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   ىداءإ

 

 أب من بلغ الرسالة كأدل األمانة كنصح األمة، أب نيب الرٛتة كنور العا١تُت

 سيدنا ٤تمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم.

من علمٍت العطاء دكف انتظار، إٔب من أٛتل اٝتو بكل افتخار، إٔب منأب   

 كانت كلماتو كستبقى ٧توما أىتدم هبا اليـو كُب الغد كإٔب األبد،إٔب من دفعٍت

 إٔب العلم

 كالدم رٛتو اهلل كطيب اهلل ثراه كأسكنو فسيح جنانو.

 إٔب معٌت التفاين كاٟتب كاٟتناف إٔب من كاف دعاؤىا سر النجاح

 أمي اٟتنونة شفاؾ اهلل كأطاؿ اهلل عمرؾ.

 إٔب أخيت رٛتونة رٛتها كأسكنها فسيح جنانو .

، مليكة،  د، كماؿ،أب من ىم أقرب أب ركحي كهبم أستمد عزٌب كاصرارم كفرحي اخوٌب كأخواٌب، ميلود، سعي
نصَتة. ٚتيلة، سعاد،  

ح كالفبلح كالنجاحأب براعم العائلة أبناء أخي حفظهما اهلل كأنبتهم على الصبل  

 أٛتد، رضا.

 أب صديقاٌب البلئي آنسنٍت ُب دراسيت كساعدنٍت ُب السراء كالضراء

 بوطريق سعاد، برجي فاطمة، بن منصور فاطمة الزىراء، بن ثابت ىوارية، ٓتدة عائشة، بكار ٝتيحة.

 أب كل من مد ٕب يد ا١تساعدة تذكارا كتقديرا

.الزمبلء ُب العمل كاإلخوة ُب اهلل  

 

 



 

 

 كلمة شكر وعرفان 

 

كسَتا على ىدم النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب  1"ومن يشكر فإنما يشكر لنفسوقاؿ اهلل تعأب:" 
ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونو، اٟتديث عن ابن عمر، أنو قاؿ:" 

 2" .فادعوا لو حتى تروا أنكم قد كافأتموه

 

 بفضلهم، أتقدـ بأٝتى معاين التقدير كجزيل الشكر أبفاعًتاؼ ألىل الفضل 

 أستاذم الدكتور بودإب ٤تمد، على تفضلو بقبوؿ اإلشراؼ على ىذه الرسالة،

 كعلى توجيهاتو القيمة كأراءه السديدة، اليت كاف ٢تا األثر البالغ ُب إثراء ىذه

 الرسالة كتقدٯتها.

 فاضل أعضاء ٞتنة ا١تناقشة علىكما أتقدـ ٓتالص الشكر كالتقدير لؤلساتذة األ

 قبو٢تم مناقشة ىذه الرسالة، حفظهم اهلل تعأب، كسدد أب ا٠تَت خطاىم كنفعا

 بعلمهم.

 كما أتقدـ ّتزيل الشكر كاالمتناف لكل من ساعدين على إ٘تاـ ىذا البحث

 ا١تتواضع.

 

 

 

                                                             
 .12سورة لقماف آية  1

 .6551-5ُب سننو، كتاب الزكاة ، باب عطية من سأؿ اهلل،ج. أخرجو أبو داككد 2



 

 

تقائمة المختصرا  

:أـ باللغة العربية  

 ؽ.ر.ج: قانوف الرياضة اٞتزائرم.

 ؽ.ر.ؼ : قانوف الرياضة الفرنسي.

 ؽ.ع: قانوف العقوبات.

ريدة الرٝتية .اٞتج.ر :   

 ص: صفحة.

 ج : جزء.

 ط: طبعة. 

 ؽ.ـ : قبل ا١تيبلد.

 د.ط : دكف طبعة .

 د.س.ف : دكف سنة نشر.

باللغة الفرنسية: ػػػػػ ب  

L .G.D.J : librairie générale de droit et de jurisprudence. 

P : page.   

Op.cit :Ouvrage cité 

Wada : world antidoping agencys  

Ama :agence mondiale anti dopage 

C.N.A.D: Commition national anti-dopage. 
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 مـــقـــدمــــة

كما   كىو يستهلكو  االستغناء عنوفبل ٯتكن ألم فرد ُب اجملتمع  اإلنساف،مهما ُب حياة  ابات الدكاء عنصر 

كمعاٞتة  ،إذ يستعملو اإلنساف ُب تسكُت اآلالـ كالوقاية من األمراض ا١تعدية كالفَتكسات ا٠تبز،يستهلك رغيف 

 آلخر. دة اليت يظهر اٞتديد منها من كقتاألمراض ا١تتعد

دىم ُب اكتشاؼ أك اخًتاع دكاء مناسب لكل مرض جديد أك البحث عن دكاء هو يكرس العلماء كقتهم كج

  النقمة. تقابلهاكالنعمة  كغنمو،شيء غرمو  كلكن لكلياة اإلنساف. تفتك ْت لبعض األمراض اليت ال زالت

اليت ساقتو ١تعرفة طريق األدكية كالعقاقَت الطبية منذ  كحباه با١تعرفةكتعأب خلق اإلنساف ككرمو  اهلل سبحانوإف 

ا٠تليقة   ءبد كمنذعليها  األرض كمناهلل  كسيبقى كذلك حىت يرث ،كأمراضوالمو آليداكم هبا  حقب تارٮتية قدٯتة

 1كاف اإلنساف يلجأ للنبتات كاألعشاب الطبية لكي ٬تد فيها ٥ترجا للتغلب على أمراضو.

ستخدامها كُب نفس الوقت ىي النقم أنعم اهلل هبا على بٍت آدـ بشرط أف ٭تسن ا مفالعقاقَت الطبية كالدكاء نع

 استعما٢تا.الكربل إذا أساء 

كٕتدر اإلشارة إٔب أف  كاألدكية،غريزتو كفطرتو كٕتاربو أف يكتشف العقاقَت اكؿ اإلنساف بحكمنذ فجر التاريخ 

ٔتثابة العدك، أحيانا بشيء من الًتبص كاٟتذر ألهنا تكوف  للجسم، كيستقبلهاعن مواد غريبة بالنسبة  األدكية عبارة

استعماؿ الدكاء  يء، أما إذا أسا١توجود باٞتسم الدكاء على الداءتغلب نتهي الصراع بُت اٞتسم كالدكاء بكغالبا ما ي

  .ف ىذا الصراع ما يلبث أف ينتهي بتدمَت خبليا كأنسجة اٞتسم ك٭تدث ما يسمى بالتسممإف

كاف ىذا ُب صاّب البشرية فهو مكسب كبَت كحاسم للمحافظة على   كإذا مطرد،تتقدـ العلـو الطبية بشكل 

ًب ٕتنيد ىذا التقدـ العلمي ُب العلـو الطبية للحصوؿ على مكاسب غَت طبيعية  إذاأما  كمستقبلو،حياة اإلنساف 
                                                             

 .110اإلسكندرية، ص ،، ا١تنشطات الرياضية بُت اإلباحة كالتجرًن ، دار اٞتامعة اٞتديدة عبد اهلل ضعيان العنزىأنظر، ػ 1
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أصبحت ا١تباريات بُت األطباء كالعلماء  . لقدفهذا مرفوض الرياضي،ُب اجملاؿ كىذا ما نبلحظو  كغَت أخبلقية

مركر األياـ كمع  ،بعضهم مع بعض من أجل إخفاء استخداـ ىذه ا١تنشطات كعدـ ظهورىا ُب عينات الرياضيُت

ُب  االجتماعية، كاألخبلقية كالقانونية.  ال شك األصعدة،تعاظمت ا١تشاكل اليت أفرزهتا ىذه الظاىرة على ٥تتلف 

 نواحيها،البدنية ىي إعداد الفرد للحياة ُب ٥تتلف  كأف الًتبية ،كرات اٟتياة الفردية كاالجتماعيةأف الصحة من ضر 

إٔب تنمية كتطوير األعضاء ا١تختلفة ٞتسم  كصحية تؤدمف الًتبية الرياضية تنهض عن أسس كمفاىيم تربوية أل

 اإلنساف.

ىا كأسسها العامة ال ٗترج من حيز ٖتقيق النمو البدين كالعقلي كالنمو اٟتركي فأغراض الًتبية البدنية بصور 

 1.اية الصحةأم أف أساس تنظيم األنشطة البدنية ىو ٛت كاالجتماعي،

كمن دكف أم  كاف،تعترب ٦تارسة الرياضة حقا من حقوؽ اإلنساف، لذلك ٬تب أف تكوف متاحة أماـ أم فرد    

اليت تقـو على التفاىم ا١تتبادؿ ُب أجواء من الصداقة كالتضامن  .نفسها األك١تبيةُب إطار الركح  التمييز،نوع من 

 الفوز.كعلى األفراد أف يتحلوا بالركح الرياضية ك٬تدر هبم أف يتقبلوا ا٢تزٯتة مثلما تقبلوا الرياضية. كالركح 

بيد أف  ،قد تكوف أسرع طريقة لقطع مسافة عشر كيلومًتات برا ىي ركوب السيارة أك اٟتافلة أك القطار   

كىم  دراجة،ال ٖتصى من الناس يصركف على قطع ىذه ا١تسافة بأسرع ما يستطيعوف عدكا أك تزٞتا أك على  اأعداد

كل شخص يفعل ىذه األمور يعد بطريقتو   قبل.كّتهد جهيد لكي يصبحوا أسرع من  كتكرارا،يفعلوف ذلك مرارا 

ا١تستول األك١تيب. كٯتارس الرياضيوف الرياضة أك على  ،ا٠تاصة رياضيا، سواء مارس الرياضة بصفتو من النخبة احملًتفة

ال ألهنا طريقة سهلة أك سريعة االنتقاؿ من مكاف إٔب آخر، كإ٪تا يفعلوف ذلك سعيا كراء ما ٕتسده الرياضة من 

  .قيم

                                                             
1
ا١تؤرخ ُب  09 -98ا١تعدؿ  كا١تتمم بالقانوف رقم،ا١تتعلق ْتماية الصحة كترقيتها، 1985-02-26ا١تؤرخ ُب 05-85من القانوف رقم 83ا١تادة  

19-07-1998. 
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 غش كدكف يعٍت اللعب دكف يتبالعدالة كاألمانة ال النزيو، االلتزاـلذا أصبح لزاما للحفاظ على اللعب      

أك األساليب ا١تساعدة على ٖتسُت األداء ُب ٣تاؿ الرياضة، ٤تافظة على الصحة أكال،  ،احملظورة العقاقَتاستخداـ 

 ا١تنشطات.ُب األداء ا١تبٍت على تطوير ا١تهارات الطبيعية دكف تأثَت تعاطي  ثانيا كاالمتياز

كل رياضي بتحقيق األرقاـ القياسية ُب الرياضة على أعلى   ، كىاجسبالتمييز ا١تفرطإف ا١تنافسة كالولع      

إٔب تعاطي  يلجؤكفجعلهم  األمواؿ،ا١تستويات كٖتسُت أدائو كالتفوؽ على اآلخرين لكسب الشهرة كا١تزيد من 

 ا١تنشطة.ا١تواد 

للحقائق ُب ٣تاؿ  تزييفافهو سلوؾ خداعي ٮتلق  الرياضية،ٯتثل عدكانا على األخبلؽ  ا١تشُت ىذا الفعل    

نو ٔتثابة نصب حقيقي باعتباره يؤدم إٔب تزكير نتائج ا١تباريات ٔتا ال يتطابق مع القدرات اٟتقيقية إ الرياضة،

 للرياضي.

ضد ظاىرة  فتزايد الغش ُب الوسط الرياضي دفع إٔب ظهور ككالة مستقلة تضع معايَت دكلية موحدة للعمل   

تعاطي ا١تنشطات كىي الوكالة العا١تية ١تكافحة ا١تنشطات  ، كتزامنا مع ظهور ىذه الوكالة العا١تية اٖتدت 

ُب اٞتزائر من خبلؿ  االٖتاداالٖتادات الرياضية العا١تية كمن بينها اٞتزائر ١تعظم األلعاب الرياضية كٕتسد ىذا 

 2005-11-18الرياضة احملررة ُب باريس يـو  نشطات ُب ٣تاؿا١تصادقة على االتفاقية الدكلية  ١تكافحة ا١ت

، ك١تواكبة التطور العا١تي اٟتاصل ُب 2006-09-02ا١تؤرخ ُب 301-06كذلك ٔتوجب ا١ترسـو الرئاسي رقم 

 05-13قانوف اٞتديد ال٣تاؿ التشريع الرياضي كخاصة تفشي ظاىرة ا١تنشطات أقحم ا١تشرع اٞتزائرم من خبلؿ 

أحكاما كعقوبات صارمة سواء بالنسبة للرياضيُت أك غَت الرياضيُت،  نشطة البدنية كالرياضية كتطويرىاا١تتعلق باأل

كا١تلفت لبلنتباه أف ا١تشرع اٞتزائرم من خبلؿ ىذا القانوف قاـ بتجرًن األفعاؿ ا٠تاصة ٓترؽ كانتهاؾ قواعد 

قد ٧تده ا١تلغى  2004- 08-14ا١تؤرخ ُب  10-04كبا١تقارنة بقانوف  ،مكافحة ا١تنشطات بنوع من الشدة 
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القدر الذم جرمو القانوف اٞتديد، إضافة إٔب لكن ليس ب ،جـر األفعاؿ ا٠تاصة بانتهاؾ قواعد مكافحة ا١تنشطات

السيما ُب  ،كخاصة بعد  مسلسل الفضائح اليت عرفتها الرياضة اٞتزائرية ُب السنوات األخَتة أف ىذا غَت كاؼ

الدكافع اليت جعلت ا١تشرع  كلعل ما حدث كاف من بُت .للمواد ا١تنشطةأكثر استهبلكا  ت شهدألعاب القول اليت

لك يكوف ا١تشرع اٞتزائرم حذا حذك كبذ خرؽ قواعد مكافحة ا١تنشطات. اليت يتم فيهااألفعاؿ  ٬تـر ىذهاٞتزائرم 

 ا١تشرع الفرنسي كالبلجيكي فيما ٮتص ٕترًن األفعاؿ ا٠تاصة بتعاطي ا١تنشطات. 

تناكؿ العقاقَت ا١تنشطة من ا١توضوعات اليت حظيت  ا١توضوع، ألفكعليو تظهر أ٫تية البحث كاختيارنا ٢تذا    

انعكاسات تعاطي  كجدير بالذكر أفالرياضية، ألكساط ُب اآلكنة األخَتة باىتماـ كبَت من طرؼ الفاعلُت ُب ا

ا١تنشطات ال تقتصر على الرياضيُت فحسب، بل أصبحت ا١تشكلة ٘تس اجملتمع كلو، ألف الرياضيُت الذين 

جزء من اجملتمع كقيامهم هبذا الفعل ا١تشُت ينعكس بالسلب على كافة أفراد  ىم إاليتعاطوف ا١تنشطات ما 

أف ٚتهور اجملتمع  إذللرياضة، أضحت ٗتدش القيم االجتماعية ا١تنشطات  أف مشكلة تعاطي إٔب إضافةاجملتمع. 

تكافؤ بُت الفرؽ ا١تتبارية الك  ،كالشعور بالعدالة الرياضية ،جاتو ُب ا١تتعة كالبهجةايرل ُب الرياضة أداة إلشباع ح

 كل ىذه األمور ٭توؿ ا١تنشط الرياضي دكف ٖتققها.  .أك ٚتاعاتأفرادا  سواء كانوا كا١تتنافسة

كانت أخبارىا كل فرد مهتم باٟتركة الرياضية دكلية   اٞتميع، كيتابع تت مشكلة تعاطي ا١تنشطات مهمةباك٢تذا 

بل كمضار قانونية  كاقتصادية،ذلك أف استعماؿ ا١تنشطات لو مضار صحية كأخبلقية  كطنية،حىت  كأأك إقليمية 

ٔتبدأ تكافؤ الفرص بُت  الرياضية كٮتلاالنتهاؾ بتحقيق العدالة  إٔبألف استعماؿ ا١تنشطات يؤدم ، أيضا

 الرياضيُت. 

معرفة مدل مواكبة التشريع الرياضي اٞتزائرم للفكر القانوين العا١تي ُب  من خبلؿكما تظهر أ٫تية ا١توضوع    

 ا١تنشطات. ضد تعاطي٣تاؿ اٟتماية 



 مــــقدمـــة
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ىا أأنشعة ا٢تيئات اليت اما مدل فعالية ك٧تعلى ا ا١توضوع تقـو ية البحث ُب ىذف إشكالإكعلى ىذا ف   

لردع ىل العقوبات اليت رصدىا ا١تشرع اٞتزائرم كافية ك  الرياضية،نشطات اٞتزائرم جملاهبة ظاىرة تعاطي ا١ت ا١تشرع

 ا١تنشطات؟من تناكؿ  الرياضي

كُب إطار معاٞتة ىذا ا١توضوع اعتمدنا ا١تنهج التارٮتي لتحديد التطور التارٮتي  اإلشكالية،لئلجابة على ىذه  

فضبل عن إعماؿ ا١تنهج الوصفي التحليلي الذم يعتمد على كصف  العصور،الستخداـ ا١تنشطات عرب ٥تتلف 

إٔب  ياضية، إضافةالر ككذا ٖتليل النصوص القانونية كاألحكاـ ا١تتعلقة با١تنشطات  الدراسة،ا١تفاىيم الواردة ُب 

 .كالبلجيكي الفرنسي نُتللمقارنة بُت القانوف اٞتزائرم كالقانو ا١تعمل استخداـ ا١تنهج ا١تقارف 

الرياضية، ُب الفصل األكؿ التعريف با١تنشطات  ناتناكل فصلُت،خطة ثنائية من نا كُب سبيل ذلك اعتمد  

المبحث أما ُب ) التارٮتي الستخداـ ا١تنشطات، ( التطورالمبحث األولمن خبللو مبحثُت، عاٞتنا ُب ) خصصنا

ُب  استعماؿ ا١تنشطاتلتجرًن فصل الثاين ال حُت خصصنا ُب( فتطرقنا أب ماىية ا١تنشطات كأسس ٕترٯتها، الثاني

 الثاني( المبحث)أب حظر استعماؿ ا١تنشطات الرياضية ،أما  المبحث األول(ا١تسابقات الرياضية، تطرقنا ُب )

 ا١تسؤكلية اٞتزائية عن استعماؿ ا١تنشطات، كاٞتزاءات ا١تًتتبة عن استعماؿ ا١تنشطات. تعرضنا أب
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، ىي ظاىرة ا١تنشطات ُب اجملاؿ الرياضي ا١تعاصرمن الظواىر اٞتديرة بالدراسة كالفهم كالتنقيب ُب الوقت  إف   

أف التعرؼ على ىذه الظاىرة يساعد على ٖتليلها، كا١تنشطات الرياضية ظاىرة اجتماعية عا١تية تعاين  إذالرياضية، 

منها معظم اجملتمعات الغربية كالعربية، كاجملتمع اٞتزائرم كاحد من ىذه اجملتمعات، كذلك ٔتا تصاحبو ىذه الظاىرة 

 من خطر على صحة الرياضي.

لتعريف با١تنشطات البد من التطرؽ أب التطور التارٮتي لظاىرة استعماؿ كلكي ٨تيط علما بكل ما يتعلق با  

من بياف مفهـو ا١تنشط  كالبد أيضاا١تنشطات عرب ٥تتلف العصور اليت مرت هبا اإلنسانية ُب الشرؽ كالغرب، 

ا١تعتمدة لتجرًن  أيضا عن األسس نابو بو، كما ٖتدثاشتكٖتديد نطاقو بالتمييز بينو كما قد ي كٖتديده كتعيُت أنواعو

 استخداـ ا١تنشطات.  

ُب األكؿ التطور التارٮتي الستخداـ ا١تتنشطات، ًب  ناٞتعكنرل من الضركرم توزيع ىذا الفصل على مبحثُت،   

 ُب ا١تبحث الثاين ماىية ا١تنشطات كأسس ٕترٯتها. نااكلتن
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 .المبحث األول: التطور التاريخي الستخدام المنشطــات

كالنفسية من أجل التغلب على أقرانو من ا١تنػػػافسُت كإثػػبات  رغبة اإلنسػػػاف ُب زيػػادة قػػواه كليػػاقتو البدنية إف    

تػػػعاطي ا١تنشطػات أك أب تعد أحد األسػػػباب اليت حفػػزتو إٔب اللجػػػوء  تػػػفوقو عليػػػهم ُب ٣تػػاؿ ا١تسػػابقات الريػػاضة،

قدـ معػػرفة اإلنسػػػاف هبذه  ةكمن ٍب فإف من الطبيعي أف تػػػكوف ىذه الرغػػػبة قديػػػػم بػػػػصورة عػػػامة،العقػػػاقَت ا١تخدرة 

كلئلحػػػاطة بالتطػػػور التػػارٮتي لظػػػاىرة ا١تنشػػطات إحػػػاطة كػػػافية البد من تقسيػػػم ىذا ا١تبحث على  ا١تنشػػػطات.

استعماؿ فيو إٔب  تناكلناعماؿ ا١تنشطات ُب العصػػور القدٯتػػػة، أما الثػػػاين طرؽ فيو إٔب استنتطػػػلبُت األكؿ سم

 1يثة.ا١تنشػػطات ُب العصور اٟتد

 .المطلـــب األول: استخدام المنشـــطات في العصور القديــــمة

استخدامات عدت اآلف مشػػاهبة عػرفػت اٟتػػضارات القدٯتػػػة كُب ٥تتػػػلف بقػػػاع العػػػآب منذ أزمػػاف بعيدة    

ىذا ا١تطلب إٔب فرعُت نبحث ُب األكؿ استخداـ  ناالستخداـ ا١تنشطات ُب اجملػػاؿ الرياضي. كلتػػوضيح ذلك قسم

 ا١تنشطات ُب الشرؽ القديػػػم كُب الثاين سنتناكؿ استخداـ ا١تنشطات ُب الغرب القدًن.

 .القديمالفرع األول: استخدام المنشطـــات في الشـــرق 

 استخدمت ا١تنشػػطات ُب الشػػػػرؽ القديػػػػم لدل شعػػػوب آسيػػػا كإفريقػػػيا.     

 .استخدام المنشطـــات لدى شعـــوب آسيـــا :أوال 

قبل يرجع تػاريخ استخداـ ا١تواد كالعقػػاقَت ا١تخدرة كا١تنشطة إٔب بدايػػػة تػػػاريخ البشريػػة، فمنذ سبعػػػة آالؼ سنػػػة    

  2.ؽ.ـ ( 4000ألفيػػوف )لوحػػة سامريو عػػاـ ا ا١تيػػبلد عرفت اٟتػػػضارة السػػػومرية خصػػػائص التخدير ُب نبػػات

 اإلغػػػريقية كالركمػػانية كاستعملوا أيضػػا )عش الغػػػراب كمنشػػػط(. تُتكػػما عرؼ األفيػػوف ُب اإلمرباطػػوري      

                                                             
، ا١تسؤكلية اٞتزائية عن استخداـ ا١تنشطات ُب اجملاؿ الرياضي، دراسة مقارنة حسن عوده زعال العبادى،وديع ياسين التكريتي، نضال ياسين انظر،  1

 . 48، ص 2011 مصر،اإلسكندرية، النشر،دار الوفاء لدنيا الطباعة ك  ،1ُب القانوف اٞتنائي، ط
 .49، ص نفسوزعاؿ، مرجع ياسين التكريتي، نضال ياسين العبادي، حسن عوده  انظر، كديع   2



التعريف بالمنشطات الرياضية                                                         الفصل األول             
 

 
11 

كقد عرفو جػػػالينػػوس )من أطباء اإلغريق القدماء( ُب عػػبلج الصػػداع  ُب األكديػػسة، كأشػػار إليػػو ىػػػومَتكس   

ٍب انتقػػل استعمػػػالو ألكركبػػا،  للعػػػامة،كأشػػار إٔب أنو كػػاف ٮتػػلط بالسكػػر كيبػػاع  كاٟتػػػمى كأمراض أخػػرل،

 1بعد زيػػػارتو للشرؽ األكسط 157األ١تػػػاين راكقولف ككصفػػو الطبيب  1701فاستخػػدمو الطبيب باراسػلوس عػػاـ 

منذ ثبلثة آالؼ سنة قبل ا١تيبلد كدكنوا ذلك فيما كتبوه عن حضارهتم القدٯتة،  فاستخدموهأما الصينيوف القدماء   

   كىو نبات منشط كما كانوا يتعاطوف   Ephédraفقد كانوا ٯتضغوف ُب أثناء سَتىم مسافات طويلة نبات

Emphédrine   مشتقاتو حىت يكونوا ُب حالة يقظة دائمة للدفاع عن الوطن.ك 

فريقية شبيهة إىو نبات كاف يستخرج من شجرة ك  Cathineكقدٯتا ٞتأ العرب إٔب استعماؿ نبات 

Benzédrine   2.ىو نبات لو أثر فعاؿ يزيد من اٟتيوية كالنشاط لئلنسافك 

 .إفريقيااستخدام المنشطات لدى شعوب  ثانيا:

ست آالؼ سنة، فقد كاف  حوإبيرجع استخداـ ا١تنشطات إٔب الكهنة ُب قارة إفريقيا، إٔب أياـ الفراعنة قبل    

( اليت كانت تقاـ كالسباحة يستطيعوا أداء ا١تراسم الرياضية )اٞترمل 3الكهنة ُب مصر القدٯتة يقدموهنا إٔب ملوكهم

 كالكتابات اليتذلك من خبلؿ النقوش  كقد عرؼعاما من تتو٬تهم لكوهنا شرابا مقدسا،  50احتفاء ٔتركر 

 .4كجدت على معابدىم باألقصر ُب جنوب مصر

                                                             
،الرياضة كالصحة  زكي محمد محمد حسن، ك 107، ص  2008، دار الفكر العريب القاىرة،  1ا١تنشطات ك الرياضة، ط رياض،أسامة انظر،  -1

 .50،ص2001ك التغذية ُب تدريب األلعاب اٞتماعية، د.ط، دار الكتاب اٟتديث، 
، مكتبة اجملتمع العريب للنشر ك التوزيع، عماف، 1، الًتبية الرياضية ) الرياضة للجميع(، طصبحي أحمد قبال ، نايف مخطب الجبور انظر: - 2

 .227، ص  2014األردف، س ف 
3
-Andrè Noret, le dopage , Edition vigot, 1981, page 5 .  

4
مذكرة ٗترج لنيل شهادة  الرياض،تعاطي ا١تنشطات لدل الشباب ُب مدينة  كدكرىا ُبالصبلت الرياضية  ،نيطارق عبد العزيز عبد اهلل العف -

 .3، ص 2011قسم العلـو االجتماعية ، العليا،كلية الدراسات   األىلية،العلـو  العربية،جامعة نايف  االجتماعية،ماجستَت ُب العلـو 
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ا١تصريُت القدماء، فقد قيل عنهم بأهنم كانوا يستخدموف أظبلؼ  الرياضيُتمزيج مفضل لدل  ككاف ىناؾ   

اٟتشائش اليت تتم زراعتها لديهم ًب  بعض كٗتلط معاٟتيوانات النادرة منها )بعض اٟتمَت اليت تعيش ُب اٟتبشة( 

 .1نكهة أكراؽ تويج الزىرة ككاف يعطييغلى ذلك ا١تزيج بالزيت 

 Doppingإذا يعود ٢تذه القبائل الفضل ُب تسمية ا١تنشطات  يا،إفريقبعض قبائل شرؽ  ككذلك استخدمها  

مادٌب الكوال  يركب من كمنشط للجهاز العصيب  ىو مزيجك   Dop اليت كانت تستخدـ شرابا يستخدـ ٤تليا 

ُب أداء تلك الطقوس  قبل أدائهم لطقوسهم الدينية الوثنية لضماف االستمرار كانتشر استخدامها كاألقدرين،

 2.مدة ٦تكنة تقربا لتلك اآل٢تة ا١تزعومةألطوؿ 

غرب إفريػػقػيا استخدموا نبػػات الكػػػوال خبلؿ مسابقاهتم التػػنافسية ُب االحتفاالت القبليػػة خػػبلؿ  كػػما أف قبػائػل

 3.ساعات ا١تشػػي الطػػػويل

 .استخــدام المنشــطات في الغــرب القديـــم: الفـــرع الثـــاني

 .ا١تنشػػطات ُب الغرب القدًن لدل شعػػوب أكركبا كأمريػػػكااستخدمت 

 

 

 

 

 
                                                             

 .71ص  ،2009، 2ا٢تامشية، طدار دجلة ا١تملكة األردنية  ،2الرياضي، ط كأساسيات الطب، مبادئ بزاز علي جوكلانظر،  -1
 .70ص  ،2014ف  اإلسكندرية، س، دار اٞتامعة اٞتديدة، كالتحـر، ا١تنشطات الرياضية بُت االباحة عبد اهلل ضعيان العنزيانظر، - 2
 .155، ص 2011 األردف،،دار دجلة، 1، بناء األجساـ، تقنيات التدريب ك أخطار ا١تنشطات ،ط أحمد سعد أحمد،انظر -3
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 .المنشطــات لدى شعــوب أوروبـــا استعــمـال :أوال

عرؼ تعػػاطي ا١تنشػػطات ُب مػػجاؿ ا١تسػػابقات الريػػاضية ُب اليػػوناف القديػػمة حيث كػػانت "األك١تبياد" تعد ٔتثػابة    

  1.الريػػاضيوف لتػػعاطي ا١تنشػػطات من أجػػل ٖتػػػقيق الفػػوز"حج مقدس" يسعػػى فيو 

ك قيػػػل بأف اإلنسػػػاف ٞتػػأ منذ القدـ ١تمارسػات خطيػػرة عػػلى جسده ، كصلػػت إٔب حد إجراء عمػػليات جراحيػػة،   

من أجل ٖتػػسُت ليػػاقتو ك التغلب على منػػافسيو ُب األلعػػاب الريػػاضية ، فقد قيػػل بأف العدائػػػُت كػػانوا يلجػؤكف إٔب 

يػػادة القدرة عػػلى العػػدك ك من ىػػنا جػػاء التعبَت ، " إنو ٬ترم كمػػا لو كػاف منػػزكع استئصاؿ الطحػػاؿ من أجػػل ز 

الطػػحاؿ " ك قد نسب إٔب السفسطي اإلغػػريقي أف الطحاؿ يعد العقبة الرئيػػػسية ُب سبيػػل خػػػفة اٟتركػػة ك السرعػػة 

نسػػاف مستعدا ٢تػػا منذ العػػصور القديػػمة للفػػوز ُب السبػػاؽ ، ك ىذا يدؿ على مدل التضحيػػة اليت كػػاف اإل

 2.، ك اليت بلغت حػػد اٟترمػػاف من أحػػد أعػػضاء جسمػػوللرياضيةٔتػػػسابقػػة 

إف استخػداـ العػػقاقيػػر ا١تنػػػشطػػة ُب ا١تبػػاريات الريػػاضية يعػػػود إٔب القػػرف الثػػػالث قبل ا١تيػػػبلد عندمػػا كاف    

اعتقػػادا منهػػم أف ذلك   MUSHROOMػونانيػػوف القػػدامى )اإلغريق( ٭تقػػنوف العبيػػهم ٔتػػادة الفطػػراليػ

 3.سيؤدم إٔب ٖتسيػػن األداء ُب ا١تبػػاريات التنافسيػػة

اللحػػػـو  ػلككذلك أكػكػػما ٞتػػأ بعضػػهم إٔب أكل خصييت الثػػور هبدؼ رفػػع مستػػول الكػػفاءة البدنيػػػة لديػػهم،    

أك خػػلطات  ُب حُت ٧تد أف الرباعيُت الركمػػاف قد استخدموا مزجػات ،4)نيئة(اٟتػػمراء غيػػر مطبػػػوخة للريػػاضيُت 

                                                             
، مؤسسة الوراقة للنشر ك التوزيع  1، إتاىات حديثة ُب التدريب الرياضي ، طمحمد جاسم الياسري، مروان عبد المجيد إبراىيم ،انظر - 1

 .198، ص  2015، عماف،األردف
، ص 1991،القاىرة،مصر، دار الفكر العريب ،1طا١تسابقات الرياضية ، ، ا١تسؤكلية اٞتنائية عن استعماؿ ا١تنشطات ُبمحمود كبش، انظر - 2

10،9. 
 .52، مػػرجع سابػػق، ص التكريتي، نضال ياسين العبادى،حسن عوده زعالوديع ياسين : انظر -3

4-André Noret, le dopage, op.cit., p 18. 
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، كػػما استخدمػػوا ٟتػػم ا٠تنزيػػػر الدسػػػم من أجػػل تطػػوير  كاإل٧تػػاز الريػػػاضيخػػػاصة من اٟتشيػػش لتحسُت األداء 

 .1كالرمػػػاةللمػػػبلكمُت  كٟتػػم اٞتػػاموس أجسػػامهم،كػػتل 

 .استعــمـال المنشطــات لدى شعــوب أمـــريكــا القدمــاء :ثـــانيــا

كػػانوا يستخػػدموف ٣تمػػوعة من العقػػاقَت لرفػع الكفػػاءة البدنيػػة ،إف سكػػػاف جنػػوب القػػارة األمريػػكية ك كسطػػها     

كػػانت قبػػائل اآلنػػكا ا١تنحػػدرة من أمريكا اٞتػػنوبية ك ىي القبػػائل القديػػمة ، ٯتضػػغوف أكراؽ الكػػوكا عندىػػم ، ك  

، كىاتو األكراؽ مىت غػػمست 2تصل إلػػى مئػػات الكيلومتػػرات خػػبلؿ أيػػاـ ليتمػػكنوا من قطػػع مسػػافات طػػويلة جػدا

ؿ إٔب قطػػعة تػػوضع ُب الفػػم ك ٘تػػضغ طػػواؿ ساعػػات ، ك إذا أريػػد بذؿ مزيػػد من ُب كميػػة صغيػرة من الرمػػاد تتحػػو 

استعماؿ الكػػوكا على كاقتصرت قبػػائل اآلنػػكا  ،اٞتػػهود اٞتسمػػانية فإنػػو ال بد من زيػػادة كميػة األكراؽ اليت ٘تضػغ

  3.لنبػػبلء ك الكهػػػنةل

مثل القهػػوة  ،٥تتػػلفة من ا١تنشػػطات ا١تنبهػػة االبلتينية ك الشػػمالية القدمػػاء أنػػواعكما استخدـ سكاف أمريػػكا       

تأخػػَت حدكث اإلرىػػاؽ كاٞتػػوع خػػبلؿ ا١تشػػي ل ىذا ك حىت اإلسًتاكينُت ك الكػػوكايُت لزيػػادة ليػػاقتهم البدنيػػة ،  ك 

ء مبلحظاهتم عن زيػػػادة الليػػاقة البدنية ١تقػػاتلي ا٢تنود اٟتػػمر ك من ١تسػػافات طويػػلة، كما سجػػل ا١تستعمركف القػػدما

ُب  Quito ك مدينة كػػويتػػو  Cuzco قبائػػل اآلنػػكا  اليت مكنتػػهم من قػطع ا١تسػػافة بُت عاصمتهػػم كػػوزكػػو

 . ا١تدةأيػػاـ فقط مع مضغهم ألكراؽ نبػػات الكػػوال خػػبلؿ تلك  05اإلكػػوادكر ُب مدة 

                                                             
1- Jean-Pierre de mondenard, Dopage l’imposture des performances, mensonges et vérités 
sur l’école de la triche, édition schiron, 2000, p7. 
2
-Jean-Pierre de mondenard, Dopage aux yeux olympique , la triche, récompensée, édition 

amphara,1996,p24.  
3

 .54، مرجع سابق،ص  حسن عوده زعالى ،وديع ياسين التكريتي، نضال ياسين العباد انظر، -
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كقد سجػػل كذلك أف السكػػاف احملليُت األصليُت ُب جػػباؿ األنذيػػر العػػالية ظلػػوا قركنػػا طويلػػة ٯتضغػػوف أكراؽ    

كاٞتػػوع  مكػػافحة مشػػاعر اٟتػػر كمن أجلالكػػوال لتساعػػدىم عػػلى ٖتمل اٞتػػو القاسي كا١ترتفعػػات الشػػاىقة 

 1.مستول سطػػح البحػػر ىعن ارتفاع موطنهم عل اإلرىػػاؽ النػػاٚتةك على التػػعب  كالتغلػػب

 mexaline كُب ا١تكسيػػك كاف النػػاس يستػػعينوف عند ا١تشي ١تػػسافات طويػػلة بنبات صبػػارم كىػػو نبػػات   

منطقػػة خػػط االستواء كػػانوا  ُب . أمػػاكاإلرىػػاؽ كاألٓبالنبػػات يسػػاعد عػػلى التخػػلص من التعب  ىػذا ككػػاف

النبػػاتات العشبيػػة ذات  كىو أحػد manadragoreيسمػػى  يستخدموف نػػوع من العػػشب يسػػاعد عػػلى السرعػػة

 2.التأثػَت ا١تنبو ٍب انتشرت ىذه النباتات ُب كػػل دكؿ أكركبػػا بعد الفتح اإلسبػػاين

 .استخدام المنشـــطات في العصور الحـــديثة رتطو  :الثانيالمطلب 

إف تػضػػاعف الرغػبة ُب الػفػػوز بالػػبػػطػػوالت الػريػػاضية ألسبػػاب قد تكػػوف سيػػاسػيػة أك كطػنيػػة أك اقتصادية  

أدت إٔب االلػػتجاء إٔب أسػػاليب متعددة للوصػػوؿ إٔب ىذا ا٢تػدؼ مثل االىػتماـ باإلحػػماء التدرييب ك التدليك ، ك 

العػػاـ ك ا٠تػػاص، ك كػذلك االىػتماـ بالػتغذية ك اشػتػما٢تا على الفيتػػامينػػػات ك  بعلم النفس الريػػاضي ُب اإلعداد

ك تربز ، األمػبلح، ك أخػػَتا االىتماـ بعلم العػػقاقَت ا١تسمى "الفارماكولوجي" أم االىتماـ باألدكية ك العقػػاقَت 

 3.و ما يدخل ٖتت بند ا١تنشػػطات ٔتعنػػاىا العلميك ى ،طبػػي للعقػػاقَتالخػػطورة ىذا العػػامل ُب االستخداـ غَت 

قسمنػػا ىذا ا١تطلب إٔب فرعيػػن ُب األكؿ  كألجل ذلكتطرقػػنا إٔب استخػػداـ ا١تنشطػػات ُب العػػصور القدٯتة  كبعد أف

ػػاىرة الفرع الثاين منو للكػػبلـ عن مكػػافحة ظ نفردسنتكلم عػلى السمػػات ا١تعػػاصرة لظػػاىرة ا١تنشطات، ك 

 ا١تنشػػطات.

                                                             
 .70، مرجع سابق، صعبد اهلل ضعيان العنزي،انظر -1

2- André Noret, le dopage, op.cit., p 22. 
3

 .57، مرجع سابق ، ص  حسن عوده زعال وديع ياسين التكريتي، نضال ياسين العبادى، ، انظر- 
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 .المعـــاصرة لظـــاىرة المنشــطات األول: السمــاتالفـــرع 

السمات ا١تعػػاصرة لظاىػػرة  Zitihie Calder ُب كتابة اإلنساف ا١تعػػاصر ٠تػػص الكػػاتب األمريكي ا١تشهػػور   

اٞتيب األخػػر قرصػػا  ك٭تمل ُبمهدئػػا،  ا١تنشػػطات فهو يذكر أف إنساف اليـو ٭تػػمل ُب أحد جيػػوبو قرصػػا

 1.منشػػطا

كإال فػئػػة اجتمػػاعػػية  كٓب تػػًتؾإف ظػػاىرة ا١تنشػػطات أصبحت بػػصورة عػػامة أمرا مألػػوفا ُب كػػل ببلد العػػآب    

 ا٠تػػطباء ك ك ، كرجػػاؿ األعػػماؿ ،بلبفالطػػ ،ا١تػػبلعػب الػريػػاضػية لمًتددين عػلىلفػػيها، فهي ٓب تعد حػػكػرا  تغلغػػلت

ٯتثػػلوف جػػانبػا ال بػػأس بػػو من مستهلكي ىذه ا١تواد. لقد غػػدت ىذه الظػػاىرة ٔتثػػابة مرض   نػػجػػـو الفػن ك ا١تسػػرح

ت ضغػػوط  يقػعوف ٖتكيبلحظ بعض األطبػػاء العػػصر، خػػاصة إذا كػػانت بعض أنػػواع ا١تػنشػػطػػات تػبػػاع بػبل قػػيد. 

مثػػل  إعطاءدكاء ٭تػػوم مػػواد منػػشطة، كما أف بعض الصػػيادلة كثيػػرا ما يػػوافقوف عػػلى منح كبيػرة للموافقػػة على 

 .ىذه األدكية دكف كضػػع كصػػفة طبيػػة

عػػشػػر، ك كػانت يػػرجع استخػداـ ا١تنشطات ُب العػصػر اٟتديػػث إلػى النصػف الثػاين من القػرف التػػاسع  ك   

كخاصة سباؽ األياـ  ،سػباقات الدراجات ا٢توائية ُب أكركبػا ٘تثل اجملاؿ الرحب لتعاطي ا١تنشطات ُب ذلك التاريخ

، ك كاف ا١تتسابقوف يتعاطوف عػقارا ٝتي با١تركب 1879الستة الشهػيػػر للدراجػات ا٢تػوائية الذم كاف ُب عاـ 

ك كل ، فقد جػػػاء ٦تثلو الدكؿ األكركبية ا١تخػػػتلفة من الريػػػاضيُت  the miracle compound،2  ا١تعجزة

كاحػػد منػػهم ٭تػػمل نػػوعا من ا١تنشػػطات  بغػػية اجتيػػػػاز ىذه األيػػاـ الصعبػػة، فالفرنسيػػػوف استخػػػدمػوا مستحضػػرا 

ٓب تكػػن ظػػاىرة ا١تنشػػطات  حػػكػػرا فضبل عن مصػػل من دمػػاء ا٠تػػيػػوؿ، ك   caffeine hordesعرؼ  باسػػم

عػػلى  األشخػػاص  كحػػدىم ، فقد شػػملت اٟتيػػوانات أيػػضا ك ٓتػػاصة تلك اليت تستػػخدـ ُب سبػػاؽ ا٠تػػيل ك  

                                                             
 .7ص  السابق،، ا١ترجع محمود كبش، ن عنقبل   - 1
 .58، مػػرجع سابػػق ص  نضال ياسين العبادى ، حسن عوده زعال التكريتي،وديع ياسين  انظر، - 2



التعريف بالمنشطات الرياضية                                                         الفصل األول             
 

 
17 

كػػذلك كػػبلب الصيػػد، فلقد استخدمت ا١تنشػػطات عػػلى ا٠تػػيوؿ منذ القدـ، فقد كػػاف يقدـ لػػها نبيذ العػػػسل 

، كػػما كػػاف يعػػمل بعػػض أصػػحاب ا١تػػراكز CHARS ػل بدايػػة السػػػباؽ عػػلى عربػػػة ركمػػػانية قديػػػمة تسمػػىقػػب

 1.على إعػػطاء ما يػػملكػػونو للخػػيوؿ قدرا كبيػػرا من الويػػػسكي كالشمػػبانيػػا وقػػة ك بعػػض أصػػحاب األمػػبلؾا١تػػرم

البلجيػػػكيوف فقد استػػخدمػػوا قطػػعا من السكػػر مبللة ببػػعض النفػػط من مػػادة األثػػَت يػػضعونػها أما الريػػاضيوف    

بُت أسنػػاهنم كٯتتصػػوهنػػا أثػػناء السػػباؽ، ُب حُت استعػػمل آخػػركف القػػهوة السوداء، اليت ٗتػػػلط بالنعػػناع الفلفلي، 

 2.ككذلك كبػػسوالت الكافيُت

ايد مع اقًتاب تتز  ككانت اٞتػػرعة ،حُت كاف يفضل البعض اآلخر الشام ا١تخلوط مع الرباندم أك الكونياؾعلى   

استعماؿ مػػػواد أخػػرل مثل )اسًتم كنُت( ك)الكػػػوكايُت( ك  ىمن السػػباؽ، ُب حُت عكػف البعػػض عل اليػػػػـو السػػاد

 3.ػػػحوؿالك كاستعمل آخػػػركف)كبسػػػوالت النيًتكجلسرين( 

 كاخػػًتاعػػهم ألنػػػواعُب ىػػذا الوقػػت أف يتػػنافس ا١تدربػػوف ُب تقديػػػم ا١تػػػواد ا١تنشػػػطة لبلعبيػػػهم  كجرل العػػػرؼ  

من  كىو مكػػػوف ،منػػػها مػػا عرؼ با١تخػػػلوط ا١تدىػػش أك مػػا يسمى ٔتػػزيج القػػهوة ،معينػػػة من ا١تػػػركػػبات ا١تنشػػػػطة

أكٔب ضػػحػػايا ا١تنشػػػطات حيػػث حدثت حػػػالة كفػػاة ألحػػػد البلعبػػُت  1776كسجػػلت . كالكوكػػػايُتا٢تػيػركيُت 

استػػخدامو ١تػػنشط الكػػػافيُت كالذم   كبػػاريس بعػػدمدينيت بوردك  امتد بُت ُب سبػػاؽ   Linton كىػػو الدراج لػػننت

 4.ا١تسػػػؤكؿ عنػوكػػاف يقدـ لػػو من اإلدارم 

استػػمر االستػػخداـ غيػػر ا١تنظم للمنشػػطات،  1886عػػاـ من  بدءان كمنذ بػػزكغ فػػجر األلعػػاب الريػػاضية األك١تبية 

يعػػرؼ با١تنػػشطات  مػػا ر( كظػػهو dopage arme militaries) اٟتريبكذلك للمػػػجاؿ   كانتقػػلت العػػدكل
                                                             

 .59 ص،، مػػرجع سابػػق  وديع ياسين التكريتي ، نضال ياسين العبادى ، حسن عوده زعالنقال عن،  1

2 Breton Eric، thèse pour le diplôme de docteur en pharmacie, université Toulouse III, Paul 

salatier, faculté des sciences pharmaceutiques, 2004, p9. 
 .11، مرجع سابػػق، ص كبــشمحــمود  انظر،  3

 .71، مرجع سابق، ص زىعبد اهلل ضعيان العنانظر،  4
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 1918-1914األكٔب إذ كػػاف يػػوزع ُب أثػػناء اٟتػػرب العػػا١تية  العػػا١تيتُت،ا١تشػػركعػػة اليت انتشػػػػرت خػػبلؿ اٟتػػػربُت 

 .كمػػادة األثػػَت خػػليط بالكػػحوؿركحي  كىو شػػراب gnole ethers ا١تعػػركؼ َتشػػراب الشػػهال

 1945-1939األ١تػػاف ا١تنشػػطات بشكػػل مكثػػف خػػبلؿ سنػػوات اٟتػػرب العػػا١تية الثػػانية  كقد استخػػدـ    

بالتعػػب،   كلتقػػليل الشػػعور ،لبلستػػفادة قػػدر اإلمكػػاف من إمكػػانيػػات الطيػػارين ُب زيػػادة عػػدد الطػػلعات اٞتػػوية

 1لعػػدة أنػػػواع من العػػقاقيػػر للهدؼ نفػػسوكػػما ثبت استػخداـ جػػنود ا١تشػػاة األلػػماف 

فقد  كا١تطػاكلة،استخػػدـ األمفيتامُت خػػبلؿ اٟتػػرب العػػا١تية الثػػانية لػػزيادة الكػػفاءة البدنيػػة فأمػػا اٞتيػش الربيػػطاين    

العػػقارات ا١تنبػػهة  كىػػو أشػػدعلى أفػػراد اٞتػػيش  amphetamineعػػقػار مليػػوف قػػرص من  ٧72تليػػز كزع اإل

 2كاألمريػػكاف.اليابانػػيوف  ككػذلك فػعل

استعػػماؿ ا١تنشػػطات بُت الريػػاضيُت ُب القػػرف العػػشرين بدرجػػة كبيػػرة امتدت عػػدكاه لتشػػػمل جػػميع  كقد تعػػاظم   

كالدراجػػػات كالتنػػػس كالتجػػديف كالسكواش إٔب بػاحة ابتػػداء من سبػػاقػػػات السػ كا١تسػػابقػػات الريػػاضيةاأللعػػاب 

 .ككػػرة القػػدـ كرفػع األثػػقاؿ اٞتػػػرم كا١تػػصارعػػة كا١تػػبلكػػمة

ككػػاف االعػتقػػاد السػػائد ُب بعػػض الوقػػت بأف عػػآب الريػػاضة النسػػائية بعيػػد عػػن استعػػماؿ ا١تػػواد ا١تنشػػطة، ك    

بنفس ُب أ١تػػانيػػا الشرقيػػة سػػابقا النساء للمنشطات لكػػن ىذا اإلحػػساس سرعػػاف ما تبػػدد بعػد أف ثبت تعػػاطي 

، مثػػاؿ على ذلك  ما جػػاءت بػػو البلعبة األ١تػػػانية " إيلونا سلو بيانيك " العػػػبة رجاؿ الدرجة اليت يستعملها ال

ال تشػػعر بالنػػػدـ علػػى ذلك  أهنا  صرحتتعػػاطت  ا١تنشػػطات عمػػدا لتحسيػػن أدائهػػا ك  حيثدفػػع اٞتػػػلة السػػابقة 

                                                             
 .71ص  سػػابق،مرجع  ،جــوكلعلي  بزاز انظر، 1

2 - André Noret, le dopage, op.cit. , p 23. 
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، ك ألػػزمت نػػفسها بإبػػقاء األمػػر سػػرا 1979ى مػػواد ٤تػػظورة منذ عػػاـ هنػػا كػػانت تتعػػاطإه البلعػػػػبة ذى ثػػم قػػالت

 1بعػػد أف أقسػػمت علػػى ذلك.

النامية، هبذه الظاىرة ا٠تطَتة ُب الدكؿ ا١تتقدمة ال يعٍت عدـ كجودىا ُب الدكؿ ا١تتخلفة أك  كاالىتماـ الكبَت   

 إٔب التقليد العشوائي خصوصا فيما ىو ضار. كاليت ٘تيليشَت إٔب تزايدىا ا١تطرد بُت شعوب ىذه الدكلة  فالواقع

اليت شهدهتا ىذه الظاىرة ُب السنوات  كالزيادة ا١تذىلةإف تعاطي ا١تنشطات بُت الرياضيُت ُب القرف العشرين    

تلك  انكارىا،ال ٯتكن  ية كاالجتماعية اليتكالسياساألخَتة يرجع إٔب ٣تموعة من االعتبارات االقتصادية 

ك أضفت عليها كجها جديدا ليس ىو كجهها اٟتقيقي الذم  االعتبارات اليت أبعدت الرياضية عن ىدفها النبيل

إذ أ٫تلت الوظيفة األساسية للرياضة ك ىي ٤تاكلتها االرتقاء بالكائن اإلنساين ُب جسمو  أجلو،كجدت من 

ك أصبحت كسيلة لتحقيق أىداؼ ٕتارية  ،ؿ تربية اإلرادة كاٞتدية ك اللعب النظيفك ذلك من خبل ،كمعنوياتو

 2ا.هبكسياسية ُب الكثَت من األحياف ، فقد أصبحت الرياضة كسيلة لتحقيق الثراء سواء للمشاركُت أك ا١تهتمُت 

كالدعاية ىذا الفوز الذم تشغلو كسائل اإلعبلـ  إليو،كانت الوسيلة ا١تؤدية  مهمافا١تهم اآلف ىو ٖتقيق الفوز     

باختصار يعيش عآب اليـو عصر ٕتارة  ،عبلقة تذكر كبُت الرياضةبينها  كٓب يكنحىت  جديدة،سلعة  لتسويق

 3الرياضة.

 

 

                                                             
 .162ص  سابػػق،، مػػرجع حسن عوده زعال العبادى،نضال ياسين  التكريتي،ياسين  ، كديعانظر 1

 .64ص  سابػػق،، مػػرجع حسن عوده زعال العبادى،، نضال ياسين تكريتيوديع ياسين ال انظر، 2

 .16ص  سابق،مرجع  ،كبشمحمود   انظر، 3
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 .الفرع الثاني: مكافحة ظاىرة المنشطات

 .المبذولة على المستوى الدولي الجهود :أوال

النصف الثاين من القرف ا١تاضي اىتماـ عا١تي كبَت لظاىرة ا١تنشطات ا٠تطَتة كأجريت لقد ظهر منذ بداية    

 أعلنت اٟترب على ىذه ٍبكعقدت الندكات لبياف معآب استعماؿ ا١تنشطات ُب ٣تاؿ الرياضة كخطورهتا،  البحوث

كاستثارة الرأم العاـ العا١تي السلوؾ من بعض األطباء الذين استوعبوا خطورة ا١تنشطات ككجهوا جهودىم ١تكافحة 

 .هالتجرٯت

بفضػػل استعػػمالو للبيض النيئ كحقػػنو  1904األك١تيب سنة  فبا١تارطو إف فػػوز تػومػػاس ىػػػيكػس الذم  فػػاز     

ك ىذه الواقػػعة قديػػمة قدـ  brandy 11، ك جػػرعة من ) الرباندم( strychnine م كنُت(ًت ٔتػػادة ) اس

كتنظيػػم ألكؿ مرة مؤ٘تر ١تػػكافحة  1928نتظار إٔب غػػاية سنة الكا١تنػػافسات ، رغػػم ذلك كػػاف ٬تب االريػػاضة 

ك لكنػػو بقي غيػػر فعػػاؿ  ،ك صدكر أكؿ قػػرار ٯتنػػع تعػػاطي ا١تنشػػطات (anti-dopage)  ظاىػػرة ا١تنشػػطات

 ء مع ظػػهور ا٢تػػورمػونات الصبغػػيةاػػس زاد الوضػػع سػو بسبب عدـ تطبيػػق أم اختبارات أك ٖتػػاليل بل على العكػ

 .2.1930عػػاـ

فقد عقدت عػػدة نػدكات طبيػػة خػػاصة هبػا حىت تأسس  1954إف البداية الفعليػػة ١تػػقاكمة ا١تنشػػطات كػاف عػػاـ    

كػشف استخداـ الريػػاضيُت للمنشػػطات ك ذلك ٔتدينػػة فلػػورنسا يأكؿ ٥تتبػػر لبلخػػتبارات ا٠تػػاصة  1961عػػاـ 

،ك قد نػػوقشت ُب نفس الػػعاـ ُب مػػؤ٘تر 1959اإليطالية، ك ُب فػػرنسا عقد ا١تؤ٘تر األكؿ ١تػػكافحة ا١تنشػػطات عػػاـ 

                                                             
1 Patrick Mbaya, Pierre Magisha, le sport et ses évènements face au droit et à la justice, 
4ème édition, Edition Larcier, 2014, P57. 

2 Gerald Simon,Gécile chaussard ,Philippe Icard ,David Jacotot , Christophe de 
lamardiere, Vincent Thomas , le droit du sport , 1ère édition Thémis droit, 2012 ,p422-
 423. 
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م اٖتاد األطبػاء نظ 1962كُب سنػػة  الطػب الرياضي ُب بػػاريس مشػػاكل ا١تخػػدرات ك لكن بشػػكل غَت جدم

عن تػػعاطي ا١تنشػػطات ك ُب نفس السنة اٗتذت اللجػػنة األك١تبية العػػا١تية ُب موسكػػػو ا الريػػاضيُت ُب إيطػاليا مؤ٘تر 

 ضد استعمػػاؿ ا١تنشػػطات ك ٓب يكتب لػػها النجػػاح بسبب عدـ اٗتػػاذ إجػػػراءات رادعػػػة. اقرار 

 1962جػػواف  30قد أصدرت قػرارا ُب  كخاصة أهناكية أكؿ من اٗتػػذ إجػػراءات رادعػػة النمػػػسا كتعػػد اٟتػػكػػومة  

تعػػاقب ٔتػػوجبهػػا كل الفػػرؽ اليت يتعػاطى أفػػرادىػا ا١تنشػػطات بقػػطع ا١تعػػػونة ا١تػػالية عنػػهم كمنعهم من استخػػداـ 

 كلمػػةكٖتديػػد  السػػاحات الريػػاضية العػػامة، ٍب كػػونت اٟتكػػومة النػػمساكية ٞتػػنة االختصاصيُت لتعػػريف 

 1.ا١تنشطػػات

  Doping انتهت ىذه النػػدكة أنو ال يعػػد   uriageعقدت نػػػدكة أكركبية ُب مديػػنة 1963ُب سنػػػة   

كاإلشػػػراؼ يػػظػل ٖتت السيػػػطرة  ك٬تػػب أفعداد الفيزيػػولوجي للريػػػاضي، إذا أف ىذا اإلعػػداد ضركرم اإل

 كإلغاء نتائجأصدر االٖتاد الريػػػاضي األكركيب قػػرارا ٯتنع استخداـ العقاقَت ا١تنشطة  نفسوكُب العػػاـ 2الطيب،

ىذا السػػػلوؾ ُب  كا١تدربيػػن ا١تتورطػػُتالبلعبُت  ،ككذلك توقف أثػػنائهػػاا١تسابقػػات اليت يثبت تعػػاطي ا١تنشػػػطات ُب 

 3.ة ىذا القرار كرتبت جػػزاءات تأديبػية عػلى ٥تػػالفتوكقد أيدت بعد ذلك االٖتادية الريػػاضية ا١تختلفا١تشُت 

حيث  ،1964أما مقػػاكمة ا١تنشػػطات ُب اجملػػاؿ االك١تيب فيػػرجع بالتحػػديد إٔب الدكرة األك١تبية الصيفيػػة بطوكػيو    

اجتماع بُت رئيػس  كتػبل ذلك، للدراجات فقػطمسػػػابقػػة ا١تػػائػػة كيػلو  كالفحػػص عػػلىًب تطبيق نظاـ جزئي للرقػػابة 

مع األميػػر ألكسندر دم ميػػركد الذم كػػػاف منتخػػبا حديػػثا كػػعضو ُب  بػػركندج(اللجػنة األك١تبػػية الدكليػة )إفػػرم 

 .1966األك١تبػػية الدكليػػػة عػػاـ  طبيػػة باللػػجنةىذا االجتماع إنشػػاء ٞتػػػنة  اللػػػجنة كنتػج عن

                                                             
 .115- 114ص،  ،2003 للنشر عماف، األردف،الطػػبع جػػهينة  الرياضية، دارا١تنشطات  ،حمــويــاسين  األحمد، نضــالمحمد سليمـان  انظر، 1

 .18ص  سابق،مرجع  ،كبشمحمد   انظر، 2

 . 67ص  سابػػق،، مػػرجع عوده زعال العبادى، حسنياسين  التكريتي، نضالوديع ياسين  انظر، 3
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فقد كػػاف ٔتنػػاسبة انعقاد دكرة جرم نوبل الدكليػػػة، أكؿ تدخػػػل تشريػػػعي من اللجػػنة األك١تبية  تطبيػػػػق كتػػم     

 1.ما ًب أيػػضا ُب نفػػػس العػػاـ ُب الدكرة األك١تبيػػة الصيػػفية ٔتديػػنة ا١تكسيك كتػػبل ذلك 1968الشتوية عػػاـ 

 استخداـ كاألكؿ ١تػػػكافحػػةا١تػػؤ٘تػػر العػػا١تي الدائػػم  1988جواف  29 – 26أتاك الكنػػػدية بُت كعقػػد ٔتديػػنة     

دكلػػػة ٘تثػػل القارات ا٠تػػػمس ا١تشػػاركػػة ُب اٟتػػػركػة  27قيػادات ريػػاضية من  كالذم حضػػرتو ،ا١تنشػػطات احملظورة

 ،مثل اجملػػلس الريػػاضي األكركيب ،للعديػػد من االٖتادات الريػػاضية الدكليػػة ا٠تػػاصة ةالعػػػا١تية. باإلضػػػافاألك١تبيػػػة 

  2.التنػػظيػمات كغػػَتىا مناآلسيػػوم  كاجملػػلس األك١تيب ،للريػػاضة بإفريػػقيا كاجملػػلس األعػػلى

ىذا ا١تيثػػاؽ من  كًب اعػػتماد ،اجملػػاؿ الريػػاضيصدر عن ىذا ا١تؤ٘تر ا١تيثاؽ الدكٕب ١تػػكافحة ا١تنشػػطات ُب كقد    

كػػما ًب تعػػميم   1988عاـ  سبتمرب عػػقد ُب مديػػنة سيػػوؿ ُب كالتسعُت الذماللجػػنة األك١تبية ُب اجتماعػػها الرابع 

 3.ىذا ا١تيػػثاؽ على اللجػػاف األك١تبية الوطنيػػة

، اتفػػاقا لتنسيق اٞتػػػهود ا٠تػػاصة ١تػػكافحػػة  1989أفريل 27أيػػضا ُب مدينة برشػػلونة ُب اللجنة ك عقدت 

ا١تنشػػطات احملظػػورة ريػػاضيا بُت اللجػػنة األك١تبية الدكلية ك بُت االٖتػػػادات الريػػاضية الصيفيػػة، ك ًب تعميػػم ىذا 

ػانت ا١تػػواد الػػمخػدرة ك ا١تنشػػطة ٤تػػظػػورة ك لػػما كػ 1989مام  09االتػػفاؽ على اللجػػاف األك١تػبػية الػوطنػيػػة فػػي 

للمخدرات احملظورة دكليا ك اليت أصبح تعاطيها ك هتريبها ك االٕتار هبا من تدخل ُب النػػطاؽ العػػاـ ك ريػػاضيا 

فػػعاؿ ُب  ا١تعػػاصرة ، ك كػاف ال بد للمنػػظمات الدكليػػة كأجهزهتا ا١تخػػتلفة أف يكوف ٢تػػا دكرا١تشكبلت العا١تية 

 4.منػػاىضة ظػػاىرة ا١تنشػػطات على الصعػيد العػػا١تي

 

                                                             
 .18 سابق، صمرجع  ،ا١تنشطات كالرياضة، أسامة رياض انظر، 1

 .20ص نفسو،مرجع  ا١تنشطات كالرياضة،، ، أسامة رياضانظر 2

 .118- 117ص  سابػػق، ، مػػرجعحمــويــاسين  األحمد، نضــالسليمـان  انظر، ٤تمد 3

 .120، ص نفسومرجػػع  ،ريـاضأســامة  انظر، 4
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 .العربيالجهود المبذولة عــلى المستـــوى  :ثانيا

قاـ االٖتاد العريب لؤللعػػاب الريػػاضية بدكر رائػػد علػػى السػػاحة الريػػاضية العربيػػة، ُب التصػدم لظػػاىرة استخداـ    

ا١تنشطات احملظورة ريػػاضيا، كإدخاؿ الطب الريػػاضي كمقػػاكمة ا١تنػػػشطات ُب الدكرات اليت ينظػػمها االٖتاد ا٠تػػاص 

اليت عقدت  الثػػانية،التنظيػػم  كُب دكرةالذم عقد ُب األكػػادٯتية األك١تبية الدكلية بالػيػػوناف بسكرتَتم اللجاف األك١تبية 

 .1981ُب نػػوفمرب السعودية ُب ا١تملكػػة العربيػػة 

ػػة ا١تنشػػطات منهػػا كػذلػك كػػاف لبلٖتاد العػػريب لػكػػرة الػقػدـ جػػػهػػود بنػػاءة عػلػػى السػػاحة الػػريػػاضية فػػػي مػكػػافػح   

كتعػػليمات  الػفػنػيػُت، كإصػػدار إشػػارات إدخػػاؿ ا١تنشػػطات كطػػرؽ مكػػافحػػتها ُب دكرات صػقػػل كتػدريػػب األطػبػػاء

ليت كمن اٞتػػهود البنػػاءة ا ،كعػػا١تية، فضػػبل عن إقػػامة الندكات العػػربية ا١تتخػػصصة عن ا١تنشطػػات احملػػظورة دكليػػة

 1:بذلػػها االٖتاد العػػريب لؤللعػػاب الريػػاضية ُب ىذا الصدد

       كمػػا أكصى   العريب،إدخػػاؿ عػنػػػصر التخصص ُب الطب الريػػاضي ضمن فعػػاليات اللجػػنة الفنية باالٖتاد ػػػ     

 .الريػػاضية اليت ليػػست هبػػا ٞتػػاف طبيػػةبتػػوفَت مثل تلك العنػػاصر ضمن فػػعاليات اللجػػاف الفنية باالٖتادات 

العريب للطب الريػػاضي على االٖتاد  كإعػػادة انبثاؽ ،ضيالعلمي للطب الريػػا كدعػػم النشػػاطاالىتماـ العػػاـ ػػػ     

 .أعلنت بعدىا التشكيػػل العػػاـ لبلٖتاد كالبحرين،، كتونس العػػراؽ،مؤتػػمرات عػػلمية موفقػػة ُب  أثػػر

نظػػم االٖتاد دكرات متخصصة لؤلطبػػاء ُب الوطن العريب للحػػصوؿ عػػلى دكػػتوراه ُب الطب الريػػاضي ػػػػ 

 كبػػمقػػاكمة ا١تنشػػطاتنػػشر الوعػػي بالطب الريػػاضي  كمن ًببالتػػعاكف مع االٖتاد الدكٕب ُب ىذا ا١تػػجاؿ 

 .خػػاصة

                                                             
 
   .69ػػػػػػػػ68ص  سابق،مرجع  ،زعالحسن عودة  العبادى،نظال ياسين  التكريتي،ياسين  انظر، كديع 1
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قػػاـ االٖتاد بدعػػوة اللجػػاف األك١تبية الوطنيػػة إليػػجاد اٖتادات كطنيػػة للطب الريػػاضي كإدخػػالو ُب دكرات   -

ـ ( ك من ًب نشػػر 1985الصػػقل الفنية للفرؽ الريػػاضية ) توصية ا١تؤ٘تر الريػاضي العريب الثاين با١تغرب 

 .الوعي ٔتػػقاكمػػة ا١تنشػػطات

٣تػػاؿ مكػافحة  كدكرات كدراسات ُبمع اجملػػموعة العربيػػة للجػػاف األك١تبية الٕتاه عقد ندكات دعػػم االٖتاد  -

 (.1988ا١تنشػػطات احملظػػورة ريػػاضيا )اجتماع فيينا 

العقػػد السػػادس من القرف الػػماضي، كاف ال بد من التدخػػل التشريػػعي ١تػػكافحة ظػػاىرة تعػػاطي  كابتداء من    

قػػياـ اللجػػاف األك١تبية كاالٖتادات ُب الصػػورة الغػػالبة ٢تذا التدخػػل ٘تثلت  ألفا١تنشػػطات ُب اجملػػاؿ الريػػاضي، 

إقػػرار جػػزاءات  كمن ًبٔتػػناسبة ا١تسػػابقات ا١تخػػتلفة الكتشافها  كإجراء الفػػحوصالريػػاضية ْتظر ىذه األفعاؿ 

 .توقع على الريػػاضي أك ا١تسػػا٫تُت ُب ىذا السػػلوؾ من احمليػػطُت بػػو )إدارية(تأديبية 

ك ترتيب  كاللجػػاف الريػػاضيةكلكػػن مع ذلك ٓب يػػقتصر التدخػػل التشريعي عػػلى ٣تػػرد ا٠تطر من االٖتادات      

ٞتػػأ فإف ا١تشرع ُب بعػػض الدكؿ  عػػامة،اٞتػػزاءات اإلدارية فقػػط، إذ استشعارا ٠تطػػورة الظػػاىرة على اجملػػتمع بصػػفة 

 1.كضع تػػجرًن خػػاص لتػػعاطي ا١تنشػػطات ُب ا١تسػػابقات الريػػاضية إٔب

مشػركع قػػانوف يعػػاقب جػػنائيا عػػلى استػػعماؿ مػػواد أك كسػػائل  بوضع la Hay ففػػي بلجيػػكا قػػاـ السيناتور    

١تن ا١تػػفارقات العجػػيبة أال تكػوف ىػػناؾ  أنػو»ُب أسػػباب ىذا االقًتاح  كقد جػػاءمنشػػطة ُب ا١تسػػابقات الريػػاضية. 

ليعد بذلك أكؿ قػػانوف  1965قػػانوف  صدركبالفػػعل حػماية للريػػاضة بالصػػورة اليت ٖتػػمي بػػها خػػيل السبػػاؽ " 

 2.يعػػاقب جػنائيا على استعماؿ ا١تنشػػطات ُب ا١تسػػابقة الريػػاضية

كُب فرنػػسا كافقت اٞتػػمعية الوطنيػػة ك٣تػػلس الشػػيوخ بعد منػػاقشػػات طويػػػلة على مشػػركع قػػانوف يعػػاقب على   

 كىو أكؿ 1965ُب جػػواف 412-65 رقماستخػػداـ ا١تنشطػػات ُب ا١تنػػافسات الرياضية كقد صدر ىذا القػػانوف 
                                                             

 .19ص  سابػػق،مرجع  ،كبــشمحــمود  ػ انظر،  1
 121مرجػػع سػػابق، ص  ،حمــونضــال يــاسين  األحمد،سليمـان  انظر، ٤تمد - 2
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أكت  28ُب  432-89قػم ر صدر بعد ذلك ُب فػػرنسا أيػػضا القػػانوف ا قػػانوف جػػنائي ٬تػػـر تعػػاطي ا١تنشػػطات ٍب

 .ليػػحل ٤تػػل القػػانوف السػػابق 1989

ت بقية الدكؿ األكركبية بعد ذلك حذك كل من بلػػجيكا كفرنسا ُب افتتػػاح ميػػداف العػقاب على استعماؿ ذٍب ح   

 .1979، الربتػػغاؿ 1976، اليػػوناف 1971، تػػركيا 1971ا١تنشػػطات ُب ا١تسابقات الريػػاضية مثل إيطاليا 

، أ١تػػانيا 1976أما الدكؿ األخػػرل فإف األمر معػػقود على االٖتادات الريػػاضية كػػما ىػػو اٟتػػاؿ ُب سويػػسرا    

 1 1982 فلنده ،1979، السويػػد 1978، الد٪تػارؾ 1977، النركيج 1977

 .مستوى الوطنيالجهود المبذولة على  :ثالثا

مند بداية القرف العشرين شهدت اٞتزائر ُب ا١تيداف الرياضي حركية ملحوظة بفضل القانوف الفرنسي رقم      

تشريعي منظم للرياضة  كأكؿ نصم كاف يسمى بقانوف اٞتمعيات حيث يعترب  الذ 1901سنة  الصادر 01-07

كبعد اسًتجاع اٞتزائر لسيادهتا الوطنية أكلت الدكلة  اٞتزائريُت.حيث كانت تقتصر على الفرنسيُت دكف  اٞتزائر،ُب 

 03-89قطاع الرياضة كخصصت للقطاع كزارة خاصة هتتم بشؤكف الرياضة. حيث صدر القانوف رقم لاىتماما 

حلة كُب ظل ىذه ا١تر ة، لوطنية للًتبية البدنية كالرياضيا١تتعلق بتنظيم كتطوير ا١تنظومة ا 1989-02-14ا١تؤرخ ُب 

أصبحت ٦تارسة الرياضة أكثر شعبية كإقباال ٦تا جعلها ٖتقق نتائج جد إ٬تابية على الصعيدين القارم كالعا١تي 

كخاصة ُب ٣تاؿ رياضة كرة القدـ كألعاب القول كرغم ىذا كجهت انتقادات ٢تذا القانوف لعدـ مسايرتو للواقع 

ذلك كاف ٬تب تدعيم اٟتركة الرياضية الوطنية بنصوص كل ،الرياضي العا١تي كلعدـ استجابتو للمتغَتات اٞتديدة

 1995 -02 -25حيث ًب إلغاؤه ٔتوجب األمر رقم  1995قانونية جديدة تساير ا١تفاىيم اٞتديدة إٔب غاية 

ا١تتعلق بتوجيو ا١تنظومة الوطنية للًتبية البدنية كالرياضية كتنظيمها كتطويرىا ، كاالرتقاء بالرياضة كاألخبلؽ .كُب 

                                                             
 .73ص  سابػػق،، مػػرجع عوده زعال العبادي، حسنياسين  التكريتي، نضالياسين  انظر، كديع - 1
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الفًتة بدأت مكافحة ا١تنشطات ُب اٞتزائر كذلك من خبلؿ اللجنة الطبية  التابعة للجنة األك١تبية كذلك باٗتاذ  ىذه

، إضافة إٔب قياـ ندكات كأياـ دراسية للتحذير 1996إجراءات الرقابة على ا١تنشطات كذلك قبل ألعاب أطلنطا 

 ةعشر  ةالدكرة التاسع 2000نظمت اٞتزائر ُب أكتوبر من ٥تاطر تناكؿ ا١تنشطات ، أما على ا١تستول العريب فقد 

 1.بُت كزراء دكؿ العرب كاف ٤تور ىذه الدكرة مكافحة تعاطي ا١تنشطات كا١تراقبة الطبية

 ،كل اجملاالت ُب األنظمةعلى  اليت طرأتكُب ظل النظاـ الدكٕب كثقافة العو١تة فإف اٞتزائر تعاطت مع التغَتات    

 اكبذلك فإف الدكلة اٞتزائرية من خبلؿ إصبلحاهتا شكلت ٞتان ،كمنو فإف الرياضة ٓب تكن ٔتنأل عن ىذه ا١تسايرة

 كالقانوف.٥تتصة ُب الرياضة 

ترقية القيم األخبلقية ا١ترتبطة با٠تلق الرياضي كالتفتح  كالرياضية،كمن بُت أىداؼ ا١تنظومة الوطنية للًتبية البدنية    

كمن أمثلة ىذه القواعد ىو ا١تنع من استعماؿ أك  ،2واطنُت كهتيئتهم بدنيا كاحملافظة على صحتهمالفكرم للم

ا١تتعلق باألنشطة الًتبية البدنية  05-13أف جاء القانوف  إٔب ٤تظورة،التحريض على استخداـ مواد منشطة 

 شدد الرقابة على تعاطي ا١تنشطات كمكافحة ىذه الظاىرة اليت باتت هتدد الرياضة اٞتزائرية. ذمكتطويرىا ال

 

 

 

 

                                                             
- 02-15 ، ا١تؤرخة7عدد ر،.ا١تنظومة للًتبية البدنية كالرياضية جا١تتعلق بتنظيم كتطوير ، 1989-02ػ-24ُب  ا١تؤرخ، 03-89القانوف رقم  - 1

1989 . 
 .2004-08-١18تؤرخة ُب  52عدد ،ج.ر ا١تتعلق بالًتبية البدنية كالرياضية، 2004-08-14ا١تؤرخ ُب  10ػػػػ   04من القانوف  02ا١تادة  – 2
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 .المنشطات الرياضية الثاني: ماىيةالمبحث 

اليت ًب  تغَته كماىي االعتبارا نعبتمييزه  كٖتديد نطاقو كتسمية أنواعو وتتحدث ماىية الشيء بتحديد مفهوم   

، كأنواعولذا سنقسم ىذا ا١تبحث إٔب مطلبُت، ُب األكؿ سنتطرؽ إٔب مفهـو ا١تنشط  اعتمادىا من أجل ٕترٯتها،

 للمنشطات أما ُب ا١تطلب الثاين سنتناكؿ أسس ٕترًن استخداـ ا١تنشطات الرياضية. كا١تواد ا١تشاهبة

 .المنشطات وأنواعها والمواد المشابهة لها األول: مفهومالمطلب 

 ٩تصص ٍب عنواف ىذا ا١تطلب يقتضي تقسيمو إٔب ثبلث فركع، نعاِب ُب الفرع األكؿ ٖتديد مفهـو ا١تنشطات،  

 .الفرع الثاين لدراسة أنواع ا١تنشطات كُب الفرع الثالث ا١تواد ا١تشاهبة للمنشطات

 .مفهوم المنشطات األول:الفرع 

 .لغةالمنشط  فتعري أوال:

 1.هكحفز غة العربية مشتقة من فعل نشط الذم يعٍت غَت الشيء لإف كلمة ا١تنشط بال

 : Doppingالمنشطات

يعود الفضل ُب تسمية ا١تنشطات  ك، 2تعٍت ُب لغة قبلية زكلوكافَت اإلفريقية جرعة من الرباندم Dop إف كلمة

 ك كانت تستخدـ شراب يستخرج ٤تليا يسمىإفريقيا، إٔب ىذه القبائل اإلفريقية اليت كانت تقطن جنوب شرؽ 

"Dop" كب من مادٌب الكوال كاألفدرين، إذ كانت تتناكلو ىذه ًت ك ىو مزيج من منشط للجهاز العصيب ك ي

                                                             
1-Dopage Délit constituant en l’utilisation de certaines substances énumérées par décret dans le 
dessein d’améliorer une performance sportive au cours d’une compétition, Gérard cornu , 
vocabulaire juridique , Edition point delta ,2011 , P288 

، 2014، 05القانوف االجتماعي، جامعة كىراف، العدد ىو مشركب مصنوع من أغلفة ٙتار العنب، انظر، ٣تلة نظرة على ، لبرانديا-2
  .171ص
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حىت يستمركا  كانوا يفعلوف ذلكالت قبل أدائهم لطقوسهم الدينية الوثنية ك ُب ا١تناسبات ك االحتفاتتناكؿ القبائل 

 1.فيها ألطوؿ فًتة ٦تكنة تقربا لآل٢تة ُب القركف ا١تاضية

أعطوا ٠تيوؿ السباؽ عوامل مثَتة حيث ُب هناية القرف التاسع عشر،  هبذا ا١تعٌتكقد تبٌت اإلنكليز ىذه الكلمة   

ًب إدخا٢تا مفردات اللغة    Dopeمةاسم تصريف لكل كىو Doping تسميةكمتباينة ككاف يطلق على ذلك 

يعٍت ينبو، ينعش أك  ككفعل فهو٥تدر  فإف معناىا كاف ٔتثابة عنصر مثَت أك م، ككاس1889اإلنكليزية ُب عاـ 

  2.يثَت

العامة كظهرت ُب ا١تعاجم كالقواميس اللغوية  "Doping" شاع استخداـ كلمة ا١تنشطات 1933كُب عاـ   

 3.الرياضي( Beckman’s كا٠تاصة )مثل قاموس

استعماؿ ا١تنشطات ُب ٭تظر فإنو جنائيا ُب العآب  اكعلى الرغم أف ا١تشرع البلجيكي أكؿ من أصدر قانون  

ا١تشرع  ككذلك فعل 1965أفريل عاـ  12القانوف الصادر ُب  كذلك ٔتوجب يعاقب عليهاك ا١تسابقات الرياضية 

، ًب ألغي ىذا القانوف ليحل ٤تلو بعد ذلك 1965( عاـ 412-65الفرنسي عندما أصدر القانوف ٖتت رقم )

ٓب يرد تعريفا دقيقا غَت أنو كرنا سالفا، ذ كما   1989جواف عاـ  28( الصادر ُب 432-89القانوف ٖتت رقم )

اع ا١تنشطات ٔتوجب جداكؿ ملحقة بتلك بتحديد أنو  كل منهما  كإ٪تا اكتفى، للمنشطات ُب ىذين القانونُت

بعض التعاريف اليت صدرت عن ا١تؤسسات الرياضية ا١تتخصصة، فضبل عن البعض كٯتكننا عرض  4،القوانُت

 خر الذم قاؿ بو ا٠ترباء كالدارسوف.اآل

 

                                                             
 .77ص  السابق،مرجع  ،العنزيعبد اهلل ضعيان  انظر، - 1
2
 .21-20ص  سابق،مرجع  حمو،نضال ياسين  األحمد،محمد سليمان  انظر، - 
 .  9ص  سابق،الرياضة، مرجع ك  رياض، المنشطاتأسامة  انظر، - 3
 . 15، مرجع سابق ، ص  التكريتي، نضال ياسين عبادى، حسن عودة زعالوديع ياسين انظر،  - 4
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 .الصادرة عن المؤسسات الرياضية فثانيا: التعاري

عرفت اللجنة الطبية التابعة للجنة األك١تبية الدكلية ا١تنشطات بأهنا: "تلك ا١تواد اليت نصت عليها الئحة اللجنة    

 أف:من اٞتزء األكؿ منو على  2إذ نصت ا١تادة  "،استخدامها ُب اجملاؿ الرياضي كطالبت بتجرًناألك١تبية الدكلية 

ورة رياضيا أك أ م كسيلة أخرل ظك٣تاميع العقاقَت احملة ئم"ا١تنشطات ىي إدخاؿ أك استخداـ دكاء من ضمن قا

 ٦.1تنوعة''

: ''ىي عبارة عن ا١تواد الصناعية اليت يتم بأهنا أما ُب أ١تانيا فقد عرؼ االٖتاد الرياضي األ١تاين الغريب ا١تنشطات    

كيتم خبلؿ االستعانة بوسائل غَت طبيعية،  كالرياضي مناستخدامها هبدؼ ٤تاكلة االرتفاع با١تستول البدين 

مشركع عن طريق اٟتقن أك عن طريق الفم قبل مواعيد ا١تسابقات أك خبل٢تا، هبدؼ الكسب الغَت  االستخداـ

 2.'' للبطوالت

االٖتاد الدكٕب للمصارعة ا١تنشطات: '' بأهنا استخداـ أم مادة خارجية لرفع الكفاءة البدنية أك  كقد عرؼ    

 3.صناعية ُب ا١تنافسات '' كذلك بوسيلة ،ما للمصارعةيهية أك كلالنفس

عرؼ ا١تنشطات احملظورة: '' بأهنا ا١تادة الغَت فسيولوجية )صناعية( اليت تزيد من  فأما االٖتاد الدكٕب لكرة اليد    

 4.كفاءة البلعب ''

 

 

                                                             
 .210، ص 2013،  ،مصر،مكتبة اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع 1، الرياضة ك الصحة  ، النشاط الرياضي ،  ط زكي محمد محمد حسنانظر،  1

 .153، ص 2010 ،عماف،األردف،للنشر كالتوزيع ، دار اإلعصار العلمي1، عآب الرياضة كالصحة، طالد محمد الحشحوشخنظر،  2

 .39، ص2001 ،مصر،، مركز الكتاب للنشر1، الطب الرياضي كألعاب القوة، ا١تصارعة، ا١تبلكمة، ط أسامة رياضانظر،  3

 .31، ص1999،مصر، مركز الكتاب للنشر، 3اليد، ط، الطب الرياضي ككرة أسامة رياضانظر،  4
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مادة تزيد من اللياقة البدنية لبلعب بصورة  أممنظمة االٖتادات الرياضية العا١تية بأهنا " ا١تنشطات ىي  كقد عرفتها

 1.صناعية ''

 .ينالصادرة عن الخبراء والدارس التعاريف :ثالثا

كا٠ترباء الذين استوعبوا خطورة استخداـ ا١تنشطات ككجهوا جهودىم كاستثارة الرأم ُت قاـ قسم كبَت من الدارس   

 2.كالندكات من أجل ا٬تاد تعريف للمنشطات العاـ العا١تي لتحريكها، لذا عقدت ا١تؤ٘ترات

إذ كضع خرباء من عشر دكؿ ٯتثلوف ، راء ُب كضع تعريف لظاىرة ا١تنشطات آللقد تعددت ك اختلفت ا   

 ،كتوبر من العاـ نفسوأك ُب مدريد ُب  ٣1963تموعة العمل باجمللس األكركيب ُب مدينة سًتاسبورغ ُب جانفي 

كركبا  اليت ضمت خرباء ُب الطب ينتموف إٔب عشر دكؿ على التعريف اآلٌب : " فوافقت ٣تموعة العمل جمللس أ

أك أف يستعمل ىذا الشخص بنفسو    Un Sujessainتعٍت أف يقدـ إٔب شخص سليم Doping "إف كلمة

أك بأية كسيلة كانت مادة غريبة عن اٞتسم كيكوف الغرض الوحيد من ذلك العمل زيادة مصطنعة ك خادعة 

 3."ىذا الشخص على الفوز ُب مسابقة رياضيةتساعد 

لتعريف ك ٖتديد ا١تنشطات ك اليت  1963جانفي من عاـ  27-25كركيب آخر عقد للفًتة من أؤ٘تر مُب  ك

ىو إعطاء أك تبادؿ أية مادة غريبة عن اٞتسم أك أخد أية مادة "النحو التإب  : على    Doppingعرفت كلمة

طبيعية بكميات غَت طبيعية  ك بواسطة طرؽ غَت معتادة لرفع اللياقة البدنية ك القابلية اٞتسمية بشكل غَت طبيعي 

                                                             
 .77، ص2001العريب،مصر، ، دار الفكر 1ط للرياضي،الثقافة الصحية  ،حعبد الفتا كمال عبد الحميد إسماعيل، أبو العال أحمد ، انظر 1

 ، دار1اٟتديث، طالعصر  الرياضية، ُبالرياضة كالًتبية  ،محمودعماد سمير  الدوسري، بادي الخصاب،عبد  اهلل علي، عبدجمال محمد انظر،  2
 156، ص2011مصر، العريب،الفكر 

ُب إدارة ا١تنافسات الرياضية دراسة ٖتليلية تطبيقية مقارنة ُب القانوف  عن ا٠تطأ التنظيمي ُب إدارة ا١تنافسات الرياضية ، ا١تسؤكليةاألحمدسليمان  ،انظر 3
 .200ص، 2002،،عماف ،األردفكائل للنشر ، دار1ا١تدين، ط
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أم عن طريق  إضافة إٔب ذلك يشتمل التأثَتات النفسية اليت تؤثر على مستول اللياقة البدنية كالتنوًن ا١تغناطيسي

 1."توجيو الرياضي كما يوجو اإلنساف اآلٕب

" أف يتناكؿ شخص سليم مواد معينة هبدؼ  تعٍت:٤تمود كبش ُب مصر ا١تنشطات بأهنا  كيعرؼ الدكتور     

 2.''كالنفسيْتيث يكوف من شأف ذلك اإلضرار بكيانو البدين  رياضية،الزيادة ا١تصطنعة لقدراتو ٔتناسبة مسابقة 

عرؼ ا١تنشطات بأهنا: " إعطاء أك استعماؿ أية مادة صناعية أك طبيعية  قبع،أما الدكتور عمار عبد الرٛتن     

 3.غَت معتادة لغرض رفع الكفاءة البدنية بشكل غَت طبيعي'' كبواسطة طرؽبكميات غَت طبيعة 

أما التعريف العلمي للمادة ا١تنشطة يرل كاربوفتش : " أشار إٔب أف استخداـ أم مادة حىت كلو كانت        

 عبلجية ك تسبب زيادة ُب الطاقة اٟتيوية للفرد تعترب منشطا ٤تظورا ''.

ناعية نتيجة لردكد  ا١تادة ا١تنشطة ىي مواد صناعية تزيد من القدرة الطبيعية بصورة ص أف لفَت ميتلو : "  أما       

ك يتسبب عنها إزالة حالة اإلرىاؽ العاـ  فعل فسيولوجية متعددة خاصة حوؿ العمل الوظيفي للجهاز العصيب

 .كالعصيب للفرد

 .خبلؿ مراحل ا١تنافسة'' يك يعرفها دٯتوليو : " باهنا تقوية للرياض     

 .ب زيادة اللياقة البدنية للفرد''يًتت كاستعماؿ عقاقَت" باهنا استخداـ  بَتت:كما عرفها شإب 

" أف ا١تنشطات ىي استخداـ ا١تواد ا١تتنوعة ك الطرؽ ا١تختلفة اليت تزيد من الطاقة اٟتركية كٖتدث  يرل كافا:ك   

 4تقوية صناعية خبلؿ ا١تنافسات''

                                                             
 . 87سابق ، ص اف العنزم ، ا١ترجع العيانظر، عبد اهلل ض 1

 .23مرجع سابق، ص  ،كبشمحمود  انظر،  2

 .154، ص  1989،  ،جامعة ا١توصل،العراؽ، دار الكتب للطباعة كالنشر ، د.طالرياضي قبع، الطبعمار عبد الرحمان انظر،  3

 .77، ص 2001دار الفكر العريب ، ، 1،طالثقافة الصحية للرياضيُت ،أبو العال أحمد عبد الفتاح، كمال عبد الحميد إسماعيلنقبل عن ،  4
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بلعب ا١تشارؾ ُب ك يعرؼ الدكتور ٤تمد سليماف األٛتد ا١تنشط الرياضي بأنو: " عقار أك تركيب يتعاطاه ال     

مسابقة أك منافسة أك لعبة رياضية معينة ، بنفسو أك ٔتساعدة غَته ، بأية طريقة كانت، كمهما اختلف مصدر 

دخولو للجسم ، سواء عن طريق الفم أك األنف أك باٟتقن ك مهما كاف الًتكيب سائبل أك صلبا أـ غازيا ، مرئيا 

ياضية ا١تعموؿ هبا ٤تظورا للمشاركُت ُب ا١تسابقات الرياضية ، من شأنو أـ غَت مرئي ، يعده القانوف أك اللوائح الر 

ا١تعتمد أف يزيد من قدرة البلعب أك ا١تتسابق على اٟتركة ك يزيد من نشاطو بشكل غَت طبيعي  بالفحص الطيب

 .1"بتعاطي ا١تنشطبغية ٖتقيق الفوز ُب ا١تسابقة الرياضية ، مع علم البلعب ا١تتسابق أك مسؤكؿ الفريق ا١تتسابق 

 ا١تنشط بأنو:عرؼ ظاىرة تعاطي 2 من قانوف الرياضة 9فقرة  232أما ا١تشرع الفرنسي ُب ا١تادة  

"استعماؿ أك ٤تاكلة االستعماؿ، حيازة أك ٤تاكلة اٟتيازة، بدكف سبب طيب مربر اثناء ا١تنافسة كالتظاىرة الرياضية، 

 3''.القائمة اليت تنقح كل سنةمادة أك كسيلة ٤تظورة كا١تنصوص عليو ُب 

ك طالبت بتحرًن  ،1976ا١تنشطات ىي اليت نصت عليها الئحة اللجنة األك١تبية الدكلية ُب عاـ حيث إف  

  :اآلتيةك احتوت على ا١تواد  الرياضي،استخدامها ُب اجملاؿ 

 .األمفيتامُت مثل:النفس اٟتركية  كزيادة إثارةػ ا١تواد اليت تعمل على تنشيط      

 .األفدرين ثل:كٯت كمالسمبتاػ ا١تواد اليت تعمل على تنشيط اٞتهاز      

 .كاألسًت كنُتالكورامُت  مثل:ػ مثَتات اٞتهاز العصيب ا١تركزم      

 .الكودافُت مثل:ػ ا١تواد ا١تخضرة اليت تساعد على عدـ اإلحساس باألٓب      

 .' ' الستَتكيد البنائي )ىرمونات(ا١تيثاندينوف  مثل:ػ أنبوؿ سًتكيد      

                                                             
 .204ص  سابق،مرجع  ،األحمدسليمان انظر  1

2 Code du sport, Edition Dalloz, 8eme Edition, 2013.  
3 Charles Dudognon et Jean-Pierre karaquillo, dictionnaire juridique du sport, édition juris, 
2013, p143. 
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يعرؼ  1كٔب من ا١تدكنة العا١تية ١تكافحة ا١تنشطاتما على ا١تستول الدكٕب فتعرؼ ا١تنشطات طبقا للمادة األأ   

إٔب  1فقرة  2تعاطي ا١تنشطات بأنو حدكث انتهاؾ أك أكثر، لقواعد مكافحة ا١تنشطات ا١تبينة ُب ا١تواد من ا١تادة 

 2من ا١تدكنة العا١تية ١تكافحة ا١تنشطات' 10فقرة  2ا١تادة 

 :نخبلؿ التعريفات السابقة للمنشطات الرياضية أف كبل منها ينهض على عنصري كيبلحظ من  

 األول: العنصرـــــ 

كىذه  3دليل شاىد على ذلك كحوادث الوفاة ،كالبدنيةيكمن ُب حظر ا١تنشطات على الناحية الصحية    

ُب ٦تا زاد  4ٔتدل الضرر الصحي الكامن ُب استخدامها كإنذار للجميعكانت ٔتثابة ناقوس ا٠تطر   اٟتوادث

استفحاؿ ظاىرة تعاطي ا١تنشطات ُب الوسط الرياضي خاصة بعد الفضيحة الكبَتة ُب سباؽ الدرجات الذم كقع 

تدعى ضركرة كجود ككالة اليت صاحبتها ضجة كبَتة ُب الوسط اإلعبلمي الشيء الذم اس 1998ُب فرنسا سنة 

 دكلية.

 :أما العنصر الثانيـــــ ػ

ُب ا١تنافسات الرياضية بطريقة  كاألخبلقي بالفوزيكمن ُب االٕتاه الًتبوم  التعاريف، فهوالذم اشتملت عليو    

 العنصرينككبل أساسها الغش الرياضي هبدـ األسس الًتبوية للمنافسة الرياضية العادلة،  ،كصناعيةغَت قانونية 

ك مع ذلك فإف  الرياضية.األخبلقي أساس ٕترًن استعماؿ ا١تنشطات ُب ا١تسابقات  ()الًتبوم )البدين( الصحي ك

ىذه التعاريف ينقصها عنصرا آخر كىو الذم ٯتكن تسميتو بالعنصر اإلجرائي كي يكوف التعريف جامعا مانعا 

                                                             
1 Code mondial anti-dopage, agence mondial antidopage, 215, p 18, modifier, par le code 
mondiale anti-dopage, standard international, janvier 2016. 
2 Charles Dudognon, jean – pierre Karaquillo , op.cit. , p 143 

( ُب سباؽ الدراجات حوؿ فرنسا من أكٔب اٟتوادث اليت نبهت إٔب ا٠تطر الكامن من 1967)عاـ  سمسون كاف موت العب الدراجات اال٧تليزم 3
 . 115، ص  1976، سنة  ،العراؽبغداد للطباعة،دار النشر  الرياضي،إجراءات استعماالت ا١تنشطات، انظر إبراىيم البصرم، الطب 

 .80مرجع سابق، ص  العنزي،ن عيااهلل ض عبد ،انظر 4
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رٯتها على النطاؽ اٞتنائي ، كما أف التعريفات السابقة كأقرب إٔب حقيقة التعريف با١تنشطات الرياضية كمن ًب ٖت

ظاىرة قانونية أم أهنا )أم التعريفات( تربر اٞتانب اٟتقوقي فيها، باعتبارىا أخفقت ُب إبراز ظاىرة ا١تنشطات ىي 

تعمل لذلك ٯتكن اف تعرؼ ا١تنشطات الرياضية " ىي استخداـ ٥تتلف ا١تواد ك الوسائل الصناعية ك الطبيعية اليت 

ىنية للفرد بصورة طارئة ُب ٣تاؿ ا١تنافسات أك التدريب الرياضي، أك ذعلى االرتقاء بالكفاءة البدنية ك النفسية ك ال

استعماؿ ا١تواد ك الوسائل اليت ٘تتاز هبذه ا٠تاصية ك أف من شأف ذلك أف يؤدم إٔب حدكث ضرر صحي  فيأف ٗت

 1.الوقت نفسو للجزاءات القانونية ضو ُبكيعر عليو ك اإلخبلؿ بعدالة ا١تنافسة الرياضية 

 .التعريف الدولي المعترف بو للمنشطات رابعا:

 ًب االستقرار على أف التعريف الدكٕب ا١تعًتؼ بو للمنشطات ٬تب اف يتضمن ما يلي:         

 كالوسائل،أم تعريف للمنشطات أك للقائمة ا١تدانة من الطرؽ  كاإلكلينيكية ُباإلحاطة بالعوامل الطبية   -

 .الرياضي الرعاية كالعبلج الطيبُب  كالوسائل ا١تستخدمةعتبار العقاقَت ال٬تب أف يوضع ُب ا

كضع أم تعريف للمنشطات أك اعتماد قائمة با١تواد كالوسائل  كالتحليلية عنداإلحاطة بالعوامل العلمية   -

 كطرؽ التحليل٬تب أف يوضع ُب اعتبار اإلمكانيات الفنية للمختربات )ا١تعامل(  كالعقاقَت ا١تدكنة،

 .ُب ىذا احملاؿ ٔتا ُب ذلك تقنُت حدكد االكتشاؼ ا١تختربم لبعض ا١تواد كالنوعي ا١تستخدمةالكمي 

أف يتضمن أم تعريف للمنشطات  كاألخبلقية ٬تباإلحاطة باالعتبارات ا٠تاصة بالنواحي الًتبوية   -

 اترأم إخبلؿ أخبلقي هبا ُب كافة أنواع ا١تمارس كإدانة ألميدا ٟتماية مبدأ عدالة ا١تنافسة الرياضية تأك

 .الرياضية

 كاٟتفاظ على٬تب أف يضع أم تعريف للمنشطات ما يشَت إٔب االحًتاـ  القانونية،اإلحاطة باٞتوانب  -

 القانونية.حقوؽ الرياضي 
                                                             

1
 .20سابق، صمرجع  ،وديع ياسين تكريتي، نضال ياسين العبادي، حسن عودة زعالانظر،  - 
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إب الصحيح للمنشطات احملظورة رياضيا كافة اٞتوانب ثالتعريف ا١ت يتضمنأف  " ٬تب أف يوضع ُب االعتبار،     

 1كالعلمية التحليلية كالًتبوية األخبلقية كالقانونية ".االعتبارية ا٠تاصة بالنواحي الطبية اإلكلينيكية 

اسية ١تكافحة من القواعد األس (،9ىكذا تعريف يتماشى مع ما ًب االستقرار عليو ُب البند التاسع ) كإف كضع   

( الذم عقد ُب سيوؿ عاـ 94ا١تنشطات ُب اجملاؿ الرياضي اليت كضعتها اللجنة األك١تبية الدكلية ُب اجتماعها )

19882. 

 :اآلتيةمن خبلؿ ىذا التعريف ٯتكن ٖتليلو إٔب النقاط 

 :المنشط الرياضي عقار أو تركيبـــ  1

تركيب أم إف مصطلحي عقار أك تركيب ٫تا مصطلحاف مطلقاف، ٦تكن أف يدخل ٖتت نطاقهما أية مادة أك      

كذلك  يكشف التطور أنو يساىم ُب تنشيط اٞتسم رياضيا، إذ ٓب ٭تصر التعريف ا١تنشط ُب مادة بعينها، ،كيمائي

 .ُب ٣تاؿ العمل الطيب كالبحث كالتطور اٟتاصللبلعتبارات العلمية  مراعاة

 :الالعب هاالمنشط الرياضي يتعاط ـــ2

نبغي أف يتعاطاه العب رياضي، فالبلعب يتعاطاه كيكسب ا١تنشط صفتو يا١تنشط لكي يكوف رياضيا     

 .الرياضية

 :رياضيةمنافسة  لعبة أوالرياضي يتعاطاه الالعب المتسابق أو المشارك في  المنشط ـــ 3

بل ٬تب تعاطيو من قبل العب لغرض  فحسب،فا١تنشط ال يكفي لكي يكوف رياضيا تعاطيو من قبل العب     

 كال يهمحىت يتحقق الغرض الذم من أجلو أخد البلعب ا١تنشط  رياضية،اشًتاكو ُب مسابقة أك منافسة أك لعبة 

 .يـو ا١تشاركة ُب اللعبةبل الغاية منو ىو استثماره ُب  اللعبة،تعاطي البلعب كقت ا١تشاركة ُب 
                                                             

 .124ص  سابق،ا١ترجع  الرياضية،ا١تنشطات  أسامة رياض أنطر،ػ  1

 . 82، مرجع سابق ، ص يان العنز عي، عبد اهلل ضانظر ػ   2
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 :المنشط الرياضي يتعاطاه الالعب بنفسو أو بمشاركة غيرهـــــ  4

أك  ، كالطبيبكمساعدة كمشاركة غَتهأف يتعاطى البلعب ا١تنشط بنفسو، بل ٯتكن أف يكوف ٔتعاكنة  كال يهم   

 .ا١تدرب أك البلعب الزميل، أك أم شخص آخر

  :المنشط الرياضي يتم تعاطيو بأية طريقة كانت ــــ 5

فبل هتم طريقة دخوؿ ا١تنشط إٔب جسم البلعب الرياضي، فقط تكوف عن طريقة الطعاـ،أك الشراب أك التقطَت    

 1.ا١تنشط مرئيا أك غَت مرئي كسواء كاف ُب الفم أك األنف، أك بالرائحة،

 :الرياضي محظور قانونيا ـــ المنشط6  

لذا النص على ٖترًن ا١تنشطات ك حصرىا ُب قائمة  كل منشط يتعاطاه البلعب الرياضي ٤تظورا بالقانوف ،ليس    

معينة ضركرم النطباؽ التعريف عليو ، كال يهم أف يكوف النص على التحرًن بالقانوف الدكٕب أك بالقانوف الداخلي 

القانوف الذم ٭تظر تعاطي ا١تنشطات ، النص على أك باللوائح الرياضية ا١تعتمدة ، ك قد ٭تبذ ا١تشرع أك كاضع 

ذكر تعريف ٢تا ك ال يًتؾ أمر التقدير ١تنظم ا١تنافسة الرياضية ، فالتعاريف من اختصاص الفقو كليس القانوف 

لقولو تعالى " و قد فصل لكم ما على أف األصل ُب األشياء اإلباحة ، لذا ينبغي تفصيل ما يعد ٤ترما  ،فضبل

  2.حرم عليكم "

 :طبيالمنشط الرياضي لو مؤيد  ــــ 7

يكوف إال عن طريق فحص طيب  ال، كىذا الأـ  ا٤تظور  اينبغي أف يكوف ما تعاطاه البلعب الرياضي منشط   

 .معتمد

 

                                                             
 .24ص  سابق،، مرجع طارق عبد العزيز عبد اهلل العفني -1
 .119 االنعام، اآليةسورة  -2
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  :المنشط الرياضي لو مفعول ـــــ 8

لكنو ُب اٟتقيقية عدًن ا١تفعوؿ أك أنو ليس  كذلك،أك كاف يعتقد أنو   ما،إذا تعاطى العب رياضي منشطا    

بشكل غَت طبيعي  كنشاط البلعبُب حركة  ا١تنشط، كىي زيادةإذ ينبغي توفر الغاية من تعاطي  أصبل،ٔتنشط 

 .بغية الفوز ُب ا١تسابقة الرياضية

 :وإرادةالمنشط الرياضي يتم تعاطيو بعلم ـــ  9

لكن  البلعب،قد تتوافر كل ا٠تصائص السابقة ُب ا١تنشط فيعد ٤تظور االستخداـ ُب اللعبة الرياضية من قبل    

ًتتب تف الصحية،ثاره آأكٓب يرد ترتيب  أمره،فهو ال يعلم ْتقيقة  ،كإرادتو وقد يتعاطى البلعب ا١تنشط بدكف علم

بل تدخل ُب مدل ا١تسؤكلية  ذاتية،ىذه النقطة بالذات ال تدخل ُب تعريف ا١تنشط بصورة  كيبدكا أف إرادتو،دكف 

 1الناٚتة عن تعاطيو.

 .المنشطات الـــــثــــانـــي: أنواعالــــفـــــرع 

يظل ٖتت اإلشراؼ  ك٬تب أففمثل ىذا اإلعداد يعد أمرا  للرياضي،اإلعداد البدين ىي ا١تنشطات ليست    

مثل  أخرل حديثة كسائل بل يتعدل ذلك إٔب فقط،إٔب الذىن أف ا١تنشطات ىي عقاقَت منشطة  يتبادركقد الطيب 

كطرائق نقل Electro. Muscular.Stimulation. 2الوسائل الصناعية بالتنشيط الكهريب للعضبلت

 Stimulants عامة ٧تدىا ا١تنبهة للجهاز العصيب ا١تركزم كا١تنشطات بصفة Blood Doping الدـ

كالعقاقَت اليت ترفع كفاءة الدكرة الدموية، كمغلفات   NARCOTICSالعصيب ا١تركزم كا١تهدئة للجهاز

  Hormones Peptideكا٢ترمونات البيبتيدية  Anabolic Steroids البنائيةالبيتا كا٢ترمونات 

 3(H G H).كهرمونات البشرم

                                                             
 .  كما بعدىا 205ص  سابق،مرجع  ،األحمدمحمد سليمان  انظر، 1

 . 19،  مرجع سابق، ص  نضال ياسين الحاج حمو العبادى انظر، 2

 .82،  مرجع سابق ، ص  ن العنزيعياعبد اهلل ضانظر،  3
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عليو ٖتفظات خاصة عند استخدامها طبقا لتعليمات اللجنة  كالبعض األخربعض منها ٤تـر دكليا الكما أف      

 .1963 1األك١تبية عاـ

 اآلتية:كعليو سنتناكؿ أنواع ا١تنشطات ُب ىذا الفرع من خبلؿ النقاط    

 .العقاقَت الدكائية احملظورة أكال:

 ا١تنشطات الصناعية. ثانيا:

 استخدامها.٣تاميع دكائية ٢تا ٖتفظات خاصة عند  ثالثا:

 العقاقَت احملظورة ُب أنواع خاصة من الرياضة. رابعا:

 .الدوائية المحظورة رأوال: العقاقي

 :Stimulant المنبهات-1

عصبية حادة، فضبل عن أضراره  كإٔب اهنياراتإٔب اإلرىاؽ العصيب على ا١تدل البعيد  ا١تنبو يؤدم استخداـ   

 (.كاألكعية الدمويةا٠تاصة باإلجهاد الفسيولوجي الصناعي على اٞتهاز الدكرم )القلب 

   آثار جانبية  اإف استخداـ ا١تهدئات بشكل عاـ، ذات التأثَت الفعاؿ على اٞتهاز العصيب بشكل خاص، ٢ت  

سلبية على اللياقة البدنية العامة للفرد، ٔتا ُب ذلك  ات أخرلكتأثَت  خطَتة مثل إحباط مراكز التنفس العليا ُب ا١تخ،

الفعل ا١تناسب، كما أف استخدامها من قبل الرياضي قد تنتهي  كفقداف رد القرار،كصعوبة اٗتاذ  فقداف السيطرة،

 .كنفسية كاجتماعيةينجم عن ذلك من مشاكل صحية  كما قد بو إٔب اإلدماف،

                                                             
زيادة االداء ُب  ػ إمكانية 1 ا١تواد:للمعايَت ا١تعتمد عليها ١تنع  مستقببل،قائمة ا١تنشطات الرياضية قائمة هنائية بل ٯتتد ذلك ١تا قد يستجد  كال تعد- 1

انظر  الثبلثة،١تعايَت ا١تادة ُب قائمة ا١تنع إذا حققت إثنُت من ىذه ا الرياضية. كيتم إدراجػ ٥تالفة الركح  3 صحي،ػ حدكث أك احتماؿ خطر  2 الرياضة،
 .14ص  سابق،مرجع  كالرياضة،ا١تنشطات  رياض،أسامة 
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 (BEZEDRLIN) ما يسمى بالبنزدرلُت ا١تنشطات أك أشهر Amphetamine كيعد األمفيتامُت    

باستخدامو  حيث االستخداـ ١تا لو من تأثَت مباشر على اٞتهاز العصيب ا١تركزم كإطالة زمن العمل العضلي، إذ من

قيقة إذا أنو ال ٯتنع غَت د كالعقلية )كىي حالةمن الناحية اٞتسمانية  كاٟتيوية كزيادة الفعاليةيشعر الرياضي بالنشاط 

 1(.Mask fatigue)التعب  كلكنو ٮتفياإلرىاؽ 

ُب رحبلهتم الطويلة، كقد  كقائدم السياراتأياـ ا١تذاكرة  ريستخدمو فضبل عن الرياضي الطلبة للسهك    

 2ص.( مليوف قر 72استخدمتو ا٠تدمات الطبية للجيش الربيطاين ُب اٟترب العا١تية الثانية فاستهلكت منو )

إال انو ُب  ،كالتعبمن أف استخداـ بعض أدكية ىذه اجملموعة يؤدم إٔب تقليل الشعور باألٓب  كعلى الرغم   

كيعرضو ٦تا يسبب لو العديد من ا١تشاكل  ،الوقت نفسو يقلل من ميكانيكية أجهزة الوقاية ُب اٞتسم الرياضي

 3.ُب بعض اٟتاالت بالوفاة تنتهيخطَتة  إلصابات

 :Narcotics المهدئات- 2

أ٫تها :  اكيميائي  امركب 35يعترب األفيوف من اكثر ا١تهبطات الطبيعية شهرة حيث ٭تتوم على أكثر من     

) ٭تضر كيمائيا على ىيئة مسحوؽ بلورم أبيض اللوف مائل إال الصفرة قليبل ، مر ا١تداؽ ليس لو أم  لمورفينا

 4.(ُت ، ك يعد من ا١تواد الفعالة ُب تسكُت السعاؿ كاآلالـ ) يستخلص كيمائيا من ا١تورف الكودايينرائحة ( ، ك 

حباط مراكز التنفس العليا ُب ا١تخ، إكيعد ا١تورفُت كمشتقاتو أشهر ىذه اجملموعة كلو اثار جانبية خطَتة، مثل      

كتأثَتات سلبية أخرل على اللياقة البدنية العامة للفرد، ٔتا ُب ذلك فقداف السيطرة كصعوبة اٗتاد القرار كفقداف رد 

                                                             
1 ANDRE NORET, le dopage, op.cit., P48. 

 . 20، مرجع السابق ، ص  العبادى ، حمونضال يابس الحاج  انظر، 2-

، لنشرا، دار الوفاء لدنيا الطباعة ك  1،طاستعادة شفاء ،تغذية الرياضيُت ،، الصحة الرياضية ، ا١تنشطات  عالء الدين محمد عليوة انظر، 3-
 .161، ص  2002، اإلسكندرية ،مصر

 . 88، مرجع سابق ، ص  ن العنزيعياعبد اهلل ضانظر ،  4-
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دماف كما قد ينتج عن ذلك من ٔب اإلإمر قد ينتهي بو األ يف استخدامها من قبل الرياضأالفعل ا١تناسب، كما 

 1.سية كاجتماعيةمشاكل صحية كنف

 : Androgenic Anabolic Steroids البناءة الهرمونات-3

ك مشتقة من ا٢ترمونات األندركجنية، كبالذات ىرموف أىي ببساطة عبارة عن صيغ بديلة صناعية      

(كىو يعرؼ ٔتلك ا٢ترمونات ُب اٞتسم، كيعمل ىذا األخَت  Testosterone  التستوستَتكف )ىرموف الذكورة

ٕب نوعُت أكال الستَتكيدات البنائية )أك ذات الطابع إك كتنقسم الستَتكيدات  ،زيادة القوة كالنمو العضليعلى 

( ، الستَتكيدات القشرية غورتيكوسًتكيدات  كاليت تفرزىا الغدة الكظرية كغَتىا ، كما يهمنا ىنا األندركجُت

دكجينات ىي ىرمونات جنسية ُب اٞتسم ، أك كما الستَتكيدات األنابوليكية )ذات الطابع األندكجيٍت( ، كاألن

يسميها بعض الباحثُت العرب )الشحمونات  ألهنا ذات طابع دىٍت( كىي تنقسم أب نوعُت : ا٢ترموف الذكرم 

 2.سًتكجُت()التستوستَتكف( كا٢ترموف األنثوم )األ

ضلة كالناتج جزئيا عن حبس ا١تاء كيعود سبب تعاطي ىذه ا٢ترمونات أب زيادة القوة العضلية ككذلك حجم الع   

العضلية كاالمبلح داخلها، كما اهنا تساعد على زيادة اٞترأة كالتحدم عند الرياضي كزيادة الشعور بتنامي القوة 

ٖتمل ٘تارين رياضية شاقة  العضلي كيعُت علىة عن طريق زيادة البناء يإٔب زيادة القابلية البدن تؤدم ككذلك

 3.كمكثفة

مثبل  تناكؿ ىذه ا١تركبات  (Cycling) كيتم تناكؿ الستَتكيدات ) ا٢ترمونات البناءة ( كفق أسلوب الدكرات   

أشهر ك تسمى مرحلة التنظيف ، ك ُب فًتة الراحة  ١03تدة ستة أسابيع ، ك أخد فًتة راحة من تعاطيها تصل إٔب 

د اٞتسم إلنتاج ىرمونات األندركجُت بنسبة تستمر الفائدة اليت أخدت من تعاطي ا١تنشطات بسبب عودة غد

                                                             
 . 22ص  السابق،ا١ترجع  كالرياضة،ا١تنشطات  ،أسامة رياضانظر، - 1
2
 . 265، ص 2012ألردف  ، ،، دار أسامة للنشرك التوزيع عماف ا 1، ا١تنشطات ك الرياضة ك ا١تكمبلت الغذائية،ط فؤاد اآللوسي انظر، سؤدد - 
3
 .73ص  سابق،مرجع  ،حمونضال ياسين  األحمد،محمد سليمان انظر،  - 
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أعلى من معد٢تا الطبيعي نتيجة لتعود اٞتسم على معدالت عالية من ا٢ترمونات أثناء فًتة التعاطي ، إضافة إٔب 

، حيث يتم تناكؿ أكثر من نوع الستَتكيدات باإلضافة إٔب تناكؿ  (Stack) طريقة أخرل ٝتيت األثر الًتاكمي

من ىرموف األنسولُت ك ىرموف النمو ك ىذا طبعا يلجأ إليها احملًتفوف ُب بناء االجساـ حيث  جرعات مصاحبة ٢تا

 1تتوفر ٢تم اإلمكانيات األكرب من خبلؿ الشركات الراعية.

إفرازاهتا ك من ًب حدكث  ُب كقلة ، ضمور ا٠تصيتُتيؤدم إٔب احتماؿ  ك١تدة طويلةإف استخداـ ىذه ا٢ترمونات    

عن أف تعاطي ىذه ا٢ترمونات ّترعات كبَتة يؤدم إٔب تأثَتات سلبية على  اإل٧تاب، فضبلعقم ك عدـ قدرة على 

كُب حالة كجود خبليا سرطانية ُب اٞتسم فإف  الصماء،كظائف الكبد ك القلب ك الدكرة الدموية ك جهاز الغدد 

 2.ذه ا٠تبليا كانتشارىااستخداـ ىذه ا٢ترمونات يزيد ُب ٪تو ى

من األعراض السلبية غَت  كثَتايؤدم   (Testosterone) أما بالنسبة للرياضيات فإف استخداـ تستوستَتكف   

ك كذلك يؤدم  الصوت،ُب الوجو كخشونة  ك٪تو الشعر الثديكضمور ا١تستحبة مثل زيادة نسبة التعضل عند ا١ترأة 

 3.نفسية ك اجتماعية ايسبب ٢تا أضرار  ك ىذاإٔب اضطراب ُب الدكرة الشهرية ك انقطاعها 

 : B. Adrenergic Blocoers البتابلوكوزـــــ  4

ك ىي منشطات القلب ك الدكرة الدموية، تستخدـ عقاقَت ىذه اجملموعة لتقليل التعرض لتكرار حاالت الصداع    

ك تقلل من  النفسي،النصفي، ك عبلج بعض األمراض كارتفاع ضغط الدـ الشرياين، ك تفيد ُب عبلج القلق 

                                                             

 .267، مرجع سابق ، ص  سؤدد اآللوسيانظر  1-

 .25، ا١ترجع السابق ، ص  عودة زعال ، حسنياسين العبادى  ، نضالياسين التكريتي  انظر، كديع 2-

، ترٚتة ك  2015، كذلك انظر : قائمة ا١تواد ك األساليب احملظورة لسنة  60، ا١تنشطات ك الرياضة ، مرجع سابق ، ص  أسامة رياض ،انظر 3-
،انظر، عبد العزيز عبد الرٛتن ا١تسعد 18، ص  2015ات ، ، نشرة اللجنة السعودية للرقابة على ا١تنشط سعود بن عبد المحسن الشعشاعإعداد 

 . 2016،نشرة اللجنة السعودية للرقابة على ا١تنشطات، قائمة العناصر كالطرؽ احملظورة،
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لذلك تستخدـ ُب بعض الرياضات اليت ال ٖتتاج إٔب مطاكلة أك جهد عاؿ للعمل  العصبية،رتعاشية اٟتركات اال

 1.الوظيفي للقلب ك الدكرة الدموية ك اٞتهاز التنفسي

 :Diureticsالبول مدرات ـــــ  5

 2ًب ٖترًن ىذه الوسيلة كإدراجها ُب قائمة ا١تنشطات احملظورة دكليا حديثا إذ يستخدمها الرياضيوف لسببُت ٫تا:    

كرفع ، ا١تبلكمة مثل، ا١تصارعةإنقاص الوزف بصورة سريعة كمفاجئة ُب الرياضات احملتاجة ألكزاف ٤تددة للتنافس  - 

 .األثقاؿ

اٞتسم بغية  كسحبها منالتغيَت من مصداقية تركيز ا١تواد ا١تمنوعة ُب اإلدرار ا١تستخدمة كمنشطات ٤تظورة  -

  .تفادم العقوبة ا١تتوقعة ٢تذا االستخداـ

حيث  خطرة،ٯتكن أف يساء استخدامها من الرياضُت ك من ًب يًتتب عليها آثار جانبية صحية  كمدرات البوؿ   

ت كبَتة من السوائل ك األمبلح بسرعة ٦تا يؤثر على قابلية الفسيولوجية للعضلة ك يقلل من  يؤدم إٔب فقداف كميا

 فقدانو اذ ف ا١تاء عامل مهم ُب التمثيل الغذائي إكحيث  االهنيار،شعور باإلرىاؽ الشديد ك الكفاءة الرياضي ك 

 3.ا٩تفاض الضغط ك الوفاةيؤدم أب 

ك لعب القولف ،  لتساعدىم على ثبات  ،ك السهاـ ،الرماية بالناركتستعمل ىاتو الوسيلة أكثر ُب رياضات  

استخداـ ىذه العقاقَت يؤدم إٔب أخطار طبية جسمية قد تصل إٔب الوفاة إذا ما استخدمت بدكف كعي  الرماية إف

                                                             

 . 165، مرجع سابق ، ص  خالد محمد الحشحوشانظر ،  1-

 .كما بعدىا 27ص  سابق،كالرياضة، مرجع  ، ا١تنشطاترياضأسامة نظر -ا 2

، 2004ا١تكتبة ا١تصرية للطباعة ك النشر ك التوزيع ، ا١تسؤكلُت،ا١تنشطات ُب اجملاؿ الرياضي مشكلة كبَتة ك ىاجس يؤرؽ  ،حسنمحمد  زكي ،انظر 3-
 .29ص 
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ا٩تفاض عدد ضربات ك ٩تفاض ضغط الدـ،  ك من ىذه األثار  ا.ك ٓتاصة لبعض مرضى القلب  ك الربو الصدرم 

 1ُب بعض األحياف إٔب ا٢تلوسة.تؤدم عجز القلب االحتقاين ، ضيق التنفس ، ك الكآبة اليت ك القلب ، 

 .المنشطات الصناعية :ثانيا

 :  Blood Dopingمالتنشيط بالدـــــ 1

الطريقة  ىذه م، كتت1972اؿ عاـ يكىذه الطريقة استخدمت ألكؿ مرة ُب دكرة األلعاب األك١تبية ُب مونًت   

، ٍب تتم معاٞتة ىذا الدـ بطرؽ ³سم 500-250بُت:  كبكمية تًتاكحبسحب الدـ من الرياضي قبل فًتة معينة 

درجة مئوية ٖتث الصفر(، ًب يعاد حقن  50ºخاصة بعد أف يتم االحتفاظ بو ُب درجة حرارة منخفضة جدا )

يقـو البلعب ْتقن مادة األثركبابوتُت مأخوذة من نفس الشخص أك من ف أالبلعب بو مرة ثانية قبل السباؽ أك 

 2شخص أخر.

إف األساس العلمي الستخداـ ىذه الطريقة من قبل الرياضي ىو أف عملية سحب الدـ من منو تؤدم إٔب     

ضربات طريق زيادة  كذلك عنتنشيط كافة األجهزة الفسيولوجية ُب اٞتسم البشرم هبدؼ تعويض الدـ ا١تسحوب 

كا١تشبع خرل بالدـ ا١تسحوب أاٟتقن مرة  كُب حالة على استعادة عدد اللًتات العادية لو، كقدرة اٞتسمالقلب 

 3.النإتة عنو كزيادة الطاقة، ٦تا يؤدم إٔب زيادة التمثيل الغذائي با٠تبليا باألككسجُت

منها ما قاـ بإجرائو العآب  البدنية،إجراء العديد من البحوث حوؿ مدل تأثَت نقل الدـ على زيادة الكفاء كقد ًب 

معلـو  كىو عامل% 25أف عملية نقل الدـ تزيد من قابلية جهاز التنفس بنسبة  كالذم أثبتالسويدم إيكاليـو 

 .الدرجات ككرة القدـ كسباؽطويلة اٞترم ١تسافات  السباحة،أ٫تيتو ُب رياضات ا١تطاكلة مثل 

                                                             
 . 26، مرجع سابق ، ص وديع ياسين التكريتي ،نضال ياسين العبادى ، حسن عودة زعالانظر ،   1

 .30 - 29،مرجع سابق ، ص  ضةا١تنشطات ك الريا، ، اسامة رياضانظر  2

 . 21ص  2013،  ،عماف،األردف، مكتبة اجملتمع العريب للنشر ك التوزيع 1، النشاط الرياضي ، ط خالد محمد الحشوشانظر ،  3
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 كىي الإف معظم االٖتادات الدكلية تتبع أسلوب طلب عينة من بوؿ ا١تتسابق للكشف عن ا١تنشطات،       

الدموية  كعدد كرياتالدراسات على ٖتليل الدـ  كمنشط، كحاليا ٕترمتصلح فنيا للكشف عن استخداـ الدـ  

 كنسبة الكرات كالصفائح أـ١تعرفة ىل طرأ تغيَت كبَت على عدد  نافسة،كبعد ا١تالدموية قبل  كنسبة الصفائحاٟتمراء 

 1.ال

 :الدمموقف الشريعة اإلسالمية من نقل 

ُب القرآف  ككرد ذلك بو،شربو أك االنتفاع  ك٧تس كال ٬توزالقاعدة العامة ُب الشريعة اإلسبلمية أف الدـ حراـ    

أن يكون ميتة أو دما مسفوحا  يطعمو إال اعمعلى ط محرما يأوحي إل فيما" قل ال أجد  تعالى:لقولو الكرًن 

الدـ ا١تأخوذ  أف موضعو، كىناؾ رأمفبل خبلؼ بُت الفقو ُب ٧تاسة الدـ بعد انفصالو عن 2."أو لحم خنزير

 .حكمو من حيث النجاسة كال يأخذ بواسطة حقنة ال يعترب مسفوحا

رعاية مصلحة ا١تريض ُب  أف فإف ثبت ضركرة،أجزاء اإلنساف إال لتحقيق  كبالتإب حرمة ،األصل حرمو اإلنساف    

أعضاء  كإف كانتفإف ىذا جائز شرعا  مقامو،دكاء يقـو  كال يوجدنقل الدـ إليو  كجسده تقتضيسبلمة نفسو 

 احملرمات.اإلنساف من 

فالشرع اإلسبلمي أجاز ترؾ  ف،اإلنساإنقاذ حياة  من أجل ذلك ٬توز اٗتاذىا كسيلة للعبلج ُب حالة الضركرةل  

 3.إذا كجد ضرر مرضي لرفع اٟترج عن ا١تريض كفعل احملـرالواجب 

 

 

 

                                                             
 . 31ص  السابق.، مرجع ، ا١تنشطات كالرياضةرياض انظر، أسامة 1

 .145 ،سورة األنعام اآلية 2

 .97ص  مرجع سابق، العنزي،عبد اهلل ضعيان ، انظر 3
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 :والفزيائيالكيميائي  الممنوعة، التالعبالتقنيات  ـــــــ 2

اليت ًب  كصحة العيناتَت على كماؿ يهبدؼ إدخاؿ تغ التبلعب،التقنيات ُب التبلعب أك ٤تاكلة  كتتمثل ىذه     

 1.م بدكف حصر(أ (ا١تثاؿعلى سبيل الوسائل  ا١تنشطات، كىذهٚتعها خبلؿ عملية مراقبة تعاطي 

 :Catheterizationاإلدرار قسطرةأ ــــ 

 كٔتساعدة شخصلؤلدرار، حيث يقـو  طريقة يلجأ إليها الرياضي من أجل تفادم إ٬تابية الفحص ا١تختربم    

٪توذجا سليما ٘تاما من  كبذلك يعطي إجراء عملية الفحص، آخر باستبداؿ إدراره بواسطة عملية القسطرة قبيل

 .ا١تنشطات

 :Probencide استعمال عامل التخفيــــــ ب 

خاصة  كلساعات عدة يعمل على إخفاء آثار ا١تنشطات ُب اٞتسم أثناء عملية الفحص ا١تختربم كىو عقار   

 2.ةالستَتكيديأدكية البناء 

 :Electro – Muscular Stimulation التنشيط الكهربي للعضالت ـ ـــــج

اإلثارة الكهربائية اليت تنشط التقلص العضلي  كىي طرؽ ،تعتمد ىذه الطريقة على نظرية ٖتفيز األعصاب    

تقـو  3ىذه الزيادة ُب القوة تضخم عضلي أيضا يصاحب القوة، كبالطبعهبدؼ الزيادة، أك احملافظة على مستول 

، حيث تكوف شدة ىذه التيار مناسبة كمدعم العضلةفكرة ىذا اٞتهاز على توصيل تيار كهربائي على منشأ 

اٞتهاز أف يرفع شدة التيار، كبالتإب يؤدم إٔب ىذا  البلعب، كيستطيع إلظهار انقباض غَت إرادم على عضبلت

(  ائيالكهرب استخداـ ىذا اٞتهاز )التحريض كقد عارضزيادة شدة االنقباض اليت يتحكم فيها البلعب نفسو. 

من العلماء  ٣تموعة فعاؿ، كىناؾبواسطة التيار الكهربائي غَت  كالباحثُت كاعتربكا التدريبكثَت من العلماء 

                                                             
 .80ص  سابق،مرجع  ،حموياسين  األحمد، نضالسليمان  انظر، ٤تمد 1

 .2016سنة  كاألساليب احملظورةقائمة ا١تواد  كا١تعدلة ٔتوجب 22ص  سابق،مرجع  ،2015لسنة  كاألساليب احملظورة، قائمة ا١تواد انظر 2

 . 78سابق، ص  ، مرجعجوكلبزاز علي  انظر، 3
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 تطوير مستول العضبلت أمثاؿ ُب االكهريب( كأ٫تيته)التحريض أكدكا صبلحية ىذه الطريقة  نكالباحثُت الذي

(AMZILA)بشكل عاـ الرياضيُتة ُب القوة االنفجارية عند د، حيث توصلوا إٔب زيادة مضطر كغَته. 

 :Hypnosis التنويم المغناطيسي ـــــ د

ىذه طريقة أخرل غَت مشركعة تستخدـ خاصة ُب سباقات السباحة عندما يكوف الرياضي ٖتت تأثَت     

من ٝتك القرش يسعى إٔب التهامو فيبذؿ جهدا مضاعفا ليفوز  ككأنو مطاردْتيث تشعره  التنوًن،إ٭تاءات 

 1.بالسباؽ

 :الجيني ــــ التنشيطه 

ٖتديثها سنويا با١تدكنة العا١تية ١تكافحة  كاليت يتماحملظورات  لقائمة 2005حيث أنو أضيف عاـ  آب يكن معركف  

بتمكُت توظيف اٟتمض النوكم " دم إف أم  ٍتيالتنشيط اٞت طريقة العا١تية، كتتلخصا١تنشطات اليت تقرىا الوكالة 

ات الرياضية الشاقة من دكف حاجتهم إٔب إجراء التدريب ،قوة الرياضيُتكتعزيز " اٟتيواين لزيادة سرعة العدائُت، 

ليتحوؿ إٔب عداء  اٟتيوانية،رياضي أف ٭تقن با١تادة  كٯتكن ألمكتسمى ىذه الوسيلة أيضا " تعزيز اٞتينات "، 

 2.أسرع أك رافع أثقاؿ أقول

الطريقة ىذه  هبويستُت إفّتامعة  كحركة اإلنسافيواند األستاذ ا١تتخصص بعلم حركية العضبلت  يقوؿ بيًتك   

 3.ستحل ٤تل التدريبات الرياضية " فبإمكاهنا ٖتويل شخص غَت رياضي إٔب شخص قوم"

 .لها تحفظات خاصة عند االستخدام ةدوائي ثالثا: مجاميع

 :الموضعيةالمخدرات  ـــــ1

 :الستخداـ ا١تخدرات ا١توضعية الشائعة ُب عبلج إصابات ا١تبلعب يلـز مراعاة ما يلي    
                                                             

1
 . 98مرجع سابق، ص  ،ين العنز عيااهلل ض عبدانظر،  - 

 . 98، ص نفسو ، مرجععيان العنزيعبد اهلل ضانظر  - 2
3
 . 98، ص نفسومرجع  العنزي،ن عياعبد اهلل ضنقبل عن  - 



التعريف بالمنشطات الرياضية                                                         الفصل األول             
 

 
47 

 .كالكاريوكايُت... إْب كٯتكن استخداـ بدائل ٢تا من الربككايُت كالزيلوكايُت، ،استخداـ الكوكايُتٯتنع  -

ا١تخدرات ا١توضعية  كٯتكن استخداـ كتعد ٤تظورة ا١تخدرة،ٯتنع استخداـ أم نوع من أنواع اٟتقن الوريدية  -

 .كا٠تارجيةالسطحية 

 كفورم إٔبر ا١توضعي احملظور بشرط تقدًن تقرير كتايب ُب حالة الضركرة القصول ٯتكن استخداـ ا١تخد      

كأم  كاٞترعة الدكائية كطريقة استخداـ العقار،اللجنة الطبية ا١تسؤكلة عن البطولة أك الدكرة يتضمن التشخيص 

 1أخرل. مبلحظات

   :Corticosteroidsالهرمونات الكورتوزونيةــــ  2

الكورتوزكنية كمنشطات ا١تركبات  ـ(، كتستخدالكلى من إفراز الغدة الكظرية )فوؽ كمشتقاتو ىوالكورتيزكف     

 كاألمبلح داخلعن احتباس السوائل  كمؤقتة ناٚتةالغالب زيادة كاذبة  كىي ُبلزيادة حجم الكتلة العضلية )

كزيادة حقيقة ُب قوة العضلة(، كما أف الكورتيزكف يستخدـ لزيادة الوزف ُب بعض األحياف  كيرافقها زيادةالعضلة 

 2.الشهية كالشعور بالسعادة

 إف استعمالو لفًتة طويلة كّترعات عالية يؤدم إٔب التعرض للعديد من اإلصابات منها:    

كإبطاؿ شفاء  عرض لبللتهاباتتضخم قشرة الكظر كعجز الوظيفة ا١تناعية مؤدية إٔب زيادة ٥تاطر الت-

 .اٞتركح

 (. (glaucoma) ، منها ارتفاع ضغط الدـةاضطرابات عيني-

 .يسمى بالوجو القمرم كحصوؿ ماالصوديـو مع ارتفاع ضغط الدـ كزيادة طرح البوتاسيـو  احتباس -

 .زيادة ٪تو الشعر كالتحدب -

                                                             
 .51مرجع سابق، ص  ككرة اليد،الطب الرياضي  ،رياض انظر، أسامة -1
 .25ص  سابق،مرجع  ،زعالعودة  حسنالعبادى، ياسين  التكريتي، نضالياسين  انظر، كديع -2
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إٔب  كقد يؤدمالغدة فوؽ الكلى  كظيفةكاهنيار ا٢تضمية،  كإصابة بالقرحة إهناؾ عضلي كتبخر العظاـ -

 1.الوفاة

 .العقاقير المحظورة في أنواع خاصة من الرياضة :رابعا

 :الكحول ــــ1 

 كٕترم عمليةفقط ُب أنواع الرياضة ا١تذكورة أدناه  ا١تسابقة،عقارا ٤تظورا داخل إطار  )اإليثانوؿ(يعترب الكحوؿ    

القيمة اليت تشكل عتبة االنتهاؾ  كقد كضعتالدـ  / أكعن طريق ٖتليل النفس ك  العقار،الكشف عن كجود ىذا 

 غ/ؿ. 0.1ىي  الدـ(ٖتليبلت  )قيم

 رياضات الطَتاف. 

 الرماية بالسهاـ. 

 السيارات. 

 الكاراتيو. 

 الدراجات النارية. 

 .2القوارب اآللية 

 :حاصرات البيتا ــــ 2

يتم خارج ا١تنافسة حُت  ككذلك ٤تظورةتعترب حاصرات البيتا ٤تظورة داخل ا١تنافسة فقط ُب الرياضات التالية:      

 .ٖتديدىا

 .)الرماية بالسهاـ )٤تظورة خارج ا١تنافسة 

                                                             
 .61ص  سابق،، مرجع الحاج حمو العبادى ياسين، انظر، نضاؿ 1

 .56 ، ص2016قائمة ا١تواد احملضورة لسنة  سابق، كا١تعدلة ٔتوجبمرجع  ،2015لسنة  كاألساليب احملظورةا١تواد  انظر، قائمة 2
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 السيارات. 

  أنواعها(. )ّتميع كالسوكر رياضة البلياردك 

 الرشق بالسهاـ. 

 الغولف. 

 1.اٟتر كُب التزحلق اٞتليد باأللواح ُب القفز مع التزحلق، التزحلق على الثلج / التزحلق على 

 المشابهة للمنشطات الثالث: الموادالفرع 

ُب  كٗتتلف عنهاالدراسة للمنشطات الرياضية اإل١تاـ ٔتواد أخرل تتشابو معها، ُب نواحي عديدة  تقتضي    

كالعقلية مع ا١تنشطات ُب تأثَتىا الشديد على النواحي النفسية  كاليت تشًتؾ ،كمنها ا١تخدرات كا٠تمرالوقت ذاتو 

سنتطرؽ ٢تذه ا١تواد باختصار عن  الرياضية، لذاا١تواد تكاد تندمج مع ا١تنشطات  إف ىذه حيث الذىنية لئلنساف،

 .الرياضية كبُت ا١تنشطات كاالختبلؼ بينهاطريق بياف أكجو الشبو 

 .المخدرات :أوال

تكاد تسلم دكلة  العآب فبلألغلب دكؿ  كالشغل الشاغل اٟتديث،تعد ا١تخدرات من أىم ا١تشكبلت ُب العصر    

األحواؿ  كُب ٚتيع استهبلؾ،فهي إف ٓب تكن من الدكؿ ا١تنتجة فهي دكلة عبور أك دكلة ا٠تطَت، من ىذا الوباء 

افر ٚتيع اٞتهود من ضاليت ٬تب أف تت ا٠تطَتة،فإف ضررا ما البد أف يصيب ىذه الدكلة أك تلك بسبب ىذه اآلفة 

 إف أمكن. كالقضاء عليهاأجل اٟتد منها 

إضافة أب ذلك كمشكلة ا١تخدرات  ،العآب أٚتع كا١تنظماتدكؿ كلتحقيق ىذا ا٢تدؼ البد أف تتكاتف جهود    

فمنتج ا١تخدرات  صبلت،كا١تواالعلـو التكنولوجية  أطوار، كتقدمت بتقدًنبعدة  متجددة مرتإجرامية  ىي ظاىر

اإلنتاج يستعينوف بعلـو العصر اٟتديث ُب استخداـ كسائل  كا١تزارع كالصانع كا١تهرب كاحملوؿ كالتاجر أخذكا

                                                             
 .68ص  ،2016قائمة ا١تواد احملضورة لسنة  كا١تعدلة ٔتوجب السابق،ا١ترجع  ،2015لسنة  كاالساليب احملظورةا١تواد  انظر، قائمة 1
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مكانيات ا١تادية ئلل كذلك نظرا. كطرؽ إخفائهالتهريب ا١تخدرات  كاستخداـ أساليب، كالنقل اٟتديثكالتصنيع 

كُب اٞتانب 1آلخر،كقت  كٕتددىا من ،كتعددىاخطوط التهريب  رسم كسهولةاالتصاؿ،  كتوفر سبلا١تتاحة ٢تم 

على كافة مستوياهتا للحيلولة دكف ٘تكُت اٞتانب  كالقانوف كاالجتماع كأجهزة ا١تكافحةيقف رجاؿ التشريع  اآلخر

 2.كالتغلب عليهاإفساد خططهم  كالعمل علىاألكؿ من ٖتقيق أىدافو الشريرة 

ا١تخدرات، كىناؾ تعريفات كثَتة للمواد ا١تخدرة كلكن ال يوجد بينها تعريف عاـ متفق عليو يوضح ماىية      

 .ىي تعاريف اجتهادية ألشخاص أك ٢تيئات تيلٚتيع التعاريف اليت ق كإف

أتت كلمة ٥تدرات لغويا   كيضيف أف كاإلدراؾ" كا١تبدؿ للشعورا١تعطل لئلحساس "فا١تعجم يصف ا١تخدر بأنو     

 3.ستًتت(ابالغة العربية )السًت( ْتيث يقاؿ ٗتدرت ا١ترأة أم ) كىي تعٍتمن كلمة خدر 

ك يقصد من ىذا التفسَت بأف ا١تخدرات ىي اليت تسبب السكوف ك الكسل ك غَتىا من أغراض تعاطي    

العقاقَت كاألدكية ف بعض إف ىذا التعريف غَت شامل ك ال يعرب بصورة عن ماىية ا١تخدرات حيث إ ،ا١تخدرات 

اليت ساء استخدامها تكوف منشطة أك منبهة أك مهلوسة فبل ٯتكن تعريفها ٖتت تعريف ا١تخدرات ، أما تعريفها 

طبيا فيقصد هبا ُب أغلب األحياف ا١تواد ا٠تاـ أك ا١تستحضرة اليت ٖتتوم على عناصر منبهة أك مسكنة ك اليت من 

عقلية ك  األغراض الطبية ا١توجهة أف تؤدم إٔب اإلدماف ك تسبب أضرار شأهنا إذا ما استعملت بشكل متكرر ُب ا

 4ُب سلوؾ اإلنساف ك مزاجو كانفعاالتو ك عواطفو ك إحساسو ك حىت ُب أسلوب تفكَته. اتغَت 

أما التعريف العلمي  ،ك يؤخذ على ىذا التعريف قصوره أيضا حيث يعرؼ ا١تواد ا١تخدرة من الزاكية الطبية فقط   

مادة كيمائية تسبب النعاس ك النـو أك غياب الوعي ا١تصحوبة بتسكُت "ات فإنو يصف ا١تخدرات بأهنا للمخدر 
                                                             

 .100ص  سابق،مرجع  ،العنزي عبد اهلل ضعيان انظر، 1

 .كما بعدىا 27ص  سابق،مرجع  ياسين،نضال  األحمد،محمد سليمان انظر  2

 1960لسنة  كقانوف ا١تخدرات، كالسبلـاهلل عليو الصبلة  كسنة رسوؿضوء القرآف الكرًن  كا١تسكرات ُب، ٖترًن ا١تخدرات جيعثمان المنانظر،  3
 .15، ص2013،اإلسكندرية، مصرا١تطبوعات اٞتامعية  كتعديبلتو، دار

 .101 نفسو، ص، مرجع يان العنز عياهلل ض انظر، عبد 4
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تعٍت اليت  NARKOISOS ا١تشتقة من اإلغريقية NARCOTIC ك كلمة ٥تدر ترٚتة لكلمة1"األٓب 

بينما ٯتكن اعتبار  العلمي،عقاقَت مهلوسة ٥تدرة كفق التعريف اللذلك ال تعترب ا١تنشطات كال  ٥تدرا،أك ٬تعل  خدر

 ا٠تمر من ا١تخدرات. 

ك٭تظر العصيب  كتسمم اٞتهاز ،٣تموعة من ا١تواد اليت تسبب اإلدماف كىناؾ تعريف قانوين للمخدرات فهي   

 2إال بواسطة من يرخص لو بذلك.كال تستعمل أك زراعتها أك صنعها إال ألغراض ٭تددىا القانوف  تداك٢تا

 :اناإلدم مراحلـــــ 1

 :كىيٯتر هبا الشخص ليصبح مدمن ٥تدرات  كىناؾ مراحل        

: اليت تكوف مدهتا قصَتة أك طويلة ْتسب نوع العقار ا١تخدر أك ْتسب قدرة االحتمال رحلةــــ م

 .الشخص ا١تتعاطي الذم بإمكانو ترؾ العقار خبلؿ ىذه ا١ترحلة

ا١تتعاطي على االستجابة للمخدر ٦تا يضطره إٔب زيادة تعاطيو : اليت تقل خبل٢تا قدرة مرحلة التعودـــ      

 .للحصوؿ على النتيجة نفسها اليت حصل عليها ُب ا١ترحلة األكٔب

يعرفها العلماء بأهنا حالة تسمم دموم مزمن ضار با١تتعاطي  كىي اليت: مرحلة اإلدمان أو االعتمادـــ      

ا١ترحلة فإف ا١تتعاطي يشعر  كُب ىذه ،االستعماؿ ا١تتكرر ألحد ا١تخدرات الطبيعية أك ا١تصنعة كٖتدث نتيجة

عن  كإذا توقف ،ْتاجة إٔب ا١تخدر مهما كاف الثمن ألنو يكوف فقد كل السيطرة على إرادتو ٕتاه ىذه ا١تادة

كإذا حصل ذلك فإف  .ة مؤ١تةكعقلياستعماؿ ا١تخدر أك إذا منع من تناكلو فإنو سوؼ يقاسي أالما جسمانية 

 3ىذا العقار ا١تخدر يعترب من العقاقَت اليت تسبب االعتماد اٞتسماين عليو.

                                                             
 .15ص  سابق،مرجع  ،المنجىعثمان  انظر، 1

 .84ص  سابق،مرجع  ،حمونضال ياسين ، األحمدمحمد سليمان انظر،  2

3
عن كديع ياسُت نقبل،  العقار،تنتج عن تفاعل الكائن اٟتي مع  كأحيانا عضوية،، االعتماد بأنو حالة نفسية 1973ىيئة الصحة العا١تية سنة  عرفت 

 .35ص  سابق،مرجع  زعاؿ،حسن عودة  العبادل،نضاؿ ياسُت  التكرييت،
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 :تصنيف المخدراتــــ  2

ٗتتلف ا١تخدرات بعضها عن بعض ُب تركيبها الكيمائي، كما ٗتتلف من حيث آثارىا الكيمائية كالفسيولوجية    

االستجابات البدنية للمواد ا١تخدرة نظرا  كالفركؽ ُباالختبلفات إٔب نوع ا١تخدر  كترجع ىذه ،على جسم اإلنساف

 .للعوامل ا١تتعددة اليت تدخل ُب التأثَت على ىذه االستجابات

 1:كٯتكن حصر ا١تتغَتات اليت تقـو عليها ىذه االختبلفات فيما يلي   

 التنبيو كطبيعتو من التهدئة أك التسكُت أك نوع ا١تخدر كدرجة ٗتديره. 

 صلة ا١تخدر بدرجة االعتماد أك اإلدماف. 

 عبلقة ا١تخدر بالتنبيو كإثارة النشاط أك التهدئة أك التسكُت. 

 طريقة تعاطي ا١تخدرات. 

فقد أصبح باإلمكاف  كٖتديد طبيعتهاتدخل ُب ٖتديد خواص ا١تخدرات اليت كعلى الرغم من ىذه العوامل ا١تتعددة 

 :تصنيف ا١تخدرات أب صنفُت

 :الصنف األول  ـــأ 

يعتمد على مدل تأثَت فيعتمد على أصل ا١تادة ا١تخدرة اك ا١تصدر الذم حضرت منو، أما الصنف الثاين،      

 :٢تذه الطريقة تقسيم ا١تواد ا١تخدرة إٔب كن طبقاٯت.كحالتو النفسيةا١تادة ا١تخدرة على النشاط العضلي للشخص 

اليت ٖتتوم أكراقها أك زىورىا أك ٙتارىا على مواد ٥تدرة تؤثر على اٞتسم أك : ك ىي النباتات المخدرات الطبيعية•

علما بأف بعضها معركؼ على مستول إقليمي  ،العقل بشكل كلي أك جزئي ك ىي منتشرة ُب عدد دكؿ العآب

 .فقط

                                                             
 .87، مرجع سابق، محمد سليمان األحمد، نضال ياسين حموانظر،  1
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ضافة بعض ك ىي ا١تواد ا١تستخلصة من ا١تخدرات الطبيعية ا٠تاـ بوسائل صناعية مع إ :الصناعيةالمخدرات •

 .ا١تواد الكيميائية ك األلواف

  كالغازات األكليةاليت تصنع بطريقة كيمائية أكلية باستخداـ ا١تواد  كىي ا١تواد :()التخليقيةالمخدرات االصطناعية 

تأثَت ٦تاثل للتأثَت الذم ٖتدثو ا١تخدرات  كىي ذاتكغَتىا، كاألكسجُت كالنًتكجُت كا٢تيدركجُت كالكربوف 

 1.الطبيعية كما أهنا أيضا تسبب اإلدماف

 :الصنف الثاني ـــــب 

 :إٔب٢تذه الطريقة تقسيم ا١تواد ا١تخدرة  كٯتكن طبقا      

كيدخل  ،: ك ىذه ا١تواد تؤثر على اٞتهاز ا١تركزم ك تبطئ من النشاط الذىٍت لئلنسافمهبطات الجهاز العصبي•

 الكودائُت، ك ا٢تَتكين كالباربيتبورات. ٖتت ىذا النوع أك التقسيم، األفيوف )ا١تورفُت(

: ك ىي ا١تواد اليت تنشط عمل اٞتهاز العصيب ا١تركزم لئلنساف ك تسبب حالة من منشطات الجهاز العصبي •

 (.التهيج مثل: نبات الكاكاك ك مشتقاتو )الكوكائُت ، األمفيتامنات

تسبب حالة من ا٢تلوسة أك التخيبلت ُب اٞتهاز العصيب ا١تركزم  كىي اليت :العصبيت الجهاز مهلوسا •

  2.نبات عشب الغرابك  ا١تسكالُت، التقسيم،ىذا  كيدخل ٖتثلبل٨تراؼ كالتواء اٟتواس  كتؤدم بولئلنساف 

عائلتو رؤكس القنب اجملففة ا١تزىة أك ا١تثمرة ككذا صمغ )تضم الناتج أك احملضر من نبات القنب ا٢تندم  اٟتشيش:•

ك ىو يشبو النعناع اٞتاؼ مسحوقو لونو رمادم ٯتيل  ،3القنب ك مشتقات القنب كالكيف ك اٟتشيش ك ا١تريونة( 

                                                             
 .88ص  سابق،مرجع  ،حمونضال ياسين  األحمد،محمد سليمان  انظر، -1
2
 .69، ص مرجع سابق كالتجرًن،ا١تنشطات الرياضية بُت اإلباحة  الغنري،ن عياعبد اهلل ض انظر،- 
 .459ص  ،2012 ،4ط  ىومة،دار  األكؿ،اٞتزء  ا٠تاص،الوجيز ُب القانوف اٞتنائي  ،بوسقيعةأحسن  ،انظر - 3
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التدخُت أك باالستحبلب مع ا١تشركبات الساخنة أك عن طريق طهيو  يكوف إما عن طريق ك تعاطيوإٔب االخضرار ،

 1ابتو ُب بعض اٟتلول ك غَتىا.أك إذ

كيعترب اٟتشيش من ا١تواد ا١تثبطة للجهاز العصيب عند استعمالو بكميات قليلة كلكن عند استعمالو بكميات    

لذا ٧تد أف اٟتشيش ُب بعض التقسيمات ٖتت باب ا٢تلوسة ،  ،كبَتة يكوف لو تأثَت ٦تاثل للمواد ا١تسببة للهلوسة

فعلى صعيد األضرار الشخصية: فإف تعاطي ا١تخدرات يسبب عزلة ، ك ىكذا فإف للمخدرات تأثَتات متشعبة 

شخص غَت مرغوب  واجتماعية للشخص ا١تتعاطي ك ٤تاكلة االبتعاد عن اآلخرين ك عدـ ثقتو بنفسو ك اقتناعو بأن

البلمباالة ك  إٔب شعور غالبا ما يؤدم إٔب االكتئاب النفسي ، كما يؤدم ىذا التعاطي ُب الوقت ذاتوك ىو  ،فيو

السلبية ك عدـ الًتكيز، ىذا فضبل عن أف ا١تتعاطي قد يصبح عرضة للتأثر ّتميع الصفات السيئة اليت تقوده ُب 

 .هناية ا١تطاؼ إٔب ارتكاب جرائم

إدماف ا١تخدرات يؤدم إٔب صرؼ أمواؿ طائلة من حيث زراعتها كانتاجها  أما على الصعيد االجتماعي فإف   

كاجملتمع بأعباء ف انتشار ظاىرة اإلدماف ينعكس على األسرة أثار االقتصادية، إضافة إٔب اآل كىي من كنقلها،

 .دكلةخسارة على اقتصاد أم  كمتابعتها يعديصرؼ على عبلج اٟتاالت اإلدمانية  ككذلك مااقتصادية كبَتة 

فهو طاقة معطلة ال بل ىو  ،كما يعد الشخص ا١تدمن على ا١تخدرات أساسا غَت قادر على العطاء هنائيا   

كٚتيع األداء  كالضعف ُبعلى العمل  كعدـ الًتكيز، كعدـ ا١تقدرةعلى اآلخرين، فاإلدماف يورث الضعف  ءعب

كالرعونة اٟتماقة  كأليس من.2ُب اجملتمع الذم يعيش فيو كببل كيافالعوامل ٕتتمع ُب الشخص فتجعلو منبوذا  ىذه

ضف إٔب ذلك أ كالشياطُت. كشراذـ ا١تودةعداد البهائم  عباد اهلل ا١تكرمُت كينحدر إٔبينخلع ا١ترء من مصاؼ  أف

لقولو تعأب  كحفظ األمانةعلى اإلنساف حىت يتمكن بٍت البشر من تلقي الرسالة  كجل حفاظافقد حرمها اهلل عز 

                                                             
 .89ص  سابق، ، مرجعحمونضال ياسين  األحمد،محمد سليمان  انظر،- 1

 .17ص  سابق،مرجع  ،المنجىعثمان انظر،-  2
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ولقد كرمنا بني آدم وحملناىم في البر والبحر ورزقناىم من الطيبات وفضلناىم على كثير " اٟتكيم: ُب كتابو

  1.ممن خلقنا تفضيال "

 .ثانيا: الخمر

 :تعريف الخمرــــ  1

 الخمر لغة ــــــ

غَت ب كاختمرت كاختمارىااألعرايب سيمت ا٠تمر ٜترا ألهنا تركت  وأب كٙتر كٙتور قاؿٙترة  كٜتور مثلٜتر، ٜترة   

السكر فتقوؿ رجل  بقية، كا٠تمار الشراب للخمر  .كا٠تمر الدائمبذلك ١تخامرهتا العقل  كقيل ٝتيت رائحتها،

 2ٜتره إناءؾ كا١تخامرة ا١تخالطة. يقاؿ: كالتخمَت التغطية،لبست ا٠تمار،  ك٥تمور كاختمرت ا١ترأة٥تمر 

 الخمر اصطالحاـــــ 

 .يغتاؿ العقل كسكر ألنوينشأ عنها من صداع  كما قد ،فا٠تمر ىي األشربة اليت هبا كمية من الكحوؿ   

عنها  وال ىمقال اهلل تعالى: " يطاف عليهم بكأسو من معين، بيضاء لذة للشاربين، ال فيها ال غول 

 3.ينزفون"

اكتشافها قد  كيرجع أف با٠تمر عبلقة قدٯتة جدا تعود إٔب كجود اإلنساف على ىذه األرض، كعبلقة اإلنساف   

فًتة من  حدث بطريقة ا١تصادفة عندما الحظ أحدىم أف بعض الفواكو الناضجة الزائدة عن حاجتها إذا ما تركت

اإلنساف إٔب  كىكذا توصل، شيئا انتشىمنها تناكؿ  كإذا ماالوقت ُب جو دافئ انبعثت منها رائحة ليست بكريهة 

                                                             
 .70 اإلسراء، اآليةسورة   1

 .91ص  سابق،مرجع  ،حمونضال ياسين  األحمد،محمد سليمان عن  نقبل، 2

 .47-45اآلية  الصفات،سورة  3
ابن  ،انظر الكرًن، اليت كرد ذكرىا ُب القرآف)الغوؿ( باسم  كإ٪تا تعرؼُب اللغة العربية  كحوؿ،اللغة العربية إٔب أنو ال توجد كلمة   كتشَت مراجعـ 

 .11اٞتزء  العرب ، د.س.ف، ا١تؤسسة ا١تصرية العامة للتأليف ك الطباعة ك النشر القاىرة،لساف منظور،
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كذلك يعترب ا٠تمر من أقدـ العقاقَت اليت تؤثر  ،بُت الناس بعد ذلك كشاع أمرىا ،التعرؼ على ىذه ا١تشركبات

 .اإلنساف كاليت عرفهاعلى ا١تخ 

نبيذ العسل  كأيضا أف ؽ. ـ 6400ف إنساف العصر اٟتجرم عرؼ ا٠تمر بتخمَت التوت سنة إ ،كيقاؿ   

 1750سنة  الطقوس الوثنية القدٯتة كما جاء ذكرىا أثناء أداء ككانت تستخدـؽ.ـ.  8000منذ  اكاف معركف

كُب كما كردت ُب اٟتضارة ا١تصرية القدٯتة   كالكامش(،ؽ.ـ. ُب اٟتضارة البابلية ُب مواقع ٥تتلفة أشهرىا )ملحمة  

ُب  امنتشر  ككاف ا٠تمر باكوس،الركماف اسم أطلق عليو  ديونيوس ًباإلغريقية اليت جعلت ا٠تمر إ٢تا أٝتوه  اٟتضارة

  .شبو اٞتزيرة العربية أياـ اٞتاىلية

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر "  تعأب:قاؿ اهلل  .1تلك األياـ إٔب أف جاء اإلسبلـ ك حرمها كمدحها شعراء

  2.لعلكم تفلحون " والميسر و األنصاب و األزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

فهو ٭تتوم على جزأين  C2H5oH ىوكرمزه الكيماكم  كيمياكية  كىي مادةعلى الكحوؿ  كا٠تمر ٭تتوم     

 كمن خواصوكا٢تيدركجُت، من األكسجُت  كجزيئة كاحدةمن الكربوف مذابة ُب ٜتس جزيئات من ا٢تيدركجُت 

ُب  كٚتيعها تشًتؾ ١تشركبات الكحوليةكاتعرضو للحرارة االعتيادية  كالتطاير عندقابليتو الكبَتة للذكباف ُب ا١تاء 

ك إف تعددت مصادرىا ك ٯتكن تقسيم ا١تشركبات  حىت  خاصية كاحدة ك ىي أهنا ٖتضر بواسطة التخمَت

 3الكحولية حسب الطريقة ا١تتبعة ُب ٖتضَتىا إٔب نوعُت.

 

 

                                                             
 .92ص  سابق.مرجع  ،حمونضال ياسين  األحمد،محمد سليمان عن،نقبل  -1
 .90 ،اآلية المائدة،سورة  -2
 .42ص  سابق،مرجع  ،زعالحسن عودة  العبادي،نضال ياسين  التكريتي،وديع ياسين انظر، - 3
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 الكحولية:تقسيم المشروبات  ـــــ 2

العنب كما ىو اٟتاؿ ُب صنع الشراب أك النبيذ أك بتخمَت  مثل:بعض الفواكو الناضجة  ،1ضر بتخمَتٖت   

% من الكحوؿ ك مواد أخرل ىي الركسًتين كالسكر 7-3الشعَت كما يتبع ذلك عادة عند تصنيع البَتة ك ٖتوم 

 ا١تذابة. كاٟتوامض النباتية ك يعض ا١تواد النيًتكجينية

كمعدؿ نسبة  ،ا٠تمرىو اٟتاؿ ُب صنع  ا، كم2تقطَتىا كالعنب كمن ًبا١تواد السكرية كالتمر  ك٭تضر بتخمَت   

 .8-15الكحوؿ فيو %

كما تشًتؾ ا١تشركبات الكحولية ٚتيعها أيضا ُب أف ا١تادة ا١تؤثرة ُب ىذه ا١تشركبات ىي الكحوؿ اإليثيلية اليت     

فالكحوؿ ٮتمد القول الوازعة ُب مراكز الدماغ  ا١تخدرات،لذا يعد الكحوؿ من  الدماغ،ٗتدر ا١تراكز العصبية ُب 

 اٞتهاز العصيب ا١تركزم ُب النهاية. كيتلف كظائفالعليا عند بداية تأثَته 

أك  كليست منشطةالعصيب  كهتبط اٞتهازعلى كجو ا٠تصوص مادة ٗتدر  كالكحوؿ منهاعامة  كا٠تمر بصورة 

 منبهة على اإلطبلؽ.

يؤدم بالتإب إٔب صعوبة اإلقبلع  كبصورة مستمرة كبكميات كبَتة،إف اعتياد اإلنساف على تعاطي الكحوؿ     

اإلدماف الكحوٕب الذم يعترب من أخطر االمراض اليت يتعرض ٢تا الشخص ا١تتعاطي ١تا يؤدم  كاإلصابة ٔترضعنها 

 كعلى ٤تيطو. توعائل ذاتو، كعلىعكس على ا١تدمن نإٔب ىذا ا١ترض من آثار سلبية ت

 

                                                             
الذرة عملية التخمَت ىذه األنواع من النشاء مثل نشاء القمح أك  ا٠تمَتة، كيستخدـ ُبىو ٗتمر السكر بواسطة إنزٯتات نشطة موجودة ُب  التخمير - 1
 .قد تستخدـ السكريات مثل القصب أك البنجر أك
 عملية تلي عملية التخمَت حيث يتم من خبل٢تا فصل السكر عن اٟتوامض الدىنية، ٦تا يؤدم أب زيادة نسبة تركيز الكحوؿ. ىولتقطيرا-2



التعريف بالمنشطات الرياضية                                                         الفصل األول             
 

 
58 

ّترعات كبَتة، إذ ًب تناكلو ، كيعطل كظائفهاكما تشَت ا١تراجع الطبية سم خلوم يضر خبليا اٞتسم   كا٠تمر أيضا

بتعطيل كيتم ذلك ، فالكحوؿ ٮتدر اٞتهاز العصيب 1كأف ا١تادة الفعالة اليت ٖتتوم عليها ا٠تمر الكحوؿ اإلثيلي

 كٮتتص باليقظةالًتكيب الشبكي ا١تنشط الذم يتكوف من نوايا منتشرة ُب ساؽ ا١تخ 

 كاالنتباه كالذكريات كاالنفعاالتا١تختصة بإدراؾ اٟتواس  كقشرة ا١تخ كالًتكيز،

 .الرياضية تجريم استعمال المنشطات الثاني: أسسالمطلب 

ُب الواقعية ترل  كالثاين كاقعي فا١تدرسةمصدرين أساسُت، األكؿ مثإب  كموضوعو منيستمد القانوف جوىره     

أما ا١تدرسة  اٞتماعة.أم الظركؼ الواقعية احمليطة بالناس ُب  االجتماعية،تعبَتا عن مشاكل كحقائق اٟتياة  القانوف

 ستهدؼ الكماؿ. العقل من ا١تثل العليا اليت ت هيستمد العدؿ الذما١تثالية فًتل ُب القانوف تعبَتا عن 

إال أف القانوف ُب  كتقدـ اإلنساف،أم أف القواعد القانونية تتضمن ما يفرضو العقل من مبادئ ضركرية لسمو     

اليت ٢تا  كاألسس ا٢تامةلذا يلـز اإلشارة إٔب االعتبارات  2نفس الوقت. كا١تثاؿ ُبالعصر اٟتديث يستند إٔب الواقع 

بالقيم السامية للرياضة  استخداـ ا١تنشطات الرياضة ُب ا١تسابقات، ال من حيث ا١تساس كبياف ضرردكر ُب ٕترًن 

 .كمبادئحيث األضرار الصحية اليت تتناَب ما قاـ عليو الطب الرياضي من أىداؼ  من النبيلة كالكاألىداؼ 

 الصحية، من الناحية الرياضيُتهنا ٗترؽ قيما رياضية تتمثل ُب ٖتقيق الفرص ا١تتكافئة بُت ا١تتنافسُت من إْتيث    

كا٠تديعة لكوهنا تقـو على الغش  كاآلداب،عن منافاهتا لؤلخبلؽ  ا١تنشودة فضبلبل أهنا ٗترؽ العدالة الرياضية 

 .كالتدليس

 3بسبب ارتفاع أٙتاف العقاقَت ا١تنشطة. طائلة،كما أف ظاىرة ا١تنشطات تؤدم إٔب صرؼ أمواؿ    

                                                             
 .80، مرجع سابق ، ص  حمو العبادينضال ياسين ، الحاج انظر ،  1

 .110ػ  109، مرجع سابق ، ص ،  ضعيان العنزيعبد اهلل  ،انظر 2

 . 77، مرجع سابق ، ص  زعال وديع ياسين التكريتي ، نضال ياسين العبادى ، حسن عودةانظر ،  3
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األسس ا٠تاصة فسنتناكؿ ُب األكؿ األسس العامة للتجرًن أما ُب الثاين  فرعُت،كعليو سنقسم ىذا ا١تطلب أب    

 .للتجرًن

 .األسس العامة للتجريم :الفرع األول

كعلى  بالرياضة،إف األسس العامة لتجرًن استخداـ ا١تنشطات ُب ا١تسابقات الرياضية، ٯتكن أف تكوف مرتبطة    

بداية ستناكؿ  اقتصادية،أف تكوف مرتبطة بأسس فلسفية كاجتماعية ك  كٯتكن  الرياضي،هنة الطب األخص ٔت

حيث أصبح الطب الرياضي يلتـز  مستقلة،فالطب الرياضي مهنة أضحت اليـو .األسس ا١ترتبطة بالطب الرياضي

األسس ا١ترتبطة  ك قواعد خاصة باٞتانب الرياضي، ك تتضح الطب،بنوعُت من القواعد قواعد خاصة ٔتهنة 

ك ُب استعماؿ ا١تنشطات انتهاؾ للقيم  طبيا،بالطب الرياضي جليا ُب استخداـ ا١تنشطات ظاىرة خطَتة 

 1الرياضية.

 .وانتهاك للقيمالمنشطات ظاىرة خطيرة طبيا  مأوال: استخدا

 طبيا:استخدام المنشطات ظاىرة خطيرة ـــ  1

إف الصحة من ضركريات اٟتياة الفردية ك االجتماعية، ك إف الًتبية الرياضية ىي إعداد الفرد للحياة ُب ٥تتلف    

ف الًتبية الرياضية تنهض على أسس ك مفاىيم تربوية ك صحية تؤدم إٔب تنمية ك تطوير األعضاء أل،  2نواحيها

ك أسسها العامة ال ٗترج من حيز ٖتقيق النمو البدين ك ا١تختلفة ٞتسم اإلنساف ، فأغراض الًتبية البدنية بصورهتا 

 3.العقلي ك اٟتركي ك االجتماعي

                                                             
 .  79ص  سابق،مرجع  ،زعالحسن عودة  العبادى،نضال ياسين  التكرتي،وديع ياسين  انظر، 1

-19ا١تؤرخ ُب  09-98 كا١تتمم بالقانوفا١تعدؿ  كترقيتها،يتعلق ْتماية الصحة  ،1985فرباير  6ا١تؤرخ ُب  ،05-85من القانوف رقم  2ا١تادة  2
08-1998. 

 .113ص  سابق،مرجع  ،العبادىنضال ياسين حمو  انظر، 3
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اء ا٢تدؼ الصحي لتجرًن فالصحي لتجرًن استعماؿ ا١تنشطات ُب اجملاؿ الرياضي من انت كيستمد األساس  

دمَت الكياف اٞتسدم كما أف استعماؿ ا١تواد ا١تنشطة من شأنو ت  الرياضية،الرياضة حيث تستخدـ فيها ا١تنشطات 

 1ن ا٢تدؼ النبيل.عبالرياضة  كبالتإب ينصرؼ كالنفسي للرياضي

البلعب ا١تتعاطي، إال أهنا تؤثر ُب  ككقتية إلمكاناتمن شأهنا ٖتقيق فائدة عرضية  كإف كاف ا١تنشطة،إف ا١تواد     

 2النهاية تأثَتا ضارا على الصحة قد يصل إٔب حد الوفاة ُب بعض اٟتاالت.

دماف ئلد ُب الكثَت من األحياف بداية لعإف استعماؿ ا١تواد ا١تنشطة إف ٓب تكن ُب حد ذاهتا مواد ٥تدرة فإهنا ت     

 .ا قد يًتتب على ذلك من آثار كخيمة على جسم البلعب الرياضيكما١تخدرات على 

يت ٖتتوم على مواد تؤثر على ك ٕتدر اإلشارة إال أف ىناؾ صعوبة للتفريق بُت ا١تنشطات ك األدكية العبلجية ال 

" إف  اآلتية:من األطباء الرياضيُت ُب مدريد القاعدة  1963ك قد تقرر ُب سنة  نفسو،القابلية اٞتسمية ُب الوقت 

نع استعما٢تا ُب أثناء ٯتأية مادة طبية تستعمل كدكاء ترفع ُب الوقت ذاتو اللياقة البدنية للجسم تعد مادة منشطة ك 

 Aminostimolanter ك القلويات Narcoticالرياضية، إذا أضفيت ٢تذه ا١تواد ا١تهدئاتا١تسابقات 

 3إضافة إٔب ا١تنشطات األخرل ك بعض ا٢ترمونات ".

جهودىم ١تكافحتها ك استثارة الرأم العاـ  ككجهوا  ا١تنشطات،فقسم من االطباء استوعبوا خطورة استخداـ       

ت االخَتة بدأ صراع بُت فريقُت من األطباء ا١تتخصصُت ، األكؿ يعمل باستمرار ،لكن ُب السنوا4العا١تي لتحرٯتها

الذين فهم إل٬تاد الطرؽ ك الوسائل اٟتديثة للتعرؼ على عمليات التعاطي ك إثباهتا ، أما الفريق الثاين من األطباء 

راض عن ا١تتعاطي من الرياضُت ، لتواصل إٔب الطرائق ك الوسائل اٟتديثة  اليت ٯتكن من خبل٢تا إخفاء األعليسعوف 

                                                             
 .110ص  سابق،مرجع  ،العنزين عياعبد اهلل ض انظر، 1

 .84ص  سابق،مرجع ا١تنشطات ك الرياضة، ،رياضأسامة  انظر، 2

 .115ص  نفسو،مرجع  ،العبادىحاج حمو ياسين نضال نقبل عن  3

 .114سابق، ص مرجع  الرياضي،الطب  ،البصريإبراىيم  انظر، 4
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ىذا فقط للكسب غَت ا١تشركع للمسابقات ك امتد ىذا الصراع إٔب الشركات بالتنسيق مع األطباء ذكم 

االختصاص الكتشاؼ األجهزة ك األدكات،  اليت تكشف عن تعاطي ا١تواد ا١تمنوعة ك األخرل اليت تسمح 

للكسب ا١تادم على حساب ا١تستول الرياضي كصحة  باكتشافها من خبلؿ أجهزة الكشف اٟتديثة ، ك ذلك

 Amphetamines من ا١تنشطات مثل األمفيتامنات االرياضي نفسو ، ٦تا ال شك فيو أف ىناؾ كثَت 

بأمل الوصوؿ إٔب مستول تنافسي ُب ٣تاالت الرياضة البدنية  Anabolic steroid كاألسًتكيدات البناءة

ردية أك اٞتماعية، ٦تا ٭تمل أجهزة الرياضة اٟتيوية ، أعباء بدنية ك عصبية أكرب ا١تتعددة سواء األنشطة الرياضية الف

 ٦.1تا ٬تب ، ك يًتتب على ذلك الكثَت من األضرار

 من ا١تختلفة أنواع استخداـ انتشار سرعة جانب إٔب ا٠تطر، ناقوس دقت اليت ىي الكثَتة ا١توت فحوادث   

 تسجيل ًب حيث كمساكئها، ا١تنشطات تعاطي مشاكل على العاـ إلثارة الرأم كافية كانت فقد ا١تنشطة، العقاقَت

 من كبَتة كمية استخدامو بسبب الربيطاين رجاتدال بلعبل 1886 عاـ ا١تنشطات استخداـ من كفاة الةح أك

 Trim ethyl.2الًتاميثل 

السباؽ  ُب ا١تشاركُت أحد أف اكتشف ـ1904عاـ  األك١تبية األلعاب ضمن جرل الذم ا١تارثوف سباؽ كُب   

 من إلنقاذه أطباء أربعة تدخل من البد بالسباؽ، ككاف للفوز أىلتو اسًتم كينُت. كاليت تناكؿ قد ىيكس(، )تـو

 ا٢توائية الدرجات للمتسابق حدث ما لاألخر  ا١تشهورة اٟتوادث كمن،3السباؽ هناية بعد أصابو الذم اإلغماء

 األمفيتامُت مادة من قاتلة كمية أعطيت لو أف بعد 1960 عاـ ركما ُب األك١تبية الدكرة ُب Jensen جنسن

 4كوتُت .ني كمركب

                                                             
 .117ص  سابق،، مرجع كالرياضة ا١تنشطات ،رياضأسامة  انظر، 1

 .86ص  سابق، ، مرجعزعالحسن عودة  العبادى،نضال ياسين  التكريتي،وديع ياسين انظر،  2

 12ص  سابق،مرجع  ،كبشمحمود   انظر، 3

 .100ص  سابق،مرجع  الرياضي،الطب  ،البصريإبراىيم  انظر، 4
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 أحد تعاطي أف حدث 1963 عاـ سويسرا ُب Bale مدينة من بقرب أقيم الذم الضاحية سباؽ كُب      

 أحسب ًببالغة،  ٔتشقة السباؽ هناية إٔب صل ىو كأف Previtinecola أقراص من عددا سباؽ ُب ا١تشاركُت

 ول  كقدـ األرض علىسقط  النهاية خط إٔب كصولو كعند أيضا، الوجو كُب ساقيو، كُب دراعيو ُب عنيفة رعشة

 1كغرؽ. قريب هنر ُب قفز فجأة هنض ًب Carmine  دكاء

 سباؽ بداية من عشر الثالث اليـو ُب كذلك الربيطانيُت ا١تتسابقُت أحد فرنسا ُب توُب 1967 سنة كُب      

 1980 سنة ُب أيضا سجل ا١تنشطة.كقد األمفيتامُت مادة تعاطى قد بأنو اٞتثة تشريح خبلؿ من الدرجات كثبت

 مدرات استخداـ من نإتة قلبية ذْتة ثرإ على بيونيفرساؿ األجساـ بناء رياضة ُب ا٠تفيف للوزف العآب بطل كفاة

 كزنو. إلنقاص البوؿ

 عقارا تناكلوا قد البلعبُت بعض أف اكتشف 1983  سنة ىيلسنكي ُب  أقيمت  اليت  العا١تية البطولة كُب   

 الذم العقار ىذا 'Human Growth Hormone " 'HGH " اإلنساين النمو ىرموف ٝتي جديدا

 أنو ثبت كقد العا١تية، البطوالت ُب ا١تمنوعة العقارات قائمة ُب عليو منصوصا يكن ٓب اٟتقن طريق عن تناكلو يتم

 كقدرة العظاـ كطوؿ كقوهتا العضبلت حجم من يزيد أنو حيث اٞتسم كظائف ُب النمو مواطن كل على يؤثر

 كىو النمو، على ١تساعدهتم األقزاـ األطفاؿ ١تعاٞتة أصبل العقار ىذا استخدـ كقد هبا، ا١ترتبطة األنسجة

 .األدمية للجثث النخامية يستخلص من الغدد

 إٔب ذلك كيرجع األخَتة اآلكنة ُب الرياضية ا١تسابقات ٣تاؿ ُب كبَتة شهرة اإلنساين النمو ىرموف اكتسب كقد   

الرياضية،  االٖتادات أك األك١تبية اللجنة ا١تعدة من طرؼ احملظورة العقاقَت يكن أنداؾ ضمن قوائم ٓب العقار ىذا أف

                                                             
 .136ص  سابق،مرجع  ،مد سليمانمحانظر  1
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 عن كتشافو ا ٯتكن ال كبالتإب اٟتقن تاريخ من ساعتُت مركر بعد اٞتسم ُب أثرا يًتؾ ال أنو ذلك إٔبيضاؼ 

 1البيولوجية. التحاليل طريق

 كقد يزيده أك الرياضيل لد العضلي النسيج يثَت لكونو الستَتكيد، دةما بديل يعترب اإلنساين النمو ىرموف إف   

 2. 1985 عاـ الدكلية األك١تبية للجنة التابعة الطبية اللجنة عن الصادرة احملظورة ا١تواد قائمة ُب أدخل

 بعد األثقاؿ رفع رياضة ُب سنة  (28) دركيش سامي السورم البلعب كفاة العرب، حادثة الرياضيُت كمن   

 أذىل الذم عزيزة بن ٤تمد زائرمٞتا البلعب موت ككذلك  الثمانينات، أكاخر ُب ا٢ترمونية ا١تنشطات استعمالو

  صريعا الرياضي ىذا سقط إذا ،1992 عاـ انيا١تأ ُب الكربل اٞتائزة على ا١تنافسة خبلؿ عضبلتو بضخامة العآب

 3األجساـ. بناء رياضة ُب العآب بطل لقب على حصولو من فقط ساعات أربع بعد

 ىذا ُب مقاكمتو يصعب إغراء الفوز ٖتقيق على الرياضي قدرة زيادة شأهنا من ا١تنشطات تعاطي إف   

 ا١تسابقات ُب ا١تنشطات تعاطي على تًتتب اليت ا٠تطَتة األثار ينكر أف يستطيع عاقل من ما كلكن.العصر

 صحة على ا١تنشطة ا١تواد الستعماؿ ا١تدمرة اآلثار الكفاية فيها ٔتا الطبية األكساط أكضحت كلقد ،الرياضية

 تعاطي بسبب الرياضيُت بُت العديدة الوفاة حاالت ذلك على دليل أكرب كلعل كالنفسية،  البدنية الرياضي

 لرياضةا قطاع فأ كخاصة ا١تنشطات لتعاطي الصحية ا١تخاطر كتتعاظم أ٫تية إليها، اإلشارة سبقت كاليت ا١تنشطات

 اجملتمعات أمل تشكل اليت الشباب فئة ىي الظاىرة ىذه ضحايا أكٔب أف يعٍت ٦تا شابة، عناصر من أساسا يتكوف

 .كالنمو التقدـ ُب

                                                             
 .14ص  سابق،مرجع  ،كبشمحمود  انظر،  1

 .88 سابق، صمرجع  ،حسن عودة زعال ياسين العبادي،وديع ياسين التكريتي، نضال  ،انظر 2

 .110ػ  109ص  سابق،مرجع  ،أحمدأحمد سعد انظر،  3
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 الرياضي صحة على غَت مرغوب فيها أثار تؤدم أب الرياضية ا١تسابقات ُب ا١تنشطات تعاطي أف إلية ٮتلص كما

 1.الرياضة بواسطة ٖتقيقو يريد ١تا ٘تاما كىي معاكسة

 :للقيم انتهاك المنشطات استخدامــــ  2

 إٔب باإلضافة فالرياضة الرياضية، كاألخبلؽ للقيم إىدار ىو الرياضية ا١تسابقات ُب ا١تنشطات استعماؿ إف    

 يكوف كبذلك،2الشباب الدل العلي ا١تثل تنمية إٔب هتدؼ لؤلخبلؽ مدرسة أيضا ىي للصحة مدرسة كوهنا

 كأىلية يتعارض ذلك كإف السامية، الرياضة قيم كانتهك ا١تسا٫تة، كشرؼ ا١تسابقة أخبلؽ على اعتدل قد الرياضي

 ا١تنشطات استعماؿ إٔب األمر بداية ُب سنتطرؽ بذلك كلئلحاطة ثانيا الرياضية العدالة ك أكال، للمسابقة أدائو

 3الرياضية. كالعدالة ا١تنشطات استعماؿ إٔب كبعدىا الرياضية كاألىلية

 :الرياضية واالىلية المنشطات استعمالـــ أ 

 يكوف أف ٬تب عليوك 4 الرياضية كا١تنافسات ا١تسابقات ُب للمشاركة البلعب صبلحية الرياضية باألىلية يقصد   

 بدنية، لياقة من ا١تتنافسُت بقيةمع  بو يتمتع ما مع طرديا تتناسب متكافئة بصورة الرياضة ١تمارسة صاٟتا البلعب

 بالعوارض. عليها يطلق ما كغالبا راض،عكأ بعيوب تصاب القانونية األىلية شأف شأهنا األىلية كىذه

 :مسألتُت ُب تكمن الرياضية باألىلية يتعلق فيما العوارض ىذه كحقيقة    

                                                             
 .16 ص سابق،مرجع  ،كبشمحمود  انظر،  1

 . 118ص  ،، مرجع سابق  ن العنزيعياعبد اهلل ض انظر، 2

 .125مرجع سابق، ص  ،العبادىحمو  ياسين الحاج، نضال انظر 3

أىلية الوجوب بأهنا صبلحية اإلنساف لوجوب اٟتقوؽ ا١تشركعة لو  كأىلية أداء. أىلية الوجوبٯتيز الفقو ُب القانوف ا١تدين بُت نوعُت من األىلية:  4
األداء ىي  كأىليةكاجبات، سواء كاف شخصا طبيعيا أك شخصا اعتباريا إ٪تا ينظر إليو القانوف من ناحية أنو صاّب ألف يكوف لو حقوؽ كعليو  كعليو،

، الوسيط ُب شرح  عبد الرزاق أحمد السنهوري األداء، انظرأف تتوافر للشخص أىلية الوجوب دكف أىلية  اٟتق كيقعصبلحية الشخص الستعماؿ 
-285، ص 2009، لبناف ،  ، منشورات اٟتليب اٟتقوقية  بَتكت 3القانوف ا١تدين اٞتديد ، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ مصادر االلتزاـ، اجمللد األكؿ ،ط 

283 . 
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 من الرياضي بو بتمتع ٔتا عادة ٗتل العوارض كىذه الصبلحية، ىذه كفاءة تنقص من ضعوار  :األولى المسألة

 الكاملة الرياضية الصحية يؤمن رياضيا طبيا فريقا توفَتىا ُب تكمن كمستلزماهتا فيو، التوفر كاجبة بدنية لياقة

 1الرياضي. لبلعب

 منافيو كبصورة الرياضة ٦تارسة على مصطنعة بطريقة الرياضي البلعب قدرة بزيادة تتعلق يفه :الثانية المسألة

 استخداـ ُب ذلك كيربز معينة، ككسائل مواد من كاالستعانة اعتماد من البد الزيادة ىذه ٖتصل كلكي للقانوف،

 2.قانونية غَت بصورة الرياضية ا١تنشطات

 ؿإخبل ىي يضاأ الثانية ا١تسألة فإف الرياضية، الصحة ُب كاضح بإخبلؿ تتعلق األكٔب ا١تسألة كانت فإذا    

 مؤىل غَت شخص الرياضية ا١تنافسة إٔب خل يد شيء أف ُب العدؿ من بالعدالة، فليس للرياضي البدنية بالصحة

 3.الرياضية العدالة بالتأكيد ٮترؽ كىذا رياضيا للعب،

 :الرياضية والعدالة المنشطات استعمال –ب 

 كأم االكؿ، ا١تقاـ ُب كإنساين أخبلقي قيمي أساس ىو إ٪تا ،ضةالريا لنظاـ القيمي األساس أف ُب شك ال   

  .ةكالًتبوي االجتماعية مقوماهتا ىمأ أحد الرياضة من ينزع أف شأنو من الواضحة اٟتقيقة ٢تذه ٕتاىل

 

                                                             
، دعا ٦تثلو الرياضُت إٔب حرماف الرياضُت ك ا١تدربُت من مدير ك أعضاء ا٢تيئة الطبية الذين استخدموا  1981ففي ا١تؤ٘تر األك١تيب الذم انعقد ُب عاـ  1

اعهم با١توقف ك الذم عقد ُب األدكية ك العقاقَت ا١تنشطة بطريقة غَت قانونية ، من ا١تشاركة ُب األلعاب األك١تبية مدل اٟتياة ، ٍب عادك إٔب تأكيد اجتم
حيث قامت االٖتادية الدكلية بفرض العقوبات ، أما حاالت اٟتكم بعدـ األىلية فكانت لفًتات ٤تدكدة قابلة لبلستئناؼ ك   1985من عاـ فرباير

محمد سليمان األحمد ، نظال ياسين ا١تراجعة ، ك ذلك بدال من اٟتكم على الرياضُت ك ا١تدربُت ك ا١تخالفُت بعدـ األىلية طيلة حياهتم نقبل عن 
 .   144، مرجع سابق ، ص حمو 

 .189ص  سابق، مرجع األحمد،سليمان  انظر، ٤تمد 2

 .     176، مرجع نفسو، ص محمد سليمان األحمد نقبل، عن 3
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 كما الرياضيُت، بُت الشريف التنافس كىو النبيل السامي مبدئها عن بالرياضة جك خر  ا١تنشطات استخداـ فإ   

 يصبب الذم كاإلحباط ا١تباشر غَت الضرر إٔب إضافة للرياضيُت، األثر عميق تربوم ضرر إٔب استخدامها يؤدم

 1الرياضي. األداء ُب كقابليتهم الرياضية للكفاءة حقيقي فقداف يؤدم كما ،الرياضيُت

 اٟتركة العدالة. كهتدؼ مبدأ أ٫تها من ككاف ا١تنشطات ١تناىضة مبادئ عدة الدكلية األك١تبية اللجنة أعلنت كقد   

   عادلة منافسة ُب فحسب ا١تتطورة الدكلة كليست العآب، أ٨تاء شىت من الرياضيُت بُت اللقاء ٖتقيق إٔب األك١تبية

 أية استخدامها على يًتتب ال اليت تلك فيها ٔتا  معينة، طبية أساليب منح ا١تبدأ ىذا ٖتت جكيندر ،  كمتكافئة

  .الذاٌب الدـ نقل عملية مثل كذلك صحيح، ٨تو على نفذت إذا صحية، مضار

 النظيف اللعب اعتبارىا ُب كاضعة العآب أ٨تاء ُب الرياضة بتنمية النظيف للعب الدكلية اللجنة اىتمت كما   

 للرياضات ا١تكتوبة بالقواعد ا١تلتـز أك ا١تتوافق لسلوؾ ا١تطلوب األدىن اٟتد يشكل ماكىذا األخَت ىو  كالعادؿ،

  2.ا١تنافسة ُب ا١تشاركُت لكل االحًتاـ على القائمة الرياضية ركحلل ذلك كراء ما إٔب ليمتد بل التنافسية،

 ا١تكتوبة، القواعد تتجاىل اليت ا١تمارسة تبٍت ُب يأخذكف ْتيث للفوز، الشوؽ غاية ُب ا١تتسابقُت بعض إف   

 ثناياىا بُت ٕتمع تا١تمارسا  كىذه العادؿ النظيف اللعبؼ مع معرك  صراع ُب فإهنم ذلك، فعلواا ي١ت إف كحىت

 من الكثَت أظهرت كقد ،ا١تنافسُتعلى   التعدم أك ا١تباريات ٟتكاـ اٟتركية أك اللفظية اإلساءة من كبَتا قدر مثبل

 كما ا١تنشطات، استخداـ على أدمنوا إذا عقبلين، كغَت كعدكانيا عنيفا سلوكا يظهركف ُتالرياضيأف  الدراسات

 عن التوقف أعقاب ُب ةدراماتيكي نفسية تغَتات يظهركف مثبل األندركجُت مستخدمي أف إٔب الدراسات أثارت

 دق بل  .العدكانية، ٨تو ا١تيل ُب زيادة اك حادا كاكتئاب ا١تزاج ُب تأرجحا تشمل ا١تنشطات،  لتلك ستخداـا

                                                             
 .130، مرجع سابق، ص ىنضال ياسين الحاج حمو العبادانظر،  1

 .148مرجع سابق، ص  العبادى،محمد سليمان األحمد، نضال ياسين انظر،  2
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 من سامة جرعة تعاطيو عند اٟتاؿ ىو كما، نفسو إٔب اإلساءة حد إٔب األمر بو يصل ْتيث با١تتنافس ليتماد

 1لديو. كاألداء الرياضي الكفاءة يادةز  هبدؼ الرياضية ا١تنشطات

 يكوف قد العادلة، اليت ا١تنافسة عن كتبعدىم عليهم تؤثر كبَتة ضغوط فهناؾ العإب، اإل٧تاز لرياضي كبالنسبة

 .عبةالل االٖتاد أك ا١تشجع أك ا١تدرب أك النادم مصدرىا

 ُب السياسة تغلغل ملحوظة أصبحت اليت االمور فمن ضغوطا، الدكلة سلطة تشكل قد البلداف بعض كُب

 2الرياضية. اإل٧تازات

 من الطموحُت ا١تتسابقُت كٓتاصة كسلوكهم، ا١تتسابقُت إتاىات على ىاما تأثَتا اإلعبلـ كسائل تؤثر كما   

 يتبٌت نشاط من الدكٕب، أك الوطٍت ا١تستول على سواء التنافسية، الرياضة ٖتويل استطاعتهم ُب الشباب، فإف

 .كالتنافر التنافسة ّتد يتسم نشاط إٔب ا١تدل كثيقة الصداقة عبلقات

 كىذه التنافسية، لرياضاتا ُب للرياضة التجارية الشركات رعاية حركة تزايد األخَتة السنوات ُب كلوحظ   

 الرياضةحقيقة  أف من بالرغم فعل كذلك، ا١تتنافسُت على ضغطا تضيف  أف ا١تمكن من التجارية االستثمارات

 بأف يشعر من ىناؾ فإف العآب، رياضيل عدالة أكثر أجواء يهيئ تعديل إٔب ْتاجة السائدة، بتقنياهتا الدكلية

 اإلحباطب خبل٢تا كف منيشعر  اليت حياهتم ظركؼ عن األفراد ٖتريض ىي للرياضة االجتماعية الوظائف إحدل

 ا٢تائل ابا٧تذ ظاىرةب ا١تعاش العآب ك٘تيز ا١تشكلة، هذى خطورة من يزيد ٦تا األساسية، حاجاهتم إشباع لعدـ نتيجة

 ا١تيداف ُب كالتعصب بالعنف ا١تتعلقة ا١تشاكل من لكثَت البداية نقطة يكوف قد الذم الرياضية( )ا١تشاىدة ٨تو

 البدنية. بالًتبية أساسا ا١ترتبطة العليا للمثل كبَتة ٘تت بصلة ال الرياضة ٦تارسة لؤلسف ألنو كذلك الرياضي

 يندىش مبالغ إٔب تصل ما غالبا اليت ا١تالية كا١تكافئات البلعب كطبيعة ا١تسابقة مفهـو يتغَت أف طبيعي أمر فإنو   

 كصارت ماديا، كاقعا أصبح بل بدين، أك  معنوم انتصار ديع ٓب فاالنتصار اٞتادكف، كالعاملوف ا١تثقفوف ٢تا
                                                             

 .101ص  سابق، ، مرجعزعالحسن عودة  العبادى،نضال ياسين  التكريتي،وديع ياسين ، انظر 1

 .15ص  سابق،مرجع  كبش،محمد   انظر، 2
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 إٔب ىذا أدل االحًتاؼ، ألكساط الشاغل الشغل ٙتن بأم كالربح النتيجة كأصبحت للرىن ٣تاال ا١تباريات

 الرياضة ُب منها البد ا٢تزٯتة، اليت يتحمل للمباريات العاـ اٞتو يعد كٓب  البلعبُت، لدل النجومية التعصب، كٛتى

 البدنية للًتبية يونسكوال ميثاؽ ،كجاء1عنف أك غضب إٔب تنقلب ما سرعاف ا١تتفرجُت أمل خيبة تسبب ألهنا

 ميثاؽ من الثالثة ا١تادة بو جاءت ما كىذا  الرياضية، ا١تنافسة ركح تعزيز ىو الرياضة  أىداؼ على ليؤكد كالرياضية

 .1978  نوفمرب كالرياضية البدنية للًتبية الدكٕب يونسكوال

 كل قبل يعتمد أف فعليو كضماهنا، الرياضية الركح مبادئ تعميم ُب الكربل ا١تسؤكلية سابقتا١ت على تقع لذلك   

 احًتامو خبلؿ من اٟتسنو لسلوك أمثلة قدًنبت غَته عن تميزال كبإمكانو الصحيح، اللعب ٣ترل على شيء

 من جهة أخرل. غَتال مع متساكية بفرص ا١تسابقة كأداء جهة من للتعليمات

 ذلك ستضيع بدكف ألنو مشركع كذلك حق ا١تسابقة، خبلؿ الفوز ٖتقيق إٔب يهدؼ البلعب اف الواضح فمن   

 أك الدافعة ا١تواد بتعاطي كذلك مثبل ٙتن بأم ٖتقيقو يعٍت ال ذلك فأ غَت الرياضة، ٘تتاز هبا اليت ا١تنافسة متعة

 ٣تهودا قدـ الرياضي بأف بقناعة، ا١تسابقة من كا٠تركج حقها كأىدافها الرياضة بإعطاء كذلك ،كغَتىا ا١تنشطة

 سيكوف العبُت، أـ فريقُت كانوا سواء ١تتسابقُت أحدا الف يتوقعها، أف ٬تب فإنو النتيجة أما جيدا، رياضيا

 2ا٠تسارة. يتوقع أف عليو الفوز ٬تب الذم كأف كالثاين منهزمافائزا  أحد٫تا

 نشأة ُب ىاما دكرا رياضيا، تؤدم كا١تخدرات احملظورة ا١تنشطة العقاقَت تعاطي أف اآلف الثابت من لقد أصبح   

 النظيف اللعب عن البتعاده لئلصابة ومنافس أك نفسو البلعب يعرض ٦تا ا١تبلعب، ُب ا١تعتمدف كالعدكا العنف

 السامية األىداؼ عن خركجا ٯتثل أف شانو من كىذا كقواعده، الشريف الرياضي التنافس بنظم تقيده كعدـ العادؿ

 3الرياضية. للعدالة أكيدا خرقا نفسو الوقت ُب ٯتثل كىو إليهاوصوؿ ال الرياضة ترمي اليت

                                                             
 .103، مرجع سابق، ص حسن عودة زعال ى،تي، نضال ياسين العباديوديع ياسين التكر انظر،  1

 .104ص نفسو، ، مرجع نضال ياسين العبادى، حسن عودة زعالوديع ياسين التكريتي، انظر،  2

 .149، مرجع سابق، ص محمد سليمان األحمد، نضال ياسين حموانظر،  3
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 :واقتصاديةاستخدام المنشطات ظاىرة اجتماعية : ثانيا

 اجملتمع فلسفة تتعارض مع ظاىرة ألهنا بل فحسب، صرفة رياضية ألسباب الرياضية ا١تنشطات ٕترًن يتم ٓب   

 السامية االجتماعية كاألىداؼ تتقاطع الظاىرة ىذه أف إذا كاالقتصادم، االجتماعي كالنمو لرقيا ُب ا١تتحضر

 ٤تلها ُب صرفها األمواؿ، كعدـ ىدر عدـ مع تتقاطع أهنا كما جهة، من العامة اآلداب ٥تالفة عدـ ُب ا١تتمثلة

 تعارض مدل إٔب ًب العامة، اآلداب مع الظاىرة ىذه تعارض مدل ستتناكؿ أكال عليو أخرل، جهة من ا١تناسب

 االقتصادية. الفلسفة مع الظاىرة

 :العامة بادآلل منافية ظاىرة المنشطات استعمال ـــــ 1

 :باآلداب المقصود ـــأ 

 عبلقاهتم يسود كاف الذم للعرؼ طبقا تباعها،اب ملزمُت أنفسهم الناس كجد القواعد من ٣تموعة ىي      

  .كالعادات ا١تتأصلة ا١توركثة ١تعتقدات كليد ىو األديب العرؼ كىذا االجتماعية

 السائدة األخبلؽ قواعدبأهنا " البعض عرفها اجملتمع، كما كياف ٟتفظ الضركرية ا٠تلقية األسس تلك ىي أك     

 كأم االجتماعية عبلقتهم خلقي يسود أديب ١تعتقد تبعا ملزمة أهنا يرل الناس كاليت معُت كقت ُب معينة أمة ُب

 1".آمرة قواعد هبا ا١تتعلقة القواعد ألف باطبل يعد العامة اآلداب قواعد تفتضيو ١تا خبلفا اتفاؽ

 كإٔب العامة اآلداب دائرة توسيع ُب كبَت أثر للدين ديٍت، كأف أساس عل العامة اآلداب إقامة الفقهاء بعض كيرل 

 عكس إٔب الفقيو دٯتوؾ كذىب فيو، التشدد كزاد ا٠تلقي عيارا١ت ارتفع كلما اٟتضارة، من الدين اقًتب كلما أف

 الذم ىو نفسو العاـ كالرأم بالواقع بل فلسفي، أك ديٍت أعلى مثل ٔتقتضى تتخذ ال اآلداب أف يرل ذلك، حيث

 2ا٠تلقية. القواعد ينشئ

                                                             
 .41ص  ،1986 ،ا١تؤسسة الوطنية للكتاب اٞتزائرد.ط،  اٞتزائرم(،الوضعي  )القانوفالوجيز ُب نظرية القانوف  ،حسينمحمد  انظر، -1
 . 136ع سابق، صج، مر  ياسين الحاج حمو عبادىنضال ، عن بلقن – 2
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يرفع كل قواعد األخبلؽ إٔب  كبذلك أف اآلداب، ىي ٣تموعة قواعد األخبلؽ فَتل أما الفقيو الفرنسي ريبَت    

 مرتبة القواعد القانونية اآلمرة.

 العاـ كقيد النظاـ فيها ذكر اليت للنصوص أكثر ُب األدب قواعد إٔب ا١تدين القانوف ُب اٞتزائرم ا١تشرع أشار كقد

 باطبل. كاآلداب للنظاـ ٥تالف اتفاؽ كل كاعترب اإلرادة، حرية على مفركض

 كا١تقامرة األخبلؽ باٞترائم ا١تتعلقة تلك كٓتاصة النصوص من كثَت ُب اىتماموز رك عندما اٞتنائي ا١تشرع يفعل كٓب

 مفهـو مع العامة اآلداب مفهـو طما يرتب كغالبا العامة اآلداب قواعد خالف تصرؼ كل كالدعارة، كحـر كالرىاف

 كنظامها اٞتماعة كيافب يتصل كلما على يطلق كالذم كاآلداب، العاـ ىو النظاـ كاحدا مصطلحا ليكوف النظاـ

 أف أم العاـ، النظاـ من جزء العامة اآلداب أف ذلك من كيتضح ا٠تلقية، قيمها أك األساسية كمصاٟتها السياسي

 1العاـ. النظاـ فكرة عن ا٠تلقي التعبَت ىي العامة اآلداب

 :باألخالق العامة اآلداب فكرة ب ــــــ ارتباط

 األخبلؽ القواعد ٚتيع تعٍت ال اجملتمع، فإهنا ُب األخبلقية األسسب تتصل كانت إف العامة اآلداب قواعد إف    

 .أديب ّتزاء تقًتف الذاٌب الشعور من بواقع تتبع اليت األخبلؽ قواعد نطاؽ ألف النطاؽ، حيث من افيتغَت  فهما

كبقائها  ٞتماعة كياف ٟتفظ كالضركرية البلزمة األخبلؽ قواعد من األدىن ٟتدا ٘تثل اآلداب، فإهنا قواعد أما    

 كعدـ مراعاهتا اٞتميع على ٬تب كلذلك سبلمتو اجملتمع، كعدـ كياف اختبلؿ مراعاهتا عدـ على يًتتب اليت

 2ّتانبها. تصرؼ كل بطل كإال خرقها أك هبا ا١تساس

 عدكاف السلوؾ ىذا كوفالرياضية،   ا١تنشطات استعماؿ كالتدليس ُب ا٠تديعة مفهـو يتحقق الشأف ىذا كُب   

 ُب مزيفة قيم خلق من شأنوك  ا١تتنافسُت من الغش لباقي نوعا ٯتثل كبالنظر أنو كاألخبلؽ الرياضية القيم على

 إٔب كتؤدم كذلك للمتسابقُت، اٟتقيقية القيم مع متطابقة غَت ا١تسابقات نتائج ٕتعل حيث الرياضية األكساط
                                                             

 .121ص  ،2004 اٞتزائر، ىومة،دار د.ط،  القانوف،الوجيز ُب نظرية  القانونية،مدخل إٔب العلـو  ،جعفورمحمد سعيد انظر،  1

 154ص  سابق،مرجع  الرياضية،ا١تنشطات  ،حمونضال ياسين  األحمد،محمد سليمان  انظر، 2



التعريف بالمنشطات الرياضية                                                         الفصل األول             
 

 
71 

 تستند اليت السلوكية كا١تبادئ األخبلقية كال يتماشى الرياضية ا١تنافسة ميداف ُب الرياضيُت بُت الفرص تكافؤ انعداـ

 الرياضية. ا١تمارسة إليها

 ال فاألمر كشرؼ ا١تنافسة ا١تسابقة خبلؽأ على اعتدل قد ا١تنشطات، يكوف استعماؿ إٔب يلجأ الذم كالرياضي

 1.للرياضة اٟتقيقية القيم يدمر أف إليو اللجوء شأف من تدليسا أك غشا كونو على ٮترج

 :االقتصادية والفلسفة المنشطات استعمال ـــــ 2

 بُت ا١تنشطات تعاطي إٔب الشديد كاالندفاع اٞتامعة الرغبة أف على  الرياضة شؤكف ُب ا١تختصوف ٬تمع يكاد    

 السنوات ُب الظاىرة ىذه شهدهتا اليت ا١تطردة كالزيادة  ا١تاضي، القرف من الثاين النصف منابتداء  ُتيالرياض

  نكارىاإ ٯتكن  ال اليت  كالسياسية، االقتصادية االعتبارات مقدمتها كُب االعتبارات من ٣تموعة إٔب ترجع األخَتة،

 الذم اٟتقيقي كجهها ليس جديدا كجها عليها كأضفت  النبيل، ىدفها عن الرياضة أبعدت اليت االعتبارات تلك

 ا١تعنوية كقيمتو جسده ُب اإلنساين بالكائن االرتقاء كىي للرياضة األساسية الوظيفة أ٫تلت فقد أجلو، من كجدت

ينادم دائما بأنو ليس من  كوبرتانكاف    حيث  العادؿ، النظيف كاللعب كاٞتدية اإلرادة تربية طريق عن كذلك

األساس ُب اٟتياة يتوقف ف إُب األلعاب ك لكن ا١تهم أف يشارؾ فيها حيث الرياضي ا١تهم أف للرياضي أف يفوز 

ؿ اٞتهد كالسعي كالنضاؿ من أجل الفوز كبذؿ أقصى ما يستطيعو الرياضي من كفاح ُب سبيل ذلك  ذعلى ب

 لتحقيق كسيلة الرياضة أصبحت فقد األحياف، من كثَت ُب كسياسية بل  ٕتارية أىداؼ لتحقيق كسيلة كأصبحت

 2.هبا ا١تهتمُت أك للمشاركُت سواء الثراء

 ا١تستثمرين دخوؿ عند الرياضية، حىت األنشطة استثمار إٔب منو مهم جانب ُب يتجو أصبح اليـو فاالقتصاد   

 كيستهجنو البعض ستحسنوي عما النظر كبصرؼ البعض، استهجنو غربيا أمرا الرياضة عآب ُب األعماؿ كرجاؿ

                                                             
 .124ص  سابق، العنزي، مرجععبد اهلل ضعيان  انظر، 1

 .15ص  سابق،مرجع  ،كبشمحمود   انظر، 2
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 نظاـ ظهور تشجيع إٔب البعض دفع ما ىذاة الرياض تطوير ُب مهما عامبل بات االقتصاد فإف األخر البعض

 1.الرياضي االحًتاؼ

 إفف االقتصادية، االعتبارات إٔب ةباإلضاف أنو ذلك من كاألدىى الرياضة، ٕتارة عصر يعيش اليـو عآب إف   

 أك خرآل حُت من معينة دكلة تلجأ حيث الرياضة، من ٔتنألليست  األخرل ىيدة ١تتعدا السياسية االعتبارات

 لقد ،دكٕب عاطفَتم  ك تٚتاى تأييد على خبللو من للحصوؿ مشهور العب إٔب معينة سياسية ٚتاعة أك حزب

 كاالنتصار، الفوز إٔب ةديا١تؤ  الوسائل تفسد أف الطبيعي من كاف كبالتإب ىدفها،  عن با٨ترافها الرياضة فسدت

 نوازع كراء منساقة ٙتن بأم معُت، فريق لفوز ا١تتعطشة اٞتماىَت لدل  اٞتنوف من بنوع  ذلك  كل ارتبط كقد

 منظمة رأسها كعلى الدكلية ا١تنظمات من كثَت استخدمت كقد أخرل،ا حيانأ ُب اقتصادية أك  أحيانا، عنصرية

 كالرياضة، الفن أك السياسة صعيد على ذلك كاف سواء ا١تشهورة ك البارزة الشخصيات من عددا ا١تتحدة االمم

 بالنسبة اٟتاؿ ىو كما السلبية، الظواىر بعض كمناىضة حملاربة أك ٢تا، تركج اليت كا١تفاىيم ا١تبادئ بعض لدعم

 "ركنالدك" الشهَت الربازيلي البلعب الغرض ٢تذا استخدمتهم الذين الرياضيُت أبرز كمن  ا١تنشطات، تعاطي لظاىرة

 .2العآب ُب ا١تنشطات ك ا١تخدرات كمضار ٔتخاطر كالتوعية للتثقيف

 كا١تنافسات،  كا١تباريات البطوالت فهذه نفسها، تطوير ُب للرياضة ناجعةال فرصال من االستثمار فإف ذلك كمع    

 لتطوير صحيحة بصورة االقتصاد استخداـ من فبلبد لذا لتغطيتها، األمواؿ من ائلا٢ت الكم سول يكفيها يعد ٓب

 ٗتل مواد كتداكؿ شراء على الكثَتة األمواؿ هتدر أف شيء ُب اٟتكمة من فليس النبيلة، ألىدافها ٖتقيقا الرياضة

 أف بعد كٓتاصة الرياضية، كالصحة الرياضية العدالة على القائمة ا١تبادئ ٗترؽك  السامية، كبقيمها الرياضة بركح

 الصيدليات ُب االعتيادية أسعارىا إٔب قياسيا خيالية أسعارىا تضحكأرائجة  ا١تنشطات ىذه سوؽت أصبح

                                                             
الرعاية كالتسويق  ،حبرعمرو أحمد  حسانين،محمد صبحي انظر،  1 القاىرة ،مصر مركز الكتاب للنشر،  ،1كالتمويلن، طاقتصاديات الرياضة ن

 .26، ص2013

 .148ص  سابق،مرجع  ،العبادىنضال ياسين الحاج حمو  انظر، 2
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 خاسرا للفوز ةأىلية كامل لو الذم من كٕتعل فائزا، للفوز لو أىلية ال من ٕتعل أف ا١تنشطات أم شأهنا من كبالتإب

 أخرل جهة كمن جهة، من ىذا الرياضية، اٟتركة تطويرمن أجل  مواؿتلك األ تصرؼ أف ٯتكن الذم الوقت ُب

 عن فضبل إليها، ينتموف اليت بالدكلة جسمية مادية أضرارا يلحق الرياضيُت قبل من ا١تنشطات استعماؿ أف

 . هبا تلحق اليت ا١تعنوية األضرار

 كإدخا٢تم الرياضيُت ىؤالء دعداإ فًتة من ابتداء كبَتة مالية نفقات تكبدت قد اٟتالة ىذه ُب الدكلة فإف كبالتإب

 توقع كاليت للجنة، الوطٍت االٖتاد ٢تا يتعرض اليت ا١تالية العقوبات إٔب باإلضافة كا٠تارج، الداخل ُب ا١تعسكرات

 .1" اإليجابية العينات غرامات " بػػػػػػػػػ تسمى اليت الدكٕب االٖتاد قبل من عليو

 ٙتن عن فضبل إ٬تابية عينة لكل دكالر 1000مقدارىا  غرامة األثقاؿ، تفرض لرفع الدكٕب القانوف ُب فمثبل    

 ُب إ٬تابية حاالت ظهرت كإذا البلعب، إليو نتميي الذم الوطٍت االٖتاد بواسطة الدكٕب ٖتادبلل ترد العينة ٖتليل

 حالة ظهور كُب، دكالر ألف ٜتسوف 50000 مقدارىا مالية غرامة دفع تحمليس سنة خبلؿ الوطٍت االٖتاد

 األكٔب، الغرامة من % 50 ٔتعدؿ الغرامة تزداد سنوات 03 كخبلؿ الوطٍت االٖتاد ُب الثانية للمرة إ٬تابية حاالت

 %. 100 إٔب الغرامة تزداد أخرل مرة نفسها ا١تخالفة تكرار حالة كُب

 األلعاب من خرآ عدد ُب ا١تنشطات لتعاطي اكتشفت حاالت إذا ا١تالية الغرامات حجم تصور كٯتكن   

 .الرياضية

 أال الرياضية ا١تسابقات ُب ا١تنشطات استعماؿ كحظر ٕترًن إٔب يؤدم آخرا أساسيا اعتبارا ىناؾ أف كال ش   

 الصحيح الطريق على كلتدلو تقوًن أحسن ُب اإلنساف لتجعل كلها األدياف جاءت ، فقدالديني االعتبار كىو

                                                             
 .126ص  سابق،مرجع  زعاؿ،حسن عودة  ،العبادىنظال ياسين  التكريتي،وديع ياسين  ػػػػػ انظر، 1

  ا١تنشطات.تعٍت أف نتيجة التحليل أثبتت تناكؿ ا١تتسابق  ػػػػػ العينات اإل٬تابية:   
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 ما كل عن كهنتو طيب ىو ما كل يتبع أف األدياف كل كاآلخرة، كأمرتوا الدني لو صلحت اتبعوا إذ الذم ا١تستقيم

 كأسرا أفرادا يضرىم ما كل عن كتنهاىم ينفعهم ما إٔب الناس لًتشدا كله األدياف جاءت .خبيث منكر ىو

 أف ٬توز للمسلم ال أنو ىي اإلسبلمية الشريعة ُباثناف  عليها ٮتتلف ال اليت العامة القاعدة إف ك٣تتمعات،ا كأقوام

عاـ(،  بشكل )اإلنساف كا١تسلم كيؤذيو، يضره أك صحتو إٔب يسيء أك يقتلو شيء األشربة أك األطعمة من يتناكؿ

 .1التفريط هبا لو ٭تل ال عنده كديعة كلها اهلل كنعم لو كما كصحتو لنفسو ملك ليس

 2"التهلكة إٔب بأيديكم كال تلقوا : "تعالى اهلل يقول

 3ا٠تبائث "  عليهم ٭تـرات ك الطيب ٢تم " ك٭تل                  

 4 "بالطيب ا٠تبيث بدلواتت كال"                   

 5 رحيما " بكم كاف اهلل إف أنفسكم تقتلوا " كال                    

 فيو عمل أم خاص بوجو كا١تسلم اإلنساف يسلك أال كىي العامة القاعدة ىذه على تدؿ جدا كثَتة آيات   

 .مالو أك نسلو أك عقلو أك نفسو أك دينو ُب الضرر ىذا أكاف سواء بعيد أك قريب من لو ضرر

 سعيد أبي فعن العامة القاعدة كتللك ا١تنهج ىذ األحاديث من كثَت ُب ففصلت الشريفة النبوية السنة كجاءت

 رواه» وال ضرار ضرر ال " وسلم قال عليو اهلل صلى اهلل رسول أن عنو اهلل رضي الخدري سنان بن سعد

 .مالك

 كل بالنفس، كٖتـر األضرار عنى كتنه ا٠تبث عن ىتنه ككلها جدا كثَتة الشريفة كاألحاديث الكرٯتة اآليات   

 تصل اليت ا١تنشطات ىذه استعماؿ أف شك كعقلو، كال كصحتو كعرضو دينو ُب اإلنسافم ذف يؤ أ شأنو من ما
                                                             

 .125سابق، صمرجع  العنزي،عبد اهلل ضعيان  انظر، ــــ 1
2

 .195 اآلية البقرة،سورة ــ 
 .157 األعراف، اآلية،سورة  ـــ 3
 .2 النساء، اآليةسورة ــــ  4
 .  29سورة النساء اآلية ــــ  5
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ألهنا تناؿ ، كباختصار بكل إنسانيتو كعقائدهو كقيمت كمالو كصحتو باإلنساف تعبث أنواعها بكل إٔب اإلدماف

 . جسمو بكل صنوؼ األذل

 ذلك عن هنى كاإلسبلـ كالتدليس، الغش من نوع على ينطوم الرياضية ا١تسابقات ُب ا١تنشطات استعماؿ إف   

 ا١تختلفة جسمو أجهزة كجعل تكوينو ُب كتقوًن، كأبدع صورة أحسن ُب اإلنساف كتعأب سبحانو اهلل خلق كلقد

 .لئلنساف اهلل تكرًن مظاىر من كىذا كدقيق عجيب كتوازف تاـتناسق  ُب بعضها مع كتتوافق تًتابط

 ا١تواد بتلك كٯتنع إيذاءهاإلنساين  الًتكيب على ٭تافظ ا١تنشطات الرياضية استعماؿ كحظر ٕترًن فإف ٍب كمن   

 ُب اهلل فطرة كتغَت بذلك، جديدة كيميائية تفاعبلت ٖتدث أك ا١تًتابط النظاـ هبذا ٗتل اليت الغريبة الكيمياكية

 1.حظر الناس عليها

 .للتجريــمس الخــاصـة األســ :الثـــانـيالفرع 

 رياضية؟إف استخداـ ا١تنشطات الرياضية يعد جرٯتة ببل أدىن شك، لكن ما ىو أساس التجرًن؟ كىل ىي جرٯتة   

ستخداـ ا١تنشطات الرياضية، أمػػا ثانيػػا الإٔب الطبيعة القانونية  أكالطرؽ نتكلئلجابة عن ىذين السؤالُت س

 .رٯتػػة رياضية خارجػػة عن نطػػاؽ اإلباحةباعتبارىا جسنتعرض إٔب استعماؿ ا١تنشطات ف

 .القانونية الستخدام المنشطات الطبيعة أوال:

 اء.ذكىي جرائم ا١تخدرات كجرائم اإلي القانوف،عملية تعاطي ا١تنشطات تقًتب من عمليتُت ٣ترمتُت ُب   

 :استخدام المنشطات ضمن جرائم المخدراتــــ ـ1

أسرتو ك أحيانا إٔب أجيا٢تا  العمـو إٔبكلكنو ٯتتد ُب   فقط،ال يقتصر ضرر ا١تخدرات على من يتعػػػػاطاىا     

 إٔبدائما على اجملتمع الذم يعيش فيو ،ك يؤدم اإلفراط ُب تعاطي ا١تخدرات ذلك البلحقة ، ك ينعكس 

شعور ا١تدمن ْتػػاجة ملحة إٔب تعاطػػي ا١تخدر، ك  ك يتمثل ىذا األخَت ُب ،اعتيادىا، ك االعتياد يؤدم إٔب اإلدماف
                                                             

1
 .  128ص  سابق،مرجع  ،العنزي عيان، عبد اهلل ضػ انظر 
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ك ىي آالـ تبلغ من العنف حدا يؤدم إٔب الوفاة عند بعض مدمٍت  بعض أنواع   ،بآالـ جسمية ك نفسية

ا١تخدرات )كا٢تَتكين مثبل(، فإذا تناكؿ ا١تدمن ا١تخدر ىدأت نفسو ك اسًتاح جسمو ك أحس بأف اٟتاجة اليت 

 1.٘تلكتو قد أشبعت

بل كجوب مكافحتها بقصد اٟتد منها  ،كتكاد ٚتيع التشريعات ا١تختلفة ُب العآب ٕتـر استخداـ ا١تخدرات   

لتحقيق ىذه  كمن ٍب اٟتد من آثارىا على األفراد كاستقر الرأم على كجوب بذؿ جهود داخلية كأخرل دكلية

 .الغاية

 ،يب ا١تخدرات كزراعػػة النباتات اليت تستخرج منهافاٞتهود الداخلية تقتضي إصدار تشريعات صارمة حملاربة هتر  

 .كإنشاء مصحات ١تعاٞتة ا١تدمنيػػػن ،كإنتػػاجها كتعػاطيها

ضي توحيد كػػلمة الدكؿ بقدر اإلمكػػاف باٖتادىا ُب تتقفأما فيما ٮتص اجملهودات الدكلية ١تكػػافحة ا١تخػدرات، 

ك قد  ،ركعة، كتعد جرٯتة ا١تتاجرة با١تخدرات من اٞترائم الدكليةغَت ا١تش ٕتارة ا١تخدراتبذؿ اٞتهود للقضػػاء على 

ًب إبراـ العديد من االتفاقيات الدكلية اليت هتدؼ إٔب إقامة التعاكف بُت الدكؿ، قصد استخدامها على 

 .19612االستعػػماالت العلميػة، ك الطبيػػة ك من أىػم االتفاقيات، االتفاقية ا١توحدة للمخدرات عػػػاـ 

، ا١تعدلة ٔتوجب الربكتوكوؿ 1963-09-11ا١تؤرخ  63/343اليت صادقت عليها اٞتزائر ٔتوجب ا١ترسـو رقم ك 

-05ا١تؤرخ ُب  02/61الذم صادقت عليو اٞتزائر ٔتوجب ا١ترسـو الرئػاسي رقم  1972-01-25الصادر ُب 

ٕتار غَت م ا١تتحدة ١تكػػافحة اال، ك اتفاقية األم1971باإلضافة إٔب اتفاقية ا١تؤثرات العقلية لسنة  02-2002

كتبعا  28/01/1995ا١تصادؽ عليها با١ترسـو الرئاسي ُب  1988شركع للمخدرات ك ا١تؤثرات العقلية لسنة ا١ت

 85/05لذلك سنت اٞتزائر تشريعات طبقا ٢تذه االتفاقيات ليصدر أكؿ قانوف يتعلق هبذه اٞترٯتة ٖتت رقم 

 .نظرا ٠تلق أساليب جديدة لئلجراـ ك تطور اٟتاصل على ا١تستول الدكٕبا١تتعلق ْتماية الصحة ك ترقيتها ك 
                                                             

 .127سابق، ص  ، مرجعالعبادىنضال ياسيــن الحاج حمو  انظر، 1

 .1972بصيغتها ا١تعدلة بركتوكوؿ سنة  ،1961الوحيدة للمخدرات لسنة  االتفاقية 2
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قانوف  الضركرة إصدار، ٕتسيد دكلة القانوف اقتضت 1996مسعى الدستور اٞتزائرم الصادر ُب سنة  ك١تا كاف

كقمع  كا١تؤثرات العقليةتعلق بالوقاية من ا١تخدرات ي 25/12/2004ا١تؤرخ ُب  04/18آخر ٖتت رقم 

ٔتفاىيم جديدة ٞترٯتة ا١تخدرات ٤تاكال سد النقص الكبَت الذم   كالذم جاءهبا  ةا١تشركع كا١تتاجرة غَت ماؿاالستع

 .05/185كاف ُب قانوف 

 ،بإنتاجها أك زراعتها أك تصريفها ا١تخدرات، كذلكعلة التشديد ُب ىذه اٞترائم أهنا تؤدم إٔب انتشار  كيبدك أف

األمر الذم ٛتل ا١تشرع على إنزاؿ أقصى العقوبات  اجملتمع،ُب  فتتفشىكسهولة عليها بيسر  كيكوف اٟتصوؿ

 .ٔترتكبػيها

جاءت بو  كىذا ماا١تشرع اٞتزائرم على جرائم ا١تخدرات، حىت كصل بالعقوبة إٔب السجن ا١تؤبد  كقد شدد    

 كاالٕتار غَت االستعماؿكقمع  كا١تؤثرات العقليػػةبالوقاية من ا١تخدرات  ةا١تتعلق04/18من القانوف  18ا١تادة 

 2.ا١تشركعُت هبػػا

مساءلة  لليخضعوف  فه اٞترائم  على الرياضيُت  شأهنم شأف غَتىم  من أفراد  اجملتمع ،  ذأما تطبيق ى    

ف كانت ا١تادة ا١تنشطة  اليت يستعملها الرياضي  إاٞتزائية عند ارتكاهبم أيا من جرائم  ا١تخدرات ، ك على ذلك  ف

ك  ػ،قة ىي من ا١تواد  ا١تخدرة ، ا١تنصوص عليها  ُب جداكؿ  ا١تخدرات  كًب استعما٢تا دكف كصفة  طبيةُب  ا١تساب

فاف ىذا الفعل   ،ك إ٪تا  هبدؼ  الزيادة  لقابليتو ككفاءتو ُب ا١تسابقة  الرياضية  ،ٓب يكن  ذلك  بغرض العبلج

 .3كاستعماؿ  ا١تخػػػدرات ب  على تعاطيٮتضع كببل شك  للمساءلة  ك العقاب  كفق القوانُت اليت تعاق

                                                             
 .  5، ص اٞتزائر،د.س.فنوميديا للطباعة ك النشر ك التوزيع ،  العقلية،د.ط،قانوف الوقاية من ا١تخدرات ك ا١تؤثرات  ،صايغيعبد العزيز  ػػػػػ انظر، 1
، مرجع سابق  2012دار ىومة للطباعة ك النشر ك التوزيع ، الطبعة الرابع عشر ،  ا٠تاص،د.ط، ، الوجيز ُب القانوف اٞتزائي أحسن بوسقيعةانظر، ػػػػػ ػ2

 . 466، ص 
 . أعبله" 17"يعاقب بالسجن ا١تؤبد كل من قاـ بتسيَت أك تنظيم اك ٘تويل النشطات ا١تذكورة ُب ا١تادة  18ػػػػػ04من القانوف  18ا١تادة  ػػػػػػ 
 .138ص  سابق،مرجع  زعاؿ،حسن عودة  العبادل،نضاؿ ياسُت  التكرييت،كديع ياسُت  انظر، -3
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ة فهل يا١تخدرة كاستعملها، استنادا إٔب كصفة طب التساؤؿ ُب حالة ما إذا حصل البلعب على ا١تواد كقد يثار     

 للمساءلة كالعقاب كفق ألحكاـ قوانُت ٮتضع كمن ًبغَت مشركع،  يعد ىذا االستعماؿ أك التعاطي عمبل

 ا١تخدرات؟

ىل يعد استعماؿ أك تعاطي ا١تواد ا١تخدرة استنادا إٔب كصفة طبية من الطبيب أك ا١تعاِب استعماال خر آٔتعٌت    

حىت ٯتكن اعتباره قد تعاطي  على كصفة طبية مشركعا؟ لئلجابة عن ذلك ال يكفي أف ٭تصل الرياضي ا١تتسابق

كأف  مرض أٓب بالرياضي لذم يتم بسببالقانوف فالتعاطي ا١تشركع ىو ا ا١تخدر أك ا١تنشط ُب األحواؿ اليت ٭تددىا

إذا كاف ا٢تدؼ منها  ُب حد ذاهتا ليست سببا اإلباحة اٞترٯتة الطبية ىذا التعاطي بقصد العبلج، كما أف الوصفة

ُب مثل ىذه  ال يعد مشركعا فعل الطبيب نفسو فخر سول العبلج، بل إآتسهيل تعاطي ا١تخدرات لغرض 

 1.اٟتالة

بقانوف ا١تخدرات؟  تكن ا١تادة ا١تنشطة ضمن ا١تواد ا١تنصوص عليها ُب اٞتداكؿ ا١تلحقة ٓبكلكن ما اٟتل إذا    

 أب التفسَت الواسع للقانوف اٞتنائي؟ ٔتعٌت آخر ىل ٯتكن العقاب على استعما٢تا باللجوء

ائية ُب لئلجابة على ذلك ذىب جانب من الفقو إٔب القوؿ إف التعب)الوىن(، قد أصاب مبدأ الشرعية اٞتن    

يتعارض  إتاه يرل أنو ال ىناؾ ك 2الوقت اٟتإب، اذ ٗتلى ا١تشرعوف عن الدقة كالوضوح عند ٖتديد األفعاؿ اجملرمة

كأف ىذا االٕتاه يرل أنو ال يتعارض مع  مع مبدأ الشرعية، عدـ التحديد الدقيق ُب نص التجرًن األفعاؿ اجملرمة

قصد ا١تشرع كاضحا من  كيكفي أف يكوف نص التجرًن لؤلفعاؿ اجملرمة مبدا الشرعية، كأف عدـ التحديد الدقيق ُب

 القانونية.النص، حىت كلو ًب اللجوء أب التفسَت الواسع للنصوص  عبارات

                                                             
 .26ص  سابق،مرجع  كبش،محمد   انظر، -1
 .137 سابق،مرجع  ،العبادىنظال ياسين الحاج حمو  ،انظرػػػػػػ  2
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ٯتكن العقاب على ىذا الفعل ألنو يتعارض  إنو الالقوؿ  إٔبالغالب ُب الفقو اٞتنائي  كيذىب إتاه ثاف، ىو     

ذلك ما جاءت بػػو  كالعقوبات مثاؿ مع االلتزاـ ا١تفركض على ا١تشرع ٔتقتضى ا١تفهـو األصلي ١تبدأ شرعية اٞترائم

 .ا١تتضمن قانوف العقوبات 1966جواف  8ا١تؤرخ ُب  156-66ا١تادة األكٔب من قانوف العقوبات من األمر رقم 

بوضوح تاـ األفعاؿ اجملرمة  كأف يعرؼإذ يفرض مبدأ الشرعية على ا١تشرع التزاما بأف يضع نصوصا ٤تددة     

قاعدة الشرعية ٘تثل ضمانة من ضمانات اٟترية الفردية ُب ٣تاؿ التجرًن كالعقاب ألف ا٠تركج عنها الف أفضبل عن 

اٞترائم  ا١تاضي عندما كاف يًتؾ أمر تقدير دا ُبالذم كاف سائ كعلى النحوالفردية  من شأنو التعدم على اٟتريات

 1.القضاةكتعسف اٟتكاـ  كالعقوبات الستبداد

 ٧تم عن ىذا الصراع أف ،التاريخ ضد التعسف كالطغياف عصورا١تبدأ من نتائج صراع اإلنساف عرب  كيعترب ىذا   

اقتصاديا كسياسيا ٓب تعد قادرة على أف ٕتعل إرادهتا مسيطرة كملزمة ٞتميع أفراد  كىي ا١تسيطرةالطبقة اٟتاكمة 

ُب اجملاؿ اٞتزائي أف ٘تارس حقها ُب العقاب  كهبذا ٯتنععنها بشكل قانوف تسنو الدكلة،  اجملتمع، إال إذا ًب التعبَت

 2.ارتكاب فعل يوصف بأنو جرٯتة ُب كقت كالعقوبات كا١تعموؿ بوإال على أساس نصوص القانوف احملدد للجرائم 

 :جرائــم اإليـــــذاء ضمنالمنشطات  ــــ استعمــال 2

باعتبار مساس كل صورة من صوره بالسبلمة  ،النظرة إٔب اٞترائم ا١تكونة لو كقد اختلفتلئليذاء صور متعددة     

 يشكل ٤تور االلتقاء بُت استعماؿ ا١تنشطات بنتائجو الضارة، كجرائم اإليذاء. كىو ماالصحية ٞتسم اإلنساف، 

 :جرائم اإليـذاء والمساس بالسالمة الصحية للجســم أ ــــ

 حاكؿ بعض الفقهاء تعريف اإليذاء بوجو عاـ على أساس أنو "كل نشاط يصدر من اٞتاين يسبب أ١تا للغَت".    

                                                             
1
 ".كطبقا لؤلشكاؿ اليت نص عليها..... احملددة بالقانوفالشركط  ضمنأك ْتجز إال  كال يوقف يتابع أحد"ال  من الدستور اٞتزائرم 59ا١تادة  – 
 .307، ص2014د.ط، ،دار ا١تطبوعات اٞتامعية، مصر العقوبات،العامة لقانوف  ، النظريةالمنعمسليمان عبد انظر  – 2
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ذلك أف فكرة اإليذاء ٓب تعد تقتصر على إحداث األٓب بل اتسعت لتشمل كل ما غَت أف ىذا التعريف قاصر،    

يعمل على االضرار بسبلمة اٞتسم كالبدف، ٔتعٌت آخر إف كل فعل ينقص من مستول الصحة لدل األفراد يعد 

 مساسا باٟتق ُب سبلمة اٞتسم. كما أف كل فعل ينقص من التكامل اٞتسدم يعد اعتداء على سبلمتو، فضبل

 عن أف إحداث األٓب الفيزيولوجي أك النفسي يعد مكمبل لفكرة اإليذاء.

كىي ٚتيعا تنطوم ٖتت مفهـو اإليذاء، إذ  ـر القانوف أفعاؿ اٞترح كالضرب كإعطاء ا١تواد الضارة،جكقد    

ة اٞتسم. أك بتعبَت أدؽ اٟتفاظ على سبلمة البدف أك سبلم ،يهدؼ القانوف من جراء ٕترٯتها ٛتاية جسم اإلنساف

كىو ُب ذلك ا٪تا يهدؼ إٔب اٟتفاظ على مصلحة قانونية جديرة بالرعاية، ألهنا تكوف حقا من حقوؽ اإلنساف 

 كجانبا من جوانب شخصيتو ا١تادية، فما ىو ا١تقصود بسبلمة اٞتسم أك سبلمة البدف؟

اٟتياة  مإف ا١تقصود بذلك ال يعٍت أف يظل اٞتسم على حالتو ا١تادية، بل معناه كفالة حق اإلنساف ُب أف تسر    

ىذه األعضاء كاملة غَت  كبأف تبقىتؤدم األعضاء كظائفها الطبيعية بانتظاـ،  كذلك بأفطبيعيا  اُب جسمو سَت 

 .1تلحق اٞتسم آالـ بدنية كأالمنقوصة 

كىو ٤تل ٛتاية القانوف فلو اٟتق ُب اٟتياة كلو اٟتق ُب سبلمة اٞتسم  كاملة ال يقبل التجزئة،فاإلنساف كحدة مت 

 .الذم ٘تثل جرٯتة اإليذاء مساسا بو

يتمتع إذا كاف الشخص  ،أداء طبيعيا هاكظائف جسمو تؤدمُب سبلمة جسمو أف أعضاء  كحق اإلنساف    

 .2كلكل إنساف اٟتق ُب أال يهبط مستواه من الصحة ،"ا١ترض "بالشخصكٗتتل ىذه الوظائف إذا أٓب  ،"بالصحة"

٭تتفظ اإلنساف ٔتادة جسمو كلها  كمعناه أف كما يعد من عناصر سبلمة اٞتسم التكامل اٞتسدم لئلنساف،    

غَت منقوصة، ككل فعل ينتقص من مادة اٞتسم يعد اعتداء على سبلمتو، لذلك فإف ٣ترد العبث بتماسك ا٠تبليا 

 .فتحة ُب اٞتلد أك كخزة فيو أك احتقاف، يعد عدكانا على التكامل اٞتسدم لئلنساف كاألنسجة كإحداث
                                                             

 .142، مرجع سابق، ص حسن عودة زعال، وديع ياسين التكريتي، نضال ياسين العبادى انظر،  1
 .144، مرجع نفسو ، ص  نضال ياسين العبادى، حسن عودة زعالودسع ياسين التكريتي، انظر،  2
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يعد اعتداء على حق اإلنساف ك إف كل فعل ٯتس جانبا من ىذه اٞتوانب يشكل اعتداء على سبلمة اٞتسم،    

ء كظيفتها على النحو ُب سبلمة جسمو كل فعل يًتتب عليو تعطيل بعض أعضاء اٞتسم أك أجهزتو عن أدا

جزء من مادة اٞتسم أك  بإنقاصيكن ذلك مصحوبا  كلو ٓبأك مستمرا حىت  االتعطيل مؤقت كسواء كافالطبيعي، 

اعترب ذلك  كاستنادا إٔبحداث آالـ بدنية، ألف من شأف ىذا الفعل ا٢تبوط با١تستول الصحي للمجٍت عليو، إ

 1.عليها أمراض عصبية إيذاءجانب من الفقو أفعاؿ اإلزعاج اليت تًتتب 

 "أك الغَت عمدم كالضرب، كاإليذاء العمدمجرائم اٞترح  "ا١تشرع اٞتزائرم أحكاـ جرائم اإليذاء كقد نظم   

 ،ٗتتلف عن بعضها بالنظر إٔب اٞتسامة كىذه اٞترائم العقوبات.ٔتوجب الفصل األكؿ من الباب الثاين من قانوف 

ا١تشرع بعض ىذه  كقد عاقب مستدٯتة،بليغ إٔب ضرب قد يفضي إٔب عاىة فمن ضرب أك جرح بسيط إٔب إيذاء 

ىو من  كمنهػا مااٞترائم ما ىو من اٞتنح  كمن ىذهاآلخػر بوصف ا٠تطأ،  كعاقب البعضاٞترائم بوصف العمد 

العنف أك إعطاء مادة ضارة أك  ،نوع اٞتنايات مع العلم أف الفعل اإلجرامي فيها ٚتيعا ىو فعل اٞترح أك الضرب

 2.أك بارتكاب أم فعل آخر ٥تالف للقانوف

 :مــدى اعتبار تعاطي المنشــطات من جرائم اإليـذاء ب ـــ

 استعماؿ كاٟتقيقة أف ،االنساف هنا تشكل مساسا بالسبلمة الصحية ٞتسملكو إف ٖتديد ماىية جرائم اإليذاء      

ىذا الفعل بل البد  إال أف ىذا ال يكفي لتجرًنا١تنشطات يشكل مساسا بالسبلمة الصحية ٞتسم االنساف أيضا. 

من تصنيفو ضمن اٟتاالت اليت ذكرىا ا١تشرع ضمن صور جرائم اإليذاء. كقد تناكؿ ا١تشرع اٞتزائرم صور جرائم 

ا١تشرع ىذه الصور ُب  كقد أكرد اإليذاء ضمن ركنها ا١تادم إذ ٯتكن اف تشكل كل صورة منها ماديات اٞترٯتة،

 من قانوف العقوبات. مكرر 442ك 442 كُب ا١تادتُت 276ٔب امن 264ا١تواد 

                                                             
 .145، مرجع نفسو، حسن عودة زعاؿ، ص وديع ياسين التكريتي، نضال ياسين العباديانظر،  1
 .50صالوجيز ُب القانوف اٞتزائي ا٠تاص،  أحسن بوسقيعة،انظر،  2
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 الضــرب -

كلو مظهر خارجي ملموس كلكنو ال  ،يعد الضرب صورة من صور العدكاف ا١تادم، على جسم اجملٍت عليو   

٘تزيق كال  عليو دكف أف ينشأ ى٘تزيقا ُب أنسجة اٞتسم كبعبارة أخرل ىو الضغط على جسم ا١تدع أك يسبب تلفا

يشًتط أف يكوف على درجة من اٞتسامة، فيعاقب على الضرب مهما كاف بسيطا ضربو كاحدة تكفي لتوافر الركن 

 .ا١تادم

 الجرح -

بفعل حيواف، كأف  اٞترح أيضاكا٠تارج كقد ٭تصل كل مساس بأنسجة اٞتسم يؤدم إٔب ٘تزيقها ُب الداخل   كيراد بو

كما يشًتط أف يكوف الضرب على درجة من   ٭ترض شخصا حيوانا على شخص آخر فيحدث لو جركحا

 1اٞتسامة.

 العــنف -

قبيل العنف التهديد باستعماؿ  كيعد من عليو، ٣ترد التعبَت عن حاالت االعتداء على جسم اجملٍت كيراد بو   

حداث الرعب إ الباب بقصدنارية ُب ا٢تواء فوؽ رأس اجملٍت عليو أك الطرؽ بشدة على  عبارات كإطبلؽالسبلح 

 .أك ارتعاش ُب أطراؼ اٞتسم بشكل دائم كإصابتو بشلليؤدم إٔب اضطرابو  و ْتيث قدلدي

 

 

 

 

 

                                                             
 .53ص سابق،مرجع  ، الوجيز ُب القانوف اٞتزائي ا٠تاص،بوسقيعةأحسن  انظر، ػػػػ 1
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 مادة ضارةإعطاء  -

كىو تعبَت ذك داللة كاسعة يفيد كل نشاط ٯتكن بو اٞتاين ا١تواد الضارة من أف تباشر تأثَتا سيئا على كظائف     

 ،بد أف يكوف ضارا بالصحة اإلنساف الذلك إف تأثَت ىذه ا١تواد على جسم  كمعٌت أفاٟتياة ُب جسم اإلنساف، 

 .من أكثر الصور اليت ٯتكن تطبيق حالة ا١تنشطات عليها كىذه الصورة

 ضارة:مدى إمكانية اعتبار المنشط الرياضي مادة  ـــج 

ا١تشرع اٞتزائرم عن ىذه اٞترٯتة أم إعطاء مادة  كقد عرب إف إعطاء ا١تواد الضارة يعد من صور جرائم اإليذاء،   

أم من شأهنا أف  تقتضي ٣ترد إعطاء مادة ضارة بالصحة، كىذه اٞترٯتة .من قانوف العقوبات 275ضارة ُب ا١تادة 

 .عن العمل ال غَتا عجز  أك اتسبب للغَت مرض

النتيجة  ىو ُب على إعطاء ا١تادة الضارة كْتسب الرأم الغالب ُب الفقو فإف العربة ُب ٖتديد األثر الذم يًتتب    

غازات  استعماؿُب فرنسا بقياـ اٞترٯتة ُب حالة  يىذا الصدد قض الوقيت، كُبباألثر  النهائية لتعاطي ىذه ا١تادة ال

 1مسيلة للدموع.

استعمالو إعطاء ا١تنشط الرياضي أك  عملية ىو ىل ٯتكن أف تكوف كلكن السؤاؿ الذم يثار ُب ىذا اجملاؿ   

 ضمن حاالت إعطاء مادة ضارة، كىل ا١تنشط يعد مادة نافعة أك ضارة؟

اٟتقيقة إف ذلك يعتمد كلية على التعريف ا١تعطى للمنشط الرياضي أك تعريف ظاىرة تعاطي ا١تنشطات    

لعبة رياضية  أكالبلعب ا١تشارؾ ُب مسابقة  االرياضية ،  فهذا ا١تنشط  ىو كل مادة  أك عقار أك كسيلة  يتعاطاى

معينة بنفسو أك ٔتساعدة غَته بأم طريقة كانت، ك مهما اختلف مصدر دخولو للجسم سواء عن طريق الفم أك 

ك مهما كاف الًتكيب سائبل أـ صلبا أك غازيا مرئيا أـ غَت مرئي، يعده القانوف أك اللوائح  ،األنف أك باٟتقن

من شأنو بالفحص الطيب ا١تعتمد أف يزيد من قدرة  قات الرياضية،ا١تساب للمشاركُت ُب ٤تظورا الرياضية ا١تعموؿ هبا

                                                             

 64ص  سابق،مرجع  ا٠تاص،الوجيز ُب القانوف اٞتزائي  بوسقيعة، أحسن 1 



التعريف بالمنشطات الرياضية                                                         الفصل األول             
 

 
84 

 البلعب أك ا١تتنافس على اٟتركة ك يزيد من نشاطو ك قوة ٖتملو األٓب بشكل غَت طبيعي بغية ٖتقيق الفوز ُب

 كىو ببلُب األداء الرياضي  كا١تطاكلة على اللعب ، فهذا النشاط إذف يزيد من قدرة البلعب 1ا١تسابقات الرياضية

ا١تشرع ٢تذا الفعل جعل األمر مرتبطا ْتكم التشريع ُب  أف ٕترًن، إال كمنفعة لفريقو ا١تنافس٭تقق فائدة  شك

 التجرًن.

من أم  ىي نظيفة ا١تنافسةفا١تنشط ُب النهاية يعد مادة ضارة بالرؤية القانونية للمنافسة الرياضية اليت ترل ىذه     

 كالصحة الرياضيةٖتقيق العدالة الرياضية من جهة  األىداؼ السامية ُب كتعيق ٖتقيق الصافية تعكر أجواءىا شائبة

عليو آثار صحية سلبية ُب  كا١تؤقتة تًتتبإذ أف ا١تنشط الرياضي على الرغم من فائدتو الزائفة أخرل، من جهة 

 ُب استعماؿ ا١تنشط الرياضي. اف كاضحو فإف الضرر يك كمن ًبا١تستقبل على تعاطيو، 

 فقد ٭تـر كمنها ا١تادية بل أكثر من ذلك فإف استعماؿ ا١تنشطات يسبب ضررا بنتيجة السباؽ، منها ا١تعنوية    

١تستعملو، إذ سيحقق الشخص ا١تتعاطي  شخصا أىبل للفوز من اٟتصوؿ على استحقاقو الفوز، بل إنو مضر حىت

 .ا١تنشطة ىي مادة ضارة فا١تادة كمن ىنا من غَت جدكل للمنشطات أمواال ُب سبيل اٟتصوؿ عليو

 بسبلمة جسم اجملٍت عليو أما النتيجة ىو كل سلوؾ يًتتب عليو إٟتاؽ األذل كالفعل ُب جرائم اإليذاء    

يتمثل باألذل الذم يصيب  كىذا األثرالذم يًتتب على الفعل الذم اقًتفو اٞتاين،  ُب األكثراإلجرامية فتتمثل 

 .جسمو تيجة اٞترمية ىي كل مساس ْتق اجملٍت عليو ُب سبلمةجسم اإلنساف، ٔتعٌت آخر الن

 ،٢تا نتائج كخيمة على جسم ا١تتنافس برمتو منشطة للرياضيف إعطاء مادة فإماذا ذكرناه سالفا،  كبالرجوع إٔب   

العاـ للجسم، ا١تعاناة من  كاضطرابات التكوينأم ٢تا تأثَت سليب على كظائف اٞتسم ا١تتمثلة ُب خلل ىرموين 

                                                             
1 Serge et Michel Pautot, le sport et la loi, Juris association Edition, 2004, page 293.  
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كالريبة كالشعور بالكآبة كاضطراب الشك كالتهيج كا٠تلط كالتشويش العقلي  ة.... العصبيكالدكخة كاألرؽ الصداع 

 1كاآلخرين.، لدرجة ٕتعل الرياضي ُب خطر على نفسو كرغبة بالعداكة ا١تزاج

 .باحةرياضية خارجة عن نطاق اإل المنشطات جريمة لاستعما :ثانيا

ُب  اٞترٯتة، ك ذلك ألف كضع تعريف عاـ للجرٯتة جاءت غالبية قوانُت العقوبات اٟتديثة خالية من تعريف    

، يضع لكل جرٯتة نصا  2)ال جرٯتة ك ال عقوبة إال بنص( ا١تشرع كتطبيقا ١تبدأال فائدة منو طا١تا أف  القانوف أمر

خاصا ُب القانوف ٭تدد أركاهنا، ك يبُت عقاهبا ، بل أف  كضع تعريف عاـ للجرٯتة ُب القانوف ال ٮتلو من ضرر ألف  

زمن  فقد ال  لك ُبذىذا التعريف مهما بذؿ ُب صياغتو من جهد،  لن يأٌب جامعا مانعا ، ك أنو ك إف جاء ك

 3.يتماشى كذلك ُب زمن آخر

 للجرٯتة، فهي متعددة من حيث صياغتها، إال أهنا متفرقة ُب فقهاء القانوف اٞتنائي التعاريف اليت كضعهاأما    

عقابا أك  كيقرر القانوفمن إنساف مسؤكؿ  فعل صادر امتناع عن فعل أكمعاينتها، فقد عرفها البعض بأهنا " كل 

 م يضع تعريفا عاما للجرٯتة.فلتدبَتا احًتازيا "، أما ا١تشرع اٞتزائرم شأنو شأف غالبية التشريعات اٞتزائرية 

ما  ككذا بياف ُب األلعاب الرياضية، اٞترٯتة الرياضية فإف التعريف يقتضي الكبلـ على إباحة العنف كبغية ٖتديد   

ألف كضع تعريفا ،ُب األلعاب الرياضية؟ ية الرياضي عن أعماؿ العنفمدل تأثَت استعماؿ ا١تنشطات على مسؤكل

 4كالعقاب.عاـ يصبح حائبل دكف التطور القانوين من جهة التجرًن 

 

 

                                                             
 .50ص  ، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية،مصر 1الرياضية، طأساليب مواجهة اٞترٯتة  ،الشافعيأحمد  انظر، حسن 1

      من الدستور اٞتزائرم. 46ا١تادة  2

 .105ص  ،2006 كالتوزيع، مصر،دار الثقافة للنشر  (،القسم العاـ )النظرية العامة للجرٯتة العقوبات،قانوف  ،نجممحمد صبحي انظر،  3

 .38ص  ،2015اٞتزائر  للنشر،دار بلقيس  العاـ،القسم  اٞتزائرم،شرح قانوف العقوبات  ،عليسعيد بو  انظر، 4
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 :لعاب الرياضيةأعمال العنف في األ إباحة ــــ1

ا١تبلكمة على جسم البلعب ا٠تصم  مثل  ٦تارسة العنفبعض األلعاب الرياضية تنطوم بطبيعتها على     

ىذه األفعاؿ ٗتضع ُب  لعبة كرة القدـ،صابات الناشئة عن اللعبة األكثر شيوعا ُب العآب كاإل كا١تصارعة بأنواعها،

إما تشكل  اٞتنائية فهيألحكاـ قانوف العقوبات ألهنا ٘تثل اعتداء على جسد انساف مشموؿ باٟتماية  االصل،

إباحة أفعاؿ العنف ك ا١تساس ّتسم ا٠تصم  ارتأل ضركرةشرع إال أف ا١ت عمدم،ضربا أك جرحا عمديا أك غَت 

تباع  قواعد اللعبة ، كىذا ٔتقتضى  ترخيص  ضمٍت من القانوف يبيح الضرب كاٞترح العمد الذم اا١تنافس ، بشرط 

 1.٭تصل  أثناء ٦تارسة األلعاب الرياضية العنيفة

 ،اباحة العنف ُب االلعاب الرياضية قانونية لتسويغعدة أسس  القضاء كمن بعدهالفقو اٞتنائي  كقد تبٌت    

النشاط الرياضي يكمن ُب رضى اجملٍت عليو  فيذىب أصحاب االٕتاه األكؿ إٔب أساس إباحة العنف ُب ٦تارسة

أيضا الفقهاء  بوكالقضاء اإل٧تليزم كاألمريكي كأخد الفقو  كىذا موقف ٢تا،بوقوع اإلصابة على جسده اك تعرضو 

 2.كما أخدت بو بعض احملاكم الفرنسيةالفرنسيوف  

اللعبة  الرضا بأخطارأنو إذا أمكن اعتبار  ،1931كمن تطبيقات القضاء ُب فرنسا قضاء ٤تكمة بوردك سنة     

إف ىذا  إال إذا جرل اللعب بأمانة كبركح ا١تنافسة العادلة، فإنو ال ٯتكن اعتباره كذلك اٞتنائية،مانعا من ا١تسؤكلية 

رضا اجملٍت عليو  ذلك ألف االعتماد على نظرية ،جانب كبَت من الفقو اٟتديث  كمنتقد مناالٕتاه غَت صحيح 

قد تعرضت لبلنتقاد لكوهنا  "،الضر الرضا ينفيسببا إلباحة أعماؿ العنف الرياضية كا١تستندة إٔب مقولة " إف 

 كمن ي بأف القوانُت العقابية ىي من مسائل النظاـ العاـ اليت تقضالعقوبات، تعارض ا١تبادئ األساسية ُب قانوف 

                                                             
 .164، ص 2011مرجع سابق ، العاـ،الوجيز ُب القانوف اٞتزائي  ،بوسقيعةأحسن انظر،  1

 .157، مرجع سابق ، ص  نضال ياسين العبادى ، حسن عودة زعال التكريتي،وديع ياسين  انظر، 2
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الفعل كال  اٞترٯتة عنكأف رضا اجملٍت عليو ال ينفي صفة  للمساكمة من األفراد،موضوعا  ىنا ال ٯتكن أف تكوف

 1.ٯتحو ا١تسؤكلية عن فاعلو

أعماؿ العنف اليت ٖتدث  كقد ذىب أصحاب االٕتاه الثاين إٔب القوؿ بأف أساس انتفاء مسؤكلية البلعب عن   

أثناء ٦تارسة األلعاب الرياضية ىو انتفاء القصد اٞتنائي لدل الرياضي، ذلك ألنو ال يقصد من أفعالو الرياضية 

  .إيذاء منافسو كإ٪تا يريد فقط التغلب عليو رياضيا

عب ال يتوافر القصد هبذا الرأم ٤تكمة النقض ا١تصرية، إذ ذىبت ُب حكم ٢تا أنو ُب حالة الل كقد أخذت      

ففي ىذه اٞترٯتة ال بد من قصد اإلضرار، أم إرادة الضرر  ،كاٞترح عمداتوافره ُب جرٯتة الضرب  اٞتنائي البلـز

كىذا االٕتاه منتقد أيضا، فقد رفضو جانب كبَت من الفقو اٞتنائي اٟتديث ذلك أف ٦تارسو األلعاب الرياضية اليت 

ا١تاسة بسبلمة اٞتسم  مثل جرائم الضرب كاٞترح ،اٞتنائي الذم تتطلبو جرائم االيذاءبالعنف تتضمن القصد  تتسم

ٯتكن القوؿ بعد ذلك  ،خصمو فبل كيوجهها إٔبعمدىا البلعب تكالقصد هبذا ا١تعٌت متوافر ُب الضربات اليت ي

 2رياضية.الىو أساس إباحة أعماؿ العنف اليت تقع أثناء ٦تارسة األلعاب  اء القصد اٞتنائيفبانت

 الرياضي، ظهرٕتاىُت السابقُت إلباحة أعماؿ العنف ُب النشاط الشديدة اليت كجهت إٔب اال كبعد االنتقادات   

اٞتنائية عند اإلصابات الناشئة خبلؿ  كانعداـ ا١تسؤكليةإتاه ثالث غالب ُب الفقو اٞتنائي يرجع ىذه اإلباحة 

٪تا يأٌب فعبل مشركعا أباحو القانوف، إذ تشجع الدكؿ األلعاب ٦تارسة النشاط الرياضي إٔب فكرة أف البلعب إ

ك ترصد ٢تا ا١تبالغ الكبَتة، ك تنظم ا٢تيئات اليت تقـو على كغَت العنيف.الرياضية على اختبلؼ أنواعها العنيف 

، كىي تعًتؼ ُب ذلك باألفعاؿ 3رعايتها كتطويرىا ك هتيئة كل ا١تستلزمات لتنمية الركح الرياضية لدل أفراد اجملتمع 

                                                             
 .158ص  نفسو،مرجع  ،زعالنضال ياسين العبادي، حسن عودة  التكريتي،وديع ياسين  انظر، 1

، دراسة ٖتليلية د.ط،دار الكتب ، ا١تنشطات الرياضية من قاعدة اإلباحة اٞتنائية إٔب قانوف اٞترٯتة الرياضيةى نضال ياسين الحاج حمو العباد انظر، 2
 .150، ص  ،اإلماراتالقانونية، دار شتات للنشر كالرب٣تيات ، مصر 

 .205ص  سابق،مرجع  ، العقوبات،قانوف  ،نجممحمد صبحي انظر،  3
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فليس من  ،فمن ٯتارسها  إ٪تا يستعمل حقا، ك ال جرٯتة  فيما أكجبو القانوف أك أجازه اليت ٘تارس هبا اللعبة كافة

 . 1ا١تنطق ُب شيء أف يسمح القانوف بنشاط ٍب يعاقب على األفعاؿ اليت ٯتارس هبا ىذا النشاط

فقرهتا األكٔب من قانوف العقوبات على أنو" ال ُب  39إذ نصت ا١تادة  ائرم،اٞتز كىذا ما أخد بو ا١تشرع اٞتنائي   

 جرٯتة إذا كاف الفعل قد أمر أك أذف بو القانوف.... ".

عماؿ العنف ُب ٦تارسة األلعاب الرياضية تكمن إذف ُب أف البلعب إ٪تا يستعمل حقا أقره أكالعلة ُب إباحة     

الرياضية كالذم يسمح بتنظيم كإباحة الدكلة التشجيع عليها، فالرياضة  القانوف الذم يسمح بتنظيم األنشطة

كتشجيع ركح التنافس  هتدؼ أب ٖتقيق قواعد كثَتة للمجتمع اذ من شأهنا زيادة اللياقة البدنية كا١تعنوية لئلنساف

 .كىذا كلو من شأنو تنمية قدرات أعضاء اجملتمع ُب أداء مهامهم االجتماعية ،الشريف

 :نطاق إباحة األلعاب الرياضية ــــ 2

ف إباحة أعماؿ العنف ُب األلعاب الرياضية، تتطلب توافر قيود موضوعية تنطوم على شرطُت )االعًتاؼ إ    

حسن نية البلعب، صفة من لو ك٫تا )تنطوم على شرطُت  كأخرل شخصيةباللعبة الرياضيةّ ، االلتزاـ بقيود اللعبة( 

 اٟتق(.

 الموضوعية:القيود  ــــأ

 االعتراف باللعبة الرياضية 

رياضيا ،  كأف يقع الفعل أثناء ٦تارسة لعبة رياضية معًتؼ هبا ،من شركط اإلباحة كجود قواعد متعارؼ عليها   

ا٠تاصة بإنشاء اللجنة االك١تبية أك االٖتادات  كىذا االعًتاؼ يكوف مستمدا من القانوف كالقوانُت ك القرارات

ا١تتعلقة بتنظيم قطاع الشباب ك الرياضة على أف كجود قانوف اك قرار يبيح اللعبة  ليس شرطا العتبارىا الرياضية أك 

القوانُت  ا١تنظمة  ٢تا،   لعاب  ا١تعًتؼ هبا ، ألف االعًتاؼ بالرياضة  سابق ُب غالبية الدكؿ على صدكرمن األ

                                                             
 .27ص  سابق،مرجع  كبش،محمود   انظر، 1
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ا دكليا ، ام من الضركرم أف تكوف اللعبة كما يكفي أف تكوف اللعبة معًتؼ هب  ،كذلك استنادا إٔب العرؼ

الرياضية من األلعاب اليت يعًتؼ هبا العرؼ الرياضي ك أف تكوف ٢تا أصوؿ ك قواعد متعارؼ عليها ُب أكساط 

 ك من فئة معينة .أك أف ٘تارس من طرؼ الرياضيُت كُب منطقة  معينة   ،البلعبُت

أك تشجيع  كاإلشراؼ عليهانواد أك ىيئات تتؤب تنظيمها  أك1البلـز أف تكوف للعبة ٚتعيات كليس من   

 .االنتساب اليها

 اللعبةااللتزام بقيود 

سواء كانت مباراة نظامية أك ٣ترد ٘ترينات  ،أف تكوف أفعاؿ العنف كقعت أثناء األلعاب الرياضية يتعُت    

 ا١تباراة أك بعد انتهائها فإف الفعل ال يكوفكُب الوقت احملدد ١تمارستها فإف كقعت قبل بدء  للعبة، لبلستعداد

 .مربر كإ٪تا ٗتضع للمسؤكلية كالعقاب اٞتنائي

 صول اللعب وقواعدهأمراعاة 

٬تب أف يراعي البلعب اٟتدكد ا١تقررة ُب اللعبة ،  اذ لكل لعبة قواعد تقررىا ا٢تيئات ا١تشرفة على اللعبة       

 أك يكشف عنها العرؼ الثابت، فإف خرج البلعب عليها كاف مسؤكال طبقا للقواعد العامة ،دكلية كانت أك ٤تلية

لة البلعب ا١تخالف جنائيا ك ءحسب ما تكشف عنو الوقائع ك الظركؼ ، ك يًتتب على ٥تالفة  قواعد اللعبة مسا

نية، ك غَت العمدية  خالفة بسوءمدنيا إذا أدت ىذه ا١تخالفة إٔب إصابة الغَت، ك تكوف اٞترٯتة عمدية إذا كانت ا١ت

العمدية ك غَت العمدية فإف اٞترٯتة  إف كانت نتيجة إ٫تاؿ أك تقصَت أما إذا انتفى )الركن ا١تعنوم ( ُب صورتو

 .تنتهي

 

 
                                                             

دار الثقافة للنشر  اٞتزائية،ٖتليلية ُب النظرية العامة للجرٯتة ك ا١تسؤكلية  ط، دراسةد  العاـ،القسم  العقوبات،شرح قانوف  ،المجالينظام توفيق  انظر، 1
 .150، ص  2005،  مصر ،ك التوزيع
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 الشخصية:القيود  ب ــــ

 صفة من لو حق 

أما إذا كقع الفعل من شخص آخر كأحد  1يشًتط لئلباحة أف يصدر الفعل من أحد ا١تشاركُت ُب ا١تباراة    

ا١تشجعُت أك اإلداريُت فبل تسرم عليو أحكاـ اإلباحة كلو كاف ذلك أثناء ا١تباراة، كحق ٦تارسة الرياضة من اٟتقوؽ 

للكافة دكف شركط خاصة فبالنسبة للدفاع  الشخصية اليت تأىب اإلنابة، فهناؾ حقوؽ أطلق ا١تشرع استعما٢تا

 كقد اشًتط لغَته ما شخص أف يستعمل القوة لدفع االعتداء اٟتاؿ الواقع على نفسو أك مالو أكلكل  الشرعي ٬توز

ككذلك الشأف ١تمارسة مهنة  ،كحق التأديب ا١تقرر للوالد على أبنائو .ا١تشرع صفة خاصة ُب ٦تارسة بعض اٟتقوؽ

كقع الفعل من شخص غَت ىؤالء،  فإذا ف يكوف طبيبا مرخصا لو ُب مزاكلة ا١تهنةأالطب اليت تستلـز فيمن يباشرىا 

 2.فإف صفة التجرًن ال تزكؿ عنو

 حسن نية الالعب 

لتربير العنف الناجم عن ٦تارسة األلعاب الرياضية أف يتوافر قيد شخصي ىو حسن نية البلعب  كيشًتط أخَتا     

كإبعاد التسًت من أجل ضغائن أك أحقاد  كليس بقصد ٢تدؼ رياضي،بأنو يتجو قصده إٔب االشًتاؾ ُب اللعبة 

ُب بعض األلعاب قامت  كما ٭تدث  إصابة خصمو رغبة ُبفإذا كقع العنف منو انتقاما أك  الرياضة،عن  ا٠تصم

فالضربات اليت يوجهها ا١تبلكم أب خصمو ال ٬توز أف  عمدية.تنجم عن فعلو مسؤكلية  اإلصابة اليتمسؤكلية عن 

 3.كا١تهارات الفنيةأف تكوف الغاية منها اظهار اللياقة البدنية  كإ٪تا ٬تبانتقاـ ترجع أب كجود كراىية ك 

 

 

                                                             
 .63 ، 62، 61، مرجع سابق ، ص   يان العنز عيعبد اهلل ض انظر، 1

 .65ػ  64 سابق، ص ، مرجعين العنز عياعبد اهلل ض انظر، 2

 .2006ص  سابق،مرجع  العقوبات،قانوف  ،نجممحمد صبحي انظر  3
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 .المنشطات على مسؤولية الرياضـي عن أعمال العـنف في األلعاب الرياضــية تأثير استعمالمدى  :ثالثا 

أعماؿ العنف اليت تقع ُب أثناء ٦تارستها مثل اٞترح  كقد أباح القانوف مباح،لعاب الرياضية إف ٦تارسة األ    

 اٟتق الذم٣تاؿ استعماؿ  كذلك ُبعيت، ك كانت قواعد اللعبة قد ر   مىت ما االحياف،بعض  القتل ُب كالضرب أك

 .يعد سببا من أسباب اإلباحة

الدكر القانوين لسبب  كينحصر مشركعة،لنص ٕترًن كاكتسابو صفة غَت  خضوع الفعل سبب اإلباحة كيفًتض  

كالسؤاؿ  ،1التجرًن كخلع الصفة غَت ا١تشركعة عنو كرده إٔب أصلو أم ا١تشركعية الفعل من نص إخراج االباحة ُب

 تقع منو ٖتت تأثَتىاك  يتعاطى ا١تنشطاتىل تظل االباحة بشركطها ا١تختلفة قائمة للرياضي الذم  الذم يطرح

 ؟أعماؿ العنف

أك القوانُت الرياضية  كالقواعد اليت يفرضها العنف الرياضي ىو أف ٭تًـت الرياضي ا١تنافسة االباحة شركط كمن أىم  

 عند اقًتافو ىذا السلوؾ.

كما أف قوانُت ،صر٭تة  بنصوصُب اللجنة األك١تبية الدكلية ٖتضر  كاللجنة الطبيةإف اللجنة األك١تبية الدكلية    

ٓب ك من بينها اٞتزائر، نصت بصراحة على خطر تعاطي ا١تنشطات ُب من الدكؿ العا ُب كثَت االٖتادات الرياضية

 اٞتنائي ُب بعض دكؿ العآب اقتحم ميداف العقاب على استعماؿ أف ا١تشرع ا١تسابقات الرياضية فضبل على

 ٞتوئو إٔب كضع ٕترًن خاص لتعاطي ا١تنشطات. من خبلؿ ا١تنشطات ُب األلعاب الرياضية

قانوف الرياضة اٞتديد ُب ٕترًن األفعاؿ ا٠تاصة  ن، م05-13فعلو ا١تشرع اٞتزائرم خبلؿ قانوف رقم  كىذا ما

 أعماؿ العنف ُب األلعاب إلباحة اٞتنائي يشًتطعما تقدـ فإف القضاء ك الفقو  ا١تنشطات، فضبلباستعماؿ 

فبل ٯتكن أف ٬ترب  ٥تاطرىا،عبة ك ٖتمل البلعب ا٠تصم )اجملٍت عليو( قدر رضي با١تشاركة ُب الل يكوف الرياضية أف

 .الرياضةىذه  إنساف على ٖتمل أضرار نإتة عن ألعاب رياضية جملرد أف ٤تدث ىذه األضرار لو اٟتق، ُب ٦تارسة

                                                             
 .28،ص  ، مرجع سابقمحمد كبشانظر،  1
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إف الرضا ال .٣ترد شرط اإلباحة كإ٪تا ىوإف رضا اجملٍت عليو ليس ىو األساس الذم تستند إليو مشركعية الفعل 

قانوف اللعبة، ك كل رضا  كيسمح هبااٟتدكد اليت يعًتؼ  أم ُب القانوف، يسمح بو إال ُب حدكد ما تكوف لو فعالية

ال يكوف ٙتة غش ك تدليس  حىت يكوف ىذا الرضا صحيحا ٬تب أف يتجاكز ذلك ىو تعارض مع القانوف، إذف

 1ة.من جانب من يرتكب أعماؿ العنف ُب األلعاب الرياضي

البدنية  ٥تتلف ا١تواد كالوسائل الصناعية كالطبيعية اليت تعمل على االرتقاء بالكفاءة كال شك ُب أف استخداـ    

الرياضية، أك بالعمل على إخفاء استعماؿ تلك ا١تواد  أك ا١تنافسات كالنفسية كالذىنية سواء ُب ٣تاؿ التدريب

 .كالوسائل اليت ٢تا ىذه ا٠تاصية، من شأنو أف يعيب رضا البلعب )اجملٍت عليو(

خصوصا إذا تعلق األمر باأللعاب اليت  ض أف البلعب ا٠تصم ما كاف ليوافق على االشًتاؾ ُب اللعبةك فر كا١ت   

طورت بطريقة مصطنعة ككقتية اليت ا١تواد ا١تنشطة  ىتقتضي العنف ُب ذاهتا، لو علم أف منافسو قد تعاط

 .2معيبا اإلمكانات اٞتسدية كالذىنية لو، ٦تا يعٍت أف رضا اجملٍت عليو يكوف

ك جوابا على السؤاؿ ا١تثار،  يتضح أف  أعماؿ  العنف مثل اٞترح  ك الضرب ك إحداث عاىة أك حىت الوفاة     

اليت ٯتكن أف تقع ٖتت تأثَت تعاطي ا١تنشطات من الرياضي  أثناء ٦تارسة األلعاب الرياضية  تنتفي معها  أسباب 

ا عدـ ٥تالفة  ىذا السلوؾ للقواعد اليت يقرىا العرؼ  الرياضي ُب اإلباحة ، بالنظر إٔب انتقاء شركطها ،  ك أ٫ته

ا١تسابقات  الرياضية ، ك ىذه القواعد  ٤تددة  ك ُب ٣تموعات  مقننة ، أشرفت عليها االٖتادات  الدكلية كاللجنة 

 .تباعهاااألك١تبية الدكلية كاللجاف الوطنية األك١تبية  ك لكل لعبة ٣تموعة من القواعد يتعُت 

أف تؤدم إٔب  فالرياضي الذم يتعاطى ا١تنشطات إ٪تا يلجأ إٔب طريقة غَت مشركعة رياضيا )أخبلقيا( من شاهنا   

من منشطة ٘تكنو  على الفوز ُب مسابقة رياضية، فا١تبلكم الذم تعاطى مادة كخادعة تساعدعمل زيادة مصطنعة 

جسما صلبا ُب قفازة ٦تا يؤدم إٔب إٟتاؽ  إٟتاؽ االذل ٓتصمو بطريقة الغش، يستوم مع ا١تبلكم الذم يضع
                                                             

 .122ص  سابق،مرجع  ا١تنشطات كالرياضة،أسامة رياض، انظر،  1

 .29ص  سابق،مرجع  ،كبشمحمود  انظر،  2
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ة اٞتنائية ُب ىذه اٟتالة األخَتة تأسيسا على القواعد يالقضاء ُب فرنسا ا١تسؤكل كقد أقراألضرار ّتسم خصمو، 

 .1العامة

بالفضائل الًتبوية  التشبث" بغض النظر على  ىذا الصددُب  LASSALLEالفرنسي  كيقوؿ الفقيو     

 اللجوء إٔب تعاطي ا١تنشطات ا١تشركعة ُبيعتقد بأهنا تفرض نفسها ُب التغلب على ٝتة ا١تنافسة غَت  للرياضة اليت

إف كل  الرياضة.كاٞتنوح ٯتكن أف يتوقف عند حدكد  بأف اال٨تراؼفإنو ال يوجد ىناؾ سبب يدعو إٔب االعتقاد 

ا١توجهة ضد اجملتمع كقد  الرئيسيُت لؤلفعاؿكالعنف يشكبلف االٕتاىُت  كأف الغش ذلك،شيء يربىن على عكس 

إف االنتصار على الغَت ىي  ،الغش كىي أعماؿُب بقية الدكؿ ىذه اٟتالة بشكل خاص  فرنسا كماانتشرت ُب 

من أشكاؿ الغش من بُت أشكاؿ  غاية تسمح باستخداـ ٚتيع الوسائل، فإف تعاطي ا١تنشطات ليس شكبل

 .األخرل اتالفئ

مباراة  ا١تبلكمُت الذم كجو ضربة إٔب منافسو ُب كعقوبة أحدإحدل احملاكم ُب بلجيكا ٔتسؤكلية  كقد قضت   

ُب  ٞتزائية بالنظر إٔب كونو قد استخدـ قفازاا مسؤكليتها ةتدريبية أدت إٔب كسر اٞتانب األيسر من فكو، مؤسس

انتقاء سبب  كىذا الفعل يؤدم أب ،ٮتالف العرؼ الرياضي كىو ماىذه ا١تباراة ٥تصصا أصبل ١تباريات البطوالت 

 2.باحةاإل
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كٗتصص ٢تا  ذلك أف الدكلة ترعى الرياضة كتشجع عليها كنظمو،القانوف  حق أقرهإف ٦تارسة األلعاب الرياضية    

أفراد  الرياضية لدللتنمية الركح ا١تستلزمات  كهتيئة كل ،كتطويرىامن أجل تنظيم األلعاب الرياضية  كثَتة،مبالغ  

كلذلك إف شكلت األفعاؿ  ،البدنية كا١تعنوية كتنمية اللياقةخلق إرادة التنافس الشريف  عليو منتنطوم  اجملتمع ١تا

 كتؤدم إٔببل على العكس فهي ٖتافظ على تلك ا١تصلحة  مصلحة،مساسا ّتسم ا١تنافس، إال أهنا ٓب هتدر 

 لوظائفو بشكل أفضل. امة أدائوكاستقرشاقة  كاحملافظة علىتنشيط اٞتسم 

فمعٌت ذلك أف ىذه األخَتة أصبحت كسيلة لئلضرار  فإذا تعاطى الرياضي ا١تنشطات ُب األلعاب الرياضية، 

 .كمزيفةتنتفي معانيها النبيلة لتحل ٤تلها قيم فاسدة  كمن ٍب للغش،كمدعاة 
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ُب صورة سلوؾ إ٬تايب )القياـ بفعل(، أك سليب )االمتناع عن فعل( كٯتثل ىذا  إجرامياٞترٯتة ىي ارتكاب سلوؾ   

إذا كاف ىناؾ نص قانوين ٬تـر ذلك، كأف يكوف السلوؾ  إالالسلوؾ اٞتانب ا١تادم ُب اٞترٯتة. فبل تقـو اٞترٯتة 

 بإرادة جنائية كاعية كيقرر ٢تذا السلوؾ جزاء جنائيا، بعقوبة أك بتدابَت أمن. اصادر 

إذا كجد نص ُب القانوف يصرح بذلك تطبيقا ١تبدأ شرعية اٞترائم  إالشخص  إٔباٞترٯتة كالعقوبة ال ينسباف  إف  

 كالعقوبات.

اضية كباألخص جرٯتة تعاطي ا١تنشطات ذا ما يعرؼ بالنسبة للجرٯتة بصفة عامة، أما فيما ٮتص اٞترٯتة الريى   

ٕتـر مواد كيميائية  ،صرفوننسى أهنا جنحة رياضية  ك٬تب أالبصفتها جنحة،  إليهافهي جرٯتة خاصة حينما ينظر 

 مسموح هبا ُب ٣تاالت أخرل.

 جرٯتة تعاطي ا١تنشطات ىي جرٯتة خاصة ال من حيث أركاهنا كال من حيث اٞتزاءات ا١تقررة. إف  

ٕترًن ا١تنشطات ُب ا١تسابقات الرياضية يقضي الكبلـ عن حظر استعماؿ ا١تنشطات الرياضية ُب ا١تبحث  إف   

 الثاين،األكؿ، كمن ٍب البحث عن ا١تسؤكلية اٞتزائية كاٞتزاءات ا١تًتتبة عن استعماؿ ا١تنشطات الرياضية ُب ا١تبحث 

 رياضية؟ مع ظاىرة تعاطي ا١تنشطات الاٞتزائرم أم كيف تعامل ا١تشرع 
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 .استعمال المنشطات الرياضية األول: حظرالمبحث 

ا١تنظمات الدكلية من خبللو عاِب نُب ىذا ا١تبحث سنحاكؿ دراستو من خبلؿ مطلبُت، ا١تطلب األكؿ س    

خصصو ٟتظر سنكاإلقليمية اليت قامت بسن التشريعات اليت ٖتظر استعماؿ ا١تنشطات، أما ا١تطلب الثاين 

 الرياضية على ا١تستول الوطٍت.ا١تنشطات 

 .استعمال المنشطات عالميا األول: حظرالمطلب 

من اٞتهد ١تكافحة ا١تنشطات ُب ٣تاؿ الرياضة كتتجلى ىذه اٞتهود ُب ا١تؤ٘تر العا١تي  ايبذؿ اجملتمع الدكٕب كثَت      

 .1 ١1999تكافحة التعاطي الذم عقد ُب مدينة لوزاف سنة 

كاللجنة االك١تبية الدكلية ُب  ١تكافحة ا١تنشطات ُب الفرع األكؿناكؿ الوكالة العا١تية نتا١تطلب سكعليو من خبلؿ ىذا 

 خصصو ٞتهود منظمة الصحة العا١تية كىيئة األمم ا١تتحدة.نفسثاين، أما الفرع الثالث الفرع ال

 .العالمية لمكافحة المنشطات األول: الوكالةالفرع 

إل٬تاد الوسائل للنهوض  بالتفكَتجات تعهدت اٟتركة الرياضية اللدر  1998بعد فضيحة دكرة فرنسا لسنة     

ا١تؤ٘تر العا١تي ١تكافحة ا١تنشطات ُب اجملاؿ الرياضي، ككاف ٙترتو إنشاء  انعقاد إٔبستدعى أتكافحة ا١تنشطات ٦تا 

كإعداد مدكنة عا١تية ١تكافحة ا١تنشطات عاـ  1999نوفمرب عاـ  10الوكالة العا١تية ١تكافحة ا١تنشطات ُب 

 .2، كىي مدكنة موحدة بقصد تنسيق ا١تعايَت ُب ٣تاؿ مكافحة ا١تنشطات2003

دكلة من بينها  18كيبُت دستور الوكالة أهنا مؤسسة ٖتت لواء القانوف السويسرم، كا٢تيئة ا١تؤسسة تتكوف من   

 اٞتزائر.

                                                             
1 
 Gérald Simon, Gécile chaussard, Philippe Icard, David Jacoto, Christophe de la Mardière, 

Vincent thomas , droit du sport,1
er
 édition Presses Universitaires de France, 2012,p 425. 

. 143، مرجع سابق، ص عبد اهلل ضعيان العنزىانظر،   2  
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لعا١تية ١تكافحة ا١تنشطات ُب ا١تؤ٘تر العا١تي ١تكافحة ا١تنشطات ُب ٣تاؿ الرياضة إف ا١تدكنة اعتمدهتا الوكالة ا  

صدرت بصيغة مشركع  كحيث ًب إصدار االتفاقية الدكلية ١تكافحة ا١تنشطات،  2003ُب مارس  غننهببكو 

كتبت بست لغات ، كأٟتقت هبا قائمة احملظورات لتحديد ك تسمية العقاقَت ك الوسائل احملظورة ُب  هنائي ك قد

استيفاء  (WADA)تتؤب الوكالة العا١تية ١تكافحة ا١تنشطات  ،داخل ك خارج إطار ا١تسابقات( (ٚتيع األكقات 

ية ،ك ُب حالة كجود تعارض بُت النص النص الرٝتي لقائمة احملظورات ك نشر النص باللغتُت اال٧تليزية ك الفرنس

 ٧1تليزم.٧تليزم كالفرنسي يؤخذ بالنص اإلاإل

ُب باريس أعلن بأ٫تية  2004مام من عاـ  21ك20 يكُب ا١تؤ٘تر الرابع كا٠تمسُت العادم للفيفا ا١تنعقد يوم   

 .2كضركرة مكافحة ا١تنشطات كالدعم ا١تشركط ١تكافحة ا١تنشطات كاحًتاـ للقانوف العا١تي ١تكافحة ىذه اآلفة

نو يدرؾ أف ىذه إيطالب بتعاكف دائم مع الوكالة العا١تية ١تكافحة ا١تنشطات حيث لكرة القدـ إف االٖتاد الدكٕب    

ألكؿ مرة القيود على  ىذه األخَتة ة ستحًـت استقبللية االٖتادات الرياضية الدكلية ٔتا فيها الفيفا، ك طبقتاألخَت 

ك عزز جهود الوقاية كاألْتاث ُب  1966تعاطي ا١تنشطات ُب هنائيات كاس العآب لكرة القدـ بإ٧تلًتا عاـ 

 .3مكافحة تعاطي ا١تواد احملظورة 

للمكافحة العا١تية ضد ا١تنشط ىي ا١تدكنة العا١تية ١تكافحة ا١تنشطات، أم ُب ظل  كمن أىم النصوص ا١تؤطرة   

 80مندكب ٯتثلوف حوإب  1200ُب إطار أكرب تتابع لبلستشارات حيث ٚتع أكثر من ،ك الوكالة العا١تية 

، كُب وكاقًتاحات تعليقاتو إبداءبذلك استطاع كل طرؼ ك  ،(CIOكل الرياضات األك١تبية )ك ُب العآب ،  ةحكوم

                                                             
1

 www.wada.ama. org ،انظر، ُب ذلك ا١توقع اإللكًتكين للوكالة العا١تية ١تكافحة ا١تنشطات - 

2
 . 144، ص سابق ، مرجع  ان العنزىعيعبد اهلل ضػ انظر  
 www.fifa.comػ انظر ، موقع االٖتاد الدكٕب لكرة القدـ .  3

 

http://www.wada.ama/
http://www.fifa.com/
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أثناء ا١تؤ٘تر العا١تي حوؿ  05/03/2003عنو القانوف العا١تي ١تكافحة ا١تنشطات الذم ًب تبينو ُب أخذ األخَت 

 .2009مراجعتو ُب  تك٘ت 01/01/2004ا١تنشطات ُب الرياضة اجملراة بكونغهن، دخل حيز التنفيذ ُب 

كأىداؼ ا١تدكنة ُب ٛتاية اٟتق األساسي لبلعبُت ُب ا١تشاركة تتمثل أىداؼ الربنامج العا١تي ١تكافحة ا١تنشطات    

مبادئ العدالة كا١تساكاة ٞتميع  الصحة. كإقرارُب ألعاب الرياضة خالية من ا١تنشطات كمن ًب اٟتفاظ على 

البلعبُت من كافة أ٨تاء العآب، إضافة إٔب ضماف كضع برامج منسقة كفعالة ١تكافحة ا١تنشطات على ا١تستول 

 .1ا١تنشطات كردع كدرء تعاطيالدكٕب كالوطٍت فيما يتعلق باكتشاؼ 

ضماف االتساؽ األمثل بُت الربامج العا١تية كيشمل الربنامج العا١تي ١تكافحة ا١تنشطات كافة العناصر ا١تطلوبة ل   

٪تاذج أفضل ك ا١تدكنة، ا١تعايَت الدكلية، ىي:  كالوطنية ُب ٣تاؿ مكافحة ا١تنشطات، كالعناصر األساسية ٢تذا الربنامج

 ا١تمارسات.

 .ةأوال: المدون

اليت يًتكز عليها الربنامج العا١تي ١تكافحة ا١تنشطات، كالغرض من ا١تدكنة  األساسيةا١تدكنة ىي الوثيقة العا١تية    

تكوف ا١تدكنة ٤تددة ٔتا يكفي لتحقيق االتساؽ  أفىو النهوض ّتهود مكافحة ا١تنشطات من خبلؿ اٟترص على 

ا١تنشطات  مكافحة كأنشطةتوفر اإلطار العاـ لربامج  إهناالكامل بشأف القضايا ا١تطلوب التعامل معها، حيث 

للمنظمات الرياضية كالسلطات العامة حىت يتسٌت ٞتميع البلعبُت االستفادة من كجود نفس السياسات 

 2.اليت أجرم هبا الفحص ةالدكل أك ، بغض النظر عن ماىية الرياضة، أك اٞتنسيةكاإلجراءات

 

                                                             
1 Gérald Simon ,Gécil chaussard ,Philippe Icard ,David Jacoto , Christophe de la 
Mardière ,Vincent thomas , Droit du spot , Op.cit. , P. 427. 

 ،2016ا١تواد ك الوسائل احملظورة ، ا١تعدلة بقائمة 2015احملظورة،  كالوسائل ، قائمة ا١تواد للجنة السعودية للرقابة على المنشطاتاانظر،  2
WWW .SAADC . COM  
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 .المعايير الدولية :ثانيا

مصادقة الدكلة اليت كافقت على تطبيق الربنامج العا١تي ١تكافحة ا١تنشطات، ىي ملزمة بكل اإلجراءات ا١تتخذة    

تسمى با١تعايَت الدكلية اليت ٖتدد التدابَت ا٠تاصة  كىذه اإلجراءاتمن طرؼ الوكالة العا١تية ١تكافحة ا١تنشطات، 

بعد تنشر من طرؼ الوكالة  ُب ما ٍبىذه التدابَت ٖتديد القائمة بعد عدة مشاكرات،  كمن بُتبالقانوف العا١تي، 

جانفي من السنة ا١تقبلة، ىذه القائمة تفرض على ٚتيع  1أكتوبر ك تدخل حيز التطبيق ُب  13 ُب العا١تية

لية للرقابة هتدؼ إٔب الدك  كىذه ا١تعايَت الفدراليات ك على الدكؿ اليت ٬تب تطبيقها ُب نفس اليـو بعد نشرىا.

ا١تسؤكلة عن جوانب تقنية كتنفيذ  بُت منظمات مكافحة ا١تنشطات كٖتقيق االنسجاـاٟتفاظ على نزاىة الرياضة، 

كفالة االمتثاؿ ألحكاـ ا١تدكنة ك٬توز تنقيح   من أجللربامج ا١تنشطات، كيعد التمسك با١تعايَت الدكلية أمرا إلزاميا 

 .1خرآل ا١تعايَت الدكلية من كقت

 .ألفضل الممارسات جثالثا: النماذ 

إف ٪تاذج ألفضل ا١تمارسات توفر حلوال مبتكرة ُب ٥تتلف ٣تاالت مكافحة ا١تنشطات، حيث تقـو الوكالة   

مع احتياجات كل ٣تموعة  ا١تنشطات، تتناسبالدكلية ١تكافحة ا١تنشطات بإعداد قواعد كلوائح ٪توذجية ١تكافحة 

 من اجملموعات الرئيسية للجهات ا١توقعة، حيث تتماشى ىذه القواعد كاللوائح النموذجية مع ا١تدكنة.

لؤلطراؼ ا١تعنية االختيار بينها، فقد ٮتتار بعض األطراؼ  ٥تتلفة، ٯتكنإف القواعد ك اللوائح النموذجية بدائل     

النموذجية حرفيا، ك قد ٮتتار بعضها كاعتمادىا مع بعض التعديبلت، ك قد ٮتتار ا١تعنية األخذ بالقواعد ك اللوائح 

                                                             
1 Gérald Simon, Gécil chaussard, Philippe Icard, David Jacoto, Christophe de la Mardière, 
Vincent thomas, Droit du sport, Op.cit. , P. 429. 
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تساقها مع ا١تبادئ العامة ك الشركط احملددة ك ا١تبينة البعضها اآلخر استحداث قواعد ك لوائح خاصة هبا مراعاة 

 .1ُب ا١تدكنة 

كرغم ذلك لست ٢تا قيمة إجبارية لكنها تشكل  ،إال أف ىذه النماذج أكجدت تطبيقات جديدة كسليمة   

موجهة إٔب مساعدة اللجاف الوطنية األك١تبية، الفيدراليات الدكلية كا١تنظمات الوطنية ١تكافحة  توصيات، األكٔب

كالثانية ىدفها  ا١تنشطات على كتابة القوانُت ا٠تاصة با١تنشطات كتكوف مطابقة للقانوف العا١تي ١تكافحة ا١تنشطات

 2و ا١تنظمات ١تكافحة ا١تنشطات كذلك من خبلؿ نشاطاهتم كتنسيق قراراهتمتوجي

على  األحيافُب كثَت من  إليهاٖترص برامج مكافحة ا١تنشطات على صوف القيمة األساسية للرياضة اليت يشار   

" الركح الرياضية " اليت تشكل جوىر اٟتركة االك١تبية بإعبلئها مبدأ اللعب النزيو ك٘تثل الركح الرياضية احتفاء  أهنا

 بركح اإلنساف، جسدا، كفكرا، كىي تتميز بالقيم التالية:

  كاألمانة، كاللعب النزيواألخبلؽ 

 الصحة، 

 االمتياز ُب األداء، 

  كالًتبية، الشخصية،ازدىار 

  كالبهجة،التسلية 

 العمل اٞتماعي، 

  كااللتزاـ،التفاين 

  كالقوانُت،احًتاـ القواعد 
                                                             

1 CODE Mondial Antidopage, agence mondiale Antidopage, page. 12-13, modifier par le code 
mondiale Antidopage, janvier 2016. 
2 Gérald Simon, Gésile Chaussard,philippe Icard, David Jacoto, Christophe de la Mardiére, 
Vincent thomas, droit du sport, op.cit., p 430. 
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 احًتاـ الذات، كسائر ا١تشاركُت، 

 الشجاعة، 

 ركح اٞتماعة كالتضامن. 

األفراد  عقوبات على ؾكتعاطي ا١تنشطات يتناَب من حيث اٞتوىر مع الركح الرياضية، كيًتتب على ىذا االنتها   

انتهاؾ  وتسلط على كل من ٗتوؿ لو نفس ،كجزريةكىذه العقوبات ردعية  ،ا٢تيئات الرياضيةكعقوبات تفرض على 

 .1قواعد مكافحة ا١تنشطات

 .مجال الرياضة الدولية وجهود منظمة الصحة العالمية لمكافحة المنشطات في االتفاقية: الثانيالفرع 

 .الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة ةأوال: االتفاقي

الرياضة،  استجابة اليونسكو لنداءات اجملتمع الدكٕب ا١تطالب إلعداد اتفاقية دكلية ١تكافحة ا١تنشطات ُب ٣تاؿ    

كخبلؿ ا١تؤ٘تر الدكٕب الثالث للوزراء ك كبار ا١تسؤكلُت عن الًتبية البدنية ك الرياضة الذم نظم ُب أكركغوام ُب شهر 

خبلقي السيما تعاطي ا١تنشطات ُب ٣تاؿ الرياضة، األ، أعرب الوزراء عن قلقهم من السلوؾ غَت 1999ديسمرب 

قرار ُب الدكرة  اٗتذ 2003قة ُب ىذا الصدد ، ك خبلؿ شهر يناير مسب إجراءات اٗتاذوا ٚتيع البلداف على ضكح

ك ًب  ،الثانية للمؤ٘تر العاـ لليونسكو يقضى بالتصدم ١تسالة تعاطي ا١تنشطات ُب ٣تاؿ الرياضة عرب اتفاقية دكلية

فاقية األكثر االت  2007كتعترب ىذه االتفاقية اليت دخلت حيز النفاذ ُب فرباير عاـ ، 2005اعتماده ُب أكتوبر 

 .٧2تاحا ُب تاريخ اليونسكو

تؤدم دكرا ىاما ُب ٛتاية الصحة كُب الًتبية  أفحيث جاء ُب ديباجة االتفاقية الدكلية أف الرياضة ينبغي    

 كالثقافية كالبدنية كُب تعزيز التفاىم كالسبلـ على الصعيد الدكٕب. األخبلقية
                                                             

1 Cod mondial, antidopage, 2015, op.cit. , page 14, modifié par le code mondial antidopage 
2016. 

، أنظر موقع اليونسكو ا٠تاص ٔتكافحة ا١تنشطات. 2005ا١تتحدة )اليونسكو(، سنة  األمماالتفاقية الدكلية ١تكافحة ا١تنشطات ُب ٣تاؿ الرياضة،  2
www.unesco.org/education.                                                                                                         
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كالقيم الًتبوية اجملسدة ُب ميثاؽ اليونسكو الدكٕب  األخبلقيةباإلضافة إٔب أف تعاطي ا١تنشطات يهدد ا١تبادئ    

 للرياضة كالًتبية البدنية.

ُب ٣تاؿ الًتبية البدنية  أنشطتهااليونسكو كبرامج  إسًتاتيجية إطاركالغرض ا١تنشود من ىذه االتفاقية ُب    

 1.ا١تنشطات ُب ٣تاؿ الرياضة هبدؼ القضاء عليو إٔبع كمكافحة اللجوء كالرياضية ىو تعزيز كمن

إف السلطات العامة كا١تنظمات ا١تسؤكلة عن الرياضة تتحمل مسؤكليات متكاملة عن درء كمكافحة تعاطي    

 ،ا١تنشطات ُب ٣تاؿ الرياضة كالسيما ضماف السَت السليم لؤلحداث الرياضية على أساس مبدأ الركح الرياضية

 كعن ٛتاية صحة ا١تشاركُت فيها.

أكرب قدر  تعمل معا على ٖتقيق ىده الغايات ٔتا يكفل أفف السلطات كا١تنظمات ٬تب إف األساسا ذكعلى ى   

 ٦تكن من االستقبلؿ كالشفافية على كافة ا١تستويات ا١تعنية.

إف القضاء على ا١تنشطات ُب ٣تاؿ الرياضة يرهتن جزئيا بالتنسيق التدر٬تي ١تعايَت ك٦تارسات مكافحة ا١تنشطات  

 2.ُب ٣تاؿ الرياضة، كبالتعاكف على الصعيدين الوطٍت كالعا١تي

عهدكف بأف لكن ا١توقعُت عليها يت ،غت بعبارات غَت قسريةيبقدر من ا١تركنة، فقد ص تسمكاالتفاقية ىذه كثيقة ت   

 ا١تدكنة العا١تية ١تكافحة ا١تنشطات. أحكاـيتخذكا على ا١تستويات الوطنية كالدكلية تدابَت منسقة مع 

لك باعتماد تشريعات أك لوائح أك ذفاٟترية مًتككة للسلطات الختيار طرائقها ا١ترغوبة إلنقاذ االتفاقية، سواء كاف  

جل التصدم لكل أؿ اٞتهود من ذُب االتفاقية ب ألطراؼادكؿ التدابَت سياسية، كمع ذلك يتوجب على كل 

 3.شخص ٮترؽ قواعد مكافحة ا١تنشطات كتسليط عقوبات

 
                                                             

، ، النظم الرياضية ك البدنية التشريعية كمال درويش، ماجد فرغلي، محمد فضل اهلل ، نبيو العلقامي ، اماني الشريف ، محمد مغاوري انظر، 1
 .188، ص  2012، مكتبة أل٧تلو  ا١تصرية ، 1ط

 .190-189مرجع سابق ، ص   محمد فصل اهلل ، نيبو العلقامي ، أماني الشريف ، محمد مغاوريكمال درويش ، ماجد فرغلي ، انظر،  2

 .145مرجع سابق ، ص  عبد اهلل ضعيان العنزي ،انظر،  3



 تجريم استعمال المنشطات في المسابقات الرياضية                                  الفصل الثاني         
 

 
104 

 المنشطات.ثانيا: جهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة استخدام 

حيث تقـو ىذه ا١تنظمة بتقدًن  كالعقاقَت ا١تخدرةا١تواد  كالصحي ١تشكلةمن مسؤكليات ىذه ا١تنظمة اٞتانب الطيب 

مع الصندكؽ  كيتم باالشًتاؾا١تخدر،  كالطيب أثرىابالتحليل العلمي  كاليت يثبتعا١تيا  كالعقاقَت ا١تستخدـا١تواد 

أك  كالعقاقَت ا١تخدرةالدكٕب ١تكافحة إساءة استخداـ ا١تخدرات ُب عمل برامج التوعية الصحية بأخطار ا١تواد 

 .1كإعادة تأىيلهمإقامة مشركعات عبلج ا١تدمنُت إٔب ا١تنشطة، إضافة 

كقد صدر عن اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة قراراف ىاماف ٟتث منظمة الصحية العا١تية كغَتىا من ككاالت     

 األمم ا١تتحدة على مزيد من العمل من أجل مكافحة إساءة استعماؿ العقاقَت كذلك كما يلي: 

 1977لعام  33/124ـ القرار 

كا٠تاص بأف تقـو منظمة الصحة العا١تية كالوكاالت كا٢تيئات ا١تعنية التابعة ألمم ا١تتحدة باٞتهود للحد من إساءة 

 .كالعبلج كالتأىيلاستعماؿ العقاقَت، كبتعميم ٪تاذج للوقاية 

  1979لعام 34/177ـ القرار 

مزيد من العمل لتنفيذ برامج مكافحة الذم ٭تث منظمة الصحة العا١تية كغَتىا من ككاالت األمم ا١تتحدة على 

إساءة استعماؿ العقاقَت، كيطالب تلك الوكاالت كا٢تيئات أف تضع مكافحة إساءة استعماؿ العقاقَت كبند دائم ُب 

 2.جداكؿ أعماؿ أجهزهتا الرئاسية

ألهنا مكافحة إساءة استخداـ العقاقَت كجوب كقد أكدت منظمة الصحة العا١تية ُب العديد من قراراهتا على    

 تشكل خطرا صحيا بالغا لو أبعاد تتزايد بصفة مطردة ُب البلداف النامية ككذلك ُب البلداف الصناعية.

                                                             
 .150، ا١تنشطات كالرياضة، مرجع سابق، ص أسامة رياضانظر،  1

 .151، ص نفسو ، مرجعكالرياضة، ا١تنشطات أسامة رياضانظر  2



 تجريم استعمال المنشطات في المسابقات الرياضية                                  الفصل الثاني         
 

 
105 

دكؿ األعضاء على توجيو مزيد من االىتماـ ٕتاه إساءة استعماؿ العقاقَت كتشجيعها على أف الكما أهنا ٖتث      

بالتعاكف مع ينبغي أف تعدىا  للجميع، كبرا٣تهاًتاتيجياهتا الوطنية لتوفَت الصحة تعمد ُب سياؽ إعدادىا الس

 منظمة الصحة العا١تية.

تطوعية ١تساندة العمل اليت تقـو بو منظمة  إسهاماتاألعضاء بأف تقدـ  إٔب ذلك فإهنا تدعو الدكؿإضافة      

 1.تحدة ١تكافحة إساءة استعماؿ العقاقَتصندكؽ األمم ا١ت كال سيماالصحة العا١تية كغَتىا من ا٢تيئات 

ك ٦تا سبق يتضح على ا١تستول الدكٕب اىتماـ التنظيمات العا١تية ك الدكلية ٔتشكلة ا١تواد ك العقاقَت ا١تخدرة ك    

ة باإلساءا١تشكلة العا١تية ا٠تاصة  أفك اليت تندرج ضمن إطار ا١تنشطات احملظورة رياضيا ، كما  ،ا١تنشطة كا١تنبهة

ىي نفس ا١تشكلة اليت تسمى بظاىرة استخداـ ا١تنشطات احملظورة رياضيا ، ك ىذا ما أشار إليو ا١تيثاؽ األك١تيب 

الدكٕب ١تكافحة ا١تنشطات كالصادر عن اللجنة األك١تبية اليت نصت على أف " مشكلة ا١تنشطات ُب اجملاؿ الرياضي 

الطيب للمواد ك العقاقَت ُب اجملتمع " أم أف الظاىرة  ك ا١تفرط ك غَت السيئتعد جزءا من مشكلة االستخداـ 

 .2كاحدة ك ا١تسؤكلية مشًتكة

 .االولمبية الدولية الثالث: اللجنةالفرع 

إف الفكر االك١تيب ىو فلسفة حياة تعزز كٕتمع بشكل متوازف بُت صفات اٞتسم كاإلرادة كالذىن. يهدؼ     

ُب اٟتياة يقـو على الفرحة باٞتهد  أسلوب إ٬تادالفكر االك١تيب من خبلؿ مزجو للرياضة بالثقافة كالتعليم إٔب 

 .3األساسية العا١تية كالقيمة الًتبوية للقدكة اٟتسنة، كاحًتاـ ا١تبادئ األخبلقية

نو ٥تالف إكنظرا ألف استخداـ ا١تنشطات ُب اجملاؿ الرياضي يعد فضبل عن كونو ضد الصحة العامة للرياضي، ف   

كاضعُت  ،لذلك فإنو يلـز ٛتاية اٞتانب البدين كالًتبوم كاألخبلقي للرياضيُت ،لؤلصوؿ الًتبوية كاألخبلؽ الرياضية

                                                             
1
 .152ص  سابقمرجع ا١تنشطات كالرياضة، ، أسامة رياضانظر،  

 .152ص  نفسو،، مرجع ، أسامة رياضانظر 2

 .150ص  سابق،مرجع  ،مغاوريمحمد  الشريف،اماني  العلقامي،نيبو  اهلل،محمد فصل  فرغلي،ماجد  درويش،كمال انظر،  3
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الرياضية، كتضافر ككحدة اٞتهود الرياضية،  كعدالة ا١تنافسةُب عُت االعتبار تأصيل القيم ا٠تاصة باللعب النظيف 

ا١تيثاؽ االك١تيب من خبلؿ أسسو  كعليو سندرسالرياضية على كافة األصعدة،  األنشطةكحقوؽ من يشارؾ ُب 

 العفو.  كإجراء توقيعا١تنشطات ٍب العقوبات  كالرقابة على

  .الميثاق األولمبي أوال: أسس 

ك١تيب ١تكافحة ا١تنشطات ُب اجملاؿ الرياضي ىو تشجيع كافة اٞتهود ا١تتنوعة ُب اٟتركة أسس ا١تيثاؽ األ بُتكمن    

كما ٬تب أف  كُب القطاعات اٟتكومية كا١تتجهة للحد من استخداـ ا١تنشطات ُب اجملاؿ الرياضي الرياضية العا١تية،

تلف ٗت٧تاز ا٠تطة العامة ١تكافحة ا١تنشطات احملظورة رياضيا إاالعتبار أف توزيع ا١تسؤكلية لتغطيو ك يوضع ُب عُت 

من دكلة إٔب أخرل باختبلؼ العادات كاألعراؼ كالبنية االجتماعية كالقوانُت، كلكن ا١تشاركة ُب ا٠تطة العامة يلـز 

 .1عًتؼ هبا ُب قواعد كمستويات العدالة الطبيعيةتكوف فعالة كمؤثرة طبقا للحدكد ا١ت أف٢تا ُب ٚتيع األحواؿ 

تطبيقية يشًتؾ ُب تنفيذىا كافة  كاسًتاتيجيةكجود خطة  إٔبككذلك من بُت بنود ا١تيثاؽ االك١تيب ىي اٟتاجة   

 خاصة ُب ٣تاؿ قمة الرياضة التنافسية )رياضة النخبة(. ،رياضيا احملظورة١تكافحة ا١تنشطات  ،األطراؼ

اٞتهود ١تنع انتشار ا١تنشطات الرياضية احملظورة ُب البلداف كا١تناطق اليت ٓب تنتشر فيها كٓب تتأثر  ذؿإضافة إٔب ب   

ُب عُت االعتبار أف أم خطة تؤدم إٔب االقًتاب اٞتيد كالتفهم لظاىرة ا١تنشطات،  باألخذهبا بعد، كال بد 

 .2تعلق بتحقيق العدالة كاٟتق ُب اجملتمع الرياضي العا١تيستكوف لصاّب كافة الرياضيُت كالرياضيات لكوهنا ت

رياضيا كاليت ٯتكن تطبيقها  احملظورة١تكافحة ا١تنشطات  اسًتاتيجية٠تطة  أكلية أساسيةكتعد بنود ىدا ا١تيثاؽ بنودا   

 .3تعاكين إطاربواسطة التنظيمات اٟتكومية كالتنظيمات الرياضية كالعمل هبا فرديا أك ُب 

 

                                                             
1
 .362- 361-360مرجع سابق، ص  ،، حسن عودة زعالىوديع ياسين التكريتي، نضال ياسين العبادانظر،  

 .176مرجع سابق، ص  كالتجرًن،ا١تنشطات الرياضية بُت اإلباحة ، ىنضال ياسين الحاج حمو العباد انظر، 2

 .177ص سابق،، مرجع ىنضال ياسين الحاج حمو العباد انظر، 3



 تجريم استعمال المنشطات في المسابقات الرياضية                                  الفصل الثاني         
 

 
107 

 .على المنشطات الرقابة ثانيا:

إف التنظيمات الرياضية ٬تب أف تضع النظم كاللوائح اليت تزيد من درجة كنسبة الرقابة اإلجبارية على استخداـ    

 أكالقياسية احمللية  األرقاـلك ُب البطوالت الرياضيات الوطنية، كعند تسجيل ذك  احملظورةالرياضيُت للمنشطات 

الفحوص ا٠تاصة بالرقابة على ا١تنشطات، ك٬تب على  إجراءبعد  إالالعا١تية ُب أم مسابقة يلـز أال تسجل 

تطبق نظم التحاليل الكيميائية اليت تعتمدىا اللجنة االك١تبية الدكلية كاف تتم ُب  أفاالٖتادات الرياضية العا١تية 

 اللجنة. ا١تعركفة لدلا١تختربات )ا١تعامل( 

كالبطوالت ب اعتماد نظاـ الرقابة على استخداـ الرياضيُت للمنشطات ليس فقط خبلؿ ا١تسابقات كما ٬ت   

الوطنية ليشمل إجراء  كالتنظيمات الرياضيةالرياضية الدكلية  كبواسطة االٖتادات، بل ٬تب إف ٯتتد ذلك التنافسية

  1.تلك الفحوص للرياضيُت على مدار العاـ كلو

٬تب على التنظيمات الرياضية الوطنية ٔتوافقة كمساندة القطاعات اٟتكومية ا١تسؤكلية ُب الدكلة لذلك إضافة    

تعقد اتفاقية دكلية، كإلجراء فحوص الرقابة على ا١تنشطات احملظورة رياضيا كذلك خبلؿ ا١تعسكرات التدريبية  إف

 ا١تتبادلة.

بتسهيل مهاـ ٞتاف الرقابة ـ و أف تق كومية ا١تسؤكليةقطاعات اٟتال ٬تب علىكىذه األسس حىت تكوف ٢تا ٧تاعة    

ف تقدـ ٢تا ا١تساعدة كا١تعاكنة إذا ما تقرر تشكيل تلك أعلى ا١تنشطات احملظورة رياضيا داخل نطاؽ دك٢تا، ك 

إصدار األكامر اإلدارية ا٠تاصة باستخراج تأشَتات  على ذلكاللجاف من قبل االٖتادات الرياضية الدكلية، ككمثاؿ 

 2.خوؿ، كالتصريح بإدخاؿ كإخراج األجهزة كا١تعدات التقنية ا١تعاكنةالد

 

 
                                                             

 . 179ص سابق ،مرجع  ،العبادىنضال ياسين الحاج حمو  انظر، 1

 .180، ص نفسومرجع  ،ىالحاج حمو العبادنضال ياسين انظر،  2
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  .العقوبات وإجراء توقيع العقوبةثالثا: 

ستخدمي على مك١تيب توقيع عقوبات فعالة كحقيقية األيثاؽ ا١ت٬تب أف تشمل لوائح كنظم التنظيمات حسب    

كمواجهة خطورة ىذا الفعل  ا االستخداـذلردع ى ا١تنشطات الرياضية احملظورة، كأف تكوف تلك العقوبات كافية

تكوف العقوبات متكاملة كشاملة  أفكما ٬تب ،  تلك النظم اتباعكحىت ال تسمح بالتهاكف كاإل٫تاؿ ُب ، ا٠تاطئ 

)ك٢تا التأثَت نفسو( مثبل فيما بُت ٦تارسي الرياضات ا١تختلفة ُب الدكلة الواحدة كبُت االٖتادات الرياضية الدكلية، 

ف تبحث التنظيمات الرياضية مدل التزاـ الرياضيُت التابعُت ٢تا بالنظم ا٠تاصة بالرقابة على ا١تنشطات كنوعية أك 

اْب ٦تن سهل للرياضي   األطباء، يُتاإلدار ، ُتم يطبق على ا١تخالفُت ٔتا ُب ذلك ا١تدربذك اٞتزاء ال العقوبات

 .1تعاطي تلك ا١تنشطات

 .استعــمال المنشــطات على المستــوى الوطنــي الثــــاني: حــــظرالمطلب 

اٞتزائر  للتػػوجيػػهات الدكليػػة الػرامية إٔب مكػػافحة ا١تنشػػطات احملظورة ريػاضيا ك اليت كػػاف من نتػػائجػػها  تاستجاب   

ك من ضمنهػػا اٞتزائػر 2صدكر االتفاقية الدكليػة ١تكػػافحة ا١تنشػػطات ك اليت كقعت عػػليهػا حكػػومات دكؿ العػػآب 

ا١تتضمن ا١تصػػادقة على االتفاقية الدكلية ١تكػػافحة ا١تنشػػطات احملررة ُب  301ػػػ 06ٔتوجب ا١ترسػػـو الرئػػاسي رقػم 

ك ٘تاشيا مع ما   AMAأك Wadaالصادرة عن الوكالػة الدكلية ١تكػافحة ا١تنشػػطات   18/11/2000بػػاريس 

من ؽ.ر السالف  05ػػػػ13فقد ًب إنشاء الوكالة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات ٔتوجب قانوف  كرد ُب االتفاقية الدكلية

 منو. 190الذكر ُب ا١تادة 

 

 

                                                             
1
 .366، مرجع سابق ، ص  ، حسن عودة زعال ىوديع ياسين التكريتي، نضال ياسين العباد انظر، 

2
، ٣05تلة نظرة على القانوف االجتماعي، العدد  م،مكافحة تعاطي ا١تنشطات بُت الوقاية كالردع، نظرة على القانوف الرياضة اٞتزائر  جهل محمد،انظر  

 .169، ص 2014، جامعة بلقايد،كىراف
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 المكلفة بمكافحة المنشطات : األجهزةاألولالفرع 

من ىذا الفرع سنحاكؿ معرفة األجهزة ا١تكلفة ٔتكافحة استخداـ ا١تنشطات الرياضية، كىذا من خبلؿ الوكالة    

 الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات، ٍب اللجنة الوطنية، كُب األخَت اللجنة األك١تبية. 

 .أوال: الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات

ٔب القانوف إىا ُب ظل احًتاـ أحكاـ ا١تدكنة العا١تية ١تكافحة ا١تنشطات كبالرجوع ؤ إف الوكالة الوطنية ًب إنشا   

أف الوكالة الوطنية ىي مؤسسة عمومية ذات طابع إدارم تكلف ٧تد  190من ؽ.ـ كمن خبلؿ ا١تادة  13-05

االٖتاديات  بتنسيق كتنفيذ مراقبة تعاطي ا١تنشطات على الرياضيُت أثناء ا١تنافسات كخارجها كا١تنخرطُت ُب

 الرياضية الوطنية كالدكلية.

وضع ٗتطيط ١تراقبة تعاطي ا١تنشطات ب كهبذه الصفة تكلف الوكالة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات على ا٠تصوص     

ا١تطبقة على الرياضيُت كاٟتيوانات كتنسيقها ككضعها كرقابتها، ككذا متابعة كل خرؽ لقواعد مكافحة ا١تنشطات،  

 ٔتمارسة السلطة التأديبية.عًتؼ ٢تا اكما 

عمومية لصاّب اٖتاديو رياضية  أم إعانة إف عمل الوكالة الوطنية مع السلطات العمومية كحصوؿ ا١تساعدة أك   

 كطنية مشركط با١تصادقة على االتفاقية ا٠تاصة ٔتكافحة ا١تنشطات.

دة ٤تظورة أك نوإتها األيضية أك إضافة إٔب منح تراخيص االستعماؿ ألغراض عبلجية، أم ُب حالة كجود ما    

اآلثار الدالة عليها، كاستخداـ أك ٤تاكلة استخداـ عنصر أك طريقة ٤تظورة ال يعد انتهاكا ألنظمة الرقابة على 

ا١تنشطات إذا كاف متوافقا مع شركط كأحكاـ منح االستثناء ألغراض العبلج كذلك حسب ا١تعيار الدكٕب 

 كالقياـ بإ٧تاز العينات ا١تأخوذة أثناء ا١تراقبة . ، 1(TUE)الستثناءات االستخداـ العبلجي 

                                                             
 ىو استثناء للغرض العبلجي. TUE( :TERAPEUTIC USE EXEMPTION) اختصارا  1
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إقامة عبلقات  يستلـزإف عمل الوكالة الوطنية من أجل أف يرقى إٔب ا٢تدؼ ا١تسطر أال كىو مكافحة ا١تنشطات   

تعاكف مع كل منظمة كطنية كأجنبية أك دكلية ١تراقبة تعاطي ا١تنشطات السيما الوكالة العا١تية ١تكافحة ا١تنشطات، 

ت ئإال أف عدـ التنصيب الفعلي للوكالة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات سيحوؿ دكف ٖتقيق ا٢تدؼ اٟتقيقي اليت أنش

صدم بكل حـز لكل من ٕترأ على خرؽ قواعد مكافحة ا١تنشطات، كما أف من أجلو الوكالة الوطنية، أال كىو الت

 عدـ صدكر النصوص التطبيقية ٟتد اآلف يعطل كل اٞتهود ٟتماية الرياضيُت من ىذه الظاىرة.

 .ثانيا: اللجــنة الوطنية لمـــكافــحة المنشــطات

ػ 10ػػػػػ 30ا١تؤرخ ُب 70تقـو اللجنة كممثل مؤقت للوكالة الوطنية، كاليت ًب إنشائها ٔتوجب ا١تقرر الوزارم   

 07ػػػػػػػ10ا١تؤرخ  052ا١تؤرخ كبا١تقرر رقم  2013ػػػػػ12ػػػػػ 05ا١تؤرخ ُب  185كا١تعدؿ كا١تتمم با١تقرر رقم  2011

 ا١تنشطات ُب اٞتزائر.هبدؼ العمل كمنظمة مستقلة ١تكافحة  2014ػػػػػ

 الجزائرية:أسس قواعد مكافحة المنشطات للجنة الوطنية  ـــــ 1

إف برنامج مكافحة ا١تنشطات يهدؼ إٔب اٟتفاظ على القيمة اٞتوىرية للرياضة، ىده األخَتة عادة ما يشار     

البشرم بالكماؿ الذم ىو ٥تصص كىو جوىر الركح األك١تبية، كىو ٯتثل السعي إٔب التفوؽ  .إليها بالركح الرياضية

 القيم اليت كجهت من أجل ٦تارسة الريػػػاضة ُب:ىذه كتتجلى  ،للمواىب الطبيعية لكل فرد

 .األخػػػبلؽ 

 .اللعػػػب النظيف 

 .الصػػػحة 

 .الصدؽ 

 .التميػػػز ُب األداء، تنمية شخصية، كالتعليم، كا١ترح كالفرح، كالتفاين ُب العمل اٞتماعي كااللتزاـ 

 .احًتاـ القواعد كالقوانُت 
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 .احًتاـ الذات كاآلخػػػرين 

 .ركح اٞتػػماعة كالتضػػامن 

ببل شك أف تعاطي ا١تنشػػطات يتناَب من حيث اٞتػػوىر كالركح الرياضيػػة، كيتم تنفيذ الربنامج الوطٍت للرقػػػابة       

 كا١تنشػػطات كفقػػا للعناصر الرئيسية التػػالية:

 ب كاألْتػػاث.التعليم كالتدريػػػ 

 .االستثناء لبلستخداـ العػػبلجي 

 .إجراء الفحػػوصات 

 .إدارة النتػػػائج 

 .العػػقوبات 

  ) 1االستئناؼ )الطعػػوف. 

 :لبرنــــامج الــوطنـــي لمكـــافحـــة المنشــطاتاــــ  2

 ١تكافحة تعاطي ا١تنشطات.إف اللجنة الوطنية اٞتزائرية ىي ٦تثل مؤقت ريثما يتم تنصيب الوكالة الوطنية       

تتمتع اللجنة الوطنية بالسلطة البلزمة للحفاظ على الرياضة ُب اٞتزائػػر للتألق كالوصوؿ إٔب العا١تية كىي خالية     

 من آفػػة استخداـ ا١تواد ا١تنشطة اليت هتدـ القيم األصلية للريػػػاضة بتنفيذ ا١تسؤكليػػػات التػػػالية:

كتنسيقها كتنفيذىا كاإلشراؼ عليهػػا كتبٍت كتطوير الرقابة على ا١تنشطػػات بعد كضع السياسات كا٠تطط  -

 :اٟتصػػوؿ على االعتمادات ا١تطلوبة كمػػا يلي

 .برامج التوعية كالتثقيف 

 .برامج تدريب مسػػؤكٕب الرقابة على ا١تنشػػطات 

                                                             
1 Code national anti-dopage, règles nationales anti-dopage 2015. 
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 من كخارج ا١تنافسات برامج الرقابة على ا١تنشطات كاليت تشمل منح االستثناء العبلجي كالفحص ض

 كإدارة النتائج كفرض العقوبات.

  التعاكف مع منظمي األحداث الرياضية اإلقليمية كالعربية كالقارية كالدكلية ُب ٣تاؿ الرقابة على

 ا١تنشطات لدل ا١تنظمات كاالٖتادات الرياضية الوطنية.

 ت الرياضية الوطنية.برامج الرقابة على ا١تنشطات لدل ا١تنظمات كاالٖتادا ةاإلشراؼ كمتابع -

 .1تشجيع االٖتادات الرياضية الوطنية على إجراء الفحوصات ضمن منافساهتا -

كعليػػو فإف قواعد مكافحة ا١تنشطات ىي قواعد ٖتدد الشركط اليت ينبغي فيهػػا ٦تارسػػة الريػػاضة، هتدؼ إٔب احًتاـ 

ا ٬تب احًتاـ ذكا١تدنية ل لقوانُت اٞتنائيةعن ا ُب تطبيقهامبادئ قواعد مكافحة ا١تنشطات بطريقة متسقة ٗتتلف 

 ه القواعد من أجل تنفيذ مػدكنػػة.ذالطابع ا١تميز ٢ت

كحقػيػقة أف ىذه القواعد ٘تثل توافق اآلراء جملموعة كاسعة من أصحاب ا١تصلحة ُب ٚتيع أ٨تاء العآب كىو     

 .ضركرم ٟتماية كضماف اإلنصاؼ ُب ٣تػاؿ الػرياضة

مراحل التوعية يعد أىم لبلئحة الدكلية ١تكافحة ا١تنشطات كمواكبة كل تعديل أك ٖتديث بػهػا إف نشػػر ا   

الضارة. كما أهنا تأٌب ُب إطار الرغػػبة لتوحيد األنظمة الرامية إٔب الرياضة خالية من آفة  ةه اآلفػػذكالتثقيف ٓتطر ى

نػيػن كاألنظمة ا٢تادفة ١تنافسة شريفة تقـو على االلتزامات الدكلية كتنػفػيذ جػميع القػوا ا١تنشطات، كٖتقيق

معايَت التطبيق  هبا، ك٘تنحهااألخبلقيات كقيم تنافسية تنعكس على كاقع الرياضة الوطنية كتسهم ُب النهوض 

األمثل ١تباراة الدكؿ ا١تتقدمة ُب الرياضات ا١تختلفة بدعم من اللجاف األك١تبية الدكلية كاالٖتادات كا١تنظمات 

 ية العا١تية.الرياض

                                                             
1 Code national anti-dopage, règles nationales anti-dopage 2015.   



 تجريم استعمال المنشطات في المسابقات الرياضية                                  الفصل الثاني         
 

 
113 

ك تعتػرب اٞتػزائػر من الدكؿ اليت عمػلت بالتوجيهات العػػا١تية ك ذلك من خبلؿ التوقيع علػى أىػػم كثيقة دكلية       

ك االتفاقية الدكلية ١تكافحة  Wadaُب اجملاؿ الرياضي ك ىي البلئحة الدكلية ١تكػػافحة ا١تنشطات الصادرة عن 

 ( UNESCOا١تنشطات الصادرة عن منظمة اليونسكو )

ٚتيع اآلفات كا١تخاطر  كرياضييها كٛتايتهم منبشباب اٞتزائر  كاالىتماـ الكبَتينعلى اٟترص  كىو تأكيد      

نشطات هناية عاـ ، حيث صدر تعديل البلئحة الدكلية ١تكافحة ا١تكمستقبلهم الرياضياليت قد هتدد عػطائهم 

 . 2015من عاـ  االعمل هبا بدء كاليت ًب 2013

ك قد ًب إعداد ا١تدكنة الوطنية للرقابة على ا١تنشطات بالشكل ك ا١تضموف الذم يتناسب مع األنظمة الدكلية      

حيث تعترب ىده ا١تدكنة ىي ا١ترجع األساسي للتعامل ،ك اعتبارىا مثالية للتطبيق على أرض الواقع  2015لعاـ 

ك ُب ىذا اإلطار  فإف ،مع ٚتيع قضايا ا١تنشطات ُب الرياضة اٞتزائرية اليت ٬تب أف تكوف خالية  من ىذه  اآلفػة 

 ك اٗتاذ اإلجراءات 2015مسؤكلية ٚتيع ا٢تيئات ك ا١تنظمات الرياضية اٞتزائرية التػقػيد بأنػظمة ا١تدكنة لعاـ 

 .اإلدارية ك القانونية ك ا١تالية لتنفيذىا من خبلؿ التنسيق  مع اللجنة الوطنية للرقابة على ا١تنشطات

 اللجــنة األولمبيـــة الوطنيةثالثا: 

ك معًتؼ هبػا من  1963اللجنة األك١تبية اٞتزائرية ىي ٦تثل اٞتزائر لدل اللجنة األك١تبية الدكلية أسست عػػاـ    

 03 ػػػ89ك قد ًب إنشاء اللجنة األك١تبية ٔتوجب القانوف ا١تلغى رقم  1964طرؼ اللجنة األك١تبية الدكلية عاـ 

تتمثل مهاـ  16و ا١تادة عليك ىذا ما نصت  1ة ك الرياضية ك تطويرىػا ا١تتعلق بتنظيم ا١تنظومة الوطنية للًتبية البدني

ىيػاكل التنظيم ك التنشيط طبقا ألىداؼ تطور نشػاطػات القطػاع ك مع احًتاـ األ٪تاط اليت تنظم الفػركع الرياضية 

 ُب ترقية ا١تمارسات البدنية ك الرياضية ك تتألف ىذه ا٢تيػػاكل من :

 
                                                             

، 07كالرياضية كتطويرىا، ج. ر رقم، العدد  ا١تتعلق بتنظيم ا١تنظومة الوطنية للًتبية البدنية 1989فرباير سنة  14ا١تؤرخ ُب  03ػػػػػػػ89لقانوف رقم  1
 .1989-02-15ا١تؤرخة ُب 
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 .اٞتمعيات الرياضية 

 .الرابطات الرياضية 

 .االٖتاديات الرياضية 

 .اللجنة الوطنية األك١تبية 

 13/05القانوف  من 107ك 101إٔب  70الوطنية األك١تبية ضمن ا١تواد من  اٞتزائرم اللجنةا١تشػرع  كلػقػد نظػم 

ظػل احًتاـ أحكاـ ا١تيثاؽ  كتسيػر ُبتؤسس  كالصاّب العاـٚتعية معًتفة ٢تا با١تنفعة العمومية  كعرفها بأهنا1اٞتديد 

 2األك١تيب. كٛتاية الرمز كأخبلقيات كأدبيات الرياضةاألك١تيب ك٘تارس أنشطتها ُب ظل احًتاـ القيم األك١تبية 

 :مهـــام الـلجنة األولـمبيةــــ  1

إٔب ا١تهاـ  منو إضافة 03السالف الذكػػر مهاـ اللجنة األك١تبية ٔتوجب ا١تادة  05ػػػػػ13لقد حدد القانوف     

 ا١تنصوص عليها ُب ا١تيثاؽ األك١تيب.

 :05ــــــ13مهام اللجنة األولمبية بموجب القانون أ ـــــ 

 107ػػػػػػػػ101ػػػػػػ70من بُت مهاـ اللجنة األك١تبية ٔتوجب ا١تواد     

  ،تطوير الربامج الرياضية من أجل ترقية اختصاص أك عدة اختصاصات رياضية، تربوية كتكوين منخرطيهم

 كاآلفات االجتماعية كمكافحتها. ا١تنشطات، كالعنفترقية ا١تواطنة كالركح الرياضية كالرقابة من تعاطي 

 ٛتاية الرمز األك١تيب، 

 كالرياضية،نشطة البدنية إبداء الرأم كاقًتاح كل تدبَت يهدؼ إٔب ترقية األ 

 ،مكافحة العنف كاآلفات االجتماعية ُب ا١تنشآت الرياضية 

                                                             
1
حويليو  31، ا١تؤرخ ُب  39، يتعلق بتنظيم األنشطة البدنية كالرياضية كتطويرىا رقم ج.ر ، 2013جويلية سنة  23ؤرخ ُب ا١ت 05ػػػػػػ 13قانوف رقم  

2013 . 

 .190، ٣تلة نظرة على القانوف االجتماعي، مرجع سابق، ص جهل محمدانظر:  2
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 ترقية التمثيل الوطٍت ضمن ا٢تيئات كاألجهزة الرياضية الدكلية، 

 ضماف تسيَت ا١تساعدات كاإلعانات العمومية كا١تالية كا١تادية، 

 .1تسوية النزاعات الرياضية بُت ىياكل تنظيم كتنشيط الرياضيُت 

  :مهام اللجنة األولمبية بموجب ميثاقها األولمبيــــ ـ ب

أكؿ مهمة أساسية تقـو هبا اللجنة األك١تبية اٞتزائرية ىي نشر ثقافة الرياضة البدنية على أساس العلم       

 ا احًتاـ ا١تبادئ اليت جاءت ُب ا١تيثاؽ األك١تيب من خبلؿ:ذكالتكنولوجيا، كك

  كاألخبلقية كالثقافية كا١تعنوية للرياضةنشر القيم البدنية، 

 ا١تشاركة ُب إثراء الثقافة الوطنية، 

  السلم كالتقارب بُت الشعوب كالشبابك العمل من أجل ٕتسيد مثل التضامن، 

  السهر على ٦تارسة نظيفة للرياضة بالقضاء على كل أنواع التمييز كا٠تبلؼ الناتج عن أسباب سياسية أك

تأكيد الركح الرياضية، التقارب كالتفاىم ا١تتبادؿ بُت الشباب، تشجيع كمساندة أجنبية كالعمل على 

 كتطوير كتعميم ا١تمارسة الرياضية على كل ا١تواطنُت

 السهر على احًتاـ القواعد اليت تنظم بعض أنواع الرياضات ككذلك ا١تتعلقة باألخبلؽ الرياضية، 

  اٞتزائر ُب ا١تنافسات ذات الصفة األك١تبية على ا١تستول ا١تسا٫تة ُب تطوير الرياضة ُب اٞتزائر. ك٘تثيل

 ،اٞتهوم، القارم كالدكٕب

  ا١تسا٫تة إٔب جانب اللجنة األك١تبية الدكلية كا١تؤسسات الرياضية ا١تعنية ُب إطار التضامن األك١تيب كتكوين

 ،أحسن للمدربُت كاإلطارات الرياضية كىذا على ا١تستول احمللي كالدكٕب

 ءات كاأللعاب ذات الصفة األك١تبية حسب القواعد األك١تبيةتنظيم اللقا، 

                                                             
 .169، ص مرجع سابق االجتماعي،نظرة على القانوف  كالردع،تعاطي ا١تنشطات بُت الوقاية  ،محمدجهل  1
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  ا١تسا٫تة بالتعاكف مع الفدراليات الرياضية احمللية كا١تؤسسات ا١تعنية ُب ا١تراقبة الدكرية ١تستول مهارات

الرياضيُت كالفرؽ اليت ٯتكنها أف تشارؾ ُب األلعاب األك١تبية ككذا اللقاءات كاأللعاب اٞتهوية القارية 

 ،الدكلية كضماف ا١تساعدة التقنية ا١تادية كا١تاليةك 

  اٗتاذ إجراءات ك تقدًن نصائح ك مساعدات بالتعاكف مع الفدراليات الرياضية ك كذا التنسيق على

التنظيمي على مستول الدراسات ك الطب خاصة فيمػػا يتعلق با١تواد ا١تنشطة ك ك القضائي ك ا١تستول التقٍت 

 .1التحضَت الرياضي ....إْب

 :لجــــان الــلجـنـــة األولـمبيةــــ  2

تعػترب اللجػػػاف ا١تختصة من أجهػزة اللجػنػة األك١تبية اٞتػزائرية كىي مكلفػة ٔتهػاـ خػاصة كا١تسا٫تة ُب تنفيذ برامج    

 اللجاف: ىذهأىم  اٞتنة األك١تبية كمن بُت

 الطبية:اللجنة ــــ أ 

كىي ا١تكلفة با١تسا٫تة مع مؤسسات ٥تتصة كالفدرالية الرياضية ا١تعنية بالسهر على تطبيق القواعد األك١تبية        

خاصة ُب مكافحة ظاىرة تعاطي ا١تنشطات كاٗتاذ اإلجراءات البلزمة الطبية، كما تضمن التنسيق كا١تراقبة الطبية 

اب األك١تبية كغَتىا. كتساىم أيضػػا ُب نفس ا١تيداف الطيب كبكل خبلؿ ا١تنافسات كاأللعخبة للرياضة كالفرؽ ا١تنت

التكوين كالًتبصات لؤلطباء الفدراليُت ككذا إعداد دليل بأخذ أٝتػػاء األدكية ك الوسائل ا١تمكنة لضماف االتصاؿ، 

 .2م ٤تاضرات كلقاءات كتربصػػاتيا١تسجلة ضمن ا١تواد ا١تنشطة كاليت ٬تب تفاديها كتنظ

 

 

                                                             
1
 Code national antidopage، règles nationales antidopage 2015. 

2
كالرياضية، ٗتصص اإلرشاد النفسي لنيل شهادة ماجستَت ُب الًتبية البدنية  اٞتزائرية، مذكرةأثر اٟتركة األك١تبية على اٟتركة الرياضية  منيرة،كواش انظر،  

 .2006ية العلـو االجتماعية، قسم الًتبية البدنية، جامعة اٞتزائر ،لرياضة النخبة، كل
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 :واإلعـــالم لجنة التكـــوين ب ـــــ

 كالتغذية عندالتدريػػب الرياضي  كندكات حػػػوؿة لؤلطبػػاء يكىي اليت تعمل عػػلى تنظيم ملتقيات كأيػػاـ دراس    

الرياضيُت إٔب جانب ٛتػػبلت ٖتسيسية حوؿ أضػػػرار ا١تنشػػطات من خػػبلؿ توزيع كتيبات حوؿ ا١توضوع 

 األدكية احملظورة كاليت تعترب منشطة ُب كل الريػاضات. قائمة كملصقػػات إشهارية كنشػػر

 :الطبيـــة لجنــة المـــراقبةج ــــــ 

أجل ا١تراقبة الطبية للرياضيُت الذين ٭تتمل أف يشػػاركوا  كىذا من1تعمل ىذه اللجنة بالتعاكف مع الفدراليات     

 .... إْب. كاأللعاب ا١تتوسطية كاأللعاب اإلفريقيةاألك١تبية  ما، كػاأللعابُب ألعاب 

 لجنـــة مكــافحة المنشــطات:د ــــ 

كالًتبية ٍب إجراء  يسمكلفة بإجراء ا١تراقبة حوؿ تعاطي ا١تنشطات على مستويُت ٫تا الوقاية من خبلؿ التحس  

 ا١تراقبة إما قبل أك خبلؿ ا١تنافسات أك بعدىا كىناؾ نوعاف من ا١تراقبة ٫تا:

 " :  Inopineا١تراقبة ا١تفاجئة " 

دد ٖت امسبق ابعد اجتماع اللجنة الطبية اليت تعػد ٤تضر  ا١تنافسة، كتتمكتكوف عن طريق القرعة كا١تراقبة خبلؿ     

 فيو برنا٣تا عاما توضع فيو:

 ،النسبة ا١تئوية للمراقبة با١تقابل مع عدد ا١تشاركُت ُب األلعاب -

 ،رياضةعدد ا١تراقبات حسب كػػل  -

من الذم ٕترل عليو ا١تراقبة مثبل ا١تيدالية الذىبية، الفضية كالربكنزية أك الًتتيب أك ا١تنتصر حسب طبيعة  -

تنصيب اللجنة القائمة على ا١تراقبة  كا١تتمثلة ُبٍب تأٌب ا١ترحل الثانية أكلية، كل رياضة ىذا كمرحلة 

 1.كمرافقُت اثنُتطبيب  كا١تتكونة من

                                                             
 ا١ترجع نفسو.أثر اٟتركة األك١تبية على اٟتركة الرياضية اٞتزائرية،  ،منيرةكــواش انظر،  1
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كتكمن فعالية اللجنة األك١تبية، فيما قاـ بو ا١تكتب التنفيذم للجنة األك١تبية مؤخرا با١تصادقة على مقًتح قدمو     

رئيسها مصطفى بَتاؼ يقضي باللجوء مباشرة إٔب ضبط ا١تشكوؾ فيهم، ُب تناكؿ ا١تنشطات، كذلك من خبلؿ 

أجل التحقيق معهم فيما ٮتص تناك٢تم ا١تنشطات احملظورة فات ىؤالء الرياضيُت ا١تتهمُت إٔب الشرطة من لتسليم م

 2دكليا ك٤تاكلة الوصوؿ إٔب اٞتهات اليت زكدهتم هبا.

إٔب اكتشاؼ مركجي ا١تواد احملظورة من  للوصوؿإف القرار الذم اٗتذتو اللجنة األك١تبية يهدؼ بالدرجة األكٔب    

تستهدؼ إغراء الرياضيُت الشباب  الرياضي،احمليط  ا١تنشطات بعد التأكد من تواجد عصابات منظمة تنشط ُب

 3.من خبلؿ استدراجهم ك٤تاكلة إقناعهم باف تناكؿ ا١تنشطات ىو السبيل الوحيد للوصوؿ إٔب منصات التتويج

لتلك العصابات اإلجرامية من خبلؿ ٞتوئهم  إف العػديد من الرياضيُت يقعوف ُب الػػفخ كيكػونوف صيدا سهبل    

ا ما يهدد ذإٔب الطريق السهل كتناكؿ ا١تنشطات احملظورة اليت تسمح ٢تم بتحقيق نتائج جيدة لكنها طريقة ك٫تية كى

 مستقبل الرياضة اٞتزائرية ُب عمومها.

ٞتزائرية بتحويل أم ملف ريػػاضي كتسمح اللوائح اٞتديدة اليت صادؽ عليها ا١تكتب التنفيذم للجنة األك١تبية ا    

مشتبو بػو ُب تناكؿ ا١تنشطات احملظػورة ريػػاضيا إٔب مصاّب الشرطة من أجل فتح ٖتقيق مع ا١تعٍت من أجل التأكد 

 كٖتويلها إٔبالوصوؿ إٔب اٞتهات اليت زكدتو هبػػا حىت يتم الوصوؿ إليها  كثانيا ٤تاكلةأكال من تعاطيو تلك السمـو 

   العدالة.

ك تنص اللوائح اٞتديدة أيضػػا على إمكػانية إقصػػاء الريػاضي الذم تثبت إدانتو مدل اٟتياة من اٟتركة الرياضية ،     

كسط البيئة الرياضية الصحيحة ك السليمة اليت يراد الوصػػوؿ إليها بعد تنقيتها من  اكػػي ال يكوف مثبل سيئ

اإلدماف، ػات اإلجرامية  اليت ٖتاكؿ إغراؽ الرياضة اٞتزائرية ُب كحل الشػػوائب الضػػارة ا١تتمثلة ُب تلػك العصػابػ

                                                                                                                                                                                              
1
 سابق.مرجع  الرياضية،أثر اٟتركة األك١تبية على اٟتركة  ،منيرةكواش  انظر، 

2 Sport .el chorouk –on line.com/articles/20088.1 RTML ،   2015ػ  11ػ  12ػ تاريخ زيارة ا١توقع    

3 Sport .el chorouk –on line.com/articles/20088.1 RTML.               
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اللجنة األك١تبية اٞتزائرية إلقرار ىذه اللػػوائح الزجرية استجابة للحملة الدكلية اليت تقودىا اللجنة األك١تبية  كبادرت

ا ٣تموع ذ"كك Wada"  الدكلية من أجل مكافحة ا١تنشطات بالتنسيق مع الوكالة الدكلية ١تكافحة ا١تنشطات

 .1اللجاف األك١تبية الدكلية

 .الـرقـــابة الرسمـية عــلى المنشطــات الـريــاضية طــرق: الثانيالفرع 

على ا١تنشطات كيعتمد  الرقابةتقع على اللجنة الوطنية للرقابة على ا١تنشطات إثبات حدكث انتهاؾ ألنظمة      

ا حدكث انتهاؾ ألنظمة الرقابة على يمعيار إثبات التعاطي على كوف الدليل الذم قدمتو اللجنة يثبت قطع

مع األخذ بعُت االعتبار مدل ، كبشكل يقنع ٞتنة االستماع التابعة للجنة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات، ا١تنشطات

ر اإلثبات أكثر من ٣ترد توازف االحتماالت لوقوع انتهاؾ لؤلنظمة جدية االدعاء كُب ٚتيع األحواؿ يعد معيا

 كلكنو أقل من دليل مشكوؾ ُب صحتو. 

عندما يضع نظاـ الرقابة على ا١تنشطات مسؤكلية اإلثبات على عاتق البلعب، أك أم شخػػػص آخر متهػػم بانتهاؾ 

 3كىذا ما جاءت بو ا١تادة  ،تػػوازف االحتماالت أنظمة الرقػػابة على ا١تنشػػطات مسؤكلية اإلثبات يتحقق من خبلؿ

 2.من ا١تدكنة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات 1فقرة 

تعد عملية الكشف عن ا١تنشطات من العمليات ا١تعقدة، خاصة بعد التقدـ العلمي ا١تذىل ُب عمليات     

ػفاءىا باإلضافة إٔب نسبػػة  خػاتصنيع الدكاء، فكلما تقدمت كسائل الكشف عن ىذه العقاقَت كلما تقدمت طرؽ 

ا ما كانت ذكبيػػػرة من ىذه العقاقَت ىي ىػػرمونات ينتجػػها اٞتسم البشرم، ٦تا يلقي بظػػبلؿ كثيػػفة من الشػػك إ

ه ذعملية الكشف إ٬تابية، كللتغلب على ىده ا١تشكلة األخيػػرة ًب ٖتديد مستػػول ثابت حملػػتول الدـ من ى

 3ارتفاع احملتول عن ىذا اٟتد ٍب توجيو هتم التعاطي للرياضي. لتائج التحليا٢ترمونات، فإذا أثبتت ن

                                                             
1
 echorouk.online.com/article/20088.html. ،الموقع أنظر 

2
 151مرجع سابق، ص  ،العنزيعبد اهلل ضعيان انظر،  

3 Code national anti dopage, regles nationals antidopage, 2015.  
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 كعليو سنتطرؽ إٔب كسائل طػػػرؽ إثبات انتهاؾ أنظمة الرقابة على ا١تنشطات كالتإب:  

 .الطــرق الـفـنـية لتحلـيــل العـينـــاتأوال: 

 ،من النظاـ ا٠تاص بالرقابة العامة على ا١تنشطاتتعد التحاليل ك الفحوص ا١تعملية ا٠تاصة با١تنشطات جزءا     

كهتدؼ إٔب اٟتصوؿ على نتائج الفحوص التحليلية الصحيحة على أسس علمية دقيػقػة ، كتعد عملية إجراء 

الفحوص ا١تعملية للكشف عن ا١تنشطات احملظورة عملية مركبة نسبيا ال تعتمد فقط على القواعد العلمية للكمياء 

ك كمثاؿ فإف الكيمياء اٟتيوية توضح طبيعة التمثيل  ،تمد أيضا على عدة ٤تاكر علمية أخرلتعالتحليلية ، بل 

الغذائي للمواد ا١تنشطة ُب حُت يوضح علم األدكية التطبيقي توقيت ك درجة تركيز ا١تادة ا١تنشطة احملظورة ُب البوؿ 

ك باعتبار أف عينة البػوؿ ا١تأخوذة من ك كذلك طبيعة عمليات التمثيل الغذائي لكل مادة مستخدمة،  ،أك الدـ

 1.البلعب ىي أيػػسر السبل البيولوجية ا١تتاحة ُب اجملاؿ الرياضي ك إف كانت ٖتتوم على تركيز ٥تفف نسبيا

 إف أم دكاء يتناكلو الرياضي كبعد أف ٯتثلو غذائيا ُب جسمو يفرز جزء منو أك كلو عن طريػق ا١تنافد التالية:  

 .العػػػرؽ 

 ػاؽ.البصػػ 

 .البػػوؿ 

 2.كبالتجربة أيضػػا ثبت بأف فحص ا١تنشطات يكوف عن طريق اإلدرار كأفضل طريػق كنتائجو مرضيػػة      

يفًتض أف طرؽ التحليل ا١تخربم أك ا١تستويات احملددة )لبعض ا١تواد( كاليت اعتمدهتا الوكالة الدكلية ١تكافحة  

كذلك اعتمادا على إجراء االستشارات ضمن اللجنة العلمية ا١تعنية ك٬تب على  ،ا١تنشطات بأهنا صحيحة علميا

                                                             
1
 .406ص  ،2003 ،دار الفكر العريب مصر ،1ط  كألعاب القول،الطب الرياضي  أسامة رياض،انظر  

2
 2005الوراؽ للنشر كالتوزيع،األردف،  ،1ط، إتاىات اٟتديثة ُب التدريب الرياضي، مروان عبد المجيد إبراىيم ،محمد جاسم الياسريانظر،  

 .208ص
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أم ريػػاضي أك أم شخػػص آخػػر لديو الرغػػبة ُب أف يدحض شرعية ىذا االفًتاض أف يبلغ أكال الوكالة الدكلية 

 هبذا الطعن كأساسو  كشرط سابق ألم طعػػن. ١Wadaتكافحة ا١تنشطات

طلب من الوكالة الدكلية ١تكافحة ا١تنشطات أف تعُت خبَتا علميا بT A S) اضة الدكلية )ك ٯتكن حملكمة الري    

من ا١تدكنة  3ػ  2ػ  1ا الطعن ك ىذا طبقا ١تا جاءت بو ا١تادة ذمناسبا ١تساعدة اللجنة العلمية ا١تعنية ُب تقييمها ٢ت

 1.الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات

 .الـتــأكيديـةالفـحــــوص الـفـنـية ثـــانيــا: 

ُب حالة احتماؿ كجود مادة منشطة ٤تظورة ُب عينة البوؿ بالتحليل السابق أك كجود احتماؿ ١تواد مشاهبة       

للعقاقَت احملظورة ، يتم إجراء فحوص تكميلية دقيقة للتأكد من ذلك، ك فيما ٖتدده نتائج الفحوص  األكٔب يتم 

منشط ، ك ذلك با١تقارنة بُت ا١تادة إجراء فحوص أخرل حساسة ك ٗتصيصية للمادة ا١ترجح استخدامها ك

ك قد يصل األمر للمقارنة مع ٖتلػيل ،ا١توجودة ُب عينة البوؿ ك ا٠تواص التحليلية األساسية للمادة ا١تشاهبة احملظورة 

ا١تػادة ا١تنشطة بشكلهػا النقػػي أك بتحليل عػينػػات بػوؿ ١تتطوعُت بعد استخداـ نفس ا١تادة ا١ترجح استخدامها  

 من ا١تدكنة الوطنية اٞتزائرية ١تكافحة ا١تنشطات. 1فقرة  5كىذا ما جاءت بو ا١تادة   ٤.2تظور رياضياكمنشط 

 .شـــروط ومواصـفــات المختبرات لـلرقــابة عـلى المنشطاتثـــالثـــا: 

٥تترب يصلح أف يكوف ٥تتربا معًتفا  كليس كل١تختربات " معامل " ا١تنشطات احملظورة رياضيا مواصفات خاصة،    

ف ٖتليل ا١تنشطات عملية صعبة فػنيا تتطلب توفر إحيث  ا١تختربات،نظرا للمتطلبات الفنية ا٠تاصة بتلك  بو كذلك

البلعب باستخداـ ا١تنشطات احملظورة  خاصة، كتعد إدانةفنيُت على مستول عاؿ للقياـ بتحاليل كيمائية حيوية 

                                                             
 .code national antidopage ,regles nationale antidopage, 2015ػ 1

 .47مرجع سابق ، ص ،ة ي، ا١تنشطات الرياضأسامة رياضانظر  2
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جدا  كتقٍت عاؿ٢تا، لذلك يتطلب األمر كجود استعداد فٍت  از التدرييب كاإلدارم كالدكلة التابعكللجهلو  فعبل مثبتة

 1.الٗتاذ القرار ا٠تاص لكل عينة

من قبل الوكالة الدكلية ١تكافحة ا١تنشطات،  كا١تصادؽ عليهالذا ٬تب أف ٖتلل العينات ُب ا١تختربات ا١تعتمدة      

ات اٟتق اٟتصرم ُب ٖتديد ا١تخترب ا١تعتمد أك ا١تصادؽ عليو من الوكالة الدكلية ١تكافحة ا١تنشط كللجنة الوطنية

 من ا١تدكنة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات. 1الفقرة  6للمادة  كىذا طبقالتحليل العينات 

و إال أن 2منو 66ُب ا١تادة  10ػػػػػ 04ك قد ًب إنشاء ا١تخرب الوطٍت لكشف تعاطي ا١تنشطات ٔتوجب القانوف رقم 

ا١تتعلق بتنظيم ك سَت  434 ػػػػػػػ 06السالف الذكر، ك بعدىا جاء ا١ترسـو التنفيذم رقم  05 ػػػػػػ13ألغي بالقانوف 

ٍب صدر القرار الوزارم ا١تشًتؾ، الذم ٭تدد التنظيم  ،3ا١تخػػرب الوطٍت لكشف تعاطي ا١تنشطات ك مكافحتو

 4.الداخلي للمخرب الوطٍت لكشف تعاطي ا١تنشطات ك مكافحتو

ه إال أنو ٟتد الساعة ال يعمل، كأف العينات يتم ؤ ا١تخرب الوطٍت ١تكافحة ا١تنشطات بالرغم أنو ًب إنشا فإفكللعلم   

كزير الشباب كالرياضة ٤تمد هتمي السابق صرح بأف اٞتزائر ستستفيد ٖتليلها با٠تارج كبالضبط ُب فرنسا، إال أف 

كذلك من خبلؿ التوقيع على عقد رعاية مع ٥ترب برتغإب ١تدة  ،من خربة الربتغاؿ ُب ٣تاؿ مكافحة ا١تنشطات

 .ثبلث سنوات

 .المترتبة عن استعمال المنشطات والجزاءات  ،الجزائية الثاني: المسؤوليةالمبحث  

يبدك من الظاىر أف البلعب الرياضي ىو كحده الذم قد يلجأ إٔب استعماؿ ا١تنشطات ُب ٣تاؿ التدريب قد     

 رؾ فيها، إال أف حقيقة ىذا السلوؾ ال يسلم من اٟتاشية احمليطة بالرياضي.اأك ا١تنافسات الرياضية اليت يش

                                                             
 .   48, ص  نفسو، ا١تنشطات الرياضية، مرجع أسامة رياض، انظر 1

 .  2004ػ  08ػ  18ا١تؤرخة ُب  52يتعلق بالًتبية البدنية ك الرياضية، ج ر  2004أكت  14ا١تؤرخ ُب  10ػ  04قانوف رقم  2

3
 . 2009مام  6،ا١تؤرخة ُب  44، ج ر ، رقم  2009مارس  18قرار كزارم مشًتؾ ا١تؤرخ ُب  

          اؿ منشور ُب ا١توقعكزير الشباب ك الرياضة ٤تمد هتمي " اٞتزائر تستفيد من خربة الربتغاؿ ُب ٣تاؿ مكافحة ا١تنشطات مق 4
 .2015نوفمرب  12،ٍب زيارة ا١توقع بتاريخ  www.kawalisse.comاللكًتكين،ا
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فا١تدربوف، كا١تديركف الرياضيوف، كا١تشرفوف الصحيوف كاألطباء الصيادلة كغَتىم من حاشية الرياضي، ال يًتددكف    

ُب الغالب ُب ٖتريض الرياضي كمساعدتو على اقًتاؼ ىذا السلوؾ أك تسهيل ذلك لو، لذلك ٧تد أف بعض 

ه ا١تادة أك تلك الوسيلة ىو اٞتاين أك يسهل لو استعماؿ ىذ التشريعات نصت على أف من ٭ترض الرياضي

 اٟتقيقي، كأف الرياضي ليس سول الضحية ٢تذا السلوؾ.

كعليو سنتناكؿ ا١تسؤكلية اٞتزائية عن استعماؿ ا١تنشطات ُب مطلب أكؿ، اٞتزاءات ا١تًتتبة عن استعماؿ   

 ا١تنشطات الرياضية كمطلب ثاف.

 .نشطاتالجزائية عن استعمال الم المسؤولية :األولالمطلب 

ٓب تكتف بعض الدكؿ باٞتزائية اإلدارية اليت تقررىا اللجنة األك١تبية الدكلية، كاالٖتادات الرياضية الستعماؿ      

ا١تواد ا١تنشطة ُب ا١تسابقات الرياضية، كاٟترماف من االشًتاؾ ُب ا١تسابقة أك عدـ اعتماد نتيجتها أك كقف ا١تتسابق 

  .1لفًتة معينة، فلجأت إٔب أحكاـ جزائية 

 فيو إٔبطرؽ نتسفتناكؿ، ُب فرع أكؿ مسؤكلية البلعب الرياضي، أما الفرع الثاين نكمن خبلؿ ىذا ا١تطلب س   

 مسؤكلية ا١تسا٫تُت ُب استعماؿ ا١تنشطات.

 .الالعب الرياضي األول: مسؤوليةالفرع 

الرياضي الذم يتمثل ُب جـر سلوؾ  1965إف القانوف البلجيكي كالقانوف الفرنسي القدًن الصادر ُب عاـ    

استعماؿ مادة أك كسيلة منشطة، كما أف القانوف البلجيكي قد نص على خبلؼ القانوف الفرنسي على ٕترًن 

جزاء جنائيا   1989حيازة ىذه ا١تواد أك تلك الوسائل. ىذا ُب الوقت الذم ٓب يقرر فيو القانوف الفرنسي الصادر

اد أك تلك الوسائل، كإ٪تا جعل اٞتزاء الذم كقع عليو جزاء رياضيا يوقع على الرياضي الذم يستعمل ىذه ا١تو 

                                                             
 .82، ص  2003 ،، الضوابط القانونية للمنافسة الرياضية، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر، مصرنبيل محمد إبراىيمانظر،  1
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، اعتقادا من ا١تشرع الفرنسي بأف ا١تذنب اٟتقيقي ُب ىذه اٞترٯتة ىو من 1كإداريا توقعو اٞتهات اإلدارية ا١تختصة 

ذين ال ال ىم احملرضوف  ُتينُت اٟتقيقاا١تد أفك   2٭ترض الرياضي كيساعده كيشجعو على تعاطي ا١تنشطات

ف ينظر إليهم على أيتورعوف قصدا عن تسميم كقتل الشباب كأنو من ا١تبلئم التماس العذر للرياضيُت الذين ٬تب 

 .3أهنم ٣تٍت عليهم أكثر من  كوهنم ٣ترمُت

من خبلؿ  34يعاقب فيو الرياضي على حيازتو للمنشطات اكأفرد نص إال أف ا١تشرع الفرنسي تدارؾ ذلك،   

كا١تؤرخ  650-2008ك ا١تعدؿ ٔتوجب القانوف رقم  2006أفريل  05ا١تؤرخ ُب  405-2006القانوف رقم 

 232كىذا من خبلؿ ا١تادة  2010-10-14ا١تؤرخ ُب  379- 2010كاألمر رقم  2008-07-03ُب 

 .2012-02-01ا١تؤرخ ُب  158-2012من قانوف الرياضة كالقانوف رقم 25فقرة 

يوليو ا١تتعلق بتنظيم األنشطة البدنية  23ا١تؤرخ ُب  05-13أما ا١تشرع اٞتزائرم كمن خبلؿ أحكاـ قانوف     

 كالرياضة كتطويرىا، أخد هبذا ا١تنهج ُب ٕترًن سلوؾ الرياضي ا١تتمثل ُب اٟتيازة.

ا١تسابقات الرياضية كىذا ما  إذف فمسؤكلية البلعب تتمثل ُب حيازة مادة أك كسيلة منشطة ُب أثناء اشًتاكو ُب    

 من ؽ.ر السالف الذكر. 225جاءت بو ا١تادة 

كيبلحظ من خبلؿ ىذا أف البلعب الرياضي ٯتكن أف يرتكب إحدل اٞترٯتتُت، فاٞترٯتة األكٔب تتمثل      

تتمثل فا الثانية فتشكل ما يعرؼ لدل الفقو اٞتنائي باٞترٯتة اإل٬تابية، أم ،بارتكاب جرٯتة اٟتيازة كجرٯتة االستعماؿ

 4.االمتناع عن أجراء الفحص الطيب كا٠تضوع للرقابة، فتشكل ما يعرؼ لدل الفقو اٞتنائي باٞترٯتة السلبيةُب 

                                                             
1 Christophe Albiges,stéphane darmaisin,Olivier sautel,responsabilité et sport, édition lescis 
nexic, 2007,p.85. 

2 charle du dognon, Bernard foucher, Jean pierre karaquillo, alain lacaborats,reglement des 
litiges au sein du mouvement sportif, juris édition ,p18. 
3
 Gérald Simon, gécile chaussard, Philippe icard, David jacoto, christophe de la mardiére, 

Vincent thomas, droit du sport, Op.cit., p469.  

 .158ص ،سابقمرجع  ٖتليلية،، من قاعدة اإلباحة اٞتنائية إٔب قانوف اٞترٯتة الرياضية، دراسة ىنضال ياسين الحاج، حمو العبادانظر،  4
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ناكؿ مسؤكلية البلعب عن نشاطو اإل٬تايب، كُب نتس عاِب ىذا الفرع من خبلؿ نقطتُت، ُب األكٔبنكعليو س   

 1.الثانية مسؤكلية البلعب عن نشاطو السليب

 .يجابيمسؤولية الالعب عن نشاطو اإلأوال: 

كىذا ما  ٤تظورة،٬تايب ُب ارتكابو لفعل حيازة مواد منشطة تتحقق مسؤكلية البلعب الرياضي عن نشاطو اإل     

 " يمنع على كل رياضي ما يأتي:السالف الذكر 05ػ13من قانوف  193نصت عليو ا١تادة 

وسائل المحظورة الواردة في القائمة لأو ل ،عقارا أو عدة عقاقيرحيازة من دون سبب طبي معلل قانونا    

  2......"189المنصوص عليها في المادة 

 :مسؤولية الالعب عن حيازتو المنشط المحظورـــــ  1

يقرر عقوبة جنائية لكل من ٭توز عن علم كإرادة ُب أثناء  2فقرة  225ُب مادتو  05- 13إف قانوف      

اشًتاكو ُب مسابقة رياضية إحدل  ا١تواد اليت ٖتددىا الئحة اللجنة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات )كىي ا١تمثل 

مي بطريقة مصطنعة كعابرة من قدراتو ا١تؤقت للوكالة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات( إذا كاف من شأف ذلك أف ين

ح ٣ترد عمل أك اقتناء ىذه بإذا يص ،من قبل ا١تشرع االبدنية كأف ٭تدث ضررا بصحتو ، يعترب ىذا تشديد

احملظورات جرٯتة ، فهذا ُب حد ذاتو يعترب كقاية للرياضيُت ك كل الفاعلُت ُب ٣تاؿ الرياضة فهو ٛتاية للوسط 

 الرياضي بصفة عامة.

فرباير  5من قانوف الرياضي الفرنسي ٔتوجب القانوف  9فقرة 232ما جاء بو ا١تشرع الفرنسي ُب ا١تادة  كىذا   

كمن مبلحظة النصوص ا١تتقدمة  14/10/20103كاألمر  03/07/2008ا١تعدؿ ٔتوجب القانوف  2006

                                                             
1 charle du dognon et jean pierre karaquillo, dictionnaire juridique, Op.cit., p 145. 

2
 Fréderic by, Jean –Michel Marmayou , Didier Porachia, Fabrice Rizzo , droit du sport  

3emeEdition , LGDJ, p 556. 
   .53مرجع سابق ص  ،كبشمحمود   ،انظر 3
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ياضية تنهض على عدة ُب مسابقة ر  أثناء اشًتاكويتبُت بأف جرٯتة حيازة مادة منشطة من البلعب الرياضي ُب 

 1كموضوع ينصب عليو ىذا النشاط، فضبل عن الركن ا١تعنوم. ،أركاف ىي: صفة خاصة ُب الفاعل كنشاط إجرامو

  :الركن الخاصأـــ 

أما الركن ا١تادم  ،حد٫تا مادم كاآلخر معنومأيذىب الفقو التقليدم إٔب أف اٞترٯتة تنهض على ركنُت اثنُت،     

فهو السلوؾ أك النشاط ا٠تارجي الذم يصدر عن اإلنساف، كىذا الركن الـز ألف القانوف ٣تموعة من القواعد 

كىو ُب سبيل ذلك ٭تظر عليهم أفعاال معينة كيفرض  ،تنظم سلوؾ الناس على ٨تو معُت كي تستقيم ٢تم اٟتياة

ٯتة إال إذا خالف اٟتظر أك األمر فسلك على خبلؼ ما هنى عليهم أفعاال أخرل، كال ٯتكن أف تستند لشخص جر 

 2.القانوف عنو أك أمر بو

لكن الركن ا١تادم كحده ال يستغرؽ اٞترٯتة، بل ال بد منو ركن أخر يكملو فبل ٯتكن لوقوع اٞترٯتة أف يرتكب    

ك يراد با٠تطأ ىنا معناه ، ٠تطأالسلوؾ احملظور كال أف تًتتب عليو نتيجة كإ٪تا تقع اٞترٯتة حيث يقًتف السلوؾ با

كالتقصَت أك ٥تالفة القوانُت  اإل٫تاؿأك ٘تثل ُب صورة  .الواسع، سواء ٘تثل ُب ىيئة العمد، كىذا أفحش ا٠تطأ

 3.كاللوائح، كفكرة ا٠تطأ ال تنفك عن فكرة اٞترٯتة، ألف اٞترٯتة ليست ٤تض سلوؾ ضار أك خطر

ى ركنُت أحد٫تا مادم يقـو على السلوؾ كاألخر معنوم يقـو على كعلى ىذا النحو فإف اٞترٯتة تقـو عل    

إال أنو فضبل عن ىذين الركنُت، فإف القانوف يشًتط ُب بعض  اٞترٯتة،القصد ىذا ىو اٟتد األدىن الذم تقـو عليو 

يسمى بالركن ا٠تاص كىو حالة كاقعية أك قانونية ٭تميها القانوف كيفًتض توافرىا قبل كقوع  إضاُباٞترائم توافر ركن 

 من قانوف 28)ا١تادة اٞترٯتة، مثاؿ عن ذلك توافر صفة ا١توظف العاـ أك مكلف ٓتدمة عامة ارتكب جرٯتة الرشوة 

جرٯتة القتل اليت ال  ك.( كذلحتويتعلق بالوقاية من الفساد كمكاف 2006فرباير سنة  20ا١تؤرخ ُب  01-06رقم 

                                                             
1
 431ص ، 2014مصر  اٞتامعية،، دار ا١تطبوعات د.ف العقوبات،النظرية العامة لقانوف  ،المنعمعبد  انظر، سليماف 

 .431،ص العقوبات، مرجع نفسوالنظرية العامة لقانوف  ،المنعمعبد  انظر، سليماف 2

 .37ص ،2012دار ىومة ، ،2ط  العاـ،التعامل مع األفعاؿ ُب القانوف اٞتزائي  ،أعمرقادري انظر  3
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ك٬تب حىت يكوف الركن ا١تفًتض عنصرا ُب ا٢تيكل  ،إال بنية أك قصد إزىاؽ ركح إنساف ا١تعنوم،يتوفر ركنها 

 1.القانوين للجرٯتة أف يوجب القانوف توفره من أجل كجود اٞترٯتة

طة ُب أثناء اشًتاكو ُب مسابقة رياضية، كىذا ىو اٟتاؿ ُب جرٯتة حيازة البلعب الرياضي مادة أك كسيلة منش     

كالركن ا٠تاص ُب ىذه اٞترٯتة يقـو على ضركرة ْتث العناصر الثبلثة اآلتية: )صفة الفاعل مدلوؿ ا١تسابقة 

 ة، ا١تواد أك الوسائل ا١تنشطة(.يالرياض

 :الفاعل ـــــ صفة

كيستوم أف يكوف  2أك ُب أثنائها جل مسابقة رياضيةأيقصد بصفة الفاعل كل رياضي اقًتؼ الفعل من       

خر ٬تب أف يتحقق النشاط آالفاعل مواطنا أك أجنبيا ، ماداـ أف ا١تسابقة ٕترم على إقليم الدكلة ، ٔتعٌت 

على اإلقليم اٞتزائرم ، حىت يوقع العقاب كفق ىذا القانوف أم القانوين الوطٍت  ،كليس ذلك سول  اإلجرامي

ىذا ا١تبدأ يعاقب  فقك ك  ،الذم تقضي بو القواعد العامة ُب قانوف العقوبات  ،3تطبيق ١تبدأ إقليمية النص اٞتنائي

يم الدكلة كطا١تا كاف قانوف ىذه الدكلة ّتـر  أم شخص سواء كاف مواطنا أـ أجنبيا طا١تا ارتكب اٞترٯتة على إقل

  .ىذا النشاط 

فقرة " يعترب رياضيا كل ٦تارس معًتؼ لو طبيا با١تمارسة الرياضية  58ُب ا١تادة  05ػػػػػػ  13كٔتفهـو قانوف     

 كمتحصل قانوف على إجازة ضمن نادم أك ٚتعية رياضة......"

ـ فقط الفعل الرياضي ٕتر ال أهنا كما يبلحظ من خبلؿ نصوص ىذا القانوف ا١تتعلق ٔتكافحة ا١تنشطات     

ا١تشارؾ ُب ا١تسابقة أك التظاىرة الرياضية بل ٕتـر كذلك فعل الرياضي الذم يتأىب للمشاركة ُب ا١تسابقة الرياضية 

 "ٯتنع على كل شخص:اليت تنص على من قانوف الرياضة  192كىذا ما ٧تده ُب ا١تادة 
                                                             

 .461ص  نفسو،مرجع  ،أعمر يقادر  انظر، 1

2
 Fréderic by, jean –Michel marmayou , Didier poracchia , Fabric Rizzo , droit du sport , 3eme 

Edition , L.G.D.J,2012. 

 .79 ،النظرية العامة لقانوف العقوبات ، مرجع سابق ص ،المنعمسليمان عبد  انظر، 3
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ػػػػػػ كصف أك تنازؿ أك بيع أك منح أك إعطاء أك تطبيق على الرياضيُت ا١تشاركُت ُب ا١تنافسات كالتظاىرات الرياضية  

 للمشاركة فيها ......" يتأىبونأك الذين 

 يشارؾ أك من ا١تشرع الفرنسي كالبلجيكي يعاقب جنائيا الرياضي الذم أف كبلاألخَت ٧تد كُب نفس السياؽ    

 1.يستعد للمشاركة ُب مسابقة الرياضة

كوف بصدد مسابقة رياضة، كيستوم بعد ذلك أف يكوف استعماؿ ا١تادة نكمن ًب ال بد لقياـ اٞترٯتة من أف     

 ا١تنشطة قد ًب أثناء ا١تسابقة أك أثناء التدريب استعدادا ٢تذه ا١تسابقة.

ك ما يبلحظ كذلك أنو ٓب يهتم بالرياضي القاصر، ك ٓب ينظم ا١تشرع اٞتزائرم ُب حالة العود ٓتبلؼ ا١تشرع    

نظم اٟتاالت اليت تعترب ظرفا  ،2010-04-14ا١تعدؿ باألمر األمر  2008-07-03الفرنسي ُب القانوف 

إدراكا ٠تطورة ىذه الظاىرة على  سنة كذلك 18قاصر ٓب يبلغ  إٔبمشددا عندما تقدـ مادة أك كسيلة منشطة 

الذم ينشط فيو القصر، كأف معظم األبطاؿ ذكم اإل٧تازات  اجملاؿ اٟتيوم الرياضة ىيككذلك ألف  القاصر،جسم 

 2.الفئات العمرية الصغَتة إٔبينتموف 

 الرياضية:مدلول المسابقة ـــــ 

لكونو ٯتثل شرطا ضركريا لتطبيق القانوف، إال أنو ال على الرغم من األ٫تية الكربل لتحديد مدلوؿ ا١تسابقة الرياضية 

 السالف الذكر ١تعٌت ا١تسابقة الرياضية. 05-13يوجد تعريف ُب القانوف 

ف ا١تسابقة أك ا١تنافسة إ كٯتكن القوؿمفهـو ا١تسابقة الرياضية،  ا٭تدد كالبلجيكي ٓبكذلك القانوف الفرنسي     

، فا١تنافسة توجد عندما ٭تاكؿ أم رياضي الفوز فيها عن طريق التفوؽ فوزكالالرياضية تعٍت الطموح إٔب التنافس 

 ينتمي إليها. كللدكلة اليت كمعنوم لو البطولة ٔتا يعنيو ذلك من كسب مادم كإحراز لقبعلى منافسيو 
                                                             

مصطنعة إلمكانيات الرياضي الذم  زيادة ... استعماؿ مواد أك كسائل يكوف من شأهنا ٖتقيق1965البلجيكي الصادر من القانوف  1فقرة 1ا١تادة  1
بكيانو البدين أك النفسي ، انظر ٤تمد سليماف أٛتد ، نضاؿ ياسُت ٛتو ،  اإلضراريشارؾ أك يستعد للمشاركة ُب مسابقة إذا كاف من شأف ذلك 

 .179،صلسابقا١تنشطات الرياضية ، مرجع ا

 .256، مرجع سابق ، ص  وديع ياسين التكريتي ، نضال ياسين العبادى ، حسن عودة زعالانظر ،  2
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ياضي جاء ُب موسوعة الثقافة األك١تبية تعريف ا١تنافسة الرياضية بأهنا " مصطلح يطلق على كل نشاط ر  كقد    

 اك يكوف منصب األفضل،فيو منافسة بُت العبُت أك فريقُت تابعُت ٢تيئتُت رياضيتُت ٥تتلفتُت، من أجل حيازة ا١تركز 

٦تا يعٍت أف ا١تنافسة الرياضية ما ىي إال نشاط رياضي ينص على لعبة  ألعاب،على لعبة رياضة معينة أك على عدة 

 إليها.رياضة لتحقيق غاية يتنافس اٞتميع ُب الوصوؿ 

 رياضية. كقدفكل منافسة رياضية ىي نشاط رياضي، لكن ليس بالضركرة أف يكوف كل نشاط رياضي منافسة 

عدـ ٖتديد ا١تواد ك الوسائل ا١تنشطة بنصوص صر٭تة  حوؿ ىذا االمتناع اإلرادم من جانب ا١تشرع 1علل ىَتزكؾ

ُب القانوف يقولو إننا نرغب ُب أف تتحاشى كضع قائمة با١تواد احملظورة ُب نص قانوين سوؼ ينشر ُب اٞتريدة 

 الرٝتية ، إننا ٩تشى أال يًتتب على مثل ىذا النشر سول زيادة ُب استهبلؾ ىذه ا١تواد.

 :المنشطةـ مدلول المواد والوسائل 

ف التطور كأمن الصعوبة ٖتديد مدلوؿ ا١تواد أك الوسائل ا١تنشطة اليت تدخل ُب نطاؽ اٟتظر القانوين كخاصة     

العلمي كالتكنولوجي يأٌب كل يـو ّتديد، لذلك فإف ىناؾ خيارين ال ثالث ٢تما لتحديد مدلوؿ ا١تواد أك الوسائل 

ا١تنشطة، فإما أف يًتؾ تقدير ىذه ا١تسألة للقضاء، كإما أف يتدخل ا١تشرع كيتؤب كضع الئحة با١تواد كالوسائل 

الوسائل تستجد ألف تحيل كضع الئحة قانونية هبذه ا١تواد كذلك يعاقب عن استعما٢تا كأنو يكاد يكوف من ا١تس

ف القائمة احملددة للمواد أل،  2كتكتشف من جراء التقدـ ا١تذىل ُب العلـو ا١تختلفة كخاصة علم األدكية كالصيدلة

 .قائمة مفتوحة كمن ا١تمكن إكما٢تا من السلطات الرياضية يكالوسائل ا١تنشطة ى

 

 

                                                             
1
باٝتو )قانوف ىَتزكؾ(  1965-06-01ا١تؤرخ ُب  412-65ىو سكرتَت ٣تلس الدكلة الفرنسي ك الذم ٝتي القانوف الفرنسي القدًن ا١ترقم ىيرزوك  

 .259مرجع سابق،ص  ،نضال ياسين العبادى، حسن عودة زعال،وديع ياسين التكريتي نقبل عن 

 .56ص  سابق،مرجع  الرياضية،أساليب مواجهة اٞترٯتة  ،الشافعيحسن أحمد  انظر، 2
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 المادي:الركن  ـــــ ب

يقـو ىذا الركن على ٣ترد حيازة البلعب الرياضي ١تادة أك كسيلة من شأهنا ٖتقيق زيادة مصطنعة لقدرات    

كيتحقق النشاط اإلجرامي ْتيازة  ،اإلضرار بكيانو البدين كالنفسي كمن شأهنا كالذىنية،الرياضي كطاقاتو البدنية 

لذا ال  اٞترٯتة،إذ ٓب يبُت الفقو أك القضاء مفهـو اٟتيازة ُب ىذه  الواسع،كيقصد باٟتيازة معناىا  ا١تنشطة،ا١تادة 

كإ٪تا يكفي أف توجد ُب منزلو أك ُب  يرتديها،اليت  أك مبلبسويشًتط كجود ا١تادة ا١تنشطة ُب يد البلعب الرياضي 

 .غرفة ارتداء ا١تبلبس أك اٟتقيبة اليت ٭تملها أك ضمن أدكاتو كأمتعتو الشخصية

 :المعنوين الركـــــ ج 

كالقصد اٞترمي فيها يتكوف من عنصرم العلم كاإلرادة، العلم  ،ىذه اٞترٯتة من اٞترائم العمدية أك اٞترائم ا١تقصودة

 1لك الوسيلة.تيازة ىذه ا١تادة أك حوسيلة ا١تنشطة، كإتاه إرادة الفاعل إٔب البطبيعة ا١تادة أك 

إف اشًتاط ضركرة توافر القصد ا٠تاص ُب ىذه اٞترٯتة، من ا١تؤكد أنو سيؤدم ُب الواقع إٔب إفبلت العديد من    

 ىذا القصد الذم تتطلبو ىذه اٞترٯتة. إثباتالرياضيُت ُب كثَت من األحياف، كذلك بالنظر إٔب صعوبة 

 :مسؤولية الالعب عن استعمال المنشط المحظورــــ  2

كانت ا١تادة األكٔب من القانوف الفرنسي رقم فأما فيما ٮتص جرٯتة تعاطي البلعب الرياضي للمنشط احملظور    

تقـو على عقوبة جنائية لكل من يستعمل عن علم كإرادة ُب أثناء  01/06/19652مؤرخ ُب  65-412

بطريقة مصطنعة كعابرة من  ا١تواد احملظورة إذا كاف من شأف ذلك أف ينمي إحدلاشًتاكو ُب مسابقة رياضية 

 قدراتو البدنية كأف ٭تدث ضررا بصحتو.
                                                             

1
 .79ص  مرجع سابق، ،محمد صبحي نجم انظر، 

2 Bertran Ozdirekcan, La répression du dopage dans le sport, thèse pour le doctorat en droit de 
l’université de Paris XII ,1992 . 
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يقرر عقابا جنائيا للرياضي جملرد استعماؿ ا١تواد أك الوسائل  لمف1989/ 28/06أما القانوف الصادر ُب   

 1.على جزاءات تأديبية ك أ٪تا نصا١تنشطة 

الرياضي، كىذا ما أكده القانوف الرياضة الفرنسي  نزع صفة التجرًن على فعل االستعماؿ للمنشط ٍبكمن     

الذم قرر إيقاع جزاءات  14/04/2010كأمر 03/07/2008ا١تعدؿ ٔتوجب قانوف  5/4/2006ا١تؤرخ ُب 

تطبق عليو من قبل ا٢تيئات اإلدارية ا١تختلفة العاملة ُب اجملاؿ  تأديبية على الرياضي الذم يستعمل مادة منشطة،

 .2الرياضي

الذم أنزؿ عقوبة تأديبية على كل رياضي يستعمل  05-13ما فعلو ا١تشرع اٞتزائرم من خبلؿ القانوف كىذا     

ا١تشرع من  إفأك كسيلة ٤تظورة كىذا ما الحظناه خبلؿ الباب الرابع عشر ا١تتعلق باألحكاـ اٞتزائية. امنشطا رياضي

 أك عدة عقاقَت أك كسائل معركضػة. اعقار 3ل خبلؿ ىذا القانوف ٓب ينزؿ عقوبة جزائية على الرياضي الذم يستعم

 .ثانيا: مسؤولية الالعب عن نشاطو السلبي

تشَت كل ا١تواثيق الرياضية إٔب إلزاـ البلعبُت الرياضيُت ُب أنواع متعددة من الرياضات إٔب ا٠تضوع لفحص طيب     

ؿ مفاده ماذا يعٍت ؤ تسا امنللتأكد من سبلمة البلعب من أية مادة أك كسيلة منشطة ٤تظورة، لكن قد يثار أما

 جرٯتة االمتناع عن الفحص الطيب؟امتناعو عن الفحص؟ كماىي األركاف اليت تقـو عليها 

 :القرينة الناجمة عن االمتناع ــــ1

إف ٣ترد امتناع البلعب الرياضي عن إجراء الفحص كا٠تضوع للرقابة، يعد قرينة قاطعة على استعمالو مادة أك      

وانُت اليت نصت أف االمتناع ُب حد ذاتو يشكل جرٯتة ُب الق عليو، ذلكؿ من ا١تهم االجابة ؤ كسيلة منشطة، تسا

                                                             
 .52 سابق صمرجع  كبش،محمود   انظر، 1

2
 Serge et Michel Pautot , le sport et la loi , op.cit. , p 298. 

ُب القائمة ا١تنصوص " ٯتنع على كل رياضي .......استعماؿ عقار أك عدة عقاقَت أك الوسائل احملظورة الواردة  05- 13من القانوف  193ا١تادة  3
 أعبله ، إال إذا منح إعفاء ألغراض عبلجية أك كاف لديو سبب طيب معفى قانونا ، ....." 189عليها ُب ا١تادة 
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ف البلعب الرياضي قد ألعلى ٕترٯتو، فهل تلحق بو العقوبة ا١تقررة ٞترٯتة تعاطي ا١تنشطات كىي جرٯتة أخرل، 

 .1  امتنع إلٯتانو ا١تطلق بأنو قد استعمل مادة أك كسيلة منشطة

الستعماؿ ا١تواد أك الوسائل ا١تنشطة ُب ا١تسابقات  2اٟتقيقة أف جانبا من الفقو قد ٖتدث عن القرينة القانونية    

القرينة ُب ٣تموعة من العبلمات اليت قد تظهر على البلعب الرياضي يكوف من  الفقو ىذهكقد صور  ،الرياضية 

 ا١تنشطات،من خبلؿ ىذه العبلمات قد استعمل  السهل على الطبيب ا١تعتمد أف يكتشف أف البلعب الرياضي

إذا قد يكوف البلعب ٦تتنعا  باالمتناع،مثل ُب عبلمات عضوية تتعلق بالبلعب، ال بسلوكو ا١تتمثل إذف فالقرينة تت

فيتم االكتفاء ٔتعاقبة البلعب عن جرٯتة االمتناع  ا١تنشط،عن الفحص لسبب ما غَت إٯتانو بأنو قد تعاطي 

 خاصة.تعد استنتاجات فردية ُب حاالت ه ال عن جرٯتة التعاطي، كىذ فحسب،

 التحليل يؤيده الدليالن اآلتيانــــ 

إف الفحص الطيب ىو بذاتو عملية قانونية إلثبات كجود ا١تادة ا١تنشطة ُب جسد البلعب، كليس بذاتو عملية    

 يقينية على أف البلعب ا١تمتنع ىو مستعمل للمادة ا١تنشطة.

ا ُب ٪توذج كاحد، منشطات ال ٯتكن د٣تهُب حالة إثبات التعاطي تكوف أماـ ٪توذجُت ٠ترؽ قواعد مكافحة ا١ت    

كىو فعل االمتناع الذم تقع عليو العقوبة ا١تقررة لو، كالنموذج  3كلكل ٪توذج عقوبة خاصة بو، النموذج األكؿ،

الثاين فعل االستعماؿ أك التعاطي الذم يأٌب ُب مرحلة ثانية، كلو عقوبة ٥تتلفة كمنفصلة عن عقوبة النموذج، كما 

 .سالفا  ذكرنا
                                                             

 . 281، مرجع سابق ، ص  وديع ياسين التكريتي ، نضال ياسين العبادى ، حسن عودة زعالانظر ،  1

فينبٍت عليو قاعدة ينص عليها ُب صيغة ٣تردة ، ك ىذه ىي القرينة القانونية ك النوع الثاين من : نوع يستنبطو ا١تشرع نفسو ،  نوعين علىالقرينة  2
القانونية القرائن ىي القرائن القضائية ك ىي ما يستنبطو قاضي ا١توضوع من ظركؼ الدعول ك تعد استنتاجات فردية ُب حاالت خاصة ، كما أف القرائن 

ىي اليت ال ٬توز دحضها إال باإلقرار أك اليمُت ،ك ُب األمور اليت ال تتعلق بالنظاـ العاـ ، ك النوع الثاين ىي القرينة على نوعُت : القرينة القاطعة ، ك 
ت بالكتابة ، القانونية غَت القاطعة ، اليت ال ٬توز إثبات عكسها ، أم دحضها ٔتختلف كسائل اإلثبات األخرل مثل الشهادة ك الكتابة ، أك مبدأ الثبو 

،ص 2006اإلثبات ُب ا١تواد اٞتزائية ُب ضوء الفقو ك االجتهاد القضائي ،د.ط، دار عُت مليلة، اٞتزائر، ، نبيل صقر ،  ،ط عبد القادرحالعريب ش انظر
158-159. 

 .283، مرجع سابق ، ص  رعال عودة ، حسنى، نضال ياسين العبادريتيوديع ياسين التكانظر ،  3
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على اعتقاده بأف الفحص  اكلكن العربة للغالب الشائع ال للنادر فإنو ُب الغالب يكوف امتناع البلعب متأسس    

تو قرينة بسيطة قابلة اسيفضح أمر ا١تتمثل ُب استعمالو ا١تادة ا١تنشطة، لذا أمكن القوؿ بأف االمتناع يشكل بذ

عاطى ا١تنشط كيقع عليو )أم البلعب( عبء إثبات إلثبات العكس، على أف البلعب ا١تمتنع عن الفحص قد ت

 عكس ذلك.

إف جرٯتة االمتناع عن ا٠تضوع للفحص كالرقابة أك أخذ العينات عاقب عليها ا١تشرع اٞتزائرم من خبلؿ ا١تادة     

نصها " يعاقب من......... يعًتض على تدابَت ا١تراقبة لؤلعواف ا١تنصوص ب 05- 13من القانوف  2فقرة  225

 1أعبله ...." 221يهم ُب ا١تادة عل

 2008ا١تعدؿ بالقانوف رقم  405- 2006ك ىذا أيضا ما نص عليو ا١تشرع الفرنسي من خبلؿ القانوف رقم    

من قانوف  25فقرة  232ا١تادة  158 – 2012ك القانوف رقم  379 – 2010ك األمر رقم  650–

سؤكلية اٞتزائية عليها يعد أمرا منطقيا، ألف إثبات جرائم إف ٕترًن ىذا النوع من األفعاؿ كترتيب ا١ت ،2الرياضة

ا١تنشطات يعتمد أساس على التحليل الكيميائي كالفحص السريرم، كمن ًب يكوف من شأف عدـ العقاب عليها 

 ٕتريد النصوص التشريعية من كل قيمة أك فاعلية.

 الطبي:أركان جريمة االمتناع عن الفحص  ـــــ 2

 اجراء الفحص الطيب يشكل ٪توذجا علىب الرياضي البلع امتناععًتاض على تدابَت ا١تراقبة من خبلؿ الإف ا    

 أركانو تتضح ُب ما يلي: اإجرائي

 

                                                             
يؤىل للبحث كمعاينة ٥تالفات أحكاـ تعاطي ا١تنشطات أعواف القطاع ا١تكلف بالرياضة احمللفوف  القضائية،" زيادة على ضباط الشرطة  221ا١تادة  1

 ق ىذه ا١تادة عن طريق التنظيم ....".يكا١تفوضوف ٢تذا الغرض بصفة قانونية  ٖتديد كيفيات تطب

2 Christophe Al biges, Stéphan Darmaisin ,Olivier Sautel responsabilité et sport , lescis Nexis 
Edition, 2007, p 88 
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 المفترض:الركن ـــــ أ 

 كيتجسد ُب صفة البلعب الرياضي كما ذكرنا سابقا.   

 :الركن المادي ـــــب 

كيرل بعض الفقو أنو يتحقق ٔتجرد السلوؾ اإلجرامي لبلعب الرياضي ا١تتمثل بامتناعو عن إجراء الفحص     

كا٠تضوع للرقابة ، إال أف الركن ا١تادم للجرٯتة كأم ركن مادم آخر ُب جرٯتة أخرل يتحقق ُب توافر العناصر 

لسببية ، كمرد ذلك أف القوانُت الرياضية قد جعلت من الثبلثة ا١تكونة للركن ا١تادم كىي السلوؾ كالنتيجة كالعبلقة ا

نشط ٤تظور ، شرط الزما ألداء ا١تسابقة الرياضية ، مالفحص الطيب للتأكد من سبلمة البلعب الرياضي من أم 

فعدـ ٖتقيق ىذا الشرط يؤدم إٔب عدـ الصفة القانونية للمسابقة الرياضية ، كعليو فإف السلوؾ اإلجرامي لبلعب  

الصفة القانونية على ا١تسابقة  إضفاءتناعو عن الفحص يؤدم إٔب نتيجة إجرامية تتمثل باٟتيلولة  دكف ُب ام

 الرياضية ، كىذا بذاتو يشكل ضررا على األداء الرياضي.

 المعنوي:الركن -ج  

ال ٯتكن أف تقع نتيجة خطأ أك إ٫تاؿ، بل ال بد من ٖتقق  ،إف جرٯتة االمتناع ىي جرٯتة عمدية ،إذا -

 القصد اٞتنائي ا١تتمثل بالعلم كاإلرادة.

فيجب أف ينصرؼ علم الرياضي بأنو ٯتتنع عن ا٠تضوع للفحص الطيب أك الرقابة الضركرية اليت أكجبها  -

متناع طواعية دكف أف القانوف إلثبات اٞترٯتة كالكشف عنها، فضبل عن إتاه إرادتو إٔب ٖتقيق ىذا اال

يكوف مصحوبا بضغط أك إكراه يعيب ىذه اإلرادة أك يعدمها، فهو يعلم كيريد االمتناع ك٥تالفة أمر 

 ا١تشرع كيستحق بذلك العقاب.
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 .المساىمــــــــــة في استعمــال المنشطـات الثـانـي: مسـؤوليــــةالفـرع 

ال يكفي من أجل القضاء على ظاىرة استعماؿ ا١تنشطات الرياضية أك اٟتد منها على أقل تقدير ٛتاية     

فالرياضي غالبا ما يتم ٖتريضو أك مساعدتو على استعماؿ ا١تواد أك   ،٭تيطوف بو  ذينالرياضي من أكلئك ال

بدافع الرغبة ُب ٖتقيق فوز   آخرين اخاصالوسائل ا١تنشطة ُب ا١تسابقات الرياضية أك ُب فًتة استعداد ٢تا من أش

لفريق أك رياضي معُت ، فيقوموف ْتثو على تناكؿ ا١تادة أك استعماؿ الوسيلة ا١تنشطة ، أك يقدموهنا لو أك يسهلوف 

لو تعاطيها بأية طريقة كانت فاستعماؿ ا١تواد أك الوسائل ا١تنشطة ٓب يعد من األمور اليت هتم الرياضي كحده ، إذ 

يقفوف خلف ا١تتسابقُت كال يتورعوف عن استخداـ كل الوسائل من أجل ٘تكينهم من  آخرينؾ أشخاص أف ىنا

، ا١تدربوف، األطباء  ،حىت كلو كانت ىذه الوسائل غَت مشركعة كمن ىؤالء األشخاص اإلداريوف ،ٖتقيق الفوز 

 .الصيادلة.... كمن ىنا كانت ضركرة حظر ا١تسا٫تة ُب استعماؿ ا١تواد ا١تنشطة

عاقب البلعب الرياضي جنائيا ُب حاؿ استعمالو يٓب  الذم اٞتزائرم تشريعكىناؾ بعض التشريعات من بينها ال   

ٍب ا١تواد أك الوسائل ا١تنشطة، ُب الوقت الذم تشددت فيو العقوبة على ا١تسا٫تة ُب استعماؿ ا١تنشطات، كمن 

عده أك اكأف "ا١تذنب اٟتقيقي" ىو من ٭تثو أك يسالرياضي الذم يقًتؼ ىذا الفعل على أنو ضحية،  إٔبالنظر 

 يسهل لو استعماؿ ا١تواد أك الوسائل ا١تنشطة.

قد كسع كثَتا من دائرة التجرًن هبذا ا٠تصوص  05-13لذلك ٧تد أف ا١تشرع اٞتزائرم من خبلؿ قانوف     

كثَتين ٭تيطوف بالبلعب الرياضي، ٦تا جعل من ا١تسا٫تة ُب استعماؿ ا١تنشطات جرٯتة   اكأصبح يشمل أشخاص

 خاصة أك مستقلة.

كعليو سنتكلم ُب ىذا الفرع عن الطبيعة القانونية لبلشًتاؾ ُب استعماؿ ا١تواد ا١تنشطة، ككيف تتحقق ا١تسا٫تة     

  اٞتنائية؟.
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 .ل المنشطاتالطبيعة القانونية لالشتراك في استعما :أوال

ىذا حد ركنها ا١تادم أك أعما٢تا التنفيذية، فهو على  إٔبُب اٞترٯتة ىو من يساىم فيها ّتزء ال يصل  1الشريك   

النحو ٮتتلف عن الفاعل األصلي أك أعمالو التنفيذية، الذم إما أف يقع منو الركن ا١تادم كامبل أك أف يرتكب 

 اإلجراميةاستنادا إٔب ذلك فإف الفاعل تكمن فيو الصفة  التنفيذية للجرٯتة.من األعماؿ  منو أك يأٌب عمبل اجزء

ُب اٞترٯتة ال تكمن فيو ىذه  اإلجراميليت قررىا القانوف، ٓتبلؼ عمل الشريك فإنو ْتكم بعده عن النشاط ا

 .2ة لة القانونيءالصفة اإلجرامية، كلوال صلتو بالفعل الذم أتاه الفاعل ١تا كقع ٖتت طائلة ا١تسا

خر بينما ال ٭تتاج الفاعل قانونا إٔب كجود الشريك معو، فإنو ال يتصور قانونا كجود الشريك إال مع آكٔتعٌت    

  3الفاعل كلذلك يسمى الشريك با١تساىم التبعي ُب اٞترٯتة استنادا إٔب الصفة التبعية لبلشًتاؾ.

الفقو حوؿ حدكد العبلقة اليت تربط بينهما إذ ساد كقد أعطى التميز بُت الفاعل كالشريك ٣تاال ٠تبلؼ ُب    

الفقو التقليدم الرأم القائل بأف العبلقة بُت نوعي ا١تسا٫تة ىي عبلقة استعارة تضفي على فعل الشريك الصفة 

 4.اإلجرامية، ٔتعٌت أف الشريك يستعَت إجرامو من الفاعل األصلي

 

 

                                                             
من ؽ.ع .ج ، اليت نصت على "أنو يعترب فاعبل كل من ساىم مسا٫تة مباشرة ُب تنفيذ اٞترٯتة  42لقد أكرد ا١تشرع اٞتزائرم صور االشًتاؾ ُب ا١تادة  1

 جرامي ".أك التهديد أك إساءة استعماؿ السلطة أك الوالية أك التحايل أك التدليس اإلأك الوعد  بةأك حرض على ارتكاب الفعل با٢ت

2
 .538، النظرية العامة لقانوف العقوبات ، مرجع سابق ، ص  يمان عبد المنعملسانظر  

 .139،ص2015اٞتزائر، ، شرح قانوف العقوبات اٞتزائرم القسم العاـ، د.ط، دار بلقيس ، دار البيضاء، سعيد بوعليانظر،  3

 .549 ، ص نفسو، النظرية العامة لقانوف العقوبات ، مرجع  يمان عبد المنعملسانظر  4
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ألصلي كمسؤكليتهما عن اٞترٯتة الواقعة، إذ ٓب تسلك كقد أثَت النقاش على ٖتديد مركز الشريك الفاعل ا

التشريعات اٞتنائية ُب معاملة الشريك مسلكا كاحد، فبعضها يقرر لو عقوبة أخف من عقوبة الفاعل، كالبعض 

 .1األخر يساكم بينهما ُب العقاب 

ا١تسا٫تة ُب استعماؿ ا١تنشطات كقد يثار التساؤؿ على الطبيعة القانونية لبلشًتاؾ حوؿ مدل انطباؽ ذلك على 

ا١تسا٫تة؟ أـ أف ىذه األفعاؿ ٘تثل خركجا  الرياضية، كىل باإلمكاف إعماؿ القواعد العامة ُب االشًتاؾ على أفعاؿ

 عن القواعد العامة ُب االشًتاؾ، كمن ٍب عدت ا١تسا٫تة ُب استعماؿ ا١تنشطات جرٯتة مستقلة )متميزة( بذاهتا؟

واد منشطة لرياضي باع مينبغي على كل شخص كصف أك  05-13من القانوف  192 من خبلؿ أحكاـ ا١تادة 

ككل تصدير كاستَتاد كحيازة ٢تا ...كمن خبلؿ ىذا القانوف فقد جرمت بنصوص صر٭تة  ،أك سهل استعما٢تا

 منشطات، ْتيث ٧تد أف ٭توز ظاىرة حيازة ا١تنشطات كنصت على عقوبة الغرامة بالنسبة لبلعب الرياضي الذم

من القانوف ا١تذكور عاقبت الشريك باٟتبس كالغرامة، إذ سهل عن علم ككعي، كبأم كسيلة كانت  224ا١تادة 

 من القانوف أك حرض على ذلك. 192الرتكاب أحد األفعاؿ اليت أكردهتا ا١تادة 

اليت  3فقرة  241كىذا ما نص عليو ا١تشرع الفرنسي من خبلؿ قانوف الرياضة السالف الذكر، من خبلؿ ا١تادة    

عقوبة اٟتبس كالغرامة  .... اْب كقررتكتسهيل كٖتريض  كتنازؿ،كصف كمنح كتطبيق  التالية: منجرمت األفعاؿ 

 2.لكل شخص يقـو هبذه األفعاؿ

كىذا يعٍت أف ا١تشرع اٞتزائرم عد االشًتاؾ ُب استعماؿ الرياضي مادة أك كسيلة منشطة ٔتثابة جرٯتة خاصة 

)مستقلة(، إذ ال يشًتط لقياـ ىذه اٞترٯتة ما تشًتطو القواعد العامة ُب عناصر ا١تسا٫تة اٞتنائية، كأف ذلك ٯتثل 

                                                             
1
ؽ .ع . ج . '' يعاقب  1فقرة  44أخذ ا١تشرع اٞتزائرم بالقاعدة اليت تضع الشريك ُب مستول الفاعل األصلي للجرٯتة ك ىذا ما نصت عليو ا١تادة  

 بالعقوبة ا١تقررة للجناية أك اٞتنحة''الشريك ُب جناية أك جنحة 

2 Serge et Michet Potot , le sport et la loi , Op.cit. , p 29 
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ُت ياألصلي ٣ترما حىت ٯتكن عقاب ا١تسا٫تُت التبع خركجا منو على تلك القواعد اليت تقضي بضركرة كوف الفعل

  1 .لو

إف توقيع العقوبة على الشريك أشد قسوة من تلك اليت تقع على الفاعل األصلي )الرياضي( ذاتو كىو ٯتثل  

رم من قانوف العقوبات اٞتزائ 44استثناء من النصوص التشريعية اليت تعد األصل العاـ ُب ا١تسا٫تة اٞتنائية، فا١تادة 

تنص على عقاب الشريك )ا١تساىم( بعقوبة الفاعل األصلي نفسها، كمن ًب لو طبقنا ىذا النص ما أمكن عقاب 

 2.الشريك بعقوبة أشد من عقوبة الفاعل الرياضي كما تقتضي بذلك القواعد العامة ُب ا١تسا٫تة اٞتنائية

 .تتحقـق المســــاىمة في استعمال المنشطـــات ثانيا: كــيف

إف ا١تسا٫تة ُب استعماؿ ا١تنشطات الرياضية تعد جرٯتة خاصة ك٘تثل خركجا عن القواعد العامة ُب ا١تسا٫تة    

فإف النصوص التشريعية ُب القانوف اٞتزائرم كالقانوف الفرنسي الرياضي نصت على عقوبة توقع على 3اٞتنائية 

نفسو كىذا ما ٯتثل استثناء من النصوص  الشريك ا١تساىم أشد قسوة من تلك اليت توقع على الفاعل الرياضي

 التشريعية اليت تعد األصل العػػاـ ُب ىذا ا٠تصوص.

ف يقػفػوف ك ٓب تعد ٤تل اىتماـ الرياضي كحده بل ىناؾ أشخاص آخر  كالوسائل ا١تنشطةفاستعماؿ ا١تنشطات    

من  192المادة كمن خبلؿ أحكاـ  ،الربح لو كبغرض ٖتقيق الفوزاستعما٢تا بغرض ٖتقيق  كٖتريضو علىخلفو 

أك منح أك إعطاء أك تطبيق على الرياضيُت " ٯتنع على كل شخص كصف أك تنازؿ أك بيع  05ـ13القانوف 

نافسات كالتظاىرات الرياضية أك الذين يتأىبوف للمشاركة فيها عقارا أك عدة عقاقَت أك الوسائل ا١تشاركُت ُب ا١ت

 "........ أعبله أك تسهيل أك اٟتث على استخدامها 189نصوص عليها ُب ا١تادة احملظورة الواردة ُب القائمة ا١ت

                                                             
1
 .71، مرجع سابق ص  محمود كبشانظر  

 .72ص  ، مرجع نفسو،محمود كبشانظر  2

 .180ص  سابق،مرجع  ،محمدجهل  انظر، 3
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فكيف تتحقق ا١تسا٫تة ُب استعماؿ ا١تنشطات الرياضية ك تنهض ا١تسؤكلية اٞتزائية من قبل ىؤالء الذين يقفوف     

 ك راء الرياضي ؟.

 كقبل ا٠توضهنا جرٯتة خاصة ٣تموعة من األركاف، إيلـز لقياـ اٞترٯتة ا١تسا٫تة ُب استعماؿ ا١تنشطات من حيث    

 ه اٞترٯتة صفة خاصة ُب الفاعل؟ذلك تتطلب ىذُب 

كالسالف ا١تعدؿ  2004أك القانوف اٞتديد  1989أك قانوف  1965إف ا١تشرع الفرنسي سواء ُب قانوف     

 05ـ  13ق.م من  192ة استخدـ تعبَت أم شخص كاف. كىذا ما فعلو ا١تشرع اٞتزائرم من خبلؿ ا١تاد الذكر

 ". يمنع على كل شخصالذم استخدـ عبارة " 

لذلك ٯتكن أف تقع ىذه اٞترٯتة من اإلداريُت أك ا١تدريُت أك ا١تشرفُت الصحيُت أك ا١تدربُت الرياضيُت أك األطباء    

 أك الصيادلة.

ستعماؿ ا١تنشطات الرياضية إدراكا كا١تبلحظ أف ا١تشرع اٞتزائرم كالفرنسي أرادا التوسع ُب ٕترًن ا١تسا٫تة ُب ا 

 منهما ٠تطورة ىذا السلوؾ بصفة خاصة.

 اٞترٯتة.ضح أركاف ىذه نو كبعد ىذه ا١تبلحظة حوؿ عدـ اشًتاط صفة خاصة ُب فاعل ىذه اٞترٯتة سوؼ    

 :الركــن المـــادي ــــــ 1

ذين يقـو لإف الكبلـ عن الركن ا١تادم ُب ا١تسا٫تة ُب استعماؿ ا١تنشطات الرياضية يقتضي تناكؿ العنصرين ال   

 نقطتُت:يتم توضيحو ُب سعليهما ك٫تا النشاط اإلجرامي ك ا١توضوع الذم ينصب عليو ىذا النشاط ك ىذا ما 
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 :النشــاط اإلجرامي ـــــأ 

من ا١تعموؿ أف االشًتاؾ اإلجرامي يتحقق كطبقا للقواعد العامة ُب ا١تسا٫تة اٞتنائية بالتحريض أك االتفاؽ أك      

إال أف القوانُت اليت جرمت ا١تسا٫تة ُب استعماؿ ا١تنشطات الرياضية تباينت ُب الصور اليت ٯتكن أف تقع  1ا١تساعدة

 .ٓتصوص ىذه اٞترٯتةهبا ا١تسا٫تة اٞتنائية 

ٍب قانوف  2006أفريل  25ٍب قانوف  1999مارس  23ا١تعدؿ ٔتوجب ؽ  1989إف ا١تشرع الفرنسي ُب قانوف  

نص على بعض أنواع السلوؾ  .2014فيفرم  01ٍب قانوف  2010أفريل  14كاألمر  2008جويلية  03

صورا ثبلثة تتمثل ُب كالسلوؾ احملظور اٗتذ العقاب، احملظور ٍب كضع العقاب ُب نص الحق على من ٮتالف ىدا 

ه ا١تواد أك الوسائل أك ذإعطاء الفاعل مواد منشطة أك تطبيق كسائل منشطة عليو أك التحريض على استعماؿ ى

ما أخد بو ا١تشرع اٞتزائرم من  كىذا  2من ق. ر. ف 10فقرة  232جاءت بو ا١تادة  كىذا ماتسهيل استعما٢تا 

 .192ا١تادة  ُب 05ـ  13خبلؿ ؽ. ر 

أمثلة ا١تساعدة على استعماؿ ا١تنشطات أك تسهيل ذلك أف يقـو ا١تساىم بتقدًن ا١تادة أك ٕتهيزىا أك  نمك    

ٖتضَتىا أك أف يقـو ببياف كيفية استخدامها أك أف يقـو ْتقن الرياضي هبا ، ك من أمثلة التحريض على استعماؿ 

 برصد مكافأة للرياضي إذا تناكؿ مادة منشطة مادة أك كسيلة منشطة قياـ مدير الفريق أك مدربو أك أحد ا١تعنيُت

أك يقـو شخص ببياف كتوضيح مزايا ا١تادة ا١تنشطة ك أ٫تيتها ُب ٖتقيق الفوز ٦تا قد يكوف  ،تعينو على ٖتقيق الفوز

من أمثلة ا١تشاركة ُب التحريض على ،3لو أثره ا١تباشر ُب استعما٢تا من قبل أحد الرياضيُت ا١تشاركُت ُب ا١تسابقة 

ف معظم إحيث  فيستبينابفرنسا بالنسبة لفريق  1998استعماؿ ا١تنشطات ما حدث ُب دكرة الدراجات لسنة 

                                                             
1
 .554ػ  553ص  سابق،مرجع  ،المنعمسليمان عبد انظر  

2 Charle dudognon , jean- pierre karaquillo , op.cit., p .144. 
 . 300، مرجع سابق ، ص  وديع ياسين التكريتي ، نظال ياسن العبادى ، حسن عودة زعال انظر، 3
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بسبب تناكؿ ا١تنشطات أماـ ٤تكمة ليل  2000مسَتم الفريق كجدكا أنفسهػػػم مقحمُت ُب ٤تاكم جنائية سنة 

 للجنح.  

 فيلي فوتالشرطة الفرنسية كمية ىامة من ا١تنشطات كانت ْتوزة طبيب الفريق  ك قد أكتشف األمر ١تا حجزت

الذم أشار إليو  ريشارد فيرانكالذم ٓب يتأخر عن الكشف عن تناكؿ سباقي الفريق مواد منشطة خاصة منهم 

 ) األرثزكبوييتُت ( اليت خاصيتها رفع نسبة األكسجُت ُب األنسجة. EPOباستعمالو مادة اؿ 

من ا١تدير الرياضي لفريق فيستينا كطبيب الفريق  يدين كبل 2000ديسمرب  22احملكمة حكما ُب  صدرتأف

 1.فربأتو احملكمة ريشارد فيرانكمنهما، أما البطل  كغرامة لكلباٟتبس 

 اإلجرامي:موضــوع النشاط ـــــ ب 

 القانوف كىي:ال بد من أف تصب ا١تسا٫تة بصورىا ا١تختلفة على ا١توضوعات اليت حددىا    

ُب مسابقة رياضية أك الذين يستعدكف  ُتيشًتط أف توجو ا١تساعدة أك التحريض إٔب أحد الرياضيُت ا١تشارك

 كاشًتط أف ،ا١تعدؿ أيضا التظاىرات الرياضية 1989القانوف الفرنسي الصادر ُب عاـ  كقد أضاؼ ،لبلشًتاؾ فيها

من  192جاءت بو ا١تادة  كىذا ماتكوف ا١تسابقة أك التظاىرة منظمة أك معتمدة من قبل االٖتادات الرياضية 

 يكوف ىذا الرياضي رجبل أك امرأة، كما يستوم أف يكوف كطنيا أك أجنبيا. كيستوم أف 05ـ  13القانوف 

ض أك ا١تساعدة زيادة قدرات الرياضي أف يكوف من شأف ا١تادة أك الوسيلة ا١تنشطة اليت انصب عليها التحري-

 بطريقة مصطنعة.

أف يكوف من شأف ا١تادة أك الوسيلة ا١تنشطة اليت ٘تت ا١تسا٫تة فيها اإلضرار بصحػػة الرياضي أك باألحرل -

 اإلضرار بكمالو البدين أك الذىٍت.

                                                             
 . 59ػ  55ص  2007،  ىومة للنشر كالتوزيع  دار 1، من احملاكمات الكربل، طعبد الحميد زروالانظر  1
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ًب استعما٢تا ُب أثناء االشًتاؾ ُب ا١تسابقة  هبا قدأف يكوف من شأف ا١تادة أك الوسيلة ا١تنشطة اليت ٘تت ا١تسا٫تة -

من القانوف  1فقرة  192كىذا ما جاءت بو ا١تادة  ،الرياضية أك ُب أثناء فًتة اإلعداد كالتدريب استعدادا ٢تا

أف يكوف من شأف ا١تادة أك الوسيلة اليت  ٬تب كعليو لكي تتحقق ا١تسا٫تة ُب استعماؿ ا١تنشطات .05ـ13

أك ا١تساعدة عمل زيادة مصطنعة ُب قدرات الرياضي كبإمكانياتو، فهل ينحسر التجرًن عن  يضانصب عليها التحر 

 الفعل إذا ما ًب ذلك استنادا إٔب كصفة طبية ألغراض العبلج؟

فقرة  192ا١تعدؿ كىذا ما جاء بو كذلك ا١تشرع ُب ا١تادة  1989فػي اٟتػقػيقة نص ا١تشرع الفرنسي ُب قانوف     

ف خطر االشًتاؾ ُب استعماؿ الرياضي مػػادة أك كسيلة منشطة ٬تب أال يضػػر ٔتػبػدأ حرية على أ1.جؽ.ر 2

ف ىناؾ بعض اٟتاالت اليت يسمح هبػا لؤلطباء بإصدار كصفات طبية إالوصف الطيب ألغراض عبلجية حيث 

ر استعماؿ لغرض العبلج ٖتتوم مادة منشطة ٤تظورة كٔتا ال يؤدم إٔب اقًتاؼ أم فعل ٥تالف لقانوف حظ

 ا١تنشطات كىي:

اٟتالة اليت يعتمد فيها الطبيب بأنو من الضركرم كصف العبلج الذم ٭توم مادة منشطة ٤تظورة، كإعبلـ -

 ه الوصفة مع ا١تشاركة ُب ا١تسابقات الرياضية.ذُب إعطاء ى االرياضي بأف ىناؾ تعارض

مع االشًتاؾ ُب ا١تسابقة الرياضية، كأف يقـو اٟتالة اليت يصف فيها الطبيب ا١تواد ا١تنشطة ضمن بعض الشركط -

الطبيب بإخبار الرياضي بأنو ملـز بأف يقدـ الوصفة العبلجية عند كل مرة تفرض فيها رقابة ضد تعاطي 

 2.ا١تنشطات

إال أف جانب من الفقو يرل أف اٟتاالت اليت تعطى فيها ا١تواد ا١تنشطة استنادا إٔب كصفة طبية ٓب يكن يقصد      

بل أراد ا١تشرع أف يؤكد حقيقة مؤداىا أنو حىت لو كانت ا١تادة اليت أعطيت  ،ك أف ٮترج من نطاؽ التجرًنبذل

                                                             
1
من طرؼ رياضي من دكف سبب طيب معلل  االستعماؿلغرض  اقتناءأك تصدير أك نقل أك حيازة أك  استَتاد"إنتاج أك صناعة أك  2فقرة  192ا١تادة  

 أعبله." 189قانونا ، عقار أك عدة عقاقَت أك كالوسائل احملظورة الواردة ُب القائمة ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة 

 .303ص ،، مرجع سابق  زعال ، حسن عودةى، نضال ياسين العبادتيير وديع ياسين التكانظر  2
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للرياضي من ا١تواد احملظورة فإف إعطاءىا لو استنادا إٔب كصفة طبية لغػػرض العبلج ٭توؿ دكف ٕترًن ىذا السلوؾ، 

قدرات ُب بقصد عمل زيادة مصطنعة  ككاف ذلكأما إف أعطيت ىده ا١تادة من طبيب استنادا إٔب كصفة طبية 

 1.ىذا السلوؾ ينطوم ٖتت نطاؽ التجرًن دكف أدىن شك كأدائو، فإفالرياضي 

ك ىي جرٯتة ا١تسا٫تة ُب استخداـ ا١تنشط  1989ها ا١تشرع الفرنسي ُب قانوف ثإضافة إٔب جرٯتة أخرل استحد    

إذ يكوف بذلك ا١تشرع الفرنسي قد سول ُب ٕترًن  البلجيكي،على اٟتيوانات ك ىذه اٞترٯتة ٓب ينص عليها ا١تشرع 

نص على جرٯتة ا١تسا٫تة ُب فأما ا١تشرع اٞتزائرم ، .2استعماؿ ا١تنشطات بُت كافة أنواع السباقات الرياضية

تقع من خبلؿ إعطاء أك تطبيق على اٟتيوانات خبلؿ ا١تنافسات أك اليت لى اٟتيوانات استخداـ ا١تنشط ع

التظاىرات الرياضية ا١تنظمة أك ا١ترخص هبا من طرؼ االٖتادات الرياضية الوطنية أك قصد ا١تشاركة فيها ، العقاقَت 

تغَت بصفة اصطناعية قدرهتا أك أف اليت من شأهنا  189أك الوسائل الواردة ُب القائمة ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة 

 3. 03فقرة  192ه ا٠تاصية ،ك ىذا ما نصت عليو ا١تادة ذٗتفي استعماؿ العقاقَت أك الوسائل اليت ٖتتوم على ى

 :الركن المعنويـــــــ  2

يتخذ الركن ا١تعنوم فيها صورة القصد اٞتنائي  إذجرٯتة ا١تسا٫تة ُب استعماؿ ا١تنشطات من اٞترائم العمدية،      

إٔب لدل ا١تسا ىم أيا كانت الصورة اليت ساىم هبا ُب استعماؿ ا١تنشطات. أم تتجو إرادة الفاعل )ا١تساىم( 

ٖتريض الرياضي أك مساعدتو على استعماؿ مادة منشطة  إٔباقًتاؼ ىذا السلوؾ اإلجرامي، كيلـز أف تتجو إرادتو 

لبلعب  captagonقيق الفوز كمثاؿ عن ا١تسا٫تة ما أقدـ عليو الطبيب ُب كصف أقراص تعينو على ٖت

كساطة  إٔبالرياضي، ك٭تتاج  إليوكوف الطبيب كاف يرغب أف يكوف عضوا بنادم الدرجات الذم ينتمي   ،دراجات

نو على ٖتقيق الفوز، فتم أحد الرياضيُت ، فهو كاف يعلم بوصفو طبيبا أف ىذه األقراص تزيد من قدراتو البدنية كتعي

                                                             
1
 .  75سابق ص مرجعكبش،، محمود  انظر 

2
 .83مرجع نفسو ػ ص  ،كبشمحمود  انظر  

 .مرجع سابق، 05ػ  13 القانوف 3
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ا  ٓب تتجو إرادتو ذ، ك إ 10/1967 /31البلجيكية ُب حكم صادر  Gandمن طرؼ ٤تكمة استئناؼ  إدانتو

على ىذا النحو انتفى القصد ُب مسلكو. فإذا كانت ا١تادة قد أعطيت للرياضي بقصد ٖتسُت لياقتو بطريقة 

ا٢تدؼ منها مساعدتو على الغش ُب اللعب عن طريق  طبيعية، أك كانت بقصد عبلجو من مرض كدكف أف يكوف

 زيادة قدراتو بطريقة عابرة كمصطنعة، فبل تقع ىذه اٞترٯتة لتخلف الركن ا١تعنوم.  

على أف يكوف التحريض أك ا١تساعدة عن علم أك  1965صراحة ُب قانوف  الفرنسي يؤكدكقد كاف ا١تشرع     

تنمي بطريقة مصطنعة كعابرة من قدراتو كأدائو، كأف من شأف هنا أف أكعي، كمنصب على مادة منشطة من ش

 انتفى العلم انتفى القصد اٞتنائي. فإذا ،استعما٢تا اإلضرار بكيانو البدين كالنفسي

 كلكن ما ىو اٟتل ُب حالة عدـ اشًتاط ا١تشرع صراحة أف يكوف التحريض أك ا١تساعدة عن علم أك عمد؟      

الذكر ٓب يرد فيو نص يستلـز صراحة ضركرة توافر القصد أك العمد ُب  السالف 05ػػػػ13قانوف  إٔببالرجوع   

الرأم الغالب ُب الفقو فاف ذلك ال ٭توؿ دكف  إٔباستنادا  كلكنسلوؾ الفاعل )ا١تساىم( ُب استعماؿ ا١تنشطات. 

طبيقا للقواعد العامة. ذلك أف القوؿ بضركرة توافر القصد اٞتنائي لقياـ جرٯتة ا١تسا٫تة ُب استعماؿ ا١تنشطات ت

القصد اٞتنائي ٯتثل الشكل العادم للمسؤكلية اٞتزائية، ُب حُت أف ا٠تطأ غَت العمدم ٯتثل شكبل استثنائيا لتلك 

ف القاعدة ىي ا١تسؤكلة عن الوقائع العمدية كال يسأؿ اإلنساف عن الوقائع غَت العمدية إال إا١تسؤكلية. كحيث 

ذلك صراحة، فمعٌت ذلك أف ا١تسؤكلية اٞتزائية عن األفعاؿ ا١تنصوص عليها ُب قانوف  حينما ينص القانوف على

كال ٬توز تأسيسها على ا٠تطأ غَت  ،ؤسس على القصد اٞتنائيتالعقوبات أك أم قانوف عقايب آخر ٬تب أف 

رائم العمدية اليت ذلك فاف جرٯتة ا١تسا٫تة ُب استعماؿ ا١تنشطات تعد من اٞت إٔباستنادا  ،العمدم إال بنص صريح

 بنص صريح. إليهاا١تشرع اإلشارة  كإف أغفل٬تب أف يتوافر فيها القصد اٞتنائي 
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 المترتبة على استعمال المنشطات الثاني: الجزاءاتالمطلب 

قد تقًتف كل قاعدة سلوكية قانونية أك أخبلقية كاجتماعية ّتزاء معُت، كىذا األخَت ٮتتلف باختبلؼ تلك    

فهو عبارة عن رد فعل صادر نتيجة اإلخبلؿ بإحدل ىذه القواعد بارتكاب جرٯتة ما، كذلك األثر  ،القاعدة

 الناتج عن اإلخبلؿ بالقاعدة القانونية. 

لخركج عن القانوف ٔتعناه الواسع. كيستفاد من ىذا التعريف أف لىو رد الفعل االجتماعي ا١تنظم  كاٞتزاء القانوين

 أنواع ثبلثة من اٞتزاءات القانونية ىي اٞتنائي كا١تدين كاٞتزاء التأدييب. اٞتزاء القانوين ينطوم على

ىو خطأ جنائي أـ ىل استنادا إٔب ذلك فإف النظم القانونية تتفاكت ُب الوصف الذم تتبعو على خطأ معُت،    

اٞتنائي، أـ أسلوب  ا٠تطأا٠تطأ، أىو أسلوب  امدنٍت أـ تأدييب؟ من ٍب ُب األسلوب الذم تقرره ١تواجهة ىذ

طأ الطبيعة اليت يقدر أهنا تبلئمو، ا٠تالتعويض ا١تدين، أـ أسلوب اٞتزاء التأدييب؟ كا١تشرع ىو الذم يضفي على 

 كىذه الطبيعة ا٠تاصة ىي اليت ٖتدد النظاـ القانوين الواجب التطبيق.

على كاجب أك انتهاؾ االلتزاـ، إال أهنا  إف اتفقت األخطاء أيا كاف اجملاؿ اليت تقع فيو ُب خط عاـ ىو ا٠تركج    

 ٗتتلف جوىريا ُب طبيعة ىذا الواجب أك االلتزاـ الذم يتحقق بو اإلخبلؿ ا١توجب للمسؤكلية. 

 ُب فرع ثاف. التأدييب اٞتزاء ك اٞتزاء اٞتزائي إٔبتطرؽ نكعليو سنقسم ىذا ا١تطلب إٔب فرعُت، ُب الفرع األكؿ س   

 .الجزائي األول: الجزاءالفرع 

يكوف  إفاٞتزاء اٞتزائي ىو األثر القانوين ا١تقرر ُب قانوف العقوبات بناء على ارتكاب جرٯتة، كىذا األثر إما       

 أثرا جزائيا أك أثرا غَت جزائي.
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يتمثل ُب التعويض ا١تإب )تعويض فاألثر الغَت جزائي  أماأك التدبَت االحًتازم، 1العقوبةُب يتمثل  كاألثر اٞتزائي  

 (.ناشئ عن اٞترٯتةالالضرر 

ىي اليت قررهتا القوانُت اليت  اآلثارألف مثل ىذه  اآلثاردكف غَتىا من  اٞتزائية اآلثاردراستو  ىو لكن ما يهمنا    

بابا كامبل لؤلحكاـ العقوبة، كلقد أفرد ا١تشرع اٞتزائرم ُب كخاصة ا١تتمثلة  ،جرمت استعماؿ ا١تنشطات الرياضية

اٞتزائية، ٭تتوم على ثبلثُت مادة كلها ٕتـر األفعاؿ ا١تخالفة ألحكاـ ىذا القانوف، كما زكد الباب الرابع عشر 

، إال أف ا١تشرع جـر تعاطي ابعقوبات معظمها من قبل اٞتنح، كٯتكن أف تصل فيها العقوبة إٔب عشر سنوات حبس

 السالف الذكر. 05ػػػػػ13من قانوف رقم  225ك 223ا١تنشطات ُب مادتُت فقط كىي ا١تادة 

 األصلية.أوال: العقوبات 

 اآلٌب:على النحو  كالغرامة كىي توقعاٟتبس ُب ٘تثلت ىذه العقوبات    

ُب ا١تنافسة أك التظاىرة ا١تنظمة أك ا١ترخص 2حصرت العقوبة على الرياضي ا١تشارؾ 05ػػػػػ13من قانوف  225ا١تادة 

 .189ورة اليت ذكرت كنصت عليها ا١تادة ظعقاقَت أك كسائل ٤تهبا، ك٭توز على 

مئة  500ألف كحد أدىن إٔب  100الشيء ا١تبلحظ ىو أف عقوبة الرياضي جاءت عبارة عن غرامة مالية من    

أم أف  لو،أم أهنا عقوبة ٥تففة با١تقارنة مع من يقـو بوصفها للرياضي أك تقدٯتها  فقط،ألف دينار جزائرم 

ٯتثل ا١تؤطر  )الذمكانت أخف من عقوبة الشريك   كا١تنشطات(أصلي )الرياضي الذم ٭توز العقاقَت  الفاعل

 3 .ٮتالف نوعا ما ىو متعارؼ عليو ُب الشريعة العامة كىذا ماالرياضي( 

                                                             
عن اٞتزاء  كىي ٗتتلفعلى مرتكبيها  القاضيكيوقعها  ضررىا،١تصلحة اجملتمع الذم أصابو  فيو،العقوبة جزاء يقرره القانوف للجرٯتة ا١تنصوص عليها  1

فالتعويض حق للمتضرر مقرر ١تصلحتو مقابل من أصابو من ضرر ناشئ عن فعل يطلق عليو ٕتاكز " اٞترٯتة ا١تدنية " اليت تًتتب  التعويض،ا١تدين أم 
 فإذا ٓب ينشأ ضرر للشخص من الفعل الواقع ال يوجد ٤تل للتعويض. ل ا١تدنية،عليها الدعو 

عقوبة الشريك أكثر من  2013 نو ُب القانوف الرياضي لسنةأإف ا١تبدأ بالقانوف اٞتزائي أف عقوبة الشريك تكوف مساكية لعقوبة الفاعل األصلي، غَت  2
 عقوبة الفاعل األصلي.

3
ا١تنشطات أعواف القطاع  تعاطيكمعاينة ك٥تالفة الشرطة القضائية يؤىل للبحث  ضباطعلى انو زيادة على  05-13من قانوف  221نصت ا١تادة  

 .قانونيةالغرض بصفة  كا١تفوضوف ٢تذاا١تكلف بالرياضة احمللفوف 
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الوكالة عدـ احًتاـ القرارات التأديبية اليت تقضي با١تنع من ا١تمارسة اليت تصدر عن  أفلبلنتباه ىو  كالشيء ا١تلفت

الرياضية ١تكافحة تعاطي ا١تنشطات )اللجنة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات ا١تمثل ا١تؤقت كما ذكرنا سلفا(، حيث 

 .05ػػػػػػػ 13من قانوف  225ػػػػػػػ 223ا١تادتُت ٮتضع ا١تخالف ٢تا لنفس العقوبة ا١تذكورة ُب 

ُب قانوف الرياضة  26فقرة  232 مادتو كا١تعدؿ ُب 1989أما ا١تشرع الفرنسي ُب القانوف الصادر سنة     

أكرك، أما فيما ٮتص عدـ احًتاـ القرارات التأديبية  7500ك ايعاقب الرياضي الذم ٭توز ا١تواد ا١تنشطة بسنة حبس

 232اليت أصدرهتا الفيدرالية الرياضية، فإف القانوف الرياضي الفرنسي فرض عقوبة ُب ىذه اٟتالة طبقا للمادة 

 1أكرك.7500أشهر( حبس كغرامة تقدر6اليت تقضى بستة أشهر) 25فقرة

صوؿ على ىذه ا١تواد اٟت١تنع ككقاية الرياضي من  اكمؤثر  اي، فيكوف قاسيكما أف الردع ٯتكن أف يطاؿ غَت الرياض   

كمليوف دينار  اعقوبة ٯتكنها أف تصل إٔب سنتُت حبسا١تشرع اٞتزائرم ، إذ قرر وكالوسائل اليت تؤثر على صحت

 .05ػػػػػ13من القانوف  223جزائرم كغرامة كىو ما كرد ُب نص ا١تادة 

ل ا١تسا٫تة ُب استعماؿ ا١تنشطات جرٯتة خاصة عندما كاجو من ٭تيط بالرياضي كال إف ا١تشرع اٞتزائرم جع    

 يًتدد ُب مساعدتو أك ٖتريضو على استعماؿ ا١تنشطات، فقد كاجهو بعقوبة أشد قسوة من عقوبة الرياضي الفاعل.  

 رفض ا٠تضوع ُب ه سابقا،كما عاقب ا١تشرع اٞتزائرم ا١ترتكب اٞترٯتة السلبية، ك تتمثل اٞترٯتة كما ذكرنا     

قـو هبا أعواف ا١تراقبة اليت ًب ذكرىا يأك عرقلة تدابَت ا١تراقبة اليت  الرياضي،للفحص ك الوقاية، أم أخذ العينات من 

أم باٟتبس  ،223عقوبة ا١تقررة لغَت الرياضي طبقا للمادة الىي نفس  ك 05ػػػػػػ 3من قانوف  221ُب ا١تادة 

  الوقاية.كغرامة كل من يرفض أك يعًتض على الفحص الطيب ك 

 

 

                                                             
1 Charle dudognon et jean pierre karaquillo , dictionnaire juridique du sport op.cit. 146. 
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 .ثانيا: العقوبات التكميلية 

ا١تلغى  1965من القانوف الفرنسي الصادر سنة  04لقد ًب تناكؿ ىذه العقوبات التكميلية طبقا للمادة    

 ا١تساىم معو كاليت ٘تثلت كاآلٌب: م أجاز للمحاكم أف توقعها على الرياضي أكذكال 1989ٔتوجب قانوف سنة 

ٖتظر على الرياضي الذم يرفض ا٠تضوع للفحص الطيب كأخذ عينات لبلشًتاؾ ُب أية مسابقة رياضية مدة  ػػػػػػ  

 تًتاكح ما بُت ثبلث إٔب ٜتس سنوات.

ضية أك القياـ ٖتضر على كل من يسهل أك ٭ترض بأية كسيلة على استعماؿ ا١تنشطات، تنظيم أية مسابقة رياػػػػػػ  

 بأم عمل فيها ا١تادة ا١تذكورة أعبله.

لم يتكلم عن العقوبات التكميلية ك إ٪تا يكوف اٞتزاء تأديبيا ف 1989أما القانوف الفرنسي الصادر ُب عاـ     

ك كذلك بالنسبة منو،  تخذ عيناألبالنسبة  للرياضي الذم يستعمل ك يعًتض ك يرفض ا٠تضوع للفحص الطيب 

ك ىذا ما سار عليو ا١تشرع اٞتزائرم طبقا  ،أك ٭ترض بأية كسيلة كانت على استعماؿ ا١تنشطاتللذم يسهل 

الذم أفرد جزاءات تأديبية ، لذا ٬تب احًتاـ الطابع ا١تميز ٢تذه القواعد من أجل تنفيذ ا١تدكنة   05ػػػػػ 13قانوف لل

ك ىو  ،أصحاب ا١تصلحة ُب ٚتيع أ٨تاء العآب ك حقيقة أف ىذه القواعد تتمثل ُب توافق اآلراء جملموعة كاسعة من

  1.ضركرم ٟتماية كضماف اإلنصاؼ ُب ٣تاؿ الرياضة

إف نشر البلئحة الدكلية ١تكافحة ا١تنشطات كمواكبة كل تعديل أك ٖتديث هبا كأىم مراحل التوعية كالتثقيف     

ة الرامية إٔب رياضة خالية من آفة ا١تنشطات الرغبة لتوحيد األنظم إطارٓتطر ىذه اآلفات الضارة، كما أهنا تأٌب ُب 

١تنافسة شريفة تقـو على أخبلقيات كقيم  ٞتميع القوانُت. كاألنظمة ا٢تادفة اكٖتقيقا لبللتزامات الدكلية كتنفيذ

تنافسية تنعكس على كاقع الرياضة الوطنية كتسهم ُب النهوض هبا ك٘تنحها معايَت التطبيق األمثل ١تبادرة الدكؿ 

 مة ُب الرياضات ا١تختلفة بدعم من اللجاف األك١تبية الدكلية كاالٖتادات كا١تنظمات الرياضية العا١تية.ا١تتقد

                                                             
1 Code National Anti Dopage, Regles Nationales Anti dopage ,2015. 
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خبلؿ التوقيع عل أىم كثيقتُت دكليتُت ُب  كذلك منمن الدكؿ اليت عملت بالتوجيهات العا١تية  كتعترب اٞتزائر    

١تكافحة  كاالتفاقية الدكلية wadaالدكلية ١تكافحة ا١تنشطات الصادرة عن  كىي البلئحةاجملاؿ الرياضي 

 .(WNESCO)اليونسكو ا١تنشطات الصادرة عن منظمة 

 كا١تخاطر اليتٚتيع اآلفات  من مكرياضييها كٛتايتهبشباب اٞتزائر  كاالىتماـ الكبَتينعلى اٟترص  كىو تأكيد

 2013، حيث صدر تعديل لبلئحة الدكلية ١تكافحة ا١تنشطات هناية عاـ كمستقبلهم الرياضيىم ءهتدد عطا

كا١تضموف إعداد ا١تدكنة الوطنية للرقابة على ا١تنشطات بالشكل  كقد ًب، 2015العمل هبا بدءا من عاـ  كاليت ًب

 للتطبيق على أرض الواقع. كاعتبارىا مثالية 2015يتناسب مع األنظمة الدكلية لعاـ  الذم

ترب ىذه ا١تدكنة ىي ا١ترجع األساس للتعامل مع ٚتيع قضايا ا١تنشطات ُب الرياضة اٞتزائرية اليت ٬تب أف حيث تع  

 تكوف خالية من ىذه اآلفة.

، ا١تعدلة 2015اٞتزائرية التقيد بأنظمة ا١تدكنة لعاـ  كا١تنظمات الرياضيةاإلطار فإف مسؤكلية ٚتيع ا٢تيئات  كُب ىذا

 من خبلؿ التنسيق مع اللجنة الوطنية للرقابة على ا١تنشطات.  كالقانونية كا١تالية لتنفيذىاة اإلداري كاٗتاذ اإلجراءات

 .التأديبي الجزاء: الثانيالفرع 

نتمي إليها يكىو جزاء مقرر ١تصلحة ا٢تيئة اليت  ،اٞتزاء التأدييب ىو األثر القانوين الذم يًتتب على ا٠تطأ التأدييب   

جريمة للواجبات اليت تفرضها عليو صفتو الوظيفية أك ا١تهنية كيطلق عليها ٕتاكزا "مرتكب الفعل ا١تخالف 

 ".تأديبية

السالف الذكر  05ػ 13من قانوف  215كلقد كرس ا١تشرع اٞتزائرم سلطة التأديب من خبلؿ نص ا١تادة      

عرض الرياضي أك ٣تموعة بنصو " زيادة على العقوبات ا١تنصوص عليها ُب التشريع كالتنظيم ا١تعموؿ هبما يت

الرياضيُت كمستخدمو التأطَت ُب حالة ارتكاهبم أخطاء جسيمة أك عدـ مراعاهتم القوانُت كاألنظمة الرياضية إٔب 
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".  ٖتدد حاالت ا٠تطأ اٞتسيم كطبيعة العقوبة ككيفيات تطبيقها ككذا طرؽ الطعن ُب القوانُت  1عقوبات تأديبية

 األساسية للهيئات الرياضية ا١تعنية. 

التأديبية  كثانيا السلطةناكؿ أكال السلطة الػتأديبية ا١تعًتؼ هبا لبلٖتادية الرياضية، نتخبلؿ ىذا الفرع سكمن      

 ا١تنشطات.١تكافحة ا١تخولة للجنة الوطنية 

 الرياضية.أوال: السلطة التأديبية المعترف بها لالتحاديات 

كىذه إف ٦تارسة السلطة التأديبية من طرؼ االٖتادية الرياضية تسمح بضماف السَت اٟتسن للتظاىرة الرياضية،    

 ا١تنشطات.ٗتوؿ لبلٖتادية تقرير عقوبة تأديبية ُب حالة انتهاؾ قواعد مكافحة  السلطة

 الرياضية:القانون األساسي لالتحاديات  ـــــ 1

كىذا بالنظر  ،أماـ غياب تعريف للقانوف األساسي ٯتكن اعتباره اتفاقية تلتـز هبا األطراؼ ا١تتضمنة ٢تذه اٞتمعية   

نو اتفاقا يلتـز ٔتوجبو شخص أك عدة أشخاص ٕتاه شخص ألإٔب التعريف الذم خص لو ا١تشرع اٞتزائرم العقد 

 2.ءشيأشخاص ٔتنح أك فعل أك عدـ فعل  عدةأك 

كنفس االٕتاه سار عليو الفقو ُب فرنسا عندما اعترب أف القوانُت األساسية ىي عقود ترـب بُت أعضاء اٞتمعية،    

من القانوف ا١تدين الفرنسي فهي  1134أحكاـ ا١تادة  إٔبالعقود بصفة عامة بالنظر هبا كبنفس القوة اليت تتمتع 

هبذا ا١تفهـو تعترب العقد التأسيسي للجمعيات كالشركات ىو العقد الذم ٔتوجبو يتم كضع قواعد السَت كالتنظيم 

 ٢تذه اٞتمعيات. 

                                                             
1
 Laurence chevé، la justice sportive، lextenso éditions,2012, P22. 

ا١تؤرخ ُب  10ػ  05القانوف رقم  كا١تتمم ٔتوجبا١تعدؿ  1975ػ  09ػ  26ا١تؤرخ ُب  58ػ  75قانوف ا١تدين الصادر ٔتوجب أمر رقم المن  54ا١تادة  2
 .2005أكت  20
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أحكاـ قانوف  غة كطنية تسَت عن طريقبأف االٖتاديات الرياضية الوطنية ٚتعية ذات ص 05ػػػػػ13جاء ُب قانوف   

باإلضافة إٔب القانوف ا١تتعلق باٞتمعيات ككذا قوانينها األساسية اليت يوافق عليها الوزير ا١تكلف بالرياضة،  05ػػػػ13

 كتكوف ىذه القوانُت األساسية ٪توذجية لكل االٖتادات كيتم ىذا عن طريق التنظيم. 

ستمد قوهتا التنظيمية من قوانينها األساسية، فالقانوف كبالتإب ٯتكن القوؿ إف االٖتاديات الرياضية أصبحت ت    

أسس ٔتوجبو االٖتادية، كتضبط كيفية سَتىا كتنظيمها مع ٖتديد تاألساسي ىو ٔتثابة شهادة ميبلد الذم ت

 ىياكلها.

نص ا١تشرع اٞتزائرم على القانوف األساسي النموذجي لبلٖتاديات الرياضية ٔتوجب ا١تلحق التابع للمرسـو   

ا١تعدؿ ك ا١تتمم, ٖتت مربر ا٠تدمة العمومية كالصاّب  2005ػػػػػػ10ػػػػػػػػ 17الصادر ُب  405ػػػػ05تنفيذم رقم ال

العاـ ، قاـ ا١تشرع بتفويض صبلحية التشريع لبعض اٞتمعيات الناشطة ُب قطاع الرياضة لوضع كسن بعض 

السَت  ٢تيئات بإصدار تنظيمات ك لوائح قصد تنظيم القوانُت ، كاألنظمة التأديبية ، ك ٖتت ىذا ا١تربر تقـو ىذه ا

اٟتسن للتظاىرة الرياضية سواء من الناحية التقنية أك من الناحية التأديبية كإصدار عقوبات ُب حاؿ اإلخبلؿ 

بقواعد مكافحة ا١تنشطات ، فمجموع اللوائح الرياضية ٘تثل القانوف الواجب التطبيق عند خرؽ قواعد مكافحة 

 .واء تعلق بالرياضيُت أك بغَت الرياضيُت الفاعليُت ُب اٟتقل الرياضي ا١تنشطات س

 الرياضية:أساس السلطة التأديبية لالتحادية  ـــــ 2

جعلت االٖتادية الرياضية ٘تارس نشاطها بكل استقبللية إال أف السلطة  1من نفس القانوف 87طبقا لنص ا١تادة   

فركضة على االٖتادية ا١تعتمدة أثناء ٦تارسة السلطة مالتأديبية لبلٖتادية ىي مؤطرة بواسطة تدابَت تشريعية كتنظيمية 

 ي الفرنسي.من القانوف الرياض 131كىذا ما جاء بو ا١تشرع الفرنسي من خبلؿ نص ا١تادة  ،التأديبية

                                                             
 مرجع سابق. 05-13قانوف  – 1
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يتماشى كالقوانُت  اتأديبي ابا١تنفعة العمومية كالصاّب العاـ، ٬تب أف تتبٌت قانون ٢تأتا أف االٖتادية الرياضية معًتؼ  

ك٬تب كذلك أف يكوف قانوف تأدييب خاص ُب ٣تاؿ مكافحة ا١تنشطات، إضافة إٔب أف يكوف  ،التأديبية النموذجية

متطابق مع القانوف العا١تي ١تكافحة ا١تنشطات، كُب حالة عدـ مطابقة القانوف التأدييب ا٠تاص ٔتكافحة ا١تنشطات 

نقائص بينة تضر بتطوير االختصاص أك للتدابَت التشريعية كالتنظيمية، يتم إلغاء االعتماد لبلٖتادية ُب حالة كجود 

ر السالف الذكر ، ىذا االٕتاه الذم أخذ بو .من ؽ 95ك ىذا ما جاءت بو ا١تادة  ،االختصاصات الرياضية

فقرة من قانوف الرياضة ، حيث ًب إلغاء  135ا١تشرع اٞتزائرم  ىو نفس إتاه ا١تشرع الفرنسي من خبلؿ ا١تادة 

ُب ٣تاؿ مكافحة ا١تنشطات ك التدابَت التشريعية  اخاص الفركسية ألهنا ٓب تضع قانوناعتماد االٖتادية الفرنسية ل

  1كالتنظيمية

من  189جاءت بو ا١تادة  كىذا ما ،ىي ٤تددة على سبيل اٟتصر اتأديبي أإف األفعاؿ اليت ٯتكن أف تشكل خط  

 نفس القانوف.

 ورة بدكف سبب طيب.ظعقار أك كسيلة ٤تىو استعماؿ أك ٤تاكلة استعماؿ أك حيازة أك ٤تاكلة حيازة  -

منح، للرياضيُت عقارا أك عدة عقاقَت أك كسائل أك طبق، أك قدـ، أك ٯتنع أيضا على كل شخص كصف،  -

 .192ورة كىذا طبقا للمادة ظ٤ت

إنتاج أك صناعة، أك اسًتاد، أك تصدير، أك نقل، أك حيازة، أك اقتناء لغرض االستعماؿ من طرؼ رياضي  -

 .189طيب معلل قانونا، أك الوسائل احملظورة الواردة ُب القائمة ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة  من دكف سبب

 تزكير كٖتطيم أك إتبلؼ كل عنصر يتعلق بعينة أك ٖتليل. -

 االعًتاض بأم كسيلة كانت على كل تدابَت مراقبة تعاطي ا١تنشطات. -

 
                                                             

1 Laurence Chevé, LA justice Sportive, OP.CIT .P.24                                            
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 الجزائرية لكرة القدم ''العقوبة الرياضية وفق مدونة االنضباط '' االتحادية ــــ  3

إف الطابع ا٠تاص ا١تعًتؼ بو للقواعد ا١تطبقة على النشاط الرياضي كاستقبل٢تا عن القواعد القانونية الوطنية     

اإلقليمية كالدكلية ال ينحصر ُب بلورة كمراقبة حسن تنفيذ ىذه القواعد من طرؼ ىيئات تتمتع باالستقبللية 

 اجملاؿ الرياضي، بل يضاؼ إٔب ذلك سلطة التأديب أم معاقبة كل شخص طبيعي كالسيادة ُب ٦تارسة مهامها ُب

ُب عرقلة حسن سَت ا١تنافسات الرياضية.   ٘تارس سلطة  اأك معنوم ٮتضع ٢تذه ا٢تيئات ٮترؽ ىذه القواعد متسبب

 التأديب عن طريق تسطَت مدكنة انضباط ٖتدد األفعاؿ اليت تشكل خرقا للقواعد الرياضية كالعقوبات ا١تقررة ٢تا.   

ا نفس القانوف '' تسن االٖتاديات الرياضية الوطنية ُب أنظمته من 216ُب ا١تادة اٞتزائرم لقد نص ا١تشرع    

مة إليها، ْتل أك تسوية كل النزاعات اليت ٯتكنها ضأحكاما تضمن تكفل أجهزهتا السيادية أك أجهزة ا٢تياكل ا١تن

 على ا٠تصوص عرقلة ا١تشاركة كالسَت اٟتسن للمنافسات كالبطوالت ككذا السَت اٟتسن للهياكل ا١تذكورة '' 

الرياضية، يتم عرض دراسة مدكنة االنضباط التابعة لبلٖتادية استنادا لسلطة التأديب ا١تعًتؼ هبا لبلٖتاديات    

تنظيم كالتنشيط الرياضي ا١تشرؼ على رياضة كرة القدـ كىي لل اٞتزائرية لكرة القدـ، حيث باعتبارىا ىيكبل

وجب مهاـ قامت االٖتادية اٞتزائرية لكرة القدـ ٔت ،الرياضة األكثر شعبية ُب اٞتزائر كتنتشر عرب كافة الًتاب الوطٍت

 27بوضع تنظيم داخلي معتمد من طرؼ اٞتمعية العامة لبلٖتادية بتاريخ  1ا٠تدمة العمومية ا١تسندة إليها قانونا 

٭تدد القواعد اليت ٬تب احًتامها من كل األطراؼ الفاعلة ُب  2011جويلية  03كا١تعدؿ بتاريخ  2011مارس 

 ٣تاؿ كرة القدـ .

                                                             
1
 النوادم، أعضاء ىم: ػمن ا١تدكنة  03حسب نص ا١تادة  االنضباطمدكنة  كا١تعينة بأحكاـللتنظيم الداخلي  كا١تعنوية ا٠تاضعةاألشخاص الطبيعية  

شخص آخر ٭توز إجازة مسلمة من رابطة كرة القدـ  كالوكبلء ا١تنظمُت للمباريات، كلككبلء البلعبُت  ،٤تافظو ا١تباراة ،البلعبوف ، الرٝتيوف،النوادم
 منظمة.احملًتفة خصوصا ُب إطار مباراة منافسة أك أم تظاىرة 
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سلطة التأديب سنت مدكنة االنضباط اليت تتضمن كجوبا   كٔتا تتمتع بو من حرصا على احًتاـ ىذه القواعد   

أحكاما تعاقب على أفعاؿ تعاطي ا١تنشطات  05ػػػػػػػػ 13من قانوف  03فقرة  91كما نص عليو ا١تشرع ُب ا١تادة 

دكنة االنضباط كىذا دكف اإلخبلؿ بالعقوبات ا١تنصوص عليها ُب القوانُت كاألنظمة السارية ا١تعموؿ هبا.  إف م

التابعة لبلٖتادية اٞتزائرية لكرة القدـ، حاكلت االٖتادية من خبل٢تا ٖتديد االنتهاكات اليت ٯتكن أف تطرأ على 

 1.حسن سَت ا١تنافسات ا١ترتكبة قصدا عن طريق اإل٫تاؿ، كٖتديد العقوبات ا١ترتبطة بتلك االنتهاكات

جملاؿ مستقل ٔتبادئو كقواعده، إال أهنا ٓب ٗترج عن ا١تبادئ  رغم أف مدكنة االنضباط تعترب قانوف عقوبات     

العامة لقانوف العقوبات من حيث ٖتديد نطاؽ التطبيق، حيث تسرم أحكامها على كل ا١تنافسات ا١تنظمة من 

منها.  كما ٖتدد األشخاص الطبيعية ك ا١تعنوية ا٠تاضعة ٢تا  02طرؼ رابطة كرة القدـ احملًتفة حسب نص ا١تادة 

، ٖتدد العقوبات الواجب توقيعها ، مع التفرقة بُت العقوبات اليت تتناسب  3كىذا كفقا ١تا جاءت بو ا١تادة  ،

باعتبار رياضة  اإلطبلؽغَت أف مبدا شخصية العقوبة غَت معموؿ بو على   2كطبيعة الشخص الطبيعي أك ا١تعنوم

على فعل الغَت ك ىو مبدأ من مبادئ  ة التأديبية بناءإذ ُب بعض اٟتاالت تقـو ا١تسؤكلي  ،كرة القدـ رياضة ٚتاعية

من قانوف بطولة كرة القدـ احملًتفة  ُب حالة انتهاؾ قواعد مكافحة  134، بالرجوع إٔب نص ا١تادة  3القانوف ا١تدين

ليها ا١تنشطات ، فإهنا ٖتيلنا إٔب قانوف االنضباط الذم ٭تدد العقوبات  ُب حالة ارتكاب أحد األفعاؿ ا١تنصوص ع

من قانوف االنضباط ، ك البد ٢تذه  109من قانوف بطولة كرة القدـ احملًتفة ىذا ما أكدتو ا١تادة  31ُب ا١تادة 

لتدابَت الواردة ُب القانوف العا١تي ١تكافحة ا١تنشطات   االعقوبات الواردة ُب قانوف االنضباط أف تأخذ بعُت االعتبار 

 .4أم القانوف التأدييب

                                                             
 .254ص  سابق، ، مرجعمغاوريمحمد  الشريف،اماني  العلقامي،نبيل  اهلل،محمد فضل  فرغلي،ماجد  درويش، لكما انظر، 1

2
 االنضباط. من مدكنة 07ا١تادة  

 .االنضباط من مدكنة 15ػػػػػػػ 14ا١تادة  3

4 Laurence Chevé, LA Justice Sportive, Op.cit. , P49. 
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 كتتمثل ىذه العقوبات طبقا ١تدكنة االنضباط فيما يلي:     

، اإلنذار ُب حالة انتهاؾ قواعد مكافحة ا١تنشطات ألكؿ مرة ٍب ا١تنع 2فقرة  109لقد نصت ا١تادة  -

للمرة الثالثة  االنتهاؾا١تؤقت للمشاركة ُب ا١تنافسة الرياضية ُب حالة االنتهاؾ للمرة الثانية، أما ُب حالة 

اشًتطت توقيع العقوبة على الرياضي الذم استعمل مادة  109مدل اٟتياة، كلكن ا١تادة  هو الشطبف

 أك كسيلة.

 سنوات كحد أدىن. 4أما ُب حالة حيازة البلعب ١تادة أك كسيلة منشطة فالعقوبة ا١تقررة ىي  -

ة كفق ا١تادة أما ُب حالة رفض الرياضي ا٠تضوع إٔب إجراءات الفحص الطيب كالرقابة فإف العقوبة ا١تقرر   -

 أشهر كحد أدىن إٔب سنتُت كحد أقصى.  3ىي من  3فقرة  109

 103أما ُب حالة انتهاؾ قواعد مكافحة ا١تنشطات ألكثر من العب فالعقوبة ا١تقررة طبقا لنص ا١تادة  -

 التنزيل ُب ا١ترتبة للفريق.ك من ا١تدكنة ىي سحب النقاط أثناء التظاىرة الرياضية، 

ألف دينار  يت ألف دينار كحد أدىن كمائُت٤تددة ٔتبلغ ٜتسفهي ة ا١تالية أما فيما ٮتص العقوب -

 من ا١تدكنة .  114دج ( كحد أقصى ك ىذا طبقا ١تا جاء ُب ا١تادة  200000)

، كيكوف   1فإف العقوبة ال تطبق عليو اعب الرياضي أنو ٓب يرتكب خطأ كأنو ليس مذنببلكلكن إذا أثبت ال   

 .2جل العبلج ، أم أف االستعماؿ كاف بسبب طيبأذلك بتقدًن رخصة من 

كبالرجوع إٔب ا١تدكنة العا١تية ١تكافحة ا١تنشطات ٧تد أف اٞتزاءات التأديبية ا١تقررة كفقا ١تدكنة االنضباط تتوافق    

ي للنتائج اإللغاء التلقائُب  اٞتزاءات التأديبية كتتمثل ىذه 11إٔب  9مع ما جاءت بو ا١تدكنة العا١تية ُب ا١تواد من 

قد  جوائزعلى ىذا اإللغاء من تبعات ٔتا ُب ذلك ٕتريد البلعب من أم ميداليات أك نقاط أك  كما يًتتبالفردية، 

                                                             
 .االنضباطمن مدكنة  111ا١تادة  1

2 Laurence cheve, la justice sportive, Op.cit. , p 51. 
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١تدة سنتُت ُب حالة االنتهاؾ ألكؿ مرة، أما ُب حالة االنتهاؾ  االبتعاديكوف قد حصل عليها، إضافة إٔب عقوبة 

 1.يكوف االبتعاد مدل اٟتياةفالثاين 

  المنشطات.السلطة التأديبية المعترف بها للجنة الوطنية لمكافحة  ثانيا:

إف اللجنة الوطنية اٞتزائرية كما ذكرنا سالفا ىي الكياف الوطٍت ا١تؤقت ا١تسؤكؿ عن ٚتيع األمور ا١تتعلقة    

با١تنشطات، كتقـو سنويا بإصدار قائمة ا١تواد كالوسائل احملظورة بعد توقيعها من كزير الشباب كالرياضة، ريثما يتم 

 منو. 190طبقا للمادة  05ػػػػ13ىا ٔتوجب القانوف ؤ  إنشاتنصيب الوكالة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات اليت ًب

عًتؼ ٢تا بسلطة توقيع اٞتزاءات عند اإلخبلؿ اتعترب اللجنة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات منظمة مستقلة ك      

 بقواعد مكافحة ا١تنشطات، كتنفيذ الربنامج الوطٍت للرقابة على ا١تنشطات.

 المنشطات:الجزاءات التأديبية وفق مدونة اللجنة الوطنية لمكافحة  ــــ 1 

بارتكابو انتهاكا مؤكدا ألنظمة الرقابة على  اشخص آخر إشعار  أم قبل الشركع بإببلغ الرياضي أك     

العا١تية ١تكافحة  كاالتصاؿ بالوكالة  ADAMS  2يتوجب على اللجنة الوطنية الرجوع إٔب نظاـ  ا١تنشطات،

كباقي منظمات مكافحة ا١تنشطات ذات الصلة لتحديد كجود انتهاكات ألنظمة الرقابة على  ا١تنشطات،

 ا١تدكنة.من  8فقرة  7ا١تنشطات كىذا طبقا ١تا جاءت بو ا١تادة 

خسارة نقاط أك شطب الفريق من ا١تنافسة ك  الفردية،اإللغاء التقائي للنتائج ك  التوقيف،كتتمثل ىذه العقوبات ُب   

 إضافة إٔب العقوبات ا١تالية. اٞتماعية،حالة الرياضة  كىاتو العقوبات ُب ،اٟتدث الرياضي أك

                                                             
1 Code mondial, anti dopage, op.cit. 
2
 ADAMS ىو اختصار لػػػػ   anti - doping administration and management système دارم ك تنظيمي إك ىو برنامج 

التقارير ك ذلك  إصدارلربامج مكافحة ا١تنشطات يعتمد قاعدة بيانات على شبكة االنًتنيت ك ينظم ٖتميل ك ٗتزين ك مشاركة البيانات كما يدعم 
 ١تساعدة الدكؿ كا٢تيئات األعضاء ك الوكالة الدكلية ١تكافحة ا١تنشطات ُب تنفيذ برا٣تهم مع اقًتانو بقوانُت ٛتاية ا١تعلومات.  
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  :التوقيف المؤقت نظام أ ــــ

فاإليقاؼ ا١تؤقت ، كاإليقاؼ ا١تؤقت االختيارم ،يتمثل نظاـ التوقيف ا١تؤقت ُب اإليقاؼ ا١تؤقت اإللزامي   

١تادة  للعينة "أ" 1الرياضي عند ظهور نتيجة ٖتليلية عكسية إ٬تابيةفرض اإليقاؼ ا١تؤقت على فيو اإللزامي يتم 

 ،اليت أثبتت عدـ كجود استثناء  ٤2.2.7تظورة ، أك لطريقة ٤تظورة ككذلك بناء على ا١تراجعة حسب ا١تادة 

ية  ٚتيع األحواؿ عند ظهور نتيجة ٖتليلية عكسُبيكوف لبلستخداـ العبلجي، أما اإليقاؼ ا١تؤقت االختيارم ف

واردة ُب الا٬تابية للعينة "أ" ، بناء على مادة ٤تددة ، أكُب حاؿ كجود انتهاؾ ألنظمة الرقابة على ا١تنشطات غَت 

من ا١تدكنة ، ٯتكن للجنة الوطنية أف تقـو بفرض اإليقاؼ ا١تؤقت على الرياضي أك أم شخص  1.9.7ا١تادة 

 أم كقت .آخر يثبت عليو انتهاؾ أنظمة الرقابة على ا١تنشطات ُب 

ما ٓب ٯتنح للرياضي  2.9.7أك ا١تادة  1.9.7أكاف ذلك عمبل با١تادة سواء كال ٯتكن فرض اإليقاؼ ا١تؤقت    

 أك أم شخص آخر إما:

فرصة اٟتصوؿ على جلسة ابتدائية قبل فرض اإليقاؼ ا١تؤقت ضمن فًتة معقولة أك مباشرة بعد اإليقاؼ  -

 ا١تؤقت.

بعد فرض اإليقاؼ من مدكنة االنضباط  8ائية عاجلة حسب ا١تادة فرصة اٟتصوؿ على جلسة استماع هن -

 ا١تؤقت ُب كقت مناسب.

كعبلكة على ذلك فيحق للرياضي أك أم شخص آخر التقدـ بطلب استئناؼ اإليقاؼ ا١تؤقت حسب ا١تادة      

 من نفس ا١تدكنة.  2فقرة  13

                                                             
1
ا١تعيار الدكٕب  مع كمتوافقىو تقرير يصدر عن ٥تترب معتمد أك موافق عليو من الوكالة الدكلية ػ ١تكافحة ا١تنشطات  :إيجابيةنتيجة تحليلية عكسية  

مستول  ارتفاعورة أك نوإتها األيضية أك اآلثار الدالة عليها ٔتا ُب ذلك ظُب العينة كجود مادة ٤ت كالذم ٭تددذات الصلة  كالوثائق الفنيةللمختربات 
 ٤تظورة.طريقة  استخداـالعناصر ذاتية ا١تنشأ أك كجود دليل على 
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ٯتكن إصدار القرار بالوقف ا١تؤقت بدكف جلسة كذلك عندما يعًتؼ أم شخص آخر ثبت انتهاكو ألنظمة      

الرقابة على ا١تنشطات كذلك ُب أم كقت من األكقات كبالتإب التنازؿ عن حقو ُب ا١تثوؿ أماـ ٞتنة االستماع كأنو 

أك تلك اليت تقًتحها اللجنة الوطنية كىذا طبقا قد قبل بالنتائج ا١تًتتبة عن ذلك االنتهاؾ كاليت تفرضها األنظمة 

ببليلي ، الذم قبل بالنتائج األكلية دكف  يوسف ٖتاد العاصمةاعب  ال.مثاؿ عن ذلك قضية  1.10.7للمادة 

 أف يقـو بالتحاليل الثانية .

يل اللجنة ( يقـو كزير الشباب كالرياضة بتشكCNADكباقًتاح من رئيس اللجنة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات ) 

أعضاء ٥تتصُت باالستشارات القانونية  ةمن بينهم ثبلث كأكثر،أعضاء  8التأديبية لقضايا ا١تنشطات تتألف من 

ثبلثة  الصيدلة،ال تقل عن ٜتس سنوات ُب ٣تاؿ خربة ٓتربة ال تقل عن ٜتس سنوات، ثبلثة أطباء ٦تارسُت 

نوا رياضيُت سابقا كيتم تعيينهم ٚتيعا على أساس قدرهتم أك كا الرياضية،أعضاء إضافيُت لديهم خربة ُب اإلدارة 

 كاستقبللية.على التعامل مع القضايا بعدؿ كنزاىة 

( ُب جلسة كاحدة أف تنظر مباشرة ُب القضايا اليت tasكُب كل األحواؿ ٯتكن حملكمة التحكيم الرياضية )     

ا١تستول الدكٕب كالوطٍت، من دكف حاجة لوجود  يثبت فيها انتهاؾ أنظمة الرقابة على ا١تنشطات من قبل رياضي

ٖتقيق مسبق، كذلك ٔتوافقة الرياضي كاللجنة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات كالوكالة العا١تية ١تكافحة ا١تنشطات كأم 

 1.من ا١تدكنة 8فقرة 1كىذا ما جاءت بو ا١تادة ، منظمة من منظمات الرقابة على ا١تنشطات

 

 

 

                                                             
1 Code national anti-dopage, 2015, C.N.A .D. ػ 
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 :اإللغاء التلقائي للنتائج الفردية والجماعية ـــــب  

انتهاؾ أنظمة الرقابة على ا١تنشطات بعد أف يتم   إثباهتا عن طريق الفحوصات اإل٬تابية للعينات يؤدم إٔب  إف   

ز إلغاء ٚتيع النتائج اليت أحرزىا الرياضي ُب تلك ا١تنافسة تلقائيا ، ٔتا ُب ذلك سحب ا١تيداليات كالنقاط كاٞتوائ

اليت حصل عليها،  مع األخذ بعُت االعتبار إمكانية مشوؿ اإللغاء لنتائج أخرل ًب إحرازىا من خبلؿ من الرياضي 

حدث رياضي معُت ، كذلك اعتمادا على عوامل معينة ، مثل مدل خطورة انتهاؾ الرياضي ألنظمة الرقابة على 

طات  ُب مسابقات أخرل أسفرت عن نتائج ا١تنشطات كفيما إذا أجرل للرياضي اختبارات الكشف عن ا١تنش

 سلبية .

إف فًتة عدـ األىلية   احملظورة،احملظورة بسبب كجود استخداـ أك حيازة ا١تواد أك الطرؽ  1فرض عقوبة عدـ األىلية

ستكوف على النحو التإب ككفقا لشركط تقليص أك تعليق  2،6، 1فقرة  2ا١تفركضة عن االنتهاؾ طبقا للمادة 

  5،6، 4فقرة  10العقوبة حسب ا١تادة 

 كتكوف فًتة عدـ األىلية أربع سنوات حسب ما يلي: 

واد احملددة، ما ٓب يثبت الرياضي أك أم شخص آخر ػ انتهاؾ أنظمة الرقابة على ا١تنشطات تنطوم ٖتت قائمة ا١ت

  .أف ذلك االنتهاؾ ٓب يكن متعمدا

نشطات تنطوم ٖتت قائمة ا١تواد احملددة، كأف اللجنة الوطنية تستطيع إثبات أف مػ انتهاؾ أنظمة الرقابة على  

 ذلك االنتهاؾ كاف متعمدا.

                                                             
1
عدـ األىلية تعٍت حظر الرياضي أك أم شخص آخر سبب انتهاكا ألنظمة الرقابة على ا١تنشطات لفًتة زمنية ٤تددة عن ا١تشاركة  

   ُب أم منافسة رياضية أك نشاط آخر.   
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ثانية فاف فًتة عدـ األىلية ىي ضعف عدـ األىلية ػ إذا ارتكب الرياضي أك أم شخص آخر انتهاكا للمرة ال 

 . 2فقرة  10للمرة األكٔب كىذا ما نصت عليو ا١تادة 

 2.7.10ػ أما إذا ًب االنتهاؾ للمرة الثالثة فاف فًتة عدـ األىلية ىي مدل اٟتياة كىذا طبقا ١تا جاءت بو ا١تادة  

 من ا١تدكنة.

ح أف أكثر من عضويُت ُب فريق رياضي كاحد انتهكوا أنظمة ا ؿ اتضػ أما فيما ٮتص العقوبات اٞتماعية ُب حا   

الرقابة على ا١تنشطات أثناء اٟتدث الرياضي ستقـو ا١تنظمة للحدث الرياضي بفرض العقوبات ا١تبلئمة )على 

سبيل ا١تثاؿ خسارة نقاط أك شطب الفريق من ا١تنافسة أك اٟتدث الرياضي أك فرض عقوبة(، باإلضافة إٔب أم 

فقرة  10قب أخرل مًتتبة على كل العب قاـ بانتهاؾ أنظمة الرقابة على ا١تنشطات كىذا ما جاءت بو ا١تادة عوا

 من ا١تدكنة.  8

 :العقوبات وتحديد الغرامات على الهيئات الرياضيةــــ ج 

٬توز للجنة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات طلب من الوزارة ا١تكلفة بالرياضة أف توقف أم مساعدة مالية أك غَت     

دكنة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات، أك با١تمالية بشكل كلي أك جزئي على االٖتادات الوطنية ُب حالة عدـ التزامها 

٭تًتموف قواعد مكافحة ا١تنشطات.  كما ٭تق للجنة  اٗتاذ إجراءات تأديبية ضد ا١تنظمُت أك األعضاء الذين ال

الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات أف تطلب من اللجنة األك١تبية اٞتزائرية كاللجنة الوطنية للمعوقُت من أجل اٗتاذ 

ها ُب يإجراءات تأديبية إضافية، ضد االٖتادات الرياضية الوطنية فيما يتعلق باالعًتاؼ بشركط عامليها كرياضي

 ُب شكل غرامات كذلك على النحو التإب: 1ةكة باألحداث الرياضية الدكليا١تشار 

                                                             
1 Article 2-4 « toute combinaison de trois contrôles manqués et/ou manquements à l’obligation 
de transmissions sur la localisation, tels que1
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كجود أربعة انتهاكات أك أكثر ألنظمة الرقابة على ا١تنشطات اليت يرتكبها الرياضي أك أم شخص آخر  -

( من 4فقرة  2شهرا )غَت تلك االنتهاكات الواردة ُب ا١تادة 12ينتمي إٔب اٖتاد رياضي كطٍت ضمن فًتة 

 1 .كنةا١تد

ػ انتهاؾ أنظمة الرقابة على ا١تنشطات من قبل رياضي كاحد أك أكثر أك أم شخص آخر ينتمي إٔب اٖتاد كطٍت   

 خبلؿ حدث رياضي دكٕب.

ػ فشل االٖتاد الوطٍت ُب بذؿ جهود حثيثة إلببلغ اللجنة الوطنية بأماكن تواجد الرياضي بعد تلقيو طلبا من   

 اللجنة الوطنية بذلك.

٧تد أف كل ما جاءت بو  2016كا١تعدلة ٔتوجب ا١تدكنة العا١تية  2015كبالرجوع إٔب ا١تدكنة العا١تية لسنة   

نفس ما جاءت بو ا١تدكنة العا١تية ١تكافحة  كا١تعدلة ىي ا١تدكنة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات للجنة الوطنية

 ا١تنشطات.

 طبيق لوائح كأنظمة كقيود الوكالة الدكلية ١تكافحة ا١تنشطات.  كعليو فاف اللجنة الوطنية تعتمد ُب أنظمتها على ت

إضافة إٔب ىذه العقوبات فقد تفرض عقوبات مالية على االٖتاديات الوطنية للعبة من قبل االٖتاد الدكٕب كاليت 

 تسمى بالغرامات العينية اإل٬تابية أم فرض غرامة مالية عن كل عينة ا٬تابية.

 

 

 

                                                             
1 définis dans le standard international pour les contrôles et les enquêtes, pendant une période de 
douze mois, de la part d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ». 
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 :قرارات التوقيف واإللغاء والعقوبات وفقا لمدونة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطاتاستئناف ــــ  2

 :أ ـ القرارات الخاضعة لالستئناف 

 ، كبالرجوع للمادة2فقرة 13ٯتكن استئناؼ القرارات الصادرة كفقا ٢تذه ا١تدكنة حسب ما ىو مبُت ُب ا١تواد     

كقبل الشركع ُب إجراءات االستئنافات، ٬تب استنفاذ عملية مراجعة القرار الصادر ٔتوجب أنظمة 7فقرة  13

الرقابة على ا١تنشطات، كنطاؽ ا١تراجعة ليس لو حدكد كيتضمن طلب استئناؼ ٚتيع األمور ا١تتعلقة بالقضية، كال 

 األكٕب.  تقتصر على ٣تريات القضية أك نطاؽ ا١تراجعة قبل إصدار القرار

 ٯتكن استئناؼ القرارات حصريا طبقا للحاالت التالية:    

 قرار يؤكد انتهاؾ أنظمة الرقابة على ا١تنشطات، -

قرار انتهاؾ ألنظمة الرقابة على ا١تنشطات يوقف ألسباب إجرائية ) ك يشمل ذلك على سبيل ا١تثاؿ  -

 الوصفات الطبية(،

طبيعية على أهنا انتهاؾ ألنظمة الرقابة على الات اإل٬تابية أك غَت قرار اللجنة الوطنية بعد تقدًن نتائج العين -

 ا١تنشطات،

 قرار تتخذه اللجنة الوطنية بعدـ االعًتاؼ للرقابة على ا١تنشطات.  -

إف استئناؼ القرارات ا١تتعلقة بالبلعبُت الدكليُت أك األحداث الدكلية ُب اٟتاالت ا١تتعلقة با١تشاركة ُب األحداث    

الدكلية أك ُب اٟتاالت ا١تتعلقة ببلعيب ا١تستول الدكٕب فاف االستئناؼ ُب القرار يكوف حصريا أماـ احملكمة  الرياضية

الرياضية حسب األحكاـ ا١تعموؿ لدل ىذه احملكمة. أما االستئناؼ ا١تتعلق بباقي الرياضيُت أك األشخاص 

 ا١تنشطات.  ستئناؼ أماـ ٞتنة االستئناؼ الوطنية لقضايا اليمكن افاآلخرين 
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اف مدة االستئناؼ لدل ٤تكمة التحكيم الرياضية ككذا اللجنة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات ٬تب أف يتم      

 .تقدٯتو خبلؿ مدة كاحد كعشرين يوما من تاريخ استبلـ القرار من قبل اٞتهة ا١تستأنفة

 :السرية ورفع التقارير ــــ ب

ا١تعلومات ا١تتعلقة بنتائج العينات العكسية "اإل٬تابية " كغَت الطبيعية كاالنتهاكات ا١تؤكدة ألنظمة الرقابة  إف   

االٖتاد  إٔبعلى ا١تنشطات تتم عن طريق إخطار الرياضيُت كاألشخاص اآلخرين كذلك من خبلؿ تسليم اإلشعار 

 كلية ١تكافحة ا١تنشطات.م يتبع لو الرياضي، كما يتم إشعار الوكالة الدذالوطٍت ال

٤تتول اإلشعار ا٠تاص بانتهاؾ أنظمة الرقابة على ا١تنشطات ٬تب أف يتضمن، اسم الرياضي، كاسم بلده،  إف    

االختيار ٬ترل داخل ا١تنافسة أك  كاف إذا، كما إطارىاكٗتصصو كمستول ا١تنافسة ُب  ٯتارسها،كنوع الرياضة اليت 

ا١تنافسة، كنتيجة التحليل اليت بلغ عنها ا١تخترب كأية معلومات أخرل يتطلبها ا١تعيار الدكٕب للفحص  إطارخارج 

 .3ػ 1ػ 14ا جاءت بو ا١تادة ١تكىذا طبقا  كالتقصي.

اللجنة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات ٭تق ٢تا الكشف علنا عن ىوية الرياضي أك أم شخص آخر ثبت لديها  إف    

الرقابة على ا١تنشطات، كما أهنا البد أف تقـو بإصدار بياف إعبلمي عن ا١تعلومات ا١تتعلقة بانتهاؾ انتهاكو ألنظمة 

 لك العواقب ا١تفركضة. ذأنظمة الرقابة على ا١تنشطات إضافة أب نوع ا١تادة أك الطريقة احملظورة كك

مسؤكليهم من  كاحدك أم كما ال ٯتكن للجنة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات أك االٖتاديات الوطنية أ     

كاف ردا على أية   إذاتزاؿ قيد التحقيق إال  التعليق بشكل علٍت على حقائق كمعلومات ٤تددة ُب قضية منظورة ال

م ثبت عليهم انتهاؾ أنظمة الرقابة على ا١تنشطات أك ذتصر٭تات علنية منسوبة للرياضي أك الشخص اآلخر ال

 ١تمثليهم. 
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أك الشخص اآلخر الذم ارتكب ٥تالفة انتهاؾ أنظمة الرقابة على ا١تنشطات من فئة كاف الرياضي   إذاأما      

 .إلزامياٞتمهور غَت  إعبلفالقاصرين، فاف 

الربنامج الوطٍت  فيذهنا ا١تمثل الوحيد لتنألُب اٟتديث عن اللجنة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات  تركيزنا إف    

مؤقت ريثما  تعترب ٦تثبل كإ٪تاالسالف الذكر ٓب يأت على ذكرىا،  05ػػػػ ١13تكافحة ا١تنشطات، كللعلم أف القانوف 

يتم التنصيب الفعلي للوكالة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات ا١توكل ٢تا مهمة مكافحة تعاطي ا١تنشطات على ا١تستول 

 الوطٍت.  
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ا١تنشطات كتأثَتاهتا ا١تختلفة ٣تاال كاسعا سواء على ا١تستول احمللي أك العا١تي بعد انتشارىا بشكل كبَت احتلت 

على مستول كافة الرياضات كالكثَت من ا١تؤسسات الرياضية الرٝتية كغَت الرٝتية بلداف العآب ك  من كخطَت ُب كثَت

ك أكذلك من خبلؿ استخداـ كسائل غَت طبيعية كتناك٢تا عن طريق اٟتقن أك الفم قبل أك خبلؿ ا١تسابقات احمللية 

 العا١تية.

األنشطة الرياضية كتعدد مستوياهتا كاألفراد ا١تشاركُت هبا يتطلب درجات عالية من التنظيم  تنوعكإف   

لؤلنشطة، كتربز أ٫تية التنظيم ُب اجملاؿ الرياضي ُب ٖتديد السلطات كا١تسؤكليات ا١تمنوحة لكل فرد عامل ُب 

على انتقاؿ القرارات كالتعليمات العب، حكم ، مدرب..... ( إضافة إٔب أنو يساعد  ا١تؤسسة الرياضية )إدارم،

اإلدارية بشكل انسيايب عرب ا٢تيكل التنظيمي، فاألنشطة الرياضية من األمور اليت البد أف تكوف ٤تل عناية القانوف 

  .كتنظيم ا١تهن ا١تختلفة، السيما عندما تصبح ىذه ا١تهنة ذات اتصاؿ كثيق باٞتمهور

أصبحت ُب عصرنا كسيلة من كسائل ا١تتعة الشخصية، كلذا فإهنا  كعلى اختبلؼ أنواعها قد كاأللعاب الرياضية

على أسلم كجو ٭تقق  ٦تارستهايضع ٢تا القواعد كينظم اللوائح حىت يضمن  ،البد أف تكوف ٤تل عناية القانوف

مصلحة الفرد كاٞتماعة معا. كال جداؿ أف الًتبية الرياضية أصبحت ٢تا قواعدىا كأصو٢تا اليت تقـو على أسس 

كمن خبلؿ ىذا البحث  اإلدارم.البلعب، كا١تدرب، ك كلعل أىم ما يتصل هبذا العلم ىو  ،لبحث كالتجربةا

 استخلصنا النتائج التالية: 

مشركع قانوف ما فبل ضرر من  إعدادفالتشريع اٞتيد لو قدرة تنافسية ُب مواجهة العآب ا١تعاصر، كعند   ػػػػ  

يطة بنا، للتعرؼ على التطور التشريعي اٟتادث ُب العآب )كالذم يفرض نفسو دراسة مقارنة مع القوانُت احمل إجراء

 باتفاقيات دكلية.  اوضوع التشريع ا١تقًتح مرتبطمكخاصة إذا كاف  (،على اٞتميع، بطريقة ما
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تأثَت كىذا ما ١تسناه ُب ا١تشرع اٞتزائرم الذم إتو ٨تو تدكيل قانوف الرياضة، أم أف ا١تصادر الدكلية ٢تا       

ف القانوف الرياضي ُب كثَت من األحياف يكوف دكٕب ا١تنشأ إُب معظم النصوص القانونية الوطنية، بل ٯتكن القوؿ 

بواسطة االتفاقيات، كلوائح ا١تنظمات الدكلية اليت تطبق قواعد قانونية صارمة تتبناىا معظم الدكؿ، كُب حاؿ 

 .٥تالفتها يؤدم ذلك إٔب إقصاء الدكلة من ا١تنافسة

كعمل ا١تشرع اٞتزائرم على إسناد مهمة تنظيم ا١تنافسات إٔب االٖتاديات كالرابطات، بصفتها ٚتعيات  ػػػػػ    

معًتؼ ٢تا با١تنفعة العمومية كالصاّب العاـ، كما أعطى ٢تا مهمة سن قواعد ١تكافحة تعاطي ا١تنشطات كذلك من 

ا١تشرع اٞتزائرم للتصدم لظاىرة ا١تنشطات خبلؿ قوانينها الداخلية، إضافة إٔب اآلليات األخرل اليت ابتدعها 

 الوكالة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات .......ك كا١تتمثلة ُب اللجنة األك١تبية، 

ما يعاب على ا١تشرع اٞتزائرم أنو رغم إنشاء أىم ىيئة ١تواجهة تعاطي ا١تنشطات أال كىي الوكالة الوطنية   ػػػػػ  

اليت هتدؼ إٔب القياـ ٔتهاـ ا١تراقبة ضد تعاطي ا١تنشطات على ا١تستول السالف الذكر ك  05ػػػػ13ٔتوجب القانوف 

ٟتد الساعة كاليـو ٓب يتم تنصيب الوكالة  والوطٍت  أثناء كبعد ا١تنافسات ُب ظل احًتاـ القانوف الدكٕب ، إال أن

رغم أهنا ىيئة مؤقتة ًب ف اللجنة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات ىي اليت تقـو حاليا ٔتهاـ الوكالة، إالوطنية ،حيث 

ا١تقرر رقم  ػػػػكالذم ًب  تعديلو كتتميمو ب 2011أكتوبر  30ا١تؤرخ ُب  70إنشائها ٔتوجب ا١تقرر الوزارم رقم 

كما ذكرنا سالفا ، إضافة   2014جويلية  10ا١تؤرخ ُب  52كا١تقرر رقم  2013ديسمرب  05ا١تؤرخ ُب  185

ٔتوجب  ؤهًب إنشا ذما١تخرب الوطٍت للكشف عن تعاطي ا١تنشطات ال يى إٔب ىيئة أخرل ٓب يتم تنصيبها ٟتد اآلف

 .2006ػ نوفمرب 26ا١تؤرخ ُب 434ػػػػ  06ا١ترسـو التنفيذم رقم 

ليس من ا١تعقوؿ أف اللجنة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات اليت تنشط ُب ظركؼ غَت طبيعية، طا١تا أف  ػػػػػ   

من دكف  ا١تستول يصدر بعد، ىل من ا١تعقوؿ أف تنشط ٞتنة هبذه ا١ترسـو التنفيذم الذم يضبط حركتيها ٓب
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غلغل ُب أكساط الرياضة اٞتزائرية إضافة إٔب عدـ تنصيب ا١تخرب تقانوف؟ خاصة بعد ما باتت آفة ا١تنشطات ت

كل اٞتهود اليت ٖتمي الرياضي كتقية من ىذه   ، إف ىذا التماطل من شأنو أف يعطلالوطٍت ١تكافحة ا١تنشطات

 فة. اآل

كىذا ما ١تسناه من خبلؿ  ،ده الظاىرةهبما ٧تد عدـ جدية التعاكف ما بُت ا٢تيئات الرياضية ُب التصدم ػػػػ ك

التصر٭تات ا٠تاصة بإنشاء ا١تخرب الوطٍت ١تكافحة ا١تنشطات ، حيث أدٔب لنا رئيس اللجنة الوطنية ١تكافحة 

أنو   2015ية  عند إجراء مقابلة معو ُب أكاخر شهر مام ا١تنشطات  الدكتور مكاشَت با١تقر الرئيسي للجنة الوطن

إٔب أنو سيدر رْتا فيما  ،مع فكرة إنشاء ا١تخرب الوطٍت ١تكافحة ا١تنشطات رغم التكاليف الباىظة ا١تكلفة إلنشائو

ف ٥ترب كاحد على مستول إفريقيا كبالضبط ُب جنوب إفريقيا بعدما ًب غلق ا١تخرب الذم كا يوجدبعد كخاصة أنو 

 اغَت مقتنع بفتح مركز ١تكافحة تناكؿ ا١تنشطات، مربر فبتونس . أما رئيس اللجنة األك١تبية مصطفى براؼ  ادجو مو 

ذلك بالتكاليف الباىظة كأف الطريقة ا١تستعملة حاليا اقتصادية، ك٢تذا ال ٯتكن تصور مضاعفة ا١تراقبة كالتحاليل 

كيف ف ٓب نقل التقشف. إذا ن إمومية إٔب ترشيد النفقات ك السلطات الع فيو توجوكقت تللكشف عن ا١تنشطات ُب 

  الرياضية؟السبيل حملاربة ظاىرة ا١تنشطات ُب ظل غياب تكاثف اٞتهود ُب ا١تنظومة 

أك القانوف رقم  05ػ13ف ا١تشرع اٞتزائرم أنشأ ىيئات رياضية سواء ٔتوجب القانوف رقم إ ،بالفعل ػػػػػ     

مة التصدم لظاىرة ا١تنشطات، إال أف ىذا غَت ٦تكن مادامت ٓب ٕتسد على ا١تلغى كأسندت  ٢تا مه 04-10

رغم من رفع درجة العقوبات ا٠تاصة بتناكؿ ا١تنشطات ، كتشديد ا١تراقبة على مستورديها الأرض الواقع ، كذلك ب

 ًب الكشف عنها ُب القانوف األخَت ا١تتعلق بالرياضة ، إال أف ا١تشكلة ٓب تعرؼ حبل بدليل اٟتاالت األخَتة اليت

كيف السبيل حملاربة ظاىرة ا١تنشطات كا١تشرع ٓب يفرج عن النصوص التنظيمية ىو  يطرح نفسو الذم .فالسؤاؿ 

 ىم ىيئة على ا١تستول الوطٍت ٟتد  الساعة كىي الوكالة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات  .ألا٠تاصة 
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بالنظر أب النتائج ا١تتوصل اليها من خبلؿ ىذه الدراسة ٯتكن ادراج ٚتلة من االقًتاحات من أجل الوقوؼ     

 كاٟتد من ظاىرة تعاطي ا١تنشطات الرياضية. 

تأديبية فيما ٮتص ظاىرة تعاطي ا١تنشطات ، إال أف الزائية ك اٞترغم االزدكاجية  ُب العقوبة الرياضية أم  ػػػػ  

من الضركرم إليقاؼ النزيف الذم يضرب الرياضة  أصبحذا لردع الرياضيُت عن استعماؿ ا١تنشطات ، ىذا ٓب ي

ف ألاٞتزائرية التوجو  ٨تو الوقاية كالربامج التحسيسية ، ألف  القانوف كحده ليس بإمكانو كضع حد ٢تذه الظاىرة ، 

البد من تضافر جهود كل عناصر لقضاء عليها كلىذه األخَتة شأهنا شأف ٚتيع الظواىر السلبية الضارة باجملتمع 

ا١تنافسة الرياضية ٔتا فيهم ا١تدربُت ، اإلداريُت ، اإلعبلميُت ألف ٚتيع أفراد العائلة الرياضية متضامنوف ُب ٖتمل 

كبدكف  ،رقابية طواؿ العاـ اا١تسؤكلية ا٠تاصة كتنقية الرياضة من ا١تنشطات ُب اجملاؿ التنافسي، لتشمل فحوص

كعدـ تسجيل األرقاـ القياسية احمللية أك العا١تية ُب أم مسابقة إال بعد إجراء الفحوص ا٠تاصة  ،مسبق إخطار

 بالرقابة على ا١تنشطات . 

صناع القرار ُب اجملاؿ الرياضي أف يعيدكا النظر ُب مكاف إجراء الرقابة على اٞتدير بالذكر أنو ٬تب على ػػػػػػ 

٢تا ىذه  فينبغي أف تًتؾمكلفة على ا١تستول الوطٍت بالكشف عن ا١تنشطات ما داـ أف ىناؾ ىيئة  ا١تنشطات،

  إذاما فائدة ىذه ا٢تيئة  ىو ألف السؤاؿ يطرح ،من أجل توحيد الرقابة كالقضاء على ىذه الظاىرة ذلكا١تهمة ك 

للفحص ، مثاؿ ذلك أف أحد العيب كرة القدـ مثبل ًب اختياره  ؟كانت الفحوصات تتم على مستول االٖتاديات

فالفحص البد أف يكوف على مستول ا٢تيئة ا١تكلفة بالرقابة أال كىي اللجنة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات إٔب حُت 

 تنصيب الوكالة الوطنية ١تكافحة ا١تنشطات كليس على مستول اٖتادية كرة القدـ .  

ٔتوجب نصُت مطلقُت دكف ا٠توض ُب جزائيا ا١تنشطات الرياضية استعماؿ كما ال ٬توز تقرير معاقبة  ػػػػػ   

ف مع اجملموعات ا١تختلفة من ىذه ا٣تموعة من التفصيبلت القانونية ا١ترتبطة هبذا الشأف، ماذا سيفعل ىذا النص



 الخاتمة
 

 
169 

كىل يعقل أف تتساكل العقوبة ا١ترتبطة هبذه العقاقَت ا١تنشطة اليت تندرج ٖتت قائمة ا١تخدرات كا١تنبهات ؟ العقاقَت

مدرات البوؿ؟ ما عبلقة أف يوافق الوزير ا١تختص على جدكؿ ا١تنشطات بالرغم من أف ىذا  ٔتنشطات الدـ أك

 اٞتدكؿ يقرر من اللجنة الطبية التابعة للجنة األك١تبية الدكلية؟ 

حيث كثَتة لتجرًن ا١تنشطات الرياضية   انصوص تنجزكل ىذه األمور كغَتىا جعلت الدكؿ األكربية       

 لة كليس ٣ترد نصُت ال يتجاكز سطور. مستقخصصت لذلك فصوال 

أف التحديات الرياضية ا١تستقبلية كخاصة  مواجهةمن خبللو  يتم مجزائر  يكيف ٯتكن تأسيس قانوف رياض    

 قد استفحلت؟ ظاىرة ا١تنشطات

 البد من تدخل كزارة الصحة طا١تا أف األمر يتعلق بتوازنات الصحة العمومية كليس بالرياضة فحسب، لذاػػػػػ 

أم ٬تب أف يكوف ىناؾ تعاكف ثنائي بُت كزارة الشباب كالرياضة ككزارة الصحة إذا كانت الغاية الرئيسية ألم 

حق كمصداقية النشاطات الرياضية، فإنو من  تتمثل ُب االبقاء كاحملافظة علىقانوف يشرع ضد تعاطي ا١تنشطات 

 ا١تمكن كذلك أف يكوف ىدفو ٛتاية الصحة العامة.

ٛتاية الصحة العامة من جهة كٛتاية السلوؾ األديب يتمثبلف ُب أف ٯتتاز بتوجيهُت مزدكجُت ٬تب انوف القإف ػػػػ 

 . أخرل كاألخبلقي كالرياضي من جهة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



الحقمقائمة ال  
 

 
171 

 ػػ يتضمن ٪توذج متعلق ٔتراقبة تعاطي ا١تنشطات. 1الملحق رقم     

 تعترب منشطات ُب  األدكية )ػػ يتضمن ٪توذج ا٠تاص بطلب ا١توافقة على استعماؿ  2الملحق رقم 

 اجملاؿ الرياضي( لغرض العبلج.                      
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 والمصادر قائمة المراجع

 القرءان الكريم 

 :المراجع العامة -أوال

، ا١تؤسسة ا١تصرية العامة للتأليف كالطباعة كالنشر، القاىرة، بدكف سنة 11ابن منظور، لساف العرب، ج ـــ  1

 نشر.

 .2011 ، اٞتزائر،ىومة للنشر كالتوزيع العاشرة دار،حسن بوسقيعة، الوجيز ُب القانوف اٞتزائي العاـ، الطبعة ـ أ2

للنشر  ،دار ىومة ،عشرة وجيز ُب القانوف اٞتزائي ا٠تاص، اٞتزء األكؿ، الطبعة الرابعةحسن بوسقيعة، الأ ـــ 3

 .2012كالتوزيع 

 .2014، دار ىومة للنشر كالتوزيع ةعشر  ةأحسن بوسقيعة، الوجيز ُب القانوف اٞتزائي العاـ، الطبعة الرابع ػػػػػػػ 4

دكف طبعة  ،ا١تواد اٞتزائية ُب ضوء الفقو كاالجتهاد القضائيالعريب شحط عبد القادر، نبيل صقر، اإلثبات ُب  ــــ 5

 .2006اٞتزائر،  دار ا٢تدل عُت مليلة،،

 .2014مصر،  دار ا١تطبوعات اٞتامعية، دكف طبعة، ،سليماف عبد ا١تنعم، النظرية العامة لقانوف العقوبات ـــــ 6

 .2015 اٞتزائر، بلقيس،دكف طبعة، دار  اٞتزائرم،قانوف العقوبات  بوعلي،سعيد  ـــــ 7

 . 2007اٞتزائر،  ،دار ىومة للنشر كالتوزيع الثانية،من احملاكمات الكربل، الطبعة  زركاؿ،عبد اٟتميد ــــ  8

االلتزاـ،  عاـ، مصادرنظرية االلتزاـ بوجو  اٞتديد،الوسيط ُب شرح القانوف ا١تدين  السنهورم،عبد الرزاؽ أٛتد ـــ  9

 .2009،اٟتليب اٟتقوقية، بَتكت، لبنافاألكؿ، الطبعة الثالثة، منشورات  اجمللد

عثماف ا١تنجي، ٖترًن ا١تخدرات كا١تسكرات ُب ضوء القرءاف الكرًن كسنة رسوؿ اهلل عليو الصبلة كالسبلـ    ــــ 10

 .2013اٞتامعية، مصر، ، دارا ١تطبوعات كتعديبلتو 1960كقانوف ا١تخدرات 
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 للكتاب،الوجيز ُب نظرية القانوف ُب القانوف الوضعي اٞتزائرم، دكف طبعة، ا١تؤسسة الوطنية  سُت،ح٤تمد ـــــ  11

 .1986اٞتزائر، 

دار ىومة للطباعة  دكف طبعة، ٤تمد سعيد جعفور، مدخل إٔب العلـو القانونية، الوجيز ُب نظرية القانوف،ــــ  12

 .2004كالنشر كالتوزيع، اٞتزائر، 

٤تمد صبحي ٧تم، قانوف العقوبات القسم العاـ، النظرية العامة للجرٯتة، دكف طبعة، دار الثقافة للنشر  ــــ 13

 .2006مصر، كالتوزيع، 

نظاـ توفيق اجملإب، شرح قانوف العقوبات، القسم العاـ، دراسة ٖتليلية ُب النظرية العامة للجرٯتة كا١تسؤكلية ـــــ  14

 .2005،كالتوزيع، مصرثقافة للنشر لااٞتزائية، دكف طبعة، دار 

 قادرم أعمر، التعامل مع األفعاؿ ُب القانوف اٞتزائي العاـ، الطبعة الثانية، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع ــــ 15

 .2012 اٞتزائر،

 :الخاصةالمراجع ثانيا ـــــ 

 باللغة العربية*

 .1976 ،صرية للطباعة، بغداد، العراؽندار الالرياضي، دكف طبعة،  براىيم البصرم، الطبـــــ إ 16

 .1999،مصر للنشر، الكتاب مركز طبعة، دكف اليد، لكرة الرياضي الطب رياض، أسامة ـــــ 17

 .2003 مصر، العريب، لفكر دارا األكٔب، الطبعة القول، كألعاب الرياضي الطب رياض، أسامة ــــ 18

 .2008، مصر القاىرة، العريب، الفكر دار األكٔب، الطبعة كالرياضة، ا١تنشطات رياض، أسامة ـــ 19

 ،األردف دجلة، دار األكٔب، الطبعة ا١تنشطات، كأخطار التدريب تقنيات األجساـ، بناء أٛتد، سعد أٛتد ــــــ 20

2011. 

 .2009، األردف دجلة، دار الثانية، الطبعة الرياضي، الطب ت كأساسيا مبادئ جوكل، علي زازب ـــــــ 21
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 كالًتبية الرياضة ٤تمود، ٝتَت عماد الدكسرم، افيحس بادم ا٠تصاب، عبد اهلل عبد علي، ٤تمد ٚتاؿ ــــــــ 22

 .2011مصر، العريب، الفكر دار األكٔب، الطبعة اٟتديث، العصر ُب الرياضية

 كالنشر، الطباعة لدنيا لوفاءا دار األكٔب، الطبعة لرياضية،ا اٞترٯتة مواجهة أساليب الشافعي، أٛتد حسن ــــــ 23

 .2013مصر، اإلسكندرية،

 عماف، ،كالتوزيع للنشر العلمي، اإلعصار دار األكٔب، الطبعة كالصحة، الرياضة عآب اٟتشحوش، ٤تمد خالد ـــــ 24

 .2010 األردف

 ،األردف عماف، ،كالتوزيع للنشر العريب اجملتمع مكتبة األكٔب، الطبعة الرياضي، النشاط اٟتشحوش، ٤تمد خالد ــــ 25

2013. 

 الكتاب دار األكٔب، الطبعة اٞتماعية، عابلاأل تدريب ُب كالتغذية كالصحة الرياضة حسن، ٤تمد ٤تمد زكي ــــ 26

 .2010 مصر، القاىرة، اٟتديث،

 ،مصر كالتوزيع، للنشر العريب جملتمعا مكتبة األكٔب، الطبعة كالصحة، الرياضة حسن، مد٤ت ٤تمد زكي ــــــ 27

2013. 

 ا١تصرية ا١تكتبة  طبعة، ،دكف ا١تسؤكلُت  يؤرؽ كىاجس كبَتة مشكلة ا١تنشطات ، حسن ٤تمد ٤تمد زكي ـــــ 28

 .2004 ، كالتوزيع كالنشر للطباعة

 عماف، كالتوزيع، للنشر أسامة دار طبعة، دكف ،الغدائية كا١تكمبلت الرياضية ا١تنشطات األلوسي، فؤاد سؤدد ــــــ 29

  .2011 األردف،

 ،مصر كالنشر، الطباعة لدنيا الوفاء دار طبعة، دكف الرياضية، اإلصابة عن التعويض خضر، قاسم صباح ـــــ 30

2003. 
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 لنشرل العريب اجملتمع مكتبة األكٔب، الطبعة للجميع، الرياضية الًتبية اٞتبور، مفضي نايف قببلف، أٛتد صبحي ـــــ 31

 .2013 األردف، عماف، كالتوزيع،

 العراؽ، ا١توصل، جامعة كالنشر، للطباعة الكتاب طبعة، دكف الرياضي، الطب قبع، الرٛتاف عبد عمار ــــــ 32

1989. 

 .1985 مصر، ا١تعارؼ، دار ،طبعة دكف الرياضية، الصحة ا١تقصود، عبد عصمت ــــــ 33

 دار األكٔب، الطبعة الرياضيُت، تغدية الشفاء استعادة منشطات الرياضية، الصحة عليوة، ٤تمد الدين عبلء ــــــ 34

 .2006، مصر اإلسكندرية، ،كالنشر الطباعة لدنيا الوفاء

 اٞتديدة، اٞتامعة دار طبعة، دكف كالتجرًن، اإلباحة بُت الرياضية ا١تنشطات العنزل، ضعياف اهلل عبد ــــــ 35

 .2014 مصر ،اإلسكندرية

 الرياضية النظم مغاكرم، ٤تمد ،الشريف أماين العلقمي، نبيل اهلل، فضل ٤تمد فرغلي، ماجد دركيش، كماؿ ـــــ 36

 .2015 مصر، القاىرة، ،مصرية األ٧تلو ا١تكتبة األكٔب، الطبعة التشريعية، كالبنية

  .2001 مصر، العريب، الفكر دار طبعة، دكف الفتاح، عبد أٛتد العبل أبو إٝتاعيل، اٟتميد عبد كماؿ ـــــــ 37

 الفكر دار األكٔب، الطبعة الرياضية، ا١تسابقات ُب ا١تنشطات استعماؿ عن اٞتنائية ا١تسؤكلية كبش، ٤تمود ــــــ 38

 .1991 مصر، العريب،

 كدار الدكلية، العلمية ارالد طبعة، دكف احملًتفُت، البلعبُت انتقاؿ لعقود القانوين الوضع األٛتد، سليماف ٤تمد ـــــــ 39

  .2001األردف، عماف التوزيع، ك للنشر الثقافة

 تطبيقية ٖتليلية دراسة الرياضية، ا١تنافسات إدارة ُب التنظيمي ا٠تطأ عن ا١تسؤكلية األٛتد، سليماف ٤تمد ـــــــ 40

 .2002، األردف عماف للنشر، كائل دار األكٔب، الطبعة ا١تدين، القانوف ُب مقارنة
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 عماف، كالتوزيع، للنشر جهينة األكٔب، الطبعة الرياضية، ا١تنشطات ٛتو، ياسُت نضاؿ األٛتد، سليماف ٤تمد ـــــ 41

 .2002 األردف،

 األكٔب الطبعة ، التمويل ك التسويق ك الرعاية ، الرياضة اقتصاديات ، جرب أٛتد عمرك حسانُت، صبحي ٤تمد ــــــ 42

 . 2013 ،مصر ، للنشر الكتاب مركز ،

 ، األكٔب ،الطبعة الرياضي التدريب ُب اٟتديثة ٕتاىاتالا ، الياسرم جاسم ٤تمد إبراىيم، اجمليد عبد مركاف ـــــ 43

 .2015، األردف ،عماف ، التوزيع ك للنشر الوراؽ مؤسسة

 كالنشر، الطباعة لدنيا الوفاء دار طبعة، دكف الرياضية للمنافسة القانونية الضوابط إبراىيم، ٤تمد نبيل ـــــ 44

  .2003،مصر

 الرياضية، اٞترٯتة قانوف إٔب اٞتنائية اإلباحة قاعدة من الرياضية ا١تنشطات العبادل، ٛتو حاج ياسُت اؿضن ـــــــ 45

 .2012 ،اإلمارات مصر، كالرب٣تيات، للنشر شتات دار لقانونية،ا الكتب دار طبعة، دكف ٖتليلية، دراسة

 ا١تنشطات استخداـ عن اٞتزائية ا١تسؤكلية زعاؿ، عودة حسن العبادل، ياسُت نضاؿ التكرييت، ياسُت كديع ــــــ 46

 .2011 مصر نشر،كال الطباعة لدنيا كفاء دار األكٔب، الطبعة اٞتنائي، القانوف ُب مقارنة دراسة الرياضي، اجملاؿ ُب

 الفرنسية باللغة*

47 - ANDRE NORET, LE DOPAGE, EDITION VIGOT, 1991. 

48 - ANDRET NORET, DOPING, 1 
ERE

 EDITION, DAHLAB, 1991.   

50- CHARL DUDOGON ET JEAN PIERRE KARAQUILLO, DICTIONNAIRE JURIDIQUE DU SPORT 

EDITIONS JURISS, 2013.  

51- CHARLES AMSON, DROIT DU SPORT, EDITION VUIBERT, 2010.  

52-CHRISTOPHE ALBIGES, STEPHANE DARMAISIN, OLIVIER SAUTEL, 

RESPONSABILITE ET SPORT, LESCIS  NESCISSA , 2007 . 

53- FREDERIC BY, JEAN MICHEL MARMAYOU, DIDIER PORACHIA , FABRICE RIZZO  , DROIT 

DU SPORT , 3 
EME

 EDITION, LECTENSO EDITION, L .G.D , 2012   
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54 - GERALD SIMON, CTECIL CHAUSSARD , PHILIPPE ICARD , DAVID JACOTOT , 

CHRISTOPHE DE LA MARDIERE , VINCENT THOMAS , LE DROIT DU SPORT ,1
ER

EDITION , 

THEMIS DROIT , 2012 . 

55- GERALD SIMON, PUISSANCE SPORTIVE ET ORDRE JURIDIQUE ETATIQUE, L.G.D.J, 

1990. 

56- GERARD CONU, VOCABULAIRE JURIDIQUE, 1
ERE

 EDITION POINT DELTA, 2011. 

57- JEAN-PIERRE DE MONDENARD, DOPAGE L’IMPOSTURE DES PERFORMANCES 

MENSONGES ET VERITES SUR L’ECOLE DE LA TRICHE, EDITION, CHIRONS, 2000. 

58- JEAN–PIERRE DE MONDENARD, DOPAGE AUX YEUX OLYMPIQUE LA TRICHE 

RECOMPENSE, EDITION, AMPHORA, 1996. 

58- JEAN – CHRISTOPHE LAPOUBLE, DROIT DU SPORT, ELLIPSES EDITION, 2006.  

59- LAURENCE CHEVE, LA JUSTICE SPORTIVE, LEXTENSO EDITION, 2012. 

60-Patrick Mbaya, Pierre Magisha, le sport et ses évènements face au droit et à la 

justice, 4ème édition, Edition Larcier, 2014 

61- SERGE ET MICHEL PAUTOT , LE SPORT ET LA LOI , JURIS ASSOCIATIONS ,2004 . 

 والمذكرات: دكتوراه أطروحات ثالتاــــ

 الدكتوراه: أطروحات ـــــ أ 

 العربية *باللغة

 دكتوراه شهادة لنيل مذكرة العإب ا١تستول ييرياض نتائج على كانعكاساهتا القانونية اٟتماية ،معزيز الكريم عبد ــ 1

 .2012 ػ 2011 ،3 اٞتزائر جامعة كالرياضية، البدنية الًتبية معهد كالرياضية، البدنية الًتبية كمنهجية نظرية ُب

 الفرنسية باللغة*

 1- BRETON ERIC, THESE POUR LE DIPLOME DE DOCTEUR EN HARMACIE, UNIVERSITE TOULOUSE 

III, PAUL SABATIER, FACULTE DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES, 2004. 

   2- BERTRAN ORDIREKCAN, LA REPRESSION DU DOPAGE DANS LE SPORT, THESE POUR LE 

DOCTORAT EN DROIT DE L’UNIVERSITE DE PARIS XII, 1992. 
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 الماجستير: مذكرات ـــــ ب

 البدنية الًتبية ُب ماجستَت شهادة لنيل مذكرة اٞتزائرية، الرياضية اٟتركة على األك١تبية اٟتركة أثر ،منيرة كواش ــــ 1

 جامعة كالرياضية، البدنية الًتبية قسم االجتماعية العلـو كلية النخبة، لرياضة النفسي اإلرشاد ٗتصص كالرياضية،

 .2006 اٞتزائر،

 مذكرة احملظورة، ا١تنشطات استخداـ من اٟتد ُب ا١تراقبة كٞتاف الرياضية األندية دكر ،البيشي منصور محمد ـــــــ 2

  .2011 الرياض، العربية، نايف جامعة اإلدارية، العلـو قسم العليا، الدراسات كلية اإلدارية، العلـو ُب ماجيسًت

 مدينة ُب الشباب لدل ا١تنشطات تعاطي ُب كدكرىا الرياضية الصاالت ،الغفني اهلل عبد العزيز عبد طارق ـــــ 3

 االجتماعية العلـو قسم العليا، الدراسات كلية االجتماعية، العلـو ُب ماجستَت شهادة لنيل ٗترج مذكرة الرياض،

2011. 

 المجالت ــــــ خامسا

 نظرة ٣تلة اٞتزائرم، الرياضي القانوف على نظرة ،كالردع الوقاية بُت ا١تنشطات تعاطي مكافحة محمد، جهل ــــــــ 1

 القانوف ٥ترب السياسية كالعلـو اٟتقوؽ كلية بلقايد، أٛتد بن ٤تمد ،2 كىراف جامعة االجتماعي، القانوف على

 .2014 ا٠تامس، العدد االجتماعي،

 القانونية: النصوص ــــــ سادسا

 الوطنية: المصادر ـــــ أ

 : العربية *باللغة

 ا١تؤرخة 14 العدد ج.ر ،2016-03-6 ب ا١تؤرخ 01-16 رقم بالقانوف ا١تعدؿ 1996 نوفمرب 28 دستور ـــــ 

 .2016-03-07 ُب



والمصادر قائمة المراجع  
 

 
180 

 العقوبات، قانوف ا١تتضمن ،49 رقم الرٝتية اٞتريدة .1966 سنة جواف 8 ُب ا١تؤرخ 156 ػػػػػػػػ 66 رقم األمر ــــــػ  

 .1966 جولية 11 ُب مؤرخ

 ػػػػػػ05رقم القانوف ٔتوجب ا١تعدؿ ا١تدين، بالقانوف ا١تتعلق 1975 ػػػػػػػ 09 ػػػػػػػ 26 ُب ا١تؤرخ 58 ػػػػػػػػ 75 رقم األمر ـــــــ  

 .2005 ػػػػػػػ 08 ػػػػػ 20 ُب ا١تؤرخ 10

 98 بالقانوف كا١تتمم ا١تعدؿ كترقيتها الصحة ْتماية ا١تتعلق ،1985 فرباير 26 ُب ا١تؤرخ 05 ػػػػػػػػ 85 رقم قانوفال ــــــ

 .1998 جولية 19 ُب ا١تؤرخ 09ػػػػػ

 كقمع العقلية كا١تؤثرات ا١تخدرات من بالوقاية يتعلق ،2004 سنة ديسمرب 25 ُب ا١تؤرخ 18 ػػػػػػػػ 04 رقم قانوف ـــــػ

 هبا. ا١تشركعُت غَت كاإلٕتار االستعماؿ

 كتطويرىا، كالرياضية البدنية للًتبية الوطنية ا١تنظومة بتنظيم ا١تتعلق ػػػػػػػػػ02ػػػػػػػػػ 14 ُب ا١تؤرخ 03 ػػػػػػػػػػ 89 رقم قانوفال ـــــــ

 .1989فرباير15 ُب ا١تؤرخة ،07عدد الرٝتية، اٞتريدة

 15ُب ا١تؤرخة ،02عدد الرٝتية، اٞتريدة باٞتمعيات، يتعلق ،2012 ػ 01 ػ 12 ُب ا١تؤرخ 06 ػ 12 رقم قانوف ــــــ

 .2012 يناير

 كتطويرىا. كالرياضية البدنية للًتبية ا١تنظومة بتوجيو ا١تتعلق ،1995 نوفمرب25 ُب ا١تؤرخ 09 ـــــــ 95 األمر ــــــ

 ُب ا١تؤرخة الرٝتية اٞتريدة كالرياضية، البدنية بالًتبية ا١تتعلق ،2004 أكت 14 ُب ا١تؤرخ ،10 ــــــــ 04 رقم قانوفال ــــــ

  .2004 أكت 18

 اٞتريدة كتطويرىا، كالرياضية البدنية األنشطة بتنظيم ا١تتعلق 2013 جويلية 23 ُب ا١تؤرخ 05 ػ 13 رقم قانوفال ــــــــ

 2013 جويلية 31 ُب ا١تؤرخة 39 عدد الرٝتية
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 12 ُب ا١تؤرخة 10 العدد الرٝتية اٞتريدة ،2002فرباير05 ُب ا١تؤرخ 61ػػػػػػ 02 رقم رئاسي رسـو١تا ــــــــ

 ،ا١تخدرات حوؿ 1961 لسنة الوحيدة االتفاقية بتعديل ا١تتعلق الربكتوكوؿ على التصديق يتضمن ،2002فرباير

 .1972مارس ػ25 يـو ّتنيف ا١تعتمد

 األمم اتفاقية على التحفظ مع ا١تصادقة يتضمن 1995 جانفي 28 ُب ا١تؤرخ 41 ػػػػػػػ 95 مرق رئاسي رسـو١تا ـــــــ

 ،1988ديسمرب 20 بتاريخ فيينا ُب عليها ا١توافق العقلية، كا١تؤثرات با١تخدرات ا١تشركع غَت اإلٕتار ١تكافحة ا١تتحدة

 .1995 رفرباي 15ُب ا١تؤرخة 07عدد الرٝتية، اٞتريدة

 ١تكافحة الدكلية تفاقيةاال على التصديق يتضمن ،2006 سبتمرب 02 ُب ا١تؤرخ 30 ػػػػػػػ 06 رقم رئاسي ـورس١تا ــــــــ
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