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كمية التربية البدنية وعموم الرياضة/جامعة كربالء
الرياضةةة ةةي أداء مجهةةود جيةةدي ومماريةةة مهةةارة معينةةة تحكمهةةا مجموعةةة مةةن القواعةةد وال

ةوات

ةةداها التميةةز أو المتعةةة أو الترايةةي أو ت ةةوير المهةةارات أو المناايةةة أو تقويةةة الجيةةد أو دعةةم قةةة ا نيةةان

بنفيةةي وتضةةير الرياضةةة عمةةا جيةةم مماريةةيها جمةةا ً جيةةدياً ممي ة ازً وتضةةم الرياضةةة كم ةاً كبي ة ارً مةةن التمةةارين

والمهارات المفيدة لصحة ويالمة ا نيان ونظ ارً لمتأ يرات الهائمة التي تتضمنها مماريةة الرياضةة وانعكايةاتها

الحياتيةةة عمةةا ناةةا الفةةرد ضةةمن المجتمة كةةان بةةد مةةن تنظةةيم دةةانوني لمرياضةةة حيةةث تةةد ل الماةةر العرادةةي

وأدرجهةا ضةمن الةنل الديةتوري حيةث نظةم ديةتور جمهوريةة العة ارق ليةنة  2005اةي البةاب ال ةاني الحقةوق
والحريات الفصل ا ول الحقوق الفةر ال ةاني الحقةوق ا دتصةادية وا جتماعيةة وال قاايةة المةادة  36حةق الفةرد

العرادي اي ممارية الرياضة بنصها "ممارية الرياضة حق لكل عرادي وعما الدولة تاةجي اناة تها ورعايتهةا

وتواير ميتمزماتها" وبذلك وض المار العرادي الرياضةة ضةمن حقةوق ا نيةان التةي يمةزم رعايتهةا والنهةو

بهةا مةةن ةةالل تةةواير كةةل الميةتمزمات الضةةرورية لماريةةتها واةةي يةةبيل تفعيةل مفةةردات الةةنل الديةةتوري صةةدر

دانون وزارة الاباب والرياضة ردم  25لينة  2011وبذلك تم تأييس وزارة الاباب والرياضة والتي تعةد أعمةا

جهة حكوميةة تعنةا بق ةا الابةةاب والرياضةة اةي العةراق وتكةون ميةضولة عةن وضة ومتابعةة تنفيةذ الييايةة
الابابية والرياضية ايي بما ينيجم والتوجهات الريمية بهذا الاأن ويهدر القانون إلعداد الاةباب وتحصةينهم

وحمةةةايتهم وتةةةأ يمهم اكريةةةاً وييايةةةياً وعمميةةةاً واجتماعيةةةاً و قاايةةةاً ورياضةةةياً و توجيةةةي ادةةةاتهم ومةةةوا بهم نحةةةو

الميةةا مة اي بةناء العراق والتعبير عن روح الموا نة العراديةة الصالحةةة واحتةرام القةانون ونبةذ العنةر وااةاعة
قااةةة احتةرام الةرأي والةرأي اي ةةر وت ويةةةةر الق ةةا الرياضةةي مةةن ةةالل العمةةل مة الجهةةات الرياضةةية الم تمفةةة

الحكومية وغير الحك ومية لتفعيل حركة ا ندية وا تحادات الرياضية ا ولمبية وغير ا ولمبية وا تحةادات البةار
ألمبية واتحادات العوق الذ ني وال ال ودعم انا تها بالويائل الممكنةة بمةا ييةهم اةي اداء مهماتةي بالاةكل

الةةذي يميةةق بةةالعراق وا ميةةة تم يمةةي دوليةةا وكةةذلك تنظةةيم ا نا ة ة التربويةةة وال قاايةةة والفنيةةة والعمميةةة والبدنيةةة
والرياضةةية بم تمةةر الت صصةةات والمجةةا ت وتيةةهيل ماةةاركة اةةباب الع ةراق وأ فالةةي مةةن كةةال الجنيةةين اةةي
الفعاليةةةات والةةةدورات والمهرجانةةةات والمةةةضتمرات والب ةةةو ت المحميةةةة والعربيةةةة والدوليةةةة بالتنيةةةيق مةةة ا دةةةاليم

والمحااظةةات غيةةر المنتظمةةة اةةي ادمةةيم والجهةات ذوات العالدةةة وتوظيةةر الجهةةود لمحفةةاظ عمةةا مةةا يةةضمن حمايةةة
المصالح العميا لماباب والرياضة العرادية ويمعة اجهزتها كااة وباةكل ينيةجم مة ااعةرار والتقاليةد والقة اررات
المحمية والدولية وجاءت ا يباب الموجبة لمقانون دالة عما أ م ا يباب التةي دعةت الماةر إلصةدارر ل ةر

ايتحداث وزارة الاباب والرياضة وتفعيل د اعي الاباب والرياضة وتنظيمهما لت وير ا نا ة ال قااية والفنية
والعمميةةة والرياضةةة وراةةد ما بالويةةائل المت ةةورة بمةةا يميةةق بمكانةةة الع ةراق ودورر الفاعةةل اةةي محي ةةي ا دميمةةي

والدولي واق احكام الديتور وبهدر ت وير الواد القانوني لمرياضة وضمان الحقوق وا لتزامات المترتبة عمةا
مماريتها او احترااها توجهت العديد من دول العالم الا تأييس عمم القةانون الرياضةي با يةتناد الةا القةوانين
الو نية المنظمة لمرياضة وا عرار والقواعد الرياضية والمعا دات الدولية المنظمة لذلك والذي صةدرت دعةوات

ب صول تأيييي اي العراق والذي ييتمزم من الباح ين المت صصين اي الجامعات والمراكةز البح يةة ا يةهام

الفكةةري والبح ةةي لراةةد ةةذا العمةةم بالمبةةاديء والقواعةةد المنظمةةة ذات الصةةمة بحاجةةة ومصةةمحة المجتم ة بهةةدر
ا يهام اي حل الماكالت الناجمة عن ممارية الرياضة عما الميتوى الو ني والدولي ومن الناحيةة ا داريةة

والتعاددية كما يت مب التنظيم القانوني لمرياضةة ت ةوير ا تصاصةات المحكمةة الرياضةية العراديةة والتةي ت ةتل

بالمنازعات الرياضةية النااةئة عةن ت بيةق العقةود ا حتراايةة لمرياضةيين اةي كااةة اةرو الرياضةة كةذلك ت ةتل

بالنظر اي الدعاوى الناجمة عن ا عتةداء عمةا الالعبةين والحكةام ا نةاء مماريةة ا لعةاب الرياضةية يةواء كةان
ا عتةةداء بةةين الرياضةةيين انفيةةهم او صةةدر مةةن دبةةل الجمهةةور ولمنظةةر بالاةةضون والمنازعةةات بةةين المضييةةات
الرياضية أو بين المضييات ومنتيبيها او م غيةر منتيةبيها ومقر ةا اةي العاصةمة ب ةداد اةي مجمة المحةاكم

بالكرخ لحيم العديد مةن الماةاكل التةي تعةاني منهةا الرياضةة اةي البمةد ومة مالحظةة المةادة  41الفقةرة  3مةن

دانون العقوبات العرادي ردم  111ليةنة  1161المعةدل بنصةها عمةا " جريمةة وذا ودة الفعةل ايةتعما ً لحةق

مقرر بمقتضا القانون ويعتبر ايتعما ً لمحق أعمال العنر التي تق أ ناء ا لعاب الرياضية متا كانةت دواعةد
المعةةب دةةد روعيةةت" تبةةدو اا ميةةة الضةةرورية لمقضةةاء الرياضةةةي الةةذي يفصةةل اةةي كةةذا حةةا ت بعةةد تمييز ةةةا

وتا يصها من دبل الم تصين اي الرياضة والقضاء بهدر تحقيق المصمحة ال اصة والعامة .

