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 الديباجة 
إن المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليها فيما يلي       

 ،[...]، في دورته [...]إلى [...] من [...] ، المنعقد في  "اليونسكو "باسم 

 إلى أن هدف اليونسكو هو المساهمة في صون السلم واألمن بالعمل، عن طريق   لنظر با
 التربية والعلم والثقافة، على توثيق عرى التعاون بين األمم،  

  إلى الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق اإلنسان، وإذ يشير

 3تحدة في  الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم الم   58/5القرار  ويضع في اعتباره    
 بشأن الرياضة آوسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية    2003نوفمبر /تشرين الثاني

  من ذلك القرار،7والسالم، وال سيما الفقرة  

 أن الرياضة ينبغي أن تؤدي دورًا هامًا في حماية الصحة، وفي التربية األخالقية       ويدرك
 لى الصعيد الدولي، والثقافية والبدنية، وفي تعزيز التفاهم والسالم ع

 الحاجة إلى تشجيع وتنسيق التعاون الدولي في سبيل القضاء على تعاطي     ويالحظ
 المنشطات في مجال الرياضة، 

 إزاء استخدام الالعبين للمنشطات في مجال الرياضة وعواقب ذلك     ويعرب عن قلقه 
 ة،على صحتهم، وعلى مبدأ الروح الرياضية، والقضاء على الغش، ومستقبل الرياض

 أن تعاطي المنشطات يهّدد المبادئ األخالقية والقيم التربوية المجسدة في ميثاق           ويدرك
 اليونسكو الدولي للتربية البدنية والرياضة وفي الميثاق األولمبي،  

 بأن اتفاقية مكافحة المنشطات وبروتوآولها اإلضافي، المعتمدين في إطار مجلس   ويذّآر
لي العام اللتان انبثقت عنهما السياسات الوطنية لمكافحة       أوروبا، هما أداتا القانون الدو 

 المنشطات واللتان يستند إليهما التعاون الدولي الحكومي،  

 بالتوصيات المتعلقة بتعاطي المنشطات والمعتمدة في المؤتمرات الدولية الثاني  ويذّآر
 التي نظمتها    والثالث والرابع للوزراء وآبار المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة،  

، وبالقرار  )2004(وأثينا ) 1999(وبونتا ديل إيستي ) 1988(اليونسكو في موسكو  
 ،)2003(الذي اعتمد في هذا الشأن في الدورة الثانية والثالثين للمؤتمر العام لليونسكو   

 المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي اعتمدتها الوآالة العالمية   ويضع في الحسبان 
 المؤتمر العالمي لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة     حة المنشطات في  لمكاف

إعالن آوبنهاغن بشأن مكافحة المنشطات في  "، و2003مارس / آذار5بكوبنهاغن، في 
 ،"مجال الرياضة

  أيضا ما لكبار الالعبين من تأثير على النشء، ويدرك

تحسين الكشف عن  الحاجة المستمرة إلى إجراء ودعم البحوث الرامية إلى  ويعي
المنشطات، والتوصل إلى فهم أفضل للعوامل التي تدفع إلى استخدامها، من أجل تأمين   

 أقصى قدر ممكن من الفعالية لالستراتيجيات الوقائية، 

 أهمية التثقيف المستمر لالعبين واألطقم المعاونة لهم وللمجتمع بوجه عام  ويعي أيضاً  
 في الوقاية من المنشطات، 

 جة إلى بناء قدرات الدول األطراف على تنفيذ برامج لمكافحة المنشطات، الحا ويدرك
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 أن السلطات العامة والمنظمات المسؤولة عن الرياضة تتحمل مسؤوليات   آما يدرك
متكاملة عن درء ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وال سيما عن ضمان  

روح الرياضية، وعن حماية صحة السير السليم لألحداث الرياضية على أساس مبدأ ال    
 المشارآين فيها،

 بأن هذه السلطات والمنظمات يجب أن تعمل معًا على تحقيق هذه الغايات بما يكفل            ويقّر
 أآبر قدر ممكن من االستقالل والشفافية على آافة المستويات المعنية،

 تعاطي    تصميمه على مواصلة وتقوية العمل التعاوني الرامي إلى القضاء على ويعلن
 المنشطات في مجال الرياضة، 

 بأن القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة يرتهن جزئيا بالتنسيق     ويسّلم
التدريجي لمعايير وممارسات مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وبالتعاون على 

 الصعيدين الوطني والعالمي، 

 

 200من عام ؟[...]  هذه االتفاقية في هذا اليوم يعتمد
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  النطاق -الجزء األول 
  الغرض من االتفاقية - 1المادة 

ذه االتفاقية، في إطار استراتيجية اليونسكو وبرنامج أنشطتها       إن الغرض المنشود من ه
ي    ة تعاطي المنشطات ف نع ومكافح ز م و تعزي ية والرياضة، ه ية البدن ال الترب ي مج ف

 .مجال الرياضة بهدف القضاء عليه
  التعاريف- 2المادة 

ية لمكافحة المنشطات                    ة العالم تعاريف ضمن سياق المدون ذه ال م ه ن فه وفي حالة  . يتعي
 .نشوء خالف في تفسير التعاريف، يؤخذ بأحكام االتفاقية

 :وألغراض هذه االتفاقية
المختبرات المعتمدة من    " المختبرات المعتمدة لمراقبة المنشطات    "يقصد بعبارة   - 1

 . المنشطاتقبل الوآالة العالمية لمكافحة 
أي آيان مسؤول عن اعتماد قواعد  " منظمة مكافحة المنشطات  "ويقصد بعبارة  - 2

ومن األمثلة . الستهالل أي جزء من عملية مراقبة المنشطات أو تطبيقه أو إنفاذه 
على ذلك، اللجنة األولمبية الدولية، واللجنة األولمبية الدولية للمعوقين، والمنظمات       

ى أحداث رياضية آبرى وتقوم فيها بإجراء اختبارات،  األخرى التي تشرف عل 
والوآالة العالمية لمكافحة المنشطات، واالتحادات الدولية، والمنظمات الوطنية   

 .لمكافحة المنشطات
حالة أو أآثر من الحاالت  "انتهاك قواعد مكافحة المنشطات "ويقصد بعبارة  - 3

 :التالية
ية أو اآلثار الدالة عليه في العينة التي               أو عناصره األيض     وجود عقار محظور    )أ(

 تؤخذ من جسم الالعب؛      
 استخدام أو محاولة استخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة؛  )ب(
رفض الخضوع، أو عدم التقدم، لعملية أخذ عينات دون عذر قاهر بعد تلقي   )جـ(

 أو إخطار بذلك وفقًا لما تقضي به قواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبيق،  
 التهرب من عملية أخذ العينات بأي طريقة أخرى؛  

 انتهاك الشروط الواجبة التطبيق فيما يتعلق باستعداد الالعب للخضوع      )د(
ويشمل ذلك امتناع الالعب عن تقديم      إلجراء اختبار خارج إطار المسابقة،

معلومات عن مكان وجوده وعن االختبارات التي يعتبر أنها قد فاتته، استنادًا  
 لى قواعد معقولة؛إ

التالعب، أو محاولة التالعب، بأي جانب من جوانب عملية مراقبة تعاطي       )هـ(
 المنشطات؛ 

 حيازة عقاقير أو وسائل محظورة؛ )و(
 أو وسيلة محظورة؛ بأي عقار محظور االتجار )ز(
أو  ألي العب، وسيلة محظورة أو إعطاء أو محاولة إعطاء عقار محظور )ح(

يعه، أو إعانته، أو تحريضه، أو التغطية عليه، أو أي شكل  مساعدته، أو تشج
آخر من أشكال التواطؤ ينطوي على انتهاك أو محاولة انتهاك لقواعد مكافحة  

 .المنشطات
، ألغراض مراقبة تعاطي المنشطات، أي شخص يشارك    "الالعب"ويقصد بكلمة  - 4

ريف الذي تضعه آل  في لعبة رياضية على المستوى الدولي أو الوطني وفقًا للتع
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منظمة وطنية لمكافحة المنشطات وتقبله الدول األطراف، وأي شخص آخر        
يشارك في لعبة رياضية أو حدث رياضي على مستوى أدنى تقبله الدول   

أي شخص  " الالعب "وألغراض برامج التربية والتدريب، يقصد بكلمة . األطراف
 .يشارك في لعبة رياضية تحت سلطة منظمة رياضية 

أي مدرب، أو مدير، أو وآيل، أو موظف    " الطاقم المعاون لالعب  "ويقصد بعبارة   - 5
من موظفي الفريق، أو مسؤول، أو طبيب، أو مساعد طبي ممن يعملون مع   
الالعبين المشترآين في مسابقة رياضية أو الذين يستعدون لها، أو ممن يعالجون  

 .هؤالء الالعبين

المنشطات، التي اعتمدتها الوآالة              ة العالمية لمكافحة  المدون" المدونة "ويقصد بكلمة   - 6
 في آوبنهاغن، والتي ترد في         2003مارس  / آذار 5العالمية لمكافحة المنشطات في          

 . لهذه االتفاقية     1الذيل   

سباق مفرد أو مباراة أو لعبة بعينها أو منافسة رياضية   " المسابقة "ويقصد بكلمة  - 7
 .محددة

العملية التي تشمل التخطيط لتوزيع               " ة تعاطي المنشطات       مراقب   "ويقصد بعبارة      - 8
 العينات ومعالجتها، والتحليل المختبري، وإدارة النتائج،    االختبارات، وجمع    

 .والتحقيقات، والطعون

وقوع أي انتهاك لقواعد   " تعاطي المنشطات في مجال الرياضة "ويقصد بعبارة   - 9
 .مكافحة المنشطات

أفرقة مراقبة  " ة المفوضة رسميًا بمراقبة تعاطي المنشطات األفرق"ويقصد بعبارة  -10
تعاطي المنشطات التي تعمل تحت سلطة منظمات دولية أو وطنية لمكافحة   

 .المنشطات

، ألغراض التفرقة بين إجراء االختبارات  "داخل إطار المسابقة "ويقصد بعبارة   -11
على خالف ذلك في   وخارج إطار مسابقة ما، وما لم ينص  ما داخل إطار مسابقة

داخل  "قواعد اتحاد دولي أو منظمة مختصة أخرى لمكافحة المنشطات،االختبار      
 .معينة الذي ُيجرى لالعب يتم اختياره فيما يتعلق بمسابقة     " إطار المسابقة 

 لهذه   2المعيار الوارد في الذيل    " المعيار الدولي للمختبرات "ويقصد بعبارة  -12
 .االتفاقية

  3المعيار الوارد في الذيل  " المعيار الدولي إلجراء االختبارات "ة ويقصد بعبار  -13
 .لهذه االتفاقية 

أي عملية لمراقبة تعاطي المنشطات ُتنَفذ   " عدم اإلخطار المسبق "ويقصد بعبارة  -14
دون سابق إنذار لالعب وتجري فيها مرافقة الالعب بصورة مستمرة من لحظة      

 .إخطاره وحتى تقديم العينة 
 

آل الذين يقبلون االسترشاد بالميثاق األولمبي                  " الحرآة األولمبية      "قصد بعبارة     وي -15
االتحادات الدولية لأللعاب           : والذين يعترفون بسلطة اللجنة األولمبية الدولية، وهم               

الرياضية المدرجة في برنامج األلعاب األولمبية؛ واللجان األولمبية الوطنية،                    
ية، والالعبون، والقضاة والحكام، والرابطات             واللجان المنظمة لأللعاب األولمب           

واألندية، باإلضافة إلى المنظمات والمؤسسات التي تعترف بها اللجنة األولمبية                          
 .الدولية  
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أي عملية لمراقبة تعاطي المنشطات ال تنفذ      " خارج إطار المسابقة "ويقصد بعبارة   -16
 .داخل إطار المسابقة

 لهذه االتفاقية   1القائمة الواردة في الملحق   " قائمة المحظورات"ويقصد بعبارة   -17
 .والتي تحدد العقاقير والوسائل المحظورة

في قائمة  أية وسيلة من الوسائل المدرجة " الوسيلة المحظورة"ويقصد بعبارة  -18
 . لهذه االتفاقية1 الواردة في الملحق المحظورات

 في قائمة  ر المدرجة  أي عقار من العقاقي     " العقار المحظور    "ويقصد بعبارة    -19
 . لهذه االتفاقية    1 في الملحق      الواردةالمحظورات

أي منظمة تقوم بدور الهيئة المشرفة على   "المنظمة الرياضية"ويقصد بعبارة  -20
 .حدث رياضي للعبة رياضية واحدة أو أآثر

المعايير الواردة في        " معايير منح اإلعفاءات ألغراض عالجية         "ويقصد بعبارة     -21
 . لهذه االتفاقية     2ق  الملح  

األجزاء التي تشتمل، في عملية مراقبة تعاطي " إجراء االختبار"ويقصد بعبارة  -22
المنشطات، على تخطيط توزيع االختبارات، وجمع العينات، ومعالجتها، ونقلها    

 .إلى المختبر 
أي إعفاء ُيمنح وفقًا لمعايير منح           " اإلعفاء ألغراض عالجية      "ويقصد بعبارة      -23

 .عفاءات ألغراض عالجية     اإل
وضع أو ابتالع أو حقن أو استهالك أي عقار محظور أو  " استخدام "ويقصد بكلمة  -24

 .أي وسيلة محظورة بأي طريقة آانت
المؤسسة التي ُأنشئت بموجب  " الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات"ويقصد بعبارة  -25

 .1999نوفمبر  / تشرين الثاني10القانون السويسري في 
  وسائل تحقيق غرض االتفاقية - 3المادة 

 :لتحقيق غرض هذه االتفاقية، تتعهد الدول األطراف بما يلي 

 اعتماد تدابير مالئمة على المستويين الوطني والدولي تتمشى مع مبادئ المدّونة؛    - 1

تشجيع جميع أشكال التعاون الدولي الرامية إلى حماية الالعبين وأخالقيات  - 2
 لى تشاطر نتائج البحوث؛الرياضة، وإ

تشجيع التعاون الدولي بين الدول األطراف والمنظمات البارزة في مكافحة    - 3
 .سيما مع الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات    المنشطات في مجال الرياضة، وال 

  عالقة االتفاقية بالمدّونة - 4المادة 
والدولي، لتدابير مكافحة   بغية تنسيق التطبيق العملي، على المستويين الوطني     - 1

المنشطات في مجال الرياضة، تلتزم الدول األطراف بمبادئ المدونة باعتبارها      
.  من هذه االتفاقية5األساس الذي تستند إليه التدابير المنصوص عليها في المادة      

وال يوجد في هذه االتفاقية ما يمنع الدول األطراف من اعتماد تدابير إضافية مكملة          
 .للمدونة
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 ألغراض اإلعالم ، وهما ال تشكالن 3 و2تم استنساخ المدونة وأحدث صيغة للذيلين  - 2
وال تفرض الذيول، في حد ذاتها، على الدول . من هذه االتفاقية جزءًا أساسيًا

 . القانون الدولياألطراف أي ارتباطات ملزمة بموجب

 .يشكل الملحقان جزءًا ال يتجزأ من هذه االتفاقية  - 3

  تدابير تحقيق أهداف االتفاقية  - 5دة الما
تتعهد آل دولة طرف باعتماد تدابير مالئمة، وفاء منها بااللتزامات الواردة في هذه     

وقد تشتمل هذه التدابير على تشريعات، أو لوائح، أو سياسات، أو إجراءات    . االتفاقية
 .إدارية

  العالقة مع الصكوك الدولية األخرى- 6المادة 
 االتفاقية حقوق الدول األطراف والتزاماتها الناشئة عن اتفاقات أخرى  ال تعدل هذه

وال يؤثر ذلك على تمتع   . مبرمة من قبل ومتماشية مع موضوع هذه االتفاقية وغرضها
 .دول أطراف أخرى بحقوقها أو بأدائها اللتزاماتها بموجب هذه االتفاقية  

  الوطني   أنشطة مكافحة المنشطات على المستوى -الجزء الثاني  

  التنسيق على المستوى المحلي   - 7المادة 
تكفل الدول األطراف تطبيق هذه االتفاقية، وخاصة من خالل تأمين التنسيق على   

ويجوز للدول األطراف أن تعتمد على منظمات مكافحة المنشطات       . المستوى المحلي 
 على عاتقها وعلى الهيئات والمنظمات الرياضية من أجل الوفاء بااللتزامات التي تقع 

 .بموجب هذه االتفاقية

  تقييد توافر واستخدام العقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة  - 8المادة 
تعتمد الدول األطراف، حيثما اقتضى األمر، تدابير لتقييد توافر العقاقير والوسائل       - 1

استند  المحظورة بغية تقييد استخدام الالعبين لها في مجال الرياضة، إال إذا   
ويتضمن ذلك تدابير لمكافحة االتجار . استخدامها إلى إعفاء ألغراض عالجية 

الذي يستهدف الالعبين، آما يتضمن، لتحقيق هذه الغاية، تدابير لمراقبة إنتاج هذه   
 .العقاقير والوسائل وحرآتها واستيرادها وتوزيعها وبيعها

لكيانات المعنية الخاضعة لواليتها  أو تشجع، عند االقتضاء، ا-تعتمد الدول األطراف  - 2
 تدابير تمنع وتقيد استخدام الالعبين وحيازتهم للعقاقير والوسائل       -على أن تعتمد 

 .المحظورة في مجال الرياضة ما لم يستند استخدامها إلى إعفاء ألغراض عالجية   

غراض ال يجوز ألي تدابير تتخذ عمًال بهذه االتفاقية أن تحول دون أن تتوافر لأل  - 3
المشروعة العقاقير والوسائل التي تخضع في غير هذه األغراض للحظر أو 

 .المراقبة في مجال الرياضة

  اتخاذ تدابير ضد األطقم المعاونة لالعبين  - 9المادة 
، أو تشجع المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة     رتتخذ الدول األطراف نفسها تدابي   

قيع العقوبات أو الجزاءات، وتستهدف أفراد    تدابير، تشمل تو المنشطات على اعتماد 
األطقم المعاونة لالعبين ممن ينتهكون أي قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات أو      

 .يرتكبون مخالفة ذات صلة بالمنشطات في مجال الرياضة

  المكمالت الغذائية  - 10المادة 
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لغذائية على  تشجع الدول األطراف، حيثما اقتضى األمر، منتجي وموّزعي المكمالت ا  
تحديد أفضل الممارسات فيما يتعلق بتسويق وتوزيع هذه المكمالت، بما في ذلك       

 .المعلومات عن ترآيبها التحليلي وضمان جودتها

  التدابير المالية - 11المادة 
 :على الدول األطراف أن تقوم، حيثما اقتضى األمر، بما يلي 

 وطني إلجراء االختبارات جبرنام توفير تمويل في إطار ميزانياتها لدعم   )أ(
يشمل جميع األلعاب الرياضية، أو مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات        
مكافحة المنشطات على تمويل عمليات مراقبة تعاطي المنشطات، إما من  
خالل تقديم إعانات أو منح مباشرة، وإما من خالل مراعاة تكاليف أنشطة   

  أو المنح التي تقدم لهذه المنظمات؛  المراقبة هذه لدى تحديد إجمالي اإلعانات 

اتخاذ إجراءات لمنع أي العبين وأي أفراد من األطقم المعاونة لهم يتم إيقافهم           )ب(
إثر إنتهاك أي قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات في الرياضة، من الحصول     

 على دعم مالي له صلة بالرياضة خالل فترة إيقافهم؛

دعم آخر متعلق بالرياضة عن أي منظمة رياضية     حجب الدعم المالي أو أي   )جـ(
أو منظمة لمكافحة المنشطات ال تمتثل للمدونة أو لقواعد مكافحة المنشطات       

 .الواجبة التطبيق والمعتمدة عمًال بالمدونة  

 
 
 

  تدابير لتيسير مراقبة تعاطي المنشطات   - 12المادة 
 :يعلى الدول األطراف أن تقوم، حيثما اقتضى األمر، بما يل 

تشجيع ومساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة     )أ(
لواليتها على تنفيذ عمليات مراقبة تعاطي المنشطات، بطريقة تتمشى مع      
المدونة، بما في ذلك أساليب عدم اإلخطار المسبق وإجراء االختبارات خارج   

 إطار المسابقات وداخله؛ 

لتي تجريها المنظمات الرياضية ومنظمات    تشجيع وتيسير المفاوضات ا   )ب(
مكافحة المنشطات للتوصل إلى اتفاقات تجيز ألفرقة بلدان أخرى مفوضة      
رسميًا بمراقبة تعاطي المنشطات، أن تجري اختبارات ألعضاء في هذه 

 المنظمات؛ 

مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لواليتها      )جـ(
ة بمختبر معتمد لمراقبة تعاطي المنشطات بغية إجراء تحاليل   على االستعان

 .تتعلق بمراقبة تعاطي المنشطات  

  التعاون الدولي   -الجزء الثالث  

  التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات والمنظمات الرياضية   - 13المادة 
تعمل الدول األطراف على تشجيع التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات، والسلطات        
المختصة، والمنظمات الرياضية الخاضعة لواليتها، والمنظمات المماثلة الخاضعة     



ED-2005/CONV-DOP rev. 2 – page 8 

 

لوالية الدول األطراف األخرى، من أجل تحقيق أغراض هذه االتفاقية على الصعيد     
 .الدولي

  دعم رسالة الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات - 14المادة 
ؤديها الوآالة العالمية لمكافحة  تتعهد الدول األطراف بدعم الرسالة الهامة التي ت 

 .المنشطات في الكفاح الدولي ضد المنشطات  

  التساوي في تمويل الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  - 15المادة 
تؤيد الدول األطراف مبدأ تمويل الميزانية األساسية السنوية للوآالة العالمية بالتساوي   

 .من قبل السلطات العامة والحرآة األولمبية  

  التعاون الدولي في مجال مراقبة تعاطي المنشطات - 16المادة 
 إال    ةاعترافًا من الدول األطراف بأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة ال تكون فّعال     

عندما يتسّنى إجراء اختبارات لالعبين بدون إخطار مسبق، ثم نقل العّينات في الوقت       
ول األطراف تقوم، حيثما اقتضى األمر ووفقًا  المناسب إلى المختبرات لتحليلها، فإن الد 
 :لإلجراءات والقوانين الوطنية، بما يلي

 

تسهيل مهمة الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات ومنظمات مكافحة المنشطات                            )أ(
التي تمتثل في عملها ألحكام المدونة في أن تضطلع، مع مراعاة اللوائح ذات                      

راقبة لالعبيها داخل إطار المسابقات              الصلة للبلدان المضيفة، بعمليات م          
 الرياضية وخارجه، وسواء أآان ذلك على أراضيها أم في أي مكان آخر؛                 

تسهيل انتقال األفرقة المفوضة رسميًا بمراقبة تعاطي المنشطات، في الوقت      )ب(
 المناسب عبر الحدود لدى قيامها بعمليات المراقبة هذه؛  

أو نقل العّينات في الوقت المناسب عبر   التعاون من أجل التعجيل بشحن   )جـ(
 الحدود مع آفالة الحفاظ على أمنها وسالمتها؛ 

المساعدة في التنسيق الدولي لعمليات مراقبة تعاطي المنشطات التي تقوم بها          )د(
مختلف منظمات مكافحة المنشطات، والتعاون في هذا الصدد مع الوآالة     

 العالمية لمكافحة المنشطات؛ 

التعاون بين مختبرات مراقبة تعاطي المنشطات الخاضعة لواليتها   تعزيز  )هـ(
وبوجه خاص، ينبغي . والمختبرات الخاضعة لوالية الدول األطراف األخرى 

للدول األطراف التي لديها مختبرات معتمدة لمراقبة تعاطي المنشطات أن  
تشجع المختبرات الخاضعة لواليتها على مساعدة الدول األطراف األخرى    

مكينها من اآتساب الخبرات والمهارات والتقنيات الالزمة إلنشاء  وت
 مختبراتها الخاصة إن هي رغبت في ذلك؛ 

تشجيع ومساندة الترتيبات المتصلة بتبادل إجراء االختبارات فيما بين     )و(
 المنظمات المعّينة لمكافحة المنشطات، بما يتفق وأحكام المدّونة؛  

ت مراقبة تعاطي المنشطات وإدارة نتائج    االعتراف المتبادل بإجراءا  )ز(
 التي  - بما في ذلك العقوبات المقّررة على المستوى الرياضي -االختبارات 

 .تحددها أي منظمة لمكافحة المنشطات والتي تتفق مع أحكام المدّونة     
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  صندوق التبرعات- 17المادة 
ت في مجال  صندوق القضاء على تعاطي المنشطا"ينشأ بموجب هذه االتفاقية  - 1

ويتألف الصندوق   ". صندوق التبرعات " فيما يلي باسم  إليه، الذي يشار  "الرياضة
وتكون آافة مساهمات الدول  . من أموال ودائع ُتنشأ وفقًا للنظام المالي لليونسكو

 .األطراف وغيرها من الجهات المشارآة بمثابة تبرعات

 :تتألف موارد صندوق التبرعات مما يلي - 2

 همات التي تقدمها الدول األطراف؛  المسا )أ(

 :المساهمات أو الهدايا أو الهبات التي يمكن أن تقدمها الجهات التالية   )ب(

 

 الدول األخرى؛ )1(

منظمات وبرامج منظومة األمم المتحدة، وال سيما برنامج األمم المتحدة         )2(
 اإلنمائي، وآذلك المنظمات الدولية األخرى؛  

 لخاصة أو األفراد؛الهيئات العامة أو ا  )3(

 أية فوائد تدرها موارد صندوق التبرعات؛   )جـ(

المبالغ المتأتية من حمالت جمع األموال، واإليرادات المحصلة من أنشطة     )د(
 تنظم لصالح صندوق التبرعات؛ 

أي موارد أخرى يرخص بقبولها نظام صندوق التبرعات الذي سيعده مؤتمر  )هـ(
 .األطراف

مات التي تقدمها الدول األطراف لصندوق التبرعات بديال عن       ال تعتبر المساه   - 3
 .التزامها بدفع حصصها في الميزانية السنوية للوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  

  استخدام صندوق التبرعات وإدارته  - 18المادة 
يقوم مؤتمر األطراف بتخصيص الموارد الموجودة في صندوق التبرعات لتمويل                     

 عليها المؤتمر، وال سيما من أجل مساعدة الدول األطراف على     وافق  األنشطة التي ي     
إعداد وتنفيذ برامج لمكافحة المنشطات، وفقًا ألحكام هذه االتفاقية، ومع مراعاة أهداف 

ويجوز استخدام هذه الموارد لتغطية تكاليف تشغيل      . الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  
 المساهمات التي تقدم إلى صندوق التبرعات بأي  وال يجوز أن تقترن. هذه االتفاقية

 .شروط سياسية أو اقتصادية أو شروط أخرى

  التربية والتدريب  -الجزء الرابع 

  المبادئ العامة للتربية والتدريب - 19المادة 
تتعهد الدول األطراف، في حدود إمكانياتها، بدعم أو تصميم أو تنفيذ برامج تربوية        - 1

وفيما يخص األوساط الرياضية بوجه عام، . ة المنشطاتوتدريبية عن مكافح
ينبغي أن تستهدف هذه البرامج توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسألتين        

 :التاليتين

 إضرار المنشطات بالقيم األخالقية للرياضة؛   )أ(
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 .العواقب الصحية للمنشطات  )ب(
وجهة إلى الالعبين واألطقم وينبغي أن تستهدف البرامج التربوية والتدريبية الم - 2

إطار تدريبهم األّولي، باإلضافة إلى ما سبق ذآره، توفير                 سيما في  المعاونة لهم، وال
 :معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسائل التالية            

 
 

 إجراءات مراقبة تعاطي المنشطات؛  )أ(
حقوق الالعبين ومسؤولياتهم فيما يخص مكافحة المنشطات، بما في ذلك     )ب(

ومات عن المدّونة وعن سياسات مكافحة المنشطات التي تتبعها المنظمات        معل
وتشمل هذه المعلومات بيان  . الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات المعنية 

 عواقب ارتكاب انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات؛ 
 قائمة العقاقير والوسائل المحظورة، واإلعفاءات ألغراض عالجية؛ )جـ(
 .غذائيةالمكمالت ال  )د(

 المهني  مدّونات السلوك - 20المادة 
تشجع الدول األطراف الرابطات والمؤسسات المهنية المختصة على إعداد وتطبيق         
مدّونات مالئمة للممارسات واألخالقيات تتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة،     

 .وتكون متوافقة مع المدّونة

 عاونة لهم  مشارآة الالعبين واألطقم الم - 21المادة 
تشّجع الدول األطراف، وتدعم في حدود إمكاناتها، مشارآة الالعبين واألطقم المعاونة  
لهم في آافة جوانب أنشطة مكافحة المنشطات التي تضطلع بها المنظمات الرياضية   
وسائر المنظمات المعنية، وتشجع المنظمات الرياضية الخاضعة لواليتها على أن تحذو      

 .د حذوها في هذا الصد

 دور المنظمات الرياضية في مجال التربية والتدريب المستمرين بشأن   - 22المادة 
 مكافحة المنشطات 

تشجع الدول األطراف المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على تنفيذ        
برامج للتربية والتدريب المستمّرين لصالح جميع الالعبين واألطقم المعاونة لهم، عن       

 .19حددة في المادة الموضوعات الم

  التعاون في مجالي التربية والتدريب- 23المادة 
تتعاون الدول األطراف فيما بينها ومع المنظمات المعنية آي تتشاطر، حيثما اقتضى           

 .األمر، المعلومات والخبرات والتجارب بشأن البرامج الناجعة لمكافحة المنشطات

  البحوث -الجزء الخامس 
 لبحوث في مجال مكافحة المنشطات  تعزيز ا- 24المادة 

تتعهد الدول األطراف باالضطالع، في حدود إمكاناتها، بتشجيع وتعزيز البحوث   
الخاصة بمكافحة المنشطات بالتعاون مع المنظمات الرياضية وسائر المنظمات المعنية،     

 :بشأن المسائل التالية 
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لسلوآية  الوقاية من المنشطات، وأساليب الكشف عنها، وجوانبها ا   )أ(
 واالجتماعية، وعواقبها الصحية؛

سبل ووسائل تصميم برامج للتدريب البدني والنفسي ترتكز على أسس علمية  )ب(
 وتحترم سالمة الشخص؛

 .استخدام آافة العقاقير والوسائل المستجدة التي تسفر عنها التطورات العلمية    )جـ(

  طبيعة البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات  - 25المادة 
، بالشروط  24يجب أن تفي البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات والمذآورة في المادة     

 :التالية

 االمتثال للممارسات األخالقية المعترف بها دوليًا؛  )أ(

 تجّنب إعطاء الالعبين عقاقير محظورة أو إخضاعهم لوسائل محظورة؛   )ب(

وء استخدام نتائجها أو   إجراء البحوث مع اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع س   )جـ(
 .استغاللها ألغراض تعاطي المنشطات  

  تشاطر نتائج البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات  - 26المادة 
تتشاطر الدول األطراف، حيثما اقتضى األمر، نتائج البحوث المتاحة المتعلقة بمكافحة 

طات، وذلك المنشطات مع سائر الدول األطراف ومع الوآالة العالمية لمكافحة المنش
 .شريطة احترام القوانين الوطنية والدولية السارية

  البحوث العلمية في مجال الرياضة- 27المادة 
 :تشجع الدول األطراف الجهات التالية 

العاملين في األوساط العلمية والطبية، على إجراء البحوث العلمية في مجال  )أ(
 الرياضة طبقًا لمبادئ المدّونة؛ 

رياضية واألطقم المعاونة لالعبين الخاضعة لواليتها، على المنظمات ال  )ب(
 .تطبيق نتائج البحوث العلمية في مجال الرياضة التي تتفق ومبادئ المدونة   

  مراقبة تنفيذ االتفاقية  -الجزء السادس 

  مؤتمر األطراف- 28المادة 
 العليا   ومؤتمر األطراف هو الهيئة. ُينشأ بموجب هذه االتفاقية مؤتمر لألطراف  - 1

 .لهذه االتفاقية 

ويجوز له . يجتمع مؤتمر األطراف في دورة عادية مرة آل سنتين من حيث المبدأ  - 2
أن يجتمع في دورة استثنائية إذا ما قرر ذلك، أو بناء على طلب ثلث الدول   

 .األطراف على األقل

 .تتمتع آل دولة طرف بصوت واحد في مؤتمر األطراف  - 3

 .طراف نظامه الداخلييعتمد مؤتمر األ  - 4

  المنظمة االستشارية والمراقبون في مؤتمر األطراف - 29المادة 
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تدعى الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات للمشارآة في مؤتمر األطراف بصفة منظمة  
آما يدعى للحضور بصفة مراقب آل من اللجنة األولمبية الدولية، واللجنة     . استشارية

ين، ومجلس أوروبا، واللجنة الدولية الحكومية للتربية البدنية   األولمبية الدولية للمعوق  
ويجوز لمؤتمر األطراف أن يقرر دعوة منظمات معنية أخرى إلى إيفاد  . والرياضة
 .مراقبين

  مهام مؤتمر األطراف - 30المادة 
إضافة إلى المهام المنصوص عليها في األحكام األخرى من هذه االتفاقية، يقوم       - 1

 :طراف بالمهام التاليةمؤتمر األ

 الترويج للغرض المنشود من هذه االتفاقية؛  )أ(

مناقشة العالقة مع الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات ودراسة آليات تمويل    )ب(
ويجوز دعوة دول غير أطراف للمشارآة  . الميزانية األساسية السنوية للوآالة  

 في المناقشة؛ 

 ؛18ندوق التبرعات، وفقًا ألحكام المادة   اعتماد خطة الستخدام موارد ص   )جـ(

 ؛31دراسة التقارير التي تقدمها الدول األطراف وفقًا ألحكام المادة  )د(

االضطالع، على أساس مستمر، بدراسة عملية مراقبة االمتثال لهذه االتفاقية    )هـ(
، وذلك بتمويل من صندوق التبرعات   [وفقًا لتطور نظم مكافحة المنشطات   

 ؛]، وذلك بتمويل من الميزانية العادية لليونسكو  ][17بموجب المادة  الُمنشأ 

 دراسة أي مشروع تعديل ُيقترح إدخاله على هذه االتفاقية، بغية اعتماده؛ )و(

دراسة التعديالت على قائمة المحظورات وعلى معايير منح اإلعفاءات   )ز(
منشطات، بغية ألغراض عالجية التي اعتمدتها الوآالة العالمية لمكافحة ال

 ؛34إقرارها على النحو المبيَّن في المادة 

تحديد وتنفيذ أساليب التعاون في إطار هذه االتفاقية بين الدول األطراف     )ح(
 والوآالة العالمية لمكافحة المنشطات؛ 

دعوة الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى أن تقدم إليه في آل دورة من    )ط(
 .فيذ المدونة بغية دراسته دوراته تقريرًا عن تن

يجوز لمؤتمر األطراف أن يتعاون مع هيئات دولية حكومية أخرى لدى   - 2
 .االضطالع بمهامه 

  تقديم التقارير الوطنية إلى مؤتمر األطراف - 31المادة 
تقدم الدول األطراف مرة آل سنتين إلى مؤتمر األطراف عن طريق األمانة، بإحدى         

، جميع المعلومات ذات الصلة عن التدابير التي اتخذتها    اللغات الرسمية لليونسكو
 .ألغراض االمتثال ألحكام هذه االتفاقية 
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  أمانة مؤتمر األطراف- 32المادة 
 .يؤمن المدير العام لليونسكو خدمات األمانة لمؤتمر األطراف    - 1

حد بناء على طلب مؤتمر األطراف، يستعين المدير العام لليونسكو إلى أقصى    - 2
ممكن بخدمات الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات وفقًا للشروط التي يقرها مؤتمر      

 .األطراف

] من الميزانية العادية لليونسكو [تمول تكاليف تشغيل األمانة ومؤتمر األطراف   - 3
 ].17صندوق التبرعات المنشأ بموجب المادة  [من ] أو/و[

ا تعد مشروع جدول أعمال اجتماعاته، تعّد األمانة وثائق مؤتمر األطراف، آم  - 4
 .وتكفل تنفيذ قراراته

  تعديل االتفاقية - 33المادة 
 آتابي   بالغ  تعديالت على هذه االتفاقية عن طريق    تقترحيجوز لكل دولة طرف أن   - 1

لى جميع الدول ع البالغ ا المدير العام هذ ويعمم.  لليونسكوتوجهه إلى المدير العام
 البالغ،  توزيعفي غضون ستة أشهر من تاريخ القتراح، حظي ا وإذا . األطراف
 على الدورة عرضه المدير العام  ، يتولى نصف الدول األطراف على األقل بموافقة
 .لمؤتمر األطرافالتالية 

 التعديالت بأغلبية ثلثي الدول األطراف الحاضرة  مؤتمر األطراف عتمدي - 2
 .والمصوتة

على الدول األطراف للحصول على تصديقها أو  تعرض التعديالت حال اعتمادها    - 3
 .قبولها أو موافقتها أو انضمامها

لدول األطراف التي صدقت عليها أو بالنسبة ل التعديالت على هذه االتفاقية  يبدأ نفاذ - 4
 إيداع    تاريخقبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها، بعد انقضاء ثالثة أشهر على  

بعد  أما .  من هذه المادة3ق المنصوص عليها في الفقرة   الدول األطراف الوثائيثلث
 دولة طرف تصدق عليه أو تقبله بالنسبة أليالتعديل يصبح نافذًا  فإن  ،هذا التاريخ

 لوثيقة ها بعد انقضاء ثالثة أشهر على تاريخ إيداع،أو توافق عليه أو تنضم إليه
 .التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام 

 ألحكام الفقرة  في هذه االتفاقية بعد نفاذ التعديالت وفقاً  دولة تصبح طرفاً  أي ُتعتبر - 5
 :ما لم تعرب عن نية مخالفة و من هذه المادة، 4

 ؛ في االتفاقية المعدلةطرفًا )أ(

دولة طرف لم  بالنسبة للعالقة مع أي   المعدلة غير  الحالية في االتفاقيةطرفًا )ب(
 . بهذه التعديالت تلتزم
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  إجراءات محددة لتعديل ملحقي االتفاقية - 34دة الما
إذا عدلت الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات معايير منح اإلعفاءات ألغراض     - 1

عالجية، جاز لها أن تخطر المدير العام بهذه التغييرات، عن طريق بالغ آتابي        
 ويخطر المدير العام جميع الدول األطراف على وجه السرعة. توجهه إليه

ويوافق مؤتمر  . بالتغييرات باعتبارها تعديالت مقترحة على ملحقي هذه االتفاقية  
األطراف على التعديالت المقترح إدخالها على الملحقين إما خالل إحدى دوراته أو 

 .بواسطة مشاورة آتابية

 يومًا من إخطار المدير العام أن تبدي    45يجوز للدول األطراف في غضون فترة   - 2
على التعديل المقترح، إما آتابة إلى المدير العام، في حال إجراء  اعتراضها 

ويعتبر التعديل     . مشاورة آتابية، أو خالل دورة من دورات مؤتمر األطراف
 .المقترح مقبوًال من مؤتمر األطراف ما لم يعترض عليه ثلثا الدول األطراف 

ي وافق عليها مؤتمر يقوم المدير العام بإخطار الدول األطراف بالتعديالت الت  - 3
 يومًا على تاريخ اإلخطار، إال 45ويبدأ نفاذ هذه التعديالت بعد انقضاء   . األطراف

بالنسبة ألي دولة طرف يكون قد سبق لها إبالغ المدير العام بأنها ال تقبل هذه        
 .التعديالت

 وفقًا تظل أي دولة طرف تخطر المدير العام بعدم قبولها تعديًال تتم الموافقة عليه        - 4
 .ألحكام الفقرات السابقة، ملتزمة بالملحقين في صيغتهما غير المعدلة 

  أحكام ختامية -الجزء السابع 

  النظم الدستورية االتحادية أو غير المرآزية  - 35المادة 
تنطبق األحكام التالية على الدول األطراف ذات النظام الدستوري االتحادي أو غير     

 :المرآزي

حكام هذه االتفاقية، التي يخضع تنفيذها للوالية القانونية للسلطة  فيما يتعلق بأ   )أ(
التشريعية االتحادية أو المرآزية، تكون التزامات الحكومة االتحادية أو 

 المرآزية هي نفس التزامات الدول األطراف التي ليست دوال اتحادية؛

ل من الواليات   فيما يتعلق بأحكام هذه االتفاقية، التي يخضع تنفيذها لسلطة آ       )ب(
أو األقطار أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منها الدولة االتحادية       
والتي ال يلزمها النظام الدستوري لالتحاد بأن تتخذ تدابير تشريعية، تقوم    
الحكومة االتحادية بإبالغ السلطات المختصة في هذه الواليات أو األقطار أو   

 . المذآورة، مع توصيتها باعتمادها المحافظات أو المقاطعات باألحكام 

  التصديق أو القبول أو الموافقة - 36المادة 
تخضع هذه االتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول األعضاء في   

وتودع وثائق التصديق أو القبول أو   .  لكل منهاالدستورية اليونسكو، وفقًا لإلجراءات 
 . العام لليونسكو الموافقة أو االنضمام لدى المدير  
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  بدء النفاذ- 37المادة 
يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم األول من الشهر التالي النقضاء مدة شهر على       - 1

 .إيداع الوثيقة الثالثين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام  

م بهذه االتفاقية،  فيما يخص أية دولة تبدي بعد ذلك صراحة موافقتها على االلتزا    - 2
يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم األول من الشهر التالي النقضاء مدة شهر على      

 .إيداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام  

  مد نطاق سريان االتفاقية - 38المادة 
1 - و القبول أو الموافقة أو االنضمام، اإلقليم أو األقاليم التي         يجوز ألي دولة أن تحدد، لدى إيداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أ         

.تتولى هذه الدولة مسؤولية عالقاتها الدولية وتسري عليها أحكام هذه االتفاقية        

2 - يجوز ألي دولة أن تمد، في أي تاريخ الحق، وعن طريق إعالن توجهه إلى اليونسكو، نطاق تطبيق هذه االتفاقية ليشمل أي  
ويبدأ نفاذ االتفاقية، فيما يخص هذا اإلقليم، في اليوم األول بعد انقضاء مدة شهر على تاريخ تسلم جهة اإليداع .  تحدده في اإلعالنإقليم آخر

.لهذا اإلعالن  

3 - يجوز سحب أي إعالن يصدر بموجب الفقرتين السابقتين ويخص أي إقليم ُيذآر فيه، وذلك عن طريق إخطار يوجه إلى                                            
.بح هذا السحب نافذا في اليوم األول بعد انقضاء مدة شهر على تاريخ تسلم جهة اإليداع لهذا اإلخطار                                 ويص . اليونسكو     

  االنسحاب- 39المادة 
ويتم اإلخطار باالنسحاب عن  . يجوز ألي دولة طرف أن تنسحب من هذه االتفاقية
 في اليوم  ويبدأ نفاذ االنسحاب  . طريق إيداع وثيقة آتابية لدى المدير العام لليونسكو     

وال يؤثر هذا  . األول من الشهر التالي النقضاء مدة ستة أشهر على تسلم وثيقة االنسحاب 
االنسحاب بأي حال من األحوال على االلتزامات المالية للدولة الطرف المعنية، حتى  

 .التاريخ الذي يصبح فيه االنسحاب نافذاً 

  جهة اإليداع - 40المادة 
ويبّلغ  . جهة اإليداع لهذه االتفاقية وما ُيدخل عليها من تعديالتالمدير العام لليونسكو هو 

، بوصفه جهة اإليداع لهذه االتفاقية، الدول األطراف فيها، وسائر  المدير العام لليونسكو
 :الدول األعضاء في المنظمة، بما يلي 

 إيداع أي وثيقة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام؛  )أ(
 ؛37نفاذ هذه االتفاقية وفقًا للمادة تاريخ بدء  )ب(
 ؛31أي تقرير ُيعد وفقًا ألحكام المادة  )جـ(
، وتاريخ بدء   33أي اقتراح بالتعديل أو أي تعديل يعتمد وفقًا ألحكام المادة       )د(

 نفاذ هذا التعديل؛ 
 ؛38أي إعالن أو إخطار يوجه وفقًا ألحكام المادة   )هـ(
  وتاريخ نفاذ االنسحاب؛39أي إخطار يوجه بموجب المادة   )و(
 .أي تصرف أو إخطار أو بالغ آخر يتعلق بهذه االتفاقية  )ز(

  التسجيل - 41المادة 
 من ميثاق األمم المتحدة، تسجل هذه االتفاقية لدى أمانة األمم المتحدة     102وفقًا للمادة 

 .بناء على طلب من المدير العام لليونسكو  
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  النصوص ذات الحجية - 42المادة 
حّررت هذه االتفاقية وملحقاها باللغات االسبانية واالنجليزية والروسية والصينية                          - 1

 .، وتعد نصوصها الستة متساوية في الحجيةوالعربية والفرنسية     

2 - .حّررت ذيول هذه االتفاقية باللغات االسبانية واالنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية       

  التحفظات- 43المادة 
 .يسمح بأي تحفظات ال تتمشى مع موضوع هذه االتفاقية وغرضها   ال 

 

، في نسختين أصليتين  ....من عام .... من شهر .... حررت في باريس في هذا اليوم 
للمؤتمر العام والمدير العام لليونسكو وتودعان في    .... تحمالن توقيع رئيس الدورة الـ  

 .محفوظات اليونسكو

 

 الملحقان 
 دولي لقائمة المحظورات المعيار ال - 1
 معايير منح اإلعفاءات ألغراض عالجية  - 2
 

 الذيول 
 المدونة العالمية لمكافحة المنشطات   - 1
 المعيار الدولي للمختبرات  - 2
 المعيار الدولي إلجراء االختبارات  - 3

 

 



 

 الوآالة العالمية 
 لمكافحة المنشطات 

 

 

 المدونة العالمية لمكافحة المنشطات
 

 

 

 

 المعيار الدولي
 2005لقائمة المحظورات لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

استيفاء النص الرسمي    (WADA)تتولى الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات 
وفي . وُینشر النص باللغتين االنجليزیة والفرنسية    ، لقائمة المحظورات

حالة وجود تعارض بين النصين االنجليزي والفرنسي، یؤخذ بالنص     
 .االنجليزي

 

 .2005ینایر / آانون الثاني1تصبح القائمة نافذة في 
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 2005قائمة المحظورات لعام 
 المدونة العالمية لمكافحة المنشطات

 2005ینایر / آانون الثاني1: تاریخ النفاذ
  طبية مبررةینبغي عدم استعمال أي عقار إّال لدواع

 العقاقير والوسائل المحظورة في جميع األوقات
 )داخل إطار المسابقات وخارجه(

 العقاقير المحظورة

 المواد البنائية   -1 ع

 المواد البنائية محظورة 

 (AAS) الستيرویدات األندروجينية البنائية    - 1

 : ما یلي، بما في ذلك*الستيرویدات األندروجينية البنائية الخارجية المنشأ   )أ(
18α-homo-17β-hydroxyestr-4-en-3-one; bolasterone; boldenone; boldione; calusterone; clostebol; danazol; 
dehydrochloromethyl-testosterone; delta1-androstene-3,17-dione; delta1-androstenediol; delta1-dihydro-testosterone; 
drostanolone; ethylestrenol; fluoxymesterone; formebolone; furazabol; gestrinone; 4-hydroxytestosterone; 
4-hydroxy-19-nortestosterone; mestanolone; mesterolone; metenolone; methandienone; methandriol; 
methyldienolone; methyltrienolone; methyltestosterone; mibolerone; nandrolone; 19-norandrostenediol; 
19-norandrostenedione; norbolethone; norclostebol; norethandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymesterone; 
oxymetholone; quinbolone; stanozolol; stenbolone; tetrahydrogestrinone; trenbolone. 

 .والعقاقير األخرى ذات الترآيب الكيميائي المماثل أو األثر أو اآلثار البيولوجية المماثلة    

 :**الستيرویدات األندروجينية البنائية الداخلية المنشأ    )ب(
androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol); androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione); dehydroepiandrosterone 
(DHEA); dihydrostestosterone; testosterone 

  :باإلضافة إلى المواد األیضية التالية
5α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane-3β,17α-diol; 5α-androstane-3β,17β-
diol; androst-4-ene-3α,17α-diol; androst-4-ene-3α,17β-diol; androst-4-ene-3β,17α-diol; androst-5-ene-
3α,17α-diol; androst-5-ene-3α,17β-diol; androst-5-ene-3β,17α-diol; 4-androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-
diol); 5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione); epi-dihydrostestosterone; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-
one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 19-norandrosterone; 19-noretiocholanolone. 

) من العقاقير المبينة أعاله  (محظور ) مادة(إذا آان الجسم قادرًا على إنتاج عقار    
بصورة طبيعية، فإنه ُینظر إلى العينة المأخوذة من جسم الالعب المعني على أنها  

 أو ترآيز عناصره األیضية أو اآلثار   تحتوي على ذلك العقار إذا آان مستوى ترآيزه   
أخرى ذات صلة به، في تلك العينة یحيد آثيرًا عن نطاق         ) نسب(أو نسبة  /الدالة عليه، و

القيم التي توجد عادة في الجسم البشري بحيث یكون من المستبعد أن یتمشى مع فكرة           
وذة من جسم الالعب وال ُینظر إلى العينة المأخ . اإلنتاج الداخلي الطبيعي للعقار المعني  

المعني على أنها تحتوي على عقار محظور إذا قدم ذلك الالعب دليًال یثبت أن ترآيز    
أو النسب ذات الصلة،  /ذلك العقار أو ترآيز عناصره األیضية أو اآلثار الدالة عليه، و

األحوال، ومهما یكن وفي جميع . في العينة ُیعزى إلى حالة فيزیولوجية أو مرضية
رآيز العقار المحظور في العينة، فإن المختبر ُیعلن أن نتيجة التحليل غير طبيعية مستوى ت
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إذا ما آان من الممكن، باستخدام أي وسيلة موثوقة للتحليل، إثبات أن العقار المعني ذو 
 .منشأ خارجي

إذا لم تكن نتيجة التحليل المختبري حاسمة، ولم یتم العثور في العينة على ترآيز لعقار 
منظمة  "ور على النحو المشار إليه في الفقرة الواردة أعاله، فإنه یتعين على   محظ

المعنية أن تجري تحقيقًا آخر إذا آانت هناك دالئل جدیة، آوجود   " مكافحة المنشطات
 .سمات مماثلة للخصائص الستيرویدیة المرجعية، على استخدام محتمل لعقار محظور    

في البول، فإنه یتعين إجراء ) 1(إلى ) 4(تزید على  E\Tوإذا اعلن المختبر عن وجود نسبة 
تحقيق آخر لتحدید ما إذا آانت هذه النسبة تعزى إلى حالة فيزیولوجية أو مرضية، وذلك ما 
لم یتوصل المختبر، باستخدام أي طریقة موثوقة، إلى نتيجة تحليل غير طبيعية تشير إلى 

 .أن العقار المحظور المعني ذو منشأ خارجي
وفي  . أو الحقة/حالة إجراء تحقيق، فإنه سيشمل مراجعة أي اختبارات سابقة و  وفي 

حالة عدم توافر اختبارات سابقة فإنه تجرى على الالعب المعني، ودون إخطار مسبق،    
 .ثالثة اختبارات على األقل خالل فترة ثالثة أشهر

ري النظر إلى  وإذا امتنع الالعب المعني عن التعاون في إجراء التحقيقات، فإنه یج 
 .عّينته على أنها تحتوي على عقار محظور

  :مواد بنائية أخرى تشمل المواد التالية، ولكن ال تقتصر عليها       - 2
 آلينبوتيرول، زیرانول، زیلباتيرول  

 :ألغراض هذا القسم
تشير إلى مادة ال یمكن أن ینتجها الجسم بصورة  " خارجية المنشأ"عبارة  *

 .طبيعية
 .تشير إلى مادة یمكن أن ینتجها الجسم بصورة طبيعية  " خلية المنشأ دا"عبارة  **

 الهرمونات والعقاقير المتصلة بها     -2 ع
ُیحظر استخدام العقاقير المدرجة أدناه، بما في ذلك العقاقير األخرى ذات الترآيب        

 :الكيميائي المماثل أو األثر أو اآلثار المماثلة، والعوامل المفرزة لها 
1 - Erythropoietin (EPO)؛ 
2 - Growth Hormone (hGH), Insulin-like Growth Factor (IGF-1), Mechano Growth Factors (MGFs)؛ 
3 - Gonqdotrophins (LH, hCG)؛ 
4 - Insulin؛ 
5 - Corticotrophins. 

وما لم ُیثبت الالعب أن ترآيز العقار المحظور یعزى إلى حالة  فيزیولوجية أو     
آما هو مبين   ( ُینظر إلى العينة على أنها تحتوي على عقار محظور  مرضية، فإنه

، وذلك إذا ما آان مستوى ترآيز العقار المحظور یتجاوز نطاق القيم التي توجد      )أعاله
عادة في الجسم البشري، بحيث یكون من المستبعد أن یتمشى مع فكرة اإلنتاج الداخلي          

 .الطبيعي للعقار المعني 

عقاقير أخرى ذات ترآيب آيميائي مماثل أو أثر أو آثار بيولوجية   وُینظر إلى وجود 
تشخيصية أو عوامل مفرزة ألحد الهرمونات المدرجة  ) عالمات(مماثلة، وعالمة 

أعاله، أو إلى التوصل إلى أي استنتاج آخر مفاده أن العقار المكتشف ذو منشأ خارجي،  
 .  على أنه یمثل نتيجة تحليل غير طبيعية 
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 2 -هض البيتا   نوا -3 ع

. ، عقاقير محظورة“- L “و “- D “، بما في ذلك أیسومراتها 2 -تعتبر جميع نواهض البيتا 
 ".إعفاء ألغراض عالجية"ویتطلب استخدام هذه العقاقير الحصول على   

وعلى سبيل االستثناء، فإن استخدام عقاقير الفورموتيرول والسالبوتامول والسالميتيرول   
أو معالجة الربو وأزمات /دما تعطى عن طریق االستنشاق لمنع و  والتيربوتالين، عن

التضّيق القصبي الناجم عن التمارین، یتطلب إصدار إعفاء مختصر ألغراض   /الربو
 .عالجية

وعلى الرغم من منح إعفاء ألغراض عالجية، وإذا ما أعلن المختبر عن وجود ترآيز 
مل، فإن   / نغ1 000یزید على ) في حالة صرفة وفي شكل غلوآورونيد(للسالبوتامول 

ما لم ُیثبت الالعب المعني أن النتيجة غير  " نتيجة تحليل غير طبيعية  "هذا یعتبر بمثابة  
 .الطبيعية هذه تعزى إلى االستخدام العالجي للسالبوتامول المستنشق    

 المواد ذات النشاط المضاد لالستروجين  -4 ع

 :لالستروجين محظورةتعتبر الفئات التالية من العقاقير المضادة  

مثبطات العطریات التي تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر،     - 1
األناستروزول والليتروزول واألمينوغلوثيتيميد واإلآزیميستان          

 .والفورميستان والتيستوالآتون    

التي تشمل، ولكن ليس     (SERM)المضّمنات االنتقائية لمستقبالت االستروجين      - 2
 .وآسيفين والتاموآسيفين والتوریميفين       على سبيل الحصر، الرال  

عقاقير أخرى مضادة لالستروجين تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر،     - 3
 .الكلوميفين والسيكلوفينيل والفولفيسترانت        

 مدّرات البول وغيرها من المواد الحاجبة    -5 ع

 .ُیحظر استخدام مدّرات البول وغيرها من المواد الحاجبة  

 :ة العقاقير التالية، ولكن ال تقتصر عليهاوتشمل المواد الحاجب 

مثل الفيناستيرید      (، اإلیبيتستيرون، البروبينيسيد، مثبطات ردآتاز ألفا      *مدّرات البول
  مثل األلبومين والدیكستران ونشاء               (، موسعات البالزما       )والدوتاستيرید  

 ).الهيدروآسيثيل  

 :وتشمل مدّرات البول ما یلي 

 والبوميتانيد والكارینون والكلورتاليدون وحمض                         األسيتازوالميد واألميلورید         
 واإلنداباميد والميتوالزون والسبيرونوالآتون ومرآبات           اإلیتاآرینيد والفوروسيميد           

، والتریامتيرین   ) مثل البندروفلومتيازید والكلوروتيازید والهيدروآلوروتيازید          (التيازید  
 .ألثر أو اآلثار البيولوجية المماثلة والعقاقير األخرى ذات الترآيب الكيميائي المماثل أو ا   

                                                      
یرتبط .مقبوًال إذا آان بول الالعب المعني یحتوي على مدّر للبول" اإلعفاء ألغراض عالجية"ال یعتبر  *

 .مستوى العتبة لعقار أو عقاقير محظورة، أو بما هو أدنى بقليل من هذا المستوىب
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 الوسائل المحظورة

 تعزیز نقل األآسجين  - 1و

 :ُیحظر ما یلي 

تنشيط الدم، بما في ذلك استخدام دم ذاتي أو دم مماثل أو دم مغایر أو منتجات      )أ(
 .خالیا الدم الحمراء أّیا آان مصدرها، لغرض آخر غير المعالجة الطبية 

ة لعمليات امتصاص األآسجين ونقله وإیصاله، باستعمال وسائل                   التقویة االصطناعي     )ب(
 (RSR13) حصرًا، مرآبات البيرفليور الكيميائية واإلیفابروآسيرال     تشمل، ولكن ليس     

مثل بدائل الدم القائمة على الهيموغلوبين،  (ومنتجات الهيموغلوبين المعّدلة  
 ).ومنتجات الهيموغلوبين المغلفة في آبسوالت دقيقة

 المعالجة الكيميائية والفيزیائية      - 2و

 :ُیحظر ما یلي 

 التي تم  العينات، أو محاولة التالعب، بهدف إدخال تغيير على آمال وصحة التالعب
 .مراقبة تعاطي المنشطات  جمعها خالل عمليات

، والقسطرة، *وهذه الوسائل تشمل، ولكن دون حصر، عمليات التشریب الوریدي
 .واستبدال البول 

 شيط الجيني  التن - 3و

ُیحظر االستعمال غير العالجي للخالیا والجينات والعناصر الجينية، أو لتعدیل التعبير        
 .الجيني، الذي من شأنه أن یعزز األداء الریاضي 

                                                      
 .یحظر اللجوء إلى عمليات التشریب الوریدي إّال لللمعالجة الطبية في الحاالت الحادة المشروعة *
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 العقاقير والوسائل المحظورة
 داخل إطار المسابقات

 ،"3 و"إلى " 1 و"و" 5 ع"إلى " 1 ع"باإلضافة إلى الفئات 
 :لتالية داخل إطار المسابقاتئات اُیحظر استعمال الف

 العقاقير المحظورة

 المنبهات  - 6ع

 حسب ،“- L “و “- D “ُیحظر استعمال المنبهات التالية، بما في ذلك إیسومراتها البصریة       
 :االقتضاء

Adrafinil, amfepramone, amiphenazole, amphetamine, amphetaminil, benzphetamine, bromantan, 
carphedon, cathine* , clobenzorex, cocaine, dimethylamphetamine, ephedrine**, etilamphetamine, 
etilefrine, famprofazone, fencamfamine, fencamine, fenetylline, fenfluramine, fenproporex, 
furfenorex, mefenorex, mephentermine, mesocarb, methamphetamine, methylamphetamine, 
methylenedioxyamphetamine, methylenedioxymethamphetamine, methylephedrine**, methylphenidate, 
modafinil, nikethamide, norfenfluramine, parahydroxyamphetamine, pemoline, phendimetrazine, 
phenmetrazine, phentermine, prolintane, selegiline, strychnine. 

والعقاقير األخرى ذات الترآيب الكيميائي المماثل أو األثر أو اآلثار البيولوجية      
 .***المماثلة

 :مالحظة
ال یعتبر األدرینالين عقارًا محظورًا إذا آان مرتبطًا بمواد التخدیر الموضعي أو         

 ).عن طریق األنف أو العينين (آان استعماله موضعيًا  

 المخدرات - 7ع

 :الية محظورة تعتبر المخدرات الت 

، والفينتانيل ومشتقاته،      )الهيروین (البوبرینورفين، والدیكستروموراميد، والدیامورفين    
، والميتادون، واألوآسيكودون، واألوآسيمورفون، والبنتازوسين،          والهيدرومورفون 

 .والبيتيدین  

 القّنبيات   - 8ع

 .محظورة) مثل الحشيش والماریجوانا (تعتبر القّنبيات  

 

 وآورتيكوستيرویدات    الغلوآ - 9ع

                                                      
 . ميكروغرامات في الميليلتر   5 محظورًا إذا زاد ترآيزه في البول على      (cathine) یعتبر الكاتين *
 10محظورًا إذا زاد ترآيزه في البول على  (methylephedrine)والميثيليفيدرین  (ephedrine)یعتبر آل من اإلیفيدرین  **

 .ميكروغرامات في الميليلتر
البوبروبيون والكافيين والفينيليبرین والفينيلبروبانوالمين                         (2005العقاقير المدرجة في برنامج الرصد لعام                    ***

  .ال تعتبر عقاقير محظورة   )  والسينيفرین     لبسودوإیفيدرین    والبيبرادرول وا     
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تعتبر جميع الغلوآوآورتيكوستيرویدات محظورة إذا آان إعطاؤها عن طریق الفم أو  
ویتطلب استعمالها الموافقة على منح  . المعي المستقيم أو الحقن الوریدي أو العضلي

 .إعفاء ألغراض عالجية

ض وجميع السبل األخرى لتناول هذه العقاقير تتطلب منح إعفاء مختصر ألغرا 
 .عالجية

 .والمستحضرات الخاصة بمعالجة األمراض الجلدیة ال تعتبر عقاقير محظورة 
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 العقاقير المحظورة في أنواع خاصة من الریاضة

 الكحول  - 1خ

عقارًا محظورًا داخل إطار المسابقة فقط في أنواع الریاضة ) اإلیثانول(یعتبر الكحول  
ذا العقار عن طریق تحليل النَفس   وتجرى عملية الكشف عن وجود ه . المذآورة أدناه

 .وقد وضعت القيمة التي تشكل عتبة االنتهاك بالنسبة لكل اتحاد بين قوسين   . أو الدم/و

 )ل/ غ0.20( (FAI)الطيران  ● )ل/ غ0.10( (WKF)الكاراتيه  ●
 )ل/ غ0.10( (FITA)الرمایة بالسهام  ● )ل/ غ0.10( (UIPM)الخماسي الحدیث  ●

 )ل/ غ0.10( (FIA)السيارات  ● ت التي تشمل الرميبالنسبة للتخصصا  
 )ل/ غ0.20( (WCBS)البليارد  ● )ل/ غ0.00( (FIM)الدراجات الناریة   ●
)ل/ غ0.10( (CMSB)رمي الكرات المعدنية  ● )ل/ غ0.10( (FIS)التزحلق على الثلج  ●

 

 محصرات البيتا   – 2خ

ت في األلعاب الریاضية التالية، ما تعتبر محصرات البيتا محظورة داخل إطار المسابقا
 :لم ینص على خالف ذلك 

 (FAI)الطيران  ● (UIPM)الخماسي الحدیث  ●
 (FITA)الرمایة بالسهام  ● بالنسبة للتخصصات التي تشمل الرمي  

 )محظورة أیضًا خارج إطار المسابقات(    (FIQ)البولينغ ذو األوتاد التسعة   ●
 (FIA)السيارات  ● (ISAF)الزوارق الشراعية  ●

 (WCBS)البليارد  ● match race helmsفي إطار  فقط  
 (FIBT)البوبسليه  ● (ISSF)الرمایة  ●

هذه العقاقير محظورة أیضًا خارج إطار   
 المسابقات 

 (CMSB)رمي الكرات المعدنية  ●

 (FMB)البریدج  ● (FIS)التزحلق على الثلج  ●
ق الحر في القفز مع التزحلق وفي التزحل 

 على األلواح 
 (FIDE)الشطرنج  ●

 (WCF)الكيرلينغ  ● (INA[)السباحة  ●
 (FIG)الجمباز  ● في الغطس والسباحة المتزامنة  

 (FIM)الدراجات الناریة   ● (FILA)المصارعة  ●
 

 :وتشمل محصرات البيتا العقاقير التالية، ولكن دون حصر

ولول، بيزوبرولول، بونولول، آارتيولول، أسيبوتولول، ألبرینولول، أتينولول، بيتاآس
إسمولول، البيتالول، ليفوبونولول، ميتيبرانولول، ميتوبرولول،            ، آارفيدیلول، سيليبرولول

 .، سوتالول، تيمولول  نادولول، أوآسبرینولول، بيندولول، بروبرانولول        
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 *عقاقير محددة

 *"العقاقير المحددة "یرد أدناه بيان  

 مفيتامين، ميثيليفيدرین؛   ميثيال-إیفيدرین، لـ 
 القّنبيات؛

  المستنشقةـ باستثناء آلينبوتيرول؛   2 -جميع نواهض البيتا 
 بروبينيسيد؛ 

 جميع الغلوآوآورتيكوستيرویدات؛ 
 جميع محصرات البيتا؛ 

 .الكحول

                                                      
یمكن أن تعّين قائمة المحظورات عقاقير محددة یحتمل بوجه خاص أن تكون موضع انتهاآات لقواعد         " *

المنشطات نظرًا لكثرة وجودها في المنتجات الدوائية، أو أن یكون من غير المرجح التوصل إلى إساءة                    
 أن یؤدي االنتهاك الناجم عن استخدام هذه العقاقير إلى تخفيف العقوبة          ویمكن". استخدامها آمواد منشطة 

أن یكون الالعب قادرًا على إثبات أن استخدامه لعقار من هذه العقاقير لم یكن یهدف إلى تعزیز أدائه              "شریطة 
 ...".الریاضي 



 المعيار الدولي لمنح اإلعفاءات ألغراض عالجية   

 "المعيار الدولي لمنح اإلعفاءات ألغراض عالجية   "مقتطف من 

 معيار منح إعفاء ألغراض عالجية  4.0

يجوز منح إعفاء ألغراض عالجية لالعب معين يسمح له باستخدام عقار محظور أو 
لجنة  "وتقوم . لمحظوراتوسيلة محظورة من العقاقير والوسائل المدرجة في قائمة ا 

وتتولى  . بالنظر في طلب يقدم إليها بهذا الشأن " منح اإلعفاءات ألغراض عالجية
وال ُيمنح اإلعفاء إال في إطار   . تعيين أعضاء هذه اللجنة   "منظمة لمكافحة المنشطات    "

 :التقيد الصارم بالمعايير التالية  

 جرى تعريفهم في المدونة ينطبق هذا المعيار على جميع الالعبين الذين  : تعليق[
. والخاضعين ألحكامها، وهم الالعبون ذوو األجسام السليمة والالعبون المعوقون 

فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون   . وسيطبق هذا المعيار تبعًا لظروف الشخص المعني  
 ].اإلعفاء المالئم بالنسبة لالعب معوق بعينه غير مالئم بالنسبة لالعبين آخرين     

 المعني طلبًا لإلعفاء ألغراض عالجية ضمن مهلة ال تقل    الالعبي أن يقدم ينبغ 4.1
 . الرياضي المعنيالحدث يومًا قبل المشارآة في  21عن 

 اعتالًال صحيًا هامًا إذا ما امتنع عن تعاطي عقار محظور أو الالعبيواجه  4.2
 .وسيلة محظورة في سياق عالج حالة طبية حادة أو مزمنة 

ستخدام العقار المحظور أو الوسيلة المحظورة ألغراض عالجية إلى    يؤدي ا ال  4.3
تعزيز إضافي ألداء الالعب يرفعه إلى مستوى أعلى من المستوى الذي يمكن توّقع بلوغه    

وإن استخدام أي . حالة طبية مشروعة من خالل العودة إلى حالة صحية عادية بعد معالجة  
ألي هرمون "  العادية-المنخفضة "تويات عقار محظور أو وسيلة محظورة لزيادة المس

 .داخلي المنشأ ال يعتبر إجراء عالجيًا مقبوالً  

يوجد هناك بديل معقول الستخدام ما يعتبر في الحاالت العادية عقارًا محظورًا ال  4.4
 .أو وسيلة محظورة

أو  يجب أّال تكون الحاجة الستخدام ما يعتبر في الحاالت العادية عقارًا محظورًا        4.5
ناجمة، آليًا أو جزئيًا، عن استخدام غير عالجي سابق ألي عقار من وسيلة محظورة 

 .العقاقير المدرجة في قائمة المحظورات

تقوم الهيئة التي منحت اإلعفاء ألغراض عالجية بإلغاء هذا اإلعفاء في الحاالت     4.6
 :التالية

 تفرضها عدم مسارعة الالعب إلى االمتثال ألي متطلبات أو شروط    )أ(
 .التي منحت اإلعفاء " منظمة مكافحة المنشطات "

 .انقضاء المدة التي يشملها منح اإلعفاء ألغراض عالجية  )ب(

قد سحبت اإلعفاء   " منظمة مكافحة المنشطات  "إخطار الالعب بأن  )جـ(
 .ألغراض عالجية

ات لجنة منح اإلعفاء "سيكون لكل إعفاء ألغراض عالجية مدة محددة تقررها    : تعليق[
ويمكن أن تكون هناك حاالت يكون فيها اإلعفاء ألغراض عالجية  ". ألغراض عالجية 

قد انتهى أجله أو أنه قد ُسحب ولكن العقار المحظور موضع اإلعفاء مازال موجودًا في  
وفي مثل هذه الحاالت فإن منظمة مكافحة المنشطات، التي تتولى   . جسم الالعب المعني

Annex 2
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تحليل غير طبيعية، ستنظر في ما إذا آانت نتيجة التحليل     المراجعة األولية لنتيجة  
 ].متسقة مع انتهاء أجل اإلعفاء ألغراض عالجية أو مع سحب هذا اإلعفاء

لن ُينظر في الموافقة بأثر رجعي على طلب إعفاء ألغراض عالجية إّال في إحدى   4.7
 :الحالتين التاليتين

 طارئة أو معالجة لحالة طبية حادة؛إذا تبّين أنه آانت هناك حاجة لمعالجة   )أ(

إذا تبّين أن ظروفًا استثنائية حالت دون توافر وقت آاف أو فرصة سواء  )ب(
،   "لجنة لمنح اإلعفاءات ألغراض عالجية            "لدراسته من جانب       لتقديم طلب، أو 

 .قبل عملية مراقبة تعاطي المنشطات            

حادة التي تتطلب استخدام ما   إن حاالت الطوارئ الطبية أو الحاالت الطبية ال : تعليق[
يعتبر في الحاالت العادية عقارًا محظورًا أو وسيلة محظورة، قبل التمكن من تقديم        

وبالمثل فإن الظروف التي . طلب لمنح إعفاء ألغراض عالجية، هي حاالت استثنائية  
تتطلب التعجيل بالنظر في طلب لإلعفاء ألغراض عالجية، بهدف المشارآة في مسابقة   

وينبغي أن تكون لدى منظمات مكافحة المنشطات، التي   . كةـ تعتبر ظروفًا نادرةوشي
 ].تمنح إعفاءات ألغراض عالجية، إجراءات داخلية تسمح بمعالجة مثل هذه األوضاع  

 سریة المعلومات 5.0

ينبغي أن يقدم صاحب الطلب موافقة آتابية على إبالغ جميع المعلومات المتعلقة         5.1
اء لجنة منح اإلعفاءات ألغراض عالجية، وعند االقتضاء إلى خبراء                  أعضبالطلب إلى  

لجميع العاملين الالزمين المشارآين في إدارة  طبيين وعلميين مستقلين آخرين، أو           
 .اإلعفاءات ألغراض عالجية وفي مراجعتها واستئناف النظر فيها

 عليهم     وإذا آانت هناك حاجة لالستعانة بخبراء خارجيين مستقلين فسوف توزع
وينبغي أن يقدم    . آافةالمعلومات المتعلقة بالطلب بدون تحديد هويةالالعب المعني 

لجنة منح اإلعفاءات ألغراض "صاحب الطلب أيضًا موافقة آتابية على توزيع قرارات  
على المنظمات األخرى ذات الصلة من بين منظمات مكافحة المنشطات،        " عالجية

 .وذلك وفقًا ألحكام المدونة 

وإدارة منظمة مكافحة  " لجنة منح اإلعفاءات ألغراض عالجية"يقوم أعضاء  5.2
وسيقوم جميع  . المعنية بتأدية جميع مهامهم في إطار السرية الصارمة " المنشطات 

أعضاء اللجنة المذآورة وجميع الموظفين المعنيين بالتوقيع على تصريح يتعلق      
 :ت التاليةوسيحافظون بوجه خاص على سرية المعلوما. بالسرية

جميع المعلومات والبيانات الطبية التي يقدمها الالعب المعني والطبيب أو      )أ(
 .األطباء المشارآون في رعاية هذا الالعب 

جميع المعلومات المتعلقة بالطلب، بما في ذلك اسم الطبيب أو أسماء    )ب(
 .األطباء المشارآين في هذه العملية 

" لجنة منح اإلعفاءات ألغراض عالجية "اء حق وإذا ما رغب الالعب المعني في إلغ
المختصة بمنح هذه  " WADA –الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات    "المعنية، أو لجنة 

اإلعفاءات، في الحصول على المعلومات الصحية المتعلقة به، فإن عليه أن يخطر 
رم من الموافقة       سيحويترتب على هذا القرار أن الالعب المعني   . طبيبه آتابة بهذا األمر  

 .على أي طلب يقدمه لإلعفاء ألغراض عالجية أو على تجديد أي إعفاء قائم بهذا الشأن                        
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 لجان منح اإلعفاءات ألغراض عالجية  6.0

ُتنشأ لجان منح اإلعفاءات ألغراض عالجية وتضطلع بأنشطتها وفقًا للمبادئ التوجيهية      
 :التالية

غراض عالجية ثالثة أطباء على األقل  ينبغي أن تضم لجان منح اإلعفاءات أل 6.1
يملكون خبرة في مجال رعاية الالعبين ومعالجتهم، ومعرفة راسخة وممارسة عملية   

ومن أجل تأمين استقاللية القرارات، ينبغي أًال   . في مجال الطب السريري والرياضي 
يتولى معظم أعضاء لجنة منح اإلعفاءات ألغراض عالجية أي مسؤوليات رسمية في   

ويتعين على جميع أعضاء اللجنة المعنية أن يوقعوا على      . ظمة مكافحة المنشطات  من
وفي حالة الطلبات المتعلقة بالعبين معوقين،   . تصريح بشأن عدم تعارض المصالح 

ينبغي أن تتوافر لدى عضو واحد على األقل من أعضاء لجنة منح اإلعفاءات ألغراض    
 .ين المعوقين ومعالجتهم عالجية خبرة محددة في مجال رعاية الالعب

يجوز للجان منح اإلعفاءات ألغراض عالجية أن تستعين بما تراه مالئمًا من  6.2
خدمات الخبراء الطبيين أو العلميين لدى استعراض الظروف المتعلقة بأي طلب يرمي إلى 

 .الحصول على إعفاء ألغراض عالجية

 التابعة للمنظمة العالمية  "لجنة منح اإلعفاءات ألغراض عالجية"يجري تشكيل   6.3
وُتنشأ هذه اللجنة لكي تقوم، . 6.1للمعايير المبينة في المادة لمكافحة المنشطات وفقًا  

 عالجية التي تمنحها منظمات مكافحة    بمبادرة منها، بمراجعة قرارات اإلعفاء ألغراض
 ألغراض  اإلعفاءات من المدونة فإن لجنة منح  4.4وآما هو مبين في المادة  . المنشطات

 عالجية، التابعة للمنظمة العالمية لمكافحة المنشطات، ستقوم، بناء على طلب أي العبين
تكون إحدى منظمات مكافحة المنشطات قد رفضت منحهم إعفاءات ألغراض عالجية،      

 .بمراجعة مثل هذه القرارات، مع التمتع بصالحية نقضها 

 جية عملية تقدیم طلبات منح اإلعفاءات ألغراض عال   7.0

ال ينظر في أي طلب لمنح إعفاء ألغرض عالجية إّال بعد تسّلم استمارة طلب    7.1
مستكملة حسب األصول، ويجب أن تتضمن هذه االستمارة آافة الوثائق ذات الصلة        

وينبغي معالجة عملية  ).  استمارة طلب منح اإلعفاء ألغراض عالجية – 1انظر الذيل  (
 .ادئ السرية الطبية تقديم الطلب مع التقيد الصارم بمب   

) استمارات(يمكن لمنظمات مكافحة المنشطات أن تدخل تعديالت على استمارة         7.2
، بهدف تضمينها مطالبات    1طلب منح اإلعفاء ألغراض عالجية، المعروضة في الذيل   

 .بتقديم معلومات إضافية، ولكن بدون حذف أي أقسام أو بنود منها  

طلب   ) استمارات( أن تقوم بترجمة استمارة يجوز لمنظمات مكافحة المنشطات 7.3
أخرى، بيد أن االستمارة يجب أن تظل  ) لغات(منح اإلعفاء ألغراض عالجية إلى 

 .تحمل إحدى اللغتين االنجليزية أو الفرنسية  

ال يجوز لالعب المعني أن يقدم طلبًا للحصول على إعفاء ألغراض عالجية إلى    7.4
ويجب أن يتضمن الطلب تحديدًا لرياضة . منشطات أآثر من منظمة واحدة لمكافحة ال

 .الالعب، وعند االقتضاء تحديد تخصصه وموقعه أو دوره المحدد 

أو حالي للترخيص باستخدام      /يجب أن يتضمن الطلب بيانًا ألي طلب سابق و      7.5
عقار أو وسيلة من العقاقير والوسائل التي تعتبر محظورة، واسم الهيئة التي قدم إليها    

 .، والقرار الذي اتخذته بشأنه الطلب

يجب أن يتضمن الطلب عرضًا شامًال للخلفية الطبية ونتائج جميع الفحوص       7.6
 .والتحريات المختبرية والدراسات التصويرية ذات الصلة بالطلب
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يتم إجراء أي تحريات أو فحوص أو دراسات تصويرية إضافية مناسبة تطلبها لجنة    7.7
جية، التابعة للمنظمة العالمية لمكافحة المنشطات، على    ألغراض عالمنح اإلعفاءات

 .نفقة مقدم الطلب أو الهيئة الرياضية الرئاسية الوطنية المشرفة عليه  

يجب أن يتضمن الطلب بيانًا من طبيب مؤهل حسب األصول يشهد فيه على      7.8
المعني  ضرورة استخدام مايعتبر عقارًا محظورًا أو وسيلة محظورة في معالجة الالعب  

لم يكن من الممكن في السابق، استخدام   ويشرح السبب في أنه ليس من الممكن اآلن، أو 
 .دواء بديل مسموح به في معالجة هذه الحالة

يجب تحديد الجرعة للعقار المحظور المعني أو الوسيلة المحظورة المعنية وطريقة  7.9
 .االستعمال ومدته

 30قرارها في غضون " ءات ألغراض عالجيةلجنة منح اإلعفا"ينبغي أن تصدر  7.10
ذات   " منظمة مكافحة المنشطات"الوثائق المتعلقة بالموضوع، وتتولى   يومًا بعد تسّلم آافة

وفي حالة منح إعفاء ألغراض عالجية  . الصلة إبالغ القرار آتابة إلى الالعب المعني
المنشطات،   ةلالعب من المجموعة الخاضعة لالختبار والمسجلة لدى منظمة مكافح  

فسيجري تزويد الالعب المعني والوآالة العالمية لمكافحة المنشطات بشهادة موافقة 
 عن مدة اإلعفاء وعن أي شروط تتعلق بهذا اإلعفاء ألغراض   تتضمن معلومات

 .عالجية

7.11 

عندما تتلقى لجنة منح اإلعفاءات ألغراض عالجية، التابعة للوآالة العالمية                           )أ(
طات، من أحد الالعبين طلبا للمراجعة فسيكون بمقدورها آما                      لمكافحة المنش     

 من المدونة، أن تنقض قرارًا بمنح إعفاء ألغراض                    4.4هو مبين في المادة         
ويقدم الالعب المعني         . عالجية صادرًا عن إحدى منظمات مكافحة المنشطات              

ي   إلى هذه اللجنة جميع المعلومات المرفقة بطلب اإلعفاء ألغراض عالجية الذ                    
آان قد قدمه أصًال إلى المنظمة المعنية لمكافحة المنشطات، وذلك مع تسديد                          

ويظل القرار األصلي نافذًا إلى أن يتم اإلنتهاء من عملية                     . مبلغ الرسم الالزم      
 يومًا بعد تسّلم الوآالة         30وينبغي أًال تستغرق هذه العملية أآثر من             . المراجعة  

 .   ت المطلوبة    العالمية لمكافحة المنشطات للمعلوما             

يمكن للوآالة العالمية لمكافحة المنشطات أن تقوم بعملية مراجعة في أي    )ب(
ويتعين على لجنتها المختصة بمنح اإلعفاءات ألغراض عالجية أن    . وقت

 . يومًا30تنجز عمليتها الخاصة بالمراجعة في غضون  

الجية عن إذا أسفرت عملية المراجعة لقرار خاص بمنح إعفاء ألغراض ع 7.12
نقض هذا القرار، فإن هذا التغيير ال يطبق بأثر رجعي وال يترتب عليه إلغاء النتائج  
التي أحرزها الالعب المعني خالل الفترة التي آان فيها اإلعفاء ألغراض عالجية   

 يومًا بعد إبالغه إلى 14ممنوحًا له، ويصبح قرار النقض نافذًا في أجل ال يتعدى   
 .الالعب المعني 

 اإلجراء المختصر لطلب إعفاء ألغراض عالجية   8.0

من المسّلم به أن بعض العقاقير المدرجة في قائمة العقاقير المحظورة تستخدم      8.1
وفي مثل هذه الحاالت ال يكون من   . لمعالجة حاالت طبية شائعة في األوساط الرياضية  

لك ُيعتمد إجراء    ولذ. 7 و4الضروري تقديم طلب مفّصل على النحو المبين في القسمين     
 .مختصر لطلب اإلعفاء ألغراض عالجية 

إن العقاقير والوسائل المحظورة التي يمكن الترخيص باستخدامها بموجب هذا   8.2
فورموتيرول  (2 – نواهض البيتا  : اإلجراء المختصر تقتصر حصرًا على ما يلي
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عن طريق االستنشاق،     ) وسالبوتامول وسالميتيرول وتيربوتالين
 .رتيكوستيرويدز بطرق غير جهازيةوغلوآوآو

لكي يتمكن الالعب من استخدام أحد العقاقير المذآورة أعاله فإن عليه أن يقدم إلى  8.3
ويجب أن يتضمن هذا  .  المنشطات إخطارًا طبيًا يبرر الحاجة العالجية  منظمة مكافحة

ومقدار ، عرضًا لتشخيص الحالة، واسم الدواء، 2اإلخطار الطبي، المبين في الذيل 
 .الجرعة، وطريقة االستعمال، ومدة العالج 

بدون (وينبغي أن يقدم، عند االقتضاء، بيان لالختبارات التي أجريت لتشخيص الحالة    
 ).ذآر نتائج هذه االختبارات وتفاصيلها

 :يشمل اإلجراء المختصر ما يلي  8.4

ء تصبح الموافقة على استخدام العقاقير المحظورة، الخاضعة لإلجرا    )أ(
المختصر، نافذة لدى تسّلم منظمة مكافحة المنشطات إلخطار آامل لهذا      

 .الغرض، ويجب أن تعاد اإلخطارات الناقصة إلى مقدمي الطلبات 

إلخطار آامل، فإن عليها أن تسارع " منظمة مكافحة المنشطات"لدى تسّلم  (ب)
ويجب أن يجري أيضًا، عند االقتضاء، إبالغ     .  المعنيإلى إبالغ الالعب

تحاد الدولي واالتحاد الوطني لالعب وآذلك المنظمة الوطنية لمكافحة   اال
وتقوم منظمة مكافحة المنشطات بإبالغ الوآالة العالمية        . المنشطات

لمكافحة المنشطات فقط عند تلقيها إلخطار من العب من المستوى          
 .الدولي

راض  ال ُينظر في الموافقة بأثر رجعي على طلب منح إعفاء مختصر ألغ )جـ(
 :عالجية إّال في إحدى الحالتين التاليتين 

إذا تبّين أنه آانت هناك حاجة لمعالجة طارئة أو معالجة لحالة طبية   -
 حادة؛

إذا تبّين أن ظروفًا استثنائية حالت دون توافر وقت آاف أو فرصة سواء  -
لجنة منح اإلعفاءات ألغراض    "لتقديم طلب، أو لدراسته من جانب   

 .ملية مراقبة تعاطي المنشطات ، قبل ع"عالجية

8.5 

الوآالة      "المعنية، أو لجنة       " للجنة منح اإلعفاءات ألغراض عالجية          "يمكن    (أ)
المختصة بمنح هذه اإلعفاءات، أن تقوم بعملية                  " العالمية لمكافحة المنشطات           

 .مراجعة في أي وقت خالل فترة اإلعفاء ألغراض عالجية             

فض طلب لمنح إعفاء مختصر        إذا طلب أحد الالعبين إعادة النظر في ر             (ب)
" الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات             "ألغراض عالجية، فإنه يمكن للجنة           

المختصة بمنح اإلعفاءات ألغراض عالجية أن تطلب منه تقديم ما تراه                         
ضروريًا من معلومات طبية إضافية، على أن يتحمل الالعب المعني                     

 .   المصروفات المترتبة على هذه العملية           

الوآالة العالمية   "يجوز للجنة منح اإلعفاءات ألغراض عالجية أو للجنة  8.6
المختصة بمنح هذه اإلعفاءات أن تلغي في أي وقت إعفاء " لمكافحة المنشطات

ويجري إبالغ هذا القرار فورًا إلى الالعب المعني وإلى . مختصرًا ألغراض عالجية
 .عنيةاتحاده الدولي وجميع منظمات مكافحة المنشطات الم  
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بيد أنه سيكون بإمكان   . يصبح اإللغاء نافذًا فور إبالغ القرار إلى الالعب المعني    8.7
 .7الالعب المعني أن يطلب إعفاء ألغراض عالجية في إطار القسم   

 مرآز تبادل المعلومات  9.0

يتعين على منظمات مكافحة المنشطات أن تقدم إلى الوآالة العالمية لمكافحة   9.1
، 7يع اإلعفاءات الممنوحة ألغراض عالجية بموجب أحكام القسم  المنشطات جم 

 .باإلضافة إلىجميع المستندات المتعلقة بها 

بالنسبة لإلعفاءات المختصرة ألغراض عالجية، تقوم منظمات مكافحة المنشطات        9.2
 لمكافحة المنشطات بالطلبات الطبية التي يقدمها الالعبون من        بتزويد الوآالة العالمية

 .8.4ستوى الدولي بموجب المادة  الم

 .يكفل مرآز تبادل المعلومات السرية الكاملة لجميع المعلومات الطبية 9.3
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 مقدمة
 أهداف ونطاق وتنظيم البرنامج العالمي 

 لمكافحة المنشطات والمدونة
 :تتمثل أهداف البرنامج العالمي لمكافحة المنشطات وأهداف المدونة في ما یلي  

اضية خالية من المنشطات ومن ثم  حمایة الحق األساسي لالعبين في المشارآة في ألعاب ری  •
 .الحفاظ على الصحة وإقرار مبادئ العدالة والمساواة لجميع الالعبين من آافة أنحاء العالم     

ضمان وضع برامج متسقة ومنسقة وفعالة لمكافحة المنشطات على المستویين الدولي والوطني        •
 .فيما یتعلق باآتشاف وردع ودرء تعاطي المنشطات 

 ي لمكافحة المنشطاتالبرنامج العالم
یشمل البرنامج العالمي لمكافحة المنشطات آافة العناصر المطلوبة لضمان االتساق األمثل بين    

. البرامج العالمية والوطنية في مجال مكافحة المنشطات واتباع أفضل الممارسات في هذا الصدد  
 :والعناصر الرئيسية لهذا البرنامج هي

 المدونة: 1المستوى 
 المعایير الدولية :2المستوى 
 نماذج أفضل الممارسات : 3المستوى 

 المدونة
. هي الوثيقة العالمية األساسية التي یرتكز عليها البرنامج العالمي لمكافحة المنشطات المدونة 

والغرض من المدونة هو النهوض بجهود مكافحة المنشطات من خالل آفالة االتساق العالمي بين  
وتم الحرص على أن تكون المدونة محددة بما یكفي لتحقيق  .  المنشطاتالعناصر األساسية لمكافحة

االتساق الكامل بشأن القضایا المطلوب التعامل معها، وعامة على نحو آاف من نواح أخرى بما   
 .یسمح بالمرونة في آيفية تنفيذ المبادئ المتفق عليها في مجال مكافحة المنشطات  

 المعایير الدولية
 التقنية والتنفيذیة،    المجاالتنامج مكافحة المنشطات معایير دولية لمختلف  ستوضع في إطار بر

الوآالة العالمية    وذلك بالتشاور مع الجهات الموقعة والحكومات، وسُتقر هذه المعایير من جانب   
منظمات مكافحة  والغرض من المعایير الدولية هو تحقيق االتساق بين . (WADA)لمكافحة المنشطات  

ویعد التمسك  . لمسؤولة عن جوانب تقنية وتنفيذیة محددة لبرامج مكافحة المنشطات، االمنشطات
،  المعایير الدولية ویجوز تنقيح .المدونة أمرًا إلزاميًا من أجل آفالة االمتثال ألحكام بالمعایير الدولية

ات، بعد  عن الوآالة العالمية لمكافحة المنشط ةمن وقت آلخر، من جانب اللجنة التنفيذیة المنبثق 
 وآافة   المعایير الدوليةوتصبح . إجراء المشــاورات الكافية مع الجهات الموقعة والحكومات  

أو التنقيحات، ما لم  المعایير تنقيحاتها نافذة اعتبارا من التاریخ المنصوص عليه في آل من هذه  
 .المدونةینص على خالف ذلك في 

.  الالزمة لتنفيذ المدونة   التقنية الدولية على آثير من التفاصيل      ستشتمل المعایير  ": المعایير الدولية"تعليق على  
وستضمن تلك التفاصيل، على سبيل المثال، الشروط التفصيلية لعمليات أخذ العينات، والتحليل المختبري،                       

. (OMDAC)واعتماد المختبرات، وهي شروط نجدها حاليا في مدونة الحرآة األولمبية لمكافحة المنشطات              
 الخبراء، بالتشاور مع الجهات الموقعة والحكومات، تطویر المعایير الدولية التي أدرجت في صلب                       وسيتولى

ومن المهم أن یتمكن الخبراء   .  مستقلة تقنيةالمدونة واتخذت فيها صراحة مرجعًا یستند إليه، وشرحها في وثائق          
ت المالئم، دون أن یستدعي ذلك إدخال أي         التقنيون من إدخال التغييرات المطلوبة على المعایير الدولية في الوق           

 .تعدیل على المدونة أو على القواعد أو اللوائح الخاصة بكل طرف من األطراف المعنية            

 .2004ینایر /وستكون جميع المعایير الدولية التي سيجرى العمل بها متوافرة  قبل أول آانون الثاني           
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 نماذج ألفضل الممارسات
دونة، نماذج ألفضل الممارسات توفر حلوال مبتكرة في مختلف مجاالت      ستستحدث، استنادًا إلى الم 

وسوف تقوم الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات بتزآية هذه النماذج وإتاحتها        . مكافحة المنشطات 
وباإلضافة إلى قيام الوآالة بتوفير نماذج  . للجهات الموقعة التي تطلبها، ولكنها لن تكون إلزامية  

 بها في مكافحة المنشطات، فإنها ستقدم أیضا للجهات الموقعة بعض المساعدات في          لوثائق یستعان 
 .مجال التدریب

 ستقوم الوآالة الدولية لمكافحة المنشطات بإعداد قواعد ولوائح             ":نماذج ألفضل الممارسات  "تعليق على   
مثل   (ة للجهات الموقعة     نموذجية لمكافحة المنشطات تتناسب مع احتياجات آل مجموعة من المجموعات الرئيسي               

االتحادات الدولية لأللعاب الفردیة، واالتحادات الدولية لأللعاب الجماعية، والمنظمات الوطنية لمكافحة                          
وستتماشى هذه القواعد واللوائح النموذجية مع المدونة وسترتكز عليها، وستشكل      ). المنشطات، وما إلى ذلك   

) بما في ذلك اإلشارة إلى المعایير الدولية     (لى آافة التفاصيل      أمثلة متطورة ألفضل الممارسات، وستشتمل ع      
 .الالزمة لتنفيذ برنامج فعال لمكافحة المنشطات        

فقد یختار بعض     . وستوفر هذه القواعد واللوائح النموذجية بدائل مختلفة یمكن لألطراف المعنية االختيار من بينها        
وقد  . وقد یختار بعضها اعتمادها مع بعض التعدیالت     . ية حرفيا  األطراف المعنية األخذ بالقواعد واللوائح النموذج    

یختار بعضها اآلخر استحداث قواعد ولوائح خاصة بها مع مراعاة اتساقها مع المبادئ العامة والشروط المحددة                      
 .المبينة في المدونة   

ياجات األطراف     وقد توضع وثائق نموذجية أخرى لجوانب معينة من أنشطة مكافحة المنشطات، استجابة الحت               
وقد تتضمن مثل هذه الوثائق نماذج بشأن البرامج الوطنية لمكافحة            . المعنية ولتطلعاتها المتعارف عليها    

بشروط تفوق الشروط المحددة المبينة في المعایير الدولية             (المنشطات، وإدارة النتــائج، وإجراء االختبــارات           
وستستعرض الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات آل        . إلى ذلك والبرامج التعليمية، وما    ) إلجراء االختبارات  

 .النماذج، وستوافق عليها قبل إدراجها في البرنامج العالمي لمكافحة المنشطات               

 األسس التي ترتكز عليها المدونة العالمية لمكافحة المنشطات
يها في آثير  تحرص برامج مكافحة المنشطات على صون القيمة األساسية للریاضة التي یشار إل 

التي تشكل جوهر الحرآة األولمبية بإعالئها مبدأ اللعب  " الروح الریاضية"من األحيان على أنها 
 :وتمثل الروح الریاضية احتفاء بروح اإلنسان، جسدا وفكرا، وهي تتميز بالقيم التالية . النزیه

 .األخالق، واللعب النزیه، واألمانة  •
 .الصحة •
 .االمتياز في األداء •
 . الشخصية، والتربيةازدهار •
 .التسلية والبهجة  •
 .العمل الجماعي  •
 .التفاني وااللتزام  •
 .احترام القواعد والقوانين   •
 .احترام الذات، وسائر المشارآين •
 .الشجاعة •
 .روح الجماعة والتضامن   •

 .وتعاطي المنشطات یتنافى من حيث الجوهر مع الروح الریاضية  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الجزء األول
 تمراقبة تعاطي المنشطا
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 مقدمة
 قواعد ومبادئ محددة لمكافحة المنشطات یتعين اتباعها من قبل          المدونةیعرض الجزء األول من 

المنظمات المسؤولة عن اعتماد أو تطبيق أو إنفاذ قواعد مكافحة المنشطات في نطاق اختصاصها،           
،  التحادات الدولية    اللجنة األولمبية الدولية، واللجنة األولمبية الدولية للمعوقين، وا      : ومنها مثال

 ویشار .والمنظمات المشرفة على أحداث ریاضية آبرى، والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات  
 ."منظمات مكافحة المنشطات "إلى آافة هذه المنظمات مجتمعة باسم  

 القواعد الشاملة لمكافحة المنشطات  - وال یلغي الحاجة إلى - ال یقوم مقام المدونة من والجزء األول
وإذا آان الجزء األول من المدونة  .  هذهمن منظمات مكافحة المنشطاتلتي تأخذ بها آل منظمة ا

یتضمن بعض األحكام التي یجب أن تدرجها آل منظمة لمكافحة المنشطات بنصها الحرفي من        
الناحية الجوهریة ضمن قواعد مكافحة المنشطات الخاصة بها، فإنه یتضمن أحكامًا أخرى ترسي   

جيهية إلزامية تكفل لكل منظمة لمكافحة المنشطات قدرًا من المرونة في صياغة هذه     مبادئ تو
القواعد، أو تحدد الشروط التي یجب أن قدرًا من تتبعها آل من تلك المنظمات ولكن بدون الحاجة            

ولما آانت المواد التالية تنطبق على    . إلى تكرارها ضمن قواعد مكافحة المنشطات الخاصة بها
شطة مكافحة المنشطات التي تضطلع بها منظمة مكافحة المنشطات، فإن من الواجب  نطاق أن

إدراجها ضمن القواعد الخاصة بكل منظمة من منظمات مكافحة المنشطات دون إدخال أي      
مع جواز إدخال التغييرات غير الجوهریة الالزمة في التحریر اللغوي     (تعدیالت جوهریة عليها  

 1المادة  ): اسم المنظمة، ونوع الریاضة، وأرقام األقسام، وما إلى ذلك    بحيث یتسنى اإلشارة إلى  
إثبات    (3، والمادة ) قواعد مكافحة المنشطاتتانتهاآا (2 ، والمادة)تتعریف تعاطي المنشطا(

توقيع العقوبات على     (10، والمادة  )اإللغاء التلقائي للنتائج الفردیة   (9، والمادة )تعاطي المنشطات 
، باستثناء المادة  )الطعون (13، والمادة )التبعات بالنسبة للفرق الریاضية  (11المادة ، و)األفراد

 .والتعاریف) أجل التقادم (17، والمادة 13.2.2

إن قواعد مكافحة المنشطات، شأنها شأن قواعد المسابقات، هي قواعد ریاضية تحدد الشروط التي     
ون على هذه القواعد آشرط الشتراآهم في هذه   ویوافق الالعب . تمارس في ظلها األلعاب الریاضية 

وليس من المتوخى أن تخضع قواعد مكافحة المنشطات للشروط وللمعایير القانونية        . األلعاب
فالسياسات والمعایير  . الساریة على اإلجراءات الجنائية أو على قضایا التوظيف، أو أن تتقيد بها  

آلراء بين طائفة عریضة من األطراف المعنية التي تهتم   الدنيا المبينة في المدونة تمثل التوافق في ا  
 . بنزاهة الریاضة وینبغي أن تكون محل احترام من قبل جميع المحاآم والهيئات القضائية   

من األمور الحاسمة ألغراض تحقيق االتساق، على سبيل المثال، أن تتخذ جميع               ": المقدمة"تعليق على   
مة انتهاآات قواعد مكافحة المنشطات، ونفس أعباء اإلثبات، وأن تطبق نفس                 الجهات، قراراتها بناء على نفس قائ        

ویتعين أن تكون هذه القواعد الجوهریة واحدة سواء عقدت        . التبعات على نفس انتهاآات قواعد مكافحة المنشطات         
 ).CAS(ضية جلسة التحقيق أمام اتحاد دولي، أو على المستوى الوطني، أو أمام محكمة التحكيم لأللعاب الریا             

ولكن ليس من الضروري لتحقيق االتساق، إلزام جميع الجهات الموقعة، باستخدام عملية واحدة في إدارة النتائج،                         
إذ تطبق داخل االتحادات الدولية المختلفة والهيئات الوطنية المختلفة في الوقت الحاضر                      . أو في إجراء التحقيقات     

وال تشترط   . ئج وإجراء التحقيقات، ولكنها تتمتع بنفس الدرجة من الفعالية                آثير من العمليات المختلفة إلدارة النتا        
المدونة التماثل المطلق في إدارة النتائج وإجراء التحقيقات، إال أنها تشترط أن تكون مختلف المناهج التي تأخذ                            

 .بها الجهات الموقعة متفقة مع المبادئ المنصوص عليها في المدونة          

 ال تندرج ضمن األحكام المطلوب اعتمادها بنصها الحرفي                 13.2.2، فان الفقرة الفرعية      13وفيما یتعلق بالمادة     
من الناحية الجوهریة، ألن هذه الفقرة الفرعية ترسي مبادئ توجيهية إلزامية تكفل لمنظمة مكافحة المنشطات                  

 .قدرًا من المرونة في صياغة القواعد    

متثال لقواعد مكافحة المنشطات، التي اعتمدتها      في األنشطة الریاضية باالالمشارآونویلتزم 
 بوضع قواعد وإجراءات  جهة موقعةوتقوم آل . المدونة بما یتفق مع منظمات مكافحة المنشطات

تكفل إحاطة جميع المشارآين الخاضعين لسلطتها والمنظمات األعضاء التابعة لها علما بقواعد    
 المختصة، وتكفل موافقتهم على    منشطاتمنظمات مكافحة ال مكافحة المنشطات التي تطبقها  

 .االلتزام بها

یلتزم الالعبون، بحكم مشارآتهم في األلعاب الریاضية، بقواعد المسابقات التي تحكم          ": المشارآين"تعليق على 
وعلى نفس المنوال، یجب أن یلتزم الالعبون، واألطقم المعاونة لهم بقواعد مكافحة المنشطات،               . هذه األلعاب 

 من المدونة، بحكم موافقتهم على أن ینضموا إلى عضویة هذه المنظمات الریاضية أو أن                     2ة عن المادة    المنبثق
ولكن یجب على آل جهة     . یعتمدوا من قبلها أو أن یشارآوا فيها أو في األحداث الریاضية الخاضعة للمدونة          

معاونة لهم، ممن یخضعون لسلطة          موقعة أن تتخذ الخطوات الضروریة لضمان التزام جميع الالعبين واألطقم ال              
 .الجهة الموقعة المعنية، بقواعد مكافحة المنشطات الصادرة عن منظمة مكافحة المنشطات المختصة                   
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 تعریف تعاطي المنشطات: 1المادة 
یعّرف تعاطي المنشطات بأنه حدوث انتهاك أو أآثر لقواعد مكافحة المنشطات المبينة في المواد       

 .دونةالم من 2.8 إلى 2.1من 

 انتهاآات قواعد مكافحة المنشطات: 2المادة 
 :تشكل الحاالت التالية انتهاآات لقواعد مكافحة المنشطات   

ار محظور   وجود    2.1 ار  أو   عناصره األیضية    أو   عق يه في        آث ة عل نة  دال  التي تؤخذ من جسم    العي
 .الالعب

ویعد . ورعلى آل العب أن یضمن، آواجب شخصي، أال یدخل جسمه أي عقار محظ  2.1.1
الالعبون مسؤولين عن وجود أي عقار محظور، أو عناصره األیضية، أو أي آثار         

وعليه، ليس من الضروري إثبات نية    . دالة عليه، في العينات التي تؤخذ من أجسامهم   
الالعب أو خطئه أو إهماله أو استخدامه الواعي، للبرهنة على حدوث انتهاك لقواعد   

 .2.1ادة  مكافحة المنشطات بموجب الم 

 هو تحدید الظروف والتصرفات التي تشكل انتهاآات لقواعد           2 الغرض من المادة  ":2المادة "تعليق على  
وتجرى التحقيقات في حاالت تعاطي المنشطات، بناء على تأآيد بحدوث انتهاك لقاعدة أو                . مكافحة المنشطات   

 في قائمة االنتهاآات هذه، یمكن الوقوف        ومعظم الظروف والتصرفات المدرجة       . أآثر من تلك القواعد المحددة    
 أو في القواعد األخرى القائمة      (OMADAC)عليها بشكل أو بآخر في مدونة الحرآة األولمبية لمكافحة المنشطات            

 .لمكافحة المنشطات    

تعتمد المدونة، إزاء انتهاآات قواعد مكافحة المنشطات التي تنطوي على وجود            ": 2.1.1المادة "تعليق على 
، قاعدة المسؤولية المطلقة التي اعتمدت آذلك في        )أو عناصره األیضية أو أي آثار دالة عليه  (ر محظور   عقا

وفي    . مدونة الحرآة األولمبية لمكافحة المنشطات وفى الغالبية الساحقة من القواعد القائمة لمكافحة المنشطات                       
 متى وجد أي عقار محظور في العينة التي            مفهوم المسؤولية المطلقة، یقع االنتهاك لقاعدة مكافحة المنشطات              

تؤخذ من جسم الالعب، وذلك بصرف النظر عما إذا آان الالعب قد استخدم العقار المحظور بقصد أو بدون                  
وإذا اآتشفت عينة إیجابية إثر اختبار أجري داخل إطار المسابقة، فإنه              . قصد، أو نتيجة إهمال أو خطأ من جانبه      

غير أنه تكون لدى الالعب    ).  اإللغاء التلقائي للنتائج الفردیة     - 9المادة  (لمسابقة تلقائيا    یجري إلغاء نتائج تلك ا  
المادة    (إمكانية لتفادي العقوبة أو تخفيفها إن استطاع البرهنة على أنه لم یرتكب خطأ أو لم یرتكب خطأ جسيمًا             

 . إلغاء فترة االستبعاد أو تخفيضها بناء على ظروف استثنائية        10.5

تطبيق قاعدة المسؤولية المطلقة عند العثور على عقار محظور في عينة مأخوذة من جسم الالعب، المقترن              إن 
بإمكانية تعدیل العقوبات بناء على معایير محددة، یمثل توازنا معقوًال بين اإلنفاذ الفعال لقواعد مكافحة المنشطات                     

ف االستثنائية حينما یدخل عقار محظور جسم          وتوخي اإلنصاف في الظرو     " األبریاء "لصالح جميع الالعبين    
ومن المهم التأآيد على أنه إذا آان البت في حدوث انتهاك لقاعدة                . الالعب دون وقوع خطأ أو إهمال من جانبه       

من قواعد مكافحة المنشطات یرتكز على مبدأ المسؤولية المطلقة، فإن عقوبة اإلیقاف لمدة محددة ال ُتوّقع بشكل                     
 .تلقائي 

ردت أسس تحدید المسؤولية المطلقة بشكل واضح في الحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم لأللعاب              وقد و
 .(UIT)ضد االتحاد الدولي للتنس      " آویغلي "الریاضية في قضية     

صحيح أن اختبارًا ُتطبق عليه قاعدة المسؤولية المطلقة قد ال یكون منصفًا إلى حد ما في حالة بعينها، مثل حالة                                 "
إذ قد یتناول الالعب دواء نتيجة عيب في ذآر محتویاته أو بسبب مشورة خاطئة ال یعد مسؤوًال عنها،         آویغلي، 

یكون من المنصف إلى حد ما أیضا بالنسبة           ولكن قد ال . وخاصة في حاالت المرض المفاجئ في بلد أجنبي          
بقة لن تتغير في آلتا الحالتين         غير أن قواعد المسا . لالعب أن یصاب بتسمم غذائي عشية إحدى المسابقات الهامة       

وآما أن المسابقة لن تؤجل ریثما یسترد الالعب عافيته، فإن حظر تعاطي العقاقير            . لرفع عدم اإلنصاف هذا
والمسابقات تنطوي، شأنها شأن الحياة ذاتها بوجه           . الممنوعة لن یرفع لمجرد التسليم بأن تناولها قد تم عرضاً     

ر متعددة من عدم اإلنصاف، سواء وقع ذلك بالصدفة أو بسبب اإلهمال من           عام، على صروف قد تسفر عن صو   
 .جانب أشخاص غير مسؤولين، وتلك أمور ال یستطيع القانون جبرها       

وعالوة على ذلك فإن من األهداف المحمودة لهذه السياسة أال نرفع ظلمًا عارضًا وقع على العب واحد بإلحاق                          
 یمكن أن یحدث إذا ما تسامحنا إزاء العقاقير المحظورة التي تساعد على               وهذا ما . ظلم متعمد بكل المتسابقين  

وأآثر من هذا، فإن من المرجح أن یفلت سوء استخدام هذه المواد               . تحسين األداء إن تم تناولها عن غير قصد      
نية التعمد   ومن المؤآد أن إثبات . بشكل عمدي من العقوبة في حاالت آثيرة لمجرد انعدام الدليل على سوء النية      

سوف یتطلب إقامة دعوى قانونية باهظة التكاليف قد تؤدي إلى إضعاف بعض االتحادات، وال سيما االتحادات                     
 ".ذات الميزانيات المتواضعة، في سعيها إلى مكافحة تعاطي المنشطات             



 2003المدونة العالمية لمكافحة المنشطات 

6 

إن العثور على أیة آمية آانت من عقار محظور أو عناصره األیضية أو آثار دالة  2.1.2
 العينة التي تؤخذ من جسم الالعب یشكل انتهاآا لقواعد مكافحة المنشطات،       عليه في

باستثناء المواد التي یسمح باستخدام آمية منها عينت بشكل محدد في قائمة 
 .المحظورات 

، یجوز لقائمة المحظورات أن تضع  2.1استثناء من القاعدة العامة المبينة في المادة   2.1.3
 .اقير المحظورة التي یمكن أیضا إنتاجها داخل الجسم  معایير خاصة لتقييم العق

 1:6 على E\Tقد تنص قائمة المحظورات، على سبيل المثال، على أن زیادة نسبة                :"2.1.3المادة "تعليق على  
تمثل حالة من حاالت التعاطي ما لم تبرهن منظمة مكافحة المنشطات، عن طریق تحليل تتبعي لنتائج اختبارات                         

قة، أن ارتفاع النسبة یمثل ارتفاعا طبيعيا، و ما لم یثبت الالعب بطریقة أخرى أن ارتفاع النسبة                   سابقة أو الح  
 .یعزى إلى حالة فيزیولوجية أو مرضية       

 استخدام أو محاولة استخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة 2.2

ي ذاته  إن النجاح أو اإلخفاق في استخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة ال یهم ف 2.2.1
وإنما یكفي حدوث استخدام أو محاولة استخدام للعقار المحظور أو الوسيلة المحظورة       

 .لوقوع انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات   

بمفهومه الوارد في مدونة الحرآة األولمبية        " االستخدام"تم التوسع في حظر   ": 2.2.1المادة "تعليق على  
. مل على العقاقير المحظورة وآذلك على الوسائل المحظورة       فبات یشت(OMADC)لمكافحة تعاطي المنشطات      

بوصفه حالة منفصلة من حاالت انتهاك              " االعتراف باالستخدام  "وبهذا التضمين لم تعد هناك حاجة إلى تعيين          
یمكن إثباته، مثال، عن طریق االعتراف أو عن طریق           " االستخدام"ذلك أن   . قواعد مكافحة تعاطي المنشطات      

 .الث أو بأي وسيلة أخرى من وسائل اإلثبات        شهادة طرف ث 

على أن الحاجة إلى إقامة         . عقار محظور فيتطلب إقامة الدليل على نية الالعب        " محاولة استخدام    "أما إثبات  
الدليل على وجود هذه النية إلثبات هذه الحالة المحددة من انتهاآات قواعد مكافحة تعاطي المنشطات ال تمس في                   

 وعلى استخدام أي عقار محظور أو وسيلة        2.1ولية المطلقة المطبق على انتهاآات المادة         شيء بمبدأ المسؤ  
 .محظورة

أما إذا استخدم الالعب، خارج إطار المسابقة، عقارًا محظورًا ولكنه ال یعتبر محظورًا خارج إطار المسابقة فإن                         
 .ذلك ال یشكل انتهاآا لقواعد مكافحة المنشطات       

دم التقدم، لعملية أخذ عينات دون عذر قاهر بعد تلقي إخطار بذلك وفقًا             رفض الخضوع، أو ع    2.3
ه قواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبيق، أو التهرب من عملية أخذ العينات                      ا تقضي ب لم

 بأي طریقة أخرى

،   تحظر معظم القواعد القائمة لمكافحة المنشطات عدم التقدم، أو رفض الخضوع                ": 2.3المادة "تعليق على  
التهرب من   "وتوسع هذه المادة نطاق هذه القاعدة العامة بحيث تشمل      . لعملية أخذ العينات بعد تلقي إخطار بذلك      

ومن ذلك مثًال أنه إذا ثبت أن الالعب قد تخّفى عن               . باعتباره تصرفا محظوراً      " أخذ العينات بأي طریقة أخرى        
إجراء االختبار فإن ذلك یشكل انتهاآًا لقواعد          أنظار الموظف المسؤول عن مراقبة المنشطات عند محاولته          

وقد یستند االنتهاك المتمثل في رفض الخضوع، أو عدم التقدم، لعملية أخذ العينات إلى                   . مكافحة المنشطات    
من عملية أخذ العينات تصرفًا متعمدًا من      " التهرب  "تصرف عمدي أو إلى إهمال من جانب الالعب، بينما یعني       

 .جانب الالعب   

خارج  للخضوع إلجراء اختبار  الالعب یشمل انتهاك الشروط الواجبة التطبيق بشأن استعداد    2.4
 امتناع الالعب عن تقدیم معلومات عن مكان وجوده وعن االختبارات التي  إطار المسابقة

 یعتبر أنها قد فاتته، استنادًا إلى قواعد معقولة 

المنفذ خارج إطار المسابقة هو أساس المكافحة الفعالة             الختبار غير المعلن عنه و ا": 2.4المادة "تعليق على 
وبدون توافر معلومات دقيقة عن مكان وجود الالعب، فإن هذا االختبار یفقد فعاليته، بل قد             . لتعاطي المنشطات   

وتقتضي هذه المادة، التي ال توجد عادة في معظم القواعد القائمة لمكافحة                   . یتعذر إجراؤه في بعض األحيان    
ات، من الالعبين الذین یمكن أن تجرى عليهم اختبارات خارج إطار المسابقة أن یكونوا مسؤولين عن             المنشط 

تقدیم وتحدیث المعلومات عن أماآن وجودهم حتى یتسنى الوصول إليهم في أماآنهم إلجراء االختبارات عليهم               
إليه الالعب والمنظمة الوطنية        ویتولى االتحاد الدولي الذي ینتمي   . خارج إطار المسابقة ودون إخطار مسبق     

إلتاحة قدر من المرونة مراعاة لتباین ظروف مختلف        " الشروط الواجبة التطبيق    "لمكافحة المنشطات وضع      
 .وقد یقع انتهاك هذه المادة بناء على تصرف عمدي أو إهمال من جانب الالعب           . األلعاب والبلدان  
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 انب مراقبة تعاطي المنشطاتالتالعب، أو محاولة التالعب، بأي جانب من جو 2.5

تحظر هذه المادة أي تصرف من شأنه تقویض عملية مراقبة المنشطات حتى وإن لم           ": 2.5المادة "تعليق على 
ومن هذه التصرفات مثال تغيير أرقام التعریف المدونة على استمارة             . یشمله التعریف المعتاد للوسائل المحظورة       

 .عند تحليل هذه العينة  " ب"بار أو آسر زجاجة العينة       مراقبة تعاطي المنشطات أثناء االخت       

 حيازة عقاقير أو وسائل محظورة 2.6

حيازة الالعـب، في أي زمان ومكان، ألي عقار یعد محظورًا في االختبارات المنفذة    2.6.1
خارج إطار المسابقة، أو ألي وسيلة محظورة، ما لم یثبت الالعب أن هذه الحيازة 

االستخدام ألغراض  (4.4غراض عالجية منح له وفقًا للمادة تستند إلى إعفاء أل
 .أو یقدم أي مبررات أخرى مقبولة) عالجية

حيازة الطاقم المعاون لالعب ألي عقار یعد محظورًا في االختبارات المنفذة خارج    2.6.2
إطار المسابقة، أو ألي وسيلة محظورة، في ارتباط بالعب أو مسابقة أو تدریب، ما  

ت الطاقم المعاون لالعب أن هذه الحيازة تستند إلى إعفاء ألغراض عالجية منح    لم یثب
أو یقدم أي مبررات أخرى    ) االستخدام ألغراض عالجية (4.4لالعب وفقًا للمادة   

 .مقبولة

 االتجار بأي عقار محظور أو وسيلة محظورة 2.7

، أو مساعدته، أو عبال إلى أي وسيلة محظورة أو عقار محظور إعطاء  محاولةإعطاء أو  2.8
تشجيعه، أو إعانته، أو تحریضه، أو التغطية عليه، أو أي شكل آخر من أشكال التواطؤ    

  انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات   محاولةینطوي على انتهاك أو  

 إثبات تعاطي المنشطات: 3المادة 
 أعباء ومستویات اإلثبات 3.1

. انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات عبء إثبات حدوث  منظمة مكافحة المنشطاتتتحمل 
 قد أثبتت حدوث انتهاك     منظمة مكافحة المنشطات  ویكون مستوى اإلثبات هو ما إذا آانت    

. لقواعد مكافحة المنشطات على نحو یقنع هيئة التحقيق، مع مراعاة خطورة هذا االدعاء 
االت ولكنه أقل    ویعد مستوى اإلثبات، في جميع الحاالت، أآبر وزنًا من مجرد ترجيح االحتم   

وعندما تلقي المدونة على عاتق الالعب، أو الشخص اآلخر المدعى      . وزنًا من الدليل القاطع 
بانتهاآه لقواعد مكافحة المنشطات، عبء اإلثبات لدحض قرینة أو إثبات وقائع أو ظروف     

 .محددة، فإن مستوى اإلثبات یكون بترجيح االحتماالت  

مستوى اإلثبات الذي یتعين على منظمة مكافحة المنشطات أن تفي به المستوى               یماثل ":3.1المادة "تعليق على  
ومستوى اإلثبات هذا تطبقه المحاآم أیضا        . المطبق في معظم البلدان على القضایا التي تنطوي على خطأ مهني       

تحكيم    هذا الصدد انظر، على سبيل المثال، قرار محكمة ال                       وفي  . على نطاق واسع في قضایا تعاطي المنشطات         
 .1998دیسمبر / آانون األول CAS 98/208  ، 22، رقم   FINA ضد  N.J.Y.W في القضية         (CAS)لأللعاب الریاضية           

 أساليب إثبات الوقائع والقرائن 3.2
یجوز إثبات الوقائع المتعلقة بانتهاآات قواعد مكافحة المنشطات بأیة وسيلة من الوسائل         

قواعد اإلثبات التالية في قضایا تعاطي      وتطبق . الموثوق بها، بما في ذلك االعتراف  
 :المنشطات

من المفترض أن تكون المختبرات المعتمدة من الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات قد   3.2.1
ویجوز . اهتدت، في تحليل العينات وإجراءات التحریز، بالمعيار الدولي للمختبرات   

 .المعيار الدوليلالعب أن یدحض هذه القرینة عن طریق إثبات الخروج عن  

 وقع العبء   المعيار الدولي  اإلجراءات السابقة بإثباته الخروج عن   الالعبوإذا دحض 
نتيجة  إلثبات أن هذا الخروج لم یكن السبب في   منظمة مكافحة المنشطات  حينئذ على  

 .التحليل غير الطبيعية
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معيار الدولي عن طریق ترجيح         یقع العبء على الالعب إلثبات الخروج عن ال           ": 3.2.1المادة "تعليق على   
وإذا قام الالعب بذلك انتقل العبء إلى منظمة مكافحة المنشطات لكي تثبت ما یقنع هيئة التحقيق بأن                               . األدلة

 .الخروج عن المعيار لم یغير من نتيجة االختبار     

 ال یكون قد تسبب في نتائج تحليل   المعيار الدولي إلجراء االختبارات أي خروج عن  3.2.2
. ر طبيعية أو في أي انتهاك آخر لقواعد مكافحة المنشطات، ال یبطل هذه النتائج     غي

وإذا ما أثبت الالعب حدوث الخروج عن المعيار الدولي أثناء إجراء االختبار، فإن 
نتيجة  منظمة مكافحة المنشطات تتحمل عبء إثبات أن هذا الخروج لم یتسبب في  

لتي شكلت أساسا النتهاك قواعد مكافحة     أو في الواقعة ا التحليل غير الطبيعية 
 .المنشطات

 قائمة المحظورات: 4المادة 
  وتنقيحهاقائمة المحظوراتنشر  4.1

تقوم الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات، آلما لزم األمر، وعلى أال یقل ذلك عن مرة آل  
لمقترحة لقائمة  وتقدم المحتویات ا. سنة، بنشر قائمة المحظورات باعتبارها معيارًا دوليا

 وجه السرعة إلى جميع الجهات الموقعة     ى المحظورات، مع جميع التنقيحات، آتابة عل  
بتوزیع  الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  وتقوم. والحكومات للتعليق عليها والتشاور بشأنها  

اإلصدارات السنویة من قائمة المحظورات مع آل التنقيحات على وجه السرعة على جميع  
لجهات الموقعة والحكومات، وبنشرها في موقعها على شبكة الویب، وتقوم آل جهة موقعة     ا

ویجب .  لتوزیع قائمة المحظورات على أعضائها والمنتسبين إليها  ةباتخاذ الخطوات المالئم  
أن تقضي قواعد آل منظمة من منظمات مكافحة المنشطات، ما لم ینص على خالف ذلك في   

التنقيحات، بأن تدخل قائمة المحظورات والتنقحيات حيز النفاذ،       قائمة المحظورات وفي    
بموجب قواعد منظمة مكافحة المنشطات، بعد ثالثة أشهر من قيام الوآالة العالمية لمكافحة    
المنشطات بنشر قائمة المحظورات دونما حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر من جانب منظمة  

 .مكافحة المنشطات 

ولكن    . تنقح وتنشر قائمة المحظورات على وجه السرعة حينما تنشأ ضرورة لذلك             ": 4.1المادة "تعليق على  
وتتمثل   . حرصًا على انتظام مواعيد اإلصدار، تنشر قائمة جدیدة آل سنة سواء ُأدخلت عليها تغييرات أو لم تدخل       

 من آل عام في تفادي اللبس      ینایر  /ميزة قيام اللجنة األولمبية الدولية بإصدار قائمة جدیدة في شهر آانون الثاني            
ولمعالجة هذه المشكلة ستحرص الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات دائمًا على نشر أحدث               . بشأن أحدث القوائم 

 .قوائم المحظورات في موقعها على شبكة الویب      

ات، إعماال     ومن المنتظر أال تدخل القواعد المنقحة لمكافحة المنشطات التي اعتمدتها منظمات مكافحة المنشط                  
، مع إصدار أول قائمة محظورات اعتمدتها الوآالة العالمية             2004ینایر  / آانون الثاني  1للمدونة، حيز النفاذ حتى     

ساریة إلى أن توافق         (OMADC)وسوف تظل مدونة الحرآة األولمبية لمكافحة المنشطات             . لمكافحة المنشطات    
 .اللجنة األولمبية الدولية على المدونة الحالية        

  قائمة المحظورات المحددة في العقاقير والوسائل المحظورة 4.2
تحدد قائمة المحظورات العقاقير والوسائل التي یحظر استخدامها باعتبارها منشطة، في    

، بسبب إمكاناتها في تحسين األداء في   )سواء داخل إطار المسابقة أو خارجه(جميع األوقات  
الحاجبة، آما تحدد العقاقير والوسائل المحظورة في   المسابقات المقبلة أو بسبب إمكاناتها   

الوآالة  ویجوز، بناء على توصية من أحد االتحادات الدولية، أن تقوم  . إطار المسابقات فقط
. بتوسيع قائمة المحظورات بالنسبة للعبة الریاضية المعنيةالعالمية لمكافحة المنشطات   

مثل  (ائمة المحظورات إما ضمن فئة عامة  ویجوز إدراج العقاقير والوسائل المحظورة في ق 
 .وإما حسب إشارة محددة إلى عقار معين أو وسيلة بعينها) المواد البنائية  

وستشمل العقاقير المحظورة في جميع          . ستكون هناك قائمة واحدة للمحظورات     ": 4.2المادة "تعليق على  
دامها في التدریب،  آثار ممتدة المفعول على       األوقات المواد الحاجبة والعقاقير التي قد تكون لها، عند استخ         

وجميع العقاقير والوسائل المدرجة في قائمة المحظورات تكون محظورة              . تحسين األداء، مثل المواد البنائية    
وهذا التمييز بين ما یخضع لالختبار داخل إطار المسابقة وما یخضع لالختبار خارج إطار                   . داخل إطار المسابقة   

قائمة     "وستكون هناك وثيقة واحدة فقط تسمى       . من مدونة الحرآة األولمبية لمكافحة المنشطات          المسابقة مستمد   
المنشطات عقاقير أو وسائل أخرى إلى قائمة المحظورات            وقد تضيف الوآالة العالمية لمكافحة      ". المحظورات  

، ولكن تلك العقاقير      )ة محصرات البيتا في ریاضة الرمای       إدراجومن ذلك مثال (بالنسبة للعبة ریاضية معينة    
وسيساعد إدراج جميع العقاقير المحظورة ضمن قائمة واحدة          . والوسائل ستدرج في قائمة المحظورات الموحدة      

وال یسمح لأللعاب   . على تفادي اللبس الموجود حاليا فيما یتصل بتحدید العقاقير المحظورة حسب اللعبة الریاضية              
مثل حذف المواد البنائية من       ( من القائمة األساسية للعقاقير المحظورة          المختلفة بأن تحاول الحصول على إعفاء          
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 أن هناك    وواألساس الذي یستند إليه هذا القرار ه      "). الریاضية الذهنية   "قائمة المحظورات التي تخص األلعاب         
 .عناصر منشطة أساسية معينة یجب أال یتعاطاها من ینتسب إلى عالم األلعاب الریاضية               

 قائمة المحظوراتإدراج العقاقير والوسائل ضمن معایير  4.3
على الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات أن تنظر في المعایير التالية عند البت في إدراج، أو  

 قائمة المحظورات عدم إدراج، عقار أو وسيلة ما ضمن 

المية   الوآالة الع إذا قررت قائمة المحظورات ینظر في إدراج أي عقار أو وسيلة في  4.3.1
 : أن العقار أو الوسيلة یفي بأي معيارین من المعایير الثالثة التالية لمكافحة المنشطات 

الدليل الطبي أو العلمي أو األثر الدوائي أو الخبرة الدالة على أن العقار أو      4.3.1.1
 الوسيلة یحسن األداء الریاضي أو بإمكانه أن یحسن ذلك األداء؛ 

علمي أو األثر الدوائي أو الخبرة الدالة على أن استخدام الدليل الطبي أو ال  4.3.1.2
 ؛ الالعبالعقار أو الوسيلة یشكل خطرًا فعليًا أو محتمًال على صحة  

 العقار أو الوسيلة   استخدام بأن الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  قرار  4.3.1.3
 .المدونةیشكل انتهاآا للروح الریاضية بمفهومها المبين في مقدمة  

الوآالة العالمية لمكافحة     إذا قررت قائمة المحظوراتیدرج أي عقار أو وسيلة ضمن  4.3.2
 أن ثمة دليال طبيا أو علميا أو أثرا دوائيا أو خبرة دالة على أن العقار أو          المنشطات

 . األخرىالوسائل المحظورة أو استخدام العقاقير   الوسيلة بإمكانه حجب  

ر في إدراج عقار ضمن قائمة المحظورات إذا آان هذا العقار یمثل مادة حاجبة                ینظ":4.3.2المادة  "تعليق على
(إذا آان یحسن األداء الریاضي أو بإمكانه تحسين ذلك األداء؛            ) 1: (أو یفي بمعيارین من المعایير الثالثة التالية       

وليس من شأن   . ریاضية  إذا آان یتنافى مع الروح ال  ) 3(إذا آان یشكل خطرا محتمال أو فعليا على الصحة؛        ) 2
فاتخاذ إمكانية      .  أساسا آافيا إلضافة العقار إلى قائمة المحظورات           بمفرده أي من هذه المعایير الثالثة أن یشكل   

تحسين األداء معيارًا وحيدًا من شأنه أن یتضمن، على سبيل المثال، التدریب البدني والذهني، وأآل اللحوم            
وأما مخاطر اإلضرار بالصحة          . هيدرات، والتدریب في مناطق مرتفعة    الحمراء، واإلآثار من تناول الكربو  

. آما أن اشتراط توافر المعایير الثالثة جميعا من شأنه أیضا أن یكون غير مرض         . فيمكن أن تتضمن التدخين 
ره   ومن ذلك مثًال أن استخدام تكنولوجيا نقل الجينات لتحسين األداء الریاضي بدرجة الفتة للنظر أمر ینبغي حظ         

وبالمثل، فإن إساءة استخدام بعض       . باعتباره منافيا للروح الریاضية حتى وإن آان ال یترتب عليه أي ضرر        
العقاقير، التي یمكن أن تسفر عن أضرار صحية دون مبرر عالجي وإنما استنادًا إلى االعتقاد الخاطئ بأنها              

النظر عما إذا آانت التوقعات المتعلقة بتحسن       تحسن األداء، هي أمر یتنافى بكل تأآيد مع الروح الریاضية بغض     
 .األداء واقعية أو غير واقعية  

، بإدراج عقاقير أو وسائل محظورة  الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات   یكون قرار  4.3.3
ضمن قائمة المحظورات، قرارًا نهائيًا وال یجوز الطعن فيه من جانب أي العب أو 

الوسيلة ليس مادة حاجبة، أو ليس بإمكانه تحسين     أي شخص آخر بحجة أن العقار أو 
 .األداء، أو ال یشكل خطرا على الصحة، أو ال یمثل انتهاآًا للروح الریاضية 

ال یجوز في حالة معينة إثارة مسألة مدى استيفاء العقار للمعایير المبينة في المادة                      ": 4.3.3المادة "تعليق على  
. لدفع اتهام بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات      ) ائل ضمن قائمة المحظورات    معایير إدراج العقاقير أو الوس   (4.3

 الذي اآتشف في عينة لم یكن في وسعه تحسين األداء في           رفعلى سبيل المثال، ال یمكن التذرع بأن العقار المحظو        
رات في      ویثبت تعاطي المنشطات عند وجود أي عقار مدرج ضمن قائمة المحظو               . تلك اللعبة الریاضية بعينها      

 .وهذا المبدأ نفسه موجود في مدونة الحرآة األولمبية لمكافحة المنشطات             . العينة المأخوذة من جسم الالعب     

 

  ألغراض عالجيةاالستخدام 4.4
تعتمد الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات معيارًا دوليًا لعملية منح اإلعفاءات لالستخدام          

 . ألغراض عالجية

 لالعب من المستوى الدولي أو ألي العب آخر یشترك في حدث      ویكفل آل اتحاد دولي،  
ریاضي دولي، توافر عملية تجيز لالعبين ذوي الحاالت الطبية الموثقة، التي تقتضي   

وتكفل آل منظمة  . استخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة، طلب إعفاء ألغراض عالجية
الیتها القانونية من غير المستوى    وطنية لمكافحة المنشطات، لجميع الالعبين الخاضعين لو  
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الدولي، توافر عملية تجيز لالعبين ذوي الحاالت الطبية الموثقة، التي تقتضي استخدام عقار    
ویتم تقييم مثل هذه الطلبات طبقًا . محظور أو وسيلة محظورة، طلب إعفاء ألغراض عالجية

ولية والمنظمات الوطنية    وعلى االتحادات الد. للمعيار الدولي لإلعفاءات ألغراض عالجية 
لمكافحة المنشطات أن تبادر إلى إبالغ الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات على وجه السرعة   

 عالجية ألي العب من المستوى الدولي أو العب من المستوى       ضبمنح إعفاءات ألغرا 
 المجموعة الخاضعة لالختبار والمسجلة لدى المنظمة   "الوطني یكون اسمه مدرجًا ضمن  

 ".الوطنية لمكافحة المنشطات  

أن تعيد النظر، بناء على مبادرة منها، في أي ویجوز للوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  
إعفاء منح ألغراض عالجية ألي العب من المستوى الدولي أو ألي العب من المستوى   

ظمة الوطني یكون اسمه مدرجًا ضمن المجموعة الخاضعة لالختبار والمسجلة لدى المن   
آما یجوز للوآالة العالمية لمكافحة المنشطات، بناء على طلب      . الوطنية لمكافحة المنشطات  

وإذا رأت . العب رفض منحه إعفاء ألغراض عالجية، أن تعيد النظر في هذا الرفض
الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات أن قرارًا بمنح أو رفض إعفاء ألغراض عالجية قد اتخذ    

للمعيار الدولي لإلعفاءات ألغراض عالجية، جاز للوآالة أن تنقض ذلك  دون االمتثال  
 .القرار

ویجوز أن     . من المهم أن تكون عمليات منح اإلعفاءات ألغراض عالجية أآثر تناسقاً            ": 4.4المادة "تعليق على   
يهم ما لم   یخضع الالعبون الذین یستخدمون العقاقير المحظورة بناء على وصفات طبية لتوقيع العقوبات عل        

غير أن آثيرًا من الهيئات الریاضية ال تطبق حاليًا أیة         . یكونوا قد حصلوا مسبقا على إعفاء ألغراض عالجية   
قواعد تجيز منح إعفاءات ألغراض عالجية، بينما تتبع بعض الهيئات الریاضية األخرى سياسات غير مكتوبة،                      

وتتوخى هذه   . ة في قواعدها الخاصة بمكافحة المنشطات        والقليل فقط من هذه الهيئات یتبع سياسات مكتوبة مدرج    
 متناسق یتم عليه بناء منح اإلعفاءات ألغراض عالجية وإسناد المسؤولية عن منح أو رفض        سالمادة إرساء أسا  

اإلعفاءات إلى االتحادات الدولية بالنسبة لالعبين من المستوى الدولي وإلى المنظمات الوطنية لمكافحة                 
ولغيرهم من الالعبين الخاضعين    ) الذین ليسوا العبين دوليين (سبة لالعبين من المستوى الوطني المنشطات بالن   

 .لمراقبة تعاطي المنشطات بموجب أحكام المدونة        

 المحظورة التي ترد بكثرة في الوصفات العالجية، والتي یمكن تناولها بشكل محدد في المعيار                                                 ر ومن أمثلة العقاقي        
.  عالجية، أدویة حاالت الربو الشدیدة الحادة وأمراض األمعاء المصحوبة بالتهابات                                       ضا الدولي لإلعفاءات ألغر         

وإذا انطوى منح أو رفض اإلعفاء ألغراض عالجية على مخالفة للمعيار الدولي جاز عرض هذا القرار على                                                   
ولي، ولكي تطعن فيه بعد              الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات آي تعيد النظر فيه وفقًا لما نص عليه في المعيار الد                                                

وإذا نقض إعفاء منح ألغراض عالجية فإن هذا التغيير ال یطبق                                ). الطعون    (13.3ذلك وفقا لما نص عليه في المادة                  
بأثر رجعي وال یترتب عليه إلغاء النتائج التي أحرزها الالعب أثناء الفترة التي آان فيها اإلعفاء ألغراض عالجية                                                         

 .ممنوحًا له     

 الرصدبرنامج  4.5
تنشئ الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات، بالتشاور مع الجهات الموقعة األخرى والحكومات،                                       

 ترغب في     ةبرنامج رصد بشأن العقاقير التي لم ترد في قائمة المحظورات ولكن الوآال                
 ر وتنشر الوآالة أسماء العقاقي          . رصدها الآتشاف أنماط إساءة استخدامها في األلعاب الریاضية               

وتبلغ المختبرات الوآالة العالمية لمكافحة                    . تي تخضع للرصد قبل إجراء أي اختبارات بشأنها           ال 
 بحاالت االستخدام المبلغ عنها لهذه العقاقير أو حاالت االستدالل على                       ي المنشطات بشكل دور     

 وما إذا آانت العينات قد تم أخذها داخل إطار                  ة وجودها، مصنفة حسب نوع اللعبة الریاضي           
وتزود    . وال تحتوي هذه التقاریر على معلومات إضافية بشأن عينات بذاتها                   . بقة أو خارجه    المسا 

الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات االتحادات الدولية والمنظمات الدولية لمكافحة المنشطات،                                    
مرة في السنة على األقل، بمعلومات إحصائية، مصنفة حسب نوع اللعبة الریاضية، بشأن                             

وتنفذ الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات اإلجراءات التي تكفل المراعاة                            . ةاإلضافي  العقاقير    
یشكل االستخدام المبلغ           وال . الصارمة لعدم الكشف عن هویة الالعبين فيما یتصل بهذه التقاریر                      

 . لقواعد تعاطي المنشطات        اعنه للعقاقير موضوع الرصد أو االستدالل على وجودها انتهاآ                 

 االختباراتإجراء : 5المادة 
 تخطيط لتوزیع االختبارات 5.1

على منظمات مكافحة المنشطات التي تجري االختبارات أن تقوم، بالتنسيق مع المنظمات     
 :األخرى لمكافحة المنشطات والتي تجري االختبارات على نفس مجموعة الالعبين، بما یلي   
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. لمسابقة وخارج إطار المسابقةتخطيط وتنفيذ عدد فعال من االختبارات داخل إطار ا 5.1.1
وعلى آل اتحاد دولي أن یحدد مجموعة العبي المستوى الدولي الخاضعة لالختبار    
والمسجلة، في اللعبة التي ُیعنى بها، وعلى آل منظمة وطنية لمكافحة المنشطات أن        

ویجب أن  . تحدد المجموعة الوطنية الخاضعة لالختبار والمسجلة من العبي بلدها       
وعة العبي المستوى الوطني العبي المستوى الدولي في البلد المعني  تضم مجم

ویتولى آل اتحاد دولي وآل منظمة . باإلضافة إلى سائر العبي المستوى الوطني
وطنية لمكافحة المنشطات تخطيط وتنفيذ االختبارات داخل إطار المسابقة وخارج    

ى ذلك االتحاد وتلك   إطار المسابقة للمجموعة الخاضعة لالختبار والمسجلة لد
 .المنظمة

 إعطاء األولویة إلجراء االختبارات بدون إخطار مسبق  5.1.2

 اختبارات محددة الهدف إجراء  5.1.3

االختبارات المحددة الهدف بالدقة ألن االختبارات العشوائية، أو حتى             یتسم إجراء  ": 5.1.3المادة "تعليق على  
من هؤالء مثًال الالعبون    . (إجراء اختبارات لكل الالعبين المطلوبين         االختبارات العشوائية المرجحة، ال تضمن          

ذوو المستوى العالمي، والالعبون الذین تحسن أداؤهم بشكل الفت للنظر خالل فترة قصيرة من الزمن،         
ومن   ). والالعبون الذین ثبت أن مدربيهم سبق لهم تدریب العبين آخرین آانت نتائج اختباراتهم إیجابية، الخ        

 سوى المكافحة المشروعة لتعاطي        رواضح أن االختبارات المحددة الهدف یجب أال تستخدم ألي غرض آخ    ال
وتوضح المدونة أنه ليس من حق الالعبين أن یتوقعوا أال تجرى االختبارات عليهم إال على أساس                    . المنشطات 
ة من أجل االختبارات المحددة        وبالمثل فإن المدونة ال تشترط وجود أي شك منطقي أو أي حالة محتمل             . عشوائي
 .الهدف

 االختبارمعایير  5.2
على منظمات مكافحة المنشطات القائمة بإجراء االختبارات أن تجریها بما یتماشى مع 

 .المعيار الدولي إلجراء االختبارات 

ب    سيتضمن المعيار الدولي إلجراء االختبارات وضعًا أآثر تفصيًال لألسالي         ":5.2المادة "تعليق على  
والعمليات التي یتعين تطبيقها بشأن مختلف أنواع االختبارات التي تجرى داخل إطار المسابقة وخارج إطار                      

 .المسابقة 

 تحليل العينات: 6المادة 
 : وفقًا للمبادئ التالية عينات مراقبة تعاطي المنشطاتیجب أن تحلل  

 المختبرات المعتمدة استخدام 6.1
منشطات إال في المختبرات التي تعتمدها الوآالة العالمية        ال تحلل عينات مراقبة تعاطي ال 

ومنظمة مكافحة المنشطات، . لمكافحة المنشطات أو التي توافق عليها الوآالة بطریقة أخرى 
 النتائج، هي وحدها التي تختار المختبر المعتمد من الوآالة العالمية         ةالمسؤولة عن إدار 

) افق عليها الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  وسيلة أخرى تويأو أ(لمكافحة المنشطات  
 .من أجل تحليل العينات 

،   "أو أي وسيلة أخرى توافق عليها الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات           "تغطي عبارة  ": 6.1المادة  "تعليق على 
 .الثقة على سبيل المثال، إجراءات اختبارات الدم المتنقلة التي استعرضتها الوآالة واعتبرتها جدیرة ب                

 العقاقير المتوخى الكشف عنها 6.2
 مراقبة تعاطي المنشطات للكشف عن العقاقير المحظورة والمحددة في قائمة      ت تحلل عينا

المحظورات أو أي عقاقير أخرى قد تطلب الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات الكشف عنها     
 ).برنامج الرصد (4.5عمًال بالمادة  

 يناتإجراء البحوث على الع 6.3
أو  ) أو فئات العقاقير(ال یجوز استخدام أي عينة ألي غرض آخر سوى الكشف عن العقاقير 

برنامج  (4.5الوسائل المدرجة ضمن قائمة المحظورات أو التي تحددها الوآالة عمًال بالمادة       
 .ببغير موافقة آتابية من الالع ) الرصد



 2003المدونة العالمية لمكافحة المنشطات 

12 

 معایير تحليل العينات واإلبالغ عنها 6.4
برات عينات مراقبة تعاطي المنشطات وتبلغ نتائجها وفقًا للمعيار الدولي        تحلل المخت  
 .للمختبرات

 إدارة النتائج: 7المادة 
 معنية بإدارة النتائج إجراء للتحقيق األولي في االنتهاآات        منظمة لمكافحة المنشطات  تضع آل 

 :المحتملة لقواعد مكافحة المنشطات، تراعى فيه المبادئ التالية   

اعتمدت العدید من الجهات الموقعة نهوجها الخاصة إلدارة نتائج التحاليل غير                ": 7على المادة  "تعليق 
ولئن آانت هذه النهوج غير موحدة حتى اآلن بصورة آاملة فقد تبّين أن العدید منها یمثل نظمًا منصفة                    . الطبيعية 

غير أن هذه  . آل جهة من الجهات الموقعة    وال تحل المدونة محل نظم إدارة النتائج لدى     . وفعالة إلدارة النتائج 
المادة تحدد بالفعل المبادئ األساسية التي یتعين تطبيقها بما یكفل قيام آل جهة من الجهات الموقعة بتأمين                   

ویجب أن تكون القواعد المحددة لمكافحة المنشطات لدى آل جهة من الجهات               . اإلنصاف في عملية إدارة النتائج    
 .ه المبادئ الموقعة متسقة مع هذ  

 المراجعة األولية لنتائج التحاليل غير الطبيعية 7.1
تقوم منظمة مكافحة المنشطات المسؤولة عن    " أ"عند تلقي نتيجة غير طبيعية لتحليل عينة 
ما إذا آان قد تم منح إعفاء مناسب ألغراض  ) أ: (إدارة النتائج بإجراء مراجعة لتحدید ما یلي

 خروج ظاهر عن المعيار الدولي إلجراء االختبارات أو  ما إذا آان هناك) ب(عالجية، 
 .التحاليل المختبریة یقوض صحة نتيجة التحليل غير الطبيعية التي تم التوصل إليها  

 اإلخطار بعد المراجعة األولية 7.2
 عن وجود إعفاء مناسب  7.1إذا لم تكشف المراجعة األولية المنصوص عليها في المادة  

وج من شأنه تقویض صحة نتيجة التحليل غير الطبيعية فإنه یتعين  عالجية أو خرضألغرا
على منظمة مكافحة المنشطات المعنية أن تقوم على وجه السرعة، وبالطریقة المبينة في 

نتيجة التحليل غير الطبيعية؛   ) أ: (القواعد المعمول بها لدیها، بإخطار الالعب المعني بما یلي  
 في مجال مكافحة المنشطات أو، فيما یخص إحدى الحاالت       القاعدة التي جرى انتهاآها ) ب(

، بيان للتحریات اإلضافية التي سُتجرى لمعرفة ما إذا آان هناك 7.3التي تنطبق عليها المادة  
حق الالعب في أن یطلب على الفور تحليًال     ) جـ(انتهاك إلحدى قواعد مكافحة المنشطات؛    

) د(لطلب، اعتبار أنه قد تم التنازل عن هذا الحق؛   أو، في حالة عدم تقدیم هذا ا " ب"للعينة 
حق الالعب أو من یمثله في الحضور لدى فتح العينة وتحليلها إذا آان قد جرى طلب هذا           

الذي یضم  " ب"و " أ"حق الالعب في طلب نسخ من ملف المختبر للعينتين ) هـ(التحليل؛ 
 .اليل المختبریة المعلومات المطلوبة بموجب المعيار الدولي إلجراء التح  

بغض النظر عن احتمال طلب          " ب"لالعب الحق في طلب تحليل عاجل للعينة             ": 7.2المادة "تعليق على 
 .7.4 و 7.3تحریات إضافية بموجب المادتين       

لنتيجة التحليل غير   بالنسبة قائمة المحظورات المراجعة اإلضافية المفروضة بموجب  7.3
 الطبيعية 

المنشطات، أو أي هيئة أخرى للمراجعة تنشئها هذه المنظمة، تقوم أیضًا منظمة مكافحة  
وعند االنتهاء من إجراء   . بإجراء أي تحریات إضافية مفروضة بموجب قائمة المحظورات   

هذه التحریات اإلضافية، تقوم منظمة مكافحة المنشطات المعنية بإخطار الالعب المعني على     
نت تلك المنظمة ترى أنه قد جرى انتهاك إلحدى  الفور بنتائج التحریات اإلضافية وما إذا آا

 .قواعد مكافحة المنشطات  

 مراجعة االنتهاآات األخرى لقواعد مكافحة المنشطات   7.4
تقوم منظمة مكافحة المنشطات، أو أي هيئة أخرى للمراجعة تنشئها هذه المنظمة، بإجراء أي       

لمدونة أو التي تراها تلك  تحریات إضافية تفرضها السياسات والقواعد المعتمدة وفقًا ل  
وتقوم المنظمة على وجه السرعة، وبالطریقة المبينة في القواعد المعمول     . المنظمة مالئمة 

بها لدیها، بتبليغ إخطار إلى الالعب المعني، أو أي شخص آخر یخضع للعقوبات، یحدد      
عليه هذا قاعدة مكافحة المنشطات التي یبدو أنه قد جرى انتهاآها، واألساس الذي یقوم  

 .االنتهاك
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من ذلك، على سبيل المثال، قيام أحد االتحادات الدولية عادة بإخطار الالعب المعني           ": 7.4المادة "تعليق على 
 .عن طریق االتحاد الریاضي الوطني الذي ینتمي إليه هذا الالعب           

 المبادئ المطبقة على حاالت اإلیقاف المؤقت   7.5
ري على أیة مناسبة ریاضية تضطلع فيها هذه الجهة  یجوز للجهة الموقعة وضع قواعد تس 

بدور الهيئة المشرفة، أو على عملية اختيار فریق تكون الجهة الموقعة هي المسؤولة عنه،   
بحيث یتسنى فرض عمليات اإلیقاف المؤقت، بعد المراجعة واإلخطار المنصوص عليهما      

الحق في    (8وص عليه في المادة ، ولكن قبل التحقيق النهائي المنص 7.2 و 7.1في المادتين  
فرصة ) أ: (بيد أنه ال یجوز فرض إیقاف مؤقت ما لم تتح لالعب المعني  ). تحقيق منصف

الحصول على تحقيق مؤقت سواء قبل فرض اإلیقاف المؤقت أو في مهلة معقولة بعد هذا     
الحق في تحقيق    (8فرصة الحصول على تحقيق عاجل طبقًا للمادة    ) ب(اإلیقاف؛ أو 

 .في مهلة معقولة بعد فرض اإلیقاف المؤقت) نصفم

و لم یؤآد " أ"وإذا جرى فرض إیقاف مؤقت بناء على نتيجة غير طبيعية لتحليل العينة  
فإن الالعب المعني ال یخضع حينئذ ألي     " أ"نتيجة تحليل العينة   " ب"التحليل الالحق للعينة   

وفي الحاالت التي یكون قد     . ل ذلكإجراء تأدیبي آخر، وتلغى أي عقوبة تكون فرضت عيه قب 
تم فيها استبعاد الالعب المعني أو فریقه من المسابقة، بينما لم یؤآد التحليل الالحق للعينة        

، وآان ال یزال من الممكن إعادة ضم الالعب أو الفریق دون أن      "أ"نتيجة تحليل العينة  " ب"
 . مواصلة االشتراك في المسابقةیؤثر ذلك على سير المسابقة، فإنه یجوز لالعب أو الفریق 

تواصل هذه المادة إتاحة إمكانية اإلیقاف المؤقت، ریثما یتم اتخاذ قرار نهائي في            : "7.5المادة "تعليق على 
وقد ُأجيزت بالفعل عمليات اإلیقاف المؤقت في             ). الحق في تحقيق منصف       (8ختام جلسة تحقيق طبقًا للمادة         

وآذلك بموجب القواعد الساریة لدى العدید من    " OMADC -حة المنشطات     مدونة الحرآة األولمبية لمكاف    "
بيد أنه ال یجوز ألي منظمة لمكافحة المنشطات أن تفرض إیقافًا مؤقتًا من جانب واحد ما لم                       . االتحادات الدولية   

ين على الجهة   وباإلضافة إلى ذلك، فإنه یتع      . یتم أوًال استكمال المراجعة الداخلية المنصوص عليها في المدونة        
الموقعة التي تقوم بفرض عقوبة اإلیقاف المؤقت أن تتيح لالعب الفرصة للحصول على تحقيق مؤقت سواء قبل             

 بعد فرض   8فرض اإلیقاف المؤقت أو في أعقابه مباشرة، أو الحصول على تحقيق نهائي عاجل بموجب المادة                 
وآإجراء بدیل لعملية فرض اإلیقاف       . 13.2 للمادة   ولالعب الحق في تقدیم طعن طبقاً     . اإلیقاف المؤقت مباشرة  

المؤقت بموجب هذه المادة فإنه یجوز دائمًا لمنظمة مكافحة المنشطات أن تمتنع عن فرض اإلیقاف المؤقت                 
 .8وتنتقل مباشرة إلى إجراء تحقيق نهائي باستخدام اإلجراء المستعجل المنصوص عليه في المادة               

یتم السماح لالعب الذي سبق     " أ "نتائج تحليل العينة  " ب" یؤآد فيها تحليل العينة  وفي الحاالت النادرة التي ال   
.  بالمشارآة في المسابقات الالحقة التي تجري أثناء الحدث الریاضي                  - إذا ما سمحت الظروف بذلك        -إیقافه مؤقتا ً    

 الریاضية الجماعية، وإذا آان          لعاب وبالمثل، وتبعًا للقواعد ذات الصلة المعتمدة لدى االتحادات الدولية في األ          
 .الفریق ال یزال داخل المسابقة، فإنه یمكن لالعب المعني االشتراك في المباریات الالحقة                

 الحق في تحقيق منصف: 8المادة 
تلتزم آل منظمة من منظمات مكافحة المنشطات المسؤولة عن إدارة النتائج بتوفير إجراء للتحقيق   

ویجب أن یخلص  . انتهاك إلحدى قواعد مكافحة المنشطات   ألي شخص یدعى عليه بارتكاب 
التحقيق إلى تحدید ما إذا آان قد جرى انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات، وتحدید التبعات المالئمة    

 :وتراعى في إجراءات التحقيق هذا المبادئ التالية . المترتبة على االنتهاك في حالة وجوده  

 إجراء تحقيق في مهلة معقولة؛  •
  هيئة تحقيق منصفة ومحایدة؛ وجود •
 حق الشخص المعني في تعيين مستشار لتمثيله على نفقته الخاصة؛  •
حق الشخص المعني في أن یتم إبالغه بطریقة مالئمة وفي الوقت المناسب باالنتهاك المدعى     •

 به لقواعد مكافحة المنشطات؛  
سعي إلى إسقاط التبعات  الحق في الرد على االدعاء بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، وفي ال •

 المترتبة على هذا االدعاء؛
وأما قبول (حق آل طرف في تقدیم األدلة، بما في ذلك حق استدعاء الشهود واستجوابهم   •

 ؛)الشهادة المقدمة عن طریق الهاتف أو بمذآرة مكتوبة فيخضع للسلطة التقدیریة لهيئة التحقيق  
لسة التحقيق، على أن تتولى هيئة التحقيق     حق الشخص المعني في االستعانة بمترجم أثناء ج   •

 تحدید هویة المترجم والجهة التي ستتحمل تكاليف خدماته؛  
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 .قرار آتابي معلل یصدر في مهلة معقولة •

 تحقيق  تأمين تحتوي هذه المادة على المبادئ األساسية الرامية إلى ":8المادة "تعليق على 
وال یقصد من هذه المادة أن تحل  .  المنشطات منصف لألشخاص المدعى بانتهاآهم لقواعد مكافحة 

محل القواعد المعمول بها في التحقيقات لدى آل جهة من الجهات الموقعة، وإنما یقصد بها ضمان            
 .قيام آل جهة منها بتوفير إجراء للتحقيق یتمشى مع هذه المبادئ 

 آهيئة للتظلم ال تمنع  (CAS) الریاضية لأللعاب  إلى محكمة التحكيم  13إن اإلشارة الواردة في المادة 
 .الجهات الموقعة من النظر إلى هذه المحكمة آهيئة تحقيق أولية     

وأما التحقيقات ذات الصلة باألحداث الریاضية فيجوز إجراؤها بصفة مستعجلة حسب ما تسمح به القواعد                     
المثال، یمكن إجراء       فعلى سبيل   .  هيئة التحقيق    ولدى المعمول بها لدى منظمات مكافحة المنشطات ذات الصلة               

تحقيق بصفة عاجلة عشية أحد األحداث الریاضية الكبرى حيث یكون القرار المتعلق بانتهاك قواعد مكافحة                            
المنشطات ضروریًا لتحدید صالحية الالعب للمشارآة في هذا الحدث، أو أثناء الحدث الریاضي المعني حيث                            

النتائج التي أحرزها الالعب أو على استمرار مشارآته في            یكون للقرار الصادر في هذه الحالة تأثير على صحة           
 .هذا الحدث الریاضي    

 اإللغاء التلقائي للنتائج الفردیة: 9المادة 
إن أي انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات یتأآد حدوثه من خالل اختبار یجرى داخل إطار المسابقة          

هذه المسابقة، مع جميع ما یترتب على هذا یؤدي تلقائيًا إلى إلغاء النتائج التي أحرزها الالعب في  
اإللغاء من تبعات، بما في ذلك تجرید الالعب من أي ميداليات أو نقاط أو جوائز یكون قد حصل         

 .عليها

فعندما   . (OMADC) هذا المبدأ موجود في مدونة الحرآة األولمبية لمكافحة المنشطات            ": 9المادة "تعليق على  
ع وجود مادة منشطة محظورة في جسمه، فإن هذا الوضع ینطوي على ظلم بالنسبة              یفوز العب بميدالية ذهبية م  

لالعبين اآلخرین المشارآين في هذه المسابقة، بغض النظر عما إذا آان الفائز بالميدالية الذهبية مذنبًا أو غير              
التنافسية التي      باالستفادة من النتائج     " النظيف "وینبغي أن یسمح فقط لالعب      . مذنب بأي حال من األحوال      

 .یحرزها 

 ).التبعات بالنسبة للفرق    (11وأما في ما یخص األلعاب الجماعية، فانظر المادة           

 فرض العقوبات على األفراد: 10المادة 
 الریاضي الذي یرتكب فيه انتهاك لقواعد مكافحة    الحدث  النتائج المحرزة أثناء  إلغاء 10.1

 المنشطات 
المنشطات أثناء حدث ریاضي معين، أو تكون له صلة بهذا إن ارتكاب انتهاك لقواعد مكافحة  

الحدث، یمكن، بناء على قرار من الهيئة المشرفة على الحدث، أن یؤدي إلى إلغاء جميع         
النتائج الفردیة التي أحرزها الالعب المعني أثناء ذلك الحدث مع جميع ما یترتب على هذا         

ن جميع الميداليات أو النقاط أو الجوائز،      اإللغاء من تبعات، بما في ذلك تجرید الالعب م   
 .10.1.1باستثناء ما نصت عليه المادة 

إذا أثبت الالعب أنه لم یرتكب أي خطأ أو إهمال بالنسبة لالنتهاك، فإنه ال یجري  10.1.1
إلغاء النتائج الفردیة التي أحرزها في المسابقات األخرى ما لم تكن نتائج الالعب في  

 غير المسابقات التي وقع فيها االنتهاك لقواعد مكافحة    المسابقات األخرى، 
 .المنشطات، قد تأثرت على األرجح بانتهاك الالعب لقواعد مكافحة المنشطات   

النتيجة المحرزة في مسابقة         ) اإللغاء التلقائي للنتائج الفردیة         (9 بينما تلغي المادة     ":10.1المادة "تعليق على   
مثل مسابقة السباحة على الظهر         (راقبة الذي أجري على الالعب آان إیجابيًا       واحدة یثبت فيها أن اختبار الم   

، فإن هذه المادة قد تؤدي إلى إلغاء جميع النتائج المحرزة في آافة السباقات أثناء الحدث              ) متر100لمسافة  
 .FINA)مثل مسابقات البطولة العالمية لالتحاد الدولي للسباحة            (الریاضي المعني    

 التي تتعين مراعاتها عند النظر في إمكانية إلغاء النتائج األخرى المحرزة خالل حدث ریاضي                  وإن العوامل
معين یمكن أن تشمل، على سبيل المثال، درجة خطورة انتهاك الالعب لقواعد مكافحة المنشطات وما إذا آانت                 

 .لبيةقد ُأجریت على الالعب في المسابقات األخرى اختبارات مراقبة أسفرت عن نتائج س               
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 الوسائل المحظورة أو تعاطي العقاقير بسبب عقوبة االستبعادفرض  10.2
 فإن مدة فرض عقوبة االستبعاد  10.3باستثناء العقاقير المنصوص عليها تحدیدًا في المادة 

 2.2و) وجود عقار محظور أو عناصره األیضية أو آثار دالة عليه (2.1بسبب انتهاك للمواد 
حيازة عقاقير أو    (2.6و) ستخدام عقار محظور أو وسيلة محظورةاستخدام أو محاولة ا(

 :تكون آما یلي) وسائل محظورة

 . لمدة سنتيناستبعاد:  األول كاالنتها •
 . مدى الحياةاالستبعاد: االنتهاك الثاني  •

ومع ذلك، یجب أن تتاح لالعب أو لشخص آخر، في آل حالة وقبل فرض فترة االستبعاد،     
 .10.5الداعية إلى إلغاء هذه العقوبة أو تخفيفها وفقًا ألحكام المادة      الفرصة لتقدیم الحجج 

لقد آان توحيد العقوبات واحدًا من أآثر مجاالت مكافحة المنشطات مدعاة للمناقشة               ": 10.2المادة "تعليق على
اضية بما     وآانت الحجج المناهضة لمطلب توحيد العقوبات تقوم على وجود اختالفات بين األلعاب الری              . والجدل

في بعض األلعاب الریاضية یكون الالعبون محترفين یحصلون على إیرادات          : في ذلك ما یلي، على سبيل المثال   
وفي األلعاب الریاضية التي        . ضخمة من الریاضة، وفي ألعاب ریاضية أخرى یكون الالعبون هواة حقيقيين        

فإن االستبعاد لمدة سنتين یكون له    ) لبدنية الجمالية  مثل األلعاب ا (تكون فيها فترة الحياة الریاضية لالعب قصيرة       
مثل  (أثر على الالعب أآبر بكثير منه في تخصصات ریاضية أخرى تكون فيها عادة مدة الممارسة أطول آثيرًا         

؛ وفي األلعاب الفردیة یكون الالعب أآثر قدرة على المحافظة على مهاراته التنافسية عن               )الفروسية والرمایة  
ریب المنفرد أثناء فترة االستبعاد منه في بعض األلعاب الریاضية األخرى حيث یكون التدریب ضمن                   طریق التد  

وثمة حجة أساسية لصالح توحيد العقوبات تتمثل في أنه ال یصح ببساطة، في حالة العبين                         . فریق أآثر أهمية   
قار المحظور وفي ظل نفس الظروف،             اثنين من نفس البلد آانت نتائج تحليل مراقبتهما إیجابية بالنسبة لنوع الع             

وباإلضافة إلى ذلك فإن المرونة         . أن تفرض عليهما عقوبتان مختلفتان لمجرد أنهما یشارآان في لعبتين مختلفتين      
في فرض العقوبات آان ینظر إليها في معظم األحيان على أنها تتيح فرصة غير مقبولة تسمح لبعض الهيئات                       

وآان انعدام توحيد العقوبات یشكل في أحيان آثيرة      .  مع متعاطي المنشطات  الریاضية أن تكون أآثر تساهالً  
 . مصدرًا لمنازعات في الوالیة القانونية بين االتحادات الدولية والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات                  

زان في     ، الذي عقد في لو  "المؤتمر العالمي لمكافحة المنشطات في مجال الریاضة            "ولقد أید توافق اآلراء في     
، فترة االستبعاد لمدة سنتين ألول انتهاك خطير لقواعد مكافحة المنشطات، یعقبه                   1999فبرایر  /شهر شباط

مدونة الحرآة األولمبية لمكافحة        "وقد انعكس هذا التوافق في      . استبعاد مدى الحياة إذا وقع االنتهاك للمرة الثانية       
 ".OMADC -المنشطات   

 عقاقير محددة 10.3
 على عقاقير محددة یمكن على وجه الخصوص أن تكون قائمة المحظوراتنص یجوز أن ت

موضع انتهاآات غير متعمدة لقواعد مكافحة المنشطات بسبب توافرها بشكل عام في     
وإذا  . المنتجات الدوائية أو ألن هناك إمكانيات أقل للنجاح في إساءة استخدامها آمواد منشطة      

ه ألحد هذه العقاقير المحددة لم یكن القصد منه رفع     استطاع الالعب أن یثبت أن استخدام   
 10.2مستوى أدائه الریاضي، فإنه یستعاض عن فترة االستبعاد المنصوص عليها في المادة 

 :بما یلي

 استبعاد تكون أدنى عقوبة له هي توجيه إنذار وتوبيخ، بدون فرض فترة    : االنتهاك األول  •
 . لمدة سنة واحدةاستبعادبة هي من األحداث الریاضية الالحقة، وأقصى عقو  

 ).2( لمدة سنتين االستبعاد: االنتهاك الثاني  •
 . مدى الحياةاالستبعاد: االنتهاك الثالث   •

ومع ذلك، یجب أن تتاح لالعب أو لشخص آخر، في آل حالة وقبل فرض فترة االستبعاد،     
 الثاني أو   كنتهافي حالة اال(الفرصة لتقدیم الحجج الداعية إلى إلغاء العقوبة أو تخفيفها  

 .10.5وفقًا ألحكام المادة   ) الثالث

،   "OMADC - مدونة الحرآة األولمبية لمكافحة المنشطات       "هذا المبدأ مستمد من  ": 10.3المادة "تعليق على 
وهو یسمح، على سبيل المثال، ببعض المرونة في توقيع الجزاءات التأدیبية على الالعبين الذین تكون تحاليل                    

أما    . یجابية نتيجة االستخدام العفوي ألدویة الزآام التي تحتوي على بعض المنشطات المحظورة                   مراقبتهم إ
 فيطبق فقط في حالة االنتهاك الثاني أو الثالث ألن العقوبة بالنسبة لالنتهاك                      10.5.2العقوبة طبقًا للمادة       " تخفيف"

 یسمح بالنظر في درجة الخطأ من جانب             األول مسألة تقدیریة تنطوي على قدر آاف من السلطة التقدیریة بما             
 .الشخص المعني  
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  بسبب انتهاآات أخرى لقواعد مكافحة المنشطات  االستبعاد 10.4
 :تكون مدة االستبعاد بسبب انتهاآات أخرى لقواعد مكافحة المنشطات على النحو التالي   

دم، لعملية رفض الخضوع، أو عدم التق (2.3بالنسبة لالنتهاآات المتعلقة بالمادة   10.4.1
، تطبق فترتا  )التالعب بمراقبة تعاطي المنشطات (2.5، أو المادة )أخذ العينات 

 .10.2االستبعاد المنصوص عليهما في المادة  

إعطاء عقار  (2.8، أو المادة )االتجار (2.7بالنسبة لالنتهاآات المتعلقة بالمادة    10.4.2
 المفروضة ما بين أربع  دستبعا، تتراوح فترة اال)محظور أو استعمال وسيلة محظورة 

ویعد انتهاك قواعد مكافحة المنشطات الذي      . سنوات آحد أدنى واالستبعاد مدى الحياة  
یرتكبه شخص قاصر انتهاآًا خطيرًا بوجه خاص، وإذا ما ارتكب الطاقم المعاون    
 لالعب انتهاآًا خالف االنتهاآات المتعلقة بالعقاقير المحددة المشار إليها في المادة     

وفضًال عن  .  لترتب على ذلك استبعاد مدى الحياة لهذا الطاقم المعاون لالعب   10.3
ذلك، فإنه یجوز اإلبالغ عن االنتهاآات لهذه المواد، التي تشمل أیضًا انتهاآات       
للقوانين واللوائح األخرى غير الریاضية، إلى السلطات اإلداریة والمهنية والقضائية      

 .المختصة

إن األشخاص المشارآين في عمليات إعطاء المنشطات لالعبين، أو الذین         ": 10.4.2 المادة"تعليق على 
یتسترون على هذه العمليات، ینبغي أن یواجهوا عقوبات أقسى من العقوبات التي تفرض على الالعبين الذین             

 االعتماد أو   ولما آانت سلطة المنظمات الریاضية قاصرة على رفض منح وثائق         . تكون تحاليل مراقبتهم إیجابية   
إسقاط العضویة أو الحرمان من بعض المزایا الریاضية األخرى، فإن التقریر الذي یقدمه الطاقم المعاون لالعب                

 .إلى السلطات المختصة یعد إجراء هامًا في ردع تعاطي المنشطات             

االنتهاك المتعلق باإلبالغ عن مكان    (2.4بالنسبة لالنتهاآات المتعلقة بالمادة     10.4.3
فإن مدة االستبعاد ال تقل عن ثالثة أشهر وال    ) جود الالعب أو باالختبار المفوت   و

تزید على سنتين طبقًا للقواعد المعمول بها لدى منظمة مكافحة المنشطات التي لم یتم    
الخضوع لالختبار الذي فرضته أو لشرطها المتعلق باإلبالغ عن مكان وجود   

، فإنها تكون  2.4ة على أي انتهاآات الحقة للمادة  وأما فترة االستبعاد المترتب . الالعب
آما حددتها القواعد المعمول بها لدى منظمة مكافحة المنشطات التي لم یتم الخضوع   

 .لالختبار الذي فرضته أو لشرطها المتعلق باإلبالغ عن مكان وجود الالعب  

نظمات مكافحة المنشطات والمتعلقة           قد تتباین السياسات المتبعة لدى مختلف م  ":10.4.3المادة "تعليق على 
.  وتفویت االختبارات تباینًا ملحوظًا، وال سيما منذ البدایة وحين القيام بوضع هذه السياسات                   نبمكان وجود الالعبي  

وأما منظمات مكافحة المنشطات           . ومن ثم فإن هناك مرونة ملحوظة في العقوبات المترتبة على هذه المخالفات                
تطورًا والتي تنطوي على ضمانات داخلية، وآذلك المنظمات ذات السجل العریق في                       ذات السياسات األآثر     

الخبرات الریاضية، والتي تعتمد سياسات تتعلق بمكان وجود الالعب، فيمكن أن تفرض فترات استبعاد في            
 .الجانب األعلى من مدرج العقوبات     

 ية أو تخفيضها بناء على ظروف استثنائاالستبعادإلغاء فترة  10.5
 عدم وجود خطأ أو إهمال  10.5.1

إذا أثبت الالعب، في أي حالة فردیة تنطوي على انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات      
أو ) وجود عقار محظور أو عناصره األیضية أو آثار دالة عليه (2.1طبقًا للمادة 
 ، أن االنتهاك ليس ناجماً  )استخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة (2.2طبقًا للمادة  

. عن خطأ أو إهمال من جانبه، فإنه یجري إلغاء فترة االستبعاد المفترض تطبيقها  
وعند العثور على عقار محظور، أو على اآلثار الدالة عليه، أو على عناصره       

وجود   (2.1األیضية، في العينة المأخوذة من جسم الالعب، مما یمثل انتهاآًا للمادة     
ب أیضًا إثبات آيفية دخول هذا العقار المحظور  ، فإنه یتعين على الالع )عقار محظور

وفي حالة تطبيق هذه المادة وإلغاء فترة . إلى جسمه حتى یتسنى إلغاء فترة االستبعاد
االستبعاد المفترض تطبيقها، فإن انتهاك قواعد مكافحة المنشطات ال یعتبر انتهاآًا      

اآات المتعددة المنصوص    فيما یخص فقط تحدید فترة االستبعاد بالنسبة لحاالت االنته   
 .10.6 و 10.3 و 10.2عليها في المواد  

 2.2 و 2.1 المشمولة بالمادتين     ت إال على االنتهاآا    10.5.1ال تسري المادة    ": 10.5.1المادة " تعليق على   
نظرًا ألنه ُیشترط وجود خطأ أو إهمال أدى إلى حدوث انتهاك لقواعد          ) وجود واستخدام عقاقير محظورة (

 .المنشطات طبقًا لقواعد أخرى لمكافحة المنشطات         مكافحة   
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 عدم وجود خطأ أو إهمال جسيم  10.5.2
 إال على انتهاآات قواعد مكافحة المنشطات المنصوص    10.5.2ال تسري المادة 
أو ) وجود عقار محظور أو عناصره األیضية أو آثار دالة عليه (2.1عليها في المادة  

عدم التقدم  (2.3أو المادة ) ر أو وسيلة محظورةاستخدام عقار محظو (2.2المادة 
إلى أي  ) إعطاء عقار محظور أو وسيلة محظورة (2.8أو المادة  ) لعملية أخذ العينات

وإذا أثبت الالعب، في حالة فردیة تنطوي على مثل هذه االنتهاآات، أنه لم    . العب
 ولكن ال یجوز یرتكب أي خطأ أو إهمال، فإنه یجوز حينئذ تخفيض فترة االستبعاد،

أن تكون فترة االستبعاد المخفضة أقل من نصف الفترة الزمنية الدنيا لالستبعاد     
وإذا آانت فترة االستبعاد المفترض تطبيقها تستمر مدى الحياة فإن  . المفترض تطبيقها

وعند . فترة االستبعاد المخفضة في هذه الحالة ال یجوز أن تقل عن ثماني سنوات    
محظور، أو على اآلثار الدالة عليه، أو على عناصره األیضية، في  العثور على عقار 

وجود عقار  (2.1العينة المأخوذة من جسم الالعب، مما یمثل انتهاآًا للمادة  
، فإنه یتعين على الالعب أیضًا إثبات آيفية دخول العقار المحظور إلى       )محظور

 .جسمه حتى یتسنى تخفيض فترة االستبعاد

 لقد آان االتجاه، في ما یخص حاالت تعاطي المنشطات، یتمثل في االعتراف                ":10.5.2ة الماد"تعليق على  
بأنه ال بد من توفير فرصة ما أثناء التحقيقات للنظر في الوقائع والظروف الخاصة لكل حالة بذاتها عند فرض                 

مدونة    "وُأدرج في   " اضة المؤتمر العالمي لمكافحة المنشطات في مجال الری          "وتم قبول هذا المبدأ في    . العقوبة
الظروف    "التي تنص على إمكانية تخفيف العقوبات في        " (OMADC)الحرآة األولمبية لمكافحة المنشطات         

وتنص المدونة أیضًا على إمكانية تخفيض مدة االستبعاد أو إلغائها فقط إذا أثبت الالعب أنه لم                      ". االستثنائية
وهذا النهج یتمشى مع      . فيما یتعلق بعملية االنتهاك    " مال جسيم خطأ أو إه  "أو أي  " خطأ أو إهمال    "یرتكب أي 

مكافحة المنشطات التي تدعو إلى تقليص         المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان ویحقق التوازن بين منظمات       
االستثناءات، أو إلغائها تمامًا، وبين الجهات التي تميل إلى تخفيض فترة اإلیقاف لمدة سنتين بناء على مجموعة                    

وال تسري أحكام هذه المواد إال على عملية        .  العوامل األخرى، حتى ولو اعترف الالعب بأنه ارتكب خطأ           من
 . فرض العقوبات، فهي ال تنطبق على تحدید ما إذا آان قد وقع انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات               

 استثنائية بالفعل وليس في       هو فقط أن یكون لها تأثير في الحاالت التي تكتنفها ظروف      10.5والقصد من المادة  
 .معظم الحاالت  

 نضرب مثاًال لحالة یؤدي فيها عدم ارتكاب الخطأ أو اإلهمال إلى اإللغاء الكامل                      10.5ولتوضيح مفعول المادة   
للعقوبة، وذلك حينما یتمكن الالعب من إثبات أنه على الرغم من آل الحرص الواجب، تعرض لمكيدة من جانب                   

" عدم وجود خطأ أو إهمال      " العقوبة تمامًا على أساس      ء یمكن إلغا   العكس من ذلك، فإنه ال      وعلى . أحد المنافسين  
اختبار إیجابي ناجم عن عدم صحة العالمة الموضوعة على الفيتامين أو المكمالت                    ) أ: (في الظروف التالية    

حذیرهم من احتماالت تلوث       وقد تم ت  - 2.1.1 -الالعبون مسؤولون عما یتناولونه من أغذیة      (الغذائية أو تلوثها    
قيام الطبيب الخاص لالعب أو مدربه بتقدیم عقار محظور إلى الالعب دون إبالغه            ) ب(؛ )المكمالت الغذائية  

الالعبون مسؤولون عن اختيار طاقمهم الطبي وعن ضرورة إبالغ الطاقم الطبي بأنه ال یجوز إعطاؤهم                   (بذلك 
ریبي في طعام الالعب أو شرابه من جانب الزوجة أو المدرب أو أي               القيام بعمل تخ  ) جـ(؛ )أیة عقاقير محظورة   

الالعبون مسؤولون عما یتناولونه من أغذیة وعن تصرفات األشخاص الذین    (شخص آخر من معارف الالعب   
ومع ذلك، وبناء على الوقائع االستثنائية لكل حالة            ). یعهدون إليهم بإعداد طعامهم وشرابهم أو الوصول إليه     

عدم وجود خطأ أو     "، فإن آل مثال من األمثلة المشار إليها یمكن أن یسفر عن تخفيف العقوبة على أساس                   بذاتها
إذا أثبت الالعب      " أ"فعلى سبيل المثال، یمكن أن، یكون تخفيف العقوبة مالئمًا تمامًا في الحالة               " (إهمال جسيم 

ت المرآبة المعتادة تم شراؤه من مصدر ال صلة          بوضوح أن سبب االختبار اإلیجابي هو التلوث في أحد الفيتامينا           
 ).له بالعقاقير المحظورة، وأن الالعب حرص على عدم تناول أي مكمالت غذائية أخرى            

 إال على الحاالت المعلنة النتهاك قواعد مكافحة المنشطات، ألن هذه االنتهاآات           10.5.2وال تسري أحكام المادة 
وال یشمل ذلك االنتهاآات المنصوص عليها في المادة            .  أو غير مقصود یمكن أن تكون نتيجة لتصرف غير متعمد    

، على الرغم من أن التصرف المتعمد       )المعلومات عن مكان وجود الالعب وعن االختبارات التي فاتته       (2.4
أشهر إلى    من ثالثة   (2.4ليس شرطًا إلثبات هذه االنتهاآات، ذلك ألن العقوبة بالنسبة لالنتهاآات المتعلقة بالمادة                 

 .تتيح قدرًا آافيًا من المرونة لتقدیر مدى الخطأ الذي ارتكبه الالعب         ) سنتين

 في اآتشاف أو إثبات انتهاآات قواعد      الالعب المساعدة الجوهریة من جانب   10.5.3
یجوز  .  أو غيرهملالعبمكافحة المنشطات التي یرتكبها أعضاء الطاقم المعاون  

المعنية تخفيض فترة االستبعاد في الحاالت الفردیة أیضًا لمنظمة مكافحة المنشطات 
التي یقوم فيها الالعب بإبداء تعاون آبير مع منظمة مكافحة المنشطات بما یسفر عن   
تمكينها من اآتشاف أو إثبات انتهاك من جانب شخص آخر لقواعد مكافحة المنشطات     

ون لالعب ألي عقار  حيازة الطاقم المعا  (2.6.2طبقًا للمادة  " الحيازة"ینطوي على  
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إعطاء عقار محظور إلى أي   (8.2أو المادة  ) االتجار (2.7أو المادة   ...) محظور
بيد أنه ال یجوز أن تقل فترة االستبعاد المخفضة عن نصف مدة االستبعاد   ). العب

وإذا آانت مدة االستبعاد المطبقة في . الدنيا المفترض تطبيقها في الحاالت العادیة
یة تدوم مدى الحياة، فإنه ال یجوز أن تقل المدة المخفضة بموجب هذا    األحوال العاد 

 . سنوات8القسم عن 

 قواعد بالنسبة لبعض االنتهاآات المتعددة المحتملة    10.6
، فإنه 10.4 و 10.3 و 10.2تمشيًا مع أغراض فرض العقوبات بموجب المواد    10.6.1

طات بغرض فرض عقوبات إال ال یجوز النظر في انتهاك ثان لقواعد مكافحة المنش
إذا استطاعت منظمة مكافحة المنشطات أن تثبت أن الالعب المعني أو شخصًا آخر      
قام بارتكاب االنتهاك الثاني لقواعد مكافحة المنشطات بعد تلّقي هذا الالعب أو  
الشخص اآلخر إخطارًا، أو بعد قيام منظمة مكافحة المنشطات بمحاولة معقولة    

 باالنتهاك األول لقواعد مكافحة المنشطات؛ وإذا لم تستطع منظمة      لتوجيه اإلخطار، 
مكافحة المنشطات إثبات ذلك، فإنه یجري اعتبار االنتهاآين انتهاآًا واحدًا فقط یكون        

 .بمثابة االنتهاك األول، وُتفرض العقوبة على أساس االنتهاك ذي العقوبة األقسى   

ادة ال یعاقب الالعب الذي یكشف التحليل المجرى له عن نتيجة        بمقتضى هذه الم ": 10.6.1المادة "تعليق على
إیجابية للمرة الثانية قبل إخطاره بالنتيجة اإلیجابية األولى، إال على أساس ارتكاب انتهاك واحد لقواعد مكافحة                          

 .المنشطات 

إذا وجد، بناء على نفس عملية مراقبة تعاطي المنشطات، أن الالعب المعني     10.6.2
تهاآًا لقواعد مكافحة المنشطات یشمل في وقت واحد عقارًا محددًا طبقًا       ارتكب ان

 وعقارًا محظورًا آخر أو وسيلة محظورة، فإن الالعب في هذه الحالة    10.3للمادة 
یعتبر آأنه ارتكب انتهاآًا واحدًا لقواعد مكافحة المنشطات، ولكن یجري فرض        

لمحظورة التي تترتب عليها العقوبة  العقوبة على أساس العقار المحظور أو الوسيلة ا 
 .األقسى

إذا ُوجد أن الالعب المعني قد ارتكب انتهاآين منفصلين لقواعد مكافحة   10.6.3
المنشطات، یتعلق أحدهما بعقار من العقاقير المحددة المشمولة بالعقوبات المبينة في        

و وسيلة ، ویتعلق االنتهاك اآلخر بعقار محظور أ )عقاقير محددة (10.3المادة 
 أو  10.2 والوسائل المشمولة بالعقوبات المبينة في المادة      رمحظورة من العقاقي 

، فإن فترة االستبعاد المحكوم بها   10.4.1بانتهاك مشمول بالعقوبات المبينة في المادة  
وإذا ُوجد أن . للمخالفة الثانية تكون لمدة سنتين آحد أدنى وثالث سنوات آحد أقصى  

انتهاآًا ثالثًا لقواعد مكافحة المنشطات ینطوي على أي توليفة من      أي العب قد ارتكب  
 وأي انتهاك آخر لقواعد مكافحة المنشطات طبقًا      10.3العقاقير المحددة طبقًا للمادة   

 .، فإنه ُتفرض عليه عقوبة استبعاد مدى الحياة10.4.1 أو المادة 10.2للمادة 

 حالة قيام الالعب بارتكاب انتهاآين منفصلين لقواعد          10.6.3 تتناول المادة  ":10.6.3المادة  "تعليق على
مكافحة المنشطات، ولكن أحد االنتهاآين یتعلق بعقار من العقاقير المحددة المشمولة بالعقوبات المبينة في المادة                 

بة  العقو : ولوال وجود هذه المادة في المدونة لكان من الممكن أن یحكم على المخالفة الثانية بما یلي           . 10.3
المستحقة على انتهاك ثان بالنسبة للعقار المحظور موضوع االنتهاك الثاني، أو العقوبة المستحقة على مخالفة                   

. ثانية بالنسبة للعقار موضوع االنتهاك األول، أو عقوبة تجمع بين العقوبتين المستحقتين على آلتا المخالفتين                   
 10.2جمع للعقوبة عن المخالفة األولى طبقًا للمادة             وتفرض هذه المادة عقوبة مجمعة یتم احتسابها بعملية          

وهذا یفرض نفس العقوبة على       ). حتى سنة واحدة   (10.3والعقوبة عن المخالفة األولى طبقًا للمادة         ) سنتان(
 یعقبه انتهاك ثان یتعلق بأحد العقاقير المحددة، وآذلك الالعب              10.2الالعب الذي یرتكب انتهاآًا أول طبقًا للمادة          

وفي آلتا الحالتين      . 10.2ذي یرتكب انتهاآًا أول یتعلق بأحد العقاقير المحددة یعقبه انتهاك ثان طبقًا للمادة                    ال
 .تتراوح العقوبة ما بين سنتين وثالث سنوات استبعاد   

 العينات   الحقة لعملية أخذ مسابقات النتائج في   إلغاء 10.7
ة التي ُیعثر فيها على عينة إیجابية طبقًا للمادة   باإلضافة إلى اإللغاء التلقائي للنتائج في المسابق 

فإن جميع النتائج األخرى المحرزة في مسابقات اعتبارًا    ) اإللغاء التلقائي للنتائج الفردیة  (9
، أو وقوع أي انتهاك    )سواء داخل إطار المسابقة أو خارجه (من تاریخ أخذ العينة اإلیجابية  

اریخ بدء فترة اإلیقاف المؤقت أو االستبعاد، یجري    آخر یتمثل في تعاطي المنشطات، وحتى ت   
إلغاؤها مع آل ما یترتب على هذا اإللغاء من آثار، بما في ذلك التجرید من أي ميداليات أو   

 .نقاط أو جوائز یكون قد تم الفوز بها، ما لم تقتض دواعي اإلنصاف خالف ذلك 
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 االستبعادبدء فترة  10.8
 من یوم صدور قرار المحققين الذي یقضي باالستبعاد أو، في حالة  تبدأ فترة االستبعاد اعتبارًا

وتحتسب فترة . التخلي عن عقد جلسة التحقيق، اعتبارًا من تاریخ قبول االستبعاد أو فرضه 
من الفترة اإلجمالية لالستبعاد   ) سواء آانت مفروضة أو مقبولة طوعًا(اإلیقاف المؤقت 

علق باإلنصاف، مثل حاالت التأخير في إجراء التحقيق   وفي حالة وجود دواع تت. المحكوم بها 
أو بعض الجوانب األخرى المتعلقة بمراقبة تعاطي المنشطات والتي ال یعد الالعب مسؤوًال  
عنها، فإنه یجوز للجهة التي تفرض العقوبة أن تستهل فترة االستبعاد قبل الموعد المذآور        

 .وابتداء من تاریخ أخذ العينة 

 في الوقت الحاضر تبدأ العدید من منظمات مكافحة المنشطات فترة االستبعاد لمدة                 ":10.8مادة ال"تعليق على  
وآثيرًا ما تقوم هذه المنظمات أیضا بإبطال نتائج الالعبين بأثر رجعي                 . سنتين اعتبارًا من صدور قرار التحقيق       

ن تردد، ببدء فترة اإلیقاف لمدة سنتين    وتقوم بعض المنظمات األخرى، ودو    . یعود إلى تاریخ أخذ العينة اإلیجابية    
، وآما    (OMADC) لمكافحة المنشطات      ةبيد أن مدونة الحرآة األولمبي  . اعتبارًا من تاریخ أخذ العينة اإلیجابية    

بل إن النهج الذي تنص عليه المدونة یوفر رادعًا         . یتضح من مذآرتها التفسيریة، ال تقر بأي من هذین النهجين   
والمدونة تشجعهم أیضًا       . ين من إطالة إجراءات التحقيق بينما یستمرون في المسابقة في أثناء ذلك             قویًا لمنع الالعب  

ومن ناحية أخرى، فإنه یجوز للجهة التي تفرض العقوبة               . على قبول اإلیقاف المؤقت طوعًا ریثما یجرى التحقيق          
عب عواقب تأخير، ليس هو المسؤول         أن تبدأ تنفيذ العقوبة قبل موعد صدور قرار التحقيق حتى ال یتحمل الال              

عنه، في إجراءات مراقبة تعاطي المنشطات، ومن ذلك، على سبيل المثال، التأخير المبالغ فيه من جانب المختبر                      
منظمة مكافحة       في تحدید موعد انعقاد جلسة التحقيق، الذي تسببه          رفي اإلبالغ عن نتيجة اختبار إیجابية، أو التأخي         

 .المنشطات 

 االستبعادضع القانوني أثناء فترة   الو 10.9
ال یجوز ألي شخص ُأعلن استبعاده أن یشارك، أثناء فترة االستبعاد، بأیة صفة في أیة   
مسابقة أو نشاط ترخص به أو تنظمه أي جهة موقعة أو أي منظمة عضو في جهة موقعة   

). المنشطاتباستثناء البرامج المرخص بها للتربية أو إلعادة التأهيل في مجال مكافحة  (
وباإلضافة إلى ذلك فإنه یتعين أن تقوم الجهات الموقعة والمنظمات األعضاء في جهات      

یرتكب أي انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات، ال                    موقعة والحكومات بحرمان الشخص الذي     
 من بعض أو آل الدعم المالي ،10.3یشمل العقاقير المحددة المنصوص عليها في المادة               

لعاب الریاضية أو غيره من المزایا المتعلقة باأللعاب الریاضية التي یتلقاها هذا        المتعلق باأل
ویجوز للشخص الخاضع لفترة استبعاد تزید على أربع سنوات أن یقوم، بعد إآمال . الشخص

أربع سنوات من فترة االستبعاد، بالمشارآة، أثناء األحداث الریاضية المحلية، في أیة لعبة       
 ارتكب فيها هذا الشخص االنتهاك المعني لقواعد مكافحة المنشطات، ولكن    غير اللعبة التي

بشرط أال یكون هذا الحدث الریاضي المحلي على مستوى من شأنه تأهيل هذا الشخص    
بطریقة مباشرة أو غير مباشرة للمشارآة في مسابقة ألي بطولة وطنية أو حدث ریاضي   

 ).أو لجمع النقاط لهذا الغرض (دولي 

 إن قواعد بعض منظمات مكافحة المنشطات تحظر فقط على الالعب المشارآة في               ":10.9المادة "على تعليق 
ولكن یستطيع الالعب، على سبيل المثال، أن یواصل التمرین في اللعبة أثناء فترة          . مسابقات أثناء فترة االستبعاد  

، من حيث    (OMADC)مبية لمكافحة المنشطات        وتتبنى هذه المادة الموقف المبين في مدونة الحرآة األول       . االستبعاد
أنه ال یجوز ألي العب مستبعد بسبب تعاطي المنشطات أن یشارك بأي صفة في أي حدث أو نشاط ریاضي                   

وهذا یمنعه، على سبيل المثال، من المشارآة في التمارین مع أي فریق قومي أو                    . مرخص به أثناء فترة االستبعاد     
والعقوبات التي تفرض في إحدى األلعاب الریاضية یتعين االعتراف          . ل ریاضيمن القيام بدور مدرب أو مسؤو

ولكن هذه المادة ال تحظر على الشخص المعني        ). 15.4انظر المادة   (بها في األلعاب الریاضية األخرى       
 .االشتراك في األلعاب الریاضية على أساس ترویحي محض          

  إعادة التأهيل  اختبار 10.10
 المحددة،  االستبعادآشرط الستعادة تأهيله، أن یتقدم في نهایة فترة ، الالعبیتعين على 
منظمة    تجریه أي اختبار خارج إطار المسابقة ، إلى االستبعاد  أو المؤقت  اإلیقاف وأثناء فترة 

 لها الوالیة القانونية لهذا الغرض، آما یتعين عليه، إذا طلب منه ذلك،   لمكافحة المنشطات 
وإذا قام الالعب الخاضع لفترة استبعاد    .  مكان وجوده الحالي تقدیم معلومات دقيقة عن 

باعتزال الریاضة وُشطب اسمه من قائمة المجموعة الخاضعة لالختبار خارج إطار  
یجوز إعادة تأهيله إال بعد   المسابقة، ثم أراد بعد ذلك الحصول على إعادة تأهيله، فإنه ال

حة المنشطات وخضوعه الختبار خارج     قيامه بإخطار المنظمات المعنية في مجال مكاف    
إطار المسابقة لمدة تعادل مدة االستبعاد الباقية اعتبارًا من التاریخ الذي اعتزل فيه هذا         

 .الالعب الریاضة 
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 تترك لمختلف منظمات مكافحة       وإنماال تضع المدونة أي قواعد في هذا الصدد،    ": 10.10المادة " تعليق على
 الخاصة بها والتي تتناول شروط الصالحية لالعبين غير المستبعدین والذین       المنشطات مسألة وضع القواعد    

یعتزلون الریاضة بينما هم مدرجون في مجموعة خاضعة لالختبار خارج إطار المسابقة، ثم یسعون إلى                      
 .استئناف المشارآة الفعلية في الریاضة       

 التبعات بالنسبة للفرق: 11المادة 
 باحتمال حصول انتهاك لقواعد    ریاضة جماعيةالفریق في  أآثر من عضو برفي حالة إخطا 

، یجري إخضاع الفریق   األحداث الریاضية في سياق أحد 7مكافحة المنشطات بمقتضى المادة  
وإذا اتضح أن أآثر من عضو واحد في فریق  .  فيما یخص الحدث المعني  الختبار محدد الهدف

ة المنشطات أثناء الحدث، فإنه یجوز معاقبة    الریاضة الجماعية قد ارتكب انتهاآا لقواعد مكافح  
أما في األلعاب التي   . الفریق بإبطال النتائج التي أحرزها أو باتخاذ أي إجراء تأدیبي آخر ضده      

إبطال النتائج   تدخل ضمن الریاضات الجماعية، ولكن تمنح فيها الجوائز للفرق، فإن جزاءات        ال
لتي تتخذ ضد الفریق الذي یرتكب عضو أو أآثر من   أو اإلجراءات التأدیبية األخرى ا المحرزة، 

ات المنصوص عليها في القواعد المطبقة في    ءأعضائه انتهاآا لقواعد مكافحة المنشطات هي الجزا   
 .االتحاد الدولي  

 العقوبات التي تفرض على الهيئات الریاضية: 12المادة 
ومة التي تقبل المدونة من إنفاذ قواعدها  ال یوجد في هذه المدونة ما یمنع قيام الجهة الموقعة أو الحك 

الخاصة بهدف فرض العقوبات على أیة منظمة ریاضية تابعة لسلطة الجهة الموقعة أو الحكومة         
 .المعنية

توضح هذه المادة أن المدونة ال تقيد أیة حقوق تأدیبية قد تملكها منظمة ما إزاء منظمة                 ": 12المادة  "تعليق على  
 .أخرى

 عونالط: 13المادة 
 القرارات التي یجوز الطعن فيها  13.1

یجوز الطعن في القرارات التي تتخذ وفقا ألحكام المدونة أو في القواعد التي تعتمد بناء على     
وتظل هذه القرارات  .  أدناه13.2 و 13.1المدونة، وذلك على النحو المبين في المادتين  

ة المنوط بها النظر في الطعن خالف ساریة المفعول أثناء إجراءات الطعن ما لم تقرر الهيئ
وقبل بدء النظر في الطعن یتعين استنفاد جميع إمكانيات مراجعة القرار المنصوص . ذلك

عليها في قواعد هيئة مكافحة المنشطات، شریطة االلتزام في ذلك بالمبادئ المبينة في المادة   
 . أدناه 13.2.2

 (OMADC)رة في مدونة الحرآة األولمبية لمكافحة المنشطات              المادة المناظ    تفسح  ":13.1 المادة"تعليق على   
 للنظر في أي نزاع     (CAS)مجاال أوسع حيث أنها تنص على جواز اللجوء إلى محكمة التحكيم لأللعاب الریاضية            

 .ة قد ینشأ من جراء تطبيق مدونة الحرآ     

وباإلیقاف  ، بعاتوبالتالطعن في القرارات المتعلقة بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات،   13.2
 المؤقت 

 دون غيرها في 13.2یجوز الطعن ضمن إطار األحكام المنصوص عليها في هذه المادة  
، والقرار الذي  المنشطاتالقرار القاضي بحصول انتهاك لقواعد مكافحة : القرارات التالية

اك   یفرض تبعات نتيجة النتهاك قواعد مكافحة المنشطات، والقرار الذي ینفي ارتكاب انته      
لقواعد مكافحة المنشطات، والقرار القاضي بعدم امتالك منظمة من منظمات مكافحة         
المنشطات الصالحية القانونية للفصل في انتهاك مدعى به لقواعد مكافحة المنشطات أو في 
تبعاته، والقرار القاضي بفرض عقوبة اإلیقاف المؤقت بناء على تحقيق مؤقت أو بما فيه     

 .7.5انتهاك للمادة   

 بالعبين من المستوى الدولي  الطعون المتعلقة   13.2.1
في الحاالت المتعلقة بمسابقات دولية تجري في إطار حدث ریاضي دولي، أو في    
الحاالت التي تشمل العبين من المستوى الدولي، فإن الطعن في القرار یكون حصرًا     

 بها لدى هذه  طبقا للنصوص المعمول (CAS)أمام محكمة التحكيم لأللعاب الریاضية    
 .المحكمة
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 نهائية وملزمة إال في حالة            الریاضية  تعتبر قرارات محكمة التحكيم لأللعاب          ": 13.2.1المادة "تعليق على 
 .إجراء مراجعة بمقتضى القانون من أجل إبطال أو إنفاذ قرارات التحكيم             

  من المستوى الوطني بالعبين الطعون المتعلقة   13.2.2
منظمة وطنية        بحسب تعریف آل    -عبين من المستوى الوطني          في الحاالت المتعلقة بال          

، یجوز الطعن في 13.2.1یحق لهم الطعن بموجب المادة    ال- لمكافحة المنشطات     
القرارات أمام هيئة مستقلة ومحایدة طبقا للقواعد التي أرستها الهيئة الوطنية لمكافحة     

 : الطعون المبادئ التالية وینبغي أن تراعي القواعد الموضوعة لمثل هذه. المنشطات
 إجراء تحقيق في مهلة معقولة؛  •
 وجود هيئة تحقيق منصفة ومستقلة ومحایدة؛  •
 حق الشخص المعني في تعيين مستشار لتمثيله على نفقته الخاصة؛  •
 .قرار آتابي معلل یصدر في مهلة معقولة •

ام بهذه المادة عن طریق منح     یمكن أن تختار منظمة مكافحة المنشطات االلتز        ": 13.2.2"تعليق على المادة 
 . لأللعاب الریاضية    التحكيم العبيها من المستوى الوطني حق الطعن مباشرة أمام محكمة         

  الذین یحق لهم الطعن األشخاص 13.2.3
محكمة   یكون لألطراف التالية حق الطعن أمام 13.2.1في الحاالت المبينة في المادة  

العب أو الشخص الذي صدر في حقه القرار  ال) أ: ((CAS)التحكيم لأللعاب الریاضية  
االتحاد  ) جـ(الطرف اآلخر في القضية التي صدر القرار بشأنها؛ ) ب(المطعون فيه؛  

الدولي المختص، أو أیة منظمة أخرى لمكافحة المنشطات یمكن أن تكون العقوبة قد    
 اللجنة  اللجنة األولمبية الدولية أو ) د(فرضت بموجب القواعد المعمول بها لدیها؛  

األولمبية الدولية للمعوقين، حسب الحال، إذا آان القرار یمكن أن یكون له تأثير على          
األلعاب األولمبية أو األلعاب األولمبية للمعوقين، بما في ذلك القرارات ذات الصلة     

) هـ(باألهلية للمشارآة في األلعاب األولمبية أو في األلعاب األولمبية للمعوقين؛    
 فإن    13.2.2وفي الحاالت المبينة في المادة  . المية لمكافحة المنشطات  الوآالة الع 

األطراف التي یحق لها الطعن أمام هيئة المراجعة على المستوى الوطني هي     
األطراف المنصوص عليها في لوائح المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات، على أن        

 حقه القرار المطعون   الالعب أو الشخص اآلخر الذي صدر في  )أ: (تضم آحد أدنى
االتحاد الدولي        ) جـ (التي صدر بشأنها القرار؛       الطرف اآلخر في القضية  ) ب(فيه؛ 

 وفي الحاالت المبينة في .WADAالوآالة العالمية لمكافحة المنشطات               ) د(المختص؛   
 یحق أیضًا لكل من الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات واالتحاد     13.2.2المادة 

عنا في قرارات هيئة المراجعة الوطنية أمام محكمة التحكيم لأللعاب   الدولي أن یط
 .(CAS)الریاضية 

وبغض النظر عن أیة أحكام أخرى واردة في هذه المدونة، فإن الشخص الوحيد الذي  
هو الالعب أو الشخص اآلخر الذي فرضت عليه    اإلیقاف المؤقت   یحق له الطعن في  

 .اإلیقاف المؤقت عقوبة 

 في القرارات القاضية بمنح أو رفض اإلعفاء ألغراض عالجية الطعن  13.3
إن القرارات التي تصدرها الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات والتي تنقض فيها القرارات   
المتخذة بمنح أو رفض اإلعفاء ألسبــاب عالجية، یجوز الطعن فيها أمام محكمة التحكيم     

العب المعني أو منظمة مكافحة المنشطات التي     حصرًا من جانب ال(CAS)لأللعاب الریاضية 
أما القرارات القاضية برفض اإلعفاء ألغراض عالجية، التي تتخذها منظمات   . ُنقض قرارها

أخرى لمكافحة المنشطات غير الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات وال تنقضها الوآالة          
 الدوليون أمام محكمة التحكيم  العالمية لمكافحة المنشطات، فيجوز أن یطعن فيها الالعبون  

والالعبون اآلخرون أمام هيئة المراجعة على المستوى الوطني     ،(CAS)لأللعاب الریاضية 
وإذا قررت هيئة المراجعة الوطنية نقض القرار الخاص برفض    . 13.2.2المبينة في المادة  

منشطات في قرار  اإلعفاء ألسباب عالجية فإنه یجوز أن تطعن الوآالة العالمية لمكافحة ال  
 .النقض هذا أمام محكمة التحكيم لأللعاب الریاضية 
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 المدونة  بموجب الجزء الثالث من  تبعات الطعن في القرارات التي تفرض تحميل   13.4
، فإنه  )األدوار والمسؤوليات(بالنسبة للتبعات المفروضة بموجب الجزء الثالث من المدونة 

ت بموجب الجزء الثالث من المدونة أن یقدم طعنا       یحق للطرف الذي وقعت عليه هذه الجزاءا 
أمام محكمة التحكيم لأللعاب الریاضية دون سواها طبقا لإلجراءات المعمول بها لدى هذه 

 .المحكمة

 الطعن في القرارات المتعلقة بتعليق أو إلغاء اعتماد المختبرات   13.5
 والقاضية  WADA المنشطات إن الطعن في القرارات الصادرة عن الوآالة العالمية لمكافحة 

بتعليق أو إلغاء االعتماد الذي تمنحه الوآالة للمختبرات ال یجوز أن یقدمه إال المختبر المعني    
 .وأمام محكمة التحكيم لأللعاب الریاضية دون سواها   

من  إن الغرض من المدونة هو تسویة المسائل المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات        : "13.5المادة "تعليق على 
 تضمن شفافية      14والمادة   . خالل عمليات داخلية منصفة وشفافة مع ضمان حق الطعن في القرارات النهائية                   

وباإلضافة إلى ذلك، فإن األشخاص          . قرارات مكافحة المنشطات التي تصدرها منظمات مكافحة المنشطات               
ت، یمنحون فرصة الطعن في هذه       المعنيين والمنظمات المعنية، بما فيها الوآالة العالمية لمكافحة المنشطا          

 13والمالحظ أن تعریف األشخاص المعنيين والمنظمات المعنية ذوي الحق في الطعن في إطار المادة                   . القرارات 
 .ال یشمل الالعبين أو اتحاداتهم الذین قد یستفيدون من إبطال نتائج متسابق آخر        

 السریة واإلبالغ: 14المادة 
ادئ تنسيق نتائج عمليات مكافحة المنشطات وآفالة الشفافية العامة         توافق الجهات الموقعة على مب    

والمساءلة، واحترام المصالح الخاصة لألفراد الذین یدعى أنهم انتهكوا قواعد مكافحة المنشطات،      
 :على النحو التالي 

ات   التي تسفر عنها التحاليل، وبغير ذلك من االنتهاآبالنتائج غير الطبيعية معلومات تتعلق  14.1
 المحتملة لقواعد مكافحة المنشطات   

إدارة  (7تقوم منظمة مكافحة المنشطات المسؤولة عن إدارة النتائج وفقا ألحكام المادة  
 نتيجة غير المأخوذة من جسمه عن العينة  الذي یسفر تحليل الالعب، بإخطار  )النتائج

. ة المنشطات أو أي العب أو شخص آخر یشتبه بأنه انتهك إحدى قواعد مكافح  طبيعية، 
ویتعين أیضًا إخطار المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات التي یتبع لها الالعب المعني        
واالتحاد الدولي والوآالة العالمية لمكافحة المنشطات في مهلة ال تتجاوز تاریخ استكمال         

اسم الالعب، واسم  : ویتضمن اإلخطار ما یلي. 7.2 و 7.1اإلجراءات المبينة في المادتين  
بلده، ونوع الریاضة التي یمارسها، وتخصصه في إطارها، وما إذا آان االختبار یجرى 
داخل إطار المسابقة أو خارج إطار المسابقة، وتاریخ أخذ العينة، ونتيجة التحليل التي بّلغ       

وینبغي إخطار نفس األشخاص ومنظمات مكافحة المنشطات بصورة منتظمة    . عنها المختبر 
إدارة  (7علق بتطورات ونتائج أیة مراجعة أو إجراءات تتم بمقتضى المادة بما یستجد فيما یت

، آما ینبغي موافاتهم،    )الطعون (13أو المادة ) الحق في تحقيق منصف   (8أو المادة   ) النتائج
، أو )عدم وجود خطأ أو إهمال (10.5.1في حالة إلغاء عقوبة االستبعاد بموجب المادة  

، بقرار آتابي معلل  )عدم وجود خطأ أو إهمال جسيم (10.5.2تخفيض مدتها بموجب المادة 
وعلى المنظمات التي تتلقى  . یشرح األسس التي تم إلغاء أو تخفيض مدة العقوبة بناء عليها

هذه المعلومات عدم إفشائها خارج دائرة األشخاص الواجب إطالعهم عليها في المنظمة، إلى          
لة عن إدارة النتائج بإذاعتها على المأل أو حين قيام منظمة مكافحة المنشطات المسؤو

 . أدناه14.2االمتناع عن إذاعتها وفقًا للشروط الواردة في المادة   

 إفشاء المعلومات  14.2
یجوز أن تقوم منظمة مكافحة المنشطات المنوط بها مسؤولية إدارة النتائج باإلفشاء العلني    

ذة من أجسامهم عن نتائج غير طبيعية، أو   لهویة الالعبين الذین یسفر تحليل العينات المأخو  
الالعبين وغيرهم من األشخاص الذین تدعي إحدى منظمات مكافحة المنشطات بأنهم انتهكوا           
قواعد مكافحة المنشطات، على أال یتم هذا اإلفشاء إال بعد استكمال المراجعة اإلداریة   

شرین یوما بعد ثبوت   تتجاوز ع  وفي مهلة ال. 7.2  و7.1المنصوص عليها في المادتين 
، أو بعد إلغاء هذا  8 وقوع انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات بموجب تحقيق جرى طبقا للمادة   

التحقيق، أو في حالة انقضاء المهلة القانونية دون أن یقدم طعن في ثبوت وجود انتهاك             
 إدارة  لقواعد مكافحة المنشطات، یتعين على منظمة مكافحة المنشطات المنوط بها مسؤولية      

 .النتائج أن تعلن على المأل آيف تم التصرف في القضية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات   
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 الالعب المعلومات بشأن مكان وجود   14.3
على الالعبين الذین یقدم اتحادهم الدولي أو منظمتهم الوطنية لمكافحة المنشطات أسماءهم      

ت خارج المسابقة أن یقدموا بيانات      ارلغرض إدراجهم ضمن المجموعة المستهدفة باالختبا  
وتقوم االتحادات الدولية والمنظمات الوطنية لمكافحة    . دقيقة عن مكان وجودهم الحالي 

المنشطات بتنسيق عمليات تحدید هویة الالعبين وجمع البيانات عن أماآن وجودهم الحالية،     
ع الوآالة العالمية هذه   وتض. وتقدم هذه المعلومات إلى الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  

المعلومات في متناول منظمات مكافحة المنشطات األخرى المخولة صالحية إجراء         
وینبغي المحافظة على السریة المطلقة لهذه    . 15االختبارات لالعبين وفقًا ألحكام المادة  

المعلومات في آل وقت؛ وعدم استخدامها إال ألغراض التخطيط والتنسيق وإجراء  
 .ات؛ وإتالفها عند انتفاء فائدتها لهذه األغراض    االختبار

 التقاریر اإلحصائية 14.4
 بنشر تقریر إحصائي عام عن - مرة آل سنة على األقل -تقوم منظمات مكافحة المنشطات 

أنشطتها في مجال مراقبة تعاطي المنشطات، مع تقدیم نسخة منه إلى الوآالة العالمية لمكافحة   
 .المنشطات

 ادل المعلومات بشأن مراقبة تعاطي المنشطات  مرآز تب 14.5
تقوم الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات بدور مرآز لتبادل المعلومات عن بيانات ونتائج          
اختبارات مراقبة تعاطي المنشطات التي یخضع لها الالعبون من المستوى الدولي    

ختبار والمسجلة   والالعبون من المستوى الوطني المدرجون ضمن المجموعة الخاضعة لال   
وتيسيرا لتخطيط توزیع االختبارات بطریقة . لدى منظمتهم الوطنية لمكافحة المنشطات   

منسقة، وتفادیا الزدواج ال لزوم له في االختبارات التي تجریها مختلف هيئات مكافحة 
المنشطات، یتعين على آل من منظمات مكافحة المنشطات إبالغ مرآز تبادل المعلومات         

لوآالة العالمية لمكافحة المنشطات بجميع االختبارات التي یخضع لها هؤالء الالعبون     التابع ل
وتضع . داخل وخارج إطار المسابقات في أقرب وقت ممكن بعد إجراء هذه االختبارات      

الوآالة العالمية هذه المعلومات في متناول الالعب، واالتحاد الوطني الذي ینتمي إليه     
بية الوطنية أو اللجنة األولمبية الوطنية للمعوقين، والمنظمة الوطنية     الالعب، واللجنة األولم 

لمكافحة المنشطات، واالتحاد الدولي، واللجنة األولمبية الدولية، واللجنة األولمبية الدولية      
وأما المعلومات الخصوصية المتعلقة بالالعب فينبغي أن تحتفظ بها الوآالة         . للمعوقين

 تقاریر - مرة آل سنة على األقل - العالمية  ةوتصدر الوآال. یة التامةالعالمية تحت ستار السر 
 .إحصائية تلخص فيها هذه المعلومات 

 توضيح المسؤوليات فيما یتعلق بمراقبة تعاطي المنشطات: 15المادة 
 لضمان فعالية جهود مراقبة المنشطات، ال بد من مشارآة منظمات آثيرة لمكافحة                ":15المادة "تعليق على  

وبدال من تقييد مسؤوليات مجموعة ما لصالح        . المنشطات تنفذ برامج قویة على المستویين الوطني والدولي       
إعطاء الصالحية المطلقة لمجموعة أخرى، تسعى المدّونة إلى معالجة المشكالت التي قد تنشأ من جراء تداخل                  

الشامل، وثانيا من خالل وضع قواعد          المسؤوليات، وذلك أوال عن طریق إیجاد درجة أعلى بكثير من التنسيق             
 .لتحدید تسلسل المسؤوليات وإقامة التعاون في مجاالت محددة         

 إجراء االختبارات أثناء الحدث الریاضي  15.1
إن عملية جمع العينات من أجل مراقبة تعاطي المنشطات، ینبغي إجراؤها أثناء األحداث  

ولكن ینبغي أن تحصر في منظمة . لوطنيالریاضية التي تنظم على آال المستویين الدولي وا 
ففي األحداث   . واحدة مسؤولية مباشرة االختبار واإلشراف عليه أثناء الحدث المعني

الریاضية الدولية ینبغي أن تكون الجهة المسؤولة عن مباشرة عملية جمع عينات مراقبة      
هيئة المشرفة على  تعاطي المنشطات واإلشراف عليها هي المنظمة الدولية التي تقوم بدور ال  

مثل اللجنة األولمبية الدولية بالنسبة لأللعاب األولمبية، واالتحاد الدولي بالنسبة  (الحدث 
 لأللعاب  ة بالنسب(PASO)للبطوالت العالمية، والمنظمة األمریكية لأللعاب الریاضية   

 المعني،   عدم إجراء أیة اختبارات في إطار الحدث  ةوإذا قررت المنظمة الدولي ). األمریكية
 لمكافحة المنشطات في بلد الحدث اتخاذ المبادرة في إجراء   ةفإنه یجوز للهيئة الوطني 

االختبارات واإلشراف عليها، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية أو الوآالة العالمية لمكافحة     
أما في األحداث الریاضية الوطنية فإن عملية جمع عينات مراقبة    . المنشطات وبموافقتها 

تعاطي المنشطات تتم بمبادرة من المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات في البلد المعني وتحت          
 .إشرافها
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التي تجرى عملية إجراء االختبارات بمبادرة منها         "إن منظمة مكافحة المنشطات     ": 15.1المادة "تعليق على 
أخرى لتفویضها مسؤولية جمع العينات            ، یجوز لها، إذا ارتأت ذلك، أن تعقد اتفاقات مع منظمات                 "وتحت إشرافها  

 .أو غير ذلك من المهام الداخلة في عملية مراقبة تعاطي المنشطات           

 االختبارات خارج إطار المسابقة 15.2
ینبغي أن تجرى االختبارات خارج إطار المسابقة بمبادرة وإشراف من منظمات دولية 

ة بمبادرة من الجهات التالية وتحت      ویجوز إجراء اختبارات خارج إطار المسابق . ووطنية معًا
اللجنة األولمبية الدولية أو اللجنة     ) ب(الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات؛  ) أ: (إشرافها

) جـ(األولمبية الدولية للمعوقين فيما یتعلق باأللعاب األولمبية أو األلعاب األولمبية للمعوقين؛     
المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات التي       ) د (االتحاد الدولي الذي ینتمي إليه الالعبون؛    

أو المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات القائمة في البلد الذي     ) هـ(ینتمي إليها الالعبون؛ 
 خالل الوآالة    نم"  خارج إطار المسابقةتاالختبارا "تنسيقنبغي وی . یوجد فيه الالعبون 

تبار المشترآة بأقصى قدر من  العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك لكي تتسم عملية االخ     
 .ضرورة لها الفعالية وتفادیًا إلخضاع الالعب الواحد الختبارات متكررة ال  

یجوز تخویل جهات إضافية سلطة إجراء االختبارات عن طریق اتفاقات ثنائية أو                         ": 15.2المادة "تعليق على  
 .متعددة األطراف تعقد فيما بين الحكومات والجهات الموّقعة        

 ارة النتائج، وجلسات التحقيق، والعقوبات   إد 15.3
، وجلسات التحقيق، تقع  ج أدناه، فإن إدارة النتائ15.3.1باستثناء األحكام الواردة في المادة 

تحت مسؤولية منظمة مكافحة المنشطات التي تجري عملية جمع العينات بمبادرة منها وتحت    
 المنظمة التي اآتشفت االنتهاك في  أو(إشرافها، وتخضع للقواعد اإلجرائية لهذه المنظمة 

وأیا آانت المنظمة التي تشرف على إدارة النتائج وإجراءات      ). حالة عدم القيام بأخذ العينات    
بد من اتباع القواعد      ، وال8 و 7التحقيق، فإنه ینبغي االلتزام بالمبادئ المبينة في المادتين   

 .ون تغيير في المضمونالمبينة في مقدمة الجزء األول والواجب األخذ بها د 

 یمكن في بعض الحاالت أن تنص القواعد اإلجرائية لمنظمة مكافحة المنشطات                  ":15.3المادة "تعليق على  
التي جرى جمع العينات بمبادرة منها وتحت إشرافها على أن مهمة إدارة النتائج سوف تتوالها منظمة أخرى                       

وفى مثل هذه الحالة تكون منظمة مكافحة المنشطات               ). عني مثل االتحاد الوطني الذي ینتمي إليه الالعب الم         (
 .مسؤولة عن التأآد من أن القواعد المعمول بها لدى المنظمة األخرى تتفق مع أحكام المدونة           

 لقواعد مكافحة المنشطات    كإن إدارة النتائج وإجراءات التحقيق في حال انتها     15.3.1
حة المنشطات، أو آشفته هذه المنظمة،    ظهر نتيجة الختبار أجرته منظمة وطنية لمكاف  

ویخص العبًا ليس من مواطني الدولة المعنية وال من المقيمين فيها، ینبغي أن تحكمها        
أما إدارة النتائج وإجراءات التحقيق   . القواعد المعمول بها في االتحاد الدولي المختص   

لجنة األولمبية الدولية  في قضية ناجمة عن اختبار أجرته اللجنة األولمبية الدولية، أو ال 
للمعوقين، أو منظمة مشرفة على أحداث ریاضية آبرى، فيعهد بها إلى االتحاد     
الدولي المختص عندما یتعلق األمر بعقوبات تتجاوز االستبعاد من المشارآة في  

 .الحدث أو إلغاء النتائج التي حققها فيه   

حكم إدارة النتائج وإجراءات التحقيق في حال قيام             ال توجد أیة قاعدة مطلقة ت    ": 15.3.1المادة "تعليق على  
تكون  منظمة وطنية لمكافحة المنشطات بإخضاع العب أجنبي لالختبار في إطار مكافحة تعاطي المنشطات وال                            

وبمقتضى هذه المادة،    . لهذه المنظمة أیة سلطة قانونية على الالعب عدا وجوده في أراضي دولة تلك المنظمة        
ولي أمر البت، طبقا للوائحه الخاصة، في ما إذا آانت القضية  ینبغي مثًال أن تحال إلى المنظمة                        الد دیترك لالتحا 

الوطنية المختصة بمكافحة المنشطات في بلد الالعب، أو إلى المنظمة الوطنية التي أخذت العينة، أو أن یتولى                               
 .االتحاد الدولي التصرف فيها بنفسه ضمن اختصاصه        

 ادلاالعتراف المتب 15.4
، فإن عمليات االختبار   13مع عدم اإلخالل بحق الطعن المنصوص عليه في المادة    

واإلعفاءات ألغراض عالجية ونتائج التحقيقات وأیة قرارات نهائية تصدر عن أي من    
الجهات الموقعة وتتمشى مع أحكام المدونة وتقع في نطاق صالحية الجهة الموقعة المعنية،     

ویجوز أن تعترف . رامها من قبل جميع الجهات الموقعة األخرى ینبغي االعتراف بها واحت
الجهات الموقعة بالتدابير المماثلة التي تتخذها هيئات أخرى لم تقبل المدونة إذا آانت لوائح   

 .هذه الهيئات تتفق مع أحكام المدونة 
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مراقبة استخدام المنشطات للحيوانات المشارآة في المسابقات : 16المادة 
 الریاضية

في حال أي لعبة ریاضية تشارك الحيوانات في مسابقاتها، یلتزم االتحاد الدولي لهذه الریاضة   16.1
بوضع وتطبيق قواعد لمكافحة استخدام المنشطات فيما یخص الحيوانات التي تشارك في       

وینبغي أن تتضمن قواعد مكافحة المنشطات قائمة بالعقاقير المحظورة،      . الریاضة المذآورة
 . مناسبة لالختبار، وقائمة بالمختبرات المعتمدة لتحليل العينات  وإجراءات

وفيما یتعلق بتحدید االنتهاآات لقواعد مكافحة المنشطات، وإدارة النتائج، وإجراءات التحقيق           16.2
المنصفة، والتبعات، والطعون فيما یتعلق بالحيوانات المشارآة في األلعاب الریاضية، یتولى   

 3 و2 و1یاضة المعنية وضع وتطبيق قواعد تتفق عموما مع أحكام المواد       االتحاد الدولي للر  
 . من هذه المدونة17 و13 و11 و10 و9و

 أجل التقادم: 17المادة 
ال یجوز اتخاذ أي إجراء ضد الالعب أو شخص آخر بسبب انتهاك إحدى قواعد مكافحة    

ضون ثماني سنوات من تاریخ  المنشطات الواردة في المدونة إال إذا شرع في هذا اإلجراء في غ  
 .وقوع االنتهاك 

إن هذه المادة ال تمنع منظمة مكافحة المنشطات من أن تأخذ في االعتبار انتهاآًا سابقًا         : "17المادة "تعليق على 
لقواعد مكافحة المنشطات، لغرض تحدید العقوبة الواجب تطبيقها على انتهاك الحق وقع بعد األول بأآثر من                   

وبعبارة أخرى فإن وقوع انتهاك ثان بعد مضي عشر سنوات على االنتهاك األول یعتبر انتهاآًا               . ثماني سنوات  
 .ثانيًا بما یخدم الغرض من العقوبة     

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الجزء الثاني
 التربية والبحوث
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 التربية: 18المادة 
 المبدأ األساسي والهدف األول 18.1

إلعالم والتربية هو المحافظة على الروح     إن المبدأ األساسي الذي ینبغي أن یوجه برامج ا 
وتستهدف . الریاضية آما جاء وصفها في مقدمة المدونة وتجنب إفسادها بسبب تعاطي المنشطات  

 . عن استخدام العقاقير والوسائل المحظورة  نهذه البرامج في المقام األول ثني الالعبي

 البرامج واألنشطة  18.2
.  على تخطيط وتنفيذ ومتابعة برامج لإلعالم والتربية  تحرص آل من منظمات مكافحة المنشطات 

 :وینبغي أن تزود هذه البرامج المشارآين بمعلومات حدیثة ودقيقة عن المسائل التالية على األقل  
 العقاقير والوسائل المدرجة في القائمة المحظورة؛   •
 اآلثار الصحية لتعاطي المنشطات؛ •
 إجراءات مراقبة تعاطي المنشطات؛ •
 . ومسؤولياتهم نعبي حقوق الال •

وتسعى هذه البرامج إلى تعزیز الروح الریاضية بغية إیجاد مناخ مناهض الستعمال المنشطات  
 .یحدث تأثيره على سلوآيات المشارآين

 على تربية الالعبين وإرشادهم فيما یتعلق بسياسات   الطاقم المعاون لالعبين وینبغي أن یحرص 
 .استنادًا إلى المدونةمكافحة المنشطات والقواعد المعتمدة   

 التنسيق والتعاون   18.3
تحرص جميع الجهات الموقعة وجميع المشارآين على التعاون فيما بينهم ومع الحكومات من أجل         

 .تنسيق جهود اإلعالم والتربية في مجال مكافحة المنشطات  

 البحوث: 19المادة 
 الغرض من البحوث الخاصة بمكافحة المنشطات   19.1

الخاصة بمكافحة المنشطات في تطویر وتنفيذ برامج فعالة لمراقبة تعاطي المنشطات   تسهم البحوث 
 .آما تسهم في أنشطة اإلعالم والتربية في مجال مكافحة المنشطات 

 أنواع البحوث  19.2
إن البحوث الخاصة بمكافحة المنشطات یمكن أن تشتمل مثال على دراسات اجتماعية وسلوآية   

 . وفيزیولوجية  ةضافة إلى بحوث طبية وتحليليوقانونية وأخالقية، باإل  

 التنسيق 19.3
ُیشّجع العمل على تنسيق البحوث الخاصة بمكافحة المنشطات من خالل الوآالة العالمية لمكافحة         

وینبغي موافاة الوآالة العالمية بنسخ من نتائج بحوث مكافحة المنشطات، مع مراعاة     . المنشطات
 .حقوق الملكية الفكریة 

 الممارسات في مجال البحوث   19.4
 .تلتزم بحوث مكافحة المنشطات بالممارسات األخالقية المعترف بها على الصعيد الدولي 

 البحوث التي تستخدم العقاقير والوسائل المحظورة  19.5
ینبغي أن تتحاشى أنشطة البحث إعطاء الالعبين عقاقير محظورة أو تعریضهم الستعمال وسائل   

 .محظورة

 ستخدام النتائج سوء ا 19.6
 المنشطات   ةینبغي اتخاذ االحتياطات الالزمة حتى ال ُیساء استخدام نتائج البحوث الخاصة بمكافح   

 .بحيث تستعمل لغرض تعاطي المنشطات
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 الجزء الثالث
 األدوار والمسؤوليات
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 األدوار والمسؤوليات اإلضافية المنوطة بالجهات الموقعة: 20المادة 
 جرى تناول مسؤوليات الجهات الموقعة والمشارآين في مواد مختلفة من المدونة،         ":20المادة "تعليق على 

 .وأما هذا الجزء فيتضمن مسؤوليات مضافة إلى المسؤوليات المذآورة          

 أدوار ومسؤوليات اللجنة األولمبية الدولية    20.1

شطات فيما یتعلق     لمكافحة المن  المدونة اعتماد وتنفيذ سياسات وقواعد متفقة مع     20.1.1
 .باأللعاب األولمبية 

 آشرط للمدونةإلزام االتحادات الدولية المنتمية إلى الحرآة األولمبية بأن تتمثل    20.1.2
 .لالعتراف بها من قبل اللجنة األولمبية الدولية 

حجب بعض أو آل التمویل األولمبي عن المنظمات الریاضية التي ال تمتثل      20.1.3
 .للمدونة

 على نحو ما نصت عليه    للمدونة تخاذ تدابير مالئمة للثني عن عدم االمتثال    ا 20.1.4
 .23.5المادة 

 . وتيسيرهببرنامج المراقبين المستقلين الترخيص  20.1.5

 أدوار ومسؤوليات اللجنة األولمبية الدولية للمعوقين     20.2

ت فيما یتعلق    اعتماد وتنفيذ سياسات وقواعد متفقة مع المدونة لمكافحة المنشطا       20.2.1
 .باأللعاب األولمبية للمعوقين  

إلزام اللجان األولمبية الوطنية للمعوقين المنتمية إلى الحرآة األولمبية بأن تمتثل    20.2.2
 . آشرط لالعتراف بها من قبل اللجنة األولمبية الدولية للمعوقين  للمدونة

وقين عن المنظمات    حجب بعض أو آل التمویل األولمبي لأللعاب الریاضية للمع  20.2.3
 .للمدونةالریاضية التي ال تمتثل 

 على نحو ما نصت عليه    للمدونة اتخاذ تدابير مالئمة للثني عن عدم االمتثال     20.2.4
 .23.5المادة 

 . وتيسيرهببرنامج المراقبين المستقلين الترخيص  20.2.5

 أدوار ومسؤوليات االتحادات الدولية   20.3

 . لمكافحة المنشطات المدونةت وقواعد متفقة مع  اعتماد وتنفيذ سياسا  20.3.1

 آشرط للمدونةإلزام االتحادات الوطنية بأن تمتثل سياساتها وقواعدها وبرامجها      20.3.2
 .للتمتع بالعضویة 

، الخاضعين للوالیة القانونية  وأفراد األطقم المعاونة لهم  الالعبينإلزام جميع  20.3.3
 .یتقيدوا بقواعد لمكافحة المنشطات تتفق مع المدونة   لالتحادات الدولية، بأن یعترفوا و 

إلزام الالعبين الذین ليسوا أعضاء منتظمين في االتحاد الدولي أو في أحد      20.3.4
 العينات  االتحادات الوطنية األعضاء فيه بأن یكونوا مستعدین لالستجابة لعملية أخذ     

قتضت ذلك شروط وأن یقدموا معلومات دقيقة وحدیثة عن أماآن وجودهم إذا ا   
الصالحية للمشارآة، التي یضعها االتحاد الدولي أو التي تضعها، حسب مقتضى   

 .األحداث الریاضية الكبرىالحال، المنظمة المشرفة على  

 .یشمل ذلك، مثال، الالعبين المنتمين إلى اتحادات المحترفين       : "20.3.4المادة "تعليق على  

 .اصة باالتحادات الوطنية رصد برامج مكافحة المنشطات الخ  20.3.5
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 على نحو ما نصت عليه    للمدونة اتخاذ تدابير مالئمة للثني عن عدم االمتثال     20.3.6
 .23.5المادة 

 . الریاضية الدوليةاألحداث وتيسيره في ببرنامج المراقبين المستقلين الترخيص  20.3.7

 ال تمتثل حجب بعض أو آل التمویل عن االتحادات الوطنية األعضاء التي    20.3.8
 .للمدونة

  واللجان األولمبية الوطنية للمعوقين    اللجان األولمبية الوطنية   أدوار ومسؤوليات  20.4

 .المدونةآفالة اتفاق سياساتها وقواعدها المتعلقة بمكافحة المنشطات مع أحكام    20.4.1

  إلزام االتحادات الوطنية بأن تمتثل سياساتها وقواعدها المتعلقة بمكافحة     20.4.2
 آشرط للتمتع بالعضویة أو لنيل المدونةالمنشطات لألحكام الواجبة التطبيق في   

 .االعتراف

 في اتحاد وطني بأن یكونوا مستعدین      ن الذین ليسوا أعضاء منتظمي  الالعبين إلزام  20.4.3
 وأن یقدموا بصفة منتظمة بيانات دقيقة وحدیثة عن   العيناتلالستجابة لعملية أخذ 

 طلب منهم ذلك أثناء العام السابق على األلعاب األولمبية آشرط   أماآن وجودهم إذا 
 .للمشارآة في تلك األلعاب 

 .منظمتهم الوطنية لمكافحة المنشطات   مع  نالتعاو 20.4.4

طاقم معاون   أو العب، عن أي استبعادحجب بعض أو آل التمویل، أثناء أیة فترة  20.4.5
 .ت قواعد مكافحة المنشطا  ك یكون قد انته لالعب

حجب بعض أو آل التمویل عن االتحادات الوطنية األعضاء فيها أو المعترف بها    20.4.6
 .بالمدونةتلتزم  من قبلها والتي ال 

 المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات   أدوار ومسؤوليات  20.5

 . لمكافحة المنشطات المدونةاعتماد وتنفيذ سياسات وقواعد متفقة مع    20.5.1

منظمات مكافحة  ع سائر المنظمات الوطنية المختصة وغيرها من  التعاون م 20.5.2
 .المنشطات

 .المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات   تشجيع تبادل إجراء االختبارات فيما بين  20.5.3

 .تشجيع البحوث في مجال مكافحة المنشطات    20.5.4

 األحداث الریاضية الكبرىأدوار ومسؤوليات المنظمات المشرفة على   20.6

 لمكافحة المنشطات فيما یتعلق      المدونة اعتماد وتنفيذ سياسات وقواعد متفقة مع     20.6.1
 . الریاضية التي تشرف عليها هذه المنظمات  باألحداث

 على نحو ما نصت عليه    للمدونة اتخاذ تدابير مالئمة للثني عن عدم االمتثال     20.6.2
 .23.5المادة 

 . وتيسيرهتقلين ببرنامج المراقبين المسالترخيص  20.6.3

 الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات    أدوار ومسؤوليات  20.7

 .المدونة سياسات وإجراءات تتفق مع ذاعتماد وتنفي  20.7.1

 .نتائج التحليل غير الطبيعية  رصد عملية معالجة  20.7.2
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 .الموافقة على المعایير الدولية الواجبة التطبيق فيما یتعلق بتنفيذ المدونة     20.7.3

 .العينات أو الموافقة على مختبرات أخرى لتحليل   العيناتاعتماد مختبرات تحليل   20.7.4

 .وضع نماذج ألفضل الممارسات والموافقة عليها  20.7.5

تشجيع البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات، وتنفيذها، وإصدار التكليفات للقيام       20.7.6
 .، وتنسيقهاابها، وتمویله 

 .للمراقبين المستقلين  فعال برنامجتنفيذ  20.7.7

لمكافحة    أخرى  منظمات  التي ترخص بها  مراقبة تعاطي المنشطات تنفيذ أنشطة  20.7.8
 .المنشطات

 أدوار ومسؤوليات المشارآين: 21المادة 
 الالعبين أدوار ومسؤوليات  21.1

أن یكونوا على درایة بجميع السياسات والقواعد الواجبة التطبيق لمكافحة    21.1.1
 . وأن یمتثلوا لتلك السياسات والقواعد  بالمدونةمنشطات المعتمدة عمًال   ال

 .العينات أن یكونوا مستعدین لالستجابة لعملية أخذ   21.1.2

 .هأن یتحملوا المسؤولية، في سياق مكافحة المنشطات، عما یبتلعونه ویستخدمون     21.1.3

 وأن اقير ووسائل محظورةاستخدام عقأن یبلغوا الطاقم الطبي بالتزامهم بعدم    21.1.4
یتحملوا مسؤولية التأآد من أن أي عالج طبي یتلقونه ال ینطوي على انتهاك لسياسات  

 .وقواعد مكافحة المنشطات المعتمدة عمًال بالمدونة    

 الطاقم المعاون لالعبين    أدوار ومسؤوليات  21.2

لمعتمدة عمًال أن یكونوا على درایة بجميع سياسات وقواعد مكافحة المنشطات ا    21.2.1
 وأن یمتثلوا لتلك   العبينبالمدونة والواجبة التطبيق عليهم وعلى من یدعمونهم من    

 .السياسات والقواعد

 .اختبارات الالعبين أن یتعاونوا مع برنامج   21.2.2

 وسلوآهم لتشجيع المواقف المناهضة  الالعبينأن یستعينوا بتأثيرهم على قيم  21.2.3
 .لتعاطي المنشطات 

 مشارآة الحكومات: 22ة الماد
 عن طریق التوقيع، في موعد الیتجاوز اليوم األول لأللعاب   بالمدونةتدلل آل حكومة على التزامها 

األولمبية التي ستقام في أثينا، على إعالن تعقبه عملية تؤدي إلى وضع اتفاقية أو التزام آخر ینفذ      
كومة في موعد ال یتجاوز اليوم األول حسب ما یتالئم مع السياقات الدستوریة واإلداریة لكل ح 

 .لأللعاب األولمبية الشتویة التي ستقام في تورینو  

 : التاليةة أن یعبر اإلعالن واالتفاقية أو أي التزام آخر عن النقاط الرئيسي   الجهات الموقعة وتتوقع 

  ال یتسنى لمعظم الحكومات أن تكون أطرافًا في صكوك خاصة غير  ":22المادة "تعليق على 
ولهذا السبب ال ُیطلب من الحكومات أن تكون من بين   . حكومية مثل المدونة أو أن تلتزم بها 

 الرامي إلى مكافحة المنشطات عن طریق البرنامج      دغير أن الجه. على المدونة الجهات الموقعة   
المنسق والمتسق المبين في المدونة یشكل إلى حد آبير جهدًا مشترآًا بين الحرآة الریاضية       

ومن األمثلة على أحد أنواع االلتزامات المشار إليها أعاله االتفاقية التي نوقشت في    . تلحكوما وا
البيان الختامي الجتماع المائدة المستدیرة الذي عقدته اليونسكو للوزراء وآبار المسؤولين عن        

 .2003ینایر / آانون الثاني10 و 9التربية البدنية والریاضية في باریس یومي 
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 :ابير إیجابية تنفذها آل حكومة دعمًا لمكافحة المنشطات في المجاالت التالية على األقل   تد 22.1

 مؤازرة البرامج الوطنية لمكافحة المنشطات؛   •
 ؛ العقاقير والوسائل المحظورة توافر  •
مراقبة تعاطي المنشطات   لتنفيذ عمليات الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات تسهيل دخول  •

 ؛ةخارج إطار المسابق
  غير معلن عنها؛عقاقير محظورة مشكلة المكمالت الغذائية التي تحتوي على    •
 الذین ال یمتثلون    والمشارآينحجب بعض أو آل الدعم المالي عن المنظمات الریاضية     •

 أو لقواعد مكافحة المنشطات والواجبة التطبيق التي اعتمدت عمًال  المدونةألحكام 
 .بالمدونة

 .ةالمدون مشارآة الحكومية األخرى في مكافحة المنشطات مع أحكام  تنسق آافة أشكال ال 22.2

سيخضع االمتثال المستمر لاللتزامات المبينة في االتفاقية أو ألي التزام آخر للرصد على       22.3
  ت والحكومة أو الحكوما  الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  ضوء ما یقرر بالتشاور بين 

 .القائمة بالتطبيق  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الجزء الرابع
 القبول واالمتثال والتعدیل والتفسير
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 القبول واالمتثال والتعدیل: 23المادة 
 ةالمدون قبول  23.1

الوآالة العالمية لمكافحة      :  التي تقبل المدونة هي الكيانات التالية   الجهات الموقعة   23.1.1
األولمبية الدولية   ، واالتحادات الدولية، واللجنة  واللجنة األولمبية الدولية  ، المنشطات

للمعوقين، واللجان األولمبية الوطنية، واللجان األولمبية الوطنية للمعوقين،         
، والمنظمات الوطنية لمكافحة    والمنظمات المشرفة على أحداث ریاضية آبرى  

ویكون قبول هذه الكيانات للمدونة عن طریق التوقيع على إعالن بالقبول      . المنشطات
 .دارة آل آيان منهایصدر فور موافقة مجلس إ 

ى    يق عل ادة   "تعل وم آل جهة موقعة تقبل المدونة بالتوقيع بشكل مستقل على نسخة طبق األصل              ": 23.1.1الم تق
ية لمكافحة المنشطات             ة العالم ى الوآال ليمها إل بول، وبتس تمارة الموحدة لإلعالن المشترك للق ویصدر  . من االس

ائق الرسمية                ه الوث ا ترخص ب بقًا لم بول ط نظمة   الق بول یصدر في اتحاد دولي عن             . لكل م ثًال أن الق ك م ومن ذل
 .مجلسها التأسيسيطریق مؤتمر ذلك االتحاد، ویصدر في الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات عن طریق 

آما یجوز للمنظمات الریاضية األخرى، التي قد ال تكون خاضعة إلشراف إحدى  23.1.2
الوآالة العالمية لمكافحة   اء على دعوة من  بنالمدونة، قبول  الجهات الموقعة 

 .المنشطات

 . قائمة بكافة حاالت القبول  الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  تنشر  23.1.3

ى      يق عل ادة   "تعل ستشجع اتحادات المحترفين التي ال تخضع حاليًا للوالیة القانونية ألي حكومة أو             ": 23.1.2الم
 .اتحاد دولي على قبول المدونة

 المدونة تنفيذ  23.2

 الواجبة التطبيق من خالل سياسات أو نظم    المدونة  أحكام  الجهات الموقعة تنفذ  23.2.1
 .أساسية أو قواعد أو لوائح طبقًا لصالحيات هذه الجهات وفي إطار مسؤولية آل منها   

، على استخدام نماذج أفضل  المدونة ، لدى تنفيذ الجهات الموقعة ُتشجَّع  23.2.2
 .لتي توصي بها الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  الممارسات ا

 المواعيد النهائية للقبول والتنفيذ    23.3

 وتقوم بتنفيذها في موعد ال یتجاوز اليوم األول      المدونة الجهات الموقعة تقبل  23.3.1
 .لأللعاب األولمبية التي ستقام في أثينا  

شار إليها أعاله، ولكن لن تعتبر    بعد المواعيد النهائية الم المدونةیجوز قبول  23.3.2
 ).وما دام هذا القبول لم یتم سحبه( ما دامت لم تقبلها  للمدونة  ممتثلة الجهات الموقعة  

 للمدونةرصد االمتثال  23.4

، أو یكون الرصد  للمدونة  برصد االمتثال  العالمية لمكافحة المنشطات   ة الوآال تقوم  23.4.1
 .بطریقة أخرى توافق عليها الوآالة 

الوآالة العالمية    تقریرًا إلى جهة موقعةتسهيًال لعملية الرصد، یجب أن تقدم آل  23.4.2
 . آل سنتين وأن تعلل أسباب عدم االمتثالللمدونة  بشأن امتثالها لمكافحة المنشطات 

 في تفسيرات عدم االمتثال ویجوز لها  الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات تنظر  23.4.3
 استثنائية، اللجنة األولمبية الدولية واللجنة األولمبية الدولية    أن توصي، في حاالت

للموقعين واالتحادات الدولية والمنظمات المشرفة على األحداث الریاضية الكبرى    
 .بالصفح مؤقتًا عن عدم االمتثال 

، بعد إجراء حوار مع المنظمة المعنية،  الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  تقوم  23.4.4
 تقاریر بشأن االمتثال إلى اللجنة األولمبية الدولية واللجنة األولمبية الدولية      بتقدیم
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. والمنظمات المشرفة على األحداث الریاضية الكبرى    للمعوقين واالتحادات الدولية     
 .وستتاح هذه التقاریر للجمهور

ى يق عل ادة "تعل ه سوف  ":23.4.3الم ة المنشطات بأن ية لمكافح ة العالم ترف الوآال تالفات  تع ناك اخ ون ه تك
ن      يرة بي ة     آب تعلق بالخبرة في مكافحة المنشطات، والموارد، واإلطار القانوني              الجهات الموقع يما ی والحكومات ف

نفذ ضمنه أنشطة مكافحة المنشطات            ذي ت وستضع الوآالة هذه االختالفات في اعتبارها عندما تنظر في مدى           . ال
 .امتثال إحدى المنظمات

 للمدونة متثال تبعات عدم اال  23.5

 في  اللجنة األولمبية الوطنية   من قبل الحكومة أو   للمدونة قد یسفر عدم االمتثال  23.5.1
البلد المعني عن تبعات تتعلق باأللعاب األولمبية أو األلعاب األولمبية للمعوقين أو        

 التي تشرف عليها المنظمات  األحداث الریاضية الكبرى البطوالت العالمية أو   
للجنة  ویجوز . سب ما تقرره الهيئة المشرفة على آل حدث ریاضيالمختصة ح

 الطعن في قرار فرض هذه التبعات أمام محكمة التحكيم   ة أو للحكوم الوطنية ةاألولمبي
 .13.4لأللعاب الریاضية، عمًال بالمادة  

 المدونة تعدیل  23.6

على تطویر  مسؤولة عن اإلشراف الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  تكون  23.6.1
 والحكومات إلى المشارآة    الجهات الموقعة   وآافة  الالعبونوُیدعى .  وتحسينها المدونة

 .في هذه العملية 

 التعدیالت المقترحة للمدونة وتؤمن   الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  تطرح  23.6.2
 الالعبين  عملية تشاور تتيح تلقي التوصيات والرد عليها من جهة، وتسهيل قيام 

 والحكومات بدراسة التعدیالت الموصى بها وتلقي آرائهم بشأنها،     والجهات الموقعة  
 .من جهة أخرى

، بعد إجراء المشاورات  المدونةتكون الموافقة على التعدیالت المقترحة على      23.6.3
،  للوآالة العالمية لمكافحة المنشطات المالئمة، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي   

أغلبية األصوات المرجحة لألعضاء المنتمين إلى آل من القطاع العام     بما في ذلك  
وتدخل التعدیالت حيز النفاذ، بعد ثالثة أشهر من تاریخ هذه     . والحرآة األولمبية 

 .الموافقة، ما لم ینص على خالف ذلك 

 أي تعدیل على المدونة واجب التطبيق في غضون سنة       الجهات الموقعة تنفذ  23.6.4
للوآالة العالمية لمكافحة   موافقة عليه من قبل المجلس التأسيسي    واحدة من ال 

 .المنشطات

 المدونة سحب قبول  23.7

الوآالة   بعد تقدیم إخطار آتابي إلى یجوز للجهات الموقعة سحب قبول المدونة 23.7.1
 . قبل ستة أشهر من اعتزام هذه الجهات االنسحابالعالمية لمكافحة المنشطات  
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  المدونةتفسير: 24المادة 
، وینشر هذا النص  للمدونة تحدیث النص الرسمي الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات   تتولى  24.1

وفي حالة حدوث أي تعارض بين النصين االنجليزي   . باللغتين االنجليزیة والفرنسية 
 .والفرنسي فإن النص االنجليزي هو الذي یعتد به

 . وتفسيرهاالمدونة  للمساعدة على فهم المدونة م تدرج التعليقات التي تشرح مختلف أحكا 24.2

 باعتبارها نصًا مستقًال وقائمًا بذاته وليس بالرجوع إلى القوانين والنظم  المدونةتفسر  24.3
 . أو الحكومات الجهات الموقعة  األساسية الموجودة لدى  

يل قراءتها،   وموادها إال تسهالمدونةليس الغرض من العناوین المستخدمة لمختلف أجزاء  24.4
وال یجوز اعتبارها جزءًا من صلب المدونة آما ال یجوز بأي حال من األحوال أن تؤثر في     

 .الصياغة اللغویة لألحكام  

 بأثر رجعي على أمور معلقة قبل تاریخ قبول المدونة من جانب   المدونة ال یجوز تطبيق  24.5
 .الجهة الموقعة وتنفيذها في إطار القواعد الخاصة بهذه الجهة  

 على سبيل المثال، إن التصرف الذي یعد انتهاآًا إلحدى قواعد مكافحة المنشطات                 ":24.5المادة "ليق على  تع
ُیعد انتهاآًا بموجب قواعد االتحاد الدولي السابقة على المدونة،ال یعتبر انتهاآًا إلى          المبينة في المدونة، ولكنه ال   

 .أن یتم تغيير قواعد االتحاد الدولي   

" انتهاآات ثانية   "أو  " انتهاآات أولى   " قواعد مكافحة المنشطات السابقة على المدونة ستظل تعتبر          ولكن انتهاآات 
 . بالنسبة لالنتهاآات التي وقعت بعد وضع المدونة       10ألغراض تحدید العقوبات بموجب المادة      

 .المدونةیعتبر جزءًا ال یتجزأ من " التعاریف "1الذیل  24.6

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1الذیل 
 ریفالتعا
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 تقریر من مختبر، أو من جهة اختبار أخرى معتمدة، یتعرف في :نتيجة التحليل غير الطبيعية
بما في ذلك زیادة مقدار    (اآلثار الدالة عليه   أو عناصره األیضية أو  عقار محظور  على وجود  العينة

 .استخدام وسيلة محظورةأو وجود دليل على ) العقاقير الداخلية المنشأ 

 مسؤولة عن اعتماد قواعد الستهالل أي جزء  الجهات الموقعة جهة من  : المنشطاتمنظمة مكافحة
ومن األمثلة على ذلك، اللجنة األولمبية الدولية،        .  أو تطبيقه أو إنفاذه   مراقبة المنشطات من عملية 

 التي تشرف على أحداث ریاضية آبرى  األخرى  والمنظماتواللجنة األولمبية الدولية للمعوقين،   
، واالتحادات الدولية،  والوآالة العالمية لمكافحة المنشطات ، اختباراتفيها بإجراء  وتقوم 

 .والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات   

 یشارك في لعبة ریاضية شخصأي " الالعب "، یقصد بكلمة مكافحة المنشطات ألغراض : الالعب
وفقا  (على المستوى الوطني  أو ) وفقًا للتعریف الذي یضعه آل اتحاد دولي(على المستوى الدولي 

 آخر یشارك في لعبة  شخص ، وأي )منظمة وطنية لمكافحة المنشطات    للتعریف الذي تضعه آل 
. المنظمة الوطنية المختصة لمكافحة المنشطات ریاضية على مستوى أدنى وتقوم بتعيينه  

 صشخأي " الالعب "وألغراض اإلعالم والتربية في مجال مكافحة المنشطات، یقصد بكلمة   
 أو حكومة أو منظمة ریاضية أخرى تقبل   جهة موقعةیشارك في لعبة ریاضية تحت سلطة أي 

 .بالمدونة

یوضح هذا التعریف أن جميع الالعبين من المستویين الدولي والوطني یخضعون            ": الالعب "تعليق على تعریف   
أللعاب الریاضية على المستویين      لقواعد مكافحة المنشطات المنصوص عليها في المدونة، وأن التعاریف الدقيقة ل          

الدولي والوطني ینبغي توضيحها في قواعد مكافحة المنشطات التي تضعها االتحادات الدولية والمنظمات                    
وعلى المستوى الوطني، فإن قواعد مكافحة المنشطات التي ُتعتمد             . الوطنية لمكافحة المنشطات، على التوالي          

ميع الالعبين في الفرق القومية وجميع األشخاص المؤهلين للمشارآة في                  طبقًا للمدونة تسري، آحد أدنى، على ج        
ویسمح التعریف أیضًا لكل منظمة وطنية لمكافحة             . مسابقة في أي بطولة في لعبة من األلعاب الریاضية              

المنشطات بتوسيع نطاق برنامجها الخاص بمكافحة المنشطات، إذا ما ارتأت ذلك، بحيث یشمل، إلى جانب                         
وینبغي أن تتاح    . ن من المستوى الوطني، العبين آخرین من المشارآين في مسابقات على مستویات أدنى         الالعبي

 .لجميع الالعبين من آافة المستویات إمكانيات االنتفاع بالمعلومات والتربية في مجال مكافحة المنشطات                  

 موظف من موظفي   یقصد بهذه العبارة أي مدرب، أو مدیر، أو وآيل، أو: الطاقم المعاون لالعب
 المشارآين في مسابقة   الالعبين الفریق أو مسؤول أو طبيب أو مساعد طبي ممن یعملون مع     

 .ریاضية أو الذین یستعدون لها، أو ممن یعالجون هؤالء الالعبين 

االنخراط عمدًا في تصرف یشكل خطوة جوهریة في مسعى موّجه ینتهي إلى ارتكاب  :المحاولة
بيد أنه لن یكون هناك انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات استنادًا     .  المنشطات انتهاك لقواعد مكافحة 

إلى مجرد محاولة ارتكاب االنتهاك، إذا تخلى الشخص المعني عن المحاولة قبل اآتشافها من    
 .جانب طرف ثالث غير مشارك فيها

 ".المدونة العالمية لمكافحة المنشطات   "یقصد بهذه الكلمة  :المدونة

ومن  . یقصد بهذه الكلمة سباق مفرد أو مباراة أو لعبة بعينها أو منافسة ریاضية محددة :المسابقة
وبالنسبة لسباقات المراحل   . ذلك، على سبيل المثال، نهائيات سباق المائة متر في األلعاب األولمبية      

مني   وغيرها من المباریات الریاضية التي یتم فيها منح الجوائز على أساس یومي أو على أساس ز    
محدد فإن التمييز بين المسابقة والحدث الریاضي یكون بحسب ما تنص عليه القواعد المعمول بها   

 .لدى االتحاد الدولي المعني 

یمكن أن یسفر انتهاك الالعب أو أي شخص آخر   :تبعات انتهاآات قواعد مكافحة المنشطات
 إلغاء النتائج، ) أ(: تبعات التاليةلقاعدة من قواعد مكافحة المنشطات عن تبعة واحدة أو أآثر من ال 

وهذا یعني إبطال نتائج الالعب في مسابقة معينة أو حدث ریاضي معين، مع آل ما یترتب على     
هذا اإلبطال من آثار، بما في ذلك تجرید الالعب من أي ميداليات أو نقاط أو جوائز یكون قد فاز           

ر لمدة معينة من المشارآة في أي  وهذا یعني منع الالعب أو شخص آخاالستبعاد،) ب(بها؛ 
) جـ(؛ 10.9مسابقة أو أي نشاط آخر أو من الحصول على تمویل، طبقا لما نصت عليه المادة 

وهذا یعني منع الالعب أو شخص آخر بصورة مؤقتة من المشارآة في أي        اإلیقاف المؤقت،
الحق في تحقيق  ( 8مسابقة قبل صدور القرار النهائي في جلسة تحقيق تعقد بموجب المادة  

 ).منصف

 .أعاله" تبعات انتهاآات قواعد مكافحة المنشطات   "انظر  :إلغاء النتائج
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هي العملية التي تشمل التخطيط لتوزیع االختبارات، وجمع العينات     :مراقبة تعاطي المنشطات
 .ومعالجتها، والتحليل المختبري، وإدارة النتائج، والتحقيقات، والطعون    

: مثال ذلك (لمسابقات الفردیة تجرى معًا تحت إشراف هيئة مسؤولة واحدة   سلسلة من ا :الحدث
 ).، أو األلعاب األمریكية FINA –األلعاب األولمبية، أو البطوالت العالمية لالتحاد الدولي للسباحة     

ألغراض التفرقة بين االختبار داخل إطار مسابقة ما وخارج إطار مسابقة  :داخل إطار المسابقة
 ینص على خالف ذلك في قواعد اتحاد دولي أو منظمة مختصة أخرى لمكافحة        ما، وما لم 

هو االختبار الذي ُیجرى لالعب یتم  " داخل إطار المسابقة"المنشطات، فإن المقصود باالختبار  
 .اختباره فيما یتعلق بمسابقة معينة 

خارج      "و " داخل إطار المسابقة     "تعد التفرقة بين إجراء االختبارات    ": داخل إطار المسابقة"تعليق على تعریف  
داخل   "مسألة هامة ألن القائمة الكاملة للمحظورات ال تطبق إال على االختبارات التي تجرى                    " إطار المسابقة    
خارج إطار      "وأما المنبهات المحظورة، على سبيل المثال، فال تجرى اختبارات بشأنها                    ". إطار المسابقة    

 القدرة على األداء ما لم تكن موجودة داخل جسم الالعب أثناء مشارآته               ألنها ال تتسم بميزة زیادة   " المسابقة 
وعندما تكون المادة المنبهة المحظورة قد خرجت من جسم الالعب وقت اشتراآه في               . الفعلية في المسابقة المعنية      

لالعب في اليوم   المسابقة، فليس هناك أي أهمية لحقيقة أن یكون قد تم العثور على تلك المادة المنبهة في بول ا            
 .السابق أو اليوم الالحق للمسابقة       

فریق من المراقبين یعملون تحت إشراف الوآالة العالمية لمكافحة    :برنامج المراقبين المستقلين
المنشطات ویقومون بمتابعة عملية مراقبة تعاطي المنشطات في أحداث ریاضية معينة ویقدمون    

هي التي تضطلع " وآالة العالمية لمكافحة المنشطات   ال"وإذا آانت . تقاریر تتضمن مشاهداتهم
في حدث ریاضي معين، فإن المراقبين یوضعون حينئذ  " داخل إطار المسابقة"بإجراء اختبارات 

 .تحت إشراف منظمة مستقلة

 .أعاله" تبعات انتهاآات قواعد مكافحة المنشطات   " انظر :االستبعاد

 عليه، أو تتولى تعيين المسؤولين التقنيين له،    هو الحدث الذي تشرف :الحدث الریاضي الدولي
اللجنة األولمبية الدولية، أو اللجنة األولمبية الدولية للمعوقين، أو أحد االتحادات الدولية، أو إحدى     

 .المنظمات المشرفة على أحداث ریاضية آبرى، أو منظمة ریاضية دولية أخرى 

 أآثر باعتباره أحد الالعبين من المجموعة   العب یصنفه اتحاد دولي أو :العب المستوى الدولي
 .الخاضعة لالختبار والمسجلة لدى االتحاد الدولي المعني  

وااللتزام  . معيار اعتمدته الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات تدعيمًا للمدونة  :المعيار الدولي
 للداللة على أن  یكون آافيًا) مقابل أي معيار أو ممارسة أو إجراء بدیل آخر(بالمعيار الدولي 

 .اإلجراءات التي یتناولها المعيار الدولي قد تم تنفيذها على نحو مالئم  

یشير هذا المصطلح إلى الرابطات القاریة للجان  :المنظمات المشرفة على أحداث ریاضية آبرى
هيئة األولمبية الوطنية وغيرها من المنظمات الدولية لأللعاب الریاضية المتعددة التي تقوم بدور ال  

 .المشرفة في أي حدث ریاضي على المستوى القاري أو اإلقليمي أو أي حدث ریاضي دولي آخر 

هو مرّآب واحد أو مجموعة من المرّآبات أو المؤشرات البيولوجية التي تشير إلى    :األثر الدال
 .استخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة 

 .يأي مادة تفرزها عملية تحول بيولوج :العنصر األیضي

هو شخص طبيعي لم یبلغ بعد سن الرشد المحددة بموجب القوانين المعمول بها في البلد     :القاصر
 .الذي یقيم فيه 

الكيان أو الكيانات التي یعّينها آل بلد بوصفها السلطة  :المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات
واعد مكافحة المنشطات    الرئيسية المسؤولة عن القيام، على المستوى الوطني، باعتماد وتنفيذ ق 
وإذا لم تصدر السلطات  . وتوجيه عمليات جمع العينات وإدارة نتائج االختبارات وإجراء التحقيقات         

 أو الجهة   اللجنة األولمبية الوطنية  العامة المختصة هذا التعيين، فإن الكيان المشار إليه یكون هو      
 .التي تنوب عنها في البلد المعني 
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هو حدث ریاضي یشترك فيه العبون من المستوى الدولي أو المستوى   :الحدث الریاضي الوطني
 .الوطني ولكنه ليس حدثًا دولياً 

. هي المنظمة التي تعترف بها، بهذه الصفة، اللجنة األولمبية الدولية  :اللجنة األولمبية الوطنية
في البلدان   " ضيةاالتحاد الوطني لأللعاب الریا  "أیضًا " اللجنة األولمبية الوطنية  "ویشمل مصطلح 

اللجنة األولمبية     التي یتولى فيها االتحاد الوطني لأللعاب الریاضية المهام التي تضطلع بها عادة  
 . في مجال مكافحة المنشطات الوطنية

أي عملية لمراقبة تعاطي المنشطات تنفذ دون سابق إنذار لالعب وتجري  :عدم اإلخطار المسبق
 . من لحظة إخطاره وحتى تقدیم العينةفيها مرافقة الالعب بصورة مستمرة

 ولم یكن -قيام الالعب بتقدیم الدليل على أنه لم یكن لدیه أي علم أو شك   :عدم وجود خطأ أو إهمال
 في أنه قد -من الممكن عمليًا أن یكون لدیه أي علم أو شك، حتى مع توخي أآبر قدر من الحذر 

 .ورةاستعمل أو ُأعطي عقارًا محظورًا أو وسيلة محظ

قيام الالعب بتقدیم الدليل على أن خطأه أو إهماله لم یكن ذا          :عدم وجود خطأ أو إهمال جسيم
أهمية آبيرة بالنسبة لعملية انتهاك قواعد مكافحة المنشطات، وذلك إذا ما ُنظر إلى هذا الخطأ أو     

 خطأ أو   عدم وجود "اإلهمال ضمن مجمل مالبسات القضية ومع مراعاة المعایير الخاصة بمبدأ    
 ".إهمال

 ".داخل إطار المسابقة" ال تجرى مراقبة لتعاطي المنشطات أي عملية  :خارج إطار المسابقة

 .أي العب أو عضو من الطاقم المعاون لالعب  :المشارك

 .شخص طبيعي أو منظمة أو آيان آخر  :الشخص

حدد إّال إذا آان الشخص  التي ال تت(الحيازة الفعلية أو المادیة أو الحيازة االستنتاجية    :الحيازة
الوسيلة المحظورة أو على  /المعني هو الذي یملك، دون غيره، اإلشراف على العقار المحظور 

؛ غير أنه ما لم یكن الشخص المعني   )هذه الوسيلة المحظورة /مكان وجود هذا العقار المحظور 
كان وجود هذا الوسيلة المحظورة أو على م/یملك، دون غيره، اإلشراف على العقار المحظور

هذه الوسيلة المحظورة، فإن الحيازة االستنتاجية ال تتحدد إال إذا آان الشخص  /العقار المحظور
الوسيلة المحظورة وآان ینوي ممارسة السيطرة على هذا  /المعني على علم بوجود العقار المحظور

شطات على أساس الحيازة  بيد أنه لن یكون هناك انتهاك لقواعد مكافحة المن. العقار أو هذه الوسيلة
فقط إذا قام الشخص المعني، قبل استالم أي إخطار یعلمه بارتكابه انتهاآًا لقواعد مكافحة   

 .المنشطات، باتخاذ تدابير ملموسة تبين أنه لم یعد ینوي الحيازة وأنه قد تخلى عن آل حيازة سابقة 

دات التي ُیعثر عليها في سيارة الالعب        بموجب هذا التعریف، فإن الستيروی      ": الحيازة "تعليق على مصطلح   
وفي هذه الحالة یتعين على منظمة مكافحة            : تمثل انتهاآًا إال إذا أثبت الالعب أن شخصًا آخر قد استعمل السيارة             

المنشطات أن تثبت أنه حتى وإن لم یكن الالعب منفردًا بالتحكم في السيارة فإنه آان على علم بوجود             
وبالمثل، وفي حالة العثور على ستيرویدات في خزانة أدویة منزلية                 . السيطرة عليها   الستيرویدات وآان ینوي  

تحت السيطرة المشترآة لالعب وزوجته، فإنه یتعين على منظمة مكافحة المنشطات أن تثبت أن الالعب آان                         
 .على علم بوجود الستيرویدات في الخزانة وأنه آان ینوي ممارسة السيطرة عليها          

 .القائمة التي تحدد العقاقير والوسائل المحظورة  :اتقائمة المحظور

 . أیة وسيلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات :الوسيلة المحظورة

 .أي عقار یوصف بهذا الوصف في قائمة المحظورات :العقار المحظور

یجري قبل  ، یمثل التحقيق المؤقت تحقيقًا عاجًال ومختصرًا    7.5ألغراض المادة  :التحقيق المؤقت
ویزّود الالعب بإخطار وبفرصة ) الحق في تحقيق منصف (8التحقيق المنصوص عليه في المادة  

 .لإلدالء بأقواله سواء آتابة أو بصورة شفهية 

 .أعاله " التبعات"انظر  :اإلیقاف المؤقت

 غير  أشخاصنشر أو توزیع المعلومات على عامة الجمهور أو على   :اإلفشاء أو اإلعالن
 .14 الذین ینبغي إخطارهم طبقًا للمادة األشخاص
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مجموعة الالعبين رفيعي المستوى الذین یحددهم آل      :المجموعة الخاضعة لالختبار والمسجلة
اتحاد دولي وآل منظمة وطنية لمكافحة المنشطات، والذین یخضعون لالختبار داخل إطار    

بارات المعتمدة لدى االتحاد    المسابقة وخارج إطار المسابقة، وذلك في إطار خطة توزیع االخت  
 .الدولي المعني أو المنظمة المعنية 

یقوم آل اتحاد دولي بوضع تحدید واضح للمعایير            ": المجموعة الخاضعة لالختبار والمسجلة"تعليق على   
فعلى سبيل المثال، یمكن أن تتمثل        . الخاصة بإدراج الالعبين ضمن المجموعة الخاضعة لالختبار والمسجلة لدیه              

 .عایير في عدد رتبي عالمي معين أو معيار زمني محدد أو عضویة في فریق وطني، وما إلى ذلك             الم

 .مراقبة تعاطي المنشطاتأي مادة بيولوجية تؤخذ ألغراض   :العّينة

هي الكيانات التي توقع على المدونة وتقبل االلتزام بها، بما في ذلك اللجنة       :الجهات الموّقعة
تحادات الدولية، واللجنة األولمبية الدولية للمعوقين، واللجان األولمبية      األولمبية الدولية، واال 

الوطنية، واللجان األولمبية الوطنية للمعوقين، والمنظمات المشرفة على أحداث ریاضية آبرى،     
 .(WADA)والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات، والوآالة العالمية لمكافحة المنشطات       

يير لغرض غير مشروع أو بطریقة غير مشروعة؛ والتأثير على نتيجة ما   إدخال أي تغ :التالعب
بصورة غير مشروعة؛ والتدخل بطریقة غير مشروعة بهدف إدخال تغيير على نتائج معينة أو 

 .لمنع اإلجراءات من أن تأخذ مجراها الطبيعي

تيار العبين معينين   اختيار العبين ألغراض االختبار، وذلك عندما یتم اخ  :االختبار المحدد الهدف
 .أو مجموعات من الالعبين على أساس غير عشوائي بهدف إجراء اختبار عليهم في وقت معين   

 .ریاضة یجوز فيها استبدال الالعبين أثناء المسابقة  :الریاضة الجماعية

األجزاء التي تشتمل، في عملية مراقبة تعاطي المنشطات، على تخطيط توزیع  : إجراء االختبار
 .ارات، وجمع العينات، ومعالجتها، ونقلها إلى المختبر    االختب

بيع أو تسليم أو إعطاء أو نقل أو إرسال أو إیصال أو توزیع أي عقار محظور أو وسيلة     :االتجار
محظورة إلى أي العب سواء بصورة مباشرة أو عن طریق طرف ثالث أو أآثر، ولكن باستثناء أو       

 الطبيين أو أشخاص آخرین غير أعضاء الطاقم المعاون    من جانب العاملين(توزیع عقار محظور 
 .ألغراض عالجية حقيقية ) لالعب

 وضع وسيلة محظورة أو عقار محظور على الجسم أو ابتالعه أو حقنه أو  ):االستعمال(االستخدام 
 .استهالآه بأي وسيلة من الوسائل

 .WADA :الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات
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2 

 تمهيد

معيارًا   العالمية لمكافحة المنشطات،    المدونة الوارد في للمختبرات  المعيار الدولي  یشكل 
ده آجزء من البرنامج العالمي لمكافحة  ، جرى إعدا2 ملزمًا من المستوى دوليًا

 .المنشطات

 الحرآة مدونة، في األقسام ذات الصلة من للمختبرات  المعيار الدولي ویتمثل أساس  
وقد قامت مجموعة خبراء، بطریق االشتراك مع لجنة       . األولمبية لمكافحة المنشطات  

 بإعداد الوثيقة وجرى ،(WADA)آالة العالمية لمكافحة المنشطات  الولمختبراعتماد تابعة  
تداول المشروع من أجل االستعراض األولي، وإبداء التعليقات من جانب جميع   

، ومن جانب  (IOC) المعنية بالمنشطات والمعتمدة لدى اللجنة األولمبية الدولية        المختبرات 
 اللجنة الفرعية التابعة للجنة األولمبية الدولية والمختصة بالمنشطات والكيمياء الحيویة

 .في مجال الریاضة

 للمختبرات  المعيار الدولي من 1 توزیع الصيغة 2002نوفمبر /وقد تم في تشرین الثاني
، والحكومات، والمختبرات المعتمدة، من أجل استعراضها    الجهات الموقعةعلى 

 على التعليقات والمقترحات التي وردت من 2وارتكزت الصيغة . والتعليق عليها 
 .األطراف المعنية

، وأتيحت لها الفرصة  والمختبرات، والحكومات، الجهات الموقعةت استشارة آافة وجر
 على اللجنة  3وقد ُعرض مشروع هذه الصيغة رقم   . 2 إلبداء تعليقاتها على الصيغة  

 .2003یونيو / حزیران7التنفيذیة للوآالة العالمية لمكافحة المنشطات في    

 . 2004ینایر / آانون الثاني1 في  حيز النفاذللمختبرات المعيار الدوليوسيدخل 

وآجزء .  بواسطة اللجنة األولمبية الدوليةالمختبرات ویجري في الوقت الراهن اعتماد 
من عملية انتقال البرنامج من أسلوب االعتماد الراهن بواسطة اللجنة األولمبية الدولية، 

ن الهيئات المختصة إلى أسلوب االعتماد بواسطة الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات، فإ  
 التي تمنحها هذه الهيئات االعتماد أن تلتزم  المختبراتباالعتماد سوف تطلب من 

 بحلول أول آانون ISO/IEC 17025 والمعيار للمختبرات المعيار الدوليبمتطلبات  
 التي تنتقل من مرحلة االعتماد من ِقبل اللجنة   للمختبراتوبالنسبة . 2004ینایر  /الثاني

انظر المادة  ( الدولية، إلى االعتماد بواسطة الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات       األولمبية
 2004ینایر /، سوف یعتبر إجراء عملية مراجعة داخلية قبل أول آانون الثاني)4.1.7

وإن عملية المراجعة التالية التي ستجریها . للمختبرات  المعيار الدوليأمرًا متفقًا مع 
 من أجل المراقبة فيما یخص معيار إیزو أو إلعادة  2004 في هيئة االعتماد الوطنية 

 التي تسعى  المختبراتوأما . للمختبرات بالمعيار الدولي االعتماد تبين مدى االلتزام   
للحصول على االعتماد ألول مرة من الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات، فسوف یتعين    

لعملية مراجعة في الموقع من جانب    عليها، قبل الحصول على هذا االعتماد، أن تخضع    
 .الهيئة الوطنية المختصة بمنح االعتماد، وذلك التزاما بهذا المعيار    

 للمعيار الدولي  وستتولى الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات استيفاء النص الرسمي  
وفي حالة وجود أي تعارض   . ، وسينشر النص باللغتين االنجليزیة والفرنسية   للمختبرات 

 .لنصين االنجليزي والفرنسي، فإنه یؤخذ بالنص االنجليزي  بين ا



 

 
 المعيار الدولي للمختبرات 

 3 2004 أغسطس/آب - 4.0الصيغة 

 المحتویات
 الصفحة

 4...........................................................................المقدمة وأحكام المدونة والتعاریف: الجزء األول
 4....................................................................................طبيق والمراجعالمقدمة ومجال الت 1.0
 7.............................................................................................................أحكام المدونة 2.0
 8................................................................................................المصطلحات والتعاریف 3.0

 8..............................................................طلحات التي ورد تعریف لها في المدونةالمص 3.1
 9..........................................تعریف المصطلحات المستخدمة في المعيار الدولي للمختبرات 3.2
 12...............................................................ات ومعایير التشغيلشروط اعتماد المختبر: الجزء الثاني

 12................................................شروط االعتماد من جانب الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات 4.0
 12..................................................................................................االعتماد األولي 4.1
 13.........................................................تجدید اعتماد الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات 4.2
 15............................................................المتطلبات الخاصة لألحداث الریاضية الكبرى 4.3

 16...................... في تحليل العينات ألغراض مراقبة تعاطي المنشطاتISO/IEC 17025تطبيق المعيار  5.0
 16..........................................................................................المقدمة ومجال البحث 5.1
 17....................................................................................حليلية والتقنيةالعمليات الت 5.2
 24..........................................................................................عمليات إدارة الجودة 5.3
 28...................................................................................................عمليات الدعم 5.4

 36........................................عملية اعتماد المختبرات من قبل الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات 6.0
 36...........التقدم بطلب للحصول على اعتماد الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات ألحد المختبرات 6.1
 37...................................التحضير العتماد المختبر لدى الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات 6.2
 38..............................................الحصول على اعتماد الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات 6.3
 39..................................................................................................تجدید االعتماد 6.4
 44.................................................شروط اعتماد المرافق التابعة لتغطية األحداث الكبرى 6.5

 46................... في حالة الطعن أمام القضاءيجة تحليل غير طبيعيةلنتالعناصر الواجب تقدیمها دعمًا  7.0
 46........................................................................................مجموعة وثائق المختبر 7.1
 47..........................................................................................................المالحق: الجزء الثالث
 47................................ الخاص باختبار الكفاءةالوآالة العالمية لمكافحة المنشطات برنامج -الملحق ألف 

 47...........................................................................................................فترة االختبار - 1
 47........................................................................................الصيانة وفترة إعادة االعتماد - 2
 48.........................................................................................تكوین عينات اختبار الكفاءة - 3
 49......................................................................................... الكفاءةاتتقييم نتائج اختبار - 4

 52............................................................................ مدونة اآلداب المهنية للمختبرات-الملحق باء 
 52...................................................................................................................السریة - 1
 52..................................................................................................................البحوث - 2
 53.................................................................................................................االختبار - 3
 54........................................................................السلوك الضار ببرنامج مكافحة المنشطات - 4

 56..........................................................................................قنية قائمة الوثائق الت-الملحق جيم 
 
 



 

 المعيار الدولي للمختبرات 
 2004 أغسطس/آب - 4.0الصيغة 

4 

 المقدمة وأحكام المدونة والتعاریف: الجزء األول
 المقدمة ومجال التطبيق والمراجع 1.0

 في ضمان الحصول للمختبراتالمعيار الدولي یتمثل الغرض الرئيسي المنشود من    
ج وتقاریر موحدة  على نتائج صحيحة لالختبارات وبيانات استداللية، والتوصل إلى نتائ

 .لمراقبة تعاطي المنشطات  المعتمدة المختصة  المختبراتومتناسقة من جميع 
 على الشروط الالزمة لحصول المختبرات المختصة    للمختبراتالمعيار الدولي   ویشتمل 

بمراقبة تعاطي المنشطات على اعتماد الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات، ومعایير   
 .ة المختبرات، ووصف لمراحل عملية االعتماد التشغيل الخاصة بأنشط 

، بما في ذلك جميع المالحق والوثائق التقنية، ُملزمًا   للمختبرات الدولي المعيارویعتبر 
 .المدونة على الجهات الموقعة لجميع 

ویشتمل البرنامج العالمي لمكافحة المنشطات، على جميع العناصر الالزمة لكفالة    
مارسات في مجال البرامج الدولية والوطنية لمكافحة     تحقيق أفضل تنسيق وأحسن م  

والمعایير   ، )1المستوى  (المدونة : یلي وتتمثل العناصر الرئيسية في ما  . المنشطات
 ).3المستوى (، ونماذج أفضل الممارسات )2المستوى  (الدولية

وقد اشتملت مقدمة المدونة العالمية لمكافحة المنشطات على بيان موجز للغرض       
 : ولطرائق تنفيذها، وذلك على النحو التالي المعایير الدوليةود من  المنش

 التقنية المجاالتستوضع في إطار برنامج مكافحة المنشطات معایير دولية لمختلف  "
والتنفيذیة، وذلك بالتشاور مع الجهات الموقعة والحكومات، وسُتقر هذه المعایير من جانب         

والغرض من المعایير الدولية هو تحقيق . (WADA)الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات   
، المسؤولة عن جوانب تقنية وتنفيذیة محددة لبرامج  منظمات مكافحة المنشطات االتساق بين 

 أمرًا إلزاميًا من أجل آفالة االمتثال ألحكام  بالمعایير الدوليةویعد التمسك . مكافحة المنشطات 
 عن  ةن وقت آلخر، من جانب اللجنة التنفيذیة المنبثق   ، مالمعایير الدولية ویجوز تنقيح .المدونة

الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات، بعد إجراء المشــاورات الكافية مع الجهات الموقعة            
 وآافة تنقيحاتها نافذة اعتبارا من التاریخ المنصوص      المعایير الدولية  وتصبح . والحكومات 

 ."المدونةما لم ینص على خالف ذلك في  أو التنقيحات، المعایير عليه في آل من هذه 

في مقابل االلتزام بمعيار آخر أو ممارسة أخرى أو   (بالمعيار الدولي ویعتبر االلتزام  
 قد جرت المعایير الدوليةآافيا العتبار اإلجراءات التي تشتمل عليها ) إجراء آخر

 .مراعاتها على النحو السليم

 المعنية بمراقبة تعاطي   المختبرات افرها في وتبين هذه الوثيقة الشروط التي یلزم تو 
المنشطات والتي ترغب في إثبات أنها تتمتع بالكفاءة التقنية، وأنها تعمل وفقا لنظام فعال          

وتشتمل     . إلدارة الجودة، وأنها قادرة على تحقيق نتائج صحيحة في نظر القضاء
 وتحدید، وفي    على علميات اآتشاف، االختبارات الخاصة بمراقبة تعاطي المنشطات  

بعض الحاالت، إثبات وجود آميات زائدة عن الحد المقرر من العقاقير أو المواد   
 العقاقير المحظورة والوسائل المحظورة  األخرى التي تعتبر محظورة بمقتضى قائمة   

 .، في السوائل أو األنسجة البيولوجية البشریة)قائمة المحظورات(

الجزء الثاني من   :  من عنصرین رئيسييناتالمختبرویتكون اإلطار الخاص باعتماد 
 والوثائق    قالمالح :  ومعایير التشغيل؛ والجزء الثالث المختبرات شروط اعتماد  : المعيار
ویتضمن الجزء الثاني شرحا للشروط الالزمة للحصول على اعتراف الوآالة . التقنية

. ه الشروط واإلجراءات الالزمة الستيفاء هذ(WADA)العالمية لمكافحة المنشطات  
. المنشطات   مراقبة تعاطي في مجال ISO/IEC 17025ویحتوي أیضا على تطبيق للمعيار   

ویتمثل الغرض المنشود من هذا القسم من الوثيقة في تيسير تحقيق االتساق في تطبيق              



 

 
 المعيار الدولي للمختبرات 

 5 2004 أغسطس/آب - 4.0الصيغة 

 والشروط المحددة التي قررتها الوآالة العالمية لمكافحة   ISO/IEC 17025وتقييم المعيار  
من قبل الهيئات التي تمنح       تعاطي المنشطات   في مجال مراقبة  WADAالمنشطات  

 الشروط التي   المعيار الدولي  آما یحدد . ISO/IEC guide 58االعتماد والتي تعمل وفقا للدليل 
 عندما یسفر الكشف  تعاطي المنشطات  بمراقبة المختصة المختبراتیلزم توافرها في 

 . قضائية إلى رفع دعاوى نتائج تحليل غير طبيعيةعن 

فالملحق ألف یبين برنامج الوآالة العالمية  . ویحتوي الجزء الثالث على جميع المالحق 
لمكافحة المنشطات الخاص باختبار الكفاءة، بما في ذلك معایير األداء الالزمة للحفاظ         

ویصف الملحق باء المعایير األخالقية المطلوبة      . على مستوى جيد في اختبارات الكفاءة   
أما الملحق جيم     . بالمختبر تمرار اعتراف الوآالة الدولية لمكافحة المنشطات من أجل اس

وتقوم الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات من وقت   . فهو عبارة عن قائمة بالوثائق التقنية 
 بشأن  للمختبرات آلخر بإصدار الوثائق التقنية أو تعدیلها أو حذفها وتصدر توجيهات       

ومتى تم إصدار الوثائق التقنية فإنها تصبح جزءًا من   . ددةبعض القضایا التقنية المح  
ویعتبر دمج أحكام الوثائق التقنية في نظام اإلدارة الجيدة    . للمختبراتالمعایير الدولية  

 أمرا إلزاميا من أجل الحصول على اعتماد الوآالة العالمية لمكافحة   للمختبرات 
 .المنشطات

 ISO/IEC 17025 مع الشروط التي یتطلبها معيار   رات المختبومن أجل مواءمة عملية اعتماد 
ومع الشروط التي تشترطها الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات من أجل االعتراف      
بالمختبرات، فإنه من المتوقع أن تقوم هيئات االعتماد الوطنية باستخدام هذا المعيار، بما      

 . بمراجعة االعتمادفي ذلك المالحق، آوثيقة مرجعية في عملياتها المتعلقة  

، والواردة في هذه المعایير، بالحروف  المدونةوقد آتبت المصطلحات المعّرفة في 
 .أما المصطلحات التي تم تعریفها في هذه المعایير، فقد ُوضع تحتها خط . المائلة

 المراجع

 في  بيد أن الشروط والمفاهيم المحددة  . تم استخدام المراجع التالية في إعداد هذه الوثيقة     
 .للمختبرات المعایير الدولية هذه الوثائق ال ُتبطل وال تغير من الشروط المحددة في   

A2LA, 2001. Proficiency Testing Requirement for Accredited Testing and Calibration Laboratories. 

EA-03/04 (August 2001). Use of Proficiency Testing as a Tool for Accreditation in Testing 

Eurachem Proficiency Testing Mirror Group (2000). Selection, Use and Interpretation of Proficiency Testing 
(PT) Schemes by Laboratories. 

Eurachem/CITAC Guide, 2nd Edition (2000) Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement. 

European Union Decision 2002/657/EC Official Journal of the European Communities 17.8.2002; L 221:  
8-36. 

ISO/IEC 17025:1999. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. 

International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Document G-7:1996. Accreditation 
Requirements and Operating Criteria for Horseracing Laboratories. 

ILAC Document G-15:2001. Guidance for Accreditation to ISO/IEC 17025 

ILAC Document G-17:2002. Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in 
Association with the Application of the Standard ISO/IEC 17025. 

ILAC Document G-19:2002. Guideline for Forensic Science Laboratories 
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ILAC Document P-10:2002. ILAC Policy on Traceability of Measurement Results. 

National Clinical Chemistry Laboratory Standards Document C-43A, 2002 [ISBN 1-56238-475-9]. "Gas 
Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) Confirmation of Drugs; Approved Guideline." 

Olympic Movement Anti-Doping Code (1999) 

Society of Forensic Toxicology and American Academy of Forensic Sciences, Toxicology Section, 2002 
(Draft). Forensic Toxicology Laboratory Guidelines. 

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), United States Department of 
Health and Human Services (DHHS), 2001. Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing 
Programs and Notice of Proposed Revisions (Federal Register 2001; 66: 43876-43882). 

World Anti-Doping Code 
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 أحكام المدونة 2.0
 :للمختبرات بالمعيار الدولي مباشرة المدونةتتعلق األحكام التالية من   

 أساليب إثبات الوقائع والقرائن: المدونة من 3.2المادة 
من المفترض أن تكون المختبرات المعتمدة من الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات قد   3.2.1

 لالعب ویجوز .  للمختبرات بالمعيار الدولي وإجراءات التحریز، العينات اهتدت، في تحليل 
 الالعبوإذا دحض  . المعيار الدولي   أن یدحض هذه القرینة عن طریق إثبات الخروج عن    

منظمة مكافحة   وقع العبء حينئذ على   المعيار الدوليبقة بإثباته الخروج عن  اإلجراءات السا
 .نتيجة التحليل غير الطبيعية  إلثبات أن هذا الخروج لم یكن السبب في المنشطات

 تحليل العينات: المدونة من 6المادة 
 : وفقًا للمبادئ التالية عينات مراقبة تعاطي المنشطاتیجب أن تحلل  

 إال في المنشطات عينات مراقبة تعاطي  ال تحلل . مختبرات المعتمدةاستخدام ال 6.1
المختبرات التي تعتمدها الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات أو التي توافق عليها الوآالة         

 النتائج، هي وحدها التي   ةومنظمة مكافحة المنشطات، المسؤولة عن إدار . بطریقة أخرى
 وسيلة أخرى توافق   يأو أ( العالمية لمكافحة المنشطات     تختار المختبر المعتمد من الوآالة 

 .من أجل تحليل العينات ) الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات    عليها 
أو أي وسيلة أخرى توافق عليها الوآالة العالمية لمكافحة   "تغطي عبارة : التعليق[

تعرضتها الوآالة    ، على سبيل المثال، إجراءات اختبارات الدم المتنقلة التي اس   "المنشطات
 .]واعتبرتها جدیرة بالثقة 

 للكشف عن   مراقبة تعاطي المنشطاتت عيناتحلل . العقاقير المتوخى الكشف عنها 6.2
الوآالة    أو أي عقاقير أخرى قد تطلب والمحددة في قائمة المحظورات  العقاقير المحظورة 

 ).مج الرصدبرنا (4.5 الكشف عنها عمًال بالمادة العالمية لمكافحة المنشطات  
 ألي غرض آخر سوى الكشف عينةال یجوز استخدام أي . العيناتإجراء البحوث على  6.3

 أو التي تحددها قائمة المحظورات أو الوسائل المدرجة ضمن ) أو فئات العقاقير (عن العقاقير  
 .بالالعبغير موافقة آتابية من  ) برنامج الرصد (4.5الوآالة عمًال بالمادة  

 عينات مراقبة تعاطي المنشطات تحلل المختبرات  .  واإلبالغ عنها العيناتليل معایير تح 6.4
 . للمختبراتللمعيار الدولي وتبلغ نتائجها وفقًا  

إن . الطعن في القرارات المتعلقة بتعليق أو إلغاء اعتماد المختبرات: المدونة من 13.5المادة 
 والقاضية بتعليق أو WADAة المنشطات الوآالة العالمية لمكافح الطعن في القرارات الصادرة عن 

یجوز أن یقدمه إال المختبر المعني وأمام محكمة     إلغاء االعتماد الذي تمنحه الوآالة للمختبرات ال     
 .التحكيم لأللعاب الریاضية دون سواها 

 التي تسفر عنها التحاليل، وبغير  بالنتائج غير الطبيعيةمعلومات تتعلق : المدونة من 14.1المادة 
تقوم منظمة مكافحة المنشطات المسؤولة    . ك من االنتهاآات المحتملة لقواعد مكافحة المنشطاتذل

العينة   الذي یسفر تحليل الالعب، بإخطار  )إدارة النتائج (7عن إدارة النتائج وفقا ألحكام المادة   
دى  أو أي العب أو شخص آخر یشتبه بأنه انتهك إح   نتيجة غير طبيعية،  المأخوذة من جسمه عن 

ویتعين أیضًا إخطار المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات التي یتبع لها        . قواعد مكافحة المنشطات   
الالعب المعني واالتحاد الدولي والوآالة العالمية لمكافحة المنشطات في مهلة ال تتجاوز تاریخ          

 الالعب، واسم  اسم: ویتضمن اإلخطار ما یلي. 7.2 و 7.1استكمال اإلجراءات المبينة في المادتين 
بلده، ونوع الریاضة التي یمارسها، وتخصصه في إطارها، وما إذا آان االختبار یجرى داخل 

. إطار المسابقة أو خارج إطار المسابقة، وتاریخ أخذ العينة، ونتيجة التحليل التي بّلغ عنها المختبر      
 یستجد فيما یتعلق   وینبغي إخطار نفس األشخاص ومنظمات مكافحة المنشطات بصورة منتظمة بما  

الحق    (8أو المادة ) إدارة النتائج (7بتطورات ونتائج أیة مراجعة أو إجراءات تتم بمقتضى المادة 
، آما ینبغي موافاتهم، في حالة إلغاء عقوبة االستبعاد   )الطعون (13أو المادة ) في تحقيق منصف

 10.5.2 بموجب المادة  ، أو تخفيض مدتها  )عدم وجود خطأ أو إهمال   (10.5.1بموجب المادة   
، بقرار آتابي معلل یشرح األسس التي تم إلغاء أو تخفيض مدة  )عدم وجود خطأ أو إهمال جسيم(

وعلى المنظمات التي تتلقى هذه المعلومات عدم إفشائها خارج دائرة األشخاص     . العقوبة بناء عليها
لمنشطات المسؤولة عن إدارة الواجب إطالعهم عليها في المنظمة، إلى حين قيام منظمة مكافحة ا  

 . أدناه14.2النتائج بإذاعتها على المأل أو االمتناع عن إذاعتها وفقًا للشروط الواردة في المادة      
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 المصطلحات والتعاریف 3.0
 المصطلحات التي ورد تعریف لها في المدونة 3.1

مدة،  ، أو من جهة اختبار أخرى معت  مختبر تقریر من  :نتيجة التحليل غير الطبيعية     
 اآلثار الدالة عليه   أو عناصره األیضية أو عقار محظور على وجود  العينةیتعرف في 

استخدام وسيلة  أو وجود دليل على ) بما في ذلك زیادة مقدار العقاقير الداخلية المنشأ(
 .محظورة

 مسؤولة عن اعتماد قواعد  الجهات الموقعةجهة من : منظمة مكافحة المنشطات
ومن األمثلة على .  أو تطبيقه أو إنفاذهمراقبة المنشطات عملية الستهالل أي جزء من 

 األخرى  والمنظماتذلك، اللجنة األولمبية الدولية، واللجنة األولمبية الدولية للمعوقين، 
والوآالة العالمية  ، اختبارات وتقوم فيها بإجراء  التي تشرف على أحداث ریاضية آبرى

 .والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات ية، ، واالتحادات الدول لمكافحة المنشطات

 یشارك في   شخص أي  " الالعب "، یقصد بكلمة   مكافحة المنشطات  ألغراض  : الالعب
أو على ) وفقًا للتعریف الذي یضعه آل اتحاد دولي  (لعبة ریاضية على المستوى الدولي  

، )منظمة وطنية لمكافحة المنشطات المستوى الوطني وفقا للتعریف الذي تضعه آل  
المنظمة     آخر یشارك في لعبة ریاضية على مستوى أدنى وتقوم بتعيينه  شخصوأي 

وألغراض اإلعالم والتربية في مجال مكافحة  . الوطنية المختصة لمكافحة المنشطات
 یشارك في لعبة ریاضية تحت سلطة أي  شخصأي " الالعب"المنشطات، یقصد بكلمة  

 .بالمدونةتقبل  أو حكومة أو منظمة ریاضية أخرى جهة موقعة

 ".المدونة العالمية لمكافحة المنشطات  "یقصد بهذه الكلمة : المدونة

هي العملية التي تشمل التخطيط لتوزیع االختبارات، وجمع        : مراقبة تعاطي المنشطات 
 .، وإدارة النتائج، والتحقيقات، والطعونالمختبري  ومعالجتها، والتحليل  العينات

لفردیة تجرى معًا تحت إشراف هيئة مسؤولة واحدة   االمسابقاتسلسلة من : الحدث
، أو FINA -األلعاب األولمبية، أو البطوالت العالمية لالتحاد الدولي للسباحة : مثال ذلك(

 ).األلعاب األمریكية 

االختبار داخل إطار مسابقة ما وخارج  ألغراض التفرقة بين  : داخل إطار المسابقة 
منظمة مختصة  الف ذلك في قواعد اتحاد دولي أو  ، وما لم ینص على خ  إطار مسابقة ما 

 هو االختبار "داخل إطار المسابقة "، فإن المقصود باالختبار أخرى لمكافحة المنشطات 
 . معينةبمسابقة فيما یتعلق   اختباره یتم لالعبالذي ُیجرى  

 .للمدونة تدعيمًا  الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات معيار اعتمدته   : المعيار الدولي 
یكون آافيًا ) مقابل أي معيار أو ممارسة أو إجراء بدیل آخر    (بالمعيار الدولي  وااللتزام 

 . قد تم تنفيذها على نحو مالئم  المعيار الدولي للداللة على أن اإلجراءات التي یتناولها 

هو مرّآب واحد أو مجموعة من المرّآبات أو المؤشرات البيولوجية التي : األثر الدال 
 .وسيلة محظورة أو تخدام عقار محظور استشير إلى 

 .أي مادة تفرزها عملية تحول بيولوجي : العنصر األیضي 

الكيان أو الكيانات التي یعّينها آل بلد بوصفها     : المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات  
السلطة الرئيسية المسؤولة عن القيام، على المستوى الوطني، باعتماد وتنفيذ قواعد  

 وتوجيه عمليات جمع العينات وإدارة نتائج االختبارات وإجراء   مكافحة المنشطات
وإذا لم تصدر السلطات العامة المختصة هذا التعيين، فإن الكيان المشار إليه  . التحقيقات
 . أو الجهة التي تنوب عنها في البلد المعنياللجنة األولمبية الوطنيةیكون هو 
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 تعترف بها، بهذه الصفة، اللجنة األولمبية   هي المنظمة التي  : اللجنة األولمبية الوطنية  
االتحاد الوطني لأللعاب   "أیضا " اللجنة األولمبية الوطنية "ویشمل مصطلح . الدولية

في البلدان التي یتولى فيها االتحاد الوطني لأللعاب الریاضية المهام التي    " الریاضية
 .منشطات في مجال مكافحة الاللجنة األولمبية الوطنيةتضطلع بها عادة  

داخل إطار  " ال تجرى  مراقبة لتعاطي المنشطاتأي عملية : خارج إطار المسابقة
 ".المسابقة

 .شخص طبيعي أو المنظمة أو أي آيان آخر  : الشخص

 .والوسائل المحظورة العقاقير المحظورة القائمة التي تحدد  : قائمة المحظورات

 .قائمة المحظوراتأیة وسيلة من الوسائل المدرجة في : الوسيلة المحظورة 

 .قائمة المحظوراتأي عقار یوصف بهذا الوصف في  : العقار المحظور 

 أشخاص نشر أو توزیع المعلومات على عامة الجمهور أو على : اإلفشاء أو اإلعالن
 .14 الذین ینبغي إخطارهم طبقًا للمادة   األشخاصغير 

 .اتمراقبة تعاطي المنشط أي مادة بيولوجية تؤخذ ألغراض  : العّينة

 وتقبل االلتزام بها، بما في ذلك    المدونةهي الكيانات التي توقع على : الجهات الموقعة 
اللجنة األولمبية الدولية، واالتحادات الدولية، واللجنة األولمبية الدولية للمعوقين،    

والمنظمات المشرفة  ، واللجان األولمبية الوطنية للمعوقين،  واللجان األولمبية الوطنية
، والوآالة العالمية  والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات ، ث ریاضية آبرىعلى أحدا

 .(WADA)لمكافحة المنشطات  

، على تخطيط    مراقبة تعاطي المنشطاتاألجزاء التي تشتمل، في عملية  : إجراء االختبار
 .المختبر، ومعالجتها، ونقلها إلى العينات توزیع االختبارات، وجمع 

 على الجسم أو ابتالعه عقار محظور أو وسيلة محظورةوضع : )االستعمال(االستخدام 
 .أو حقنه أو استهالآه بأي وسيلة من الوسائل 

 .WADA: الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  
 تعریف المصطلحات المستخدمة في المعيار الدولي للمختبرات 3.2

التي تؤخذ .) أو الدم، الخ مثل البول ( السائل أو النسيج البيولوجي  عّينةجزء من : الُقسامة
 .من جسم الریاضي وُتستخدم في عملية االختبار

 مصحوبة بشهادة، تم تصدیق قيمة واحدة أو أآثر من مادة مرجعية: مادة مرجعية موثقة
قيمها المميزة عن طریق إجراء یحدد إمكانية تعقبها وصوال إلى قياس دقيق للوحدة التي    

مميزة، وتكون آل قيمة من قيمها الموثقة مشفوعة بعنصر  یتم بها التعبير عن تلك القيم ال
 .من الالیقين یتناسب مع مستوى ثقة معلوم

عقار  هو عبارة عن إجراء اختبار تحليلي یرمي إلى التحقق من وجود : إجراء تأآيدي
، وجود  اإلجراء التأآيديیجوز أیضا أن یبين : تعليق[ إحدى العينات محدد في محظور

ظور، ُتجاوز حد القيمة أو الكمية المسموح بها من العقار المحظور، في   آمية من عقار مح
 ].العينة

 على إجراء تعدیالت محدودة في ألحد المختبراتهو إعطاء الموافقة : االعتماد المرن
 .نطاق االعتماد، دون تدخل من جانب هيئة االعتماد الوطنية
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ج الذي یالحظ وجوده، عندما یتنوع هي عبارة عن التنوع في النتائ: )ziS(الدقة الوسيطة 
أحد  واحد أو أآثر من العوامل مثل الوقت أو المعدات أو العامل المختص بالتشغيل في  

 . إلى عدد العوامل التي تنوعت  (i)، مع اإلشارة بحرف المختبرات 
هي السلسلة الموثقة لألشخاص الذین توجد في : سلسلة التحریز الداخلي في المختبر

عادة ما یتم  : تعليق[. نة أو أي أجزاء من العينة ُأخذت من أجل إجراء االختبارحيازتهم العي
 بواسطة بيانات مدونة عن التاریخ والمكان، سلسلة التحریز الداخلي في المختبرتوثيق 

واإلجراء الذي اتخذ، وتحدید هویة الشخص الذي قام بنشاط ینطوي على استخدام إحدى 
 .]العينات أو جزء منها 

هو المختبر المعتمد الذي یستخدم أساليب وعمليات االختبار من أجل تقدیم بيانات    : برالمخت
،  قائمة المحظورات  من عقار مدرج في مقدار حّدياستداللية تهدف إلى الكشف عن وجود 

 . البيولوجية، وتحدید آمية ذلك العقار، عند االقتضاء العيناتفي البول أو غير ذلك من  
 نتيجة تحليل غير طبيعية  لدعم المختبرالمواد التي ینتجها : براتمجموعات وثائق المخت

على النحو الموضح في الوثيقة التقنية للوآالة العالمية لمكافحة المنشطات، بخصوص    
 .مجموعات وثائق المختبرات
عقار محظور أو من عنصر أیضي المحلول الُمرّآز من   : الحد األدنى لألداء المطلوب 

الدال على وجود عقار محظور أو على استعمال وسيلة محظورة،  ثر  األ، أو لعقار محظور
والذي یفترض أن یقوم المختبر المعني لمراقبة تعاطي المنشطات بالكشف عن وجوده، 

انظر الوثيقة التقنية   . للمختبربطریقة جدیرة بالثقة في إطار العمل الروتيني اليومي    
 .عقاقير محظورةكشف عن وجود  في الحدود األداء الدنيا المطلوبة المعنونة 

 والتي یشكل الكشف   قائمة المحظوراتهي العقاقير المدرجة في  : العقاقير غير الحدیة
 .الموثَّق عن وجود أي آمية منها انتهاآا لقواعد مكافحة المنشطات

هي نتيجة اختبار العينة التي أسفر االختبار الفرزي المجرى  : نتيجة التحليل االفتراضي
 .يجة غير طبيعية ولكن لم ُیجر لها بعد اختبار للتأآد من صحة تلك النتيجةلها عن نت

هي مجموعة من العينات المعروفة المصدر، التي یمكن استخدامها    : المجموعة المرجعية
فيمكن أن تكون مثال عينات ذات خصائص محددة تماما . في تحدید ماهية أي عقار مجهول

اضعة لضوابط إلعطاء العقار تسمح بإثبات هویة   یتم الحصول عليها في إطار دراسة خ
 .العنصر األیضي بصورة موثقة علميًا

هي مادة أو عقار تتسم واحدة أو أآثر من خصائصها بدرجة من التجانس : المادة المرجعية 
والثبات تكفي الستخدامها في معایرة جهاز ما، أو في تقييم أسلوب قياس، أو في تحدید قيم   

 .بعض المواد
هي االختالفات المالحظة في نتائج التحليل الذي یجري : )rS( تالف عند تكرار التحليلاالخ

في مختبر واحد، على مدى فترة قصيرة من الزمن، باستخدام خبير عامل مختص واحد، 
 .وجهاز واحد، الخ

هي االختالفات في النتائج المحصلة عندما تقوم عدة :: )RS( االختالف عند إعادة التحليل
 .العينةرات مختلفة بتحليل نفس مختب

 .بأحد المختبرات الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات هو السحب الدائم العتراف  : اإللغاء
هو أحد إجراءات عملية االختبار التحليلي الغرض منه تحدید العينات    : إجراء فرزي

 یدل على أثر  أو عنصر أیضي محظور أو على عقار محظورالمشتبه في احتوائها على  
 .، وهو یحتاج إلى إجراء اختبار إضافي للتأآد من ذلك على استخدام وسيلة محظورة

 المأخوذة لالختبار فور الحصول عليها إلى جزأین یشار إليهما العينةتقسيم : شطر العينة 
 ".باء"و" ألف"عادة بالحرفين 
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ية لمكافحة   من قبل الوآالة العالم المختبرهو السحب المؤقت العتماد  : وقف االعتماد
 .المنشطات

اللجنة األولمبية الدولية، والوآالة العالمية لمكافحة المنشطات، واالتحادات     : سلطة االختيار
واللجان  ، والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطاتالدولية، والمنظمات الوطنية للریاضة،  

رى تعتبر، ، أو أي سلطة أخ والمنظمات المعنية باألحداث الكبرى ، األولمبية الوطنية 
خارج   أو داخل إطار المسابقة سواء العيناتبمقتضى المدونة، مسؤولة عن جمع ونقل 

 .أو عن إدارة نتائج االختبارات/ وإطار المسابقة
 والذي یشكل اآتشاف وجود آمية قائمة المحظوراتهو العقار المدرج في : العقار الحّدي

 .نتيجة تحليلية سيئةمنه زائدة عن الحد المقرر 
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 شروط اعتماد المختبرات ومعایير التشغيل: الجزء الثاني
 شروط االعتماد من جانب الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات 4.0
 االعتماد األولي 4.1

یبين هذا القسم الشروط المحددة لالعتماد األولي للمختبرات من جانب الوآالة العالمية        
حتى یتم الحصول على االعتماد   ویجب استيفاء جميع الشروط    . لمكافحة المنشطات 

وفيما یتعلق ببعض الشروط، یجب على المختبر أن یثبت      . األولي من جانب تلك الوآالة 
التزامه بها خالل فترة االختبار، وبالنسبة للشروط األخرى فإن التحقق من استيفائها یتم     

 ).5.3  و5.2 و 5.1انظر الفقرات  . (على أساس عملية المراجعة الخاصة باالعتماد

 ISO/IEC 17025المعيار  4.1.1
 ISO/IEC 17025تتولى هيئة اعتماد وطنية مختصة عملية اعتماد المختبر، وفقا للمعيار                      

 حسبما ورد    ISO/IEC 17025وباالستناد في المقام األول إلى تفسيرات وشروط تطبيق المعيار                   
ة بمراقبة تعاطي  في تحليل العينات الخاص ISO/IEC 17025بيانها في تطبيق المعيار            

 قبل قيام    ISO/IEC 17025ویجب الحصول على اعتماد المعيار  ). 5المادة (المنشطات  
 .الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات بإعطاء اعتمادها األولي  

 خطاب الدعم 4.1.2
یجب على المختبر أن یقدم خطاب دعم رسمي صادر عن السلطات العامة الوطنية  

لبرنامج الوطني لمكافحة المنشطات، إن وجد، أو أي خطاب  المختصة المسؤولة عن ا
المنظمة الوطنية لمكافحة   أو عن اللجنة األولمبية الوطنيةدعم مماثل صادر من  

 :ویجب أن یتضمن خطاب الدعم على األقل الضمانات التالية . المنشطات

 توفير ما یكفي من الدعم المالي السنوي، لمدة ثالث سنوات على األقل،  
 یم عدد آاف من العينات للتحليل سنویا، لمدة ثالث سنوات،   تقد 
 .توفير ما یلزم من المرافق وأدوات التحليل، عند االقتضاء   

وباإلضافة إلى ذلك، فإن أي توضيح لظروف استثنائية یجب أن یحظى باالهتمام          
وال یتطلب خطاب الدعم لمدة  . الواجب من جانب الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات 

 .الث سنوات بأي حال من األحوال تقدیم دعم استئثاري لمختبر واحد فقط    ث

ویمكن أیضا تقدیم خطابات دعم من منظمات ریاضية دولية مثل االتحادات الریاضية       
 .الدولية، باإلضافة إلى الخطابات المذآورة أعاله

...) ياتمثل الجامعات أو المستشف  (وإذا آان المختبر مرتبطًا آهيئة بمؤسسات مضيفة،     
فإنه یجب تقدیم خطاب دعم رسمي من المؤسسة المضيفة یحتوي على المعلومات   

 :اآلتية

 

 الوثائق المتعلقة بالدعم اإلداري الموفر إلى المختبر،   
 الدعم المالي المقدم للمختبر، إن وجد،   
 الدعم المقدم ألنشطة البحث والتطویر،   
 .ضمان توفير المرافق واألدوات التحليلية الالزمة   

 مدونة آداب المهنة 4.1.3
) الملحق باء  (على المختبر أن یوقع وأن یلتزم باألحكام الواردة في مدونة آداب المهنة      

 .والخاصة بالمختبرات التي ما زالت في فترة االختبار
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 برنامج اختبار الكفاءة   4.1.4
ت من  یجب أن ینجح المختبر خالل فترة االختبار في تحليل ما ال یقل عن أربع مجموعا

العينات المتعلقة باختبار الكفاءة، تحتوي آل مجموعة منها على خمس عّينات على   
 .األقل

ویجب أن یقوم االختبار النهائي الخاص باالعتماد، بتقييم آل من الكفاءة العلمية للمختبر      
 .عّيناتوقدرة المختبر على معالجة عدة 

 تشاطر المعارف  4.1.5
فترة االختبار، استعداده وقدرته على تشاطر     یجب على المختبر أن یثبت خالل   

.  األخرى المعتمدة من الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات المختبرات المعارف مع 
على وصف لمبادئ تشاطر    ) الملحق باء (وتحتوي المدونة الخاصة بآداب المهنة    

 .المعارف

 البحوث  4.1.6
ادا ألنشطة البحث والتطویر في    یجب على المختبر أن یثبت أنه أدرج في ميزانيته اعتم  

من ميزانيته السنویة لفترة   % 7تقل قيمته عن   یمثل نسبة ال مراقبة المنشطات مجال 
ویجوز للمختبر أن یجري أنشطة البحث بنفسه أو بالتعاون مع   . السنوات الثالث األولى

ية  أخرى معتمدة من الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات أو مع منظمات بحث    مختبرات
 .أخرى

االعتماد األولي للمختبرات الحاصلة على اعتماد من اللجنة األولمبية           4.1.7
 الدولية 

 والتي اجتازت بنجاح  2003 المعتمدة من اللجنة األولمبية الدولية في عام  المختبراتإن 
والوآالة / اختبار تجدید االعتماد المشترك بين اللجنة األولمبية الدولية  2003في عام 
 من 5ة لمكافحة المنشطات، وأجرت على األقل عملية مراجعة داخلية طبقا للقسم   العالمي

 على اعتماد من الوآالة العالمية  2004، ستحصل في عام للمختبرات المعيار الدولي
 حيز النفاذ للمختبراتبالمعيار الدولي وستدخل الشروط الخاصة . لمكافحة المنشطات

أما المختبرات التي تم تخفيض درجتها أو    . 2004 ینایر/ آانون الثاني1بشكل آامل في  
 المشترك بين اللجنة األولمبية الدولية والوآالة العالمية     2003التي فشلت في اختبار عام   

لمكافحة المنشطات، فسوف تقوم تلك الوآالة بوقف أو إلغاء اعتمادها لها طبقا ألحكام     
جنة األولمبية الدولية، ولكنها لم    وأما المختبرات التي طلبت اعتماد الل. 6.4.8القسم 

 للمعيار الدوليتحصل عليه بعد، فإنها سوف تستكمل فترة االختبار الخاصة بها طبقا  
 .للمختبرات 

 تجدید اعتماد الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات 4.2
 لدى الوآالة العالمية  مختبر یبين هذا القسم الشروط المحددة الالزمة لتجدید اعتماد     

 .حة المنشطاتلمكاف

 ISO/IEC 17025اعتماد المختبرات وفقا للمعيار    4.2.1
على المختبر أن یقدم شهادة استصدار اعتماد مصدقة من الهيئة الوطنية لالعتماد وفقا                               

 وباالستناد في المقام األول إلى تفسيرات وشروط تطبيق المعيار         ISO/IEC 17025للمعيار    
ISO/IEC 17025  تطبيق المعيار   - 5لقسم   آما ورد بيانها في ا ISO/IEC 17025 في تحليل 

 .العينات الخاصة بمراقبة تعاطي المنشطات  

 االعتماد المرن  4.2.2
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 المعتمدة من الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات أن تضيف إلى   للمختبراتیجوز 
إلى  أساليبها العلمية أو تعّدل فيها أو أن تضيف مواد جدیدة إلى نطاق عملها دون حاجة    

. ISO/IEC 17025 وفقا للمعيار المختبرالحصول على موافقة من الهيئة التي قامت باعتماد   
ویجب أن یتم اختيار واعتماد أي أسلوب أو إجراء تحليلي بطریقة سليمة، وأن یدرج     

 إذا آان ذلك األسلوب   ISO في عملية المراجعة التالية للمعيار المختبر ضمن نطاق عمل 
 .بمراقبة تعاطي المنشطاتالعينات الخاصة  یستخدم في تحليل  

 خطاب الدعم 4.2.3
 أن یقدم خطابًا جدیدًا یفيد بالدعم الرسمي الذي یحظى به من الهيئة العامة     المختبرعلى 

الوطنية المسؤولة عن البرنامج الوطني لمكافحة المنشطات، إن وجدت، أو خطابًا     
، وذلك في ظمة وطنية لمكافحة المنشطات   من أو من اللجنة األولمبية الوطنية مماثًال من  

ویجب  . ISO لعملية مراجعة بغية تجدید اعتماده وفقا للمعيار      المختبر آل سنة یخضع فيها  
 :أن یتضمن خطاب الدعم الجدید، على األقل، الضمانات التالية  

 توفير ما یكفي من الدعم المالي السنوي، لمدة ثالث سنوات على األقل،  
 سنویا، للتحليل العينات تقدیم عدد آاف من   
 .توفير المرافق وأدوات التحليل الالزمة، عند االقتضاء    

وسوف تولي الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات االهتمام الالزم ألي شرح یتعلق    
وال یقتضي خطاب الدعم بأي حال من األحوال تقدیم دعم   . بحدوث ظروف استثنائية

 . واحد فقطلمختبر استئثاري 

ا تقدیم خطابات دعم من منظمات ریاضية دولية مثل االتحادات الدولية،      ویمكن أیض 
 .باإلضافة إلى الخطابات المذآورة أعاله

...) مثل الجامعات أو المستشفيات (وإذا آان المختبر مرتبطا آهيئة بمؤسسات مضيفة  
فإنه یجب تقدیم خطاب دعم رسمي من المؤسسة المضيفة، في آل سنة من السنوات   

، ویجب  ISO لعملية مراجعة بغية تجدید االعتماد وفقا للمعيار  المختبرضع فيها التي یخ
 :أن یحتوي ذلك الخطاب على المعلومات التالية 

 ،المختبر إلى اإلداري الموفر الوثائق المتعلقة بالدعم   
 الدعم المالي المقدم للمختبر، إن وجد،   
 ضمان توفير المرافق واألدوات التحليلية الالزمة،   
 .م المقدم ألنشطة البحوث  الدع 

 العدد األدنى للعينات الواجب تحليلها      4.2.4
 أن یقدم بصورة دوریة، بناء على طلب الوآالة العالمية لمكافحة المختبریجب على 

المنشطات، تقریرا عن مجمل نتائج التحاليل التي قدم تقاریر عنها، وذلك في الشكل       
 .نشطات الذي تحدده الوآالة العالمية لمكافحة الم  

 المعتمدة من الوآالة  المختبرات ومن أجل الحفاظ على مستوى الكفاءة، فإنه ُیطلب من 
 عينة على األقل من 1500العالمية لمكافحة المنشطات أن تقوم في آل سنة بتحليل 

.  والتي توفرها لها إحدى سلطات االختبار   العينات الخاصة بمراقبة تعاطي المنشطات   
، یوقف اعتماد المختبر أو ُیلغى على     العينات تحليل هذا العدد من    المختبر  وإذا لم یستطع   
 .حسب الظروف 

 برنامج اختبار مدى الكفاءة  4.2.5
 أن تشارك بنجاح في برنامج اختبار الكفاءة الذي تنظمه الوآالة  المختبرات ُیطلب من 

 .جویشتمل الملحق ألف على وصف أآثر تفصيال للبرنام . العالمية لمكافحة المنشطات 
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 تقدیم التقاریر   4.2.6
 أن یقوم في نفس الوقت بتقدیم تقریر إلى الوآالة العالمية لمكافحة      المختبریجب على 

ُقدِّم تقریر  نتيجة تحليل غير طبيعية   المنشطات وإلى االتحاد الدولي المختص، بشأن أي   
لسریة  ویجب االلتزام في جميع التقاریر، بمقتضيات ا. إحدى سلطات االختبار عنها إلى 

 .المدونة التي تنص عليها  

 مدونة آداب المهنة 4.2.7
الملحق   (یجب على المختبر أن یقدم الوثائق الخاصة بااللتزام بأحكام مدونة آداب المهنة   

ویجب على .  التي تعتمدها الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات     بالمختبرات المتعلقة  ) باء
 .األحكام إلى الوآالة المذآورة آل عام  أن یرسل خطاب التزام بتلك  المختبر مدیر 

 تشاطر المعارف  4.2.8
یجب على المختبرات أن تبدي استعدادها وقدرتها على تشاطر المعارف مع المختبرات       

ویرد وصف لطریقة هذا . األخرى المعتمدة من الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  
 ).الملحق باء (التشاطر في مدونة آداب المهنة   

 لبحوث ا 4.2.9
 أن یضع خطة مستحدثة ألنشطة البحث والتطویر مدتها ثالث     المختبریجب على 

 .، تشتمل على ميزانية سنویة في هذا المجال مراقبة تعاطي المنشطات سنوات في مجال 

 أن یحتفظ بكل الوثائق المتعلقة بنتائج البحوث التي ینشرها في المجّالت      للمختبر وینبغي 
ویجب أن تتاح    . بق نظام استعراض المواد على أیدي النظراء     العلمية المختصة التي تط 

 أیضا أن  للمختبرویجوز . هذه الوثائق للوآالة العالمية لمكافحة المنشطات بمجرد طلبها
یثبت أن لدیه برنامجا للبحوث، عن طریق تقدیم وثائق تشهد على أنه طلب وتلقى      

 .إعانات للبحوث، أو أنه في انتظار الحصول عليها 

 المتطلبات الخاصة لألحداث الریاضية الكبرى 4.3
 الدعم المختبري الالزم     المختبر  المعتمد آافية لكي یوفر    المختبرقد ال تكون مرافق    

 المختبر وقد یتطلب هذا نقل  .  الریاضية الكبرىاألحداثلأللعاب األولمبية وغيرها من 
. عدات إضافيةإلى موقع جدید، أو ضم عدد آخر من العاملين، أو الحصول على م

 والمعين إلجراء  الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات، المعتمد من المختبروسيكون مدیر 
 .االختبار، مسؤوال عن الحفاظ على نظام إدارة الجودة

 المرفق التابع للمختبر المعتمد   4.3.1
،  إذا تعين على المختبر االنتقال من مكانه أو مّد نطاق نشاطه مؤقتا إلى مكان جدید      

اعتمادًا ) المرفق التابع ( أن یبرهن على أنه یملك لمرفقه الجدید المختبروجب على 
  5 وأن یبرهن آذلك على امتثاله للقسم  ISO/IEC 17025ساري المفعول یثبت امتثاله للمعيار    

ألغراض مراقبة تعاطي  العينات   في تحليل ISO/IEC 17025المعنون تطبيق المعيار    
 ".المنشطات 

د أي أساليب اختبار أو معدات یستخدمها المرفق التابع قبل مراجعة اعتماد          ویجب اعتما
ویجب أیضا اعتماد أي تغييرات تدخل على أساليب االختبار أو على غير    . المرفق التابع 

 .ذلك من اإلجراءات الواردة في دليل الجودة قبل إجراء المراجعة 

 العاملون  4.3.2
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 بشأن أي موظف آبير    لعالمية لمكافحة المنشطات   الوآالة ا  أن یبلغ  المختبریجب على 
مثل العلميين الذین یحق لهم إصدار الشهادات، والمسؤولين عن نظام إدارة الجودة،      (

 المختبرویجب على مدیر .  للعمل فيه بصفة مؤقتة المختبریضمه إلى .) والمشرفين، الخ
اليب والسياسات أن یتحقق من أن هؤالء العاملين مدربون تدریبا آافيا على األس

وینبغي إیالء اهتمام خاص لمدونة اآلداب المهنية    . بالمختبرواإلجراءات الخاصة 
 أن یحتفظ بوثائق آافية عن تدریب هؤالء     للمختبر وینبغي  . ولسریة عملية إدارة النتائج

 .الموظفين المؤقتين

 عملية اختبار الكفاءة   4.3.3
 المختبر  فقا لتقدیرها وحدها، أن تسلم یجوز للوآالة العالمية لمكافحة المنشطات، و 
ویجب أن یتم تحليل العينات بنفس    . المعني عينات الختبار الكفاءة، ليقوم بتحليلها 

وقد تشكل هذه  . سلطة االختبار  التي ترسلها العينات األساليب التي تستخدم في تحليل    
باالتفاق مع الهيئة            ISO/IEC 17025العينات جزءًا من عملية مراجعة مدى االمتثال للمعيار    

 أي فشل في       الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات             وتأخذ   . الوطنية المختصة باالعتماد         
وفي حالة     . المختبر   اجتياز اختبار الكفاءة في اعتبارها عندما تبت فيما إذا آانت ستعتمد                            

ها    رفض تقریر من التقاریر، یجب على المختبر أن یؤید بالمستندات التغييرات التي أجرا                           
 .لتالفي أسباب هذا الرفض        

وینبغي أن تشمل عملية اختبار الكفاءة أي عاملين إضافيين ینضموا إلى هيئة العاملين  
وینبغي أن یجري تحليل العينات عن طریق     .  الریاضي الكبيرالحدث من أجل ذلك 

استخدام البروتوآوالت واإلجراءات التي ستستخدم لتحليل العينات في إطار ذلك الحدث           
 .ریاضيال

 تقدیم التقاریر   4.3.4

یجب على المختبر أن یؤآد بالوثائق مراعاة السریة في تقدیم التقاریر المتعلقة بنتائج  
 .االختبارات

 في تحليل العينات ألغراض مراقبة تعاطي ISO/IEC 17025تطبيق المعيار  5.0
 المنشطات

 المقدمة ومجال البحث 5.1

مبادئ توجيهية من    (4  بالمعنى المبين في الملحق باء   یمثل هذا القسم من الوثيقة تطبيقا،    
مراقبة تعاطي   في مجال ISO/IEC 17025، للمعيار )أجل إجراء تطبيقات في مجاالت محددة

وتجدر اإلشارة إلى أن أي جانب من جوانب االختبار أو اإلدارة لم تجر  . المنشطات
، وآذلك   ISO/IEC 17025 المعيار مناقشته على وجه التحدید في هذه الوثيقة سُيطّبق بشأنه  

وسيجري الترآيز في التطبيق على األجزاء .  حسبما یكون ذلك مالئما ISO 9001المعيار 
 المختبرالمحددة من العمليات التي تعتبر حاسمة األهمية فيما یتعلق بمدى جودة أداء   

 حاسمة ولما آانت هذه العمليات قد اعتبرت . لمراقبة تعاطي المنشطات  مختبرابوصفه 
تتسم من ثم باألهمية في عملية التقييم       فإنها ISO 17025األهمية بالنسبة للمعایير المبينة في    

 .واالعتماد

ویشكل  . مراقبة تعاطي المنشطات   لمختبرات ویعرض هذا القسم معایير األداء المحددة   
ألداء وتحدد معایير ا. ISO 9001إجراء االختبارات عملية بالمعنى المبين في المعيار  

 إلى ثالث فئات رئيسية  مراقبة المنشطات  مختبراستنادًا إلى نموذج للعمليات ُیقسِّم عمل   
 :من العمليات هي 

 العمليات التحليلية والتقنية  
 عمليات اإلدارة 
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 .عمليات الدعم  

وقد جرى في هذا  . ISO 17025وسوف ُیّتبع في هذا التطبيق، حيثما أمكن ذلك، بنية الوثيقة      
 المفاهيم المتعلقة بنظام إدارة الجودة، والتحسين المستمر، ورضا العمالء،     الصدد إدراج

 .التي جاء ذآرها في المعيار

 العمليات التحليلية والتقنية 5.2

 تسلم العينات   5.2.1

المرسلة بأي طریقة من الطرق المسموح بها في       العينات  یجوز تسلم   5.2.1.1
 . إلجراء االختباراتالمعيار الدولي 

یجب القيام أوال بفحص صندوق الشحن وتسجيل أي مخالفات قد توجد    5.2.1.2
 .به
 في بسلسلة التحریز الداخلية یجب أن توثق في سجل المختبر الخاص     5.2.1.3

أو غيرها من وسائل تحقيق   (المختبر البيانات المتعلقة باالسم والتوقيع     
 تحریز   الذي یقوم بتسليم أو نقل     بالشخصالخاصة ) الشخصية والتسجيل

 المشحونة، وآذلك تاریخ ووقت تسلمها، واسم وتوقيع ممثل      العينات
 . الذي تسلم العينات   المختبر

 العينات  مناولة  5.2.2

 وربطها عينةیجب أن یكون لدى المختبر نظام یسمح بتحدید هویة آل    5.2.2.1
بالوثيقة المناظرة الخاصة بجمع العينات أو بأي وثيقة أخرى من وثائق       

 .لتحریز الخارجية سلسلة ا
التحریز الداخلية في   إجراءات بشأن سلسلة  المختبر یجب أن یكون لدى   5.2.2.2

 وتحدید المسؤول الذي توجد في حوزته العينات تسمح بمراقبة المختبر
ویجب أن تجسد . ابتداء من وقت تسلمها حتى وقت التخلص النهائي منها   

للوآالة العالمية لمكافحة قنية اإلجراءات، المفاهيم الواردة في الوثيقة الت
 .)الملحق جيم(بسلسلة التحریز الداخلية في المختبر    المتعلقة  المنشطات

 أن یسجل ویوثق الظروف القائمة وقت التسلم والتي  المختبریجب على  5.2.2.3
وتتضمن المخالفات التي قد   . بالعينة قد تؤثر على سالمة التقریر الخاص  

 :يل المثال ال الحصر، ما یأتي یالحظها المختبر، على سب 
 . یوجد بها تالعب واضحالعينةإن  •
 آانت عند تسلمها غير مقفلة بختم أو بطریقة مضادة    العينةإن  •

 .للتالعب
بما في ذلك   ( آانت عند تسلمها غير مصحوبة باستمارة جمع   العينةإن  •

أو آانت مصحوبة باستمارة خالية من   ) الرمز الذي یحدد هویة العينة   
 .اتالبيان

وذلك مثال ألن الرقم  .  غير مقبولالعينةإن البيان الخاص بتحدید هویة  •
 العينةالوارد على الزجاجة ال یتفق مع الرقم الخاص بتحدید هویة  

 .الوارد في االستمارة
 . قليلة للغایة العينةإن آمية  •
 وأن یطلب مشورتها بشأن رفض     سلطة االختبار  أن یبلغ  للمختبر ینبغي  5.2.2.4

 .ار العينات التي لوحظت مخالفات فيهاواختب
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أشهر ) 3(لمدة ثالثة  " ب"و" أ  "بالعينتين  أن یحتفظ المختبریجب على  5.2.2.5
  العينات ویجب حفظ .  لتقریر سلبيسلطة االختبارعلى األقل عقب تسلم 

 .بالتجميد في ظل ظروف مالئمة 
 أشهر   )3(ة   التي توجد بها مخالفات بالتجميد لمدة ثالث              العينات   ویجب حفظ    

 .سلطة االختبارعلى األقل عقب تقدیم التقریر إلى 
 
 
تحليل غير   نتائج التي ظهرت بها   بالعينات  أن یحتفظ  المختبریجب على  5.2.2.6

 للتقریر سلطة االختبار  أشهر على األقل عقب تسلم ) 3( لمدة ثالثة  طبيعية
بالتجميد في   العينةویجب تخزین "). ب"أو " أ "للعينة(التحليلي النهائي  

 .ظل ظروف مالئمة خالل التخزین الطویل األجل
 بإبالغ المختبر بأنه حدث طعن في صحة   سلطة االختبار إذا ما قامت   5.2.2.7

 مجمدة في ظل بالعينة أو اعتراض عليه، وجب االحتفاظ العينة تحليل 
 إلى  العينة تلك  باختبارظروف مالئمة، وتخزین جميع السجالت المتعلقة   

 .نتهاء من جميع الطعون حين اال
 أو  بالعينات  سياسة تتعلق باالحتفاظ    المختبر یجب أن تكون لدى    5.2.2.8

 . وباإلفراج عنها والتخلص منهابقساماتها
 أو العيناتیجب على المختبر أن یمسك سجًال بالمعلومات المتعلقة بنقل  5.2.2.9

 . آخرمختبرأجزاء منها إلى 

 ماتها لالختبار   وإعداد قساالعينات  أخذ  5.2.3

سلسلة التحریز الداخلية في   إجراءات بشأن  المختبر یجب أن یكون لدى   5.2.3.1
 تتيح مراقبة جميع القسامات وتحدید المسؤول الذي في حوزته     المختبر

ویجب أن ُتجّسد  . ابتداء من لحظة أخذها حتى لحظة التخلص منها 
للوآالة التقنية  اإلجراءات االلتزام بالمفاهيم المعروضة في الوثيقة   

بسلسلة التحریز الداخلية في   الخاصة  العالمية لمكافحة المنشطات 
 .المختبر

، یجب التحقق   العينة قبل القيام بالفتح األولي للزجاجة التي تحتوي على     5.2.3.2
مثل شریط األمان   (العينةمن سالمة األداة التي استخدمت لضمان سالمة  

 .متهاوتوثيق سال) أو أداة ختم الزجاجات
بإجراء یجب أن یضمن اإلجراء الخاص بإعداد القسامة آي تفحص   5.2.3.3

 .، عدم وجود أي احتمال لتلوث العينة أو القسامة  بإجراء تأآيدي أو فرزي

 االختبارات  5.2.4

 اختبار سالمة عينات البول 5.2.4.1
 سياسة مكتوبة تحدد   المختبر یجب أن یكون لدى  5.2.4.1.1

یير المتعلقة باختبارات التحقق من سالمة     اإلجراءات والمعا
 .العينة

ینبغي للمختبر أن یشير إلى وجود أي صفة غير عادیة   5.2.4.1.2
وینبغي   .  مثل اللون، أو الرائحة، أو الرغاوي-في البول 

تسجيل أي صفة غير عادیة وإدراجها ضمن التقریر الذي   
 .سلطة االختباریقدمه إلى 
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 (pH) أن یحدد الرقم الهيدروجيني     برالمختیجب على  5.2.4.1.3
، بوصفهما مؤشرین على سالمة عينة  "أ"والثقل النوعي للعينة 

سلطة  ویجوز إجراء تجارب أخرى إذا ما طلبت ذلك   . البول
 . ووافقت على هذا الوآالة العالمية لمكافحة المنشطاتاالختبار

 اختبار فحص البول 5.2.4.2
العقاقير   إلى الكشف عن وجود ةاإلجراءات الفرزیترمي  5.2.4.2.1

 اآلثار  أو العناصر األیضية للعقاقير المحظورة   أو المحظورة
 التي توجد استخدام العقاقير أو األساليب المحظورة  الدالة على 

بالنسبة لها طریقة فحص معتمدة من الوآالة العالمية لمكافحة       
 المنشطات، وذلك فيما یخص جميع العقاقير المذآورة في القسم     

 أو  العقاقير المحظورة خارج إطار المسابقاتالذي یتناول  
. من قائمة المحظوراتحسب الحالة، داخل إطار المسابقات،  

ویجوز للوآالة المذآورة أن تنص على استثناءات محددة من   
 .هذا القسم

 باستخدام أسلوب معتمد      اإلجراءات الفرزیة یجب أن تتم   5.2.4.2.2
مية لمكافحة المنشطات ویكون مالئما    أو مقبول من الوآالة العال

ویجب أن تكون  . للمواد أو األساليب الخاضعة لالختبار  
المعایير المستخدمة في الموافقة على نتيجة الفحص والسماح    

 .باالستمرار في اختبار العينة سليمة من الناحية العلمية  
یجب أن تشتمل جميع القياسات الفرزیة على ضوابط    5.2.4.2.3

 . الخاضعة لالختبارالعيناتیجابية باإلضافة إلى سلبية وإ
فيما یخص العقاقير التي یجب أن تتجاوز آميتها حدًا   5.2.4.2.4

، یجب أن  نتيجة تحليل غير طبيعيةمعينًا آي یشير ذلك إلى 
وال یقتضي األمر . تشتمل قياسات الفرز على ضوابط مالئمة  

 آي یتسنى   دیةللعقاقير الح  بالنسبة اإلجراءات الفرزیة تطبيق  
 .تلبية المتطلبات المتصلة بالكمية أو بدرجة الالیقين   

 االختبار التأآيدي لنتائج تحليل البول    5.2.4.3
 بالوثائق، آما یجب أن تراعى فيها          إجراءات التأآيد      یجب تدعيم جميع      

ویتمثل الغرض        . المتطلبات المتصلة بدرجة الالیقين الواجبة التطبيق                
أو تقدیر    / في آفالة الوقوف على العقار و         التأآيدیة     اإلجراءات    المنشود من     

ولما آان هدف القياس       . إجراءات الفرز   آميته واستبعاد أي عيب تقني في           
التأآيدي هو جمع معلومات إضافية عن نتيجة غير طبيعية، فإن اإلجراء                    

التمييز من اإلجراء       /التأآيدي ینبغي أن یكون أآثر اتساما باالنتقائية               
 .الفرزي 

 "أ "للعينة  االختبار التأآيدي   5.2.4.3.1
 إلى احتمال اإلجراءات الفرزیةعندما تشير   5.2.4.3.1.1

وجود عقار محظور أو عنصر أیضي لعقار 
محظور أو أثر دال على استخدام عقار محظور أو   
وسيلة محظورة، یجب تأآيد هذا االحتمال باستخدام     

 ".أ"ُقسامة ثانية مستمدة من العينة األصلية  
تعتبر السبكترومتریة الكتلية المقترنة بالتحليل     5.2.4.3.1.2

في وسط غازي أو ) الكروماتوغرافي(اللوني 
سائل، هي الطریقة المفضلة لتأآيد وجود العقاقير    
المحظورة أو عناصرها األیضية، أو اآلثار الدالة 



 

 المعيار الدولي للمختبرات 
 2004 أغسطس/آب - 4.0الصيغة 

20 

. على استخدام العقاقير أو الوسائل المحظورة  
 مقبولة  HPLC/MS و أCG/MSوتعتبر آل من طریقتي 

جراءات الفرزیة واإلجراءات  بالنسبة لكل من اإل
 .التأآيدیة بالنسبة لعقار معين 

یجوز اللجوء إلى قياس المناعة للتأآد من   5.2.4.3.1.3
وجود بروتينيات أو ببتيدات أو مشابهاتها أو آثار   

ویجب في قياس المناعة الذي  . دالة على استخدامها
ذلك تطبيق طریقة     یجري من أجل التأآد من 

یستعمل فيها جسم مضاد مختلف، وتتيح التعرف  
على معّين من ُمعّينات ُمستفيدات الببتيد أو        
البروتين مختلف عن ذلك الذي تم التعرف عليه في  

 .القياس الذي استخدم للفرز   
 سياسة لتحدید     المختبریجب أن یكون لدى    5.2.4.3.1.4

 التأآيدي    الظروف التي یجوز فيها إعادة االختبار
وذلك على سبيل المثال آما     " (أ  "لعينة الذي ُیجرى  

في حالة وجود عيب بشأن مراقبة جودة مجموعة  
ویجب أن تكون آل عملية إعادة ). ما من العينات 

االختبار التأآيدي مدعمة بالوثائق، وأن ُتجرى  
 ".أ "العينة جدیدة من قسامةعلى 

آد وجود آل   أن یؤالمختبر ليس مطلوبا من   5.2.4.3.1.5
 یتم التعرف على وجوده عن طریق   عقار محظور

وینبغي أن یتخذ القرار . اإلجراءات الفرزیة
الخاص بترتيب أولویة االختبارات التأآيدیة    

 وینبغي أن یكون هذا سلطة االختباربالتعاون مع 
وفضال عن ذلك یجب عدم     . القرار مدّعما بالوثائق

أي تقریر  إصدار أي شهادة بنتيجة التحليل أو   
نتائج نهائي مكتوب بنتيجة االختبار یحتوي على    

 .تحليل افتراضية 
 "ب "للعينة  االختبار التأآيدي   5.2.4.3.2

في الحاالت التي فيها یكون من المطلوب     5.2.4.3.2.1
عنصر أیضي ، أو عقار محظورالتأآد من وجود   
 دال على وجود )أو آثار (أثر ، أو لعقار محظور

، فإن  "ب  "العينة في ظورأسلوب مح أو عقار
ینبغي أن یجري في أقرب وقت " ب "العينة تحليل 

ممكن، وینبغي أن یكون قد اآتمل في خالل ثالثين       
نتيجة یوما من تاریخ اإلخطار بوجود  ) 30(

 ".أ "تحليلية غير طبيعية للعينة 
في " ب"یجب إجراء االختبار التأآيدي للعينة   5.2.4.3.2.2

 فيه االختبار التأآيدي    الذي أجري المختبر نفس 
ویجب أن ینفذ أخصائي تحليل آخر    ". أ  "للعينة

ویجوز أن یقوم نفس   ". ب"إجراءات تحليل العينة  
بضبط األدوات،   " أ "الفرد الذي أجرى التحليل   

 .ومراجعة األداء، والتحقق من صحة النتائج
النتيجة   " ب"العينة   یجب أن تؤآد نتيجة تحليل    5.2.4.3.2.3

نتيجة آي تعتبر  " أ "العينةعنها تحليل التي أسفر 
آما أن القيمة  . التحليل غير الطبيعية نتيجة صحيحة
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یجب أن تزید،  " ب "العينةالمتوسطة لنتيجة تحليل   
، على قيمة الحد المعلوم   العقاقير الحّدیةفيما یخص  

 .الخاص بها، بما في ذلك مراعاة عنصر الالیقين 
أو ممثله، ولممثل  / الریاضي ولالعبیرخص  5.2.4.3.2.4

 أو إدارة النتائج،   العينات الهيئة المسؤولة عن جمع  
، واالتحاد اللجنة األولمبية الوطنية   ولممثل 

الریاضي الوطني، واالتحاد الدولي، وأحد  
 ".ب "المترجمين، بحضور االختبار التأآيدي  

في حالة غياب آل األشخاص الوارد ذآرهم أعاله،  
 بتعيين شخص بدیل    ختبرالم أو سلطة االختبارتقوم 

للتحقق من أن الوعاء الذي یحتوي   ) شاهد مستقل (
ال یوجد به أي أثر للتالعب، وأن     " ب "العينةعلى 

الرقم الذي یحمله یتفق مع الرقم الموجود على     
 .مجموعة الوثائق
 أن یحّد من عدد األفراد    المختبر ویجوز لمدیر 

الموجودین في المناطق الخاضعة للمراقبة من  
 بناء على اعتبارات تتعلق بالسالمة أو  مختبرال

 .األمن
 أن یستبعد، أو أن یكون قد    المختبر ویجوز لمدیر 

 أو العباستبعد بناء على سلطة قانونية سليمة، أي    
وینبغي  .  یتدخل في عملية االختبارلالعبممثل 

سلطة  إبالغ أي سلوك یترتب عليه االستبعاد إلى    
اآا لقواعد مكافحة انته، ویجوز اعتباره االختبار

 من المدونة،  2.5المنشطات طبقا للمادة   
 محاولة التالعب، بأي جانب من   أو، "التالعب"

 ."جوانب مراقبة تعاطي المنشطات 
یجب أن تؤخذ القسامات المستخدمة في   5.2.4.3.2.5

 ".ب" األصلية  العينةالتحليل من  
 

 سياسة لتحدید     المختبریجب أن تكون لدى    3.2.4.3.2.6
ظروف التي یجوز فيها تكرار االختبار التأآيدي    ال

وینبغي أن ُیجرى آل اختبار ". ب "العينةعلى 
 ".ب "العينة جدیدة من قسامةتأآيدي جدید على  

 بالعينة إذا لم یسفر االختبار التأآيدي الخاص   5.2.4.3.2.7
 العينة  عن نتائج تحليلية تؤآد نتيجة تحليل     " ب"
بر سلبية ویجب إخطار   یجب أن تعتالعينة ، فإن "أ"

 . بنتيجة التحليل الجدیدة سلطة االختبار
 اختبارات فرزیة وتأآيدیة تجرى على مواد بيولوجية بدیلة 5.2.4.4

 البول، ما لم  عيناتال یسري هذا التطبيق إال على تحليل    5.2.4.4.1
ویعتبر الدم والبالزما والمصل من المواد      . ُیَنص على غير ذلك 

وال تحتوي هذه الوثيقة على   .  في ظروف معينة المقبولة للتحليل 
الشروط المحددة الالزمة الختبار هذه المواد بل ستصدر هذه 

 .الشروط في وثيقة أخرى مستقلة
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ال یجوز استخدام نتائج اختبارات تجرى على الشعر أو      5.2.4.4.2
األظافر أو اللعاب أو غيرها من المواد البيولوجية لنفي صحة 

 .التي أسفر عنها تحليل للبولغير الطبيعية نتائج التحليل  

 إدارة النتائج  5.2.5

 استعراض النتائج   5.2.5.1
نتائج قبل أن یصدر أي تقریر، یجب أن تخضع جميع     5.2.5.1.1

 الستعراض یجریه، بصورة مستقلة،  غير الطبيعية  التحليل
ویجب أن تكون عملية    . اثنان على األقل من العلميين المعتمدین  

 .اض مؤیدة بالوثائق االستعر
 :یجب أن تشمل عملية االستعراض، على األقل، ما یأتي  5.2.5.1.2
 التحریز الداخلية في المختبر الوثائق المتعلقة بسلسلة    •
 البيانات المتعلقة بسالمة عينات البول  •
سالمة الفرز التحليلي والبيانات والحسابات المتعلقة  •

 باإلجراءات التأآيدیة 
 بمراقبة الجودةالبيانات المتعلقة   •
مدى اآتمال الوثائق المؤیدة للنتائج التحليليلة الواردة في     •

 التقریر
نتائج التحليل غير عندما یتقرر رفض الموافقة على  5.2.5.1.3

 .، یجب تأیيد أسباب الرفض بالوثائق المؤیدة  الطبيعية 

 

 إعداد الوثائق والتقاریر    5.2.6

ت مدعمة بالوثائق لضمان إمساآه  إجراءاالمختبریجب أن یكون لدى  5.2.6.1
نتيجة تحليل  وفي حالة ظهور .  یتم تحليلهاعينةلسجل منظم یتعلق بكل   

، یجب أن یحتوي السجل على البيانات الالزمة لتأیيد النتائج غير طبيعية 
المجموعات على النحو الموضح في الوثيقة التقنية، (الواردة في التقریر 
 بوجه عام إمساك السجل بطریقة تتيح، في   وینبغي). الوثائقية للمختبرات

حالة غياب أخصائي التحليل المعني، ألخصائي تحليل آفء آخر، أن   
 .یقوم بتقييم االختبارات التي أجریت وبتفسير البيانات 

یجب أن تكون آل خطوة من خطوات االختبار موضحة على نحو یسمح     5.2.6.2
 .بالتعرف على العامل بالمختبر الذي نفذها 

أي تباین ملموس عن اإلجراءات المكتوبة یجب أن یوثق في السجل        5.2.6.3
 ).وذلك مثال في صورة مذآرة ترفق بالسجل  (
عندما تستخدم أدوات معينة في إجراء التحاليل، یجب تسجيل بارامترات   5.2.6.4

 .ضبط هذه األدوات فيما یخص آل تحليل  
(في خالل عشرة " أ "ل العينة  ینبغي أن یتم تقدیم تقریر عن نتائج تحلي    5.2.6.5

ویجوز أن یصبح الوقت . العينة أیام عمل، ابتداء من تاریخ تسلم ) 10
المحدد لتقدیم التقریر المطلوب لبعض المسابقات أقل بكثير من عشرة    

ویجوز تعدیل الوقت المحدد لتقدیم التقاریر بناء على اتفاق یتم بين    . أیام
 .المختبر وسلطة االختبار
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 بنتيجة التحليل أو التقریر المختبرجب أن تحتوي الشهادة التي یقدمها ی 5.2.6.6
الذي یقدمه عن االختبارات، باإلضافة إلى البنود المنصوص عليها في  

 :، على البيانات اآلتيةISO 17025المعيار 
 العينةرقم تعریف   •
 )إن وجد (المختبررقم تعریف   •
 )ر المسابقةداخل إطا/خارج إطار المسابقة(طبيعة االختبار   •
 أو الریاضة/اسم المسابقة و  •
 العينةتاریخ تسلم   •
 تاریخ التقریر •
 )بول، أو دم، أو غير ذلك(نوع العينة  •
 نتائج االختبار  •
 توقيع محرر الشهادة •
 .سلطة االختبار البيانات األخرى التي تحددها   •

 
 

العقاقير  ليس من المطلوب من المختبر أن یقيس الترآيزات فيما یخص      5.2.6.7
 التي یعين لها حدًا یجب عدم تجاوزه أو أن یبلغ عن تلك   لمحظورةا

 أن یقدم تقریرا عما تم اآتشافه بالفعل في للمختبروینبغي . الترآيزات
، أو عناصر أیضية للعقاقير المحظورة، أو  عقاقير محظورة من  العينة

 .أساليب محظورة، أو آثار دالة عليها 
 أن یثبت في تقریره أن   للمختبر ، ینبغي  یةبالعقاقير الحد فيما یتعلق    5.2.6.8

 الدالة على اّتباع اآلثار أو عناصرها األیضية  أو العقاقير المحظورة 
 موجودة بدرجة ترآيز یتجاوز الحد األقصى المسموح به  وسيلة محظورة

بالنسبة لدرجة الترآيز، مع مراعاة مستوى الالیقين لدى استنتاج أن    
وینبغي عدم إدراج التقدیر    . وز ذلك الحد  یتجاالعينة درجة الترآيز في 

المتعلق بعنصر الالیقين في الشهادة الخاصة بالتحليل أو في التقریر   
 .مجموعات وثائق المختبر الخاص باالختبار بل یجب إدراجه ضمن  

.  سياسة تتعلق بإبداء اآلراء وتفسير البيانات    المختبر یجب أن تكون لدى   5.2.6.9
ير في الشهادة المتعلقة بالتحليل أو في التقریر   ویجوز إدراج رأي أو تفس

المتعلق باالختبار، بشرط أن یتم اإلشارة بشكل واضح إلى أن ذلك هو   
ویجب تدعيم األساس الذي یستند إليه الرأي      . مجرد رأي أو تفسير 
 .بالوثائق الالزمة لذلك 

، یجوز للرأي أو التفسير، أن یتضمن، على سبيل المثال ال الحصر: مالحظة
توصيات بشأن آيفية استخدام النتائج والمعلومات المتعلقة بخصائص العقاقير     
وأیضها وتأثيرها، وما إذا آانت إحدى النتائج التي لوحظت تتفق أم ال تتفق مع     

 .الظروف المبينة في التقریر
، سلطة االختبار ، باإلضافة إلى تقدیم تقریر إلى المختبریجب على  5.2.6.10

 إلى  نتائج تحليل غير طبيعية    الوقت بتقدیم تقریر عن أي    أن یقوم في نفس
أما إذا    . الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات وإلى االتحاد الدولي المسؤول   

مثل األلعاب (ترتبط باتحاد دولي    الریاضية الاألحداثآانت األلعاب أو  
  ليسوا أعضاء في اتحاد دولي،الالعبونأو إذا آان ) الریاضية الجامعية

 إال  نتائج التحليل غير الطبيعية ر أن یقدم تقریره عن المختب فال یطلب من  
وتخضع جميع التقاریر لشروط  . الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  إلى 

 .المدونةالسریة المنصوص عليه في 
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،  الوآالة العالمية لمكافحة المنشطاتر أن یقدم إلى المختبیجب على  5.2.6.11
، تقاریر فصلية تتضمن ملخصًا لنتائج    الوآالة ده تلك   في الشكل الذي تحد  

 أي وینبغي أال تشتمل التقاریر على  . جميع االختبارات التي أجریت
.  وإحدى النتائج المحددة أحد الالعبين معلومات یمكن أن تربط بين  

وینبغي أن یشتمل التقریر على ملخص ألي عينات یجري رفض       
 .اختبارها وبيان ألسباب ذلك الرفض 

وحيثما یوجد مرآز لتبادل المعلومات یجب على المختبر أن یبلغ في  
نفس الوقت الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات بجميع المعلومات التي   

5.2.6.6، طبقا للشروط المبينة في المادة سلطة االختبارتم إبالغها إلى 
 في وتستخدم هذه المعلومات. ، بدال من الشروط الواردة في الفقرة أعاله

 .إعداد التقاریر الموجزة 
 
 على العناصر المحددة   مجموعات وثائق المختبر یجب أن تحتوي  5.2.6.12

مجموعات  بشأن للوآالة العالمية لمكافحة المنشطات في الوثيقة التقنية 
 .وثائق المختبرات 

 شاغال  بالالعبیعتبر الحفاظ على سریة المعلومات الخاصة   5.2.6.13
. بمراقبة تعاطي المنشطات المعنية  المختبراتيع أساسيا بالنسبة لجم 

وتتطلب السریة اتخاذ احتياطات إضافية نظرًا للطبيعة الحساسة لهذه   
 .االختبارات

 المختبرات  إلى سلطة االختبار الطلبات التي توجهها   5.2.6.13.1
 .بقصد الحصول على معلومات یجب أن تتم بطریق الكتابة   

 بواسطة  ائج التحليل غير الطبيعية نتال یجوز إبالغ  5.2.6.13.2
 .الهاتف

تعتبر المعلومات المرسلة بالفاآس مقبولة إذا آان قد تم        5.2.6.13.3
التحقق من سالمة آلة الفاآس التي تلقت المعلومات، وإذا   
آانت قد اتبعت اإلجراءات الالزمة للتحقق من أن الفاآس قد         

 .ُأرسل إلى الرقم الصحيح للفاآس 
 یجوز استخدام رسائل البرید اإللكتروني غير المشّفرة   ال 5.2.6.13.4

نتائج تحليل    في تقدیم أي تقریر أو إجراء أي مناقشة بشأن      
، إذا آان من الممكن التعرف على شخصية   غير طبيعية

 أو إذا تضمنت الرسائل أي معلومات تتعلق بتحدید    الالعب
ویجب على المختبر أیضا أن یقدم أي    . الالعبهویة 
 في العالمية لمكافحة المنشطات الوآالةت تطلبها معلوما

 4.5إطار برنامج الرصد، على النحو الموضح في المادة 
 .المدونةمن 

 عمليات إدارة الجودة 5.3

 التنظيم   5.3.1

وليس (، مختبرًا لالختبار ISO/IEC 17025، في إطار المعيار المختبریعتبر  5.3.1.1
 ).مختبرًا للمعایرة

 بمسؤوليات الرئيس التنفيذي، ما لم ُیَنص                  للمختبر   ) العلمي   (المدیر     یتمتع    5.3.1.2
 .على خالف ذلك  

 سياسات وأهداف الجودة 5.3.2
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یجب أن تفي السياسات المتعلقة بالجودة، وأن یفي تنفيذ هذه السياسات،  5.3.2.1
، المتعلق بنظام إدارة الجودة، من   4.2بالمتطلبات المبينة في القسم   

، ویجب أن یشمل ذلك دليًال عن الجودة یبين نظام      ISO/IEC 17025المعيار  
 .الجودة

ینبغي تعيين أحد العاملين آمدیر لشؤون الجودة، وینبغي أن یتمتع بسلطة        5.3.2.2
 .ومسؤولية تتيحان له تنفيذ نظام إدارة الجودة وآفالة االمتثال له  

 

 

 ضبط الوثائق   5.3.3

 4.3عليها نظام إدارة الجودة بمتطلبات القسم   یجب أن تفي مراقبة الوثائق التي یرتكز  
 .ISO/IEC 17025المتعلق بمراقبة الوثائق، من المعيار   

على دليل ) أو الشخص المعين لذلك  (المختبریجب أن یوافق مدیر   5.3.3.1
الجودة وعلى جميع الوثائق األخرى التي یستخدمها العاملون في إنجاز   

 .االختبارات
نظام إدارة الجودة، أن تكون محتویات الوثائق التقنية    یجب أن یكفل   5.3.3.2

 قد أدمجت في األدلة المالئمة بحلول للوآالة العالمية لمكافحة المنشطات
وإذا  .  تم توفيره وتوثيقه  قدتاریخ نفاذ مفعول الوثائق، وأن یكون التدریب 

الوآالة العالمية لمكافحة  تعذر تحقيق ذلك فينبغي تقدیم طلب آتابي إلى      
 . یلتمس فيه تمدید الموعد   المنشطات

 استعراض الطلبات والعطاءات والعقود    5.3.4

 عند القيام    ISO/IEC 17025 من المعيار  4.4یجب استيفاء الشروط المبينة في القسم    
 .باستعراض الوثائق القانونية أو االتفاقات المتعلقة باالختبارات 

بشأن االختبارات التي یمكن   سلطة االختبار أن یكفل إخطار المختبرویجب على 
 .إجراؤها على العينات التي قدمت للتحليل 

 التعاقد من الباطن على إجراء االختبارات     5.3.5

 أن یجري جميع    الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات   المعتمد من   المختبریجب على 
 وفي حالة .األعمال التي ُیعهد إليه بها عن طریق موظفيه ومعداته داخل مرافقه المعتمدة        

مثل    (المختبرالحاجة إلى استخدام تكنولوجيات خاصة قد ال تكون متوافرة لدى 
 العينة یجوز إرسال )[EPO/NESP] أو التبئير المتساوي التكهرب  GC/C/IRMSتكنولوجيات 

 تكون التكنولوجيا التي   الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات   آخر معتمد من  مختبرإلى 
 .يل متوافرة فيه یحتاج إليها التحل 

 أن تختار، في ظروف استثنائية، منح  للوآالة العالمية لمكافحة المنشطاتویجوز 
وفي مثل هذه الحاالت،   . ترخيص خاص یسمح بالتعاقد من الباطن على تنفيذ مهام معينة   

تقع المسؤولية عن آفالة الحفاظ على مستوى الجودة وسلسلة التحریز المالئمة خالل      
 .الوآالة  المعتمد من  المختبرا على عاتق مدیر  العملية بأآمله 

 شراء الخدمات والمستلزمات 5.3.6

 المواد الكيميائية والمواد الكاشفة  5.3.6.1
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یجب أن تكون المواد الكيميائية والمواد الكاشفة مالئمة للغرض المنشود       
ویجب الحصول على الوثائق . وأن تتسم بالدرجة المقررة من النقاء

تعلقة بالنقاء عندما تكون متاحة آما یجب االحتفاظ بها ضمن   المرجعية الم
 .الوثائق الخاصة بنظام الجودة 

المواد وفي حالة ندرة أو صعوبة الحصول على المواد الكاشفة أو 
، وعلى األخص ما یستخدم منها في    المجموعات المرجعية، أو المرجعية

الحية إذا ُوجدت التحاليل النوعية، فإنه یمكن تمدید تاریخ انتهاء الص    
 .وثائق آافية تثبت عدم حدوث تدهور مؤثر 

یجب التخلص من النفایات بطریقة تتفق مع القوانين الوطنية وغيرها من  5.3.6.2
ویشمل ذلك المواد التي تنطوي على أخطار     . اللوائح ذات الصلة 

بيولوجية، والمواد الكيميائية، والمواد الخاضعة للرقابة، والنظائر  
 . إذا اسُتخدمت المشّعة،

ینبغي اتباع سياسات تكفل السالمة والصحة البيئية من أجل حمایة  5.3.6.3
 .العاملين والجمهور والبيئة

 خدمة العمالء 5.3.7

یجب أن تؤدى خدمة العمالء على نحو یتفق مع الشروط المبينة في     5.3.7.1
 .ISO/IEC 17025 من المعيار  4.7القسم 

 الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  لطلبات آفالة االستجابة  5.3.7.2
 :یجب على مدیر المختبر أو من یعينه أن یقوم بما یلي 

 أن یؤمن القدر الكافي من االتصال •
 بأي ظروف أو معلومات الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات أن یبلغ  •

 أو العينات، غير عادیة فيما یتعلق ببرامج االختبارات، أو مخالفات في    
 . المحتمل لعقاقير جدیدة  خداماالست

 في الوقت المناسب   الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  أن یقدم إلى   •
معلومات تفسيریة مستوفاة حسبما یكون مالئما ومطلوبا لمنح اعتماد     

 .الجودة
 سلطة االختبارآفالة التعاون مع  5.3.7.3

ي   مطلعا على القواعد الت المختبریجب أن یكون مدیر  5.3.7.3.1
 .قائمة المحظورات  وعلى سلطة االختبار تطبقها 

 فيما سلطة االختبار أن یتجاوب مع المختبرینبغي لمدیر   5.3.7.3.2
یتعلق بتحدید المواعيد، وإبالغ المعلومات، أو احتياجات الدعم    

وینبغي لصور التجاوب المذآور أن تشمل، على . األخرى
 :سبيل المثال ال الحصر، ما یأتي 

 فيما یتعلق بأي مسألة هامة تتصل    لطة االختبار بس االتصال  •
باحتياجات االختبار أو بأي ظرف غير عادي في عملية   

 ).بما في ذلك التأخر في تقدیم التقاریر (االختبار 
لسلطة  التصرف بدون انحياز فيما یتعلق باالنتماء الوطني   •

 .االختبار
سلطة تقدیم معلومات آاملة وفي الموعد المناسب إلى   •

 عندما تطلب ذلك أو عندما یوجد احتمال لسوء فهم         باراالخت
 .التقریر الخاص باالختبار أو الشهادة الخاصة بالتحليل 
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أو شهادة الخبراء بشأن أي نتيجة اختبار أو /تقدیم األدلة و  •
، وفقا لما تقتضيه اإلجراءات  المختبرتقریر أصدره 

 .اإلداریة أو إجراءات التحكيم أو اإلجراءات القانونية 
سلطات   تعليق أو شكوى تقدمها إحدى      أيالرد على  •

 بشأن منظمات مكافحة المنشطات   أو إحدى االختبار
 . وأدائهالمختبر

. سلطة االختبار  أن یرصد مدى رضا المختبریجب على  5.3.7.3.3
 سلطة االختبار  وینبغي أن تكون هناك وثائق تثبت أن شواغل   

 حيثما آان   المختبربقد تم دمجها في نظام إدارة الجودة الخاص  
 .ذلك مناسبا 

 أن یضع النظام الذي یتطلبه المعيار     المختبریجب على  5.3.7.3.4
ISO 17025    لرصد المؤشرات الرئيسية لمدى جودة خدمات 
 .المختبر

 الشكاوى  5.3.8

 .ISO/IEC من المعيار  4.8یجري النظر في الشكاوى طبقا لألحكام المبينة في القسم   

 ختبار غير المطابقة للشروط  ضبط أعمال اال  5.3.9

یجب أن تكون للمختبر سياسات وإجراءات ُتطّبق في حالة عدم امتثال      5.3.9.1
أي جانب من اختباراته أو أي نتيجة من نتائج اختباراته لإلجراءات      

 .المقررة

یجب االحتفاظ بالوثائق التي تثبت وقوع أي شكل من أشكال عدم           5.3.9.2
، أو حدوث أي   العيناتروتوآول المتعلق باختبار  االمتثال لإلجراء أو الب 

 .العينة  خروج عليه، باعتبارها تشكل جزءًا من السجل الدائم لتلك  

 اإلجراءات التصحيحية   5.3.10

 ISO/IEC من المعيار 4.10یجب القيام باإلجراءات التصحيحية طبقا لما ینص عليه القسم 
17025. 

 اإلجراءات الوقائية   5.3.11

 ISO/IEC من المعيار 4.11إلجراءات الوقائية طبقا لما ینص عليه القسم یجب اتخاذ ا
17025. 

 

 

 مراقبة السجالت 5.3.12

 السجالت التقنية  5.3.12.1
 بالعينات یجب االحتفاظ بالسجالت التحليلية المتعلقة      5.3.12.1.1

بسلسلة التحریز في  السلبية، بما فيها الوثائق المتعلقة    
، ومعالم  T/Eبشأن النسبة  (لطبية والمعلومات ا المختبر

، في مكان آمن لمدة  )االستروید، والمؤشرات الخاصة بالدم
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آما یجب االحتفاظ بالسجالت     . على األقل) 2(عامين اثنين  
  وبالعينات  التي توجد بها مخالفات بالعيناتالمتعلقة 

) 2(المرفوضة وتخزینها في مكان آمن لمدة عامين اثنين 
 .على األقل

یجب االحتفاظ بجميع السجالت التحليلية المتعلقة    5.3.12.1.2
  نتائج تحليل غير طبيعية  التي أسفر فحصها عن  بالعينات

سنوات على األقل  ) 5(وتخزینها في مكان آمن لمدة خمس    
 أو بموجب  سلطة االختبار ما لم ُیقرر خالف ذلك من ِقبل    

 .عقد
لجميع نتائج  یجب االحتفاظ بالبيانات الخام المؤیدة     5.3.12.1.3

 .سنوات ) 5(التحاليل وتخزینها في مكان آمن لمدة خمس 

 المراجعة الداخلية 5.3.13

 من 4.13یجب أن تجرى المراجعة الداخلية طبقا لمقتضيات القسم      5.3.13.1
 .ISO/17025المعيار 

یجوز توزیع المسؤوليات عن المراجعة الداخلية على الموظفين   5.3.13.2
 . بمراجعة المجال الخاص به خصش بشرط أال یقوم أي  

 االستعراضات اإلداریة 5.3.14

تجرى االستعراضات اإلداریة وفاء بالشروط المبينة في القسم      5.3.14.1
 .ISO/17025 من المعيار 4.14

، من وقت آلخر، الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات تنشر  5.3.14.2
ر تنفيذ التوصيات ویعتب. توصيات تقنية محددة، في صورة وثائق تقنية

التقنية المبينة في الوثائق التقنية إلزاميا وینبغي أن یتم في تاریخ نفاذ       
 .المفعول

تكون للوثائق التقنية أولویة على أي مطبوعات سابقة متعلقة بموضوع   
وتكون الوثيقة النافذة . مماثل، أو على هذه الوثيقة حسبما یقتضي األمر

. العينة  دخل حيز النفاذ قبل تسلم   المفعول هي أحدث وثيقة تقنية ت
 متاحة على الموقع  الوثيقة التقنيةوستكون الطبعة النافذة المفعول من  

 . على شبكة الویببالوآالة العالمية لمكافحة المنشطات   الخاص 

 عمليات الدعم 5.4

 اعتبارات عامة  5.4.1

 .ISO/IEC 17025یجري تقدیم الدعم العام وفقا للمعيار   

 ن العاملو 5.4.2

، أو یعمل فيه عن طریق المختبریجب أن یكون لكل شخص یوظفه  5.4.2.1
ویجب أن یحتوي  . التعاقد، ملف وظيفي یتاح االطالع عليه للمراجعين  

الملف على نسخ من بيان المؤهالت والخبرة، أو النموذج الخاص ببيان     
 .المؤهالت، ووصف للعمل، والوثائق المتعلقة بالتدریب األّولي والمستمر 

 أن یحافظ بالشكل المالئم على سریة المعلومات  المختبرویجب على 
 .الشخصية
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یجب أن تكون لدى جميع العاملين معرفة آاملة بمسؤولياتهم، بما في     5.4.2.2
، وسریة النتائج، وبروتوآوالت المختبرذلك المسؤوليات المتعلقة بأمن  

اریة لتنفيذ أي  ، واإلجراءات المعيسلسلة التحریز الداخلية في المختبر 
 .أسلوب مختبري یستخدمونه في عملهم 

 المختبر  مسؤوال عن آفالة تمتع العاملين في المختبریعتبر مدیر   5.4.2.3
وینبغي   . بالتدریب الكافي وحصولهم على الخبرة الالزمة ألداء واجباتهم 

أن تكون الشهادة الدالة على ذلك مدعمة بوثائق تودع في الملف الوظيفي       
 .لكل فرد

 مدیر یملك المؤهالت   مراقبة المنشطات   مختبریجب أن یكون لدى    5.4.2.4
. الالزمة ليتحمل المسؤوليات المهنية والتنظيمية والتعليمية واإلداریة  

 : فيما یأتي المختبر وتتمثل المؤهالت المطلوب توافرها لدى مدیر  

اظر    تدریب ینأودرجة الدآتوراه أو ما یعادلها في أحد العلوم الطبيعية       •
درجة الدآتوراه في أحد العلوم الطبيعية، من ذلك مثًال درجة طبية أو    

 . مناسببتدریبعلمية تقترن بخبرة مناسبة أو 
خبرة في مجال تحليل المواد البيولوجية للعقاقير التي تستخدم    •

 .آمنشطات
تدریب مالئم أو خبرة مالئمة في تطبيقات الطب الشرعي المتعلقة   •

 .طاتبمراقبة تعاطي المنش 
 واحدًا أو أآثر من العاملين   مراقبة المنشطات  مختبر  یضمیجب أن  5.4.2.5

مؤهلين للقيام بمهمة العلميين الموثقين المسؤولين عن استعراض جميع       
البيانات ذات الصلة، ونتائج مراقبة الجودة، والشهادة على صحة تقاریر  

 :لك هي اآلتيةوالمؤهالت المطلوبة لذ . المختبراالختبارات التي أجراها 

درجة البكالوریوس في التكنولوجيا الطبية، أو الكيمياء، أو البيولوجيا،  •
وتعتبر الخبرة الموثقة . أو العلوم الطبيعية ذات الصلة أو ما یعادلها   

، معاِدلة  مختبرات مراقبة المنشطات سنوات أو أآثر في أحد 8لمدة 
 .لدرجة البكالوریوس بالنسبة لهذه الوظيفة

 مجال تحليل المواد المنشطة الموجودة في السوائل  خبرة في •
 .البيولوجية

خبرة في مجال استخدام التقنيات التحليلية ذات الصلة مثل التحليل      •
اللوني، وقياسات المناعة، والتحليل اللوني في وسط  

 .السبكترومتریة الكتلية /غازي
فهم آامل  ینبغي للعاملين في وظائف إشرافية أن یكونوا متمتعين ب 5.4.2.6

إلجراءات مراقبة الجودة، واستعراض نتائج االختبارات وتفسيرها   
؛ سلسلة التحریز الداخلية في المختبر  وإعداد التقاریر عنها؛ ومراعاة  

وتتمثل  . واتخاذ التدابير السليمة الالزمة لمعالجة المشكالت التحليلية     
 :المؤهالت المطلوب توافرها في المشرف فيما یأتي 

لوریوس في التكنولوجيا الطبية، أو الكيمياء، أو البيولوجيا، درجة البكا •
وتعتبر الخبرة الموثقة . أو العلوم الطبيعية ذات الصلة أو ما یعادلها   

، معادلة  مختبرات مراقبة المنشطات سنوات أو أآثر في أحد 5لمدة 
 .لدرجة البكالوریوس بالنسبة لهذه الوظيفة

ة ذات الصلة، بما فيها تحليل  خبرة في مجال االختبارات التحليلي •
 . في المواد البيولوجيةالعقاقير المحظورة 
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خبرة في مجال استخدام تقنيات تحليلية مثل التحليل اللوني، وقياسات    •
 .السبكترومتریة الكتلية  /المناعة، والتحليل اللوني في وسط غازي

 .القدرة على آفالة االمتثال لنظم إدارة الجودة وعمليات ضمان الجودة  •

 المنشآت والظروف البيئية   5.4.3

 ضبط البيئة  5.4.3.1
 مالئمةتوفير إمدادات آهربائية    5.4.3.1.1

 توافر إمدادات آهربائية المختبریجب أن یكفل  5.4.3.1.1.1
یحدث انقطاع للكهرباء أو یلحق    مالئمة حتى ال

 .ضرر بالبيانات الُمخّزنة
حدات   ینبغي تغذیة جميع الحواسيب، والو  5.4.3.1.1.2

الطرفية الملحقة بها، وأجهزة االتصال، باإلمدادات    
 .على نحو یكفل عدم انقطاع الخدمة  

ینبغي أن تكون لدى المختبر سياسات تكفل      5.4.3.1.1.3
أو المجمدة في   /سالمة العينات الُمخّزنة المبردة و 

 .حالة انقطاع التيار الكهربائي 
آما  . ية مكتوبةیجب أن تكون لدى المختبر سياسة أمن   5.4.3.1.2

 .یجب إنفاذ االمتثال للسياسات األمنية الخاصة بالمختبر 
یجب االمتثال للتشریعات الوطنية الواجبة التطبيق لدى         5.4.3.1.3

 .تخزین ومناولة العقاقير الخاضعة للرقابة
 أمن المرفق 5.4.3.2

 سياسة ألمن مرافقه، یمكن المختبریجب أن تكون لدى  5.4.3.2.1
 .قدیرًا للتهدیدات والمخاطر التي قد یتعرض لها   أن تتضمن ت

ینبغي تحدید ثالث مناطق ینظم الدخول إليها في دليل           5.4.3.2.2
 :الجودة أو في خطة تقدیر التهدیدات 

وهي نقطة مراقبة أولية ال یجوز لألفراد   . منطقة االستقبال  •
 .غير المرخص لهم أن یتخطوها إال في صحبة مرافق 

 .مناطق العمل العامة   •
ینبغي أن یكون دخول هذه  . المناطق الخاضعة للمراقبة  •

المناطق خاضعا للمراقبة، آما ینبغي استخدام سجالت   
 .لتسجيل حرآة دخول الزائرین 

ُیقصر المختبر دخول المناطق الخاضعة للمراقبة على   5.4.3.2.3
وینبغي اختيار أحد العاملين   . األشخاص المرخص لهم بذلك    

توافر لدیه معرفة شاملة بنظام األمن   لكي یعمل آضابط أمن ت 
 .وسيطرة آاملة عليه

یجب أن یكون األشخاص غير المرخص لهم مصحوبين   5.4.3.2.4
ویجوز إصدار  . بمرافق في المناطق الخاضعة للمراقبة   

ترخيص مؤقت لألفراد الذین یطلبون دخول المناطق الخاضعة      
 خدمات أو  للمراقبة مثل أفرقة المراجعة واألفراد الذین یؤدون 

 .یقومون بإصالحات
یحسن تخصيص منطقة منفصلة خاضعة للمراقبة من   5.4.3.2.5

 . وتحضير القسامات العيناتأجل تلقي 
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 اختبار أساليب االختبار واعتمادها     5.4.4

 اختيار األساليب 5.4.4.1
ال تتوافر بوجه عام أساليب قياسية للتحاليل المتعلقة بمراقبة تعاطي   

 أن یضع، ویعتمد، ویوّثق أساليب المختبر یجب على ولذلك. المنشطات
داخلية تستخدم في تحليل المرّآبات المدرجة في قائمة المحظورات     

ویجب اختيار أساليب االختبار واعتمادها . والعقاقير ذات الصلة بها
 .بحيث تكون مالئمة لتحقيق الغرض المنشود منها  

 العقاقير غير الحّدیة 5.4.4.1.1
ير مطالبة بأن تقيس أو تقدم تقاریر عن درجة      غالمختبرات 

 .العقاقير غير الحّدیةترآيز 
، آجزء من عملية اعتماد أسلوب   المختبرویضع على 

انظر   (العقاقير المحظورةاالختبار، معایير مقبولة لتحدید 
 ).الوثيقة التقنية المتعلقة بتحدید معایير التحاليل النوعية  

الحدود الدنيا   ته على بلوغ  أن یثبت قدرالمختبرویجب على 
، عن طریق استخدام عقار أو عقاقير ذات   لألداء المطلوب 

وفي حالة . طابع تمثيلي إذا آانت المستویات المالئمة متاحة    
 للتحدید، یجب تعيين حد معين  مجموعة مرجعية استخدام 

للكشف، بالنسبة للطریقة المستخدمة، عن طریق تحدید عقار    
 .ذي طابع تمثيلي 

 العقاقير الحّدیة 5.4.4.1.2
یجب على المختبر أن یضع أساليب اختبار تكون فيها درجة    

ویجب أن یكون . الالیقين مقبولة وقریبة من عتبة الترآيز  
األسلوب قادرًا على توثيق آل من الترآيز النسبي وتحدید      

 . الدالة عليهااآلثارأو األیضية  أو عناصرها العقاقيرهویة 
، وذلك  للعقاقير الحدیة  تأآيدیة بالنسبة  ویجب استخدام أساليب  

 قسامات وثالث " أ" مأخوذة من الزجاجة قساماتعلى ثالث 
، إذا ما ُأجري اختبار تأآيدي على   "ب"مأخوذة من الزجاجة 

، قساماتوإذا لم یكف حجم العينات لتحليل ثالث    ". ب  "العينة
فإنه ینبغي تحليل أآبر عدد ممكن من القسامات التي یمكن       

نتائج  وینبغي أن ترتكز القرارات الخاصة بوجود . ادهاإعد
، على متوسط درجات الترآيز المقيسة، وأن    تحليل غير طبيعية 

، الذي یناظر     Kتراعي درجة الالیقين المتعلق بعامل التغطية    
%. 95 التي تم تحليلها ومستوى من الثقة نسبته     القسامات عدد 

م األمر، متوسط    ویجب أن تبين التقاریر والوثائق، آلما لز  
 .درجة الترآيز

 الحد األدنى لألداء المطلوب  5.4.4.1.3
 معا،   العقاقير الحدیة  و العقاقير غير الحدیة فيما یتعلق بكل من   

 فيما  بحد أدنى من األداء المطلوب  أن یفي  المختبریتعين على 
یتعلق باآتشاف وتحدید وإثبات أن أحد العقاقير یجاوز عتبة      

 ).إذا ما طلب ذلك (الترآيز المقررة  
 اعتماد أساليب االختبار   5.4.4.2
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ومن  . للعقاقير غير الحدیةیجب اعتماد أساليب االختبار   5.4.4.2.1
أمثلة العوامل المتعلقة بتحدید ما إذا آان أسلوب االختبار    

 :یأتي مالئمًا لتحقيق هذا الغرض ما  
یجب تحدید وتوثيق قدرة القياس على . التخصص النوعي  •

ویجب أن یكون القياس  . لعقاقير المعنية وحدهااآتشاف ا
قادرًا على التمييز بين مرّآبات البنى المرتبطة ببعضها      

 .ارتباطا وثيقا
لما آانت نتائج تحليل    . القدرة على تحدید هویة العقاقير  •

 للمختبر  ليست نتائج آمية، فإنه ینبغي    العقاقير غير الحدیة 
قار الذي یمثل    أن یضع معایير تكفل تحدید واآتشاف الع

، بصورة متكررة عن العقاقير المحظورة الفئة المعنية من  
وجوده في العينة بدرجة ترآيز تقرب من الحد األدنى     

 .لألداء المطلوب 
أن یتيح أسلوب االختبار تحقيق نفس النتائج رغم  . القوة •

أما الظروف  . وجود تغيرات ضئيلة في ظروف التحليل
نفس النتائج، فيجب  التي تعتبر حاسمة للحصول على  

 .إخضاعها للضبط
یجب تحدید وتنفيذ الشروط المطلوبة للحيلولة دون     . االنتقال •

انتقال العقاقير محل االهتمام من عينة إلى أخرى خالل   
 .المعالجة أو التحليل اآللي

ینبغي أال یسمح أسلوب االختبار بتدخل       . تدخل المادة  •
جود عناصر من عينة المادة في عملية الكشف عن و

 الدالة اآلثار أو عناصرها األیضية أو العقاقير المحظورة
 .عليها

ینبغي استخدام معایير مرجعية في تحدید هویة   . المعایير •
فإذا لم توجد معایير   . العقاقير، إذا وجدت تلك المعایير 

مرجعية فإنه یجوز في تلك الحالة استخدام بيانات أو عينات  
 . معتمدةمجموعة مرجعيةمستمدة من  

العقاقير   یجب اعتماد أساليب اختبار تأآيدیة فيما یخص  5.4.4.2.2
ومن أمثلة العوامل المتعلقة بتحدید ما إذا آان أسلوب    . الحدیة

 :االختبار مالئما لتحقيق هذا الغرض ما یأتي   
یجب تحدید وتوثيق قدرة القياس على . التخصص النوعي  •

لقياس  ویجب أن یكون ا. اآتشاف العقاقير المعنية وحدها
قادرًا على التمييز بين مرّآبات البنى المرتبطة ببعضها      

 .ارتباطا وثيقا
یجب أن یسمح أسلوب االختبار بتحقيق نفس   . الدقة الوسيطة •

النتائج في أوقات مختلفة ومع تباین األشخاص الذین  
 عند العتبة   الدقة الوسيطةویجب توثيق  . یجرون القياس

 .المعنية
وب االختبار تحقيق نفس النتائج    یجب أن یتيح أسل. القوة •

أما  . رغم وجود تغيرات ضئيلة في ظروف التحليل 
الظروف التي تعتبر حاسمة للحصول على نفس النتائج،    

 .فيجب إخضاعها للضبط
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یجب تحدید وتنفيذ الشروط المطلوبة للحيلولة دون     . االنتقال •
انتقال العقاقير محل االهتمام من عينة إلى أخرى خالل   

 . أو التحليل اآلليالمعالجة
یجب أن یحّد أسلوب االختبار من تدخل    . تدخل المادة  •

العقاقير  عناصر من عينة المادة في عملية قياس آمية 
 . الدالة عليهااآلثار أو عناصرها األیضية أو المحظورة

ینبغي استخدام معایير مرجعية في تحدید الكميات،     . المعایير •
وجد معایير مرجعية، فإنه  فإذا لم ت. إذا وجدت تلك المعایير  

یجوز في تلك الحالة استخدام بيانات أو عينات مستمدة من        
 . معتمدةمجموعة مرجعية

 أن یثبت   المختبریجب على  . الحدود الدنيا لألداء المطلوب   •
أنه قادر على اآتشاف المرآبات التمثيلية لكل فئة عقاقير   

وینبغي . الحدود الدنيا المعينة لألداء المطلوب  محظورة عند 
 أیضا أن یعين الحد الذي یسمح بالكشف وحد  للمختبر

التقدیر الكمي، إذا آانت الحدود الدنيا لألداء المطلوب قریبة      
 .من هذین الحدین

یجب توثيق االرتباط الخطي عند النسب التي تتراوح بين       •
من القيمة الحدیة، ما لم ُیَنص على خالف % 200و % 50

 .ذلك في الوثيقة التقنية
 تقييم درجة الالیقين في أسلوب ما  5.4.4.3

 عناصره األیضية أو  عقار محظورفي معظم الحاالت یعتبر تحدید هویة     
وعليه ال . تحليل غير طبيعية   نتيجة الدالة عليه آافيا لإلبالغ عن    اآلثار أو 

 ISO/IECینطبق في هذا الصدد مفهوم الالیقين الكمي المبين في المعيار        
 أو  GC/MS تحدید هویة مرآب عن طریق أسلوب أما في حالة. 17025

، فإنه توجد مقایيس نوعية تقلل إلى حد آبير من درجة  HPLC/MSاألسلوب 
 .الالیقين في تحدید هویة العقاقير 

، یجب مراعاة درجة الالیقين لدى تحدید هویة  العقاقير الحدیةوفي حالة 
ن الحد   العقار ولدى إثبات أن العقار موجود بدرجة ترآيز أعلى م 

 .المسموح به 
 درجة الالیقين في تحدید هویة العقاقير 5.4.4.3.1

. یجب توثيق الخصائص التحليلية المناسبة لكل قياس بعينه      
 أن یضع معایير لتحدید هویة المرآبات،  المختبرویجب على 

تتسم بدرجة من الدقة تعادل على األقل درجة الدقة التي تتسم      
 .الموضوع وثيقة تقنية متعلقة ب أيبها 

درجة الالیقين في إثبات وجود أحد العقاقير بنسبة تجاوز    5.4.4.3.2
 :الحد المقرر

مراقبة الغرض المنشود من اإلبالغ عن القيم الحدیة في إطار      
العقار المحظور أو عناصره  ، هو إثبات أن تعاطي المنشطات

 موجودة بدرجة ترآيز تتجاوز األیضية أو اآلثار الدالة عليه
وینبغي أن یكون أسلوب االختبار،   .  الحدیة المسموح بهاالقيمة

بما في ذلك اختيار المعایير والضوابط، وبيان درجة الالیقين، 
 .مصممًا على نحو یالئم الغرض
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ینبغي مراعاة درجة الالیقين فيما یخص النتائج               5.4.4.3.2.1
سيما القيمة الحدیة، أثناء اعتماد أسلوب               الكمية وال   

االختالف عند تكرار        الل حساب    التحليل من خ    
 .، واالنحياز حيثما أمكن      والدقة الوسيطة      ، التحليل  

ینبغي أن ُیستند في التعبير عن درجة الالیقين  5.4.4.3.2.2
إلى المفهوم الموسع لالیقين الذي یستخدم فيه عامل     

95، الذي یحقق مستوى من الثقة یبلغ     Kالتغطية  
تيقن أیضا  ویجوز أن یأخذ التعبير عن عدم ال %. 

 وحيد الجانب یحقق مستوى من   (t)صورة اختبار 
 %.95الثقة یبلغ 

یمكن تناول درجة الالیقين بمزید من التعمق      5.4.4.3.2.3
في الوثائق التقنية تبعًا للغرض من تحليل عقاقير 

 .محددة
 الرقابة على البيانات 5.4.4.4

 أمن البيانات والحواسيب  5.4.4.4.1
ول إلى الوحدات الطرفية للحواسيب، إن الوص 5.4.4.4.1.1

والحواسيب، وغيرها من معدات التشغيل، یجب أن 
یخضع للرقابة من زاویة الوصول المادي وعن 
طریق تحدید مستویات متعددة للوصول إلى تلك 
األجهزة تراقب عن طریق آلمات السر وغيرها من 
الوسائل المستخدمة للتعرف على مستخدم الحاسوب 

وتشمل هذه الوسائل، على سبيل . هوتحدید شخصيت
المثال ال الحصر، امتيازات الدخول، والشفرات 
الخاصة بمستخدم الحاسوب، والوصول إلى 
 .األقراص، والتحّكم في إمكانية الوصول إلى الملفات

یجب أن تتخذ بصورة منتظمة إجراءات     5.4.4.4.1.2
للحمایة االحتياطية لبرامجيات التشغيل ولجميع   

 واالحتفاظ بنسخة حدیثة بعيدا عن الموقع      الملفات،
 .في مكان آمن

یجب أن تحول البرامجيات دون تغيير النتائج،    5.4.4.4.1.3
إال إذا توافر نظام یسمح بتحدید الشخص الذي یقوم      
بالتحریر، وإال إذا أمكن جعل التحریر مقصورًا    

 .على مستخدمين یتمتعون بحق الوصول الالزم  
ليات إدخال البيانات، وتسجيل  جميع عم 5.4.4.4.1.4

عمليات إعداد التقاریر وجميع التغييرات التي      
یجري إدخالها على البيانات الواردة في التقاریر،   

ویجب أن یشتمل    . یجب أن ُتدّون في سجل مراجعة 
ذلك السجل على بيان تاریخ ووقت التدخل،    
والمعلومات التي تم تغييرها، والفرد الذي قام بتلك    

 .المهمة

 المعدات 5.4.5

 .یجب إعداد واستيفاء قائمة بالمعدات المتاحة   5.4.5.1
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 أن تنفذ برنامجًا لصيانة ومعایرة المعدات، وفقا المختبرات یجب على  5.4.5.2
 ISO/17025 من المعيار  5.5للقسم 

ینبغي صيانة معدات الخدمة العامة التي ال تستخدم في إجراء القياس،   5.4.5.3
نظري، والتحقق من توافر شروط السالمة،  عن طریق الفحص ال
وال یحتاج األمر إلى إجراء عمليات معایرة إال   . والتنظيف إذا لزم األمر  

ویجب . حيثما آان لعمليات الضبط تأثير جوهري على نتيجة االختبار       
إعداد جدول زمني لصيانة معدات مثل أغطية المداخن، وأجهزة الطرد 

ها من األدوات التي تستخدم في    المرآزي، وأجهزة التبخير، وغير
 .أساليب االختبار 

یجب أن تخضع المعدات أو أدوات قياس األحجام التي تستخدم في   5.4.5.4
القياس، لعمليات دوریة للتحقق من جودة األداء، وأن یتم تعهدها بالصيانة  

 .والتنظيف واإلصالح 
جل خدمة  یجوز التعاقد من الباطن مع مقدمي خدمات مؤهلين من أ   5.4.5.5

 .وصيانة وإصالح معدات القياس 
 .یجب أن توثق جميع عمليات صيانة المعدات وخدمتها وإصالحها   5.4.5.6

 مرجعية القياسات  5.4.6

 :المعایير المرجعية  5.4.6.1
تعتبر العقاقير والعناصر األیضية المرجعية المتاحة، التي یمكن العثور      

ولكن عندما تتوافر  . ليلة العددعلى معایير وطنية أو دولية تنظم قياسها، ق 
العقاقير أو العناصر األیضية المرجعية التي یمكن تنظيم قياسها استنادًا       
إلى معيار وطني، أو التي تحظى باعتراف هيئة ذات وضع معترف به،  

 أو منظمة الصحة العالمية، فإنه ینبغي  Ph.Eur أو BP أو USPمثل 
ول على شهادة خاصة بالتحليل  وعندما تتوافر إمكانية الحص. استخدامها

 .أو بالموثوقية، فإنه یجب الحصول عليها
 أن  المختبروعندما ال یكون المعيار المرجعي معتمدا فإنه یجب على    

 .یتحقق من هویة العقاقير ونقائها عن طریق التمييز الكيميائي  
 :المجموعات المرجعية 5.4.6.2

ردات من مادة   یجوز الحصول على مجموعة من العينات أو المستف
بيولوجية بتنفيذ عملية موثوقة وقابلة للتحقق ُیعطى فيها عقار محظور أو      
وسيلة محظورة، شریطة أن تكون البيانات التحليلية آافية لتبریر هویة     
الذروة الكروماتوغرافية أو المستفرد، بوصفه عقارًا محظورًا أو عنصرًا 

 .محظور أو وسيلة محظورةأیضيًا لعقار محظور أو أثرًا داًال على عقار 

 

 ضمان جودة نتائج االختبارات    5.4.7

الوآالة العالمية لمكافحة   أن یشترك في برنامج    المختبریجب على  5.4.7.1
 . الخاص باختبار الكفاءة  المنشطات

 نظام لضمان الجودة، یتضمن فحصًا  المختبریجب أن یكون لدى  5.4.7.2
مثل    (مل مجال علمية االختبار  بالتعمية لعينات ضمان الجودة، یغطي آا   

 ).تسلم العينات وفحصها وتقدیم تقاریر عن النتائج   
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ینبغي رصد األداء التحليلي عن طریق تنفيذ مخططات لمراقبة الجودة     5.4.7.3
وتشتمل مجموعة  . المختبر  تالئم نوع ووتيرة االختبارات التي یجریها    
 :األنشطة المتعلقة بمراقبة الجودة على ما یأتي 

يل الضوابط اإلیجابية والسلبية في آل مجموعة تحاليل تجرى     تحل •
 .لعينة یفترض أن یسفر فحصها عن نتيجة غير طبيعية  

تطبيق أساليب قياس داخلية، قد تشمل المعالجة بالدیوتوریوم، أو          •
 .أساليب قياس تعتمد إضافات معياریة   

د مقارنة أطياف الكتلة أو النسب األیونية المستخلصة عن طریق الرص   •
مجموعة   أو من  مواد مرجعيةاألیوني االنتقائي مع عينة مشتقة من    

 . یجري تحليلها ضمن نفس سلسلة التحاليل  مرجعية
 .شطر العينةالناتجتين عن  " ب"و" أ "للعينتين  التحليل التأآيدي   •
إعداد جداول لمراقبة الجودة عن طریق استخدام حدود ضبط مالئمة     •

 من ذلك مثًال   (
 .وفقا لألسلوب التحليلي المستخدم ) المستهدفةمن القيمة % 20 ±

 .المختبرینبغي توثيق إجراءات مراقبة الجودة في   •

 عملية اعتماد المختبرات من قبل الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات 6.0
یبين هذا القسم الشروط التقنية والمالية التي یجب على المختبر استيفاؤها لكي یتم  

ویرتبط وصف الخطوات التي  . لة العالمية لمكافحة المنشطاتالوآااعتماده من ِقبل 
 .4ینبغي اتخاذها في إطار عملية االعتماد بالشرط الوارد بيانه في القسم   

التقدم بطلب للحصول على اعتماد الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات ألحد  6.1
 المختبرات

 تقدیم النموذج الخاص بالطلب     6.1.1

ن یقوم بتحریر البيانات الالزمة، المطلوبة في نموذج الطلب، وفقا  یجب على المختبر أ
، ویقدم النموذج إلى الوآالة مع الوثائق    الوآالة العالمية لمكافحة المنشطاتلما حددته 

ویجب أن یحمل الطلب توقيع مدیر المختبر، وعند . المطلوبة والرسوم واجبة الدفع
 .ضااالقتضاء توقيع مدیر المنظمة المضيفة أی 

 وصف المختبر   6.1.2

الوآالة العالمية   یجب على المختبر، على سبيل التحضير للزیارة األولية التي تقوم بها    
، أن یستوفي االستبيان الذي قدمته له تلك الوآالة وأن یسلمه إليها في       لمكافحة المنشطات 

التالية عن  ویجب تقدیم المعلومات   . موعد ال یتجاوز أربعة أسابيع عقب تسلمه لالستبيان   
 :طریق االستبيان 

 .قائمة بأسماء العاملين ومؤهالتهم  •
وصف للمرافق المادیة، بما في ذلك وصف إلجراءات األمن المتخذة لكفالة   •

 .والسجالتالعينات  سالمة 
 .قائمة بالموارد من األجهزة والمعدات الموجودة في المختبر والمعتزم شراؤها  •
المواد  ، أو الخطط الموضوعة القتناء  أو المعایيربالمواد المرجعيةقائمة  •

  العينات  من المجموعات المرجعية أو المعایير، بما في ذلك    المرجعية
 .البيولوجية التي تم اعتمادها على النحو السليم  
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 .خطة مالية أو تجاریة للمختبر •
 أن تطلب إجراء تحدیث لهذه الوثائق خالل  للوآالة العالمية لمكافحة المنشطات ویجوز 
 . االعتمادعملية

 تقدیم خطاب الدعم  6.1.3

 ینبغي أن یقدم المختبر خطابات الدعم الالزمة التي تتضمن    4.1.2طبقًا للمادة  
المعلومات المطلوبة، والتي یحصل عليها من السلطات العامة الوطنية المختصة أو من      

 .اللجنة األولمبية الوطنية، أو من المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات   

 القيام بزیارة أولية   6.1.4

من (، إذا لزم األمر، بزیارة أولية للمختبر الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات تقوم 
ویتمثل الغرض المنشود من وراء هذه الزیارة   . على نفقة المختبر) یومين إلى ثالثة أیام

 يالمعيار الدول في توضيح القضایا المتعلقة بعملية االعتماد، والشروط المحددة في   
، والحصول على المعلومات المتعلقة بمختلف الجوانب الخاصة بالمختبر    للمختبرات 

 .وذات الصلة باعتماده

 إصدار التقریر النهائي والتوصية      6.1.5

أسابيع عقب الزیارة ) 8( أن تقوم خالل ثمانية  للوآالة العالمية لمكافحة المنشطاتینبغي 
وتقدم الوآالة . تكمال وتقدیم تقریر إلى المختبراألولية أو استالم االستبيان، أن تقوم باس 

في التقریر، التوصيات الالزمة بشأن منح المختبر وضع مختبر تحت االختبار لدى      
 أو، إذا لم تكن هذه هي الحالة، تحدید التحسينات     الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات

 .ار لدى الوآالة الالزمة لكي یصبح المختبر من المختبرات الموضوعة تحت االختب 

 التحضير العتماد المختبر لدى الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات 6.2

الوآالة العالمية لمكافحة  تحدد فترة اختبار للمختبرات الموضوعة تحت االختبار لدى      
 شهرا على حسب وضع المختبر           24 و  12تلك الفترة ما بين        وتتراوح . المنشطات

 ویتمثل الغرض الرئيسي المنشود من      ).4.1ع إلى المادة      یرج(بالنسبة للشروط المحددة          
وتقوم . وراء تحدید تلك الفترة في أن یقوم المختبر بتحضير نفسه لالعتماد األولي    

 خالل تلك الفترة بتزوید المختبر بالمعلومات الالزمة   الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات
وخالل تلك الفترة یجب  .  یقوم بهالمساعدته على تحسين نوعية عمليات االختبار التي 

 :على المختبر القيام باآلتي

 ISO/17025الحصول على اعتماد وفقا للمعيار      6.2.1

یقوم المختبر بتحضير الوثائق الالزمة وإنشاء النظام المطلوب وفقا للشروط المحددة في  
طي  تعا  بمراقبة في تحليل العينات الخاصة  ISO/17025 تطبيق المعيار    - 5القسم 

وعلى هذا األساس، یستهل المختبر عملية االعتماد    . ISO/17025، ووفقا للمعيار المنشطات 
ویقوم فریق   . ویعّد لها عن طریق التشاور مع إحدى هيئات االعتماد الوطنية المختصة     

مراجعة مكون من ممثلين لهيئة اعتماد وطنية ویضم خبراء تقييم تقنيين مستقلين توصي   
وترسل نسخ من تقریر   .  بإجراء مراجعة للمختبر مية لمكافحة المنشطات  الوآالة العال بهم 

ویجب على المختبر أن یقوم، ضمن أطر زمنية محددة،  . المراجعة إلى الوآالة المذآورة
. بتصحيح حاالت عدم االلتزام التي تكشفها المراجعة، وأن یؤید ذلك بالوثائق الالزمة        

تصحيح حاالت عدم االلتزام إلى الوآالة  وینبغي إرسال نسخ من الوثائق الخاصة ب
 .العالمية لمكافحة المنشطات 
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االشتراك في برنامج الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات الخاص باختبار           6.2.2
 الكفاءة

 أن یستكمل بنجاح االشتراك لمدة عام واحد على األقل في برنامج  المختبریجب على 
خاص باختبار الكفاءة، قبل إتمام عملية االعتماد      الالوآالة العالمية لمكافحة المنشطات 

 ).انظر الملحق ألف لالطالع على وصف برنامج اختبار الكفاءة  . (األّولي
 عينات  من 50 و 20، آاختبار نهائي للكفاءة، بتحليل عدد یتراوح بين المختبرویقوم 

ارة الوآالة وتكون تكاليف زی . للوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  البول بحضور ممثل 
أو أن یؤید بالوثائق   /ویجب على المختبر أن یحدد بنجاح و. للموقع على حساب المختبر

المواد    أو العقاقير المحظورة وجود نسبة ترآيز زائدة عن الحد المسموح به، من جميع 
 أو استخدام أساليب   اآلثار الدالة على وجود عقاقير محظورة أو األیضية المحظورة

ویجب على المختبر أن  . للعيناتأیام من تاریخ فتح المختبر    ) 5(خمسة  محظورة، خالل 
 بالعينات  وفيما یتعلق . یقدم شهادة بنتيجة تحليل آل عينة من عنيات اختبار الكفاءة

. السلبية، یجوز للوآالة أن تطلب تزویدها بكل أو بعض البيانات السلبية للفحص 
المختبر  ، یقدم ليلها عن نتيجة غير طبيعيةتحوبالنسبة لكل عينة من العينات التي أسفر 

من تاریخ تقدیم   ) 2(ویجب تقدیم هذه البيانات خالل أسبوعين     . مجموعة وثائق مختبریة  
 .التقریر األولي

 

 

 تنفيذ مدونة آداب المهنة   6.2.3

إلى جميع ) الملحق باء ( أن یقوم بإرسال مدونة آداب المهنة  المختبریجب على 
 .فهمهم لمختلف جوانب تلك المدونة والتزامهم بأحكامها   الموظفين ویتأآد من 

 تخطيط وتنفيذ أنشطة البحوث    6.2.4

 أن یضع خطة ألنشطته الخاصة بالبحث والتطویر في مجال مراقبة   المختبریجب على 
ویجب الشروع في  . تعاطي المنشطات تغطي فترة ثالث سنوات وتشتمل على ميزانية 

 .حث والتطویر وتنفيذهما خالل فترة االختبار نشاطين على األقل من أنشطة الب 

 تخطيط وتنفيذ ألنشطة تشاطر المعارف   6.2.5

 أن یقوم، أثناء فترة االختبار، بإعداد المعلومات والمعارف المتعلقة  المختبریجب على 
الوآالة  األخرى المعتمدة من  المختبراتبموضوعين محددین على األقل ونقلها إلى 

 .منشطاتالعالمية لمكافحة ال 

 الحصول على اعتماد الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات 6.3

الوآالة العالمية لمكافحة  االشتراك في مراجعة للحصول على اعتماد   6.3.1
الوآالة العالمية لمكافحة ، في المرحلة األخيرة من فترة االختبار، تقوم المنشطات 
ائية للحصول على اعتماد  ، بالتعاون مع المختبر، بإجراء مراجعة نه   المنشطات 

ویقوم ممثلو الوآالة بالتحقق من االلتزام بالشروط المحددة في       . الوآالة للمختبر
تحليل العينات الخاصة بمراقبة تعاطي   في ISO/17025 تطبيق المعيار  - 5القسم 

وإذا آانت الوآالة قد اشترآت  .  ومن ممارسات المختبر وتوثيق أعماله  المنشطات
 األولية، فإن المراجعة النهائية التي تقوم بها الوآالة یجوز أن  ISOفي مراجعة 

وفي غير هذه الحالة، یمكن إجراء المراجعة بطریق   . تكون مراجعة مستندیة 
االشتراك مع هيئة االعتماد الوطنية أو بصورة مستقلة، إذا آان ذلك أیسر من 
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اجعة في ذات الموقع،  وفي حال قيام الوآالة العالمية بإجراء مر. الناحية العملية
وعلى ضوء نتائج عملية . فإن التكاليف الناشئة عن ذلك تكون على عاتق المختبر   

. المراجعة، تصدر الوآالة العالمية تقریرًا عن المراجعة وتقدمه إلى المختبر 
ویتعين على المختبر، عند االقتضاء، تصحيح حاالت عدم االلتزام التي تم آشفها   

 .دة وتقدیم تقریر بذلك إلى الوآالة العالمية خالل آجال زمنية محد

 تقریر وتوصيات الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات       6.3.2

 الوثائق ذات الصلة المقدمة من المختبر، وإلى أي معلومات یقدمها المستشار         لىاستنادًا إ 
تقریر (، وهيئة االعتماد ذات الصلة   للوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  التقني 

، تقوم الوآالة العالمية بإعداد تقریر نهائي یتضمن توصيات تتعلق باعتماد        )مراجعةال
وفي حال . ویقدَّم التقریر والتوصية إلى اللجنة التنفيذیة للوآالة للموافقة عليهما . المختبر

أشهر لتصحيح  ) 6(التوصية بعدم اعتماد المختبر، تتاح للمختبر مهلة أقصاها ستة 
معنية من طریقة عمله، وفي نهایة هذه المهلة تقوم الوآالة بإعداد     وتحسين العناصر ال 

 .تقریر آخر

 إصدار ونشر شهادة االعتماد  6.3.3

الوآالة العالمية   یجري االعتراف باالعتماد عن طریق إصدار شهادة تحمل توقيع ممثل  
سم   وینبغي أن ُیحّدد في هذه الشهادة، ا.  المرخص له بذلك قانونا  لمكافحة المنشطات

ویجوز إصدار الشهادات بعد تاریخها الفعلي، وتكون  .  وفترة صالحية الشهادةالمختبر
 سنویا بنشر قائمة   الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات وتقوم . صالحة بأثر رجعي
 .بالمختبرات المعتمدة  

 تجدید االعتماد 6.4

 تقدیم خطاب دعم جدید  6.4.1

صادر من سلطة عامة وطنية أو   ) ابات دعمأو خط( بتقدیم خطاب دعم المختبر یطالب 
 مسؤولة عن برنامج وطني لجنة أولمبية وطنية أو منظمة وطنية لمكافحة المنشطات 

، وذلك      لمكافحة المنشطات       أو اتحاد دولي مسؤول عن برنامج دولي  لمكافحة المنشطات 
 .ISO 17025في السنوات التي تجرى فيها مراجعة لتجدید اعتماد المختبر وفقا للمعيار                           

وُیطالب المختبر أیضا بتقدیم خطاب دعم صادر من المنظمة المضيفة تجدد فيه التزامها        
ISO/IEC 17025، وعند إجراء آل عملية مراجعة لتجدید االعتماد وفقا للمعيار  المختبر تجاه 

. 

 عدد االختبارات المجراة سنویا   6.4.2

، بصورة دوریة، ووفقا  المنشطات الوآالة العالمية لمكافحة  أن یبّلغ  المختبریجب على 
وتقوم الوآالة المذآورة بمراقبة   . لنموذج محدد، بنتائج جميع االختبارات التي أجریت    

 في 1 500 عن  العيناتوإذا قل عدد   . لعينات ل المختبرحجم االختبارات التي أجراها  
في المادة   أو ُیلغى طبقا لما هو منصوص عليه  بالمختبرالسنة، ُیعلَّق اعتراف الوآالة  

6.4.8. 

 االعتماد المرن  6.4.3

 أن تضيف أو تعّدل  الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات   المعتمدة من   للمختبراتیجوز 
األساليب العلمية لعملها أو تضيف مواد جدیدة إلى نطاق عملها، دون حاجة إلى   

 ISO/IECار  وفقا للمعيالمختبر الحصول على موافقة من الهيئة التي قامت باعتماد ذلك 
وأي أسلوب أو إجراء تحليلي جدید، یجب أن یتم اختياره وإقراره بطریقة سليمة،        . 17025
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، إذا ما   ISO في عملية المراجعة التالية وفقا للمعيار المختبروإدراجه في نطاق عمل 
 .استمر استخدامه 

المية  االلتزام بمدونة اآلداب المهنية للمختبرات التي أعدتها الوآالة الع    6.4.4
 لمكافحة المنشطات 

 خطابًا  الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  أن یرسل آل عام إلى  المختبریجب على 
 .یتعهد فيه بااللتزام بمدونة آداب المهنة  

 أن یقدم وثائق تثبت التزامه بأحكام مدونة آداب المهنة     المختبرویجوز أن ُیطلب من  
 ).الملحق باء (

 جریتأنشطة البحوث التي أ  6.4.5

 تقریرا سنویا عن  الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات   أن یقدم إلى   المختبریجب على 
مراقبة تعاطي  مدى التقدم المحرز في أنشطة البحث والتطویر التي یجریها في مجال      

 أن یبين أیضا الخطط الخاصة بالبحث      للمختبر وینبغي .  وعن نشر نتائجهاالمنشطات 
 .م التالي والتطویر التي وضعها للعا

 مدى تشاطر المعارف 6.4.6

 المختبرات أن یقدم تقریرا سنویا عن تشاطر المعارف مع جميع المختبریجب على 
 .األخرى المعتمدة من الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات   

المشارآة في المراجعات الدوریة للوآالة العالمية لمكافحة المنشطات      6.4.7
 لقياسي والمراجعة الخاصة بتجدید االعتماد   والمنظمة الدولية للتوحيد ا  

 في  للمختبر بالحق في إجراء تفتيش ومراجعة   الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  تحتفظ 
. المختبر التفتيش آتابة إلى مدیر    /وینبغي أن یوّجه اإلخطار بإجراء المراجعة . أي وقت

 .خطار سابقالتفتيش دون إ /ویجوز في الظروف االستثنائية إجراء المراجعة 
الوآالة العالمية لمكافحة المراجعة الخاصة بتحدید االعتماد من   6.4.7.1

  والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي   المنشطات
 ISO/IEC 17025یجب أن یتلقى المختبر إخطارًا باالعتماد وفقا للمعيار       

العينات الخاصة   في تحليل  ISO 17025یتضمن االلتزام بتطبيق المعيار    
ویجوز أن یضم ).  من هذه الوثيقة5القسم  (بة تعاطي المنشطاتبمراق

  الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات فریق المراجعة خبيرا استشاریا من  
إضافة إلى أفراد الفریق الذین تختارهم الهيئة الوطنية المختصة باالعتماد      

 .إلجراء مراجعة تجدید االعتماد
 نسخ من التقریر لمكافحة المنشطاتالوآالة العالمية یجب أن ترسل إلى 

 أن یقدم  المختبرویجب على . الموجز للمراجعة مع ردود المختبر عليه
 أیضا نسخة من شهادة االعتماد     

ISO 17025   التي حصل عليها من الهيئة الوطنية المختصة باالعتماد. 
 (ISO)المراجعة الدوریة التي تجریها المنظمة الدولية للتوحيد القياسي   6.4.7.2

في السنوات التي یتعين فيها إجراء عملية المراجعة الدوریة الخاصة 
الوآالة العالمية  أن یقدم إلى المختبریجب على ، ISO/IEC 17025بالمعيار 

 نسخة من أي مراجعات خارجية تكون أجریت له،  لمكافحة المنشطات
 والدليل على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأن أي مخالفات

 .آشفت عنها هذه المراجعات
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 تقریر الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات وتوصيتها      6.4.8

 المختبر  استعراضًا سنویا لمدى التزام  الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات تجري 
وباستثناء المراجعة الخاصة بتجدید االعتماد    . 5 و 4بالشروط الوارد بيانها في القسمين    

ى التي تجرى في ذات الموقع، فإن هذا االستعراض السنوي هو      والمراجعات األخر
ویعتبر  . المختبر ویجوز للوآالة أن تطلب بعض الوثائق من   . عبارة عن مراجعة وثائقية

عدم تقدیم المختبر للمعلومات المطلوبة لتقييم األداء في التاریخ المحدد بمثابة رفض          
 .إلغاؤه االعتماد أو وقفللتعاون ویترتب عليه 

، للمختبر  أن تأخذ في اعتبارها األداء الكلي     للوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  وینبغي 
ویجوز أن یؤخذ أیضا في االعتبار   . عند اتخاذها للقرارات المتعلقة باستمرار االعتماد   

لدى إجراء هذه المراجعة أداء المختبر الذي قدم الطلب فيما یتعلق بمختلف جوانب        
مثل الزمن الذي یستغرقه إجراء التحاليل، ومحتویات    (5يانها في القسم  المعایير الوارد ب 

 ).مجموعات الوثائق، وردود فعل المنظمات العميلة 
 استمرار االعتماد 6.4.8.1

الوآالة  على مستوى أداء ُمرض، توصي المختبرفي حالة محافظة 
 .برالمخت  لجنتها التنفيذیة بتجدید اعتماد    العالمية لمكافحة المنشطات 

  االعتماد  تعليق 6.4.8.2
 ما یدعوها إلى االعتقاد الوآالة العالمية لمكافحة المنشطاتإذا وجدت 

بأنه قد یكون من الضروري تعليق االعتماد الممنوح لمختبر ما واتخاذ     
إجراءات فوریة من أجل حمایة مصالح الوآالة العالمية والحرآة   

. المختبر  بتعليق اعتماد هذا    األولمبية، فإنه یجوز للوآالة أن تقوم فوراً 
ویمكن عند الضرورة أن یتخذ رئيس اللجنة التنفيذیة للوآالة قرارًا بهذا   

 .المعنى
  تعليق  وفيما یلي بعض األمثلة عن األنشطة التي یمكن أن یترتب عليها  

 :اعتماد المختبر 
 ؛ISO 17025 االعتماد وفقا للمعيار  تعليق •
 زمة بعد أداء غير ُمرض؛عدم اتخاذ التدابير التصحيحية الال   •
عدم االلتزام بأي من الشروط أو المعایير المنصوص عليها في    •

الوآالة العالمية لمكافحة   الصادر عن للمختبرات المعيار الدولي
 ؛)بما في ذلك الملحق ألف الخاص باختبار الكفاءة   (المنشطات

ثائق    المعنية في تقدیم الوسلطة االختبارعدم التعاون مع الوآالة أو  •
 المطلوبة؛

 والصادرة عن بالمختبرات عدم االلتزام بمدونة آداب المهنية الخاصة    •
 .الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  

 االعتماد في    بتعليق  أن توصي  للوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  ویجوز 
 .أي وقت استنادًا إلى النتائج التي یسفر عنها برنامج اختبار الكفاءة  

 وشروطه مع مدى جسامة عدم االلتزام أو   التعليقناسب مدة  ویجب أن تت
القصور في األداء، ومع الحاجة إلى آفالة إجراء اختبار سليم وجدیر   

 إلى ستة أشهر، یجب أن یتم   التعليقویجوز أن تصل مدة . لالعبينبالثقة 
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وإذا لم یتم تصحيحها خالل مدة   . خاللها تصحيح أوجه عدم االلتزام
 .المختبر اعتماد ، ألغي التعليق

 أن توقف  للوآالة العالمية لمكافحة المنشطاتفي حالة عدم االلتزام یجوز  
العقارات   عن إجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن أي من المختبر

وإذا ما قررت الوآالة أن عدم االلتزام مقصور على فئة    . المحظورة
ر التعليق على  ، فإنه یجوز للوآالة أن تقصالعقاقير المحظورة محددة من  

 .التحاليل الخاصة بفئة المرآبات التي وقع عدم االلتزام في إطارها  
  االعتمادإلغاء 3.4.8.3

 بإلغاء االعتماد  للوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  تقوم اللجنة التنفيذیة  
 تم اعتماده وفقا لهذه األحكام إذا قررت الوآالة أن    مختبرالممنوح ألي  

الة سالمة ودقة اختبارات العقاقير واإلبالغ السليم     ضروري لكفاإللغاء
 االعتماد یمكن أن یرتكز على االعتبارات    وإلغاء. لنتائج االختبارات 

 :التالية، وإن لم یكن مقصورا عليها وحدها 
 ؛ISO 17025فقدان االعتماد وفقا للمعيار  •
األداء غير المرضي في عمليات التحليل وإبالغ النتائج المتعلقة     •

 بارات العقاقير؛باخت
االشتراك غير المرضي في عمليات تقييم األداء أو مراجعة       •

  في ذات الموقع؛المختبرات 
عدم اتخاذ التدابير التصحيحية المناسبة على أثر أداء غير مرض  •

  أو في إطار اختبار للكفاءة؛إجراء االختباراتسواء في إطار 
الوآالة العالمية  انتهاك جسيم لهذا المعيار أو ألي شرط آخر تفرضه    •

 ؛المختبر على  لمكافحة المنشطات
عدم القيام بتدارك أي إخالل بااللتزام بأي شرط أو معيار وارد في   •

الوآالة العالمية لمكافحة   الصادر عن للمختبرات الدولي المعيار
خالل  ) بما في ذلك الملحق ألف الخاص باختبار الكفاءة      (المنشطات 

  االعتماد؛تعليق فترة 
 سلطة االختبار  أو  الوآالة العالمية لمكافحة المنشطاتتعاون مع عدم ال •

 ؛ التعليقالمختصة خالل مرحلة 
 ارتكاب انتهاك خطير لمدونة آداب المهنة؛   •
إدانة أي من العاملين الرئيسيين في المختبر بارتكاب أي جریمة       •

 ؛ أوالمختبرجنائية تتعلق بتشغيل   
 على آفالة توفير المختبرأي سبب آخر یؤثر تأثيرا آبيرا على قدرة  •

الثقة الكاملة والدقة في اختبارات العقاقير واإلبالغ الصحيح عن  
 .النتائج

 الذي ُألغي اعتماده غير مؤهل إلجراء اختبارات على  المختبر یعتبر 
 .سلطة اختبار  من أجل أي العينات المخصصة لمراقبة تعاطي المنشطات  

لى االعتماد، وجب  وإذا أراد مختبر ألغي اعتماده أن یحصل ع
عليه أن یبدأ العملية آمختبر جدید على النحو المبين في المادة   

الوآالة  ، ما لم توجد ظروف استثنائية أو مبررات تحددها   4.1
وفي حالة وجود ظروف .  وحدهاالعالمية لمكافحة المنشطات

استثنائية، تحدد الوآالة العالمية الخطوات الواجب اتخاذها قبل  
 .جدیدمنح اعتماد  
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 اإلبالغ  6.4.9

 اإلشعار الكتابي 6.4.9.1
الوآالة العالمية  أو عندما تسعى المختبراتفي حال تعليق اعتماد أحد  

 إلى إلغاء اعتمادها لمختبر ما، یجب على الوآالة أن    لمكافحة المنشطات 
 باإللغاء  أو  التعليق  المعني إشعارًا آتابيًا بقرار  للمختبر توّجه فورا 

ة الفاآس، أو بالتسليم الشخصي، أو بالبرید المسجل مع       المقترح بواسط
 :ویجب أن یتضمن هذا اإلشعار ما یلي . علم الوصول

  المقترح؛اإللغاء  أو التعليق أسباب  (1)
  المقترح؛اإللغاء  أو التعليق شروط  (2)
 .التعليق  مدة  (3)
 تاریخ النفاذ 6.4.9.2

بر نافذ المفعول      المقترح فيعتاإللغاء أما .  نافذ المفعول فوراً  التعليق  یعتبر 
بعد ثالثين یومًا من التاریخ المثبت على اإلشعار الكتابي أو، في حال  

الوآالة العالمية  طلب إعادة النظر في القرار، فمن تاریخ صدور قرار 
 الذي تسلم   المختبروأما .  المقترحاإللغاء بتأآيد قرار  لمكافحة المنشطات

جب أن ُیعّلق اعتماده إلى حين   إخطارًا یفيد أن اعتماده بسبيل اإللغاء، في 
وإذا ما قررت  .  أو رفضهاإللغاء إصدار الوآالة قرارها النهائي بتأیيد  

 ینتهي فورًا  التعليق المقترح، فإن اإللغاء أو التعليق الوآالة عدم تأیيد 
 . االعتمادإلغاءویسحب اقتراح 

 إبالغ الجمهور  6.4.9.3
ورا بإبالغ جميع السلطات        فالوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  تقوم 

العامة الوطنية، والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات، واللجان      
األولمبية الوطنية، واالتحادات الدولية، واللجنة األولمبية الدولية باسم   

 ُرفع مختبر مختبر تم تعليق أو إلغاء اعتماده، وباسم أي  أيوعنوان 
 . اعتماده  تعليق

، بناء  سلطة اختبار إلى أي مكافحة المنشطاتالوآالة العالمية لوترسل 
على طلب آتابي منها، النص الكتابي لقرار الوآالة الذي یقضي بتأیيد أو      

 . المقترحاإللغاء  أو التعليق رفض 

 

 

 

 تكاليف تجدید االعتماد    6.4.10

 سنویا، فاتورة لمطالبة المختبر بحصته من الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات تعّد 
 نفقات سفر وإقامة ممثلي المختبرویتحمل . يف المتصلة بعملية تجدید اعتماده التكال

 .الوآالة في حالة عمليات التفتيش التي تجرى في ذات الموقع  

 إصدار ونشر شهادة االعتماد  6.4.11

 شهادة تحمل توقيع ممثل الوآالة  المختبرفي حال الموافقة على استمرار االعتماد، یتلقى 
ویجب أن ُیحدد في هذه الشهادة اسم   . نيا بالتوقيع، اعترافا بهذا االعتمادالمرخص له قانو
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ویجوز إصدار الشهادات بعد تاریخ بدء صالحيتها،  .  وفترة صالحية الشهادةالمختبر
 .على أن تكون ذات أثر رجعي

 شروط اعتماد المرافق التابعة لتغطية األحداث الكبرى 6.5

ت في الوقت المناسب أثناء األحداث الریاضية      إن ضرورات تقدیم نتائج االختبارا  
 في ذات الموقع بالقرب من مكان  المختبر  الكبرى تفرض، بوجه عام، وجود مرافق  

 مراقبة تعاطي المنشطات في الحدث    المسابقة، بحيث یتسنى للعاملين المسؤولين عن  
ن الحدث،    ما إلى مكامختبروقد یتطلب هذا نقل  . المعني تسليم العينات المراد فحصها  

لفترة زمنية آافية من أجل التصدیق على عمليات المرفق التابع، وإجراء االختبارات  
 . المعني الحدثالالزمة من أجل 

ویجب . المختبرات  إلى المرافق الدائمة ألحد  العيناتویجوز في ظروف استثنائية، نقل 
عالمية لمكافحة  والوآالة ال المنظمة المعنية بالحدث الهام  أن یكون هناك اتفاق بين  

، بشأن ما إذا آانت متطلبات إجراء االختبارات مثل الوقت الالزم إلجراء    المنشطات 
 یعمل في  المختبر  وإذا آان . التحاليل وحقوق الالعبين یتم الوفاء بها في جميع األحوال      

ولكن  . إطار مرافقه العادیة، فال تنطبق عليه الشروط المبينة أدناه والمتعلقة بالمرافق 
الب المختبر بأن یقدم معلومات عن المسائل المتعلقة بالعاملين والمعدات ونقل    یط

 .العينات
، بصورة الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات    مسؤوال عن تزوید المختبرویكون 

 .منتظمة، بأحدث التطورات فيما یتعلق بالتجهيزات الخاصة بإجراء االختبارات    

تيش أولية من قبل الوآالة العالمية لمكافحة      عملية تف/المشارآة في زیارة 6.5.1
 المنظمة الدولية للتوحيد القياسي   /المنشطات

 حالما تصبح جاهزة المختبر  أن تزور مرافق  للوآالة العالمية لمكافحة المنشطاتیجوز 
وتقع المصروفات المتعلقة بتلك       . لتحدید ما إذا آانت هذه المرافق مالئمة للغرض      

ویولى اهتمام خاص في هذه الزیارة لالعتبارات المتعلقة   . تبرالمخالزیارة على عاتق 
بكفایة شروط األمن، ومالءمة التنظيم  المادي للمكان على نحو یكفل تحقيق الفصل      

، وإجراء فحص أولي للعناصر المساعدة الرئيسية المختبرالالزم بين مختلف أجزاء 
 .األخرى

 

 

 ISO/IEC 17025فقا للمعيار   توثيق عملية اعتماد المرفق التابع و   6.5.2

 الهام بشهر واحد على األقل، بتقدیم الوثائق         الحدث أن یقوم، قبل   المختبریجب على 
الدالة على أن الهيئة الوطنية المختصة باالعتماد قد منحت المرفق التابع االعتماد          

ISO/IEC    التزامًا بتطبيق المعيار ،ISO/IEC 17025  اقبة تعاطي  العينات الخاصة بمر  في تحليل
 أن تشترط وجود   للوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  ویجوز ). 5القسم  (المنشطات 

خبير استشاري من تلك الوآالة أثناء المراجعة التي تجریها هيئة االعتماد الوطنية    
 .وتكون نفقات الوآالة المتعلقة بتلك المراجعة على عاتق المختبر . للمرفق التابع 

  عن المرافق والعاملين  الحدث قبل تقدیم تقریر    6.5.3

 : بشهر واحد على األقل ما یلي الحدث  أن یقدم قبل المختبریجب على 
  المختبر قائمة بأسماء العاملين في  •
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عند  (المختبرقائمة بأسماء العاملين العلميين الذین ليسوا عادة من موظفي      •
 )اللزوم

 خطة تدریب للعاملين الجدد من العلميين    •
  من األجهزة والمعدات قائمة بالموارد •
 دليل إجرائي خاص بالمرفق التابع یشتمل على بيان أساليب التحليل المتبعة     •
ملخص لعملية إدارة النتائج یتضمن المعایير المستخدمة في تحدید النتائج     •

 اإلیجابية والسلبية 
 .أساليب إبالغ نتائج االختبارات بطریقة آمنة للسلطات المختصة    •

 .الحدث فورا بأي تغيرات قد تطرأ قبل     العالمية لمكافحة المنشطاتالوآالةوینبغي إبالغ 
وحتى إذا تعين إجراء االختبار في المرفق الدائم للمختبر، فإنه یجب إعداد التقریر  

 . وخاصة فيما یتعلق بالتغيرات في العاملين أو أي معدات إضافية   الحدثالسابق على  

التي تجریها الوآالة العالمية لمكافحة     المشارآة في عملية مراجعة االعتماد  6.5.4
 المنشطات

 إجراء عملية مراجعة مستقلة في ذات الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات قد تختار 
وإذا ما أجریت مراجعة في ذات الموقع    . الموقع أو إجراء مراجعة وثائقية للمرفق التابع  

ویمكن أن . المختبر  حساب فإن مصروفات الوآالة المتعلقة بعملية المراجعة تكون على  
تشتمل عملية المراجعة المذآورة على تحليل لمجموعة من العينات المخصصة الختبار    

وینبغي توجيه . ویجب أن تكون المجموعة الكاملة من العاملين حاضرة. المهارات
 .اهتمام خاص إلى إشراك العاملين الجدد، لتقييم آفاءاتهم   

 جه عدم التطابق المحددة مراجعة التقاریر وتصویب أو   6.5.5

ویجب  .  أن یدرس أوجه عدم االلتزام التي تم آشفها ویصححها   المختبر یجب على مدیر 
الوآالة العالمية   تقدیم تقریر المراجعة والوثائق المتعلقة بالتدابير التصحيحية إلى  

 .لمكافحة المنشطات

 

 

 إصدار ونشر شهادة اعتماد مؤقتة ومحدودة الصالحية   6.5.6

، استنادًا إلى الوثائق المقدمة قرارا یتعلق     الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات تصدر 
وفي حالة منح االعتماد، تمنح الوآالة االعتماد للفترة التي یستغرقها  . المختبر باعتماد 
 .، ولمدة مناسبة من الزمن، قبل المسابقة وبعدها الحدث

 الحدثالمراقبة والتقييم أثناء     6.5.7

 أن تختار، بناء على تقدیرها وحدها، أن یكون     لة العالمية لمكافحة المنشطات للوآایجوز 
 أن یتعاون تعاونا آامال   المختبروینتظر من مدیر  . الحدث أثناء المختبر لها مراقب في 

 .مع المراقب 
، المنظمة المعنية باألحداث الكبرى   ، بالتشارك مع المختبر وینبغي للوآالة أن تقدم إلى 

 .ار بالتعمية المزدوجة  لالختبعينات
 فورًا عن إجراء المختبروفي حالة التوصل إلى نتيجة إیجابية خاطئة، یتوقف 

 أن یتخذ   المختبرویجب على . العقاقير والوسائل المحظورة االختبارات المتعلقة بفئة  
.  ساعة من وقت اإلخطار بوجود نتيجة إیجابية خاطئة   12تدابير تصحيحية خالل  
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 التي تم تحليلها قبل الحصول على هذه النتيجة فيما    العينات يل جميع وینبغي إعادة تحل
.  المعنية بعدم المطابقة للشروط     العقاقير المحظورة والوسائل المحظورة یتعلق بفئة  

 ساعة ما لم یتفق على خالف ذلك      24وتقدم نتائج الفحص والتحليل إلى الوآالة خالل    
 .آتابة

 بالبحث عن السبب األساسي     المختبر خاطئة، ُیطالب وفي حالة التوصل إلى نتيجة سلبية  
 السلبية  ةالنتيج ساعة من وقت اإلخطار بوجود  24واتخاذ التدابير التصحيحية خالل   

 بعدد آاف لضمان تقليل     العيناتوینبغي أن یعاد تحليل مجموعة تمثيلية من     . الخاطئة
ا یتعلق بفئة العقاقير   احتمال مخاطر وجود نتائج سلبية خاطئة إلى أدنى حد، وذلك فيم 

وینبغي أن تقدم نتائج     . المحظورة والوسائل المحظورة المعنية بعدم المطابقة للشروط   
 ساعة ما لم ُیتفق   48 خالل الوآالة العالمية لمكافحة المنشطاتالفحص والتحليل إلى 
 .على خالف ذلك آتابة

ي حالة الطعن  فلنتيجة تحليل غير طبيعيةالعناصر الواجب تقدیمها دعمًا  7.0
 أمام القضاء

یشتمل هذا القسم على بيان اإلجراءات المناسبة الواجب اتباعها عندما یطعن أحد  
 .المدونة  في جلسة قضائية وفقا ألحكام  نتيجة تحليل غير طبيعيةالریاضيين في 

 مجموعة وثائق المختبر 7.1

 المختبر   مجموعة وثائق ،نتيجة تحليل غير طبيعية   بأن یقدم، تأیيدًا ألي  المختبر ُیطالب 
 .المبينة تفصيال في الوثيقة التقنية المتعلقة بمجموعات وثائق المختبرات  

مجموعة وثائق   تقدیم أي وثيقة ليس منصوصا عليها تحدیدًا في   المختبر وال ُیطَلب من 
التحليل غير   غير ملزم بأن یقدم، من أجل تبریر نتيجة    المختبروبالتالي فإن . المختبر
 أو ردًا على طلبات الكشف عن لسلطة االختبار التي حصل عليها، سواء ةالطبيعي 

مستندات متعلقة بالجلسة، بيانًا بإجراءات عمله القياسية، أو وثائقه العامة المتعلقة بإدارة  
 أو أي وثيقة أخرى ليست مطلوبة ISO)مثل الوثائق المتعلقة بااللتزام بمعيار  (الجودة 

أما  . يقة التقنية المتعلقة بمجموعات وثائق المختبرات على وجه التحدید في الوث 
، فهي   ISOاإلشارات الواردة في المعيار الدولي للمختبرات إلى شروط االلتزام بمعيار   

مخصصة فقط ألغراض مراقبة الجودة بوجه عام، وال تنطبق على أي إجراء قضائي  
 . على وجه التحدیدنتيجة تحليل غير طبيعية متعلق بأي   
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 المالحق: جزء الثالثال
 الخاص الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات برنامج -الملحق ألف 

 باختبار الكفاءة
 الخاص باختبار الكفاءة إلى تقييم مدى   الوآالة العالمية لمكافحة المنشطاتیهدف برنامج 

، وتوفير فرص   المختبرات وتحسين وحدة نتائج االختبارات لدى    المختبراتآفاءة 
والغرض المنشود من وراء آل عينة من    .  المعتمدة من الوآالة المختبرات  في  تعليمية

 .عينات اختبار الكفاءة هو تحدید تكوینها وشكلها 

 فترة االختبار - 1
 الذي   للمختبریشكل البرنامج الخاص باختبار الكفاءة، جزءا من عملية التقييم األولي  

م عينات آجزء من عملية اختبار  وباإلضافة إلى تقدی. یسعى للحصول على االعتماد
 مستعدة ألن تقدم، بناء   الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات ، فإن للعيناتالكفاءة الفصلية 

على طلب یوجه إليها، عينات من جوالت سابقة الختبار الكفاءة، إلتاحة الفرصة 
 ختبرات للم مقدم طلب االعتماد، لتقييم أدائه بالمقارنة مع األداء المسجل       للمختبر
 .المعتمدة

 اختبار الكفاءة من  عيناتویجب أن تجرى جميع اإلجراءات المتعلقة بمعالجة واختبار 
، بطریقة مطابقة إلى أقصى حد ممكن، للطریقة الُمّتبعة بالنسبة للعينات التي    المختبر قبل 

وینبغي عدم القيام     .  بصورة روتينية، ما لم ُینص على خالف ذلك  المختبر یحللها 
أو أسلوب  ) مثل تغيير المضاعفات أو األعمدة الكروماتوغرافية (ن األدوات  بتحسي

األداء، قبل تحليل العينات الخاصة باختبار الكفاءة، ما لم یكن ذلك مدرجًا في جدول    
وینبغي استخدام األساليب واإلجراءات التي تستخدم في االختبارات     . أنشطة الصيانة 

 .الروتينية
 12 اختبار الكفاءة في فحص العينات خالل مدة تتراوح بين  ویعتبر النجاح في جوالت 

ویجب أن تجرى  .  مؤهال لالعتماد  المختبر شهرا، أمرا الزمًا قبل أن یصبح    24و 
اختبارات الكفاءة في فحص العينات مرة آل فصل على األقل، وینبغي أن تتكون من     

) 4( تحتوي أربع وینبغي أن. عينات على األقل في االختبار الواحد  ) 5(فحص خمس  
ویجوز أیضا أن یشتمل االختبار على فحص    . عقاقير حدیةعينات على األقل، على 

 .عينات ُغْفل وعينات مغشوشة

 الصيانة وفترة إعادة االعتماد - 2
 الختبار الكفاءة على األقل  عينات) 5( تحليل خمس  المختبرات بعد االعتماد، ُیطلب من    

ت آل عام على عينتين على األقل تحتویان على     وینبغي أن تشتمل العينا  . آل فصل
 . ُغْفل وعينات مغشوشةعينات على  العينات ویجوز أن تشتمل . عقاقير حّدیة

 اختبار الكفاءة،  عيناتویجب أن تجرى جميع اإلجراءات المتعلقة بمعالجة واختبار  
یحللها   التي للعينات  أقصى حد ممكن، للطریقة الُمّتبعة بالنسبة  لىبطریقة مطابقة إ

وینبغي عدم القيام بتحسين  .  بصورة روتينية، ما ال ُیَنص على خالف ذلكالمختبر
أو أساليب األداء، قبل     ) مثل تغيير المضاعفات أو األعمدة الكروماتوغرافية (األدوات 

 الخاصة باختبار الكفاءة، ما لم یكن ذلك مدرجًا في جدول أنشطة  العينات تحليل 
خدام األساليب أو اإلجراءات التي ال تستخدم في االختبارات      وینبغي عدم است . الصيانة
 .الروتينية

  عينات اختبار الكفاءة المفتوحة   - 2.1
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عقار تحليل عينة اختبار الكفاءة من أجل التحقق من وجود    المختبر یجوز الطلب من 
 .ویستخدم هذا النهج، بوجه عام، لألغراض التعليمية أو لجمع البيانات    . محدد محظور 

  عينات اختبار الكفاءة التي تحلل بتعمية بسيطة     - 2.2
 التي حللت بتعمية بسيطة     العيناتیتعين أن تكون نتائج األداء التي تم الحصول عليها في       

 . التي حللت دون تعميةالعيناتعلى نفس مستوى النتائج التي تم الحصول عليها في  

ي تحلل دون تعمية أو بتعمية    تقدیم التقاریر بشأن عينات اختبار الكفاءة الت   - 2.3
 بسيطة

ینبغي للمختبر أن یبلغ نتائج تحليل العينات التي تحلل دون تعمية أو بتعمية بسيطة إلى         
.  الروتينيةللعيناتالوآالة العالمية لمكافحة المنشطات بنفس الطریقة المحددة بالنسبة  

 أو بشأن   عينات ال تقدیم معلومات إضافية بشأن بعض    المختبر ویجوز أن ُیطَلب من   
 . اختبار الكفاءةعيناتمجموعات من 

  عينات اختبار الكفاءة التي تحلل بتعمية مزدوجة     - 2.4
وقد  .  عينات الختبار الكفاءة غير مميزة عن عينات االختبار العادیة  المختبرسوف یتلقى 

 وقد تستخدم هذه . تكون هذه العينات عينات ُغْفل أو عينات مغشوشة أو عينات إیجابية 
العينات لتقدیر وقت التحليل، أو مدى االلتزام بالمتطلبات التوثيقية، أو غيرها من معایير    

 .المختبراألداء غير التحليلي فضال عن تقدیر مدى آفاءة   

 تكوین عينات اختبار الكفاءة - 3
  وصف العقاقير  - 3.1

ر عقاقير محظورة، أو على عنصر أیضي لعقا تحتوي عينات اختبار الكفاءة على   
أو على األثر الدال على استعمال عقار أو وسيلة محظورة، محظور وأساليب العقاقير 

 معتمد أن یكون مستعدًا لتحليلها بنسب مكثفة على نحو یسمح    مختبرالتي یفترض بكل 
وهي عموما عبارة عن مواد مرّآزة . باآتشاف العقاقير بواسطة تقنيات الكشف العادیة

وبالنسبة لبعض العقارات،  . اص الذین یستخدمون العقاقيریتوقع وجودها في بول األشخ
وقد یتفاوت الترآيب الفعلي   . قد تتكون العينة من العقار األم ومن األیضات الرئيسية 

 مختلفة من أجل حصر عينة محددة الختبار   لمختبرات لعينات اختبار الكفاءة المقّدمة  
رآة جميعها بتحليل نفس العدد     المشاالمختبراتالكفاءة، ولكن من المنتظر أن تقوم 

 .الكلي من العينات على امتداد السنة  
عقار محظور واحد أو عنصر أیضي لعقار محظور أو وقد تحتوي العينة على أآثر من  

ولكن ال یجوز أن یتجاوز العدد أآثر   . أثر دال على استعمال عقار أو وسيلة محظورة   
رة أو آثار دالة على استعمال عقار أیضات لعقاقير محظومن ثالثة عقاقير محظورة أو 

ومن الممكن أن تحتوي العينة على أیضات متعددة لعقار واحد، مما       . أو وسيلة محظورة 
 المكتشفة وفقا األیضاتوینبغي اإلبالغ عن جميع  . عقار محظور واحدیدل على وجود 

 .إلجراءات العمل القياسية الخاصة بالمختبر 

  نسب الترآيز- 3.2
أو أیضاتها أو /د عينات اختبار الكفاءة بإضافة بعض العقاقير المحظورة وقد یجري إفسا

، فإن نسبة الترآيز للعقاقير الحدیةوبالنسبة . قد تكون واردة من دراسات جدیرة بالثقة
 :في العينة یجب أن ُیسترَشد فيها بالمعایير التالية، دون إقصاء االحتماالت األخرى   

 في المائة فوق الحد، إما بالنسبة للمحاولة 20ن وجود نسبة ترآيز ال تقل ع )1(
األولية، أو بالنسبة الختبار التأآد، على حسب ما إذا آان أیهما هو الذي یراد    

 .تقييمه
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وفي هذه  . وجود نسبة ترآيز قریبة من الحد أو دونه بالنسبة ألغراض خاصة )2(
محظور بعينه   بحثا عن عقار  العينة  لكي یحلل   المختبرالحالة، ینبغي توجيه 

آجزء من اختبار تعليمي، ولكن ال تؤخذ نتائج هذا التحليل في االعتبار عند  
 .التقييم ألغراض برنامج اختبار الكفاءة 

، یسترشد فيما یتعلق بنسبة الترآيز بأحد المعایير التالية،         للعقاقير غير الحدیة وبالنسبة 
 :دون إقصاء االحتماالت األخرى

الحد األدنى   أو أیضاته الرئيسية بكميات أآبر من    / ورالعقار المحظو وجود  )1(
 ؛المطلوب لألداء 

 الرئيسية بكميات قریبة من الحد الذي     أو أیضاته/العقار المحظور ووجود  )2(
أو أیضاته الرئيسية، وذلك فيما یتعلق   /یسمح باآتشاف العقار المعني و 

 لكي یقوم  لمختبراوفي مثل هذه الحالة ینبغي توجيه . بتحاليل ألغراض محددة
بتحليل عينة من عقار محظور معين آجزء من اختبار تعليمي، ولكن ال تؤخذ  

 .نتائج هذا التحليل في االعتبار عند التقييم ألغراض برنامج اختبار الكفاءة  
وقد تتغير نسب الترآيز المذآورة وأنواع العقاقير بصورة دوریة، استجابة لعوامل مثل   

 . تكنولوجيا الكشف عن وجود العقاقير وأنماط استخدامها التغيرات التي تطرأ على 
الحد  أما العينات السلبية فال تحتوي على أي من العقاقير المستهدفة بنسب ترآيز تتجاوز       

 .، عندما یجري تحليلها بالطرق المستخدمة عادة  األدنى المطلوب لألداء  

  العينات الُغْفل أو المغشوشة  - 3.3
ءة، العينات التي ال تحتوي على عقاقير محظورة أو العينات  تشمل عينات اختبار الكفا 

التي جرى غشها عن طریق إضافة عقاقير خارجية تهدف إلى تخفيف العينة أو إفساد        
 .المادة المراد تحليلها أو تعميتها أثناء العملية التحليلية   

 تقييم نتائج اختبارات الكفاءة - 4
  تقييم النتائج الكمية   - 4.1

اإلبالغ عن نتائج آمية، فإن تقييمها یمكن أن یتم استنادًا إلى القيمة الحقيقية أو     عندما یتم 
المتفق عليها للعينة التي خضعت للتحليل وإلى انحراف معياري یمكن تحدیده إما عن  

وتحسب الدرجة . طریق النتائج التي تخص المجموعة وإما طبقًا للدقة المتوقعة للقياس  
 :ستخدام المعادلة التالية  با (Z-score)(المعياریة 

Z = ξ - x 
δ 

 m هي القيمة الناتجةξحيث 
  هي القيمة المسندةxو 
 .ياريهي القيمة المستهدفة لالنحراف المع  δو 

وتحدد القيمة المستهدفة لالنحراف المعياري النسبي بحيث یشير الحصول على قيمة 
أما إذا  . مثير للشك   إلى أداء  )3(وثالثة  ) 2(مطلقة للدرجة المعياریة تتراوح بين اثنين   

 .غير مقبول ، فإن األداء یعتبر )3(زادت هذه القيمة على ثالثة 

 والمجموع المرجح لمربعات    (RSZ) آما یحسب المجموع المرجح للدرجات المعياریة 
ویعبر  .  تقدیرًا لالنحياز(Z)وتعطي الدرجة المعياریة . (RSSZ)الدرجات المعياریة 

، الذي یستبقي سمة االنحيازات، عن  (RSZ)جات المعياریة المجموع المرجح للدر
، (RSSZ)أما المجموع المرجح لمربعات الدرجات المعياریة    . االنحياز المنتظم الثابت   

الذي یقضي على إمكانية أن یتعادل تأثير االنحياز اإلیجابي واالنحياز السلبي، فيوفر      
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والمجموع  (RSZ)جات المعياریة ویحسب المجموع المرجح للدر. مؤشرًا آخر لالنحياز
 :باستخدام المعادلتين التاليتين    (RSSZ)المرجح لمربعات الدرجات المعياریة 

RSZ =   ∑   Z 
√ m 

 

RSSZ =  ∑   Z2 
m 

 .هي عدد االختبارات mحيث 

  فترة التجربة - 4.2
تؤدي أي نتيجة إیجابية خاطئة تصدر عن المختبر إلى إسقاطه على الفور  - 4.2.1

یعاد النظر في ترشيحه إال بعد تقدیمه براهين موثقة تقنع     وال. مرشح لالعتمادآ
الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات بأنه قام باتخاذ وتنفيذ ما یلزم من تدابير       

 .تصحيحية ووقائية
 90 مقدم الطلب أن یحصل على درجة نجاح بمجموع قدره     المختبریجب على  - 4.2.2

عينات اختبار الكفاءة المطلوب تحليلها أثناء فترة التجربة أي      في المائة بالنسبة ل
 في المائة من العقاقير المختبرة  90أن عليه أن یشخص بصورة صحيحة 

 ).أي النتائج النوعية بما فيها العينات المغشوشة   (ویؤآد صحة هذا التشخيص 
 بالنسبة    مقدم الطلب أن یحصل على الدرجات المعياریة  المختبرویجب على  - 4.2.3

. ألي نتائج آمية یتم إبالغها، على أساس متوسط ثالثة تحدیدات متكررة   
. ویتطلب اعتماد المختبر تحقيق نتائج آمية معينة فيما یتعلق بالعقاقير الحدیة  

وینبغي أن یكون االنحراف القياسي النسبي متفقا مع البيانات الخاصة  
 .بالمصادقة

من % 90ة ُمرضية تبلغ على األقل  وأي مختبر یفشل في الحصول على نتيج   
 قد   المختبر وإذا آان . التحدیدات الكمية خالل فترة التجربة، یسقط حقه آمرشح    

 عينات للتحليل الكمي خالل السنة، فيجوز السماح له بنتيجة    10تلقى أقل من 
غير مرضية واحدة في إطار الحصة الكمية لبرنامج اختبار الكفاءة خالل فترة   

ح للمختبر ترشيح نفسه مرة ثانية بمجرد تقدیمه براهين موثقة ویسم.  شهرا12
تقنع الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات بأن التدابير التصحيحية والوقائية قد   

 .ُنفذت
  فترة االعتماد والفترة الالزمة إلعادة االعتماد - 4.3

ات التالية ال یقبل أي تشخيص إیجابي خاطئ ألي عقار، ویجب اتباع اإلجراء     - 4.3.1
 :عند مواجهة مثل هذا الوضع

 بوقوع   المختبر تقوم الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات فورًا باإلبالغ   )1(
 خطأ في نتيجة التحليل اإلیجابية؛

 أن یقدم إلى الوآالة شرحًا آتابيًا لألسباب التي أدت إلى  المختبریجب على  )2(
أن یتضمن هذا الشرح     ویجب . أیام عمل) 5(وقوع الخطأ خالل خمسة  

تقدیم جميع البيانات الخاصة بمراقبة الجودة والمتعلقة بمجموعة العينات    
 .علميا/التي آانت تضم العينة اإلیجابية السيئة إذا آان الخطأ یعتبر تقنيا  

 فورا بدراسة توضيحات المختبر وتبت بشأن اإلجراءات    الوآالةتقوم  )3(
 .هناك محل لذلكاألخرى التي یجب اتخاذها، إذا آان  

مثل وقوع خطأ آتابي، أو خلط  (إذا تقرر أن الخطأ هو خطأ إداري  )4(
 إلى اتخاذ إجراءات المختبریمكن للوآالة أن توجه ) للعينات وما إلى ذلك 
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تصحيحية للتقليل إلى أدنى حد من احتمال وقوع نفس الخطأ مرة أخرى    
ن الخطأ ذات طبيعة   وإذا ما وجدت أسباب تدعو لالعتقاد بأ    . في المستقبل 

 أن یعيد النظر بالعينات التي قام بتحليلها        المختبرمنهجية، فقد ُیطلب من   
 .من قبل ویعيد تحليلها مرة ثانية 

إذا تبين أن الخطأ هو خطأ تقني أو منهجي، فإنه یجوز أن ُیطلب من   )5(
 التي آان المختبر قد أفاد بأن نتيجتها  العينات  إعادة تحليل جميع المختبر

إیجابية، ابتداء من وقت تصحيح الخطأ وحتى آخر االختبارات التي جرت 
ویجب تقدیم بيان یحمل توقيع مدیر   . بنجاح في إطار اختبار الكفاءة

ویجوز أیضا أن ُیطلب من  .  یؤآد إجراء عملية إعادة التحليل هذهالمختبر
أثرت    إخطار جميع العمالء الذین ربما تكون نتائج تحليالتهم قد ت       المختبر

وعلى أساس نوع  . بالخطأ، وذلك آجزء من نظام اإلدارة الجيدة للمختبر 
الخطأ الذي أدى إلى وقوع النتيجة اإلیجابية الخاطئة، فإنه یجوز أن     
تقتصر عملية إعادة التحليل المذآورة على مادة واحدة مستهدفة بالتحليل،     

العقاقير  ، أو على جميع العقاقير أو الوسائل المحظورةأو مجموعة من 
 أن یقوم فورا بإخطار الوآالة إذا ما تبين   المختبرویجب على . المحظورة

ویجوز . أن النتيجة التي ُأبِلغت إلى أحد العمالء هي نتيجة إیجابية خاطئة    
بيد أنه إذا تبين أن الحالة تنطوي      . المختبرللوآالة أن تعّلق أو تلغي اعتماد    

نه بالفعل تدابير تصحيحية فعالة     على خطأ أقل جسامة وأنه قد اُتخذت بشأ 
تضمن إلى حد معقول عدم تكرار الخطأ، فإنه یجوز للوآالة أن تقرر عدم 

 .اتخاذ أي إجراء بحق المختبر 
 معتمدا، خالل الفترة الالزمة إلصالح الخطأ، ولكن یشار   المختبر یظل  )6(

 أنه أما إذا قررت الوآالة. إلى وجود نتيجة إیجابية خاطئة تنتظر اإلصالح
یجب تعليق أو إلغاء اعتماد المختبر، فإن الوضع الرسمي للمختبر یصبح      

 أو حتى ُتستكمل   اإللغاء  أو التعليقحتى یتم رفع " ُملغى"أو " معلقًا"
 .اإلجراءات الجاریة

 في المائة من  100 المعتمد أن یشخص تشخيصًا صحيحًا        المختبریجب على  - 4.3.2
ویجب عليه   . ولة فحص عينات اختبار الكفاءة  حتى یجتاز جالعقاقير المحظورة 

 في المائة من عينات اختبار الكفاءة ویؤآد 100أن یشخص تشخيصا سليما  
 ).تقدیم نتائج نوعية بما فيها العينات المغشوشة   (صحة هذا التشخيص  

 المعتمد أن یحصل على درجات معياریة مرضية ألي        المختبرویجب على  - 4.3.3
. ليغ عنها، باالستناد إلى متوسط ثالث تحدیدات متكررة       التبنتيجة آمية یتم 

 .وألغراض االعتماد یجب الحصول على نتائج آمية بالنسبة للعقاقير الحدیة 
ویجب أن یكون االنحراف القياسي النسبي متناسبا مع البيانات الخاصة      

 .بالمصادقة
 یفشل في الحصول على درجات مرضية فيما یتعلق بالتحدید       مختبر وأي 

 أن یحرز نتيجة  المختبرویجب على . لكمي، یعتبر قد فشل في ذلك االختبار   ا
وإذا ما تلقى  . من عينات االختبار الكمي خالل السنة % 90مرضية بالنسبة لـ 

 عينات للتحليل الكمي في السنة، یحق له أن یحصل على     10 أقل من  المختبر
 اختبار الكفاءة  نتيجة غير مرضية واحدة في الجزء الكمي من برنامج عينات

 . شهرا12خالل فترة 
تخطر الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات فورًا المختبرات التي تفشل في   - 4.4

ویجب على المختبرات أن تتخذ التدابير      . اجتياز اختبار الكفاءة بذلك الفشل   
التصحيحية خالل ثالثين یومًا وأن تبّلغ الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات   

 اتخاذ تدابير تصحيحية لسبب  المختبرات آما یجوز للوآالة أن تطلب من  .بذلك
ویجب   . ما أو أن تصوب التدبير التصحيحي الذي سبق أن أعلمت به الوآالة   
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إجراء التدبير التصحيحي الذي سبق إبالغه إلى الوآالة في إطار النشاط      
لمطالبة باتخاذ   ویؤدي تكرار نفس الفشل إلى قيام الوآالة با. للمختبرالروتيني 

 .تدابير تصحيحية 
 التي تفشل في اختبار الكفاءة في جولتين متتاليتين فسوف     المختبرات وأما 

وعلى المختبر تقدیم وثائق تثبت اتخاذه تدابير       . یوقف اعتمادها على الفور
ویؤدي عدم  .  اعتمادهبوقف أیام عمل من تاریخ إخطاره 10تصحيحية خالل 

 إال عندما یتم اتخاذ    وقف االعتمادوال یرفع . العتماد فورًا اإلغاءالقيام بذلك إلى   
ویجوز للوآالة، إن شاءت، أن تطلب     . التدابير التصحيحية وإبالغها إلى الوآالة 

من المختبر تحليل عينات إضافية في إطار اختبار الكفاءة، أو أن تطلب    
 قدم نتائج  بعد أن یكون قد) المختبرعلى نفقة ( لمراجعة جدیدة المختبرإخضاع 

 .مرضية في جولة أخرى الختبار الكفاءة
وتقوم الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات بإجراء تقييم سنوي ألداء جميع      - 4.5

 . المعتمدةالمختبرات 
 للمختبرات مدونة اآلداب المهنية -الملحق باء 

 السریة - 1
متناع عن    االالمختبرات ومندوبيهم والعاملين في  المختبراتیجب على رؤساء 

المناقشة أو التعليق في وسائل اإلعالم على نتائج اختبارات بعينها قبل استكمال أي           
 إلى  العينةتحقيق یجري بشأنها، بدون الحصول على موافقة المنظمة التي قدمت    

 .، والمنظمة التي تؤآد وجود نتائج تحليل غير طبيعية في التحقيق  المختبر

 البحوث - 2
 المختبرتراك في برامج البحوث شریطة أن یكون مدیر      االش للمختبرات  یحق 

في ( على اإلقرار األخالقي المناسب الحصولمقتنعًا بجدیة هذه البرامج، وشریطة  
 ).حالة البحوث التي تجرى على اإلنسان مثالً 

 البحوث الرامية إلى تعزیز مراقبة تعاطي المنشطات   -2.1
 للبحوث والتطویر من أجل تعزیز   أن تقوم بتطویر برامج المختبرات ُینتظر من  

وقد تتمثل هذه البحوث في تطویر     . لمراقبة تعاطي المنشطات  األساس العلمي  
أساليب أو تكنولوجيات جدیدة، أو التشخيص العقاقيري لعامل منشط جدید، أو  
تشخيص عامل حاجب أو وسيلة حاجبة أو غير ذلك من الموضوعات المتصلة    

 .ت مراقبة تعاطي المنشطابمجال 

 البحوث التي تجرى على اإلنسان     -2.2
 باتفاقات هلسنكي وأي معایير وطنية واجبة التطبيق        المختبرات یجب أن تلتزم  

 .عندما تشمل البحوث اختبارات تجرى على البشر 
ویجب أیضا الحصول على موافقة طوعية واعية من األشخاص الذین یشرآون  

 أو مجموعة مرجعيةض تطویر  في أي دراسات تشمل تناول العقاقير وتجرى بغر 
 .مواد مخصصة الختبار الكفاءة

 العقاقير الخاضعة للمراقبة    -2.3
 أن تلتزم بالقوانين الوطنية ذات الصلة فيما یتعلق بمعالجة   المختبرات ینتظر من 

 .الخاضعة للمراقبة) غير المشروعة(وتخزین العقاقير 
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 االختبار - 3
 المسابقات  -3.1

 المستمدة من مصادر معروفة في    العينات  أو تحلل إال اتالمختبر یجب أال تقبل  
 المنفذة في إطار المسابقات التي تنظمها    مراقبة تعاطي المنشطاتسياق برامج  

وتشمل هذه الهيئات، االتحادات     . الهيئات الریاضية الوطنية والدولية المختصة 
، والجامعات،  ، والرابطات الوطنيةواللجان األولمبية الوطنيةالوطنية والدولية، 

وتنطبق هذه القاعدة على الریاضات األولمبية  . وغيرها من المنظمات المشابهة  
 .وغير األولمبية معا
 بتوخي الدقة الواجبة للتأآد من أن العينات قد تم    المختبراتوینبغي أن تلتزم 

جمعها وفقا للمعيار الدولي إلجراء االختبارات الوارد في المدونة العالمية لمكافحة 
 أو   (ISO/PAS 18873)المنشطات أو وفقا للمعيار الدولي لمراقبة تعاطي المنشطات    

ویجب أن تشتمل هذه المبادئ التوجيهية على أحكام    . وفقا لمبادئ توجيهية مماثلة 
، والسلسلة  للعينات؛ وضمان أمن األوعية الحاویة  شطر العينات مناسبة بشأن  
 .العيناتالرسمية لحرز 

 "لمسابقةخارج إطار ا" -3.2
أو ( التي ُجمعت خالل فترة التدریب  العينات  أال تقبل  المختبرات یجب على 

 :إال إذا اجتمعت الشروط التالية  ) "خارج إطار المسابقة"
 قد تم جمعها وختمها في نفس الظروف السائدة بوجه عام  العيناتأن تكون  )أ(

  الوارد أعاله؛3.1في المسابقات على النحو المبين في القسم 
 إذا آانت المجموعة تشكل جزءًا من برنامج لمكافحة تعاطي المنشطات؛   )ب(
 .إذا آان اآتشاف حالة إیجابية سيؤدي إلى توقيع الجزاءات المناسبة    )جـ(

، ألغراض الفرز أو تحدید النوع، من  عينات أال تقبل  المختبرات یجب على 
لشروط المبينة في  مصادر تجاریة أو مصادر أخرى، عندما ال تجتمع فيها آافة ا 

 .الفقرة السابقة
 أفراد على أساس شخصي، وال    العبين من عينات أال تقبل   المختبرات یجب على 

 .من أفراد أو منظمات تعمل لحسابهم  
 .وتنطبق هذه القواعد على األلعاب الریاضية األولمبية وغير األولمبية  

 األسباب العالجية واألسباب المتعلقة بالطب الشرعي    -3.3
 أحيانا أن یحلل عينة للكشف عن عقار محظور أو مادة  المختبر ُیطَلب من   قد 

 مریض    شخصداخلية المنشأ ُیدَّعى أنها أخذت من أحد نزالء المستشفيات أو من        
ففي مثل هذه الظروف، . لمساعدة الطبيب المعالج في عملية تشخيص المرض 

قة التي  یجب على مدیر المستشفى أن یوضح لصاحب الطلب الشروط المسب  
 إال إذا صاحبها العينة یخضع لها إجراء االختبار وأال یوافق بعد ذلك على تحليل  

 .خطاب یؤآد صراحة أن العينة مخصصة للتشخيص الطبي أو ألغراض عالجية 
 .ویجب أن یوضح الخطاب أیضا السبب الطبي لالختبار 

  أیضا االضطالع بفحوص الطب الشرعي ولكن یجب توجيه    للمختبراتویجوز 
العنایة الواجبة للتأآد من أن الجهة التي تطلب هذه الفحوص هي من الوآاالت أو      

عن إجراء اختبار أو التقدم   المختبر وینبغي أن یمتنع  . الهيئات المرخص لها بذلك 
بشهادة خبرة یمكن أن تؤدي إلى التشكيك في نزاهة الفرد أو في الصالحية العلمية  

 .فحة تعاطي المنشطات للعمل المنفذ في إطار برنامج مكا 
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 االختبارات األخرى  -3.4
 المعترف بها في سلطات االختبار من هيئة ال تعتبر من عينات المختبرإذا قبل 

 یكون مسؤوال عن التحقق    المختبر المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، فإن مدیر    
د من أن أي نتيجة غير طبيعية قد یسفر عنها التحليل سوف تعالج طبقا لقواع     

 ذي صلة به    شخصأو العب   وأن النتائج لن ُتستخدم بأي طریقة من قبل   المدونة
 .من أجل تجنب اآتشاف عقار محظور 

إجراء اختبارات من شأنها تقویض سمعة برنامج   عن المختبر ینبغي أن یمتنع 
 أو  الوآالة العالمية لمكافحة المنشطاتمكافحة المنشطات المنفذ في إطار  

نتائج من شأنها أن توحي بأي      المختبر وینبغي أال یقدم  . نامج اإلضرار بهذا البر
حال من األحوال بأنه یوصي ببعض المنتجات أو الخدمات المعروضة على  

 خدمات مختبریة دفاعا  المختبر وینبغي أال یقدم .  أو السلطات الریاضية  الالعبين
 .شطات بمراقبة تعاطي المن في إطار إجراءات قضائية خاصة الالعبينعن أحد 

 تشاطر المعلومات والموارد  -3.5
  الجدیدة العقاقير  - 3.5.1

 التي تعتمدها الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات من أجل                     المختبرات    یجب على   
مراقبة تعاطي المنشطات، أن تقوم بإبالغ الوآالة العالمية عندما تكتشف وجود                           

 .عامل منشط جدید أو مشتبه فيه          
تقوم، آلما آان ذلك ممكنا، بتشاطر المعلومات    أن المختبراتویجب على 

المتعلقة بالكشف عن وجود عوامل منشطة ُیحَتَمل أن تكون جدیدة أو نادرًا ما     
 .یتم الكشف عنها 

 تشاطر المعارف  - 3.5.2
یشمل تشاطر المعارف، دون االقتصار على ذلك، نشر المعلومات المتعلقة 

یومًا من ) 60(وجودها خالل ستين  والكشف عن بالعقاقير والوسائل المحظورة
ومن الممكن أن یتم ذلك عن طریق االشتراك في االجتماعات      . تاریخ االآتشاف

العلمية، ونشر نتائج البحوث، وتشاطر التفاصيل المحددة المتعلقة بالمنهجية      
 على نشر الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  الالزمة للكشف، والعمل مع 

إعداد عقار مرجعي أو دراسة اإلفرازات البيولوجية، أو  المعلومات عن طریق 
عناصره المعلومات عن السلوك الكروماتوغرافي أو الطيف الكتلي للعقار أو    

 أو موظفوه في وضع المعایير   المختبرویجب أن یشترك مدیر . األیضية
الخاصة بأفضل الممارسات وفي السعي إلى توحيد أساليب إجراء االختبارات   

. الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات  المعتمدة من  المختبراتومة داخل منظ 
نتائج التحليل غير  ومن األمثلة على توحيد هذه األساليب، وضع معایير لتحدید    

 .الطبيعية 
 السلوك الضار ببرنامج مكافحة المنشطات - 4

 عدم االشتراك في أي عمل أو نشاط من شأنه    المختبراتیجب على العاملين في  
 الوآالة العالمية لمكافحة یقوض سمعة برنامج مكافحة المنشطات الذي تنفذه أن 

، أو اتحاد دولي، أو منظمة وطنية لمكافحة المنشطات، أو لجنة المنشطات 
أولمبية وطنية، أو إحدى المنظمات المشرفة على األحداث الریاضية الكبرى،   

ومثل هذه األعمال  . نامجأو اللجنة األولمبية الدولية، أو یلحق الضرر بهذا البر 
أو األنشطة یمكن أن تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، اإلدانة بارتكاب    
الغش، أو االختالس، أو الحنث باليمين، أو غيرها من األفعال التي یمكن أن   

 .تلقى ظالًال من الشك على سالمة برنامج مكافحة المنشطات 
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 أن یمتنع عن   مختبرات الویجب على آل موظف أو خبير استشاري في أحد  
 أو غيرهم فيما یتعلق بالتقنيات   الالعبينتقدیم مشورة أو نصيحة أو معلومة إلى  

أو األساليب الرامية إلى الحيلولة دون اآتشاف عقار محظور أو أثر دال على  
عقار محظور أو وسيلة محظورة، أو تغيير أیضة، أو آبت إفرازه وذلك من 

ویجب على آل عامل في المختبرات أن  . بيعيةنتيجة تحليل غير طأجل تفادي 
بيد أن هذه الفقرة  . إحدى العينات   على تفادي جمع  العبیمتنع عن مساعدة أي  

 أو الطلبة أو غيرهم من الفئات   الالعبينال تحظر العروض الرامية إلى تثقيف 
 .والعقاقير أو الوسائل المحظورةبشأن برامج مكافحة المنشطات،  
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 قائمة الوثائق التقنية -الملحق جيم 
 تاریخ 

 نفاذ المفعول
رقم 
الصيغة

 رقم 
 العنوان الوثيقة

ینایر / آانون الثاني1
2004 

1.2 TD2003LCOC Laboratory Internal Chain of Custody 

ینایر / آانون الثاني1
2004 

1.3 TD2003LDOC Laboratory Documentation Packages 

فبرایر / شباط15
2004 

1.0 TD2004MRPL Minimum Required Performance Limits  
for Detection of Prohibited Substances 

ینایر / آانون الثاني1
2004 

1.2 TD2003IDCR Identification Criteria for Qualitative Assays 
Incorporating Chromatography  

and Mass Spectrometry 
آب /أغسطس 13

2004 
1.0 TD2004NA Reporting Norandrosterone Findings 

آب /أغسطس 13
2004 

1.0 TD2004EAAS Reporting and Evaluation Guidance for Testosterone, 
Epitestosterone, T/E Ratio and other Endogenous 

Steroids 
 TD2004EPO armonization of the Method for the Identification of 1.0 قيد اإلعداد

Epoetin Alfa and Beta (EPO) and Darbepoetin Alfa 
(NESP) by IEF-Double Blotting and 

Chemiluminescent Detection 
 Measurement of Uncertainty for Anti-Doping   ستصدر في وقت الحق

Analysis 
  Reporting Guidance for Gas   ستصدر في وقت الحق

Chromatography/Combustion/ Isotope Ratio  
Mass Spectrometry 

  Reporting Guidance for Salbutamol and other   ستصدر في وقت الحق
Beta-2 Agonists 

 



 الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات

 2004یوليو / تموز1: التاریخ

 ضميمة للمعيار الدولي للمختبرات  

 متطلبات تحليل مكافحة المنشطات  
 الذي یجرى على الدم الكامل أو على البالزما أو المصل      

 أو على عناصر دمویة أخرى   

الدم الكامل أو على  عدة اختبارات على مادة الدم ويمكن تطبيقها على   تم اآلن إعداد  
بهدف تحديد ممارسات تعاطي المنشطات في      ) مثل البالزما والمصل(عناصر دموية 

 .الرياضة
المدونة العالمية لمكافحة   "، المنصوص عليه في للمختبرات وإن المعيار الدولي 

، ال يشتمل في صيغته الحالية، على إجراءات محددة لمعالجة وتحليل مادة   "المنشطات 
 من المعيار الدولي  4.2.4.4.1فالمادة .  خاصة بمكافحة المنشطاتختبراتمالدم في 

 تشير إلى أنه سيجري اإلعالن بصورة منفصلة عن المتطلبات الخاصة  للمختبرات 
 .لتحليل مادة الدم 

، بهدف تحديد   للمختبرات أو تعديل المعيار الدولي القائم وقد ُأعدت هذه الوثيقة إلآمال
 من أجل معالجة وتحليل عينات الدم في سياق مكافحة    اتللمختبرمتطلبات خاصة  

 .المنشطات

وُيحفظ النص الرسمي لضميمة المعيار الدولي للمختبرات لدى الوآالة العالميةلمكافحة      
وفي حالة وجود تعارض بين   .  وُينشر باللغتين االنجليزية والفرنسية (WADA)المنشطات  

 .إلنجليزي النصين اإلنجليزي والفرنسي، يؤخذ بالنص ا 

 المتطلبات الخاصة لتحليل الدم الكامل أو لعناصر دمویة    

في جميع األقسام التي تشير إلى البول، والتي ُنقلت إلى هذه الوثيقة على سبيل اإلسناد،   
وما لم ُينص  . يتعين استبدال مصطلحات الدم أو البالزما أو المصل، حسب االقتضاء     

سبة للدم أو البالزما أو المصل مقابل لالختبار   على خالف ذلك، فإنه ال يوجد هناك بالن
أو للبيانات المتعلقة بسالمة البول، ومن ثم ينبغي شطب أي إشارة موجودة بهذا          

 .الخصوص

 على تحليل     للمختبرات     من المعيار الدولي        5وتنطبق المواد الفرعية التالية من المادة                 
 :عينات الدم بحكم الصلة        

 ة؛  وجميع المواد الفرعي 5.1   

 وجميع المواد الفرعية؛ 5.2.1

 اللتين   5.2.2.6 و5.2.2.5وجميع المواد الفرعية، باستثناء المادتين الفرعيتين  5.2.2
 :يستعاض عنهما بما يلي  

 

 على البالزما والمصل وأية 5.2.2.6 و5.2.2.5تنطبق المادتان الفرعيتان   
مها     ت فور تسّلويجري تجميد العينا . عناصر أخرى ال تحتوي على خاليا دموية

إجراء التحليل وحالما يتسنى ذلك، بعد أن تؤخذ منها األجزاء    وتظل مجمدة حتى
) 3(لمدة ال تقل عن ثالثة " ب "و" أ" بالعينتين المختبر ويحتفظ . الالزمة للتحليل
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ويجري االحتفاظ بالعينتين مجمدتين     .  لتقرير سلبيهيئة االختبارأشهر بعد تسّلم  
حتفظ بالعينات التي تنطوي على شوائب في حالة تجميد       وُي. في ظروف مالئمة

 .هيئة االختبار أشهر بعد تقديم التقرير إلى   ) 3(لمدة ال تقل عن ثالثة 

يجري تخزين العينات المكونة من دم آامل أو من عناصر دموية تضم خاليا  
 درجات مئوية تقريبًا، فور استالم هذه العينات،   4سليمة في حرارة تساوي 

وينبغي إعادة العينات إلى بيئة التخزين .  ساعة48 تحليلها في غضون وينبغي
 درجات مئوية تقريبًا حالما يتسنى ذلك، بعد أن تؤخذ منها    4في حرارة تساوي 

" ب "و" أ" مكافحة المنشطات بالعينتين مختبرويحتفظ . األجزاء الالزمة للتحليل
لك لمدة شهر واحد على   سواء آانت نتيجة التحليل طبيعية أو غير طبيعية، وذ 

أو  " أ"بالنسبة للعينة (األقل بعد تسّلم هيئة االختبار للتقرير التحليلي النهائي   
 ".ب "العينة 

 وجميع المواد الفرعية؛ 5.2.3

 و 5.2.4.3.1.1 و5.2.4.1جميع المواد الفرعية باستثناء المواد   5.2.4
جري    التي ي5.2.4.3.2.1 و5.2.4.3.1.2 و5.2.4.2.4 و5.2.4.2.1

 :استبدالها أو تعديلها عند الضرورة على النحو التالي  

  يجوز أن تجرى بصورة أولية تحاليل استعراضية أو تأآيدية  5.2.4.3.1.1
وينبغي تكرار التحليل على جزء جديد من العينة    . على نفس الجزء من العينة

 .اتهاللتأآد من أن نتائج التحليل األولي قابلة للتكرار من قارورة العينة ذ  

إن اآتشاف نقل الدم يعتمد على استخدام أجسام مضادة متعددة وعلى تعداد        
لكريات الدم    ) أنتيجينات (الكريات المتدفقة للكشف عن عدة مولدات للمضادات  

 ال تنطبق على هذا النوع من التحليل   5.2.4.3.1.3ومن ثم فإن المادة . الحمراء
 .المناعي الكيميائي

بالنسبة للدم الكامل أو لعنصر      " ب"أآيد تحليل العينة     من أجل ت 5.2.4.3.2.1
 30في غضون " ب "دموي يضم خاليا الدم فقط فإنه يتعين إنجاز تحليل العينة         

 ".أ"يومًا بعد اإلخطار بنتيجة غير طبيعية لتحيل العينة    

 وجميع المواد الفرعية؛ 5.2.5

 ؛5.2.6.8 و5.2.6.7 و5.2.6.4وجميع المواد الفرعية، باستثناء المواد  5.2.6

 وجميع المواد الفرعية؛ 5.3   

 و5.4.4.3 و5.4.4.2.2 و5.4.4.1وجميع المواد الفرعية، باستثناء المواد  5.4   
 :، التي تعّدل، عند االقتضاء، على النحو التالي5.4.7 و5.4.6

 اختيار الوسائل 5.4.4.1
قبةتعاطي ال توجد هناك بوجه عام وسائل قياسية للتحاليل الخاصة بمرا    

 المعني بإعداد وإقرار وتوثيق وسائل داخلية للكشف    المختبرويقوم . المنشطات
عن العقاقير المدرجة في قائمة المحظورات أو عن عناصرها األيضية أو اآلثار   

 .ويجري اختيار الوسائل وإقرارها بحيث تالئم الغرض المنشود   . الدالة عليها

االقتضاء، بتقديم تقدير لمستوى الاليقين في ، عند المختبرينبغي أن يقوم  5.4.4.3
 .عملية القياس

 جمع العناصر المرجعية  5.4.6.2
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يمكن الحصول على عينات أو عناصر مفردة من مادة بيولوجية بعد استخدام       
حقيقي وقابل لإلثبات لعقار محظور أو وسيلة محظورة أو امتزاج يمكن 

 أن تكون البيانات التحليلية آافية    استشفافه لهذا العقار أو هذه الوسيلة، شريطة  
لتبرير تحديد طبيعة العقار المحظور أو العنصر األيضي لعقار محظور أو  

 .األثر الدال على عقار محظور أو وسيلة محظورة 

 تأمين جودة نتائج االختبارات    5.4.7   

، حسب االقتضاء، بتقييم    "الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات   "ستقوم  5.4.7.1
 بالنسبة إلجراء االختبارات على مكونات الدم وذلك وفقًا لمبادئ      المختبرات ء أدا

 .المعيار الدولي للمختبرات المطبق تحديدًا على مكونات الدم   

يقوم المختبر بوضع نظام لتأمين الجودة يشمل الفحص العشوائي    5.4.7.2
 .لعينات خاصة بمراقبة الجودة ويضع على المحك عملية التحليل برمتها 

ينبغي مراقبة صحة التحاليل من خالل تطبيق تدابير لمراقبة الجودة         5.4.7.3
 .تتالءم مع نوع ووتيرة التحاليل التي يجريها المختبر 

 :الوثائق التقنية المنطبقة على تحليل الدم  

 .مجموعات الوثائق المختبرية 

 .سلسلة تدابير الحراسة الداخلية في المختبر  
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 3.0 الصيغة –المعيار الدولي إلجراء االختبارات 

 2003یونيو /حزیران

 تصدیر
 

المدونة العالمية لمكافحة   " بـ المرتبط ، إلجراء االختباراتالمعيار الدولي 
 . العالمي لمكافحة المنشطات البرنامج من  آجزء ُأعدَّ، إلزاميمعيار دولي، "لمنشطات ا

لمراقبة  الدولي المعيار من مستمدة االختبارات إلجراء الدولي المعيار  اوهذ
، والجاري )ISO(للتوحيد القياسي الدولية المنظمة  تعاطي المنشطات التي اقترحتها   

 (" المنشطاتلمكافحةالترتيبات الدولية  "  تحالفطارإعدادها على ید فریق خبراء في إ 
IADA (   وإطار الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات)WADA .(لمراقبة  الدولي المعيارو

 المعيار على مبنيالدولية للتوحيد القياسي  المنظمة ذي اقترحته تعاطي المنشطات ال 
بات الدولية لمكافحة   الترتيإطار الموضوع في لمنشطات،  لمراقبة تعاطي االدولي

 ISO PAS 18873/(ISDC)المنشطات  
لمراقبة المنشطات الذي اقترحته     الدولي المعيار العالمية  الوآالة وتؤید. )1999(

الترتيبات الدولية   " تحالف   مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي وهي طرف یعمل بنشاط  
 مكتمل ياراً صير معی لكي يار المع ا تطویر هذعلى) IADA( "لمكافحة المنشطات

هذه العملية  وُیرتقب أن تكتمل  . المنظمة الدولية للتوحيد القياسي     من معایير المواصفات
 .2004 أواسط عام في

 إلجراء للمعيار الدولي  1.0، وزِّعت الصيغة  2002 نوفمبر /تشرین الثاني في
. قيع عليها  استعراضها والتو أجل الحكومات من وعلى  الموّقعةالجهات على االختبارات

 الموّقعة الجهات من وردت إلى التعليقات والمقترحات التي 2.0ثم استندت الصيغة   
 .والحكومات

 وأتيحت لها الفرصة الستعراض  والحكومات  الموقعةالجهات اسُتشيرت  ثم 
 من السابع في هذه، 3.0 الصيغةوستقدَّم مسوَّدة .  والتعليق عليها2.0الصيغة 
 المنشطات من أجل لمكافحة  التنفيذیة للوآالة العالميةاللجنة ىإل، 2003یونيو /حزیران
 .اعتمادها

 للمعيار الدولي الرسمي  النص ة العالمية لمكافحة المنشطات بتحدیث   الوآال قوموست 
وفي حالة حدوث .  وسُينشر هذا النص باالنجليزیة والفرنسية  ،االختباراتإلجراء 

 .االنجليزیة ؤخذ بالنسخةية، ُت االنجليزیة والفرنستعارض بين النسختين  
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 3.0 الصيغة –المعيار الدولي إلجراء االختبارات 

 2003یونيو /حزیران

 المحتویات
 5 ............................................ مقدمة، وأحكام المدونة، وتعاریف –القسم األول 

 5 ...............................................................................المقدمة ومجال التطبيق   1.0
 5 ............................................................................................أحكام المدّونة  2.0
 10 ....................................................................................مصطلحات وتعاریف  3.0

 10 ......................................................................المصطلحات المعّرفة في المدونة        3.1
 12 ....................................ختبارات   المصطلحات المعّرفة في المعيار الدولي إلجراء اال           3.2

 14 ........................................................ معایير إجراء االختبارت –القسم الثاني 
 14 .....................................................................................التخطيط 4.0

 14 .......................................................................................الهدف 4.1
 14 ............................................................................اعتبارات عامة 4.2
 15 ...........................متطلبات تشكيل المجموعة الخاضعة لالختبار والمسجلة   4.3
 ألغراض إجراء االختبارات خارج   وجود الالعبين،    أماآن متطلبات جمع المعلومات عن  4.4

 15..............................................................................إطار المسابقة
 16 .................................................متطلبات التخطيط لتوزیع االختبارات  4.5
 17 .................................................................متطلبات اختيار الالعبين  4.6

 18 ...........................................................................إخطار الالعبين   5.0
 18 .......................................................................................الهدف 5.1
 18 ............................................................................اعتبارات عامة 5.2
 18 .....................................................شروط الزمة قبل إخطار الالعبين  5.3
 20 ................................................................متطلبات إخطار الالعبين  5.4

 22 ...........................................................التحضير لجلسة أخذ العّينات  6.0
 22 ......................................................................................الهدف  6.1
 22 ............................................................................اعتبارات عامة 6.2
 23 .................................................متطلبات التحضير لجلسة أخذ العّينات   6.3

 24 .................................................................تنفيذ جلسة أخذ العّينات  7.0
 24 .......................................................................................الهدف 7.1
 24 ............................................................................اعتبارات عامة 7.2
 24 .........................................................شروط الزمة قبل أخذ العّينات  7.3
 25 ....................................................................متطلبات أخذ العّينات   7.4

 26 ......................................................اإلدارة بعد إجراء االختبار /األمن 8.0
 26 .......................................................................................الهدف 8.1
 26 ...........................................................................اعتبارات عامة  8.2
 27 ..........................................اإلدارة بعد إجراء االختبار /متطلبات األمن  8.3

 27 ....................................................................نقل العّينات والوثائق  9.0
 27 ......................................................................................الهدف  9.1
 27 ...........................................................................اعتبارات عامة  9.2
 27 .........................................................متطلبات نقل العّينات والوثائق     9.3

 29 ............................................................................ المالحق -القسم الثالث 
 29 ........................................تثال  استقصاء بشأن عدم اشتباه في االم–الملحق ألف 
 31 ......................................... تعدیالت بخصوص الالعبين المعوقين   –الملحق باء  
 33 .................................................................. أخذ عّينات البول  –الملحق جيم  
 36 .................................................................... أخذ عّينات الدم  –الملحق دال  
 39 .................................................. عّينات البول غير آافية الحجم  –الملحق هاء  
) ph(وجيني  عّينات البول غير الملبية للتوجيهات المختبریة المتعلقة بالرقم الهيدر        –الملحق واو   

 41..............................................................................والثقل النوعي 
 43 .........................................ذ العّينات   المتطلبات المتعلقة بطاقم أخ –الملحق زاي 
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 مقدمة، وأحكام المدوَّنة، وتعاریف: األول القسم
 التطبيق ومجال المقدمة 1.0

 إلجراء التخطيط   هو االختبارات إلجراء  الدولي المعيار  من  الرئيسي  الغرض
 نقل حتى الالعبين  منذ تبليغ ،العّيناتة وهویة  والحفاظ على سالمفعالة اختبارات
 .تحليلها مكان إلى  العّينات

 معایير لتخطيط توزیع   على االختبارات إلجراء الدولي  المعيار  شتملیو
واألمن واإلدارة  بأخذها، والقيام العّينات  والتحضير ألخذ ،الالعبيناالختبارات، وتبليغ 

 .اتالعّين االختبارات، ونقل ما بعد إجراء

 الجهات  لجميع  إلزامي بجميع ملحقاته، إلجراء االختباراتالدولي المعيار
 .المدّونة على الموّقعة

  لمكافحة المنشطات یشمل جميع العناصر الالزمة لضمان    العالمي والبرنامج
 في إطار البرامج الدولية والوطنية  الممارساتأفضل اتباع  التنسيق األمثل و   تحقيق

  الدولية المعایير، )1المستوى  (المدّونة: هيوالعناصر الرئيسية . لمكافحة المنشطات
 ).3المستوى  ( أفضل الممارسات ونماذج، )2المستوى  (

 :یلي بما  وتنفيذها  الدوليةالمعایير  ُیلخَّص غرض ،المدّونة مقدمة وفي

 التقنية  المجاالت  لمختلف دولية معایير  المنشطات  مكافحة برنامج  إطار في  ستوضع
 من  المعایير هذه وسُتقر والحكومات، الموقعة الجهات مع بالتشاور وذلك يذیة،والتنف
 هو  الدولية المعایير  من  والغرض. (WADA) المنشطات  لمكافحة العالمية الوآالة جانب
 وتنفيذیة   تقنية جوانب عن المسؤولة ،المنشطات مكافحة  منظمات بين االتساق  تحقيق
 أجل  من إلزاميًا أمرًا الدولية بالمعایير   التمسك  عدوی. المنشطات  مكافحة  لبرامج محددة
 جانب  من آلخر، وقت من ،الدولية  المعایير تنقيح ویجوز .المدونة ألحكام االمتثال  آفالة
 المشاورات إجراء  بعد المنشطات،   لمكافحة العالمية الوآالة عن المنبثقة  التنفيذیة  اللجنة
 نافذة  تنقيحاتها وآافة الدولية  المعایير بحوتص. والحكومات الموقعة الجهات مع الكافية
 ینص   لم ما التنقيحات،  أو  المعایير هذه من آل في عليه المنصوص  التاریخ من اعتبارًا
 .المدونة في ذلك خالف على

 المعيار من وثيقة مستخَرجة  إلجراء االختباراتالدولي المعيارتضمنها ی التي والمعایير
 وضعته المنظمة الدولية للتوحيد القياسي     ذيال) ISDC(ت  لمراقبة تعاطي المنشطا   الدولي

)ISO( ، االختبار  وصف عمليات إدارة ودعم أنشطة  أیضاً الذي یتضمن. 

أما  .  مائلةبحروف والمصطلحات التي تتضمن المدّونة تعریفًا لها آتبت هنا 
 خط  فيمّيزها  إلجراء االختباراتالدولي المعيار المصطلحات التي ُعرفت في هذا  

 .تحتها

 المدوَّنة أحكام 2.0

إلجراء  الدولي لمعياربا نحو مباشر على المدّونة  مواد التالية منالمواد تعلقت
 :االختبارات

  المنشطات انتهاك قواعد مكافحة- من المدونة 2 المادة
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 دون عذر قاهر بعد عينات لعملية أخذ التقدم،  الخضوع، أو عدم رفض 2.3
 مكافحة المنشطات الواجبة  قواعدتقضي به تلقي إخطار بذلك وفقًا لما 

 .أخرى بأي طریقة  العينات التطبيق، أو التهرب من عملية أخذ   

 للخضوع الالعب استعداد  انتهاك الشروط الواجبة التطبيق بشأن    یشمل 2.4
 معلومات امتناع الالعب عن تقدیم إلجراء اختبار خارج إطار المسابقة
ي یعتبر أنها قد فاتته، استنادًا إلى      عن مكان وجوده وعن االختبارات الت

 .ة معقولقواعد

 تعاطي  مراقبة   التالعب، بأي جانب من جوانب   أو محاولةالتالعب، 2.5
 .المنشطات

 أي محاولة إعطاء عقار محظور أو وسيلة محظورة إلى  أو إعطاء 2.8
، أو مساعدته، أو تشجيعه، أو إعانته، أو تحریضه، أو التغطية   العب

 آخر من أشكال التواطؤ ینطوي على انتهاك أو       شكل عليه، أو أي
 .المنشطات انتهاك لقواعد مكافحة محاولة

  تعاطي المنشطاتإثبات - من المدونة 3 المادة
 قد  ال یكون  المعيار الدولي إلجراء االختبارات  خروج عن أي 3.2.2

 أو في أي انتهاك آخر لقواعد  نتائج تحليل غير طبيعيةتسبب في 
 الالعب  وإذا ما أثبت .  یبطل هذه النتائج النشطات، مكافحة الم

، فإن  االختبارإجراء أثناءالمعيار الدولي حدوث الخروج عن 
 تتحمل عبء إثبات أن هذا الخروج لم   منظمة مكافحة المنشطات

 أو في الواقعة التي شكلت التحليل غير الطبيعية  في نتيجة یتسبب
 . المنشطاتمكافحة النتهاك قواعد  أساسًا

  االختباراتإجراء - من المدونة 5 المادة
 التي    مكافحة المنشطات منظماتعلى :  لتوزیع االختبارات تخطيط  5.1

 لمكافحة األخرىالمنظمات  تجري االختبارات أن تقوم، بالتنسيق مع  
 والتي تجري االختبارات على نفس مجموعة الالعبين، بما       المنشطات 

 :یلي

داخل إطار المسابقة ن االختبارات  عدد فعال موتنفيذ  تخطيط 5.1.1
 دولي أن یحدد مجموعة   اتحادوعلى آل . وخارج إطار المسابقة

 اللعبة، في العبي المستوى الدولي الخاضعة لالختبار والمسجلة
 أن  منظمة وطنية لمكافحة المنشطات   التي ُیعنى بها، وعلى آل 

ي  الخاضعة لالختبار والمسجلة من العب   الوطنيةتحدد المجموعة  
 الوطني العبي   المستوى العبيویجب أن تضم مجموعة . بلدها

 العبي المستوى الدولي في البلد المعني باإلضافة إلى سائر    
منظمة وطنية   ویتولى آل اتحاد دولي وآل  .  الوطني المستوى

داخل إطار  االختبارات وتنفيذ تخطيط  لمكافحة المنشطات 
 لالختبار ضعة  للمجموعة الخاالمسابقة وخارج إطار المسابقة

 .والمسجلة لدى ذلك االتحاد وتلك المنظمة   

 إلجراء االختبارات بدون إخطار مسبق  األولویة إعطاء 5.1.2

 اختبارات محددة الهدف إجراء 5.1.3

  االختبارمعایير 5.2
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 تجریها أن بإجراء االختبارات القائمة منظمات مكافحة المنشطات على
 .اء االختباراتالمعيار الدولي إلجر بما یتماشى مع  

 النتائج إدارة - من المدونة 7 المادة
 بالنسبة المحظورات اإلضافية المفروضة بموجب قائمة المراجعة 7.3

 لنتيجة التحليل غير الطبيعية

 للمراجعة أخرى، أو أي هيئة منظمة مكافحة المنشطات أیضًا تقوم
تنشئها هذه المنظمة، بإجراء أي تحریات إضافية مفروضة بموجب    

وعند االنتهاء من إجراء هذه التحریات اإلضافية،  . المحظوراتقائمة 
 المعنية بإخطار الالعب المعني على المنشطات منظمة مكافحة  تقوم 

 آانت تلك المنظمة ترى أنه قد   إذاالفور بنتائج التحریات اإلضافية وما  
 .جرى انتهاك إلحدى قواعد مكافحة المنشطات    

  على األفرادالعقوبات فرض - من المدونة 10 المادة
  إعادة التأهيلاختبار 10.10

 تأهيله، أن یتقدم في نهایة فترة    الستعادة ، آشرط الالعب على یتعين
، إلى اختبار   أو االستبعاد المؤقتفترة اإلیقاف  االستبعاد المحددة، وأثناء   

 لها الوالیة  المنشطاتمنظمة لمكافحة   تجریه أي خارج إطار المسابقة
  تقدیم  لهذا الغرض، آما یتعين عليه، إذا طلب منه ذلك، القانونية 

 الخاضع لفترة الالعبوإذا قام . معلومات دقيقة عن مكان وجوده الحالي
 الریاضة وُشطب اسمه من قائمة المجموعة الخاضعة  باعتزال استبعاد 

 ثم أراد بعد ذلك الحصول على إعادة  ،المسابقةلالختبار خارج إطار 
 إال بعد قيامه بإخطار المنظمات      تأهيله إعادة جوزی تأهيله، فإنه ال

 خارج إطار الختبارالمعنية في مجال مكافحة المنشطات وخضوعه 
 اعتزل الذي لمدة تعادل مدة االستبعاد الباقية اعتبارًا من التاریخ  المسابقة

 .فيه هذا الالعب الریاضة 

 

 

  واإلبالغالسریة 14 المادة
 ود الالعب بشأن مكان وجالمعلومات 14.3

منظمتهم الوطنية لمكافحة      الذین یقدم اتحادهم الدولي أو   الالعبينعلى 
 أسماءهم لغرض إدراجهم ضمن المجموعة المستهدفة   المنشطات 

 أن یقدموا بيانات دقيقة عن مكان وجودهم   باالختبارات خارج المسابقة
  طات والمنظمات الوطنية لمكافحة المنش   وتقوم االتحادات الدولية  . الحالي

بتنسيق عمليات تحدید هویة الالعبين وجمع البيانات عن أماآن وجودهم     
. الحالية، وتقدم هذه المعلومات إلى الوآالة العالمية لمكافحة المنشطات    

منظمات مكافحة   وتضع الوآالة العالمية هذه المعلومات في متناول 
  األخرى المخولة صالحية إجراء االختبارات لالعبين وفقًاالمنشطات 

وینبغي المحافظة على السریة المطلقة لهذه    . 15ألحكام المادة  
المعلومات في آل وقت؛ وعدم استخدامها إال ألغراض التخطيط      
والتنسيق وإجراء االختبارات؛ وإتالفها عند انتفاء فائدتها لهذه   

 .األغراض
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 المنشطات تبادل المعلومات بشأن مراقبة تعاطي مرآز 14.5
 المعلومات   لتبادلمية لمكافحة المنشطات بدور مرآز   الوآالة العالتقوم

 التي یخضع لها اختبارات مراقبة تعاطي المنشطات عن بيانات ونتائج 
 من المستوى الوطني   من المستوى الدولي والالعبون  الالعبون

 لالختبار والمسجلة لدى منظمتهم    الخاضعةالمجموعة  المدرجون ضمن 
 االختبارات  توزیع لتخطيط   اً روتيسي. الوطنية لمكافحة المنشطات  

 تجریها الزدواج ال لزوم له في االختبارات التي بطریقة منسقة، وتفادیًا
منظمات مكافحة  مختلف هيئات مكافحة المنشطات، یتعين على آل من     

 مرآز تبادل المعلومات التابع للوآالة العالمية لمكافحة  إبالغ المنشطات 
الالعبون داخل ضع لها هؤالء   التي یخ االختبارات المنشطات بجميع  

 بعد إجراء هذه ممكن في أقرب وقت وخارج إطار المسابقات
 الالعب،وتضع الوآالة العالمية هذه المعلومات في متناول     . االختبارات

 أو واللجنة األولمبية الوطنية الذي ینتمي إليه الالعب،  واالتحاد الوطني
ة الوطنية لمكافحة  والمنظم األولمبية الوطنية للمعوقين، اللجنة

 واللجنة األولمبية الدولية، واللجنة الدولي،، واالتحاد المنشطات 
 الخصوصية المتعلقة  المعلومات وأما . األولمبية الدولية للمعوقين

.  السریة التامةستار فينبغي أن تحتفظ بها الوآالة العالمية تحت بالالعب
 إحصائية تقاریر - مرة آل سنة على األقل -وتصدر الوآالة العالمية 

 .تلخص فيها هذه المعلومات  

  تعاطي المنشطاتبمراقبة المسؤوليات فيما یتعلق توضيح 15 المادة
  االختبارات أثناء الحدث الریاضيإجراء 15.1

 ینبغي ،المنشطات  تعاطي مراقبة أجل من العينات  جمع عملية إن
 الدولي ویين المست آال على تنظم التي الریاضية األحداث أثناء إجراؤها
 مباشرة  مسؤولية واحدة  منظمة في تحصر أن ینبغي  ولكن. والوطني
 الریاضية  األحداث ففي. المعني  الحدث أثناء عليه واإلشراف االختبار
 عينات   جمع عملية مباشرة عن المسؤولة الجهة تكون  أن ینبغي  الدولية
 يالت الدولية  المنظمة هي عليها واإلشراف المنشطات  تعاطي مراقبة
 الدولية األولمبية اللجنة مثل (الحدث على المشرفة الهيئة بدور تقوم

 العالمية،  للبطوالت بالنسبة الدولي واالتحاد األولمبية، لأللعاب  بالنسبة
 الریاضية  لأللعاب األمریكية والمنظمة

)PASO (عدم  الدولية المنظمة قررت وإذا). األمریكية لأللعاب بالنسبة 
 الوطنية  للهيئة یجوز فإنه المعني،  الحدث  إطار في اختبارات أیة إجراء
 االختبارات إجراء في المبادرة اتخاذ الحدث بلد في  المنشطات لمكافحة

 العالمية  الوآالة أو الدولية المنظمة  مع بالتنسيق  وذلك عليها، واإلشراف
 فإن  الوطنية الریاضية  األحداث  في أما. وبموافقتها المنشطات  لمكافحة
 المنظمة   من بمبادرة  تتم  المنشطات  تعاطي  مراقبة عينات جمع عملية
 .إشرافها وتحت المعني   البلد في المنشطات لمكافحة  الوطنية

  خارج إطار المسابقةاالختبارات 15.2
 بمبادرة وإشراف من  االختبارات خارج إطار المسابقة ینبغي أن تجرى  

إطار ویجوز إجراء اختبارات خارج . منظمات دولية ووطنية معاً  
الوآالة العالمية  ) أ: (المسابقة بمبادرة من الجهات التالية وتحت إشرافها  

اللجنة األولمبية الدولية أو اللجنة األولمبية   ) ب(لمكافحة المنشطات؛   
الدولية للمعوقين فيما یتعلق باأللعاب األولمبية أو األلعاب األولمبية  

المنظمة   ) د(الالعبون؛ االتحاد الدولي الذي ینتمي إليه  ) جـ(للمعوقين؛ 
المنظمة   أو ) هـ( التي ینتمي إليها الالعبون؛    الوطنية لمكافحة المنشطات  
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.  القائمة في البلد الذي یوجد فيه الالعبون الوطنية لمكافحة المنشطات
من خالل الوآالة  " االختبارات خارج إطار المسابقة "وینبغي تنسيق 

م عملية االختبار المشترآة  العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك لكي تتس  
بأقصى قدر من الفعالية وتفادیًا إلخضاع الالعب الواحد الختبارات    

 .متكررة ال ضرورة لها

 االعتراف المتبادل 15.4
، فإن 13مع عدم اإلخالل بحق الطعن المنصوص عليه في المادة  

عمليات االختبار واإلعفاءات ألغراض عالجية ونتائج التحقيقات وأیة 
 وتتمشى مع أحكام الجهات الموقعةت نهائية تصدر عن أي من قرارا
 المعنية، ینبغي  الجهة الموقعة  وتقع في نطاق صالحية   المدونة

.  األخرىالجهات الموقعةاالعتراف بها واحترامها من قبل جميع 
ویجوز أن تعترف الجهات الموقعة بالتدابير المماثلة التي تتخذها هيئات     

 إذا آانت لوائح هذه الهيئات تتفق مع أحكام        المدونة أخرى لم تقبل   
 .المدونة

 اریفوتع مصطلحات 3.0

 المصطلحات المعّرفة من المدونة 3.1

 في  یتعرف معتمدة،  أخرى  جهة من أو مختبر،  من تقریر :الطبيعية  غير  التحليل    نتيجة
 ذلك  في بما (عليه الدالة اآلثار أو األیضية عناصره أو محظور عقار وجود على العينة
 .محظورة وسيلة استخدام على دليل وجود أو) المنشأ  الداخلية العقاقير مقدار زیادة

 قواعد  اعتماد عن مسؤولة الموقعة الجهات من جهة: المنشطات مكافحة منظمة
 على األمثلة ومن. إنفاذه أو تطبيقه أو المنشطات مراقبة عملية من جزء أي  الستهالل

 األخرى  والمنظمات للمعوقين، الدولية األولمبية واللجنة ،الدولية األولمبية اللجنة ذلك،
 العالمية  والوآالة اختبارات، بإجراء  فيها وتقوم آبرى ریاضية أحداث على تشرف التي

 .المنشطات لمكافحة الوطنية والمنظمات  الدولية، واالتحادات المنشطات، لمكافحة

 في یشارك  شخص  أي " ب الالع "بكلمة  یقصد  المنشطات،  مكافحة  ألغراض : الالعب
 على أو) دولي  اتحاد آل یضعه الذي للتعریف وفقًا (الدولي  المستوى على ریاضية لعبة

 ،)المنشطات  لمكافحة وطنية منظمة آل تضعه الذي للتعریف وفقا الوطني  المستوى
 المنظمة   بتعيينه وتقوم أدنى  مستوى على ریاضية لعبة في یشارك آخر شخص وأي

 مكافحة  مجال في والتربية اإلعالم وألغراض. المنشطات مكافحةل المختصة الوطنية
 أي  سلطة تحت ریاضية لعبة في یشارك شخص أي" الالعب "بكلمة یقصد المنشطات، 

 .بالمدونة تقبل أخرى ریاضية منظمة أو حكومة أو موقعة جهة

 ".المنشطات  لمكافحة العالمية المدونة  "الكلمة بهذه یقصد: المدونة

 ریاضية  منافسة أو بعينها لعبة أو مباراة أو مفرد سباق الكلمة بهذه قصدی: المسابقة
. األولمبية األلعاب في متر المائة سباق  نهائيات المثال، سبيل على ذلك، ومن. محددة

 الجوائز   منح فيها  یتم التي الریاضية المباریات من وغيرها المراحل  لسباقات وبالنسبة
 والحدث  المسابقة بين التمييز  فإن محدد يزمن أساس على أو یومي أساس على

 .المعني الدولي االتحاد لدى بها المعمول القواعد عليه تنص  ما بحسب یكون الریاضي

 شخص  أي أو الالعب انتهاك یسفر أن یمكن: المنشطات مكافحة قواعد  انتهاآات   تبعات
) أ: (التالية عاتالتب من أآثر أو واحدة تبعة عن المنشطات مكافحة قواعد من لقاعدة آخر
 معين،   ریاضي حدث أو معينة  مسابقة في الالعب  نتائج إبطال  یعني وهذا ،النتائج  إلغاء
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 ميداليات   أي من الالعب  تجرید ذلك  في بما آثار، من اإلبطال   هذا على یترتب  ما آل مع
 شخص  أو الالعب منع یعني وهذا ، االستبعاد) ب (بها؛ فاز قد یكون جوائز أو نقاط أو

 على الحصول من أو آخر نشاط أي أو مسابقة أي في المشارآة من معينة لمدة آخر
 منع یعني  وهذا ،المؤقت اإلیقاف) جـ (؛10.9 المادة عليه نصت لما طبقًا تمویل،
 القرار صدور قبل مسابقة أي في المشارآة من مؤقتة بصورة آخر شخص أو الالعب
 ).منصف تحقيق في الحق (8 المادة بموجب   تعقد تحقيق جلسة في النهائي

 وجمع   االختبارات،  لتوزیع  التخطيط   تشمل التي  العملية هي: المنشطات تعاطي  مراقبة
 .والطعون والتحقيقات، النتائج، وإدارة المختبري،  والتحليل ومعالجتها،  العينات

 واحدة  مسؤولة هيئة إشراف تحت معًا تجرى الفردیة المسابقات من سلسلة: الحدث
 أو ،FINA – للسباحة الدولي  لالتحاد العالمية  البطوالت  أو األولمبية،  أللعابا: ذلك مثال(

 ).األمریكية  األلعاب

 وخارج ما مسابقة  إطار داخل االختبار بين التفرقة  ألغراض: المسابقة إطار  داخل
 مختصة  منظمة أو دولي اتحاد  قواعد في ذلك خالف على ینص  لم وما ما، مسابقة  إطار
 االختبار هو" المسابقة إطار  داخل "باالختبار المقصود فإن لمنشطات، ا لمكافحة أخرى
 .معينة بمسابقة یتعلق   فيما اختياره یتم لالعب ُیجرى  الذي

 العالمية الوآالة إشراف تحت یعملون  المراقبين من فریق : المستقلين  المراقبين برنامج
 أحداث  في طات المنش تعاطي مراقبة عملية بمتابعة ویقومون المنشطات لمكافحة
 لمكافحة   العالمية الوآالة "آانت وإذا. مشاهداتهم تتضمن تقاریر ویقدمون معينة ریاضية

 حدث    في" المسابقة إطار  داخل "اختبارات بإجراء تضطلع التي  هي" المنشطات 
 .مستقلة  منظمة إشراف  تحت حينئذ یوضعون  المراقبين فإن معين، ریاضي

 .أعاله " المنشطات مكافحة قواعد انتهاآات  تبعات  "انظر :االستبعاد

 المسؤولين تعيين تتولى أو عليه، تشرف الذي  الحدث هو: الدولي  الریاضي الحدث
 أحد    أو للمعوقين، الدولية األولمبية اللجنة أو الدولية، األولمبية اللجنة له، التقنيين

 منظمة  أو آبرى، ریاضية أحداث على المشرفة  المنظمات  إحدى أو الدولية، االتحادات
 .أخرى دولية ریاضية

 من  الالعبين أحد باعتباره أآثر أو دولي اتحاد یصنفه العب: الدولي المستوى العب
 .المعني الدولي االتحاد لدى والمسجلة لالختبار الخاضعة المجموعة

. للمدونة تدعيما  المنشطات لمكافحة  العالمية الوآالة اعتمدته معيار : الدولي  المعيار
 آافيا یكون) آخر  بدیل إجراء أو ممارسة أو معيار   أي مقابل (الدولي  لمعياربا  وااللتزام
 .مالئم  نحو على تنفيذها  تم قد الدولي  المعيار یتناولها التي اإلجراءات أن على للداللة

 بها    المعمول القوانين بموجب المحددة الرشد سن  بعد یبلغ  لم طبيعي شخص هو : القاصر
 .فيه  یقيم الذي  البلد في

 بوصفها  بلد آل یعّينها التي  الكيانات أو الكيان: المنشطات لمكافحة الوطنية منظمةال
 قواعد  وتنفيذ باعتماد الوطني، المستوى على القيام، عن المسؤولة الرئيسية السلطة
 وإجراء االختبارات نتائج وإدارة العينات  جمع عمليات وتوجيه المنشطات مكافحة

 إليه المشار الكيان فإن التعيين، هذا المختصة العامة  طاتالسل تصدر لم وإذا. التحقيقات
 .المعني البلد في عنها تنوب التي الجهة أو الوطنية األولمبية اللجنة هو یكون

 األولمبية اللجنة الصفة، بهذه بها، تعترف التي  المنظمة هي: الوطنية  األولمبية  اللجنة
 لأللعاب  الوطني االتحاد  "أیضًا" ةالوطني األولمبية اللجنة  "مصطلح ویشمل. الدولية
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 التي  المهام الریاضية لأللعاب  الوطني االتحاد فيها یتولى التي البلدان  في" الریاضية
 .المنشطات مكافحة مجال في الوطنية األولمبية اللجنة عادة بها  تضطلع

 إنذار سابق دون تنفذ المنشطات  تعاطي لمراقبة عملية أي: المسبق اإلخطار عدم
 تقدیم   وحتى إخطاره لحظة من مستمرة بصورة الالعب مرافقة فيها  وتجري لالعب
 .العينة

 إطار  داخل "تجرى ال المنشطات لتعاطي مراقبة عملية أي: المسابقة إطار خارج
 ".المسابقة

 .المحظورة والوسائل العقاقير  تحدد التي القائمة: المحظورات قائمة

 .أعاله" التبعات  "انظر : المؤقت  اإلیقاف

 الذین  المستوى  رفيعي الالعبين مجموعة: والمسجلة لالختبار  الخاضعة  المجموعة
 یخضعون  والذین المنشطات،  لمكافحة  وطنية  منظمة وآل دولي  اتحاد آل  یحددهم
 توزیع خطة إطار في وذلك المسابقة،  إطار وخارج المسابقة إطار داخل  لالختبار

 .المعنية  المنظمة أو نيالمع الدولي االتحاد  لدى  المعتمدة االختبارات

 .المنشطات  تعاطي مراقبة ألغراض تؤخذ بيولوجية مادة أي : العّينة

 ذلك   في بما بها،  االلتزام وتقبل المدونة  على توقع  التي الكيانات هي: الموّقعة  الجهات
 للمعوقين،   الدولية األولمبية واللجنة الدولية،  واالتحادات الدولية، األولمبية اللجنة

 المشرفة  والمنظمات للمعوقين،  الوطنية األولمبية واللجان الوطنية، األولمبية واللجان
 العالمية  والوآالة ،المنشطات لمكافحة الوطنية والمنظمات  آبرى، ریاضية أحداث على

 .(WADA) المنشطات لمكافحة

 اختيار  یتم  عندما  وذلك االختبار، ألغراض العبين اختيار : الهدف المحدد   االختبار
 إجراء  بهدف عشوائي غير أساس على الالعبين  من مجموعات أو معينين  نالعبي
 .معين وقت في عليهم اختبار

 على المنشطات،  تعاطي  مراقبة عملية في تشتمل، التي األجزاء : االختبار إجراء
 .المختبر إلى ونقلها ،ومعالجتها ،العينات  وجمع االختبارات،  توزیع تخطيط

  WADA: لمنشطاتا لمكافحة  العالمية  الوآالة

  االختبارات إلجراء الدولي المعيار المصطلحات المعّرفة في   3.2

 ومرخص له بأن الالعب دم من عيِّنة موظف مؤهل ألخذ : عّينات الدمأخذ مسؤول
 .یقوم بذلك من قبل منظمة مكافحة المنشطات

ؤولة المسالمنظمات  المسؤولين أو من  األفرادمن السلسلة المؤلفة :الحراسة سلسلة
 . للتحليل آي تخضع تسليمهاحتى عن العيِّنة منذ أخذها تباعًا

على واجبات محددة ورخصت له   المنشطات  مكافحة منظمة  موظف دربته: المرافق
 الذین اختيروا آي تؤخذ منهم  الالعبين وتشمل هذه الواجبات إخطار. بأن یقوم بها

 تعاطي مراقبة محطة  حتى وصولهم إلى ومراقبتهم الالعبينمرافقة  والعّينات
 بهذه  للقيام منه، إذا آان تدریبه یؤهله والتحقق العيِّنةأو حضور تقدیم / و،المنشطات 

 .المهمة
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موظف دربته منظمة مكافحة المنشطات، ویعمل   :  تعاطي المنشطات مراقبة مسؤول
 . جلسة أخذ العّينات في الموقع إدارة بترخيص منها، أسندت إليه مسؤولية  

 . المكان الذي ُتجرى فيه عملية أخذ العّينات  هي: تعاطي المنشطات  مراقبة محطة

 في  المبينة مستعمل لوصف انتهاآات قواعد مكافحة المنشطاتمصطلح : االمتثال عدم
 2.4 و2.3المواد 

 .المدوَّنة  من 2.8 و2.5و
 األوعية أو األجهزة التي تستعمل مباشرة ألخذ العّينات من    هي:  العّينات أخذ معدات
ویجب أن یكون في المعدات    . العّينات في أي وقت خالل عملية أخذ وحفظها، عبينالال

 :على األقل ما یلي

 : البولعّينات ألخذ �

  عّينات البول عند خروجها من جسم الالعب؛  ألخذ أوعية -
 ختمها، وفاضحة للتالعب بها، مع أغطية إلحكام السد على عّينة    یمكن  قناني -

 البول؛
 : الدمعّينات ألخذ �

  عّينات الدم؛ ألخذ إَبر -
 . الدم مع أجهزة یمكن ختمها وفاضحة للتالعب بها ألخذ  أنابيب -
العاملون  یستعمل في سياق أخذ العّينات وُیقصد به   مصطلح:  العّينات أخذ  طاقم

المؤهلون الذین یعملون بترخيص من منظمة مكافحة المنشطات، والذین یجوز لهم      
 . أو المساعدة على القيام بهاجلسة أخذ العّينات، ء القيام بالمهام الالزمة أثنا 

 المتتابعة التي تمس الالعبين مباشرة،    نشطة بها مجموع األُیقصد:  العّينات أخذ جلسة
 . تقدیمهم العّينات  بعد   المنشطاتتعاطي مراقبة محطة  مغادرتهم حتى إخطارهم منذ 

مل معایير یستند فيها    ستعی الالعبين في اختيار أسلوب ترتيبي: األسلوب الترجيحي 
 .لتعاطيها  تعاطي المنشطات وإلى األنماط الممكنة   احتمالالترتيب إلى  

  

  

  

 معایير إجراء االختبارات: الثاني القسم
 التخطيط  4.0

 الهدف 4.1

 . الختبارات الالعبينفّعال توزیع  وتنفيذ تخطيطهو الهدف 

  عامةاعتبارات 4.2

الخاضعة لالختبار  مجموعةالفي   الالعبينإدراج وضع معایير ب التخطيط   بدأی 
 .العّينات  الذین ستؤخذ منهم  الالعبين وینتهي باختيار ،والمسجلة

احتمال تعاطي وتقييم  التخطيط هي جمع المعلومات،  التي یشملها الرئيسية واألنشطة
 .وتعدیلها  هذه الخطة وتقييمها رصد توزیع االختبارات وخطةالمنشطات، وإعداد  
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 المجموعة الخاضعة لالختبار والمسجلة تشكيل باتمتطل 4.3

المجموعة الخاضعة في  الالعبين إدراجعایير م  مكافحة المنشطاتمنظمة  تحدد 4.3.1
 : على ما یلي آحد أدنى المعایير وتشتمل هذه  .لالختبار والمسجلة

 : الدوليةاالتحادات  فيما یخص  �

 مستوى؛الذین یشارآون في مسابقة دولية عالية الالالعبون  

 :المنشطات  الوطنية لمكافحة  المنظمات   فيما یخصو �

 األفرقة الوطنية في األلعاب األولمبية واأللعاب     الالعبون المنضمون إلى
 . الوطنية المعترف بها االتحادات، وإلى األولمبية للمعوقين

 . إذا اقتضى األمرتوفى آل سنة على األقل وُتس المعایير ُتستعَرض

الخاضعين لسلطتها إلى   افحة المنشطات الالعبين مك منظمة  تضم  4.3.2
 ، مؤقتإیقاف أو استبعاد  ممن یقضون فترات ،لالختبار والمسجلةالمجموعة الخاضعة 

 .المنشطات  لقواعد مكافحة  النتهاآات آتبعات 

 ،المسجلة والختبارل  الخاضعةمجموعةال  دوریًاوتستوفى ُتستعرض   4.3.3
 ضمانًاالالعبون  وى المسابقات التي یشارك فيها  مست للتغيرات الحاصلة في مراعاة

 . أو فصل عنهاالمجموعةإلجراء ما یلزم من ضم إلى 

 ألغراض إجراء االختبارات  الالعبين،   جمع المعلومات عن أماآن وجود    متطلبات 4.4
 خارج إطار المسابقة 

 :أو أنظمة من أجل ما یلي / وإجراءات مكافحة المنشطات  منظمة   تحدد  4.4.1

  ضماناً رصدها ووحفظها الالعبين آافية عن أماآن وجود معلومات جمع )أ (
لالعبين   مع عدم توجيه إخطار مسبق   وإجراء أخذ العّينات  تخطيط ل

 ؛الخاضعة لالختبار والمسجلة المدرجين في المجموعة
 المتعلقة بأماآن وجود  الالزمة لضمان تحدیث المعلوماتالتدابير  اتخاذ )ب (

 توفير معلومات دقيقة وفي عن الالعبونمالها، إذا تخلف   واستكالالعبين
 .المناسب الوقت 

 :أدنى أن تجمع المعلومات التالية عن أماآن وجود الالعبين آحد  یجب  4.4.2

 االسم؛   )أ (

 التخصص؛/اللعبة الریاضية )ب (

  المنزل؛عنوان )جـ(

  هاتف لالتصال به؛أرقام )د(

  وأماآن التدرب؛أوقات )هـ

 التدریب؛  خيماتم )و (

  السفر؛ خطط )ز(

  الزمني للمسابقات؛ الجدول )ح(
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 إذا آان ینطبق، بما في ذلك لزوم إشراك طرف ثالث في     ، اإلعاقةنوع )ط(
 .خطاراإل

 االختبارات التخطيط لتوزیع اتتطلبم 4.5

 احتمال خطر تعاطي   بتقييم آحد أدنى، ، مكافحة المنشطات أن تقوم منظمة على 4.5.1
 وذلك  تخصص، أو/لعبة ریاضية و والنمط الممكن لتعاطيها، بخصوص آل   المنشطات  

 :باالستناد إلى ما یلي 

 یمكن أن یأتي به   اللعبة الریاضية، والتأثير الذيتطلبه  ت الذي البدني  الجهد )أ (
  مستوى األداء؛  حيث إمكانية تحسين تعاطي المنشط من  

 ؛  عن تحاليل تعاطي المنشطاتالمتوافرة اإلحصاءات )ب(
 ات تعاطي المنشطات؛ اتجاه عن المتوافرة البحوث )ـ ج(

 .المسابقات  وموسم التدریب  فترات )د(

ستند إلى ت لتوزیع االختبارات،  خطة وتوثِّق المنشطات  كافحةم منظمة  تضع 4.5.2
لعبة   آل العبي، وإلى عدد 4.5.1في الفقرة  المحددة المعلومات المقررة

 نتائج وإلى ،لالختبار والمسجلة وعة الخاضعةتخصص، المدرجين في المجم/ریاضية
 .االختباراتالتقييم المستمدة من الدورات السابقة لتخطيط توزیع    

 أخذ العّينات بحسب نمط أخذ     عمليات عدد مكافحة المنشطات  منظمة  توزع 4.5.3
بموجب عدم    الدم والبول   عّيناتتخصص، بما في ذلك أخذ   /لعبة ریاضيةالعّينات لكل  

 ردع  تحقيق حسبما یقتضيه  ، إطار المسابقةوفي ، إطار المسابقة خارج ،بقإخطار مس 
 .فعال

 بموجبه خطة توزیع  ُتستعرض  نظاماً  مكافحة المنشطات   منظمة  تضع 4.5.4
 الجدیدة   المعلومات  من أجل دمج   بصفة منتظمة،االختبارات، وتستوفى عند اللزوم، 

 أخذ عّينات من  عمليات من  المنشطات سائر منظمات مكافحة ومراعاة ما تقوم به 
 .الالعبين المدرجين في المجموعة الخاضعة لالختبار والمسجلة 

.  تخطيط توزیع االختبارات   بيانات لحفظ  نظامًا منظمة مكافحة المنشطات   تضع 4.5.5
 إدخال تعدیالت     األمر یستلزم إذا آان ما في المساعدة على تقریر البياناتوُتستعمل هذه  
 :تتضمن ما یلي على األقل في هذه المعلومات أن ویفترض. على الخطة

 : اختبارآل فيما یخص 

 ؛التخصص/اللعبة الریاضية  )أ (
 ؛)إذا آان هذا البند ینطبق  ( یمثلها الالعب   التي البالد )ب(
 داخل   أوالمسابقة، خارج إطار عدم اإلخطار المسبق، أو( العّينات أخذ وعن )ـ ج(

 ؛)بقإخطار مس مع أو ،إطار المسابقة 
  العّينات؛أخذ تاریخ )د (

 . جرت فيه عملية أخذ العّينات بلد الذي ال )هـ(

 :يةطبيع  آل نتيجة تحليل غير  فيما یخص  ذلك إلى یضاف
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  العّينات وتاریخ تحليلها؛أخذ تاریخ )أ (

 العقاقير المكتشفة؛ /العقار فئة )ب (

 العقاقير المكتشفة فعال؛ /العقار )ـج(

 انتهاآات قواعد مكافحة تعاطي المنشطات، إذا     بسببالموقعة  العقوبات )د (
 .ُأنِزلت   قدآانت

 لن  لالعبين المعاونة  طقماأل  أن أفراد من مكافحة المنشطات  منظمة   تتأآد 4.5.6
 . في تخطيط توزیع اختبارات العبيهم یشارآوا

 لدى  وحيثما لم یتوافر ریاضي دولي،حدث تخطيط وإجراء االختبارات في  عند 4.5.7
 تكون ،يار المعا بهذیفي  المنشطاتتعاطي لمراقبةحاد الدولي المعني برنامج  االت

 .العّينات  ألخذ الجهة التي ُیفضل االستعانة بها هي  الوطنية لمكافحة المنشطات  المنظمة

  الالعبيناختيار اتتطلبم 4.6

 كلل في خطة توزیع االختبارات  خصص الم،العّينات  لعدد عمليات أخذ  طبقًا 4.6.1
تخصص، تنتقي منظمة مكافحة المنشطات الالعبين الذین ستؤخذ منهم      /بة ریاضيةلع

 المحدد الهدف، واألسلوب الترجيحي   االختبارالعّينات، متبِّعة في االنتقاء طریقة    
 .واألسلوب العشوائي

المحدد   الذین سيخضعون لالختبار  الالعبين  مكافحة المنشطات  منظمة  ختارت 4.6.2
 : التالية، آحد أدنىعلوماتالم الهدف على ضوء

 اإلصابة؛ )أ (

  المسابقة المرتقبة أو الغياب عنها؛من االنسحاب )ب(

  أو العودة من االعتزال؛االنتقال إلى االعتزال  )جـ(

  على تعاطي المنشطات؛ الدال  السلوك )د (

  في األداء؛التحّسن الكبير والمفاجئ  )هـ(

 الالعب، تدل على ازدیاد احتمال   المعلومات عن أماآن وجودفي  تغيرات )و (
  الرحيل إلى مكان ناٍء؛ذلكتعاطيه منشطات، بما في   

  الریاضي لالعب؛األداء  مسار )ز (

 ؛المنشطات  تعاطي لمراقبة العمليات الماضية  عن تفاصيل )ح (
 ؛بعد فترة استبعاد الالعب عودة  )ط (
 . من طرف ثالث مقدمةموثوقة معلومات )ي (

العبين یخضعون وغير مدرجين في  أن تنتقي  المنشطات  مكافحة مة لمنظ جوزی 4.6.3
، آي  4.3.2 و 4.3.1 الفقرتين في   المعّرفةالمجموعة الخاضعة لالختبار والمسجلة، 

 .تؤخذ منهم عّينات 
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   مراقبة تعاطي المنشطات سؤوللم مكافحة المنشطات  منظمة   رخص تحين 4.6.4
 متسقة مع خطة   انتقاءها تزویده بمعایير    یجب علي،عّينات انتقاء العبين من أجل أخذ   

 .توزیع االختبارات

 عقب السهر،  مراقبة تعاطي المنشطات  مسؤولأو /و المنشطات مكافحةعلى  4.6.5
 من  إال قرار انتقائه أال یّطلع على ، على إخطاره وقبل عّينات أجل أخذ من العبانتقاء 
على أساس عدم  االختبار عليه  وإجراء الالعب  خطار إل  معرفة ذلك، ضماناً   إلىیحتاج

 .اإلخطار المسبق

  الالعبين  إخطار 5.0

 الهدف 5.1

 وعدم إتاحة إي فرصة  ،الالعب الالعب المنتقى، والحفاظ على حقوق   إخطار هو الهدف
 .خطار اإل عملية، وتوثيق التي سيتم أخذها في العّينة  للتالعب 

  عامةاتاعتبار 5.2

 الالعب المنتقى، وینتهي    إخطارالمنشطات   حةمكاف منظمة  حين تستهل  اإلخطار    یبدأ
 مكافحة  حين تحاط منظمة أو المنشطات مكافحة تعاطي محطةحين یصل الالعب إلى 

 . باالشتباه في عدم امتثال الالعب   المنشطات

 : هيالرئيسية  والتدابير

 أخذ طاقم  وغيرهم من ،والمرافقين ، مراقبة تعاطي المنشطات مسؤولي  تعيين )أ(
 ؛العّينات

 ته؛ هویمن والتثبت الالعب مكان وجود  حدیدت )ب(

  واجبات؛من وبما له من حقوق وما عليه ،عّينة لتقدیم بانتقائه الالعب  إعالم )جـ(

 یراَفق    ،على أساس عدم اإلخطار المسبق  آان المقصود أخذ العّينات  وإذا )د(
 المنشطات   مراقبة تعاطيمحطة حتى وصوله إلى إخطاره لحظة منذ  الالعب
 المعّينة؛

 .خطار عملية اإل توثيق )هـ(

  الالعبينإخطار قبل الزمة شروط 5.3

  أخذ العّينات في األسلوب المّتبع  هو  أمكن، آلما   ،عدم اإلخطار المسبق   یكون 5.3.1
 .المسابقة إطار خارج

 تساعد  أو  أخذ عّيناتعملية، لكي ُتجري المنشطات مكافحة على منظمة یجب 5.3.2
 سبق تدریبهم على االضطالع   ، ألخذ العّينات  طاقمًا تعيِّن وتفوِّض   أنإجرائها،على 

 ،العّينات  المسندة إليهم، وليست لهم مصالح متضاربة بشأن نتيجة أخذ     بالمسؤوليات
 .قاصرینوليسوا 

 وتراقبه  هویة رسمي، تعطيه تعریف  أخذ العّينات  طاقم  أن یكون ألفراد  یجب 5.3.3
وثيقة / بطاقة هو المطلوب لتعریف الهویةاألدنى   والحد.المنشطات مكافحة  منظمة

 آل هویةویلزم لتعریف .  فوضتهمالتي المنشطات مكافحة منظمة رسمية تحمل اسم 
 إلى ذلك، أن تحمل البطاقة اسمه وصورته  باإلضافة،  المنشطاتتعاطي  مراقبةمسؤول
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أخذ عّينات  مسؤولویلزم لتعریف هویة آل . الوثيقة/البطاقةوتاریخ انتهاء صالحية 
 .الدم  عّينات ما یثبت تلقيه تدریبا مهنيا على أخذ   ذلك، باإلضافة إلى  ،الدم

 الالعب المنتقى  صحة هویة  الختبار معایير  المنشطات  مكافحة منظمة  تضع 5.3.4
الذي تّم   الالعب هو المنتقى الالعبوبهذه الطریقة یتم التأآد من أن  . عّينة لتقدیم 
 .إخطاره

 أو  مراقبةمسؤول أو المنشطات مكافحة ل منظمةائم بالعمل، سواء آان   القیتأآد 5.3.5
 في ، مراعيًاإخطاره طریقة وتوقيت  خطط وُیالمنتقى، الالعب من مكان وجود ،مرافقًا

 .الوضع القائم وآذلك المسابقة/باللعبة الریاضيةذلك الظروف الخاصة  

 المنشطات   مكافحة  منظمة تضع ،المسابقة إطار خارج  أخذ العّينات فيما یخص  5.3.6
 ألخذ  بانتقائهم الالعبين إخطار  ُبذلت في سبيل ة قد للتأآد من أن محاوالت معقول معایير
 .عّينات

 المعقولة وتضع في اعتبارها أآثر المحاوالت المنشطات  مكافحة منظمة  تحدد 5.3.7
ة   على مدى فترة محدد،الالعب لوجودمن توقيت نهاري أو مسائي، وأآثر من مكان 

 . األولىخطار من محاولة اإل ابتداء

 إخطار محاوالت / محاولةلتسجيل نظامًا المنشطات مكافحة منظمة  تضع 5.3.8
 .عنها  ینتج وما الالعبين

 ما لم یلزم إجراء ، بانتقائه من أجل أخذ عّيناتیخطر أول من  هوالالعب یكون 5.3.9
 .5.3.10 آما هو مبيَّن في الفقرة ثالث،اتصال أول مع طرف 

  مراقبةمسؤول  أو المنشطات  مكافحة ل منظمة القائم بالعمل، سواء آان   ینظر 5.3.10
 الالعب حين یكون ،الالعب إخطار طرف ثالث قبل إخطار فيما إذا آان یلزم  ،مرافقًا أو

الملحق باء    " آما هو منصوص عليه في  الالعبين، وحيثما اقتضت ذلك إعاقات   ،قاصرًا
 وجود مترجم خطار اقتضى اإلوآلما، " المعوقين تعدیالت بخصوص الالعبين –

 .فوري

 فيها   اسُتخدمت بعد القيام بمحاوالت معقولة ،بالالعب تعذر االتصال إذا 5.3.11
 في  جاء لما ، وبعد تسجيل المحاوالت وفقاً  4.4.2 الفقرة المعلومات المقدمة بموجب 

 ، ة تعاطي المنشطات مراقب مسؤول أو المنشطات مكافحة  منظمة، تطبِّق  5.3.8الفقرة 
 ". االمتثال  عدمن اشتباه فياستقصاء بشأ –الملحق ألف  "أیهما آان قائما بالعمل، أحكام   

، وال عّيناتعملية أخذ  تغيير موعد  المنشطات مكافحة ال یجوز لمنظمة  5.3.12
تحویلها من عملية تجرى على أساس عدم اإلخطار المسبق إلى عملية تجرى بعد توجيه    

اإلخطار    على أساسالعّينات  ، إال إذا أوجب وضع غير متوقع أخذ  إخطار مسبق
 .ویجب أن یسّجل أي قرار یتخذ بهذا الشأن  . المسبق

 بأي وسيلة   خطار  اإلیتم ،  أساس اإلخطار المسبق  حالة أخذ عّينات على  في 5.3.13
 .قد تسّلم اإلخطار   الالعبتدل على أن 

 متطلبات إخطار الالعبين 5.4

 مكافحة ل منظمةء االتصال األولي، یتأآد القائم بالعمل، سواء آان  إجراعند 5.4.1
أو الطرف / من أن الالعب و،مرافقًا أو  تعاطي المنشطات  مراقبةمسؤول أو المنشطات

 : بما یلي أحيط علمًا قد - 5.3.10 الفقرة لما جاء في   إذا لزم هذا طبقًا-الثالث 



18 

 
 3.0 الصيغة –المعيار الدولي إلجراء االختبارات 

 2003یونيو /حزیران

 ؛عّينات أخذ لعملية الالعبضرورة خضوع  )أ (
 ؛ العّينات سُيجرى بأمرها أخذ التي  السلطة )ب(
  الوفاء بها قبل بدء هذه العملية؛ یجب شروط وأي العّينات عملية أخذ وع ن )ـج(

 :التالية بما فيها الحقوق ،الالعب حقوق )د(

  له ممثل، وعند اللزوم مترجم فوري؛ یكون أن )1(

 ؛العّينات معلومات إضافية عن عملية أخذ  یطلب أن )2(
 مراقبة تعاطي محطة ألسباب وجيهة، مهلة لحضوره إلى یطلب، أن )3(

 ؛المنشطات 
 تعدیالت  –الملحق باء   " تعدیالت، آما هو منصوص عليه في     یطلب أن )4(

 ".المعوقين بخصوص الالعبين 

 :التالية بما فيها المطالب  ،الالعب واجبات )هـ(

 ،المرافق  /شطاتمراقبة تعاطي المن مسؤول في مدى نظر دوما البقاء )1(
مراقبة تعاطي     مسؤول أول لحظة إلخطاره شخصيًا من قبل   منذ

 العّينات؛  حتى اآتمال إجراءات أخذ  المرافق/المنشطات 

 ؛5.3.4 لما جاء في الفقرة  یثبت هویته، طبقًاما إبراز )2(

 أن تترتب على عدم     التي یمكن  والتبعات العّينات  أخذ إلجراءات  االمتثال )3(
 االمتثال؛

 إال إذا ُأعطي مهلة ، مراقبة تعاطي المنشطاتمحطة إلى الحضور )4(
 دقيقة بدءا من  60 ما یمكن أي في غضون   بأسرعألسباب وجيهة، وذلك 

،    على أساس عدم اإلخطار المسبق   أخذ عّيناتبعملية إخطارهلحظة 
بشأن عملية أخذ عّينات  اإلخطار  ساعة بدءا من تسلمه 24وفي غضون 

 ؛ ار المسبقعلى أساس اإلخط
 .إليها حضوره المطلوب   مراقبة تعاطي المنشطات محطة  موقع )و(

 مراقبة تعاطي   مسؤول  یتوجب علىبالالعب، یتم االتصال الشخصي  حين 5.4.2
 :یلي ما القيام ب  المرافق/المنشطات 

 محطة حتى مغادرته منذ هذه اللحظة تحت الرصد،  دومًاالشخص استبقاء )أ (
 منه؛  أخذ العّينات عملية نهایة في ت المنشطا تعاطيمراقبة 

 الهویة التي تسلمها  تعریفوثيقة  / بطاقة مبرزًابهویته، الالعب تعریف )ب(
 ؛المنشطات  مكافحة  منظمة من رسميًا

. 5.3.4 الموضوعة في الفقرة المعایير   مطبقاً ،الالعب من هویة  التأآد )جـ(
 هذه الحاالت، وفي مثل.  هویتهلتأآيد الالعب ویجب توثيق أي رفض من  

 العّينات بإجراء عملية أخذ المكلف  المنشطات تعاطي مراقبة لمسؤول یعود
الملحق    " ألحكام   عن الموقف، طبقًاتقریر رفع   یقرر ما إذا آان مناسباً أن

 ".بشأن اشتباه في عدم االمتثال استقصاء  –ألف 
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 أن الالعب من المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول /المرافق، یطلب خطار اإلعند 5.4.3
وإذا رفض التوقيع    .  ویؤآد قبولهخطار بتلقيه اإلفيهایوقع على استمارة مالئمة یعترف 

، یعلمه إذا أمكن بعواقب عدم االمتثال، خطار اإلتسّلم أو إذا تهرب من أخطرعلى أنه 
 هو القائم  المنشطات  تعاطي مراقبةإن لم یكن مسؤول  (الفور على المرافقویكتب 
.  الوقائع ذات الصلةبجميع المنشطات تعاطي مراقبة مسؤول یخبر فيه ًاتقریر) بالعمل

 مسؤولثم یوّثق .  العّينةأخذ إذا أمكن، في ، المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤولویستمر 
 مكافحة  منظمة عن الظروف إلى  ویرفع تقریرًاالوقائع المنشطات  تعاطي مراقبة

 المنشطات   منظمة مكافحة  و شطات المن تعاطي  مراقبة مسؤولثم یّتبع    . المنشطات
 ". استقصاء بشأن اشتباه في عدم امتثال–الملحق ألف  " المبيَّنة في  التدابير

 أي طلب معقول یقدمه  في المرافق  /المنشطات تعاطي مراقبة مسؤول ینظر 5.4.4
 60 غضون في   مراقبة تعاطي المنشطاتمحطة أجل إرجاء حضوره إلى منالالعب 

حسب مقتضى   ، ثم یوافق على الطلب أو یرفضه،   إلخطار  وقبول اسّلم  تمندقيقة بدءا  
 المنشطات    تعاطي  مراقبة مسؤولویوّثق . 5.4.6 و 5.4.5 الفقرتين  ألحكام  طبقًاالحال،
 مكافحة  منظمة من االستقصاء من جانب  تستلزم مزیدًاقد مثل هذا اإلرجاء التي أسباب

 .طار یجب أن تؤخذ أول عّينة بول بعد اإلخ. المنشطات

 أن یقبل طلب الالعب تمدید مهلة     المنشطات  تعاطي مراقبة لمسؤول یجوز 5.4.5
أو بعد حضوره / دقيقة، و60 من أآثر  تعاطي المنشطاتمراقبة محطةحضوره إلى 

 مغادرتها، إذا أمكن لالعب أن    ته في حال رغب في  المنشطات تعاطي  مراقبة محطةإلى 
 :التالية بة وآان تبریر الطلب أحد األنشطة   المطلوالمهلةیبقى قيد المرافقة طيلة  

  احتفال بالفوز؛في المشارآة )أ (

 اإلعالم؛ل  تجاه وسائبالتزامات الوفاء  )ب (

 أخرى؛ مسابقات في المشارآة )ـج(

 إجهاد؛ من حالة االستراحة )د(

  العالج الطبي الالزم؛ تلقي )هـ

 . فوري لهأو مترجم/ والبحث عن ممثل )و (

 أن  المنشطات مكافحةما قد یتطلب من منظمة    المنشطات تعاطي مراقبة لمسؤو ویوّثق
 محطة تمدید الالعب مهلة حضوره إلى  أسباب، من استقصاء إضافيًا بشأنه  ُتجري

 . المحطة بعد وصوله إليهامغادرته أو أسباب /و مراقبة تعاطي المنشطات 

 المهلة،  تمدید بالالع طلب  المرافق /المنشطات تعاطي مراقبة مسؤول  یرفض 5.4.6
 . قيد المرافقة بدون انقطاع استبقاؤهإذا آان یتعّذر  

 الموعد المحدد،  في   مراقبة تعاطي المنشطات محطة إلى الالعب لم یحضر  إذا 5.4.7
 تعاطي  مراقبة مسؤول مسبق، یستعمل    على أساس إخطار   العّينة أخذ  إخطاره بأمر بعد 

وینتظر .  بالالعبأن یحاول االتصالتقدیره الخاص لتحدید ما إذا عليه   المنشطات 
 بعد الوقت المحدد، قبل أن یغادر       األقل على دقيقة  30 المنشطات  تعاطي  مراقبة مسؤول
 ولـّما یحضر الشخص المنتظر، یطّبق    المسؤولوإذا حان وقت مغادرة . المحطة

 ".اشتباه في عدم االمتثال  بشأن استقصاء –الملحق ألف  "الشخص المسؤول أحكام  

 انقضاء مدة بعد   تعاطي المنشطات مراقبة محطة إلى الالعب حضر إذا 5.4.8
 یعود إلى هذا المسؤول    ،المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول االنتظار الدنيا، وقبل مغادرة   
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 مراقبة مسؤول ویعمد .بشأن االشتباه في عدم االمتثال أن یبت في لزوم إجراء استقصاء 
 في  الالعب ویوثِّق تفاصيل تأخر ،عيِّنةأخذ  بقدر اإلمكان، إلى ، المنشطات تعاطي

 . تعاطي المنشطات مراقبة محطةالحضور إلى 

 من   شيئًا  أخذ العّيناتطاقم إذا الحظ أفراد الرصد، تحت الالعب استبقاء أثناء 5.4.9
 المنشطات   تعاطي  مراقبة مسؤول یجب أن یخبروا االختبار،شأنه اإلخالل بسالمة  

 اإلجراءات المبّينة في بتوثيقها، ثم یطّبق  المسؤولوم هذا  ومالبساتها؛ ویقبالحالة
 .ضرورة لذلك، إذا وجد "اشتباه في عدم االمتثال استقصاء بشأن  –الملحق ألف   "

 العّينات  أخذ جلسة ل التحضير  6.0

 الهدف 6.1

 .وفعالية بكفایة تنفيذها تضمن بطریقة  أخذ العّيناتجلسةل التحضير هو

 عامةاعتبارات  6.2

الالزمة لتنفيذ    نظام للحصول على المعلومات  بوضع  أخذ العّينات ةجلسل التحضير  أیبد
 مطابقة   أخذ العّيناتمَعّدات بصورة فعالة، وینتهي عند التأآد من أن هذه الجلسة

 .للمعایير المحددة 

 : الرئيسية هيالتحضير  وأنشطة

 ؛ أخذ العّينات جلسة بخصوص العّينات  تفصيلي ألخذ نظام وضع )أ (
 أخذ جلسةالحضور أثناء ب الترخيص له لتحدید من یجوز  معایير وضع )ب (

 ؛العّينات
 بالمعایير الدنيا الموصوفة  تفي  مراقبة تعاطي المنشطات محطة من أن التأآد )جـ(

 ؛6.3.2 الفقرةفي 
 تفي المنشطات منظمة مكافحة  تستعملها التي  أخذ العّينات مَعّدات من أن التأآد )د(

 .6.3.4 في الفقرة الموصوفةالدنيا  بالمعایير 

 العّيناتة أخذ جلس التحضير لاتتطلبم 6.3

 على المعلومات الالزمة  للحصول نظاما  المنشطات  مكافحة منظمة  تضع 6.3.1
 ذلك المتطلبات الخاصة للوفاء    في  بما بفعالية،   أخذ العّينات  جلسة  تنفيذ لضمان 

 تعدیالت   –الملحق باء "ليه في باحتياجات الالعبين المعوقين، آما هو منصوص ع
 ".بخصوص الالعبين المعوقين 

  تعاطي المنشطات    مراقبةل محطة المنشطات  تعاطي  مراقبة مسؤول  یستعمل 6.3.2
 محطةآ الخاصة لالعبين، وال تستعمل إال  صون حرمة الحياة ، على األقل،تضمن

 المنشطات   حة مكافمسؤول ویسجل.  أخذ العيناتجلسة طيلة  تعاطي المنشطات مراقبةل
 .المعایير  انحراف هام عن هذه  أي

 من ُیسمح له بالحضور أثناء   لتحدید معایير المنشطات  مكافحة منظمة  تضع 6.3.3
أن تشمل المعایير ما یلي   ویجب .  أخذ العّينات  طاقم إلى باإلضافة  ، العيناتأخذ جلسة

 :على األقل
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 أخذ العيناتجلسة لة  طي فوري لهمترجمأو / اصطحاب ممثل وفي الالعب حق )أ (
 البول؛ عّينةبتقدیم  الالعب قيام وقت باستثناء

  الذي    المرافق أو المنشطات تعاطي مراقبة مسؤولو القاصر الالعب حق ب(
 القاصر الالعب قيام وقت المرافق، أن یكون له ممثل یراقب  الجلسةیحضر
 إال  ،العّينة   قدیم مباشرة فعل ت  الممثل یشهد هذا عّينة البول، ولكن دون أن  بتقدیم 

 ؛ذلك  القاصرالالعبإذا طلب منه  
الملحق باء  " لما ینص عليه  طبقًاله، في اصطحاب ممثل المعوق الالعب حق )جـ(

 ؛ "المعوقين تعدیالت بخصوص الالعبين  –
 ینطبق    حيثما ،العالمية لمكافحة المنشطات  مراقب مستقل عن الوآالة  حضور )د(

 أن المستقلالوآالة یجوز لمراقب   وال.لينستقالم ين المراقببرنامجفي إطار 
 .البول عّينة قدیم مباشرًة فعل ت راقبی

 إال   أخذ العّينات  معدات   نظم من المنشطات  تعاطي  مراقبة  مسؤول یستعمل   ال 6.3.4
 :والتي تفي بالمعایير التالية على األقل  مكافحة المنشطات   منظمة بها  تسمح النظم التي 

م وحيد مدمج في جميع القناني والحاویات واألنبوبات وأي        ذات ترقي تكون أن )أ (
 ؛سداد مختوم  تحت الالعب عّينة لحفظ  ستعملیوعاء آخر 

  للتالعب؛یكون نظام ختمها فاضحاً  أن )ب (

  نفسها؛ المعدات من الالعب عدم آشف هویة تضمنأن  )جـ(

 .الالعب  ن یستعملها أ نظيفة ومختومة قبل دات  أن تكون جميع المعتضمنأن  )د(

 العّينات  أخذ تنفيذ جلسة  7.0

 الهدف 7.1

 وهویتها وتصون حرمة وأمنها العّينة تضمن سالمة بطریقة   أخذ العّيناتجلسة تنفيذ هو
 .لالعبين الخاصةالحياة 

  عامةاعتبارات 7.2

 وتنتهي    العّينات  أخذ جلسة  تنفيذتحدید المسؤولية الشاملة عن   ب  أخذ العّينات  جلسة  تبدأ
 .العيناتمال وثائق أخذ   عند اآت

 : األنشطة التاليةعلى وتشتمل

 ؛العينات ألخذ التحضير )أ (
 ؛العينات أخذ )ب (
 .العينات أخذ توثيق )جـ(

 العّينات الزمة قبل أخذ شروط 7.3

 أخذ ةلجلس التنفيذ الشامل  عن بالمسؤولية  المنشطات منظمة مكافحة   تضطلع 7.3.1
 . بمسؤوليات محددة االضطالع  المنشطات  تعاطي بةمراق مسؤول وتفّوض إلى ،العّينات
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حقوقه وواجباته ل  الالعب معرفة من المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول  یتأآد 7.3.2
 .5.4.1 الفقرة المبّينة في

 .الماء یرتوي من آي لالعب الفرصة  المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول یوفر 7.3.3

 تحت مراقبة مستمرة من  إال  نشطات تعاطي الم مراقبة محطة الالعب  یغادر ال 7.3.4
 تعاطي  مراقبة مسؤول وبموافقة المرافق /المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول  جانب

 أجل  من الالعب أي طلب وجيه یقدمه  في  هذاالمراقبة مسؤول وینظر . المنشطات
 5.4.6 و 5.4.5 آما هو مبّين في الفقرتين   ،المنشطات  مراقبة تعاطي محطة مغادرة

 .العّينة  قدیم تمن الالعبریثما یتمكن  

 مراقبة محطة الالعب مغادرة على المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول وافق إذا 7.3.5
 : عليه االتفاق معه على ما یليوجب ،تعاطي المنشطات 

 ؛ المنشطات تعاطي مراقبة محطة الالعب مغادرة من  الغرض )أ (
 ).أو العودة فور إآمال نشاط متفق عليه  (العود وقت )ب (

  المعلومات وآذلك الوقت الفعلي لمغادرة  هذه المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول  یوّثق
 .وعودته الالعب

 العّينات أخذ اتتطلبم 7.4

  ألحد وفقا الالعب  من العّينة  المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول  یأخذ 7.4.1
 : أخذهاالمراد العّينة   لنوعالبروتوآولين التاليين تبعاً 

 البول؛ عّينات ذ أخ: جيم  الملحق )أ (

 .الدم عّينات أخذ : دال  الملحق )ب (

 معه من سلوك أو   المرتبطين أو األشخاص   /و الالعب ما یصدر عن   آل ُیسجَّل 7.4.2
أو /و المنشطات مكافحة منظمةوُتجري . العّينةانحراف من شأنه اإلخالل بسالمة أخذ 

استقصاء  –ألف  الملحق " ینطبق، أحكام   حسبما ،المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول
 .اقتضى األمر ذلك إذا ، "اشتباه في عدم االمتثال بشأن 

 عيِّنة تقدیم الالعب صحتها، ُیطلب من أو العّينةت شكوك بشأن مصدر ثار إذا 7.4.3
 أحكام  المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول ُینِفذ إضافية، عيِّنةوإذا رفض تقدیم  . إضافية

 ".تباه في عدم االمتثالاش إجراء استقصاء بشأن –الملحق ألف   "

 أجل توثيق أي شيء   من لالعب الفرصة  المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول یتيح 7.4.4
 . أخذ العّينات جلسة تنفيذیهمه بشأن طریقة 

 : المعلومات التالية آحد أدنىُتسجل   أخذ العّيناتجلسة تنفيذ وعند 7.4.5

، اإلخطار المسبق  ،قعدم اإلخطار المسب   (وعه وتوقيته ونخطاراإل تاریخ )أ (
 ؛)المسابقة إطار خارج ، المسابقةإطار داخل

 ؛العّينة  أخذ وتوقيت تاریخ )ب (
 ؛الالعب  اسم )جـ(
 ؛الالعب ميالد تاریخ )د(
 ؛الالعب  جنس )هـ(



23 

 
 3.0 الصيغة –المعيار الدولي إلجراء االختبارات 

 2003یونيو /حزیران

 هاتفه؛ ورقم الالعب  منزلعنوان )و(

 وتخصصه؛ الالعب  ریاضةنوع )ز(

 التشفيري؛ عينةال رقم )ح(

 البول؛  عّينة آان شاهدًا على تقدیم  الذي  افقالمر وتوقيع  اسم )ط(

 إذا آان هذا     الدم، عّينة  الذي أخذ  الدم   أخذ عّينات مسؤول وتوقيع  اسم )ي(
 ینطبق؛ 

 ؛العّينةریة المطلوبة بشأن  ختب المالمعلومات )ك(
 آخر عمليات نقل   وتفاصيل الالعب األدویة والمواد المضافة التي تناولها   )ل(

 ، الالعب لتصریح لزمني الذي حدده المختبر تبعاً   ااإلطارالدم، ضمن  
 ذلك؛ حسبما ینطبق  

  ما یقع من مخالفة لإلجراءات؛آل )م(

 ، إذا أدلى بها؛ه بشأن تنفيذ الجلسة  شواغلأو الالعب  تعليقات )ن(

 وتوقيعه؛ الالعب  اسم )س(

 ؛عند االقتضاء ،الالعب  وتوقيع ممثل  اسم )ع(
 .المنشطات  طيتعا مراقبة مسؤول وتوقيع  اسم )ف(

 الوثائق المناسبة إبداء  على المنشطات تعاطي مراقبة مسؤولو الالعب یوقع 7.4.6
 بما في  ،الالعب من  أخذ العّيناتجلسةلرضاهما عن أن الوثائق تتضمن بدقة تفاصيل  

.  یوقع عنه ممثله، قاصرًاالالعبوإذا آان . أي تعليقات أو شواغل قد سجلها  ذلك 
 أن    أخذ العّينات جلسةین الذین آان لهم دور رسمي أثناء   لألشخاص اآلخر ویجوز
 . على اإلجراءاتآشهود  على الوثائق  أیضًایوقعوا

 أخذ  جلسة  من وثائقنسخة  الالعب المنشطات تعاطي مراقبة مسؤول  یعطي 7.4.7
 .الالعب وقع عليها التي  العّينات

 االختبار  بعد إجراءدارة اإل/األمن 8.0

 الهدف 8.1

التخزین   وضمان ، تعاطي المنشطات مراقبة محطة في  العينات  آلخذ أضمان هو
 .اآلمن لوثائق أخذ العينات قبل مغادرة المحطة  

  عامةاعتبارات 8.2

  مراقبة تعاطي المنشطات محطة الالعباالختبار عند مغادرة إجراء  بعد اإلدارة  تبدأ
 مع وثائقها من  لمأخوذةا العينات تحضير جميع اآتمال وتنتهي عند ،العّينات  تقدیم بعد

 .أجل نقلها

 اإلدارة بعد إجراء االختبار/متطلبات األمن 8.3

  تخزیناً مختومة عّينة تخزین آل تضمن معایير المنشطات  مكافحة منظمة  تضع 8.3.1
 ویكفل .  مراقبة تعاطي المنشطات محطة   سالمتها وهویتها وأمنها قبل نقلها من   یصون
 .المعایير  لهذه  طبقًامختومة عّينة آل خزینت المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول

 من أجل تحليلها في مختبر معتمد لدى الوآالة    استثناء  بدون العّينات جميع ترسل 8.3.2
 .الوآالة  هذه آخر توافق عليهتبر إلى مخأوالعالمية لمكافحة المنشطات  
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 اً نظام المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول أو المنشطات  مكافحة منظمة  تضع 8.3.3
 .مناولتها بطریقة آمنة یضمن اآتمال الوثائق المتعلقة بكل عّينة مختومة، وآذلك   

  ت  حيثما لزم، إیصال التعليمایضمن، نظامًا المنشطات  مكافحة منظمة  تضع 8.3.4
العالمية لمكافحة   المعتمد لدى الوآالة    المختبر إلىبشأن نمط التحليل المطلوب إجراؤه     

 .الوآالة  هذهلذي توافق عليه االمختبر  إلى  أو المنشطات

 والوثائق   العّينات    نقل 9.0

 الهدف 9.1

 المعتمد لدى الوآالة    المختبر إلى الصلة  ذات والوثائق العينات  وصول ضمان )أ (
حالة ، في الوآالة  هذه إلى الذي توافق عليه  أو  العالمية لمكافحة المنشطات  

 الالزم؛مالئمة إلجراء التحليل 

  أخذ العّيناتجلسة  وثائق المنشطات تعاطي مراقبة مسؤول یرسل أن ضمان )ب (
 . مأمونة وفي الوقت المناسببطریقة  المنشطات مكافحة منظمة إلى

  عامةاعتبارات 9.2

 مراقبة تعاطي محطة مع وثائقها المختومة العّينات النقل عند مغادرة عملية  تبدأ
الذي     المكان في  أخذ العّينات  عملية وثائقو العينات   تسلم  تأآيد  وتنتهي عند  ،المنشطات 
 . منهماتقصده آل

 المتصلة بها نقال   والوثائق العينات في هذه العملية هي تدبير نقل  الرئيسية واألنشطة
  المختبر   إلىأو  المنشطات  لمكافحة  العالمية المختبر المعتمد لدى الوآالة   إلى، مأمونًا

 منظمة مكافحة  إلى العينات   وتدبير نقل وثائق أخذ،الوآالة  هذهالذي توافق عليه 
 .مأمونة بصورة المنشطات

 والوثائق العّينات نقل اتتطلبم 9.3

 بطریقة  والوثائق العينات یضمن نقل نقل نظام المنشطات مكافحة منظمة  تحدد 9.3.1
 .تصون سالمتها وهویتها وأمنها

 عينات بال الخاصة  الحراسةسلسلة لتسجيل نظاما  المنشطات مكافحة منظمة  تضع 9.3.2
 إلى  وصلت العّينات  أخذ وثائقو العينات یشتمل على تأآيد أن ، العينات أخذ ووثائق
 . منهماالذي تقصده آل المكان 

 العالمية إلى المختبر المعتمد لدى الوآالة   المختومة  العينات أن ُتنقل  دائمًایجب 9.3.3
اّتباع الطریقة التي    ب،الوآالة  هذه الذي توافق عليه   المختبر إلىأو  المنشطات لمكافحة

 أخذ   ةجلس إتمام في أقرب فرصة ممكنة بعد ،المنشطات منظمة مكافحةتسمح بها 
 .العّينات

 إلى بالوثائق التي ترسل وال بالعّينات ُترَفق الوثائق المعرِّفة لهویة الالعب  ال 9.3.4
ي توافق  الذالمختبر  إلى  أوالمنشطات لمكافحة العالمية المعتمد لدى الوآالة   المختبر

 . الوآالةهذهعليه 

 أخذ ةجلسب الوثائق المتعلقة  جميع المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول یرسل 9.3.5
 أخذ  جلسة أقرب فرصة ممكنة بعد إتمام في ،المنشطات مكافحة منظمة إلى  العّينات
 .المنشطات  مكافحة منظمة  الطریقة التي تسمح بها  مّتبعاً  ،العّينات

 إما    تسّلم، إذا لم یؤآَّد   الحراسةسلسلة من المنشطات حةمكاف  منظمة  تتحقق 9.3.6
ذي تقصده  أخذ العّينات، في المكان ال عمليةالعينات مع الوثائق المرفقة بها وإما وثائق 
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وفي .  النقلأثناء  بهویتها أو عّينة بسالمة  إخاللآل منهما، أو إذا حصل شك في وقوع    
 .العيِّنة إلغاء مسألة  اتالمنشط مكافحة منظمة مثل هذه الحالة، تدرس
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 حقالمال: الثالث القسم
 اشتباه في االمتثال  بشأن عدم استقصاء  - ألف الملحق

 الهدف 1 - ألف
 أثناءها أو  أو العّينات  أخذ  جلسةیقع، قبل  أمر   وتوثيق أي  مراعاة تقييم و ضمان هو

 .االمتثالبعدها، ویحتمل أن یقود إلى إثبات عدم 

 التطبيق مجال  2 - ألف
 مكافحة  منظمة ینمو إلى علم عدم امتثال، حين  االشتباه في بشأنیبدأ االستقصاء 

 اختبار  سالمة من شأنه اإلخالل بأمر  المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول أو المنشطات 
 إلى نتائج    متابعة استناداً  تدابير المنشطات   مكافحة منظمة  وینتهي حين تتخذ   ،الالعب

 .ي االمتثالاالشتباه ف استقصائها بشأن عدم 

 المسؤولية 3 - ألف

 :یلي تضمن ما أن المنشطات مكافحة منظمة مسؤولية من 3.1ألف 

 أجل البت في من ،الالعبة اختبار سالم اإلخالل بشأنه منأمر   أي تقييم )أ (
 االمتثال؛  عدم  االشتباه فيموضوع

 ذات  المعلومات آل  أقرب فرصة ممكنة أو حالما یتيسَّر، على   في الحصول، )ب (
، من أجل  عندما یتسنى ذلك  المحيط المباشر  منالصلة، بما فيها معلومات  

 ؛دليل محتمل  القضية وتقدیمها آ عنالتأآد من إمكان عرض آل المعلومات   
 .اشتباه في عدم االمتثال  الوثائق المالئمة من أجل التبليغ عن أي    استكمال )جـ(

 المنشطات تعاطي مراقبة مسؤوليغ  تبلمسؤولية   أخذ العّيناتطاقم على تقع 3.2ألف 
 تعاطي  مراقبة مسؤول اختبار ما، وتقع على بسالمة من شأنه اإلخالل شيء بأي

 .المنشطات مكافحة منظمة تبليغ ذلك إلى  مسؤولية المنشطات

 المتطلبات 4 - ألف
 . اإلخالل بسالمة االختبار  شأنه من أمر اإلخبار بأسرع ما یمكن عن أي  یجب 4.1ألف 

 إعالم   وجب من شأنه اإلخالل بسالمة االختبار، ما الالعب صدر عن إذا 4.2ألف 
 :یلي  أمكن بما إذا  الالعب

 الممكنة؛  التبعات )أ (

 منظمة االمتثال یستدعي إجراء استقصاء من جانب عدم  االشتباه فيأن )ب (
 .المتابعة  واتخاذ ما یناسب من تدابير   ،المنشطات مكافحة

، من جميع المصادر  االشتباه في عدم االمتثال ات الالزمة عن  المعلوم ُتستقى 4.3ألف 
 .یمكنذات الصلة، وتسجَّل بأسرع ما 

 .الالعب من العّينة أخذ جلسة إذا أمكن،  تستكَمل، 4.4ألف 
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 استنتاجات  یضمن االستفادة من  نظاما  المنشطات  مكافحة منظمة  تضع 4.5ألف 
 التخطيط     عملياتدابير إدارة النتائج، وفي   عدم امتثال، في ت  االشتباه في استقصائها بشأن

 .ینطبق واالختبار الالحقة، إذا آان ذلك 
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  الالعبين المعوقين    بخصوص تعدیالت  - باء  الملحق

 الهدف 1- باء

 تقدیم  ب  قدر اإلمكان، فيما یتعلق    المعوقين  لالعبين الوفاء باالحتياجات الخاصة  ضمان هو
 .العّينات

 التطبيق مجال 2- باء

 یشمل فيها أخُذ  األوضاع التي بتحدید   یبدأریر ما إذا آان یلزم إدخال تعدیالت  تقمجال
 على إجراءات ومعدات أخذ الالزمة وینتهي بإدخال التعدیالت  معوقين، العبين  العّينات
 .یمكن آما ،الالعبين هؤالء من  العّينات

 المسؤولية 3 - باء

 تعاطي مراقبة  أمكن، حصول حيثما تضمن، أن  منظمة مكافحة المنشطات مسؤولية من
تنفيذ جلسة  من أجل إجراء ، أخذ العّيناتومعدات ما یلزم من معلومات على المنشطات

 مسؤولية  المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤولوتقع على . معوق العب من أخذ العينات 
 . العّينةأخذ 

 المتطلبات 4 - باء
 طبقًا العّيناتوأخذ اإلخطار   جميع جوانبتنّفذ المعوقين، الالعبين بخصوص 4.1 -باء 

 بسبب إعاقة  تعدیالت  ما لم یلزم إدخال    ،العّينات  وأخذ إلخطارلإلجراءات المعياریة ل 
 .الالعب

 منظمة مكافحة المنشطات     نظرخذ العّينات، ت أل التخطيط أو الترتيب   عند 4.2 -باء 
 ن المعوقينأخذ العّينات من الالعبي  إذا آان ما في المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤولو

 بما في ذلك     ،لإلخطار وألخذ العّينات  إدخاَل تعدیالت على اإلجراءات المعياریة   یستلزم
 .والمرافق  أخذ العّينات معدات

التي یتطلبها    تعدیالت  ال إدخال  سلطة المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول ُیخوَّل 4.3 -باء 
 العّينة   سالمة مّس هویةال ت  التعدیالت  ما دامت هذه،  ممكناً ذلك یكونعندما  الوضع
 .وسالمتها وأمنها

 بدنية أو بإعاقة حسية، یجوز أن یتلقى  بإعاقة  المصابين  الالعبين بخصوص 4.4 -باء 
 أخذ  جلسة أثناء   أخذ العّينات طاقم أفراد مساعدة ممثله أو مساعدة أحد منهم الالعب
 تعاطي  مراقبة مسؤول هذه المساعدة ووافق عليها بمثل الالعب إذا سمح ،العّينات

 .المنشطات

 المنشطات   مكافحة  منظمة  عقلية، تقرربإعاقة المصابين  الالعبين   وبخصوص 4.5 -باء 
 ممثلون یساعدونهم    أن یصطحبهم إذا آان یجب  ما المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول أو

ویمكن  .  یقدمها هؤالء الممثلونأن وطبيعة المساعدة الواجب ، العّينات أخذ ةجلسأثناء 
 أخذ  طاقم فراد  ید ممثليهم أو أعلى العّينات أخذ جلسةیم مساعدة إضافية لهم أثناء  تقد

 تعاطي  مراقبة مسؤول هذه المساعدة ووافق عليها بمثل الالعب إذا سمح ،العّينات
 .المنشطات

 یقرر استعمال معدات بدیلة أو    أن المنشطات   تعاطي مراقبة مسؤولل جوزی 4.6 -باء 
 التغيير   ما دام ،عّينةالقدیم  من تالالعبعّينات، عند لزومها لتمكين مرافق بدیلة ألخذ ال 

 .ویتهاوه وأمنها العينة سالمة ؤثر علىالمقصود ال ی
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 أوعية لتجميع البول أو لنزحه أن ینظفوها  یستعملون  الذین  الالعبين  من ُیطلب 4.7 -باء 
 .التحليل  أجل من عّينةتقدیم  من البول الموجود فيها قبل 

 المدخلة على اإلجراءات  التعدیالت المنشطات تعاطي مراقبة مسؤول  یسجل 4.8 -باء 
 أي تعدیل قابل للتطبيق      ذلك لالعبين المعوقين، بما في مراعاة العّينات المعياریة ألخذ 

 .أعالهمحدد في التدابير المذآورة   
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  البول عّينات  أخذ - جيم الملحق

 الهدف 1 - جيم

 : تضمن ما یليبطریقة عبين الال عّينات البول من أخذ هو

 االحتياطات المعياریة المعترف بها دولياً من  المبادئ ذات الصلة  مع  االتساق )أ (
ألذى صحة وسالمة   ل الرعایة الصحية، لكي ال تتعرض  توفيرإطار في المتبعة
 ؛العّينات  أخذ طاقم  وأفراد الالعبين

 بریة؛ت المخهاتالتوجي ، حيث الكم والكيفمن  ،العّينات حترمت أن )ب (

 ودقة؛ بوضوح العّينة هویة صاحب  حدیدت )جـ(

 .بأمان مختومة العّينة  حفظ )د(

 التطبيق مجال  2- جيم

 وینتهي  ،العّينات أخذ تطلبات   علم بمعلى الالعب عّينات البول بالتأآد من أن   أخذ یبدأ
 .العّينات  أخذ جلسة نهایةبطرح ما قد یبقى من بول في  

 المسؤولية 3- جيم

 بصورة عّينة ضمان أن تؤخذ آل  بمسؤولية المنشطات   تعاطي  مراقبة مسؤول  یضطلع
 مراقبة  مسؤولویضطلع . ة، وأن ُتحقق هویة صاحبها، وتوضع في وعاء مختومسليم

 . مباشرةالبول عيِّنة أن یكون شاهدًا على تقدیم بمسؤولية  المرافق /المنشطات  تعاطي

 تطلباتالم 4- جيم

 علم  على الالعب یكون  أن المنشطات  تعاطي مراقبة لمسؤو یكفل 4.1 -جيم  
 تعدیالت  – باء الملحق " عليها فيالمنصوص  بما فيها التعدیالت ،العّينات  أخذ ات تطلببم

 ". الالعبين المعوقين بخصوص

 من بين االختيار لالعب یتاح أن  المنشطات تعاطي مراقبة مسؤول یكفل 4.2 -جيم  
 آانت طبيعة إعاقة الالعب تقتضي أن یستعمل  وإذا. نةالعّيقدیم  المالئمة لت المعدات

 الالعبين  بخصوص تعدیالت  – باء  الملحق" في جاء لما معدات مختلفة أو إضافية، وفقاً 
لن تؤثر على  المعدات أن هذه من  أن یستوثق المراقبة مسؤولوجب على ،  "المعوقين
 .صاحبها أو على تحدید هویة  العّينة  سالمة

 وعاء ألخذ  أن یختار الالعب  من  المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول  طلبی 4.3 -جيم  
 .العّينة

 أخذ  معدات اختيار أي من وعند، العّينة ألخذ وعاء الالعب اختيار عند 4.4 -جيم  
 المنشطات   تعاطي  مراقبة مسؤول طلبی البول، عيِّنة  على تحتوي مباشرة التي   العّينات

، لتي تحملها المعدات المختارة سليمة تماماً  من أن جميع األختام ا التحقق  الالعب من
  المعدات  عن الالعب  یرضَ  لمفإذا  .  تالعب بأي من هذه المعداتیحصلوأنه لم 

 من المعدات المتاحة    أي عن الالعب وإذا لم یرَض   . المختارة، یحق له اختيار غيرها 
 .ةواقع الهذه  المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول لالختيار، یسجِّل

 أن الذي یذهب إلى   الالعب رأي على المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤولافق  یولم وإذا
 تعاطي   مراقبة مسؤول طلب المعدات المتاحة لالختيار ليست في حالة ُمْرضية، ی   جميع
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 تعاطي   مراقبة  مسؤول  إذا وافق أما . العّينةأخذ جلسة المضي في   الالعب المنشطات 
 جميع المعدات المتاحة لالختيار ليست      أن ابه الالعب األسباب التي بيَّن  على المنشطات 

 .هذه الواقعة ویسّجل ،الالعب بول عيِّنةفي حالة ُمْرضية، فعندئذ یوقف أخذ  

 ریثما یتم ختم  قدمها عّينة وأي العّينة  مراقبة وعاء أخذ في الالعب  یستمر 4.5 -جيم  
 الملحق  "ليه في مساعدة آما هو منصوص عال تقتضي الالعب إال إذا آانت إعاقة ،العّينة

 ". الالعبين المعوقينبخصوص تعدیالت  –باء 

 یشهد فعل    الذي  المرافق  /المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول یكون  أن یجب 4.6 -جيم  
 .یوفرها الذي  الالعب جنس من العّينة  قدیمت

مكان  إلى الالعب مع  المرافق/المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول توجهی 4.7 -جيم  
 .العّينة من أجل أخذ صيةیكفل احترام الخصو

 تغادر جسم وهي العّينة  المرافق /المنشطات تعاطي مراقبة مسؤول  یشاهد 4.8 - جيم
 .آتابة شهادته  ویسجل الالعب

 بریة ت المواصفات المخجميع المنشطات  تعاطي  مراقبة مسؤول  یستعمل 4.9 - جيم
 یلّبي المتطلبات   البول عّينةأن حجم من  ،الالعب للتحقق، بمرأى آامل من  ذات الصلة

 . التحليلأجلبریة من تالمخ

 المنشطات   تعاطي مراقبة مسؤول یجري،  ال یكون حجم البول آافيًاحين 4.10 - جيم
آافية   غير البول  عّينات –الملحق هاء   " لما ینص عليه    طبقًا ،جزئية عّينةعملية أخذ 

 ".الحجم

 مجموعة معدات تياراخ  الالعب المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول   طلبی 4.11- جيم
 .4.4 – في الفقرة جيم  نص عليه لما ، وفقاً "ب" والقنينة "أ" القنينة  فيها العّينة ألخذ 

 تعاطي مراقبة مسؤول یتأآد ،العّينة أخذ تم اختيار مجموع معدات ومتى 4.12 - جيم
من و على آل قطعة منها  الموضوعة  أرقام التشفير  طابق من ت الالعبو المنشطات 

 . الرقم تسجيال صحيحاً هذا  المنشطات تعاطي مراقبة ولمسؤ تسجيل 

 طلب  تطابق في األرقام، ی  عدم المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول أو الالعب اآتشف  وإذا
 نص عليه لما  أخرى وفقًامجموعة باختيار الالعب المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول

 .هذه المسألة، ویسجل 4.4 –في الفقرة جيم  

 الذي البول  من "ب" األدنى  الحجم" ب "في القنينة  العب ال یصب 4.13 - جيم
 "ب" القنينة الالعب وبعدئذ یمأل   .  قدر اإلمكان "ب"، ثم یمأل القنينة    یستوجبه المختبر

 صغير من البول في وعاء  مقدار بقاء من الالعب ویتأآد  . البولقدر اإلمكان من باقي  
 .العّينةأخذ 

 ثم . المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول لتوجيه بقًا طالقنينتين  الالعب  یختم 4.14 - جيم
 .بشكل سليم أن القنينتين مختومتان  ،الالعبیدقق هذا، بمرأى آامل من   

بریة  ت التوجيهات المخعلى المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول   یعتمد 4.15 - جيم
عاء   ما بقي من البول في ویختبر النوعي، لكي والثقل )pH(رقم الهيدروجيني  المتعلقة بال

فإذا  . بریةت األرجح التوجيهات المخعلى تحترم العّينة إذا آانت ما ویقرر العّينة أخذ 
الملحق واو  " ینص عليه  بما  المنشطات  تعاطي  مراقبةمسؤول ، یعملال تحترمها آانت 

متعلقة بالرقم  بریة من حيث التلتوجيهات المخا التي ال تحترم البول عّينات –
 ".النوعي والثقل )pH(الهيدروجيني  



32 

 
 3.0 الصيغة –المعيار الدولي إلجراء االختبارات 

 2003یونيو /حزیران

 المتبقي من البول غير   طرح  المنشطات   تعاطي مراقبة مسؤول  یضمن 4.16 - جيم
 .الالعبالالزم إرساله إلى التحليل، بمرأى آامل من  
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  الدمعّينات  أخذ - دال الملحق

 الهدف 1 - دال

 : تضمن ما یليبطریقة الالعبين عّينات الدم من  أخذ هو

 ألذى؛ ل  أخذ العّينات  طاقم وأفراد نالالعبي صحة وسالمة تعّرض عدم )أ (

 بریة؛ت المخالتوجيهات ، حيث الكم والكيفمن  ،العّينات حترمت أن )ب (

 ودقة؛ بوضوح العّينة هویة صاحب  حدیدت )جـ(

 .بأمان مختومة العّينة  حفظ )د(

 التطبيق مجال 2 - دال

 وینتهي ،عّيناتالات أخذ  تطلب  علم بمعلى الالعب عّينات الدم بالتأآد من أن  أخذ یبدأ
 إلى التحليل في المختبر المعتمد لدى الوآالة     إرسالها قبل   بشكل سليم بحفظ العّينة   

 .الوآالةهذه  الذي توافق عليه   المختبر إلىأو المنشطات لمكافحة  العالمية

 المسؤولية 3 - دال

 : ضمان ما یليبمسؤولية  المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول  یضطلع 3.1 - دال

 صاحبها، ووضعها في وعاء هویة حدید المالئمة، وتبالطریقة عّينة آل أخذ )أ (
 مختوم؛

 المختبریة  للتوجيهات المالئمة، وإرسالها طبقا بالطریقة  العّينات جميع حفظ )ب (
 .المتعلقة بالتحليل

 الدم، عيناتأخذ :  عما یليبالمسؤولية  الدم عّينات أخذ مسؤول  یضطلع 3.2 - دال
 المالئمة من  بالطریقة والتخلص ،العّينات  قدیم تأثناءائل ذات الصلة اإلجابة عن المس

  . أخذ العّيناتجلسة إلآمال التي اسُتعملت ولم تعد مطلوبة    الدم  عّيناتمعدات أخذ  

 المتطلبات 4 - دال

اإلجراءات المشتملة على أخذ دم متسقة مع المبادئ ذات       أن تكون   یجب 4.1 - دال
الرعایة  توفير  في إطار  المتبعةدوليًامعياریة المعترف بها  االحتياطات ال  منالصلة

 .الصحية

 عّينة أنبوب وإما من ،"أ" عّينة من أنبوب إما  عّينات الدم ذ معدات أخ تتألف 4.2 - دال
 عّينة  على واحدة، فعندئذ تؤخذ  یقتصر  العّينات وإذا آان أخذ  . "ب" عّينة مع أنبوب   "أ"
 .اللزوم يد عند لتأآ ا  في أغراض وُتستعَمل "ب"

 علم بمتطلبات   على الالعب  یكون أن  المنشطات  تعاطي مراقبة مسؤول یكفل 4.3 - دال
 تعدیالت   – باء الملحق " عليها فيالمنصوص بما فيها التعدیالت  ،العّينات  أخذ

 ". الالعبين المعوقين بخصوص

 تقدیم ان  مكإلى الالعب مع المرافق  /المنشطات تعاطي مراقبة مسؤول توجهی 4.4 - دال
 .العّينة
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توفر له   ظروف لالعب  تتاح أن  مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات  یكفل 4.5 - دال
 .العّينة  دقائق قبل تقدیم  10 لمدة ال تقل عن في وضع استرخاء بقى  یأن بما فيها الراحة

 واحدة من اختيار الالعب  منمسؤول مراقبة تعاطي المنشطات   یطلب 4.6 - دال
ومن  المختارة،تالعب بالمجموعة من عدم حدوث ت الدم، والتحقق مجموعات أخذ عّينا

 المختارة، یحق له اختيار   المجموعة عن الالعب  یرَض لم فإذا . السالمة التامة ألختامها 
 مجموعة متاحة لالختيار ولم یوجد غيرها، یسجِّل أي عن الالعبوإذا لم یرَض . غيرها

 .هذه الواقعةمراقبة المسؤول 

 أن الذي یذهب إلى   الالعب رأي على مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات فق  یوالم وإذا
مسؤول مراقبة تعاطي  یطلب المجموعات المتاحة لالختيار ليست في حالة ُمْرضية، آل

 .العّينةأخذ  جلسةالمضي في  الالعب  من المنشطات

 أن بها الالعب بيَّن التي  األسباب على مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات    إذا وافق أما
 دم  عيِّنة آل المجموعات المتاحة لالختيار ليست في حالة ُمْرضية، فعندئذ یوقف أخذ    

 .ةواقع  الویسّجل ،الالعب

مسؤول مراقبة تعاطي    تأآد ی،العّينة تم اختيار مجموعة أخذ ومتى 4.7 – دال
،  على آل قطعة منها   الموضوعة جميع أرقام التشفير   تطابق من  الالعبو المنشطات 

 . الرقم تسجيال صحيحا  هذا مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات سجيل ومن ت

 طلب  تطابق في األرقام، ی  عدم مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات  أو الالعب اآتشف  وإذا
 وفقًا لما نص عليه  أخرى مجموعة اختيار الالعب   منمسؤول مراقبة تعاطي المنشطات  

 .ةهذه المسأل، ویسجل 4.6 –في الفقرة دال 

، في  بقطعة قطن أو نسيج معّقم مطّهر   الجلد الدم  عّينات أخذ مسؤول  ینّظف 4.8 - دال
 أدائه، ویثبِّت في الموضع على على الالعب أو موضع من غير المحتمل تأثيره سلبًا

 من ورید سطحي إلى  الدم عّينة الدم عّينات أخذ مسؤولویأخذ .  األمرعاصبة إذا لزم
 .ُثبِّتت قد ور انتهاء سحب الدم، إذا آانت  وُتنَزع العاصبة ف.  النهائيالوعاء

 لكي یلّبي متطلبات التحليل   آافيًاالمسحوب أن یكون مقدار الدم جبی 4.9 - دال
 .للعينة بري تالمخ

  الالعب في المرة األولى غير آاٍف، یكررمن آان مقدار الدم المسحوب  إذا 4.10 - دال
وإذا . ء أآثر من ثالث محاوالت   وال یجوز إجراالمحاولة،   الدم عّينات  أخذ مسؤول

مسؤول مراقبة تعاطي  عندئذ  الدم عّينات أخذ مسؤولأخفقت آل المحاوالت، یخبر 
 .إیقافها  فيوقف هذا عملية أخذ عّينة الدم، ویسجل أسباب ؛المنشطات 

 .أو مواضع الوخز على موضع ضمادا الدم عّينات أخذ مسؤول  یثّبت 4.11 - دال

 النفایات معدات أخذ عّينات الدم التي   في الدم عّينات خذأ مسؤول یطرح 4.12- دال
 . العّيناتأخذ ةجلس إلتماماسُتعملت ولم تعد الزمة   

مسؤول مراقبة تعاطي  لتوجيه  الدم المأخوذة منه، طبقاً عّينة الالعب  یختم 4.13 - دال
 من أن العّينة مختومة بطریقة ،الالعب هذا، بمرأى آامل من  یتأآد ثم. المنشطات
 .مرضية

درجة حرارة تكفل بقاء العّينة باردة، ولكن   المختومة في  الدم عّينة ُتحفظ 4.14 - دال
 أو إیصالها إلى   مراقبة تعاطي المنشطات محطة   ریثما یجرى تحليلها في   ،دون أن تتجمد
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 الذي    المختبر إلىأو المنشطات لمكافحة العالمية الوآالة  المعتمد لدى  التحليلمختبر 
 .هذه الوآالةه توافق علي
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 آافية الحجم   غير  البول   عّينات - هاء الملحق

 الهدف 1 - هاء

 .آاٍف المقدمة غير البول عّينة تطبيق اإلجراءات المالئمة، حين یكون حجم   ضمان هو

 التطبيق مجال 2- هاء

 حجمها عّينة قدیم آاٍف، وتنتهي بتغير العّينة حجم أن الالعب بإعالم اإلجراءات  تبدأ
 .آاٍف

 المسؤولية 3 - اءه

 آاٍف، غير العّينة إعالن أن حجم بمسؤولية مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات   یضطلع
 .عّينات ال مجموع حتى یحصل على حجم آاف من إضافية عّينات أو عّينة وأخذ

 المتطلبات 4 - هاء

مسؤول مراقبة تعاطي     غير آاٍف، ُیعِلم المأخوذة العّينة  آان حجم متى 4.1 - هاء
 .المتعلقة بالحجم المختبریة  للمتطلبات  تلبية إضافية، عّينة أخذ بلزوم الالعب شطاتالمن

 ألخذ    معدات  اختيار الالعب من  مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات   یطلب 4.2 - هاء
 .4.4 -  طبقا ألحكام الفقرة جيمجزئية عّينة

ت المعدا فتحأن ی الالعب مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات   یطلب 4.3 - هاء
مسؤول   لتوجيه یختمه وفقًاأن كافية، وال في الوعاء العّينة غير، وأن یصب المختارة

أن   من ، بمرأى آامل من الالعب، یتأآد هذا المسؤولثم . مراقبة تعاطي المنشطات
 .بشكل سليم  تم ختمه  قدالوعاء

أن هذا المسؤول قد    من الالعب و مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات   یتأآد 4.4 - هاء
  تسجيال   الكافية وهویة صاحبها غير  العّينة وحجم جل الرقم التشفيري للمعدات   س

 المختومة  الجزئية العّينة  مسؤول مراقبة تعاطي المنشطاتویستبقي الالعب أو  . صحيحًا
 .مراقبته تحت 

 تحت  اإلضافية  العّينة  قدیم  توقتحتى  الالعب أثناء انتظاره   ُیستبقى 4.5 - هاء
 .الماء، وتتاح له الفرصة لالرتواء من  بال انقطاع مالحظةال

 أخذ   تكرر إجراءات إضافية، عّينة إعطاء یصبح الالعب قادرا على حين 4.6 - هاء
 من، حتى یتم توفير حجم " أخذ عّينات البول–الملحق جيم  "العّينة المنصوص عليها في  

 .واإلضافيةالعّينات األولية  /البول آاٍف بخلط العّينة  

 قد  من البولأن حجمًا آافيًا مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات أىر متى 4.7 - هاء
التي  الجزئية العّينةأوعية /أختام وعاء / سالمة ختم من، یتحقق هو والالعبتّم تقدیمه

مسؤول مراقبة تعاطي ویسجل . لعّينات غير الكافية المعطاة من قبل ا تحتوي على
 ألحكام    استقصاء عنه طبقاً األختام، ویجري / خلل في سالمة الختم  أي المنشطات 

 ".استقصاء بشأن االشتباه في عدم االمتثال  –الملحق ألف   "

 مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات   سالمة األختام، یطلب    منتحقق ال وبعد 4.8 - هاء
 صب العّينات اإلضافية  مع التأآد مناألختام وخلط العّينات،  / الالعب فض الختممن

 .المطلوب ، حتى یكتمل الحجم   تقدیمهاتابع  لت طبقًااألولى العّينةعلى 
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 ما ورد   تنفيذ  الالعب و مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات   یكمل  ذلك  وبعد 4.9 - هاء
 . وما بعدها4.11 - جيمفي الفقرة 
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 المختبریة المتعلقة غير الملّبية للتوجيهات البول عّينات - واو الملحق
  النوعيوالثقل )PH(بالرقم الهيدروجيني 

 الهدف 1 - واو

 توجيهات المختبر  البول عّينة تطبيق اإلجراءات المالئمة، حين ال تلبي    ضمان هو
 . النوعيوالثقل pH رقم الهيدروجيني  من حيث العليها المتفق 

 التطبيق مجال 2 - واو

 عّينة أخذ  بلزوم  الالعب  مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات    بإعالماإلجراءات  تبدأ
) pH(المتعلقة بالرقم الهيدروجيني   المختبریة التوجيهات تلبي نةعّي بأخذ وتنتهي إضافية،
 عند   المنشطات مكافحة منظمة النوعي أو مع انتهاء تدابير المتابعة التي تتخذها  والثقل
 .اللزوم

 المسؤولية 3 - واو

 اإلضافية العّينات لعدد المعایير وضع بمسؤولية  المنشطات مكافحة منظمة  تضطلع
 اإلضافية  العّينات  وإذا لم تلبِّ  . الالعب  من  أخذ العّينات ةجلسناء   أخذها أثالواجب

 المنشطات مكافحة  منظمة  المتعلقة بالتحليل، تضطلع المختبریةالمأخوذة التوجيهات 
وتتخذ عند اللزوم   الالعب، من العّينات ألخذ  جدیدة لجلسة تحدید موعد آخربمسؤولية 

 .ما یالئم من تدابير الحقة  
 طبقا  اإلضافية  العّينات /العّينة  أخذمسؤوال عن   مراقبة تعاطي المنشطات مسؤول  یكون

 .المنشطات مكافحة  منظمة وضعتها التي للمعایير 

 المتطلبات 4 - واو

 الواجب اإلضافية  العّينات   لعدد  المعایير منظمة مكافحة المنشطات    تضع 4.1 - واو
تلبي ال   الالعبعّينةن  هذا أیقرر حين مسؤول مراقبة تعاطي المنشطاتأن یأخذها 

 . النوعيوالثقل) pH( المتعلقة بالرقم الهيدروجيني التوجيهات المختبریة على األرجح 

 عّينة  توفيره بلزوم الالعب مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات    ُیعلم 4.2 - واو
 .إضافية

 تحت  اإلضافية  العّينة  قدیم  وقت ت حتى انتظارهأثناء  الالعب  ُیستبقى 4.3 - واو
 .انقطاع بال  مالحظةلا

مسؤول  یكرر إضافية، عّينة على إعطاء قادرًا الالعب یصبح حين 4.4 - واو
 أخذ –الملحق جيم   "في عليها المنصوص  العّينة أخذ إجراءات مراقبة تعاطي المنشطات 

 العّينات   عدد بشأن منظمة مكافحة المنشطات للمعایير التي وضعتها ، وفقًا"عّينات البول
 .4.1 -  واوالفقرةالواجب أخذها آما جاء في  اإلضافية

 تعود إلى   المأخوذة العّينات  أن مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات  یسجل 4.5 - واو
 .العّينات هذه  قدیم واحد، ویسجل آذلك ترتيب ت العب

 بتطبيق ما جاء  المهمة  مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات یكمل وعندئذ 4.6 - واو
 .4.16 - في الفقرة جيم

 تلبي متطلبات    ال الالعب  عّينات جميع ثبت لدى المختبر المعني أن     إذا 4.7 - واو
 النوعي، وأن ذلك ال ُیعزى     والثقل ) pH( المتعلقة بالرقم الهيدروجيني   بريتالتحليل المخ  
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في أقرب فرصة ممكنة موعدًا   منظمة مكافحة المنشطات   تحددإلى أسباب طبيعية، 
 .تنفذ في صورة اختبار محدد الهدفالعب عّينات من ال لجلسة أخرى ألخذ 

محدد   اختبار المنفذة في صورة  العّينات أخذ ةجلس  أسفرت أیضًاوإذا 4.8 - واو
) pH(المتعلقة بالرقم الهيدروجيني    بري  ت التحليل المخ متطلبات  تلبي ال  عّينات عن الهدف
تباه في وقوع  اش بشأن استقصاء منظمة مكافحة المنشطات فعندئذ تجري النوعي، والثقل

 .المنشطات  انتهاك لقواعد مكافحة 
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 طاقم أخذ العّينات  ب المتعلقة المتطّلبات  - زاي الملحق

 الهدف 1 - زاي

 متضاربة، وأن یتصفوا مصالح  أخذ العّينات طاقم أن ال یكون ألفراد ضمان هو
 .العّينات  أخذ لتنفيذ جلسات والخبرة الالزمة بالمؤهالت

 التطبيق مجال 2 - زاي

طاقم أخذ العّينات بتحدید الكفاءات الالزم توافرها في أفراد   المتعلقة ب  المتطلبات   تبدأ
 .تبّين هویة أصحابهااعتماد  وثائق  وتنتهي بتقدیم  ، العّينات أخذ طاقم

 المسؤولية 3 - زاي

 المحددة في هذا الملحق األنشطة جميع بمسؤولية منظمة مكافحة المنشطات تضطلع
 .زاي

  المؤهالت والتدریب- طّلباتالمت 4 - زاي

 الكفاءة والمؤهالت الالزمة  متطلبات   منظمة مكافحة المنشطات     تحدد 4.1 - زاي
. الدم  أخذ عّينات ومسؤول ،والمرافق ، مراقبة تعاطي المنشطات  مسؤوللوظائف 

  أخذ العينات   طاقم  جميع أفراد   واجبات عن بيانات منظمة مكافحة المنشطاتوتضع 
 : یليماویشترط آحد أدنى   .  منهم مسؤوليات آل تلخص

  راشدي السن؛من  أخذ العينات  طاقم أفراد یكون أن )أ (

 على مؤهالت آافية ومتصفين حائزین  أخذ عّينات الدممسؤولو یكون أن )ب (
 . من الورید الدم عّينات الالزمة للقيام بأخذ  العمليةبالخبرات 

 ذوي  العّينات  أخذ  طاقم  أفراد  تكليف   عدم منظمة مكافحة المنشطات     تكفل 4.2 - زاي
 في عّينة  قدم أن ی یحتمل  العب أيعّينة ، إجراء اختبار علىأو ،مصلحة في نتيجة أخذال

 مصلحة  لطاقم أخذ العّينات ویعتبر أن . تلك  أخذ العّيناتبجلسة تتصل  بمهمة ما، جلسة
 : عّينة، إذا آانواأخذفي 

 جرى االختبار بصدده؛  تخطيط النشاط الریاضي الذي یُ  في  مشترآين )أ (

مرتبطين أو معنيين بالشؤون الشخصية لالعب قد یقدم عّينة أثناء الجلسة    )ب (
 .المذآورة

 أخذ طاقم أن یكون أفراد یضمن نظامًا منظمة مكافحة المنشطات   ضعت 4.3 - زاي
 . بواجباتهمالقيام ومدرَّبين بصورة وافية على مؤهلين  العّينات

 ما یلي آحد على  أخذ عّينات الدممسؤوليو المرافقين تدریب  برنامج یشتمل 4.4 - زاي
 االحتياطات المعياریة ذات     استيعاب واالختبار  عملية متطلبات  دراسة جميع   : أدنى

 .الصحية الرعایة  توفيرالصلة المتبعة في إطار 

 ما یلي آحد  على   المنشطات تعاطي مراقبة مسؤولي برنامج تدریب  یشتمل 4.5 - زاي
 :أدنى

 أنشطة االختبار ذات الصلة بوظيفة نواع شامل في مختلف أنظري إعداد )أ(
 ؛المنشطات  مراقبة تعاطي مسؤول
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هذا   أنشطة مراقبة تعاطي المنشطات ذات الصلة بمتطلبات     جميع االطالع على  )ب (
  في الموقع؛ یتم هذا االطالع ، ویفّضل أن المعيار

نة في الموقع تحت إشراف أحد     بصورة مرضية بعملية آاملة ألخذ عيّ   القيام )جـ(
تضمن االطالع في    وال ی.  شخص مماثل أو  تعاطي المنشطات  مراقبة مسؤولي
 .العّينة ذاته  قدیم  المطلب المتعلق بفعل ت   الموقع

 عن التعليم والتدریب والمهارات   سجالت منظمة مكافحة المنشطات   تحفظ 4.6 - زاي
 .والخبرة

 التفویض واالعتمادة  االعتماد وإعاد– المتطّلبات 5 - زاي

 العّينات  أخذ  طاقم العتماد أفراد  نظامًا منظمة مكافحة المنشطات   ضعت 5.1 - زاي
 . اعتمادهموإعادة

 أخذ طاقم أن أفراد  من منح االعتمادقبل منظمة مكافحة المنشطات  تتحقق 5.2 - زاي
 لمتصل بإجراءواستوعبوا متطلبات هذا المعيار ا  برنامجهم التدریبي  اقد أآملو  العّينات

 .االختبارات

 أخذ   طاقم على أفراد ویجب.  لمدة أقصاها سنتان االعتماد صالحًایكون 5.3 - زاي
 العّينات  ألخذ في أنشطة    لم یشارآوا إذاالبرنامج التدریبي بالكامل،   كّرروا  یأن  العّينات

 .خالل السنة السابقة على إعادة االعتماد 

 إال  باسمها العّينات  أنشطة أخذ  بإجراء منشطات منظمة مكافحة ال  رخص  تال 5.4 - زاي
 . على اعتماد تعترف به الحاصلين العّينات   أخذ طاقم ألفراد 

 یتصل  نشاط بأي ًا شخصيالقيام  مراقبة تعاطي المنشطات مسؤوليل یجوز 5.5 - زاي
 لها على وجه التحدید،  مؤهلين باستثناء أخذ عّينة الدم ما لم یكونوا       ، أخذ العينات ةبجلس

 تدخل في نطاق المهام المرّخص   محددة بأنشطة القيام المرافقویجوز لهم أن یطلبوا من 
 .له القيام بها 
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