
  
1 

 
  

  

 



  
2 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ3416 ربيع األول

  

 



  
3 

 
  

 

  

 

 
 اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات

 الرياض. اململكـة العربيـة السـعوديـة  

 الدور الثالث. جممع األمري فيصل بن فهد األومليب 

   33711الـرياض  366653ب .ص

 +  066331199919 :ف هاتـ

 +066334113570: فاكس 

 

 

 

 

 

WWW.SAADC.COM 

 

 

 

 



  
4 
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 الطبعة االوىل

 م 5936

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فوظة مجيع احلقوق حم

 للجنة السعودية للرقابة على املنشطات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أفضل احلمد هلل رب العا

 أما بعد.. الصالة وأمت التسليم

 
يأتي نشر الالئحة الدولية ملكافحة املنشطات ومواكبة كل تعديل أو حتديث بها كأهم مراحل التوعية 

ر الرغبة لتوحيد األنظمة الرامية اىل رياضة والتثقيف خبطر هذه اآلفات الضارة، كما انها تأتي يف اطا

وحتقيقا لاللتزامات الدولية وتنفيذا جلميع القوانني واألنظمة اهلادفة ملنافسة  خالية من آفة املنشطات 

شريفة تقوم على أخالقيات وقيم تنافسية تنعكس على واقع رياضتنا وتسهم يف النهوض بها ومتنحها معايري 

ة الدول املتقدمة يف الرياضات املختلفة بدعم من اللجان االوملبية الدولية واالحتادات التطبيق األمثل ملساير

 .واملنظمات الرياضية العاملية

 
وحنمد اهلل أن وطننا سباقا هلذه التوجهات العاملية بدعم كبري جعل مملكتنا من أوائل الدول اليت تسعى اىل 

لرقي الرياضة بعمومها  القوانني واألنظمة اهلادفة حتقيق االلتزامات الدولية واملصادقة على مجيع 

ورياضتنا بشكل خاص وقد جتلى ذلك من خالل اعتماد جملس الوزراء املوقر دعم اجلهود الدولية يف جمال 

مكافحة املنشطات يف املالعب الرياضية والتوقيع على اهم وثيقتني دوليتني يف اجملال الرياضي وهي الالئحة 

 واالتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات الصادرة عن منظمة WADA املنشطات الصادرة عنالدولية ملكافحة 

UNESCO . 
وهو تأكيد على احلرص واالهتمام الكبريين بشباب اململكة ورياضييها ومحايتهم من مجيع اآلفات واملخاطر 

افحة املنشطات نهاية عام اليت قد تهدد عطائهم ومستقبلهم الرياضي، وحيث صدر تعديل الالئحة الدولية ملك

فقد مت تكليف فريق عمل يضم خنبة من املختصني يف هذا . م5936م واليت يتم العمل بها بدءًا من عام 5931

إلعداد وصياغة الالئحة السعودية للرقابة على املنشطات بالشكل واملضمون الذي يتناسب مع  اجملال 

لتطبيق على ارض الواقع وخاصة بعد تتوجيها مبوافقة م واعتبارها مثالية ل5936األنظمة الدولية لعام 

واعتماد الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات وبذلك ستكون هذه الالئحة هي املرجع األساس للتعامل مع 

مجيع قضايا املنشطات يف الرياضة السعودية اليت نتطلع مجيعا أن تكون رياضة خالية من هذه اآلفات الضارة 

مسؤولية مجيع اهليئات واملنظمات الرياضية والرياضيني السعوديني التقيد بأنظمة هذه  ن ويف هذا اإلطار فإ

م واختاذ االجراءات اإلدارية والقانونية واملالية لتنفيذها من خالل التنسيق مع اللجنة 5936الالئحة لعام 

 السعودية للرقابة على املنشطات ،
الرياضية ومجيع اإلداريني والالعبني واألطقم املساندة لتنفيذ  ولدي الثقة الكاملة يف تعاون كافة االحتادات

 .هذه الالئحة محاية لالعبينا وحفاظا على مكتسبات رياضتنا

 
وختامًا أشكر اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات وفريق العمل املكلف بصياغة الالئحة على ما بذلوه من 

السعودية وصوال إىل العاملية سائال املوىل عز وجل أن يوفق  جهود لتحقيق التطلعات املشروعة يف الرياضة

 .اجلميع لكل خري
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عملت خالهلا على تشريع ،  WADAمخسة عشرة سنة مرت على اشهار الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات 

وترسيخ أنظمة و قوانني الرقابة على املنشطات اليت تهدف يف نهاية الطريق اىل احلفاظ على صحة شبابنا 

 .الرياضيني و نشر التنافس الشريف بينهم

بتجديد لوائحها و تنقيحها ومت اصدار النسخة الثالثة من هذه اللوائح  WADAوخالل هذه املسرية، قامت 

ضافة اىل مراجعة املخالفات إ .خضعت ألشهر كثرية من املراجعة والتدقيق والتشاور مع دول العاملبعد أن 

على أرض الواقع حبيث جاءت نصوص هذه الالئحة أكثر صرامة و أشد عقوبة مع احلفاظ على حقوق 

 .يتهم و إعطاء امليزة للمتعاونني منهم يف حماربة هذا الداءاالرياضيني ومح

للنجاح املتميز الذي سارت فيه هذه  RADOاللوائح لتدعم بشكل واضح املنظمات االقليمية  كما جاءت هذه

 .املنظمات

اننا يف اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات نفخر أن نكون أحدى املنظمات الناجحة والقوية يف املنطقة 

.  التوجه العلمي من دراسة وحبثمن حيث الربامج املنفذة على أرض الواقع، اضافة اىل واآلسيويةالعربية 

وكل ذلك أتى بدعم مميز من حكومة خادم احلرمني الشريفني و من القيادة الرياضية ممثلة بصاحب 

 .العزيز السمو امللكي األمري عبداهلل بن مساعد بن عبد

أخطار املنشطات أن الرياضيني هلم احلق املشروع يف الوصول للعاملية وعلينا أن نكون عونًا هلم حبمايتهم من 

أي فوز حيققوه وما يتبعه من تداعيات  إلغاءيف أخطاء تؤدي اىل  اوأن يتسلحوا بالعلم و املعرفة حتى ال يقعو

 .على الرياضيني والوطن

 .ا دومًا املنافسة الشريفةفليكن شعارن

 
 واهلل ولي التوفيق،،
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 املقدمة: 

  متهيد        

 تعريف اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات     

 األسس النظامية للجنة                          

 لربنامج السعودي للرقابة على املنشطات القيم االساسية اليت يقوم عليها ا                   

 الربنامج السعودي للرقابة على املنشطات                        

 نطاق تطبيق الالئحة        

  املنشطات تطبيق قوانني الرقابة على:  1املادة                         

  انتهاكات أنظمة الرقابة على املنشطات –تعريف املنشطات : 2املادة  

  إثبات تعاطي املنشطات: 3املادة 

  قائمة احملظورات:  4املادة 

  الفحص و التقصي: 5املادة 

 حتليل العينات: 6ادة امل 

 إدارة النتائج: 7 املادة 

  اع عادلةاحلق يف جلسة استم: 8املادة 

  اإللغاء التلقائي للنتائج الفردية: 9املادة 

  فرض العقوبات على األفراد : 11املادة 

  العواقب على رياضات للفرق : 11املادة 

  العقوبات و حتديد الغرامات على اهليئات الرياضية  :12املادة 

  االستئناف  : 13املادة 

  السرية ورفع التقارير: 14املادة 

  القرارات واالعرتاف بها تطبيق: 15املادة 

  دمج الالئحة السعودية للرقابة على املنشطات يف الرياضة و التزامات االحتادات الوطنية: 16املادة 

  مدة التقادم: 17املادة 

  تقارير االلتزام من : 18املادةSAADC  اىلWADA 

  التعليم: 19املادة 

  تعديل وتفسري أنظمة الرقابة على املنشطات: 21املادة 

 تفسري الالئحة الدولية ملكافحة املنشطات: 21ملادة ا 

  أدوار ومسؤوليات إضافية للرياضي والشخص اآلخر: 22املادة 

  التعاريف :  1ملحق رقم 

  11أمثلة عن تطبيق املادة :  2ملحق رقم 
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كان نتاجها  استجابة للتوجهات الدولية الرامية إىل مكافحة املنشطات احملظورة رياضيًا واليت    

م وصدور الالئحة الدولية ملكافحة املنشطات واليت وقعت عليهما حكومات دول 5991إعالن كوبنهاجن 

بتاريخ  596رقم  الكريم العامل ومن ضمنها حكومة اململكة العربية السعودية مبوجب األمر السامي

 م و االصدار الثالث املعدل5990 االصدار الثاني املعدل يف عاموكذلك  م،55/0/5991هـ املوافق 56/7/3454

منظمة اليونسكو عام  عنالدولية ملكافحة املنشطات الصادرة  ةم، باإلضافة لصدور االتفاقي5936يف عام 

حكومات دول العامل ومن ضمنها حكومة اململكة العربية السعودية مبوجب  ام واليت وقعت عليه5996

ومتشيًا مع ما ورد يف الالئحة  .م1/35/5997هـ املوافق  51/33/3451بتاريخ  169 رقم الكريم األمر السامي

اخلاصة بربنامج فقد مت تشكيل جلنة وطنية متخصصة تعنى جبميع األمور  .واالتفاقية الدوليتني

مبوجب قرار الرئيس العام لرعاية ، وقاريًا ودوليًا وما يتعلق به إقليمياحمليًا الرقابة على املنشطات 

: حتت مسمىم 37/6/5994هـ املوافق 6/6/3456اريخ و ت 569الشباب رقم 

 Saudi Arabian Anti-Doping Committee " 

اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات إقرار وتطبيق الالئحة الدولية  اعتمدتوبذلك      

تلك الالئحة، مع استمرار تعزيز ملكافحة املنشطات بالتوافق َمع مسؤولياتها ضمن مواد 

 .جهودها من أجل القضاء على املنشطات يف اململكة العربية السعودية

  Saudi Arabian Anti-Doping Committee (SAADC): 

 

و تشريعيًا و تنفيذيًا  كيانًا استشاريًا SAADCتعترب اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات      

للجنة األوملبية العربية السعودية ومرجعًا خمتصًا يف مجيع األمور املتعلقة مبجلس ادارة امرتبطًا 

وهلا شخصيتها االعتبارية، وهي اجلهة اليت متثل اململكة العربية  باملنشطات على مستوى اململكة،

يف إطار السياسة العامة للجنة األوملبية العربية وتعمل  السعودية يف املناسبات الدولية ذات العالقة،

 .و مبوجب اإلشراف العام للرئاسة العامة لرعاية الشباب .السعودية

 

 

تعتمد اللجنة يف أنظمتها على تطبيق لوائح وأنظمة وقيود الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات       

 لالحتاداتوخيضع تنظيمها الداخلي لالئحة املوحدة . الوكالة بصفتها إحدى اللجان املعتمدة من

 .الرياضية السعودية، مبا ال يتعارض مع األنظمة املعمول بها يف اململكة العربية السعودية

إن أنظمة الرقابة على املنشطات، شأنها شأن أنظمة املنافسات الرياضية اليت حتكم و حتدد شروط      

املوافقة على هذه األنظمة كشرط الشرتاكهم  الرياضينيية، وبالتالي على ممارسة األلعاب الرياض

 . فى األلعاب الرياضية وااللتزام بها

ال تتعرض ألي متطلبات ومعايري قانونية اليت ف بة على املنشطات خمتلفة بطبيعتهاإن أنظمة الرقا

 .تطبق على اإلجراءات اجلنائية أو الشؤون التوظيفية أو حتدد بها



  
11 

 
  

 

 : 

 

يتمثل يف احلفاظ على الرياضة  

و الوصول للعاملية وهي خالية من آفة استخدام املواد يف اململكة العربية السعودية ميدانًا للتألق 

 :املسئوليات التاليةوض القيم األصلية للرياضة، بتنفيذ اليت تقاملنشطة 

بين تطوير الرقابة على وضع السياسات واخلطط وتنسيقها وتنفيذها واإلشراف عليها وت .3

 :املنشطات، بعد احلصول على االعتمادات املطلوبة ملا يلي

 برامج التوعية والتثقيف. 

 برامج تدريب مسؤولي الرقابة على املنشطات. 

 لرقابة على املنشطات واليت تشمل منح االستثناء العالجي ، والفحص برامج ا

 .ضمن وخارج املنافسات، وإدارة النتائج وفرض العقوبات

  التعاون مع منظمي األحداث الرياضية اإلقليمية والعربية والقارية والدولية يف

 .جمال الرقابة على املنشطات اليت تتم يف اململكة العربية السعودية

الرقابة على املنشطات لدى املنظمات واالحتادات الرياضية  ومتابعة برامجاف اإلشر .5

 .الوطنية

القيام بإنشاء حمطات الكشف على املنشطات يف اململكة العربية السعودية وكذلك اإلشراف  .1

 .عليها

 .تشجيع االحتادات الرياضية الوطنية على إجراء الفحوصات ضمن منافساتها .4

ئات واملنظمات الوطنية ذات العالقة وباقي منظمات مكافحة توثيق التعاون مع اهلي .6

 .املنشطات

 .التعاون مع باقي هيئات ومنظمات مكافحة املنشطات الوطنية واخلليجية والدولية .6

تشجيع إجراء الفحص املتبادل بني منظمات الرقابة على املنشطات الوطنية وخاصة دول  .7

متناع عن دفع التمويل أو جزء منه وكذلك اال. يف اخلليج العربي RADOمنظمة الـ 

للرياضي أو للطاقم املساند للرياضي خالل فرتة عدم األهلية بسبب انتهاك أنظمة الرقابة 

 .على املنشطات

متابعة مجيع قضايا انتهاكات أنظمة الرقابة على املنشطات احملتملة واليت تعد ضمن  .1

اد الطاقم املساند للرياضي أو مبا فيها التحقيق يف احتمال تورط أحد أفر SAADCسلطة 

 .أي شخص آخر بأحد قضايا املنشطات والتأكد من التطبيق للنتائج املرتتبة على ذلك

مراقبة تطبيق الالئحة الدولية ملكافحة املنشطات الصادرة عن الوكالة الدولية ملكافحة  .0

فيما يتعلق  UNESCO CONVENTIONواتفاقية اليونسكو  WADAاملنشطات 

 .ملنشطات يف اململكة العربية السعوديةمبكافحة ا

 .تشجيع البحث العلمي يف جمال الرقابة على املنشطات .39
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للرقابة على املنشطات على القيم األساسية للرياضة واحملافظة عليها، اليت  السعودييرتكز الربنامج 

 .هر احلركة األوملبية بإعالئها مبدأ اللعب النزيهفهي جو" بالروح الرياضية "تعرف عادة 

 :إن الروح الرياضية تعكس ما بداخل روح اإلنسان وجسده وعقله، وهي تتميز بالقيم التالية

 األخالق و اللعب النزيه و األمانة. 

 الصحة. 

  داءألا يفاالمتياز. 

 الشخصية و الثقافة. 

 التسلية و البهجة. 

 العمل اجلماعي. 

 لتزامالتفاني و اال. 

 احرتام األنظمة و القوانني. 

 احرتام الذات واملشاركني. 

 الشجاعة. 

 روح اجلماعة و التضامن. 

 

 .بالشك إن تعاطى املنشطات يتنافى من حيث اجلوهر مع الروح  الرياضية

 :لعناصر الرئيسية التاليةالسعودي للرقابة على املنشطات وفقًا لالربنامج  يتم تنفيذ و

 .واألحباث التعليم والتدريب -

 .لالستخدام العالجي االستثناء -

 .الفحوصاتإجراءات  -

 .إدارة النتائج -

 .العقوبات -

 (.الطعون)االستئناف -

 

 

 :تطبق مواد وبنود هذه الالئحة على كل من

 .اللجنة األوملبية العربية السعودية -

 .اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات -

 .الرياضية السعوديةاهليئات واالحتادات  -

مجيـــع املشـــاركني يف األنشـــطة والـــربامج الـــيت تشـــرف عليهـــا اهليئـــات واالحتـــادات الرياضـــية     -

 .السعودية
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أي شــخص ال كلــك عضــوية يف هيئــة رياضــية أو احتــاد رياضــي ســعودي ويســتويف الشــروط           -

 الالزمــة ليكــون ضــمن قائمــة املســتهدفني لفحــص املنشــطات املســجلة لــدى اللجنــة الســعودية     

ــة          ــق للجنـ ــعودي، حيـ ــي سـ ــاد رياضـ ــوًا يف احتـ ــبح عضـ ــب أن يصـ ــطات ويرغـ ــى املنشـ ــة علـ للرقابـ

SAADC  شهرًا على األقـل قبـل مشـاركته يف األحـداث الرياضـية       35اخضاعه للفحص خالل

 .الدولية أو االحداث الرياضية اليت يشرف عليها االحتاد الوطين للعبة

متثال ألنظمة الرقابة على املنشـطات الـواردة يف الالئحـة    ويلتزم املشاركون يف األنشطة الرياضية باال

وتقــوم كــل هيئــة أو احتــاد رياضــي ســعودي بوضــع قواعــد وإجــراءات تكفــل إحاطــة مجيــع املشــاركني      

اخلاضعني لسلطتها واملنظمات األعضاء التابعة هلا بأنظمة الرقابة على املنشطات الـيت تطبقهـا اللجنـة    

 .SAADCت السعودية للرقابة على املنشطا

األنظمــة علــى مجيــع بــرامج وأنشــطة الرقابــة علــى املنشــطات الــيت تقــع ضــمن مســئوليات       هــذهتطبــق 

 SAADC.اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات 
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 SAADCالتطبيق على اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات  3-3

 .على اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات ذه القواننيهجيب تطبيق  

 

 التطبيق على االحتادات الوطنية 3-5

عدات أخرى من حكومة اململكة العربية أو أية مسا ةاملساعدات املالي تلقيكشرط ل 3-5-3

حتاد رياضي وطين يتوجب على كل افإنه  العربية السعودية،األوملبية  أو اللجنة السعودية

للرقابة  السعودي املوافقة على روح وشروط الربنامج الوطين بية السعوديةيف اململكة العر

وااللتزام  يف الرياضة املنشطات لرقابة علىالالئحة السعودية لوكذلك املنشطات  على

وذلك ضمن وثائقه  إما بشكل مباشر أو باإلشارة إليها القواننيإدراج هذه  جيبو، بهما

وانني األلعاب الرياضية اليت تلزم األعضاء من ق كجزء التنظيميةاحلكومية أو 

 .واملشاركني بها

 

 املنظمة للعبة من املنشطات وإدراجها ضمن الوثائق والقواننيإن تبين قوانني الرقابة على  3-5-5

االحتادات الرياضية الوطنية يعترب اعرتافًا بسلطة الـلجنة السعودية للرقابة على قبل 

للرقابة على املنشطات وتطبيق  السعودي لربنامج الوطينيف تنفيذ ا ااملنشطات و مبسؤولياته

على ( املنشطات عن الكشفإجراء عمليات مبا يف ذلك )املنشطات  الرقابة علىعد أنظمة وقوا

وسوف ، لسلطة االحتادات الوطنيةواخلاضعني  1-3 الفقرةدرجني يف مجيع األشخاص امل

كما أنها سوف تعرتف بقرارات اللجنة  .تتعاون معها وتقدم هلا الدعم الالزم هلذه املهمة

املنشطات وتلتزم بها وتعمل على تنفيذها مبا فيها تلك  الرقابة علىاملتعلقة بأنظمة 

 .   الصادرة عن جلان االستماع واليت تفرض العقوبات على األفراد اخلاضعني لسلطتها

 

 التطبيق على األفراد   3-1

 

سواًء ( ينصراالقمبا فيهم ) التالينيخاص على األش الرقابة على املنشطاتق أنظمة تطب 3-1-3

 :السعودية أو من املقيمني فيهااململكة العربية  مواطينكانوا من 
 

اجلهات التابعة هلا من الرياضيني أو  السعوديةمجيع أعضاء االحتادات الرياضية  3-1-3-3

ت املرتبطة اجلهامبا يف ذلك األندية أو الفرق أو )  واملصرح هلموالطواقم املساندة هلم 

 ،(بها أو البطوالت

 

ث رياضي يتم مجيع الرياضيني والطواقم املساندة هلم واملشاركني يف أي نشاط أو حد 3-1-3-5

اململكة العربية السعودية رياضي يف أي احتاد االعرتاف به من قبل تنظيمه أو عقده أو 

)  ربية السعوديةيف اململكة العمنظمة تابعة لالحتاد الرياضي  أو من قبل أي عضو أو

 أينما عقدت،وذلك  (مبا يف ذلك األندية أو الفرق أو اجلهات املرتبطة بها أو البطوالت

 

احتاد  مجيع الرياضيني واألطقم املساندة هلم أو أي شخص آخر خاضع لسلطة أي 3-1-3-1

يف عضو أو منظمة تابعة لالحتاد الرياضي أو أي ، وطين يف اململكة العربية السعودية

عتماد أو الرتخيص أو أي نوع من أنواع وذلك حبكم اال ملكة العربية السعوديةامل

مبا يف ذلك األندية أو الفرق أو اجلهات املرتبطة بها أو )  ديةااللتزامات التعاق

 املنشطات، الرقابة علىوذلك ألغراض  (البطوالت

 

رياضي يتم تنظيمه أو  اطنشمجيع الرياضيني واألطقم املساندة هلم املشاركني يف أي  3-1-3-4

غري تابعة  حملية بطولة أو رياضي حملٍي،حدث قده أو السماح به من قبل منظمي ع

 و ،رياضي سعودياحتاد ي أل
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يهم الرغبة لدو 3-1-3 فقراتالمن  فقرةمجيع الرياضيني الذين مل يشملهم أي  3-1-3-6

هؤالء ع خضوجيب )احمللية أو  الدوليةالرياضية للمشاركة يف األحداث 

أشهر  نشطات على األقل ستةاملمة الرقابة على وفق أنظ للفحصالرياضيني 

 (.ني للمشاركة يف مثل هذه األحداثقبل أن يصبحوا مؤهل

 

مبا فيهم الرياضيون شخاص اآلخرين مجيع األ أنظمة الرقابة على املنشطات على تطبق 3-1-5

وكذلك أولئك  :ملقيمني فيهاسواًء كانوا من مواطين اململكة العربية السعودية أو من ا

الرياضية  الرياضيون املتواجدون على أرض اململكة العربية السعودية للمنافسة يف األحداث

الالئحة الدولية ملكافحة  يفأو للتدريب أو غريها، وذلك مبوجب السلطة القانونية املمنوحة 

 .املنشطات اىل اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات
 

يعتربون قابلني و موافقني  5-1-3 أو 3-1-3 الفقرةضمن جمال  ذين يقعونالشخاص األ 3-1-1

 ون لسلطة اللجنةوأنهم خاضع ،املنشطات الرقابة علىعلى االلتزام بأنظمة وقواعد 

جلان  لسلطةاخلضوع كذلك وأنظمتها،  كي تنفذل السعودية للرقابة على املنشطات

طلبات ستماع للقضايا والبت فيها، اضافة لتقديم لال 31واملادة  1االستماع احملددة يف املادة 

مشاركاتهم يف  ذلك كشرط لعضويتهم واعتمادهم وو، ذه األنظمةهل ااالستئناف وفق

 .  الرياضة اليت خيتارونها

 

 املستوى الوطين رياضيي   3-4

 

يعترب الرياضيون أدناه من ، 1-3 الفقرةمن بني مجيع الرياضيني الذين يدخلون يف نطاق  3-4-3

يف  املنشطات لرقابة علىالالئحة السعودية لى الوطين وذلك ألغراض أنظمة وقواعد املستو

 :الرياضة
 

مجيع أعضاء االحتادات الوطنية يف اململكة العربية السعودية أو الذين حيملون رخصًا  3-4-3-3

 .صادرة عن االحتادات الوطنية يف اململكة العربية السعودية

ركني يف أي حدث رياضي يتم تنظيمه من قبل االحتاد الرياضي مجيع الرياضيني املشا 3-4-3-5

الوطين أو أن يكون االحتاد الوطين يف اململكة العربية السعودية هو اجلهة املنظمة 

 . لذلك احلدث

اللجنة  من قبل فحصللملستهدفني اضيني ممن وردت أمساؤهم يف قائمة امجيع الري 3-4-3-1

 .نشطاتللرقابة على املالسعودية 

أي العب من احملرتفني أو اهلواة األجانب الذين يلعبون لدى فريق أو نادي سعودي أو أي  3-4-3-4

العب سعودي من احملرتفني  أو اهلواة الذين يلعبون لدى فريق أو نادي أجنيب يف بلد 

 . آخر

سيتم عندها ، ولكن إذا ما مت تصنيفهم من قبل احتاداتهم الدولية على أنهم من املستوى الدولي

 . املنشطات أيضًا  الرقابة علىاعتبارهم من املستوى الدولي ألغراض ختدم قواعد وأنظمة 

 

 جمالاملنشطات على مجيع األشخاص الواقعني ضمن  الرقابة علىتنطبق أنظمة وقواعد  3-4-5

فإن للفحص و التقصي ار الدولي يمن املع 1-4 الفقرةوحسب ، ومع ذلك. 1-3 الفقرة

يرتكز  للجنة السعودية للرقابة على املنشطاتطة توزيع الفحوصات خل يالرئيس االهتمام

 .وما فوقه الوطينعلى رياضيي املستوى 
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 3-5املنشطات املنصوص عليها من الفقرة  الرقابة علىبأنه انتهاك أحد أنظمة  يعرف تعاطي املنشطات

 . املنشطات الرقابة علىمن قواعد وأنظمة  39-5ىل الفقرة ا

هو لتحديد مجيع الظروف والتصرفات اليت تشكل انتهاكًا لقواعد وأنظمة  5إن الغرض من املادة 

وسيتم إكمال جلسات االستماع اخلاصة يف قضايا املنشطات بناًء على التأكد . املنشطات الرقابة على

 . قد جرى انتهاكها الرقابة على املنشطاتظمة من أن واحدة أو أكثر من أن

الرقابة مسؤولية معرفة ما يشكل انتهاكًا ألنظمة األشخاص اآلخرين  وأتقع على عاتق الرياضيني 

 . ردة يف قائمة املواد احملظورةاملنشطات وكذلك املواد والطرق احملظورة الوا على

  

 
  

ود مواد حمظورة أو نواجتها األيضية أو اآلثار الدالة عليها يف العينة اليت تؤخذ من وج 5-3

 .الرياضي

، ي مواد حمظورة اىل جسمهه ضمان عدم دخول أنعلى كل رياضي وكواجب شخصي م 5-3-3

ر الدالة الرياضيون مسؤولية وجود أي مواد حمظورة أو نواجتها األيضية أو اآلثاويتحمل 

وعليه فليس من الضروري إلثبات حدوث انتهاك . تؤخذ منهمينات اليت عليها يف الع

معرفة ما إذا كان سبب تعاطي الرياضي  3-5الرقابة على املنشطات حسب الفقرة ألنظمة 

 .أو اإلهمال للمنشطات متعمدًا أو عن طريق اخلطأ

 

CAS

,CAS

 

حدوث أي  3-5املنشطات وفقًا للفقرة  الرقابة علىيعترب دلياًل كافيًا على انتهاك أنظمة  5-3-5

اليت ( أ)وجود مواد حمظورة أو نواجتها األيضية أو اآلثار الدالة عليها يف العينة : من التالي

، بسبب تنازل الرياضي عن حقه يف حتليلها( ب)مل يتم حتليل العينة تؤخذ من الرياضي و

وأثبتت نتائج حتليل تلك العينة وجود مواد حمظورة أو ( ب)أو عندما يتم حتليل العينة 

عندما يتم تقسيم أو ، (أ)نواجتها األيضية أو اآلثار الدالة عليها بشكل متطابق مع العينة 

 وأن حتليل عينة الزجاجة الثانية يؤكد وجود مواد للرياضي اىل زجاجتني( ب)العينة 

 . واليت وجدت يف الزجاجة األوىل حمظورة أو نواجتها األيضية أو اآلثار الدالة عليها

 

 

إن وجود أي كمية من املواد احملظورة أو نواجتها األيضية أو اآلثار الدالة عليها يف العينة   5-3-1

املنشطات باستثناء العناصر اليت  الرقابة علىاليت تؤخذ من الرياضي يعد انتهاكًا ألنظمة 

 . سقفها الكميحددت قائمة املواد احملظورة 

ككن لقائمة املواد احملظورة أو املعايري ، 3-5استثناًء من القاعدة العامة املبينة يف الفقرة   5-3-4

الدولية أن تضع معايري خاصة لتقييم العناصر احملظورة اليت ككن انتاجها داخل اجلسم 

 ". ذاتية املنشأ"
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 ظورة مواد أو طرق حمالرياضي استخدام  أو حماولةاستخدام  5-5

,,,

 

، على كل رياضي وكواجب شخصي منه ضمان عدم دخول أي عناصر حمظورة يف جسمه 5-5-3

وعليه فليس من الضروري إلثبات حدوث انتهاك . وعدم استخدام طرقًا حمظورة أيضًا

ألنظمة مكافحة املنشطات معرفة ما إذا كان سبب تعاطي الرياضي للعناصر احملظورة أو 

 .أو عن طريق اخلطأ أو اإلهمال أو املعرفة بذلك الطرق احملظورة متعمدًا

وإمنا يكفي ، إن النجاح أو اإلخفاق يف استخدام عناصر أو طرق حمظورة ال يهم يف حد ذاته 5-5-5

ألنظمة حدوث استخدام أو حماولة استخدام للعناصر أو الطرق احملظورة لوقوع انتهاك 

 .املنشطات الرقابة على

,

 
 

 الرفض أو االمتناع عن اخلضوع لعملية مجع العينات التهرب أو 5-1

دم لعملية مجع التهرب من عملية مجع العينات أو رفض اخلضوع أو االمتناع عن التق 

املنشطات على  أنظمة الرقابةقاهر وذلك بعد تلقي إشعار بذلك وفقًا ملا تقضي به ت ودون عذر العينا

 . الواجبة التطبيق

 

,

,

 

 شل يف تقديم معلومات عن أماكن تواجد الرياضيالف 5-4

قائمة الالعبني  املنشطات إذا تغيب الرياضي املسجل يف ألنظمة الرقابة علىيعترب انتهاكًا  

 تقديم عن إجراءات الكشف عن املنشطات ثالث مرات أو فشل يفاخلاضعني للفحص 

وذلك  والتقصيفحص لل الدولي هو حمدد يف املعيارما حسب  معلومات عن أماكن تواجده،

 .شهرًا اثين عشرخالل مدة 

 

 التالعب أو حماولة التالعب بأي جانب من جوانب الرقابة على املنشطات 5-6
هو التصرف الذي من شأنه تقويض عملية مراقبة املنشطات حتى وإن مل يشمله تعريف  

لة دًا أو حماوالتدخل قص، على سبيل املثال ال احلصرويشمل التالعب، . الطرق احملظورة

وإعطاء معلومات ، عملية مراقبة الكشف عن املنشطات التدخل مع املوظف املسؤول عن 

أي من حماولة ترهيب أو ترهيب أو ، للجنة السعودية للرقابة على املنشطاتمغلوطة 

 . الشهود ان وجدوا
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,,

,,

,

 

 

 حيازة مواد أو طرق حمظورة  5-6

أو حيازته ملادة ، داخل املنافسات حيازة الرياضي ألي مادة حمظورة أو أي طريقة حمظورة 5-6-3

تقع ضمن قائمة املواد و الطرق احملظورة  حمظورة أو طريقة حمظورة خارج املنافسات

استثناء لألغراض رياضي أن حيازته هلا تستند على ما مل يثبت الج املنافسات، خار

 يم أي مربرقدأو ت( ثناء لألغراض العالجيةاالست)  4-4العالجية املمنوح له وفقًا للفقرة 

  .مقبول

حمظورة داخل املنافسات أو حيازة هذا  طرقحيازة الطاقم املساند للرياضي ألي مواد أو  5-6-5

ضمن قائمة املواد و الطرق  تقعحمظورة  طرقخارج املنافسة ألي مواد أو  الطاقم

على ارتباط بالرياضي أو باملسابقة أو ويكون هذا الطاقم  احملظورة خارج املنافسات

ما مل يثبت هذا الطاقم أن هذه احليازة تستند على استثناء لالستخدام العالجي ، التدريب

 . مقبولأو تقديم أي مربر  4-4املمنوح للرياضي وفقًا للفقرة 

,,

,

,

 

 االجتار أو حماولة االجتار بأي مواد أو طرق حمظورة 5-7
 

إعطاء  وكذلك ات،حمظورة ألي رياضي داخل املنافسإعطاء أو حماولة إعطاء مواد أو طرق  5-1

اليت تقع ضمن قائمة أو حماولة إعطاء مواد أو طرق حمظورة ألي رياضي خارج املنافسات 

 .املواد و الطرق احملظورة خارج املنافسات
 

 التواطؤ 5-0
من  تآمر أو التسرت أو أي شكل آخرالتحريض أو العانة أو اإلتشجيع أو الساعدة أو املهو  

املنشطات أو حماولة انتهاكها أو انتهاك  أنظمة الرقابة على النتهاكأشكال التواطؤ املتعمد 

 .من قبل شخص آخر 3-35-39 الفقرة 

 

 : االرتباط احملظور 5-39
اللجنة السعودية للرقابة على تنطبق عليه أنظمة ارتباط الرياضي أو أي شخص آخر 

 : لتاليةيف أحد احلاالت ا، مهنيًا و رياضيًالطاقم املساند للرياضي وينتمي لاملنشطات 

 مبوجبفرتة عدم األهلية يقضي اذا كان الرياضي أو أحد أفراد الطاقم املساند للرياضي  5-39-3

 .املنشطاتاللجنة السعودية للرقابة على أنظمة 

ألنظمة اللجنة  غري خاضعاذا كان الرياضي أو أحد أفراد الطاقم املساند للرياضي أو  5-39-5

ملية أي قرار بعدم أهليته من خالل عومل يتم إصدار  املنشطات،لرقابة على السعودية ل

ولكن متت إدانته أو انه قد اتضح من  ،الدولية ملكافحة املنشطات إدارة النتائج وفقًا لالئحة

ألنظمة خالل اإلجراءات اجلنائية والتأديبية واملهنية أنه ضالع بسلوك يشكل انتهاكًا 

قابلة للتطبيق  افحة املنشطاتالدولية ملكالالئحة أنظمة املنشطات إذا كانت  الرقابة على

 . على هذا الشخص
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أو  عدم األهلية هلذا الشخص تصل إىل ست سنوات من القرار اجلنائي سريانستكون مدة 

اإلنضباطية أو املهنية أو حسب مدة العقوبة اجلنائية أو  اإلنضباطي أو املهين املفروض،

 .املفروضة

كثل واجهة أو وسيطًا لفرد مت للرياضي  اذا كان الرياضي أو أحد أفراد الطاقم املساند 5-39-1

 5-39-5و  3-39-5وصفه يف الفقرة 
  

 :الشرطلتطبيق هذا فمن املهم 

وبشكل مسبق بعدم أهلية الطاقم املساند أن يتم إبالغ الرياضي أو الشخص اآلخر خطيًا  ( أ)

اللجنة السعودية للرقابة على من قبل للرياضي والعواقب احملتملة لالرتباط احملظور 

أو من قبل الوكالة الدولية  صالحياتها على الرياضي والشخص اآلخر،كم املنشطات حب

 ، وملكافحة املنشطات 

كما ستقوم . بأن كاًل من الرياضي والشخص اآلخر ككنهما أن يتفاديا هذا االرتباط ( ب)

املنشطات ببذل جهدها للطلب من الطاقم املساند للرياضي  اللجنة السعودية للرقابة على

املنشطات يف خالل  على اللجنة السعودية للرقابةذي هو موضوع اإلشعار باحلضور إىل وال

على الرغم . )ال ككن تطبيقه عليه 5-39-5و  3-39-5يومًا لتوضيح أن املعيار الوارد يف الفقرة  36

فإنه يتم تطبيق هذه املادة حتى وإن وقع تصرف الطاقم املساند للرياضي الذي ، 37من املادة 

 ( 7-59 الفقرةالوارد يف " 5936/يناير/93" ب عدم األهلية قبل تاريخ النفاذسب

 

يقع على عاتق الرياضي أو أي شخص آخر عبء إثبات أن أي ارتباط مع الطاقم املساند للرياضي الذي 

 . ليس ذا صبغة مهنية أو مرتبطًا بالرياضة 5-39-5و  -3-39-5مت وصفه يف الفقرة 

ان األطقم املساندة للرياضي تتطابق من  قد تأكدتاملنشطات  لرقابة علىاللجنة السعودية لان 

، وبالتالي فان على اللجنة السعودية للرقابة 5-39-5و  -3-39-5رات املعايري الواردة يف الفقحاالتهم مع 

 . املعلومات للوكالة الدولية ملكافحة املنشطاتعلى املنشطات تقديم هذه 

 

,

,

,,,

,
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 مسؤولية إثبات تعاطي املنشطات ومعايريه 1-3

مسؤولية إثبات حدوث انتهاك ألنظمة  اللجنة السعودية للرقابة على املنشطاتتقع على 

طات، ويعتمد معيار إثبات التعاطي على كون الدليل الذي قدمته اللجنة املنش الرقابة على

املنشطات وبشكل يقنع جلنة االستماع مع  الرقابة علىيثبت قطعيًا حدوث انتهاك ألنظمة 

ويف مجيع األحوال يعد معيار اإلثبات أكثر من  ،االدعاءاألخذ بعني االعتبار مدى جدية 

. تهاك لألنظمة، ولكنه أقل من دليل مشكوك يف صحتهجمرد توازن االحتماالت لوقوع ان

املنشطات مسئولية اإلثبات على عاتق الالعب، أو أي شخص  الرقابة علىعندما يضع نظام 

املنشطات، بهدف دحض االفرتاض بعينه أو إثبات  الرقابة علىآخر متهم بانتهاك أنظمة 

 .ن االحتماالتحقيقة أو ظرف ما فإن معيار االثبات يتحقق من خالل تواز

SAADC

 

 واالفرتاضات احلقائقطرق إثبات  1-5

وسيلة من  يةاملنشطات بأأنظمة الرقابة على ككن إثبات احلقائق املتعلقة بانتهاكات  

ويتم تطبيق قواعد اإلثبات التالية يف قضايا . مبا يف ذلك االعرتاف الوسائل املوثوق بها،

 : تعاطي املنشطات

SAADC 

,

,

 

واليت اعتمدتها  (لبعض املواد)و املستويات احملِددة أطرق التحليل املخربي يفرتض ان  1-5-3

إجراء علميًا وذلك اعتمادًا على  بأنها صحيحهالوكالة الدولية ملكافحة املنشطات 

أي رياضي   على وجيب. سبق هلا مراجعتهًاواليت  املعنيةالعلمية  اللجنةضمن  االستشارات

أن يبلغ أواًل الوكالة  ،أو أي شخص آخر لديه الرغبة يف أن يدحض شرعية هذا االفرتاض

وككن . بهذا الطعن وأساسه كشرط سابق ألي طعن WADA الدولية ملكافحة املنشطات

كما . أيضًا بهذا الطعن WADAمببادرٍة منها أن تبلغ  CASحملكمة الرياضة الدولية 

أن تعني خبريًا علميًا مناسبًا  ،WADAبطلب من  CAS ضة الدوليةككن حملكمة الريا

حيق للوكالة الدولية كما . هلذا الطعنيف تقييمها  اللجنة العلمية املعنيةملساعدة 

ملكافحة املنشطات التدخل كطرف يف القضية أو الظهور كصديق للمحكمة أو تقديم 

لوكالة الدولية ملكافحة الم اأيام من است عشرةخالل وذلك األدلة خالل املقاضاة 

 . CASالدولية الرياضة حمكمة ملذكرة التبليغ واستالمها مللف   WADAاملنشطات

من الوكالة الدولية أو املختربات االخرى املوافق عليها يفرتض أن تتوىل املختربات املعتمدة  1-5-5

 عيار الدوليللمملكافحة املنشطات حتليل العينات ومتابعة اإلجراءات االحرتازية وفقًا 

وككن للرياضي أو أي شخص آخر أن يدحض هذا االفرتاض إذا أثبت حدوث . للمختربات

ويف .  إجراء خمالف للمعايري الدولية مما قد تسبب يف إظهار نتيجة حتليل غري طبيعية

حال دحض الرياضي أو أي شخص آخر لالفرتاض السابق بإثبات حدوث إجراء خمالف 

يتعني على اللجنة  هحتليل غري طبيعية فإنقد بسبب يف إظهار نتيجة للمعايري الدولية مما 

مسؤولية إثبات أن ذلك اإلجراء املخالف مل يؤد إىل نتيجة  السعودية للرقابة على املنشطات

 . حتليل غري طبيعية
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أو أي خروج عن أنظمة وسياسات مكافحة   الدوليةال يؤدي حدوث أي إجراء خمالف آخر للمعايري  1-5-1

أدى  املنشطات إىل انتفاء شرعية النتيجة، إذا مل يكن سببا إلظهار نتيجة حتليلية غري طبيعية أو

دوث إجراء و إذا أثبت الالعب أو أي شخص آخر ح، املنشطات الرقابة علىإىل وقوع خمالفة ألنظمة 

خمالف آخر للمعايري الدولية أو اخلروج عن أنظمة أو إجراءات مكافحة املنشطات مما قد تسبب يف 

املنشطات، عندئذ تقع  الرقابة علىإظهار نتيجة حتليلية غري طبيعية أو حدوث أي انتهاك ألنظمة 

يجة حتليلية غري مسؤولية إثبات أن هذا اإلجراء املخالف مل يكن سببا يف إظهار نت SAADCعلى 

 .املنشطات الرقابة علىطبيعية أو انتهاك أنظمة 

إن احلقائق املثبتة وفقًا لقرار من حمكمة أو جلنة تأديبية خمتصة تابعة لسلطة قضائية  1-5-4

وغري خاضعة الستئناف معلق تعد أدلة ال ككن دحضها ضد الرياضي أو أي شخص آخر 

رار املتخذ الرياضي أو أي شخص آخر أن القترتبط به قرارات تلك احلقائق إال إذا أثبت 

 .ينتهك مبادئ العدالة

املنشطات إىل استنتاج بأن  الرقابة علىاالستماع يف جلسة استماع النتهاك أنظمة  فريقتوصل يقد  1-5-6

املنشطات بسبب رفض الالعب أو  الرقابة علىت انتهاكه ألنظمة ِبالالعب أو الشخص اآلخر الذي أُث

أو  (فريق االستماعحسب ارشادات  هاتفيًاشخصيًا او ) أثناء جلسة االستماع  الشخص اآلخر احلضور

 الرقابة علىحول إثبات انتهاك أنظمة  SAADCأو  االستماع فريقرفضه اإلجابة عن أسئلة 

 .املنشطات
 

 

 إدراج قائمة احملظورات 4-3
تصدرها وتنقحها الوكالة  اليت ظوراتاحملاملنشطات قائمة  الرقابة علىأنظمة  تتضمن 

بتوفري  SAADCمن الالئحة الدولية، وستقوم  4/3كما تنص عليها الفقرة  الدولية

قائمة احملظورات سارية املفعول جلميع االحتادات الوطنية وتبعًا لذلك يتعني على مجيع 

 . االحتادات الوطنية توفري القائمة جلميع هياكل وأعضاء االحتاد

www.wada-ama.org

www.saadc.com 
 

 : احملظوراتاملواد والوسائل احملظورة احملددة يف قائمة  4-5

 

 املواد والوسائل احملظورة 4-5-3

سوف تدخل قائمة  ،نسختها املنقحةأو يف  ذلك يف قائمة احملظورات ما مل ينص خالف

طات هذه املنش الرقابة علىومجيع تنقيحاتها حيز التنفيذ وفقًا لقواعد وأنظمة  اتاحملظور

من قبل الوكالة الدولية ملكافحة  احملظوراتوذلك بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشر قائمة 

يلتزم مجيع بناءًا عليه، . SAADCمن قبل  اضايفاحلاجة إىل أي إجراء املنشطات دون 

وبأي تعديالت تطرأ عليها وذلك من تاريخ دخوهلا حيز احملظورات املشاركني بقائمة 

تقع مسؤولية اإلطالع على أحدث إصدارات قائمة و .شكليةإجراءات ي وبدون أنفيذ الت

 . ومجيع التنقيحات املتعلقة بها على عاتق مجيع املشاركني احملظورات

 

  

http://www.wada-ama.org/
http://www.saadc.com/
http://www.saadc.com/
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 املواد احملددة  4-5-5

سوف تعترب مجيع املواد احملظورة موادًا حمددة فيما عدا املواد  ،39لغرض تطبيق املادة  

نبهات ومضادات اهلرمونات والواردة يف قائمة املءة ومواد بنا وأاملصنفة كهرمونات 

 .ددة على أية طرق حمظورةاملواد احملجمموعة ولن تشتمل . احملظورات

       

     

 
 

 احملظوراتقرار الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات حول قائمة   4-1
أو طرق حمظورة ضمن قائمة يكون قرار الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات بإدراج مواد 

وتصنيف املواد ، ظورةملواد إىل فئات ضمن قائمة املواد احملوتصنيف ا، احملظورةاملواد 

يف كل األوقات أو داخل املنافسات فقط  قرارًا نهائيًا وال جيوز الطعن فيه من احملظورة 

ة خافية أي شخص آخر حبجة أن املادة أو الطريقة احملظورة ليست مادعب أو قبل أي ال

داء الرياضي أو تشكل خطرًا على الصحة أو بإمكانها حتسني األللمواد املنشطات أو ليس 

 . تشكل انتهاكًا للروح الرياضية

 

 TUE االستثناء لألغراض العالجية 4-4

استخدام أو  األيضية أو اآلثار الدالة عليها، و إن وجود مادة حمظورة أو نواجتها 4-4-3

أو حيازة عنصر أو طريقة ، حمظورة طريقةأو  عنصر، حماولة استخدام

اليعد انتهاكا حمظورة  طرقأو  مادةأو حماولة إعطاء  أو إعطاء، حمظورة

متوافقًا مع شروط وأحكام منح  ألنظمة الرقابة على املنشطات اذا كان

الدولي الستثناءات االستخدام  رياحسب املع ثناء لألغراض العالجية وذلكاالست

 .العالجي

حمظورة حباجة الستخدام مادة أو وسيلة املستوى الوطين والذين على رياضي  4-4-5

 يللحصول على استثناء عالج SAADCلــ  ألغراض عالجية وجوب التقدم

ما مل ينص خالف تقتضي احلاجة وعند املشاركة يف أي حدث رياضي  ماعند

من خالل  SAADCذلك من قبل اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات 

يومًا قبل  19وذلك يف وقت ال يقل عن إشعار تنشره على موقع اللجنة اإللكرتوني 

احلاالت الطارئة أو  يستثنى من ذلك)مشاركة الرياضي يف املنافسة الرياضية 

لالستثناءات  الدولي املعيارمن  1-4الفقرة عند تطبيق الظروف االستثنائية أو 

  www.saadc.com الوارد علىباستخدام النموذج  ،(العالجية

غراض لأل باالستثناءات االعرتافيني جلنة للنظر يف منح تع SAADCعلى 

على هذه اللجنة (. لعالجيا لالستخدام جلنة االستثناء)العالجية مبسمى 

 باملعيارفورًا والبت فيها وفقًا للشروط املتعلقة و تقييمها الطلبات النظر يف هذه 

ناءات ة باالستثاحملددة اخلاص واخلطواتالدولي لالستثناءات العالجية 

 .العالجية على املوقع االلكرتوني

]

SAADC

SAADC

,

,

,

.[ 

http://www.saadc.com/
http://www.saadc.com/
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على رياضي ال ينتمي إجراء فحص الكشف عن املنشطات  SAADCإذا قررت  4-4-1

لذلك  SAADC فسوف تسمح الوطين، الدولي أو املستوىإىل املستوى 

العالجي بأثر رجعي وذلك عن لتقدم للحصول على استثناء للغرض الرياضي با

 . ألسباب عالجية استخدمهااملواد والطرق احملظورة اليت 

 

صاحلة على  SAADCالصادرة عن  ةض العالجياغرألتعترب االستثناءات ل 4-4-4

. الدوليةن املنافسات وليست صاحلة بشكل آلي ضم املستوى الوطين فقط،

جيب على الرياضي الذي يقع ضمن فئة املستوى الدولي أن يقوم وبالتالي 

 : مبايلي

من قبل للغرض العالجي  رياضي الذي سبق ومت منحه استثناًءلا على 4-4-4-3

SAADC  الدولي تقدم بطلب لالحتاد أن ي، حمظورة أو طريقة مادةعن

ن املعيار الدولي م 7ء وفقًا للمادة بذلك االستثنا الذي يتبعه لالعرتاف

 اءستثنلال باملعيار الدوليا كان ذلك االستثناء يفي وإذ. لالستثناء العالجي

االحتاد الدولي باالعرتاف بذلك االستثناء وألغراض العالجي، عندها يقوم 

ولي أن ذلك االستثناء ال يفي الدوإذا رأى االحتاد . لدولية أيضًااملنافسات ا

عندها يقوم االحتاد الدولي فورًا بإبالغ ، به عايري ورفض االعرتافاملتلك ب

 أووعلى الرياضي الدولي . باألسباب وراء ذلك SAADCالرياضي الدولي و 

SAADC برفع املسألة إىل الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات  اأن يقوم

ستثناء يبقى اال. يومًا من تاريخ هذا اإلبالغ 53ملراجعتها وذلك خالل مدة 

صاحلًا لفحوصات املنافسات  SAADCللغرض العالجي املمنوح من قبل 

الوطنية وخارج املنافسات وذلك عند رفع املسألة إىل الوكالة الدولية 

( ولكنه يبقى غري صاحل للمنافسات الدولية) للمراجعةملكافحة املنشطات 

إحالة املسألة  وإذا مل يتم. بانتظار قرار الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات

عندها يصبح االستثناء غري ، للوكالة الدولية ملكافحة املنشطات للمراجعة

 . يومًا للمراجعة 53صاحل ألي غرض عند انتهاء مهلة الـ 

,

,

SAADC

SAADC

,

SAADC 

قد منحت الرياضي أي استثناء لألغراض العالجية من  SAADCإذا مل تكن    4-4-4-5

فعليه أن يتقدم مباشرة إىل االحتاد الدولي ، ملواد والطرق احملظورة املعنيةا

الدولي اخلاص  راييف املعاستثناء وفقًا للعملية املوضحة  للحصول على

وعند موافقة االحتاد الدولي على طلب . باالستثناءات لألغراض العالجية

 تأت وإذا ار. SAADCفإنه يقوم بإبالغ الرياضي وكذلك الرياضي 
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SAADC أن االستثناء الذي منحه االحتاد الدولي للرياضي ال يفي

فيمكنه ، ار الدولي اخلاص باالستثناءات لألغراض العالجيةيمبتطلبات املع

إحالة املسألة اىل الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات ملراجعتها وذلك خالل 

وكالة الدولية املسألة لل SAADCعند إحالة و. االبالغيومًا من تاريخ  53

ملكافحة املنشطات ملراجعتها يبقى االستثناء الذي منحه االحتاد الدولي 

ولكنه )للرياضي صاحلًا لفحوصات مسابقات املستوى الدولي وخارج املنافسة 

ة ملكافحة بانتظار قرار الوكالة الدولي( يبقى غري صاحل للمنافسات الوطنية

ألة للوكالة الدولية ملكافحة هذه املس SAADCوإذا مل حتيل . املنشطات

عندها يصبح االستثناء صاحل للمنافسات الوطنية أيضًا ، املنشطات ملراجعتها

 . يومًا للمراجعة 53وذلك عند انتهاء مهلة الـ 

SAADCSAADC

 

 انقضاء أو إلغاء أو سحب أو رفض االستثناء للغرض العالجي 4-4-6

سوف ( أ: )املنشطات الرقابة علىأنظمة لقواعد وإن االستثناء الذي مت منحه وفقًا  4-4-6-3

إشعار أو  ينقضي بشكل آلي عند انتهاء املدة اليت منح مبوجبها دون احلاجة ألي

ككن إلغاؤه إذا مل كتثل الرياضي بشكل فوري ملتطلبات أو ( ب)، أخرى اجراءات

ككن سحبه من قبل جلنة االستثناءات ( ج)، شروط جلنة االستثناءات عند منحه

لألغراض العالجية إذا ما قررت الحقًا أن معايري منح هذا االستثناء مل يتم تلبيتها 

ضه من قبل الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات عند قد يتم رف( د)، يف الواقع

 . املراجعة أو عند االستئناف

لن خيضع الرياضي ألية عواقب ترتتب على استخدام أو حيازة أو ، يف هذه احلال 4-4-6-5

حمظورة ذات صلة وفقًا الستثناء األغراض العالجية وذلك  مواد أو طرقتعاطي 

إن أي مراجعة وفقًا . أو سحبه أو رفضه ،هأو إلغائ ،قبل انتهاء مدة صالحيته

لنتائج عينات غري طبيعية تظهر الحقًا جيب أن تضع يف احلسبان  5-7للفقرة 

فيما لو كانت  تلك النتائج  متوافقة مع استخدام املواد والطرق احملظورة قبل 

 . املنشطاتالرقابة على ذلك التاريخ الذي مل يتم تأكيد حصول انتهاك ألنظمة 

 

 مراجعات واستئناف قرارات منح االستثناءات للغرض العالجي 4-4-6

 

السعودية ستئناف جلنة االرًا إىل ككن للرياضي التقدم بطلب االستئناف حص 4-4-6-3

وذلك يف حالة ، 1-5-31والفقرة  5-5-31املذكــورة يف الفقرة املنشطات  لقضايا

 . بهطلب االستثناء لألغراض العالجية اخلاص  SAADCرفض 

ستقوم الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات مبراجعة أي قرار صادر عن أي احتاد  4-4-6-5

 SAADCء للغرض العالجي املمنوح من قبل دولي بعدم االعرتاف باالستثنا

، باإلضافة لذلك. SAADCة من قبل الرياضي نفسه أو من واحملال للوكال

اجعة أي قرار صادر عن أي احتاد ستقوم الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات مبر

لدولية ملكافحة دولي مبنح استثناء للغرض العالجي متت إحالته للوكالة ا

مبراجعة أي قرارات الدولية وقد تقوم الوكالة . SAADCاملنشطات من قبل 

سواًء كان ذلك مببادرة ، أخرى خاصة باالستثناء للغرض العالجي يف أي وقت

لن تتدخل الوكالة الدولية ملكافحة و. طلب املتضررينذاتية منها أو  بناًء على 

املنشطات يف أي قرار استثناء لألغراض العالجية إذا كان القرار الذي جرت 

وإذا كان . مراجعته يليب املعايري الدولية اخلاصة مبنح االستثناء للغرض العالجي

 . ستقوم برفضهغري ذلك فإن الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات 
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ة الدولية يكمة الرياضاحملاالستئناف لدى  SAADCككن للرياضي أو  4-4-6-1

CAS  ألي قرار استثناء لألغراض العالجية صادر عن أي ، 31حصرًا وفق املادة

أن تقوم بيف حال وجود اتفاق سابق  SAADCعن صدوره مت أو )احتاد دولي 

SAADC يابًة عن االحتادبالنظر يف طلبات منح االستثناء لألغراض العالجية ن 

 أو متت مراجعته من قبل ، WADAومل تتم مراجعته من قبل ( الدولي

WADA  تلك املراجعة بعد ترفضهومل  . 

,

WADA

,

WADA,WADA

,

 

للغرض العالجي من قبل برفض منح االستثناء  WADAككن استئناف قرار  4-4-6-4

 CASأو االحتاد الدولي املتضرر وذلك حصرًا لدى  ، SAADCالرياضي و

 . 31وحسب املادة 

أو  يف حال الفشل يف تقديم طلب منح االستثناء للغرض العالجي أو االعرتاف به 4-4-6-6

 .ملراجعة قرار االستثناء يف فرتة زمنية مناسبة فسيعترب هذا الطلب مرفوضا

 

 اتوالتقصي هدف الفحص 6-3

شطات املن الرقابة علىألغراض جيب أن تكون اصة بها ان إجراء الفحص والتقصيات اخل

التقصي و حسب حص ور الدولي للفها وفقًا ألحكام وشروط املعياإجراؤ يتمحيث  .فقط

 .واملكملة هلذه املعايري SAADCاملخصصة والصادرة عن  (تالربوتوكوال) األنظمة

 

أو )الرياضي  اللتزاموذلك للحصول على دالئل حتليلية يتم إجراء الفحوصات  6-3-3

د واستخدام حملظورات الالئحة الدولية ملكافحة املنشطات فيما يتعلق بوجو( عدمه

ل ومجيع األعما جيب أن تكون خطة توزيع الفحص. مادة أو طريقة حمظورة

ار الدولي يمتوافقة متامًا مع املع SAADCاخلاصة بالفحوصات اليت جتريها 

حتديد العدد الالزم من فحوصات حتديد  SAADC وعلى. والتقصي للفحص

الضوابط اليت املستوى والفحوصات العشوائية واملستهدفة والواجب إجراؤها حسب 

 املعيار الدوليتسري مجيع أحكام . والتقصي للفحص الدولي ياراملع وضعها

 . بشكل آلي فيما يتعلق مبثل هذه الفحوصات والتقصي للفحص

 :التقصييتم إجراء  6-3-5
 للجواز الرياضي ةنتائج حتليلية غري طبيعيو غري طبيعيةوفقًا لنتائج عينات  6-3-5-3

 والرباهني التقصي واالستفادة من أدلةعلى التوالي،  6-7و 4-7حسب الفقرة 

 الرقابة علىوذلك لتحديد وقوع انتهاك ألنظمة ( التحليليةالرباهني  خصوصا)

 ;و ،5-5الفقرة أو  3-5لفقرة ل املنشطات استنادًا
 الرقابة علىوفقًا لدالالت أخرى عن احتمال وجود انتهاكات ألنظمة وقواعد  6-3-5-5

الرباهني  فادة من أدلة التقصي وواالست، 7-7والفقرة  6 -7املنشطات حسب الفقرة 

الرقابة وذلك لتقرير حدوث انتهاك ألنظمة ( غري التحليلية الرباهني خصوصا)

 . 39-5إىل  5-5املنشطات يف ظل أي فقرة من  على
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املنشطات من  بالرقابة علىباحلصول على املعلومات اخلاصة  SAADCقد تقوم  6-3-1

ها ومعاجلتها ليتم االسرتشاد بها يف خمتلف املصادر املتوفرة ومن ثم تقوم بتقييم

لك للتخطيط تكون فعالة ومناسبة وكذلفحوصات الوضع خطة توزيع 

يف انتهاكات  للتقصيأساسية معلومات قاعدة للفحوصات املستهدفة أو تشكيل 

 .املنشطاتالرقابة على حمتملة لقواعد 

 

 الفحصسلطة إجراء  6-5

خل وخارج املنافسات على مجيع دا( الفحوصات)الفحص إجراء  سلطة SAADCمتتلك  6-5-3

وذلك حسب نطاق  الالئحة،من هذه  1-3الرياضيني الواقعني ضمن جمال الفقرة 

من  1-6إلجراء فحوصات األحداث الرياضية الواردة يف الفقرة  SAADCصالحيات 

 . الالئحة الدولية ملكافحة املنشطات
 

ها يف فحص الحيات سلطتمن الرياضي الواقع ضمن صالطلب  SAADCحيق لـ  6-5-5

اخلضوع لفحص ( مبن فيهم الرياضيون الذين يقضون فرتة عدم أهلية)املنشطات 

 . مكانأي املنشطات يف أي زمان و
 

السلطة على إجراء فحوصات داخل وخارج املنافسات كما هو حمدد يف  WADAمتتلك  6-5-1

 .الئحة الدولية ملكافحة املنشطاتمن ال 1-7-59الفقرة 
 

 SAADCاألحداث الرياضية الكربى تفويض  لدولي أو منظميإذا اختار االحتاد ا    6-5-4

، (سواًء بشكل مباشر أو من خالل االحتاد الوطين)إلجراء أي جزء من عملية الفحص 

أن تقوم جبمع عينات إضافية أو توجه املخترب بإجراء أنواعًا  SAADCلــ  فيمكن

د الدولي أو وجيب إبالغ االحتا. SAADCافية من التحاليل وذلك على حساب إض

 .منظمي األحداث الرياضية الكربى بأي من تلك اإلجراءات اإلضافية

  

بالفحوصات ، 36واالحتاد الوطين الذي يتبع له الرياضي ووفقًا للمادة  SAADCتعرتف      6-5-6

املنشطات ذات صالحيات للكشف عن  للرقابة علىاليت قد جتريها عليه منظمة أخرى 

حسبما هو متفق عليه مع ذلك )و، املنشطات الرقابة علىد قواعلاملنشطات ويكون خاضعًا 

لدولية ملكافحة من الالئحة ا 7أو حسب املادة ، املنشطات تلك الرقابة علىمنظمة 

نظمة ألي انتهاك أل ارتكابهيف حال أن تقاضي الرياضي  SAADCحيق لــ (. املنشطات

 . عن هذه الفحوصات ئشتن اليت قداملنشطات  الرقابة على
 

 لفحص أثناء األحداث الرياضيةا 6-1

من الالئحة الدولية ملكافحة املنشطات  1-6باستثناء ما هو منصوص عليه يف الفقرة  6-1-3

جيب أن تتم إجراءات فحوصات الكشف عن املنشطات فقط من قبل منظمة واحدة 

أما يف األحداث الرياضية . املنشطات يف مكان احلدث الرياضي وخالل مدته للرقابة على

تكون املبادرة و فإنه جيب أن ( اململكة العربية السعودية)على أرض  تقامة اليت الدولي

أو أي منظمة دولية )  املعين إجراءات مجع العينات من قبل االحتاد الدولي االشراف على

بينما إجراءات مجع العينات خالل األحداث الرياضية (. للحدث املنظمة اللجنةتكون 

 .SAADCمببادرة واشراف من ( ململكة العربية السعوديةا)الوطنية املقامة على أرض 
فحوصات جتري خالل فرتة  للحدث الرياضي فإن أي املنظمة اللجنةبناًء على طلب 

مع  ، جيب أن يتم بالتنسيقن خارج مكان إقامة احلدث الرياضياحلدث الرياضي ولك

 .لذلك احلدث املنظمة اللجنة
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صالحيات إجراء الفحوصات واليت متلك املنشطات  ىلرقابة علا احدى منظمات كانتإذا  6-1-5

على الرياضيني ولكنها مل تكن مسؤولة عن إجراء وعمل تلك الفحوصات يف احلدث 

إقامة احلدث الرياضي  وكانت ترغب يف إجرائها على الرياضيني يف مكان، الرياضي

للحدث  ظمةاملن اللجنةهذه املنظمة أواًل أن تتشاور مع  فأنه جيب على وضمن فرتته،

وإذا مل يكن رد . الرياضي للحصول على اإلذن بإجراء وتنسيق مثل تلك الفحوصات

فأنه ، املنشطات الرقابة علىبالنسبة ملنظمة  اجيابيًاللحدث الرياضي  املنظمة اللجنة

أن تطلب من الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات السماح هلا بإجراء  حيق لتلك املنظمة

يف  عليهاكيفية تنسيق هذه الفحوصات وفقًا لإلجراءات املنصوص  الفحوصات وحتديد

منح املوافقة على إجراء مثل هذه  عدم WADAعلى و. والتقصي للفحص املعيار الدولي

. للحدث الرياضي والتشاور معها بهذا الشأن املنظمة اللجنةالفحوصات إال بعد إبالغ 

جيب أن و. نشطات نهائيًا وغري قابل للطعنعندها يكون قرار الوكالة الدولية ملكافحة املو

اء تعترب تلك الفحوصات خارج املنافسة ما مل يرد خالف ذلك يف التفويض اخلاص بإجر

مسؤولية إدارة نتائج هذه الفحوصات على عاتق  كما جيب أن تقع. تلك الفحوصات

 املنظمة اللجنةد املنظمة اليت تقوم بعمل تلك الفحوصات ما مل يرد خالف ذلك يف قواع

 .للحدث الرياضي

 

وجود السماح بعلى االحتادات الوطنية واللجان املنظمة لألحداث الرياضية الوطنية  6-1-1

 . ع تلك األحداثوتسهيل عملهم يف موق نياملستقل نيبرنامج املراقب
 

 خطة توزيع الفحوصات 6-4
 

لتوزيع  و متناسقة مسؤولية وضع وتطبيق خطة فعالة وحمكمة SAADCتقع على  

وبالتنسيق مع باقي منظمات الدولي للفحص والتقصي  املعيارمبا يتماشى مع وصات الفح

مع إعطاء األولوية الفحوصات على الرياضيني أنفسهم،  مكافحة املنشطات اليت تقوم بإجراء

، تم مجعها وحتليلهاوالعينات اليت ي ،وأنواع الفحوصات للتوافق بني الرياضات وفئات الرياضيني

تزويد الوكالة  SAADCوعلى . والتقصي للفحص املعيار الدوليبات وذلك حسب متطل

 .طلبها يع الفحوصات الراهنة اخلاصة بها، عندنسخة من خطة توزالدولية ملكافحة املنشطات ب

 

 تنسيق الفحوصات 6-6
 

أو أي برنامج ( ADAMS)من خالل برنامج ، ًاوحيثما هو ممكن جيب أن يتم تنسيق الفحوصات،

املشرتكة يف يق أكرب قدر من الفعالية للجهود وذلك لتحق WADAمن  آخر يتم اعتماده

 .ضروريةإجراء الفحوصات ولتفادي تكرار أية فحوصات غري 

 

 أماكن تواجد الرياضيني معلومات 6-6
 

حتديد قائمة الرياضيني املستهدفني للفحص واملطالبني باالمتثال  SAADCجيب على  6-6-3

ويتعني على . والتقصي فحصلالدولي لمعيار للملتطلبات معرفة أماكن تواجدهم وفقًا 

 فحصلل املعيار الدوليكل رياضي مسجل يف قائمة املستهدفني للفحص ومبا يتماشى مع 

( ب)عن أماكن تواجده كل ثالثة أشهر؛  SAADCإبالغ ( أ: )أن يقوم مبا يلي والتقصي

جيب أن ( ج)؛ حتديث هذه املعلومات حسب احلاجة لتبقى دقيقة وكاملة يف مجيع األوقات

 . هديدسبق حتيكون متواجدًا يف املكان الذي 

حتدد الرياضيني املدرجة  ADAMS تقديم قائمة من خالل SAADC جيب على 6-6-5

يق معايري أمساؤهم يف قائمة الرياضيني املستهدفني لفحص املنشطات إما باالسم أو عن طر

بتحديد هؤالء بالتنسيق مع االحتادات الدولية  SAADCوستقوم . واضحة وحمددة

وعندما يتم تسجيل الرياضي يف . الرياضيني ومجيع املعلومات اخلاصة بأماكن تواجدهم

القائمة الدولية للرياضيني املستهدفني بالفحص من قبل االحتاد الدولي و يف القائمة 
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 ااالتفاق فيما بينهم SAADCو فعلى االحتاد الدولي ، SAADC الوطنية من قبل

ولن يطلب من ، يقبل ملف املعلومات اخلاصة بأماكن تواجد الرياضيلتحديد أٍي منهما 

على وجيب . الرياضي بأي حال تقديم ملف بأماكن تواجده ألكثر من جهة واحدة

SAADC  مراجعة وحتديث معايريها املعتمدة إلدراج الرياضيني يف قائمة املستهدفني

هذه القائمة من وقت آلخر وستقوم على تنقيح عضوية ، حسبما تقتضيه احلاجة، بالفحص

وسيتم إخطار الرياضيني عند إدراج أمساءهم بقائمة . وحسب الضرورة وفقًا لتلك املعايري

 . منها استبعادهمالرياضيني املستهدفني بالفحص وكذلك عند 

حسبما ورد يف  و التقصيفحص لل املعيار الدوليإن فشل الرياضي يف االلتزام مبتطلبات  6-6-1

فشاًل يف تقديم ملف املعلومات اخلاصة بأماكن تواجده أو فشاًل يف  سيعترب 4-5الفقرة 

حيث ، (للفحص والتقصي الدولي املعياركما هو موضح يف )التواجد لفحص املنشطات 

اخلاصة بعدم  و التقصيفحص لل الدولي املعيارتتوافر يف هذه احلالة الشروط الواردة يف 

 . تتقديم ملف املعلومات و التغيب عن الفحوصا

للمستهدفني بفحص املنشطات خاضعًا  SAADCيبقى الرياضي املسجل يف قائمة  6-6-4

 ــليقدم ( أ)ما مل  و التقصيلفحص الدولي ل املعيارلاللتزام مبتطلبات أماكن تواجده حسب 

SAADC أن تقوم ( ب)أو ، إشعارًا خطيًا باعتزالهSAADC  بإبالغ الرياضي بأنه مل يعد

للمستهدفني بفحص الكشف عن  SAADCه ضمن قائمة يستويف معايري إدراج امس

 .املنشطات

على مجيع املعلومات اخلاصة بأماكن تواجد الرياضي من خالل  WADAيتم إطالع  6-6-6

ADAMS  وكذلك باقي منظمات مكافحة املنشطات ذات صالحية إجراء فحوصات

 مجيع وينبغي احلفاظ على السرية املطلقة يف كشف عن املنشطات على ذلك الرياضي،ال

من الالئحة  6-6وعدم استخدام هذه املعلومات إال لألهداف الواردة يف الفقرة ، األوقات

ماية الدولي حل املعياروفق  وكذلك إتالف تلك املعلومات، ة ملكافحة املنشطاتالدولي

 .األهدافما تصبح غري مناسبة هلذه اخلصوصية واملعلومات الشخصية عند

 

 للمنافسةالرياضيني املعتزلني عودة  6-7

سبق أن قدم  ،للمستهدفني بالفحص SAADCمدرج يف قائمة  لن يتمكن أي رياضي 6-7-3

لــ من العودة للمنافسات الوطنية أو الدولية ما مل يقدم ، SAADC إشعارًا باعتزاله إىل

SAADC  إشعارًا خطيًا برغبته العودة للتنافس وأن يقر باستعداده اخلضوع لفحص

تقل عن ستة أشهر قبل العودة للتنافس مبا يف ذلك االمتثال  الكشف عن املنشطات ملدة ال

و . والتقصيلفحص ل للمعيار الدوليوفقًا  –حني الطلب  –ملتطلبات معرفة أماكن تواجده 

 . 3-7-6سيتم استبعاد أية نتائج مت احلصول عليها يف انتهاك للفقرة 

بغض  واقوماملعين أن ي و االحتاد الدولي SAADCوبالتشاور مع  WADAاملمكن لــ من و 

التطبيق الصارم ملثل هذه  ، اذا كانالطرف عن اإلشعار اخلطي اخلاص بفرتة الستة أشهر

 . 31ككن استئناف هذا القرار مبوجب املادة كما . القاعدة لن يكون عاداًل حبق الرياضي

دولية أو لن يستطيع أي رياضي أعلن اعتزاله خالل فرتة عدم األهلية العودة للمنافسات ال 6-7-5

الوطنية ما مل يقر باستعداده اخلضوع  لفحص الكشف عن املنشطات من خالل تقديم إشعار 

أو إشعار مبا يعادل الفرتة ) قبل ستة أشهر  أو إىل االحتاد الدولي SAADCإىل  خطي

  .(إذا كانت تلك الفرتة أطول من ستة أشهر من تاريخ االعتزال اعتبارًامن عدم األهلية املتبقية 

للمستهدفني بالفحص وسبق أن قدم  SAADCلن يتمكن أي رياضي غري مدرج يف قائمة  6-7-1

وكذلك االحتاد  SAADCمن العودة للتنافس ما مل يبلغ ، SAADC لـ إشعارًا باعتزاله

الدولي قبل ستة أشهر على األقل قبل أن يعلن رغبته العودة للتنافس واخلضوع لفحوصات 

االلتزام مبتطلبات أماكن تواجد ( حسب الطلب)يف ذلك  خارج املنافسة غري املعلنة مبا

 (.وذلك قبل العودة الفعلية للمنافسة للفحص و التقصي الدولي باملعيارالرياضي اخلاصة 
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 : لل العينات وفقا للقواعد التاليةجيب أن حت
  

 عليها واملصادق  املعتمدة املختربات استخدام  6-3

من قبـل  أو املصادق عليها  ختربات املعتمدة ، جيب أن حتلل العينات يف امل3-5 الفقرةراض حتقيقًا ألغ

احلـق احلصـري يف حتديـد املختـرب      SAADCولـــ  . WADA ملكافحـة املنشـطات   الوكالة الدوليـة 

 .لتحليل العينات  WADAأو املصادق عليه من املعتمد 

 

WADA

 

 العينات حتليل من اهلدف 6-5

العناصــر والطــرق احملظــورة املدرجــة يف قائمــة احملظــورات أو أي حتلــل العينــات للكشــف عــن جيــب أن   6-5-3

وفقًا لربنامج الرصد املنصوص عليه يف الفقرة  WADA عناصر أخرى قد تضيفها الوكالة الدولية

يف عينــة البــول أو الــدم أو أي أو للمســاعدة يف حتديــد املؤشــرات ذات الصــلة  . مــن الالئحــة الدوليــة 4-6

أو ألي أغراض قانونية لربامج   ينفحص احلمض النووي او السجل اجلي ، ويشمل ذلكأنسجة اخرى 

 .جيوز مجع العينات و ختزينها ألجراء حتاليل يف املستقبلكما  .قابة على املنشطاتالر

 

مــن الالئحــة  4-6 الفقــرةل العينــات متشــيًا مــع  يــالطلــب مــن املختــربات القيــام بتحل  SAADCعلــى  6-5-5

 .من املعيار الدولي للفحص و التقصي 7-4 الفقرةالدولية و 

 

 العينات األحباث على إجراء 6-1

. دون اخذ موافقة خطية من الالعب 5-6رض عدا املذكورة يف الفقرة ي غال جيوز استخدام العينات أل

جيـب   5-6غراض غري املذكورة يف الفقرة لأل( بعد املوافقة اخلطية من الالعب)العينات اليت تستخدم 

 .ان يزال منها مجيع وسائل حتديد الشخصية حبيث يصعب التعرف على الرياضي صاحب العينة 

 

 واإلبالغ عنها معايري حتليل العينات   6-4

للمعيــار يتوجــب علــى املختــربات حتليــل عينــات الرقابــة علــى املنشــطات واإلبــالغ عــن نتائجهــا وفقــًا      

مـن الالئحـة الدوليـة نصـت      3-4-6 الفقـرة ، فـأن  للتأكد من فعالية الفحوصات. الدولي للمختربات

ناسبة لرياضات أو ألعاب على أن الوثيقة الفنية توضح قواعد تقييم املخاطر لقوائم حتليل العينة امل

 :معينة، وعلى املختربات أجراء التحاليل مبوجب تلك القوائم، باستثناء مايلي

الطلب من املختربات اليت حتلل عيناتها باستخدام قوائم أكثر مشواًل عـن القـوائم    SAADCككن لــ  6-4-3

 .احملددة يف الوثيقة الفنية

ات اليت حتلل عيناتهـا باسـتخدام قـوائم أقـل مشـواًل عـن القـوائم        الطلب من املخترب SAADCككن لــ  6-4-5

بـأن   WADAاحملددة يف الوثيقة الفنية فقـط اذا مـا مت اقتنـاع الوكالـة الدوليـة املكافحـة املنشـطات        

او باململكـة العربيـة السـعودية    تنفيذ حتليل أقل مشواًل قد يكـون مناسـبًا بسـبب ظـروف معينـة تتعلـق       

 .ق ما اعتمد يف خطتها لتوزيع الفحوصاتاللعبة الرياضية وف

جيــوز للمختــربات بنــاًء علــى مبــادرة منهــا وعلــى نفقتهــا    للمختــربات،اســتنادًا ملــا ورد يف املعيــار الــدولي   6-4-1

و طرق حمظـورة مل تـرد يف القـوائم احملـددة يف الوثيقـة الفنيـة أو مل حتـددها        حتليل العينات لعناصر 

وجيــب االبــالغ عــن نتــائج هــذه التحاليــل ويكــون هلــا نفــس     . فحوصــاتالســلطة املســئولة عــن اجــراء ال 

 .الفعالية و العواقب مثل أي نتائج حتاليل اخرى

,
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 تحاليل على العيناتمزيد من الاجراء  6-6

جراء مزيد من التحاليل عليها حسب إلكن ألي عينة أن يتم ختزينها وبالتالي تكون خاضعة ك

يف أي  SAADCحسب طلب ( ب)أو / و يف أي وقت WADAحسب طلب ( أ)  :5-6ما ورد يف املادة 

حينما يتم التنازل عن ( أ)أو العينة ( )ب)و ( أ)التحليلية لكل من العينة  وقت قبل صدور النتائج

اإلبالغ عن نتائجها للرياضي من قبل ويتم ( أو أنه مل يتم حتليلها أساسًا( ب)حتليل العينة 

SAADC  ويتوجب . 3-5كتأكيد على انتهاك أنظمة الرقابة على املنشطات حسب الفقرة

د من التحاليل على العينات أن يتطابق مع متطلبات املعيار الدولي للمختربات اجراء مزيعلى 

 . وكذلك املعيار الدولي للفحص والتقصي

 

 

 النتائج إدارة عملية إجراء مسؤولية 7-3

مسؤولية إدارة النتائج فيما يتعلق بالرياضيني واألشخاص اآلخرين  SAADC تقع على 7-3-3

من  7لمبادئ الواردة يف املادة ل ًااملنشطات وفق الرقابة علىبرامج اخلاضعني لسلطتها يف 

  . الالئحة الدولية ملكافحة املنشطات

مع عينات جل SAADC اختياروعند  عن إدارة النتائج، اجلهة املسؤولةألغراض حتديد  7-3-5

عن سؤولة امل املنظمة يتم اعتبارهاعندها  4-5-6إضافية وفق الظروف الواردة يف الفقرة 

ولكن عندما . العيناتإلجراءات مجع توجيه اليت تقوم باملبادرة والالرقابة على املنشطات 

يتم عندها  ،هان التحاليل على حسابإجراء أنواعًا إضافية ممن املخترب  SAADC تطلب

منظمة مكافحة كاالحتاد الدولي أو اجلهة املنظمة لألحداث الرياضية الكربى  اعتبار

 . مجع العينات إلجراءاتقامت باملبادرة و التوجيه املنشطات اليت 

حاالت املنشطات تتألف مراجعة تعيني جلنة  SAADC رئيس جملس ادارةيتوجب على  7-3-1

متتد مدة والية . املنشطات جمال الرقابة علىأعضاء من ذوي اخلربة يف  5من الرئيس و 

الرقابة على وعند ظهور أي قضية يف ظل أنظمة وقواعد . أعضاء اللجنة إىل أربع سنوات

( ككن أن تشمل الرئيس نفسه)على الرئيس أن يعني عضوًا أو أكثر من اللجنة  املنشطات،

 . املنشطات الرقابة علىلتحديد وقوع انتهاك ألنظمة  7ادة إلجراء مراجعة ملا مت حبثه يف امل

 

  SAADC من العينات اليت بادرت بها "جيابيةالا" العكسية تحليلنتائج ال مراجعة 7-5

 : وفق ما يلي SAADCبها  بادرتسوف تتم عملية إدارة النتائج للفحوصات اليت  

من خالل تقرير موقع و، برقم كودي SAADCجيب أن ترسل مجيع نتائج التحاليل إىل  7-5-3

وجيب أن تتم مجيع االتصاالت بالسرية املطلقة ومبا . املخترب من معتمد من قبل مسؤول

 . ADAMSق مع نظام يتواف

أن تقوم بإجراء مراجعة  SAADC على ،"اجيابية" عكسية نتيجة حتليلعند استالم  7-5-5

يتم منحه كما هو أو س العالجي لالستخدامما إذا سبق أن مت منح استثناء ( أ: )لتحديد

ما إذا كان هناك ( ب)أو ، لالستخدام العالجيلالستثناءات  الدولي املعيارمنصوص عليه يف 

ت والذي الدولي للمختربا املعيارأو والتقصي فحص لالدولي ل املعيارخروجًا واضحًا على 

 ."االجيابية" العكسية تسبب يف ظهور هذه النتيجة

املنصوص عنها يف الفقرة " االجيابية"نتائج التحليل العكسية إذا مل تثبت املراجعة األولية ل 7-5-1

عن عدم وجود استثناء لالستخدام العالجي أو خروجًا عن املعيار الدولي للفحص  7-5-5

جيب فإنه ، الغري طبيعيةوالتقصي أو املعيار الدولي للمختربات والذي تسبب بظهور النتائج 

ابالغ الرياضي فورًا وكذلك االحتاد  SAADCيتوجب على أن يعترب الفحص سليب و 

واالحتاد  WADA والوكالة الدولية ملكافحة املنشطات ، الدولي الذي يتبع له الرياضي

  الوطين للرياضي
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 "جيابيةالا" العكسية تحليلنتائج المراجعة بعد  االبالغ 7-1

نها يف الفقرة املنصوص ع "االجيابية" العكسية ثبت املراجعة األولية لنتائج التحليلتإذا مل  7-1-3

أو أهلية للحصول على االستثناء مبوجب  لالستخدام العالجيعن عدم وجود استثناء  7-5-5

املعيار الدولي للفحص أو خروجًا عن  لالستخدام العالجيلالستثناءات  الدولي املعيار

، "االجيابية" العكسية للمختربات والذي تسبب بظهور النتائج املعيار الدوليأو والتقصي 

الرياضي فورًا وكذلك االحتاد الدولي الذي يتبع له  ابالغ SAADCإنه يتوجب على ف

واالحتاد الوطين للرياضي  WADA  والوكالة الدولية ملكافحة املنشطات، الرياضي

 :مبا يلي 3-34وذلك حسب ما هو موضح يف الفقرة 

 ، "االجيابية"العكسية نتيجة التحليل  . أ

 نظمة الرقابة على املنشطات،أاليت جرى انتهاكها من  املادة . ب

أو التنازل عن هذا احلق يف حالة عدم تقديم  (ب)حق الرياضي بطلب حتليل العينة  . ج

 ، هذا الطلب خالل املدة احملددة

حتليل  SAADCضي أو إذا طلب الريا (ب)وقت ومكان حتليل العينة  و، التاريخ املقرر . د

 ،(ب)العينة 
املعيار وحتليلها حسب  (ب)حلضور فتح العينة  إعطاء الفرصة للرياضي أو من كثله. هـ

 .للمختربات الدولي

واليت تتضمن ( ب)و( أ)حق الرياضي طلب نسخ من وثائق املخترب اخلاصة بالعينة .   و

 .ترباتللمخ الدولي املعيارمجيع املعلومات املطلوبة مبوجب 

على أساس أنها  "االجيابية"التحليل العكسية عدم تقديم نتائج  SAADCوإذا ما قررت 

فيتوجب عليها إخطار الرياضي واالحتاد الذي يتبع  املنشطات، ألنظمة الرقابة علىانتهاك 

 .بذلك WADA له الرياضي والوكالة الدولية ملكافحة املنشطات

  

وذلك لتحليل العينة  SAADCناسبة بناًء على طلب الرياضي أو يتم عمل الرتتيبات امل 7-1-5

وككن للرياضي أن يقبل نتائج . للمختربات املعيار الدولي وفق ما منصوص عليه يف (ب)

لــ ككن ، وعلى الرغم من ذلك. (ب)عند تنازله عن إجراءات حتليل العينة  (أ)حتليل العينة 

SAADC  (ب)املضي قدمًا يف حتليل العينة . 

وكذلك األمر بالنسبة ملمثل عن . (ب)حيق للرياضي أو من كثله حضور حتليل العينة  7-1-1

SAADC. باإلضافة إىل ممثل عن االحتاد الوطين . 

يتم اعتبار مجيع النتائج سلبية عندها س، (أ)حتليل العينة ( ب)إذا مل يؤكد حتليل العينة  7-1-4

املنشطات  الرقابة علىالقضية على أنها خرق ألنظمة وقواعد  SAADCما مل تقدم )

لذي يتبع له وكذلك وسيتم إخطار الرياضي واالحتاد الدولي ا، (5-5 الفقرةحسب 

WADA بهذا األمر . 

عندها سوف يتم إبالغ النتائج إىل ، (أ)العينة  حتليلتؤكد ( ب)العينة  حتليلأما إذا كانت  7-1-6

 .WADAالوطين وكذلك االحتاد الرياضي واحتاده الدولي و

 

 النتائج غري الطبيعية مراجعة 7-4

ختربات يف بعض الظروف على يتم توجيه امل، للمختربات كما هو وارد يف املعيار الدولي 7-4-3

إصدار تقارير عن وجود مواد حمظورة ككن أن تكون ذاتية املنشأ على أنها نتائج غري 

 . النتائج حباجة إىل مزيد من التقصيهذه طبيعية؛ مثل 

 أن تقوم بإجراء مراجعة لتحديد SAADCعلى ، طبيعيةغري  حتليل نتيجةعند استالم  7-4-5

أو سيتم منحه كما هو منصوص  لالستخدام العالجينح استثناء ما إذا سبق أن مت م( أ: )اما

ما إذا كان هناك خروجًا ( ب)أو ، العالجي لالستخداملالستثناءات  الدولي املعيارعليه يف 
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للمختربات والذي تسبب يف  الدولي املعيارأو والتقصي فحص لل املعيار الدوليواضحًا على 

 . ري الطبيعيةغظهور هذه النتيجة 

عن عدم  5-4-7التحليل غري الطبيعية املنصوص عنها يف الفقرة  نتيجةثبت مراجعة تمل  إذا 7-4-1

 املعيارأو  والتقصيلفحص ل الدولي املعيارأو خروجًا عن  العالجي لالستخداموجود استثناء 

فإنه سوف يتم اعتبار ، غري الطبيعيةال النتيجةللمختربات والذي تسبب بظهور  الدولي

و ، رياضيسلبية وسيتم إبالغ الرياضي واالحتاد الدولي الذي يتبع له ال النتيجة مبجملها

WADA بهذا األمر. 

ار يخروجًا عن املع العالجي أو لالستخدامإذا مل تكشف تلك املراجعة عن وجود استثناء  7-4-4

غري  النتيجةللمختربات والذي تسبب بظهور  ار الدولييوالتقصي أو املعلفحص ل الدولي

األسباب إجراء التقصي املطلوب حول ذلك األمر أو  SAADCيتوجب على  فإنه الطبيعية،

إما سلبية سوف يتم اعتبار نتيجة العينة  عد اكتمال التحقيقات املطلوبة،وب. اليه املؤدية

أو أن يتم إخطار الرياضي واالحتاد الدولي والوطين ، 3-1-7حسب ما تنص عليه الفقرة 

تم اعتبارها كنتيجة حتليل ينة غري الطبيعية لن يبأن نتائج الع WADA الذي يتبعه و

 ".اجيابية"عكسية 

بتقديم أي بالغ عن نتيجة التحليل غري الطبيعية حتى يتم استكمال  SAADCلن تقوم  7-4-6

قرير فيما إذا كان ستعترب نتائج التحليل غري تمجيع التحقيقات بهذا الشأن ويتم 

 :ما مل يتوافر أٍي من التالي "ةاجيابي"عكسية الطبيعية على أنها نتائج حتليل 
 

، تقصياتهايف أنه ينبغي حتليل العينة ب قبل الوصول لنتيجة  SAADCإذا قررت  7-4-6-3 

اسطة إشعار جتري التحليل على العينة ب وذلك بعد إخطار الرياضي بوفيمكن هلا أن 

 اىل( د)من  3-1-7   الواردة يف الفقرةلطبيعية وللمعلومات يتضمن وصفًا للنتيجة غري ا

 .(و)

 

الق حدث منظمة لألحداث الرياضية الكربى قبل فرتة قصرية من انط( أ: )إذا قامت 7-4-6-5

فريق حلدث دولي  منظمة رياضية مسؤولة عن اختيار أعضاء( ب)أو ، وليدرياضي 

للكشف عن أي رياضي لديه نتيجة  SAADCبالطلب إىل ، حمددةضمن فرتة زمنية 

املقدمة من قبل منظمة األحداث الرياضية ه يف القائمة  طبيعية ومدرج امسغري

لرياضي ولكن هوية هذا  اأن حتدد  SAADCلــ فيمكن ، الكربى أو املنظمة الرياضية

 . بعد أن يتم إبالغه بتلك النتيجة أواًل

 

 جلواز السفر احليوي والعكسية الطبيعية  غري مراجعة النتائج 7-6
 

وفق  والعكسية جلواز السفر احليوي أن جترىري الطبيعية ككن ملراجعة إجراءات النتائج غ 

يف الوقت الذي تقتنع فيه . للمختربات واملعيار الدولي للفحص و التقصي املعيار الدولي

SAADC  فإنه يتوجب عليها فورًا أن تقوم املنشطات،  الرقابة علىألنظمة حبدوث انتهاك

بآٍن  WADAو ين الذي يتبع هلما الرياضي والوطاالحتاد الدولي ابالغ و) الرياضي  بإبالغ

ابة على املنشطات، و أساس هذا الذي جرى على أنظمة الرق االنتهاك بتأكيد( واحد

 .التأكيد

 

 الفشل يف حتديد أماكن تواجد الرياضي مراجعة 7-6
 

لوبة عن الرياضي أن تقوم مبراجعة احتمال عدم تقديم املعلومات املط SAADCجيب على 

ولكن تغيب او مل  SAADCي الذي قدم معلومات عن أماكن تواجده لدى الرياضوكذلك 

 . ار الدولي للفحص والتقصيياملعحسب ما ورد يف فحص لل خيضع

 على من أنظمة الرقابة 4-5وث انتهاك للفقرة حبد SAADCيف الوقت الذي تقتنع فيه 

االحتاد الدولي والوطين  وإبالغ) رياضي القوم بإبالغ فإنه يتوجب عليها فورًا أن ت، املنشطات

الذي جرى على الفقرة  بتأكيد االنتهاك( بآٍن واحد WADAالذي يتبع هلما الرياضي و 

 .املنشطات، و أساس هذا التأكيد الرقابة على من أنظمة 5-4
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6-7إىل  5-7  اتاملنشطات غري واردة يف الفقرألنظمة الرقابة على االنتهاكات األخرى  مراجعة 7-7

  

انتهاك  املطلوبة حول احتمال حدوث التقصياتأن تقوم مبتابعة  SAADCلــ ككن  

يف الوقت الذي تصل و . 6-7إىل  5-7ال تشمله الفقرات من ألنظمة الرقابة على املنشطات 

فإنه يتوجب ، املنشطاتإىل قناعة حبدوث انتهاك ألنظمة الرقابة على  SAADCفيه 

والوطين الذي وابالغ االحتاد الدولي )شخص اآلخرو الالرياضي أ بإبالغعليها فورًا أن تقوم 

 أنظمةاالنتهاك الذي جرى على  بتأكيد( واحد بآٍن WADA يتبع هلما الرياضي و

 .و أساس هذا التأكيد، الرقابة على املنشطات

 

 املنشطاتألنظمة الرقابة على حتديد االنتهاكات السابقة  7-1
 

ألنظمة مؤكدًا  انتهاكًابارتكابه  عارًااشقبل الشروع بإعطاء الرياضي أو أي شخص آخر  

 ADAMSنظام الرجوع إىل  SAADCيتوجب على ، كما ورد آنفًاالرقابة على املنشطات 

ود وباقي منظمات مكافحة املنشطات ذات الصلة لتحديد وج WADAواالتصال بـ 

 .  املنشطات انتهاكات سابقة ألنظمة الرقابة على

 

 ةاملؤقت اتاإليقاف 7-0

 

بعد  ـرًةأو مباشـ، ؤقت على الرياضي عنديتم فرض اإليقاف امل :ؤقت اإللزامياإليقاف امل 7-0-3

عكسية وذلك بناًء على ظهور نتيجة حتليل ، 6-7و 1-7و  5-7ه بذلك وفقًا للفقرات إشعار

، ظورةلطريقة حمأو ، دة يف قائمة املواد احملددةملادة حمظورة غري وار  (أ)للعينة  "اجيابية"

 عدم وجود استثناء لالستخداماليت أثبتت  5-5-7حسب الفقرة  راجعةاملوكذلك بناًء على 

 ار الدولييعن املع مل يكن بسبب اخلروج" االجيابية"أن ظهور النتيجة العكسية العالجي أو 

  .للمختربات ر الدولياياملعأو و التقصي فحص لل

بناًء على مادة  "يةاجياب"عكسية يف حالة ظهور نتيجة حتليل  :ياريتخاإليقاف املؤقت اال 7-0-5

 3-0-7املنشطات غري وارد ضمن الفقرة ألنظمة الرقابة على أو يف حال وجود انتهاك ، حمددة

أن تقوم بفرض اإليقاف املؤقت على الرياضي أو أي شخص آخر يثبت  SAADCلــ فيمكن 

 غواالبالاملنشطات يف أي وقت وذلك بعد إجراء املراجعة  الرقابة على أنظمةعليه انتهاك 

 .1النهائية للجنة حسب املادة  االستماع سةجلوقبل  7-7 و 5-7 حسب الفقرات
 

ما مل كنح ، 5-0-7أو الفقرة  3-0-7أكان ذلك عماًل بالفقرة  ال ككن فرض اإليقاف املؤقت، 7-0-1

 : الرياضي أو أي شخص آخر إما 

يقاف املؤقت ضمن فرصة للحصول على جلسة استماع مؤقتة قبل أو بعد فرض اإل . أ

 فرتة معقولة أو،

بعد فرض اإليقاف  1فرصة احلصول على جلسة استماع نهائية عاجلة حسب املادة  . ب

 . املؤقت بوقت مناسب
قت إليقاف املؤأي شخص آخر التقدم بطلب استئناف ا اضي أوفيحق للري وعالوًة على ذلك،

 (.3-1-0-7ماعدا ما ذكر يف الفقرة ) 5-31حسب املادة 

 
لك اإليقاف املؤقت إذا أثبت الرياضي أو أي شخص آخر للجنة االستماع أنه ككن إلغاء ذ 7-0-1-3

واذا قررت . من املرجح أن االنتهاك قد وقع نتيجة الستخدام منتج ملوث مبادة حمظورة

جلنة االستماع عدم إلغاء هذا اإليقاف على حسب تأكيد الرياضي حول املنتج امللوث فأن 

 .قابل لالستئناف عدم اإللغاء يعترب نهائيًا وغري



  
33 

 
  

 

ما مل  ة االستماع املؤقتةخالل جلس( أو عدم رفعه عن الرياضي)ككن إقرار اإليقاف املؤقت  7-0-1-5

 :يثبت الرياضي أو أي شخص آخر أنه

اإليقاف املنشطات أي احتمال يف رفع ألنظمة الرقابة على ليس لتأكيد وقوع انتهاك  . أ

 رياضي أو الشخص اآلخر؛ قامة ضد الخلل واضح يف القضية املمثل وجود ، املؤقت

أدى إهمال عدم وجود خطأ أو قضية الرياضي أو أي شخص آخر قوية حني يثبت تكون  . ب

املرجح إلغاء أي فرتة عدم  املنشطات حبيث من الرقابة على أنظمةانتهاك لتأكيد 

 أو، 4-39الفقرة تلك االنتهاكات وذلك عرب تطبيق  قد مت فرضها ملثل أهلية

املؤقت قبل اجللسة النهائية ويف بعض احلقائق اليت جتعل من فرض اإليقاف  إن هناك . ج

 .1رًا غري منصف وذلك حسب املادة مجيع احلاالت أم
لى فع. ضمن ظروف استثنائية جدًاالقاعدة بشكل ضيق جدًا وتطبيقها جيب تفسري هذه 

املشاركة كنعه من شخص آخر ي اإليقاف املؤقت للرياضي أو أال ككن اعتبار ، سبيل املثال

 .رياضي على أنها ظروف استثنائية يف منافسات حمددة أو يف حدث

 

ومل ( أ)لتحليل العينة  "اجيابية"عكسية إذا جرى فرض إيقاف مؤقت بناًء على نتيجة  7-0-4

لذا، فإنه جيب عدم االستمرار ( أ)نتيجة حتليل العينة ( ب)يؤكد التحليل الالحق للعينة 

الوارد يف نتهاك ت على الرياضي املعين والذي فرض مبوجب االيف فرض االيقاف املؤق

من املسابقة بناء على انتهاك ( أو فريقه) يتم استبعاد الرياضي  ويف احلاالت اليت. 3-5الفقرة 

وكان ال يزال ممكنًا ( أ)لنتيجة العينة ( ب)بينما مل تؤكد نتيجة حتليل العينة  3-5الفقرة 

فإنه جيوز للرياضي أو ، ق دون أن يؤثر ذلك على سري املسابقةإعادة ضم الرياضي أو الفري

ككن للرياضي أو الفريق ، باإلضافة لذلك. الفريق مواصلة املشاركة يف املنافسات

 .املشاركة يف منافسات أخرى ضمن احلدث الرياضي نفسه
  

لرقابة أنظمة االرياضي أو أي شخص آخر بانتهاك  ابالغيف مجيع احلاالت اليت يتم فيها  7-0-6

ككن منح الفرصة للرياضي أو أي ، املنشطات دون أن يتم فرض اإليقاف املؤقتعلى 

 .املسألةشخص آخر يف قبول اخلضوع لإليقاف املؤقت طوعًا بانتظار حل تلك 
 

 

 إصدار القرارات بدون جلسة استماع 7-39
 

االعرتاف ، املنشطاتألنظمة الرقابة على ككن للرياضي أو أي شخص آخر ثبت انتهاكه  7-39-3

مام جلنة االستماع بذلك يف أي وقت من األوقات وبالتالي التنازل عن حقه يف املثول أ

تلك اليت  أو األنظمةوالقبول بالنتائج املرتتبة على ذلك االنتهاك واليت تفرضها هذه 

 (.األنظمةلفرض العقوبات مبوجب هذه هلا حرية التصرف حيث ) SAADCتقرتحها 
 

ألنظمة الرقابة على إذا فشل الرياضي أو أي شخص آخر ثبت انتهاكه ، وبداًل من ذلك 7-39-5

عندها يعترب ، SAADCات ضمن املهلة احملددة يف إشعار مناقشة هذا اإلثباملنشطات يف 

الرياضي يف حكم من اعرتف بهذا االنتهاك وأنه قد تنازل عن املثول أمام جلنة االستماع وأنه 

تلك اليت تقرتحها  أو األنظمةقد قبل بالنتائج املرتتبة على ذلك االنتهاك واليت تفرضها هذه 

SAADC (االنظمةلفرض العقوبات مبوجب هذه ية التصرف حيث هلا حر.) 
 

لن يكون ضروريًا عقد جلسة  5-39-7و  3-39-7يف احلاالت اليت تنطبق عليها أحكام الفقرات  7-39-1

بإصدار قرار خطي  SAADCسوف تقوم ، عوضًا عن ذلك. استماع أمام جلنة االستماع
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، وبات املفروضة نتيجة ذلكاملنشطات والعق ألنظمة الرقابة علىيؤكد على ارتكاب انتهاك 

األسباب ( إن وجدت)مبا يف ذلك ، ويبني مجيع األسباب اليت أدت لفرض فرتة عدم األهلية

نسخًا من ذلك القرار إىل  SAADCكما سرتسل . الكامنة وراء عدم اختاذ أقصى عقوبة

وم وستق 1-5-31باقي منظمات مكافحة املنشطات مع االحتفاظ حبق االستئناف وفق الفقرة 

 . 5-1-34بنشر القرار على العامة وفق الفقرة 

 

 

 تبليغ قرارات إدارة النتائج  7-33

 ألنظمة الرقابة علىحدوث انتهاكات  SAADCيف مجيع احلاالت اليت تؤكد فيها  

توافق مع الرياضي أو أي أو ، اإليقاف املؤقتطات أو تسحب ذلك التأكيد أو تفرض املنش

فانه يتوجب على ، االستماعثول أمام جلنة ض عقوبات بدون املشخص آخر على فر

SAADC  املنشطات مع  الرقابة علىباقي منظمات  بإبالغأن تقوم  3-5-34وفقًا للفقرة

 .1-5-31االستئناف مبوجب الفقرة  االحتفاظ حبق

 

 اعتزال الرياضة 7-35

فإن ، النتائجبعملية إدارة  SAADCإذا اعتزل الرياضي أو أي شخص آخر أثناء قيام  

SAADC  وإذا ما اعتزل . صالحياتها حتى إنهاء إجراءات هذه العمليةحتتفظ جبميع

الرياضي أو أي شخص آخر قبل أن تبدأ إجراءات عملية إدارة النتائج وكان الرياضي أو 

املنشطات فان الرقابة على وقت انتهاك أنظمة  SAADCالشخص اآلخر خاضعني لسلطة 

 . النتائج فيما يتعلق بذلك االنتهاك احلق يف إجراء عملية إدارة SAADCلــ 

,

 

 

 

 لعملية إدارة النتائج  SAADCإجراءات اليت تلي جلسات االستماع  1-3

 :املنشطات تتألف من لقضاياأن يقوم بتشكيل جلنة استماع  SAADCعلى جملس إدارة  1-3-3

 .رئيس للجنة - أ

 .تال تقل عن مخس سنوااالستشارات القانونية خبربة بنائبان للرئيس خمتصني  - ب

 .ارسني خبربة ال تقل عن مخس سنواتثالثة أطباء مم - ج

 .رياضية أو كانوا رياضيني سابقًاثالثة أعضاء إضافيني لديهم خربة يف اإلدارة ال - د
وسيتم تعيينهم مجيعًا على أساس قدرتهم على التعامل مع القضايا بعدل ونزاهة 

ويف . سنوات 4للجنة أن خيدم فيها ملدة ويتوجب على كل عضو من أعضاء ا. واستقاللية

عيني شخص كأل بت SAADCإدارة جملس حالة وفاة أو استقالة أحد األعضاء فيقوم 

انتهاء فرتة العضو الذي حل حمله، وتطبق وتنتهي مدة عضويته ب ذلك املكان الشاغر،

 .يا املنشطاتالالئحة املالية املوحدة لالحتادات الرياضية على أعضاء جلنة االستماع لقضا
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الرقابة على الرياضي أو أي شخص بوقوع انتهاك ألنظمة  بإبالغ SAADCيف حال قامت  1-3-5

عن حقه يف جلسة االستماع  املنشطات ومل يقم ذلك الرياضي أو الشخص اآلخر بالتنازل

جلنة االستماع اىل عندها يتم حتويل القضية  ،5-39-7أو الفقرة  3-39-7الفقرة  مبوجب

يقوم رئيس جلنة االستماع ، إلحالةوبناًء على هذه ا. لقضايا املنشطات للتحقيق والبت فيها

( فسهوككن أن تشمل الرئيس ن)قضايا املنشطات بتعيني عضو أو أكثر من اللجنة ل

ويتوجب على األعضاء الذين مت تعيينهم أال يكونوا على عالقة . للتحقيق والبت يف القضية

ويتوجب على كل عضو أن يكشف لرئيس اللجنة عند . مسبقة بالقضية اليت ينظرونها

 .ة أي من األطراف املعنيةتعيينه عن أي ظروف من املرجح أن تؤثر يف نزاه
 

 جلسة االستماع العادلةمبادئ  1-5

 جلسات االستماعأما . وإنهاؤه ضمن فرتة معقولة جلسة االستماعجيب أن يتم إجراء  1-5-3

حسب ما تسمح به األنظمة ذات الصلة  بشكل عاجلاملتعلقة باحلدث الرياضي فيتم إجراؤها 

 . املنشطات وبلجنة االستماع الرقابة علىمبنظمة 

,,

,

 

جلسة حتديد اإلجراءات الواجب اتباعها خالل  لقضايا املنشطات يتوجب على جلنة االستماع 1-5-5

 . االستماع

خر حضور واالحتاد الوطين الذي يتبع له الرياضي أو أي شخص آ  WADAحيق لــ 1-5-1

على علم تام  WADAأن تبقي SAADC وجيب على . جلسات االستماع بصفة مراقبني

 . بكل مستجدات القضايا مثل اليت تطرأ على القضايا املعلقة ونتائج التحقيقات

اه مجيع املنشطات القيام بواجباتها بشكل منصف وعادل جت قضايالعلى جلنة االستماع  1-5-4

 .األطراف ويف كل األوقات
 

 املنشطات قضايالات جلنة االستماع قرار 1-1
 

إما )وم بإصدار قرار خطي موقع ومؤرخ أن تق املنشطات قضايالجيب على جلنة االستماع  1-1-3

يتضمن ، وقت مناسبأي أو يف ، وذلك عقب انتهاء جلسة االستماع( باإلمجاع أو باألغلبية

فرض العقوبة عدم سبب  ة مبا يف ذلكاألسباب الكاملة وراء القرار وفرتة عدم األهلية املقرر

 . القصوى

تبليغ القرار إىل الرياضي أو الشخص اآلخر و إىل االحتاد الوطين  SAADCجيب على  1-1-5

املنشطات مع االحتفاظ حبق استئناف هذا القرار  الرقابة علىومنظمات ، الذي يتبع له

 1-5-31مبوجب الفقرة 

لب استئناف قرار جلنة االستماع إذا مل يتم تقديم ط. 31ككن استئناف القرار حسب املادة  1-1-1

إذا كان قرار جلنة  5-1-34يتم نشر القرار علنًا حسب الفقرة ( أ)عندها ، املنشطات لقضايا

ولكن إذا مل يؤكد ( ب)، املنشطات ألنظمة الرقابة علىاالستماع هو تأكيد وقوع انتهاك 

القرار علنًا فقط عندها يتم نشر ، املنشطات الرقابة على ألنظمةالقرار وقوع انتهاك 

أن  SAADCيتوجب على . مبوافقة الرياضي أو الشخص اآلخر الذي صدر حبقه القرار

وحال توفر هذه املوافقة يتم نشر هذا ، تبذل جهودًا معقولة للحصول على هذه املوافقة

القرار على اجلمهور إما مبجمله أو بصيغته املنقحة وذلك حسب موافقة الرياضي أو 

على القضايا اليت تعنى  6-1-34وككن تطبيق املبادئ الواردة يف الفقرة . الشخص اآلخر

 .القاصرينب
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 CASالرياضية  التحكيمجلسة استماع واحدة أمام حمكمة   1-4

أن تنظر مباشرة يف القضايا اليت يثبت فيها انتهاك  CAS الرياضية التحكيمككن حملكمة 

من دون احلاجة ، توى الدولي والوطيناملنشطات من قبل رياضيي املسالرقابة على  أنظمة

وأي منظمة من  WADAو  SAADCو لوجود حتقيق مسبق وذلك مبوافقة الرياضي 

نشطات اليت لديها احلق باستئناف قرار جللسة استماع  أوىل لدى امل الرقابة علىمنظمات 

CAS. 

CAS

 

 

 

 

 

املنشطات يف الفحوصات أثناء املنافسات يف الرياضات الفردية يؤدي إىل  الرقابة علىإن انتهاك أنظمة 

ائيًا وحمصلة تلك النتائج مبا يف ذلك إلغاء مجيع النتائج اليت أحرزها الرياضي يف تلك املنافسة تلق

 .واجلوائز اليت حصل عليهاالرياضي من  امليداليات والنقاط  سحب

 

,

,

 

 

  املنشطات الرقابة علىإلغاء النتائج يف املنافسة الرياضية اليت انتهكت فيها أنظمة  39-3
املنشطات أثناء منافسة رياضية ما أو يرتبط  الرقابة علىقد يؤدي وقوع انتهاك ألنظمة 

ع النتائج الفردية إىل إلغاء مجي، للحدث الرياضي املنظمةوبناء على قرار من اهليئة ، بها

ع كل تبعاتها مبا يف ذلك جتريد الالعب من ماليت حصل عليها الرياضي يف تلك املنافسة 

 . 3-3-39عدا ما ورد يف الفقرة ، مجيع امليداليات والنقاط واجلوائز اليت حصل عليها

ضي رياالل حدث أخرى مت إحرازها خمشول اإللغاء لنتائج إمكانية مع االخذ بعني االعتبار 

ألنظمة الرقابة الرياضي مدى خطورة انتهاك  :معني، وذلك اعتمادًا على عوامل معينة، مثل

وفيما إذا أجري للرياضي اختبارات الكشف عن املنشطات يف مسابقات أخرى املنشطات  على

 . أسفرت عن نتائج سلبية

]

,

,

[
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الرقابة على يرتكب أي خطأ أو إهمال يف انتهاك أنظمة  إذا أثبت الرياضي أنه مل 39-3-3

األخرى ما  املسابقاتفإنه لن يتم إلغاء النتائج الفردية هلذا الرياضي يف  املنشطات،

قد  ،املسابقات غري املسابقات اليت حدث فيها االنتهاكتلك مل تكن نتائج الرياضي يف 

 .املنشطات ة علىألنظمة الرقابتأثرت على األرجح بانتهاك الرياضي 
  

أو حيازة  املواد أو الطرق ، استخدام أو حماولة استخداموجود، فرض عقوبة عدم األهلية بسبب  39-5

 احملظورة

سيكون على النحو  6-5أو  5-5أو  3-5إن فرتة عدم األهلية املفروضة عن االنتهاك للفقرات  

 :6-39أو  6-39أو  4-39ب الفقرات الي ووفقًا لشروط تقليص أو تعليق العقوبة حسـالت

 

 :يما يلحسب عدم األهلية أربع سنوات  فرتةستكون  39-5-3
  

ما مل ، ددةاحمل املوادقائمة ينطوي حتت املنشطات ال  أنظمة الرقابة علىانتهاك  39-5-3-3 

 . شخص آخر أن ذلك االنتهاك مل يكن متعمدًايثبت الرياضي أو أي 

وأن ، ددةاحمل حتت قائمة املواد تنطوي املنشطات أنظمة الرقابة علىانتهاك  39-5-3-5 

SAADC  االنتهاك كان متعمدًاتستطيع إثبات أن ذلك. 

 .فإن فرتة عدم األهلية ستكون سنتان 3-5-39طبق الفقرة نإذا مل ت 39-5-5

  

هو لتحديد  1-39و  5-39الذي ورد يف الفقرات " عمدًا"يكمن القصد من استخدام مصطلح  1 -39-5

لح يعين ضلوع فإن هذا املصط لذلك،. يستخدمون أساليب الغشاضيني الذين أولئك الري

أو  ألنظمة الرقابة على املنشطات،آخر يف عمل يشكل انتهاكًا شخص الرياضي أو أي 

 الرقابة على أنظمةمعرفته باخلطر الكبري الذي قد يؤدي بهذا العمل أو بنتائجه إىل انتهاك 

 . طرهلذا اخلالواضح املنشطات وبتجاهله 

 "اجيابية"عكسية نتائج حتليلية الناجم عن ظهور نتهاك أنظمة الرقابة على املنشطات إن ا

استطاع الرياضي و كانت تلك املادة من املواد احملددة  وفقط ملادة يتم حظرها داخل املنافسة 

قد مت استخدامها خارج املنافسة، فأنه سيتم اعتباره استخدام  املادة احملظورةأن يثبت أن تلك 

 .متعمد من قبل الرياضي غري

عكسية الناجم عن ظهور نتائج حتليلية املنشطات  علىأنظمة الرقابة تهاك اناذا كان 

 الغري احملددة ومن املواد تلك املادة فقط وكانت  املنافسة ملادة يتم حظرها داخل "اجيابية"

سة بغرض عدم خارج املنافملادة احملظورة قد مت استخدامها استطاع الرياضي أن يثبت أن ا

 .فأنه سيتم اعتباره استخدام غري متعمد من قبل الرياضي. أدائه الرياضيحتسني 

 

 املنشطات األخرى أنظمة الرقابة علىعدم األهلية النتهاكات  39-1

ك الواردة يف املنشطات األخرى غري تلأنظمة الرقابة على إن فرتة عدم األهلية النتهاكات  

 :عليها، فستكون على النحو التالي 6-39و  6-39رات ومل يتم تطبيق الفق 5-39الفقرة 

 

ملدة أربع سنوات ما مل  6-5أو الفقرة  1-5ستطبق فرتة عدم األهلية عن انتهاكات الفقرة  39-1-3

أنظمة أن االنتهاك الذي وقع على  ة عدم التقدم لعملية مجع العينات،يف حال، يثبت الرياضي

ويف هذه احلالة ( 1-5-39هو حمدد يف الفقرة كما )املنشطات مل يكن متعمدًا الرقابة على 

 .سنتنيسوف تكون فرتة عدم األهلية 
  

فإن فرتة عدم األهلية ستمتد إىل عامني قابلة للتخفيض  4-5أما يف حالة انتهاك الفقرة  39-1-5

إن هذه املرونة يف . إىل حدها األدنى وهو عام واحد وهذا يتوقف على درجة خطأ الرياضي

عام واحد يف هذه الفقرة ال تشمل ذلك النمط من لية من عامني إىل فرتة عدم األه ختفيض

أو يسلكون مسالك  بشكل مفاجئ الرياضيني الذين جيرون تغيريات على أماكن تواجدهم

أخرى ما قد يثري الشبهات حول أنهم حياولون التهرب أو تفادي عملية اخلضوع للكشف عن 

 . املنشطات
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أربع سنوات كحٍد أدنى وقد تصل إىل مدى احلياة يف حالة ستطبق فرتة عدم األهلية ملدة   39-1-1

الرقابة إن انتهاك أنظمة . وذلك حسب مدى شدة ذلك االنتهاك، 1-5أو  7-5انتهاك الفقرة 

وإذا ما ارتكب ، يعد انتهاكًا خطريًا لقاصريناملتعلقة با 1-5أو  7-5املنشطات يف الفقرات  على

فستفرض عليه  باملواد احملددةف االنتهاكات املتعلقة الطاقم املساند للرياضي انتهاكًا خال

جيب إبالغ السلطات اإلدارية أو املهنية أو ، باإلضافة لذلك. عقوبة عدم األهلية مدى احلياة

ك واليت ككن أن تنته 1-5أو  7-5ن االنتهاكات اخلطرية للفقرات ة عالقضائية املختص

 .القوانني األخرى غري الرياضية
 

,

 
 

 عدم األهلية متتد إىل سنتني حبد فإنه ستطبق فرتة 0-5أما بالنسبة النتهاكات الفقرة  39-1-4

 .خطورة ذلك االنتهاكوذلك حسب مدى  ىل أربع سنواتدنى لتصل إا
  

لفرتة متتد إىل سنتني خاضعة  39-5ستطبق عقوبة عدم األهلية على انتهاك الفقرة  39-1-6

للتخفيض إىل حدها األدنى لتصل إىل سنة واحدة وذلك حسب مدى درجة خطأ الرياضي 

 . أو أي شخص آخر وكذلك  أية ظروف أخرى حتيط بالقضية

 

, 
 

 إلغاء فرتة عدم األهلية النتفاء وجود خطأ أو إهمال  39-4
عن وجود خطأ  إذا أثبت الرياضي أو أي شخص آخر يف حالة فردية أن االنتهاك ليس نامجًا

 . أو إهمال فإنه جيب إلغاء فرتة عدم األهلية املفروضة عليه

,,,

,

,,

 

 جسيم أو إهمالفرتة عدم األهلية بناء على عدم وجود خطأ  تقليص 39-6
 

العقوبات عن استخدام املواد احملددة أو املنتجات امللوثة مبواد حمظورة وذلك عن  تقليص 39-6-3

 .6-5أو  5-5أو  3-5اكات الفقرات انته
 

 املواد احملددة  39-6-3-3

ياضي أو أي ستخدام الراملنشطات من خالل اأنظمة الرقابة على عند انتهاك 

جسيم أو طأ وكان باستطاعته إثبات عدم وجود خ شخص آخر ملواد حمددة،

العقوبة توجيه توبيخ من دون فرض فرتة عدم أهلية عندها تكون ، إهمال

اعتمادا على ىل سنتني حبدها األقصى إ وبعقوبة تصل، لك حبدها األدنىوذ

 .مدى درجة خطأ الرياضي أو أي شخص آخر
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 ثةاملنتجات امللو 39-6-3-5
أو إهمال و جسيم يف حالة أن الرياضي أو أي شخص آخر أثبت عدم وجود خطأ 

أن مصدر املادة احملظورة من منتج ملوث، عندها تكون العقوبة توجيه توبيخ من 

وبعقوبة تصل إىل سنتني ، دون فرض فرتة عدم أهلية وذلك حبدها األدنى

 .ي شخص آخرحبدها األقصى اعتمادا على مدى درجة خطأ الرياضي أو أ

:

 

 

 3-6-39عدا ما يطبق يف الفقرة " أو إهمال جسيم عدم وجود خطأ " تطبيق مبدأ  39-6-5

أنه مل يرتكب  3-6-39إذا أثبت الرياضي أو أي شخص آخر يف حالة فردية ال تنطبق فيها أحكام الفقرة 

قد ختفض فرتة عدم األهلية بناًء على  6-39و وفقًا ألحكام الفقرة عندها ، أو إهمالجسيم أي خطأ 

من نصف  على أال تكون فرتة عدم األهلية املخفضة أقل، درجة خطأ الرياضي أو الشخص اآلخر

عندها جيب ، أما إذا كانت فرتة عدم األهلية املفروضة مدى احلياة. الفرتة الزمنية املفرتض تطبيقها

 .ن مثاني سنوات مبوجب هذه املادةأال تقل فرتة التخفيض ع

 

,,,,

 

إلغاء أو تقليص أو تعليق فرتة عدم األهلية أو العواقب األخرى ألسباب ال تتعلق خبطأ  39-6

 الرياضي

 

 املساعدة الفعلية يف اكتشاف أو إثبات انتهاكات أنظمة الرقابة على املنشطات 39-6-3

أو  31وقبل اختاذ قرار االستئناف النهائي وفق للمادة  SAADCحيق لــ  39-6-3-3

تعليق جزءًا من فرتة عدم األهلية ، لوقت املخصص لتقديم االستئنافانقضاء ا

املفروضة يف حالة فردية حينما يقدم الرياضي أو الشخص اآلخر مساعدة 

جوهرية إىل منظمة مكافحة املنشطات أو السلطة اجلنائية أو اهليئة 

طات اكتشاف أو إثبات منظمة مكافحة املنش( 3: )التأديبية املعتمدة ينتج عنها

اكتشاف أو ( 5)أو ، النتهاك أنظمة الرقابة على املنشطات من قبل شخص آخر

إثبات السلطة اجلنائية أو التأديبية الرتكاب انتهاك جنائي أو خمالفة 

كما يتوجب تقديم مجيع معلومات هذا ، األنظمة املهنية من قبل شخص آخر

بعد صدور و. SAADCالشخص اليت أدت إىل هذه املساعدة اجلوهرية إىل 

أو انقضاء الزمن املخصص لتقديم  31القرار النهائي لالستئناف مبوجب املادة 

تعليق جزء من فرتة عدم األهلية املفروضة  SAADCككن لـ ، االستئناف

تعتمد درجة تقليص . واالحتاد الدولي املعين WADAوذلك بعد موافقة 

لذي وقع على أنظمة فرتة عدم األهلية املفروضة على مدى خطورة االنتهاك ا

الرقابة على املنشطات من قبل الرياضي أو الشخص اآلخر وكذلك على 

املساعدة اجلوهرية اليت قدمها الرياضي أو الشخص اآلخر للجهود أهمية 

ال جيوز تعليق فرتة عدم . الرامية للقضاء على آفة املنشطات يف الرياضة

أما إذا كانت فرتة عدم األهلية . األهلية ألكثر من ثالثة أرباع الفرتة املقررة

فقرة جيب أال تقل عن املقررة هي ملدى احلياة فإن الفرتة املعلقة وفقًا هلذه ال

وإذا فشل الرياضي أو الشخص اآلخر يف مواصلة التعاون . مثاني سنوات

لتقديم املساعدة اجلوهرية ذات املصداقية واليت استند عليها قرار تعليق فرتة 

إعادة فرتة عدم األهلية اليت سبق  SAADCفأنه يتوجب على ، عدم األهلية
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باالستئناف التقدم بطلب استئناف وككن للشخص املخول . اقرارها كاملة

بإعادة أو عدم إعادة الفرتة املعلقة من عدم  SAADCعن أي قرار تتخذه 

 . 31األهلية وذلك مبوجب املادة 

ولزيادة تشجيع الرياضيني أو األشخاص اآلخرين على إبداء مزيٍد من التعاون  39-6-3-5

على طلب  وبناًء، حول تقديم املساعدة اجلوهرية ملنظمات مكافحة املنشطات

أو الرياضي أو الشخص اآلخر الذي ثبت انتهاكه ألنظمة  SAADCمن 

خالل أي مرحلة من مراحل  WADAقد توافق ، الرقابة على املنشطات

عملية إدارة النتائج مبا فيها مرحلة ما بعد صدور قرار االستئناف النهائي 

هلية املقررة على ما تعتربه تعليقًا مناسبًا لفرتة عدم األ، 31مبوجب املادة 

وبناًء على ظروف استثنائية على  WADAوقد توافق . وللنتائج األخرى

تعليق فرتة عدم األهلية والنتائج األخرى نظرًا للمساعدة اجلوهرية ملدد 

أو / و، أو حتى إلغاء فرتة عدم األهلية، أكرب من تلك الواردة يف هذه الفقرة

ويشرتط يف موافقة . أو التكاليفحتى عدم إعادة أموال اجلوائز أو الغرامات 

WADA  أن تكون خاضعًة إلعادة تطبيق العقوبة كاملة كما هو موضح

ال ككن ألي منظمة من منظمات ، 31وبالرغم من أحكام املادة . يف هذه املادة

 . الواردة يف سياق هذه املادة WADAمكافحة املنشطات استئناف قرارات 

من العقوبة املفروضة وذلك ألسباب  بتعليق أي جزء SAADCإذا ما قامت  39-6-3-1

فيتوجب عليها أن ترسل ، تتعلق باملساعدة اجلوهرية من قبل الرياضي

مذكرة تشرح فيه املربرات اليت دعتها إىل اختاذ ذلك القرار إىل باقي منظمات 

 1-5-31مكافحة املنشطات مع االحتفاظ حبقهم باالستئناف مبوجب الفقرة 

يف ظل ظروف استثنائية ومن أجل . 5-34 الفقرة على النحو املنصوص عليه يف

أن تسمح لــ  WADAدعم عملية مكافحة املنشطات، من املمكن لـ 

SAADC  وبالتالي يسمح لــ "سرية"يف عقد اتفاقات مناسبة غري معلنة ،

SAADC  تأخري أو عدم االبالغ عن تفاصيل املساعدة اجلوهرية أو طبيعتها

 .رياضي أو أي شخص آخراليت مت تقدكها من قبل ال

 

 االعرتاف بانتهاك أنظمة الرقابة على املنشطات يف ظل غياب دليل اخر 39-6-5
لشخص اآلخر طوعًا بارتكاب انتهاك ألنظمة الرقابة على عند اعرتاف الرياضي أو ا 

املنشطات قبل استالم إشعار مجع العينات واليت قد تظهر نتائجها انتهاكًا ألنظمة الرقابة 

أو يف حال وجود انتهاكات أخرى ألنظمة الرقابة على املنشطات غري تلك )على املنشطات 

( 7شعار األول لالنتهاك املعرتف به وفقًا للمادة قبل استالم اإل، 3-5املنصوص عنها يف الفقرة 

على أن يكون هذا االعرتاف هو الدليل املوثوق الوحيد الذي يثبت حدوث االنتهاك وقت اإلدالء 

فيمكن تقليص فرتة عدم األهلية على أال تكون أقل من نصف فرتة عدم األهلية ، باالعرتاف 

 .املقررة
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نشطات بعد مواجهة الرياضي باالنتهاك االعرتاف الفوري بانتهاك أنظمة الرقابة على امل 39-6-1

 3-1-39و  3-5-39املرتكب واملعاقب عليه وفق الفقرة 
أو أي شخص آخر خاضع لعقوبة عدم أهليـــة تصل إىل أربع سنوات  قد يتمكن الرياضي 

أو التالعب ، التهرب أو رفض اخلضوع لعملية مجع العينات) 3-1-39أو ،  3-5-39مبوجب الفقرة

والذي قدم اعرتافًا فوريًا بانتهاكه ألنظمة الرقابة على املنشطات ، (لعيناتبعملية مجع ا

 SAADCو  WADAوكذلك بعد موافقة كٍلا من ، SAADCبعد مواجهته من قبل 

من احلصول على تقليص لفرتة عدم األهلية إىل سنتني حبده ، وعلى حسب تقديرهما

 .طأ الرياضي أو أي شخص آخراالنتهاك ودرجة خ خطورةاألدنى وهذا يتوقف على مدى 

  

 تطبيق أسباب متعددة لتقليص العقوبة  39-6-4
يتم تطبيق هذه الفقرة عند إثبات الرياضي أو أي شخص آخر أحقيته يف احلصول على 

تم حتديد فرتة ي . 6-39أو  6-39أو  4-39ختفيض للعقوبة وذلك مبوجب أحكام تتعدى الفقرات 

وذلك قبل تطبيق أي ختفيض على  6-39و  4-39و  1-39و  5-39عدم األهلية املقررة وفقًا للفقرة 

 وإذا ما أثبت الرياضي أو أي شخص آخر أحقيته . 6-39العقوبة أو تعليقها مبوجب الفقرة 

فمن املمكن ، 6-39باحلصول على ختفيض لعقوبة عدم األهلية أو تعليقها مبوجب الفقرة 

 . دون ربع الفرتة املفروضة عندها ختفيض العقوبة أو تعليقها ولكن ليس إىل ما

,

,

,

,

 

 .االنتهاكات املتعددة ألنظمة الرقابة على املنشطات 39-7

 لرقابة على املنشطات للمرة الثانيةإن ارتكاب الرياضي أو أي شخص آخر انتهاكًا ألنظمة ا 39-7-3 

 :أكثر منجيب أن تكون فإن فرتة عدم األهلية  

 ستة أشهر، أو - أ

االعتبار أي  ى االنتهاك األول دون األخذ بعنينصف فرتة عدم األهلية املفروضة عل - ب

 أو ، 6-39ختفيض مبوجب الفقرة 

فرضها كعقوبة ي على أن يتم ضعف فرتة عدم األهلية املفروضة على االنتهاك الثان - ج

 .6-39دون األخذ بعني االعتبار ألي ختفيض مبوجب الفقرة  أوىل،
 6-39ككن لفرتة عدم األهلية املذكورة أعاله أن ختضع للتخفيض وفقًا للفقرة 

 

إن انتهاك أنظمة الرقابة على املنشطات للمرة الثالثة سيؤدي دائمًا إىل فرض فرتة عدم  39-7-5

ى االنتهاك الثالث شرط إلغاء أو ختفيض فرتة عدم األهلية أهلية مدى احلياة إال اذا استوف

، ووفقًا لتلك احلاالت اخلاصة. 4-5أو تتعلق بانتهاك الفقرة  6-39أو  4-39املنصوص عنها يف 

 .فإن فرتة عدم األهلية سترتاوح بني مثانية أعوام إىل مدى احلياة
 

ي أو أي شخص آخر انتفاء أي انتهاك ألنظمة الرقابة على املنشطات يثبت فيه الرياض 39-7-1

 .اخلطأ أو اإلهمال لن يتم اعتباره انتهاكًا وفقًا ألغراض هذه الفقرة
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 ضوابط إضافية النتهاكات متعددة معينة وحمتملة 39-7-4

 
ككن اعتبار انتهاك أنظمة الرقابة على ، 7-39ألغراض فرض العقوبات وفقًا للفقرة  39-7-4-3

أن تثبت أن الرياضي أو  SAADCاستطاعت املنشطات قد ارتكب للمرة الثانية إذا 

الشخص اآلخر قد انتهك أنظمة الرقابة على املنشطات للمرة الثانية بعد أن تلقى إشعارًا 

أما إذا مل . إلرسال هذا اإلشعار SAADCأو بعد حماوالت جادة من ، 7وفقًا للمادة 

واحدًا  اكانتها فإنها ستعد االنتهاكات املرتكبة، من إثبات ذلك SAADCتتمكن 

 .وتعتمد العقوبة املفروضة على االنتهاك الذي يؤدي إىل فرض العقوبة األشد

 

بعد اختاذ قرار فرض العقوبة بانتهاك أنظمة الرقابة على  SAADCإذا توصلت  39-7-4-5

املنشطات للمرة األوىل إىل حقائق تتعلق بانتهاك أنظمة الرقابة على املنشطات من قبل 

اآلخر واليت حدثت قبل االشعار باالنتهاك األول فيتوجب على الرياضي أو الشخص 

SAADC  فرض عقوبة إضافية على أساس العقوبة اليت كان من املمكن فرضها لو مت

مجيع املنافسات اليت  وبالتالي سيتم إلغاء نتائج. الفصل باالنتهاكني معًا بنفس الوقت

 .1-39أقيمت منذ حدوث االنتهاك األول وفقًا للفقرة 

 

 االنتهاكات املتعددة ألنظمة الرقابة على املنشطات خالل فرتة عشر سنوات 39-7-6

كل انتهاك ألنظمة الرقابة على املنشطات حيدث ضمن فرتة العشر ، 7-39ألغراض الفقرة  

 . سنوات نفسها تعترب كانتهاكات متعددة

 

فة أنظمة الرقابة إلغاء النتائج يف املنافسات الرياضية بعد عملية مجع العينات أو بعد خمال 39-1

 على املنشطات
 

ادة باإلضافة إىل إلغاء النتائج تلقائيًا يف املنافسة اليت حدثت فيها العينة اإلجيابية وفقًا للم 

من تاريخ  مجيع نتائج املنافسات األخرى اليت حصل عليها الرياضي اعتبارًافإنها ستلغى ، 0

أو حدوث انتهاك آخر ( افسة أو خارجهاالعينة قد مجعت أثناء املن سواء كانت)مجع العينة 

ألنظمة الرقابة على املنشطات خالل بدء أي إيقاف مؤقت أو فرتة عدم أهلية فسيتم إلغاء 

كل ما يرتتب على ذلك من سحب امليداليات والنقاط واجلوائز إال إذا تطلب تطبيق العدالة 

 . غري ذلك

 

 واجلوائز املسحوبة CASتوزيع أموال تكاليف احملكمة الرياضية الدولية  39-0
 

واجلوائز املسحوبة   CASإن أولوية إعادة صرف أموال تكاليف حمكمة الرياضة الدولية 

 : التالي ستكون على النحو

 ، CASسداد تكاليف حمكمة الرياضة الدولية  -أواًل

ال اجلوائز املسحوبة لباقي الرياضيني إذا كانت تنص على ذلك إعادة ختصيص أمو -ثانيًا

 و، قوانني االحتاد الدولي املعين

 .SAADCتسديد نفقات  -ثالثًا
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 التبعات املالية 39-39

 

فيمكن لــ ، عندما يقوم الرياضي أو أي شخص آخر بارتكاب انتهاك ألنظمة الرقابة على املنشطات

SAADC اسرتداد تكاليف انتهاك أنظمة ( أ)أن ختتار ، مبدأ التناسب وعلى حسب تقديرها وبناًء على

الرقابة على املنشطات من الرياضي أو الشخص اآلخر بغض النظر عن فرتة عدم األهلية املفروضة و 

عشرون ألف ريال )ريال سعودي  20.000تغريم الرياضي أو الشخص اآلخر مببلغ يصل إىل ( ب)أو / 

لن يتم اعتبار فرض العقوبات .  تفرض فيها فرتة عدم األهلية القصوىفقط يف احلاالت اليت، (سعودي

للتكاليف قاعدة لتخفيض فرتة عدم األهلية أو أي عقوبات أخرى ككن  SAADCاملالية أو اسرتداد 

 . أن يتم فرضها مبوجب أنظمة الرقابة على املنشطات أو الالئحة الدولية ملكافحة املنشطات

 

 بدء فرتة عدم األهلية 39-33
 

لنهائي إلصدار تبدأ فرتة عدم األهلية من قرار جلنة االستماع ا، باستثناء ما سيذكر الحقًا

 التنازل عن جلسة االستماع أو مت إلغاء جلسة االستماع فستبدأ فرتة عدموعند ، عدم األهلية

 .تاريخ إقرارهااألهلية من تاريخ القبول بها أو 

  

 ياضي أو الشخص اآلخرالتأخري الذي مل يتسبب به الر 39-33-3

أن تعتمد ابتداء فرتة عدم األهلية يف وقت يصل إىل تاريخ مجع العينات SAADC حيق لــ 

أو تاريخ حدوث آخر انتهاك ألنظمة الرقابة على املنشطات وذلك يف احلاالت اليت يقع فيها 

ليت مل تأخري يف جلسات االستماع أو أي جانب من جوانب عملية الرقابة على املنشطات وا

سوف يتم إلغاء مجيع النتائج التنافسية اليت مت . يتسبب بها الرياضي أو الشخص اآلخر

 .احلصول عليها خالل فرتة عدم األهلية مبا فيها تلك املقررة بأثر رجعي

,

 

 توقيت االعرتاف 39-33-5

أي قبل أن يشارك الرياضي يف منافسة )عندما يعرتف الرياضي أو أي شخص آخر فورًا  

فيمكن ، SAADCبانتهاك أنظمة الرقابة على املنشطات بعد مواجهته بها من قبل ( أخرى

اريخ مجع العينة أو تاريخ حدوث آخر انتهاك ابتداء فرتة عدم األهلية بأثر رجعي يصل إىل ت

فيجب على ، وعند تطبيق هذه الفقرة يف كلتا احلالتني. ألنظمة الرقابة على املنشطات

الرياضي أو الشخص اآلخر أن كضي نصف فرتة عدم األهلية واليت تبدأ من تاريخ قبول 

االستماع بفرض الرياضي أو الشخص اآلخر فرض العقوبات عليه أو تاريخ قرار جلنة 

ولن يتم تطبيق هذه الفقرة يف حالة ختفيض . أو تاريخ العقوبة املفروضة، العقوبة عليه

 .1-6-39قرة فرتة عدم األهلية مبوجب الف

 

 

 فرتة عدم األهلية ورصيد فرتة االيقاف املؤقت أ 39-33-1

إذا ما قام الرياضي أو الشخص اآلخر بقبول واحرتام فرتة اإليقاف املؤقت  39-33-1-3

لفرتة ستحتسب له كرصيد ضمن فرتة عدم األهلية اليت فإن هذه ا

أما إذا ما قام الرياضي أو الشخص اآلخر بتطبيق . ستطبق يف نهاية املطاف

فرتة عدم األهلية مبوجب قرار قد مت استئنافه الحقًا فسوف حيتسب له 
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رصيد ضمن فرتة عدم األهلية واليت ككن أن تفرض عليه بعد قرار 

 . االستئناف

بل الرياضي أو الشخص اآلخر طوعًا وقدم إقرارًا خطيًا بقبوله فرتة إذا ق 39-33-1-5

ثم امتنع بعدها عن  SAADCاإليقاف املؤقت اليت فرضتها عليه 

املشاركة يف املنافسات الرياضية فإن هذه الفرتة سوف حتتسب له 

وجيب . كرصيد ضمن فرتة عدم األهلية اليت ستطبق يف نهاية املطاف

افقة الطوعية للرياضي أو الشخص اآلخر على تقديم نسخة من املو

اإليقاف املؤقت بشكل فوري إىل مجيع األطراف املخولة باستالم بالغات 

 .3-34على املنشطات مبوجب الفقرة تأكيد  انتهاك أنظمة الرقابة 

 

لن حيتسب للرياضي أي رصيد ضمن فرتة عدم األهلية عن أي فرتة تسبق  39-33-1-1

التاريخ الفعلي لبدء اإليقاف املؤقت أو اإليقاف الطوعي بغض النظر إذا قرر 

الرياضي عدم املشاركة يف املنافسات الرياضية أو علقت مشاركته من 

 . قبل فريقه

فيتوجب ، ية على فريق ضمن رياضات الفرقإذا مت فرض فرتة عدم أهل 39-33-1-4

على فرتة عدم األهلية أن تبدأ اعتبارًا من تاريخ القرار النهائي للجنة 

أو اعتبارًا من تاريخ قبول فرتة عدم ، االستماع بفرض فرتة عدم األهلية

األهلية أو فرضها وذلك يف حال التنازل عن جلسة االستماع ما مل تتطلب 

وسيتم احتساب أي فرتة إيقاف مؤقت . دالة غري ذلكمبادئ اإلنصاف والع

كرصيد ضمن فرتة عدم ( سواًء مت فرضه أو مت القبول به طوعًا) للفريق 

 . األهلية اإلمجالية املفرتض تطبيقها
 

 

 وضع الرياضي خالل فرتة عدم األهلية 39-35
 

 حظر املشاركة يف املنافسات الرياضية خالل فرتة عدم األهلية 39-35-3

 

ثبتت عدم أهليته ( ياضيساند للرمبا يف ذلك الطاقم امل)ال حيق للرياضي أو أي شخص آخر  

خالل هذه الفرتة بأي صفة يف املنافسات أو األنشطة  املعتمدة أو املنظمة من قبل أن يشارك 

SAADC  أو أي احتاد وطين أو أية منظمة أو نادي رياضي أو منظمة عضو يفSAADC 

على  أو ضمن مسابقة اعتمدت ونظمت من قبل أي دوري حمرتفني أو أي منظمة لأللعاب

املستوى الدولي أو الوطين أو أي خنبة أو أنشطة رياضية على املستوى احمللي قد مت متويلها 

ويستثين من ذلك املشاركة يف الربامج املعتمدة للتوعية والتأهيل ) من قبل هيئات حكومية،

 (.يف جمال مكافحة املنشطات

بع سنوات و بعد جيوز للرياضي أو أي شخص آخر يقضي فرتة عدم أهلية تزيد عن أر

 إكماله ألربع سنوات من عدم األهلية املشاركة كرياضي يف أحداث رياضية حملية غري

جهة موقعة على الالئحة الدولية ملكافحة املنشطات أو تلك اخلاضعة للعقوبات أو لسلطة 

الرياضي احمللي ليس باملستوى الذي  ولكن فقط طاملا أن احلدث، عضو موقع على الالئحة

للمنافسة يف بطولة ( أو من خالل مجع نقاط مؤهلة)بشكل مباشر أو غري مباشر يؤهله 

وطنية أو حدث دولي و ال يتطلب من الرياضي أو الشخص اآلخر العمل بأي صفة مع 

 (.  الناشئني)القاصرين 

ويبقى الرياضي أو الشخص اآلخر اخلاضع لفرتة عدم األهلية معرضًا لفحص الكشف عن 

 .املنشطات
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 العودة للتدريب 39-35-5
كن له استخدام جيوز للرياضي أن يعود للتدريب يف فريقه أو ك، 3-35-39استثناًء للفقرة  

آخر شهرين من فرتة ( 3: )خالل مدة  SAADCمنظمة عضو يف مرافق أي مرافق النادي أو 

الربع األخري من فرتة عدم األهلية املفروضة اذا كانت مدة ربع ( 5)أو ، عدم أهلية الرياضي

 .العقوبة املفروضة أقل من شهرين

,

 

 حظر املشاركة خالل فرتة عدم األهليةانتهاك  39-35-1
 

ة احلظر مبشاركته عندما يقوم الرياضي أو أي شخص آخر أقرت عدم أهليته بانتهاك فرت 

ركة فإنه يتوجب إلغاء نتائج هذه املشا، 3-35-39األهلية املذكورة يف الفقرة خالل فرتة عدم 

ألهلية األصلية بنهاية تلك جديدة تعادل بطوهلا فرتة عدم اوسيتم إضافة فرتة عدم أهلية 

على درجة خطأ الرياضي أو الشخص فرتة عدم األهلية اجلديدة بناًء جيوز تعديل . الفرتة

مسؤولية  SAADCتقع على . اآلخر وكذلك على أية ظروف أخرى حتيط بالقضية

حتديد انتهاك الرياضي أو الشخص اآلخر حلظر املشاركة وكذلك مسؤولية تعديل فرتة 

 . 31ككن استئناف هذا القرار مبوجب املادة .  يةعدم األهل

وذلك يف حال قيام  0-5أيضًا أن تفرض عقوبات على انتهاك الفقرة  SAADCككن لــ

الطاقم املساند للرياضي أو أي شخص آخر بتقديم املساعدة على انتهاك حظر املشاركة ألي 

 . شخص خالل فرتة عدم األهلية

 

 ة عدم األهليةحجب الدعم املالي خالل فرت 39-35-4
 

أي انتهاك ألنظمة الرقابة على املنشطات ال يتعلق بتقليص العقوبات كما هو موضح يف  

و اجلهات ، SAADCفإنه يتوجب على ، وباإلضافة إىل ما سبق ، 6-39أو  4-39الفقرة 

واالحتادات الوطنية حجب بعض أو كل الدعم املالي ، الرمسية يف اململكة العربية السعودية

صص للرياضة أو أية مزايا أخرى تتعلق بالرياضة ككن أن يكون قد تلقاها هذا املخ

 . الشخص 

 نشر العقوبات تلقائيًا 39-31
 

كما هو موضح يف ، سوف تشمل كل عقوبة على جزء إجباري يتضمن النشر التلقائي هلا

 .1-34الفقرة 
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 فحص رياضات الفرق 33-3

 الرقابة علىك أنظمة عند إشعار أكثر من عضو يف فريق يف رياضات الفرق باحتمال انتها

وكان االنتهاك مرتبطا حبدث رياضي معني، عندها ستقوم ( 7)املنشطات وفقًا للمادة 

اللجنة املنظمة للحدث الرياضي بتطبيق الفحص املستهدف املالئم هلذا الفريق خالل فرتة 

 .هذا احلدث

 

 الفرق رياضات على املرتتبة العواقب 33-5

 الرقابة علىريق رياضي واحد انتهكوا أنظمة أن أكثر من عضوين يف ف اتضحيف حال 

املنشطات أثناء احلدث الرياضي ستقوم اللجنة املنظمة للحدث الرياضي بفرض العقوبات 

على سبيل املثال خسارة نقاط أو شطب الفريق من املنافسة أو احلدث الرياضي أو ) املالئمة

كل العب قام بانتهاك  مرتتبة علىاخرى عواقب أي باإلضافة إىل (. فرض عقوبة أخرى

 .املنشطات الرقابة علىأنظمة 

 

كثر صرامة على رياضات الفرق من قبل اللجنة املنظمة للحدث أإمكانية فرض عقوبات  33-1

 .الرياضي

ث الرياضي تتيح هلا جيوز للجنة املنظمة للحدث الرياضي أن تضع نظمًا وقواعد للحد 

 5-33 ة من تلك الواردة يف الفقرةعقوبات على رياضات الفرق أكثر صرامإمكانية فرض 

 . الرياضيوذلك مبا يتناسب مع احلدث 

,,
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أن تطلب من السلطات العامة ذات العالقة أن توقف أي مساعدات مالية  SAADCحيق لـ  35-3

الوطنية يف حالة عدم التزامها بالالئحة  أو غري مالية بشكل كلي أو جزئي عن االحتادات

 . يف الرياضة قابة على املنشطاتدية للرالسعو

تلتزم االحتادات الوطنية بتسديد مجيع التكاليف املتعلقة بانتهاكات أنظمة الرقابة على  35-5

مبا يف ذلك على )املنشطات اليت يرتكبها الرياضي أو أي شخص آخر ينتمي إىل ذلك االحتاد 

 (.اع وتكاليف السفررسوم املخترب ونفقات جلسات االستم، سبيل املثال ال احلصر

أن تطلب من اللجنة األوملبية العربية السعودية اختاذ إجراءات تأديبية  SAADCحيق لـ  35-1

إضافية ضد االحتادات الوطنية الرياضية فيما يتعلق باالعرتاف، و أهلية العاملني 

 :  والغرامات وذلك على النحو التالي، والرياضيني يف املشاركة باألحداث الرياضية الدولية

اليت يرتكبها  كثر ألنظمة الرقابة على املنشطاتوجود أربعة انتهاكات او ا 35-1-3

شهرًا  35الرياضي أو أي شخص آخر ينتمي إىل احتاد رياضي وطين ضمن فرتة 

 (.4-5غري تلك االنتهاكات الواردة يف الفقرة )

انتهاك أنظمة الرقابة على املنشطات من قبل رياضي واحد أو أكثر أو أي شخص  35-1-5

 .ر ينتمي إىل احتاد وطين خالل حدث رياضي دوليآخ

بأماكن تواجد  SAADCفشل االحتاد الوطين يف بذل جهود حثيثة إلبالغ  35-1-1

 .بذلك SAADCالرياضي بعد تلقيه طلبًا من 

 

 

 

 القرارات اخلاضعة لالستئناف  31-3

 5-31ا هو مبني يف الفقرات من ككن استئناف القرارات الصادرة وفقًا هلذه الالئحة حسب م 

أو يف الالئحة الدولية ملكافحة ، أو حسب ما هو منصوص عليه يف هذه الالئحة 7-31حتى 

سوف تبقى هذه القرارات سارية املفعول أثناء إجراءات . املنشطات أو يف املعايري الدولية

 . االستئناف ما مل توجه جهة االستئناف بغري ذلك

جيب استنفاذ عملية مراجعة القرار الصادر مبوجب ، االستئناف تاقبل الشروع يف إجراء

 5-5-31أنظمة الرقابة على املنشطات شرط أن تلتزم تلك املراجعة باملبادئ الواردة يف الفقرة 

 (.1-3-31عدا ما ورد يف الفقرة )

 

 نطاق املراجعة ليس له حدود 31-3-3

وال تقتصر على ، ة بالقضيةيتضمن نطاق مراجعة طلب االستئناف مجيع األمور املتعلق 

 .جمريات القضية أو نطاق املراجعة قبل اصدار القرار األولي

 

 اىل مربرات االستئناف CASعدم اذعان  31-3-5

ببناء قراراتها، عليها أن ال تلقي بااًل اىل املربرات املقدمة من اجلهة اليت  CASعندما تقوم 

 . قامت بإصدار القرار املستأنف

CAS 
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 استنفاذ كافة االجراءات الداخلية WADAليس على  31-3-1
 عندما حيق للوكالة الدولية ملكافحة املنشطات استئناف إجراءات القرارات النهائية الصادرة عن

ومل يقم أي طرف أخر بذلك،  (31)وفقا للمادة  SAADCاللجنة السعودية للرقابة على املنشطات 

مباشرة دون ( CAS)استئناف هذه القرارات لدى احملكمة الرياضية الدولية  WADAــ فيحق ل

 .SAADCمن قبل  املتخذةاالجراءات  معاجلةاحلاجة إىل استنفاذ 
 

SAADC

SAADC,WADASAADC

CAS
 

والعواقب، واإليقاف  كات أنظمة الرقابة على املنشطات،استئناف القرارات املتعلقة بانتها 31-5

 والصالحيات تبالقرارااملؤقت، وباالعرتاف 

 :ةييف احلاالت التال  31/7 – 31/5ككن االستئناف  حصرياً  وفقُا للفقرات 

  املنشطات بة علىالرقاقرار يؤكد انتهاك أنظمة، 

 ،قرار يؤدي أو ال يؤدي اىل عواقب على انتهاك أنظمة الرقابة على املنشطات 

  املنشطات الرقابة علىقرار يؤكد عدم ارتكاب انتهاك أنظمة، 

  ويشمل ذلك على سبيل )املنشطات يوقف ألسباب اجرائية  الرقابة علىنتهاك ألنظمة اقرار

 ،(املثال الوصفات الطبية

  قرار لــWADA  أشهر للرياضي  6بعدم منح استثناء على شرط احلصول على إشعار ملدة

 ،3-7-6املعتزل للعودة اىل املنافسات وفق الفقرة 

  قرارWADA  من الالئحة الدولية،3-7بتكليف عملية إدارة النتائج حسب الفقرة 

  قرارSAADC  على أنها  غري طبيعيةاإلجيابية أو " غري عكسية بعدم تقديم نتائج العينات

 انتهاك ألنظمة الرقابة على املنشطات،

  قرار عدم املضي قدمًا يف انتهاكات أنظمة الرقابة على املنشطات بعد إجراء عملية التقصي

 ،7-7فيها وفق الفقرة 

 قرار فرض عقوبة اإليقاف املؤقت بناًء على حتقيق مؤقت، 

  عدم التزامSAADC  0-7بالفقرة، 

  قرار عدم امتالكSAADC صالحيات يف احلكم على انتهاك مزعوم أنظمة الرقابة على ال

 املنشطات أو تبعاته،

 أو يف اعادة أو عدم إعادة فرتة عدم االهلية حسب ، قرار تعليق أو عدم تعليق فرتة عدم األهلية

 ،3-6-39الفقرة 

  1-35-39قرار يصدر بناًء على الفقرة ، 

  قرار تتخذهSAADC خرى للرقابة على املنشطات حسب بعدم االعرتاف بقرار منظمة أ

 . 36املادة 

 االستئناف املتعلق بالالعبني الدوليني أو األحداث الدولية 31-5-3
يف احلاالت املتعلقة باملشاركة يف األحداث الرياضية الدولية أو يف احلاالت املتعلقة بالعيب 

املعمول بها  حسب األحكام CASاملستوى الدولي فإن االستئناف يف القرار يكون حصريًا أمام 

 . لدى هذه احملكمة

CAS
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 االستئناف املتعلق بباقي الرياضيني أو األشخاص اآلخرين 31-5-5

ككن استئناف القرار أمام جلنة االستئناف  3-5-31الفقرة يف احلاالت اليت ال يتم فيها تطبيق 

 .السعودية لقضايا املنشطات

 

 .جلسات االستماع أمام جلنة االستئناف السعودية لقضايا املنشطات 31-5-5-3

 

جلنة )تقوم اللجنة األوملبية العربية السعودية  بتشكيل جلنة مستقلة حتت مسمى  31-5-5-3-3

 : على أن تتألف مما يلي، (لقضايا املنشطاتاالستئناف السعودية 

 .رئيس للجنة أ 
 .نائب للرئيس خمتص باالستشارات القانونية خبربة ال تقل عن مخس سنوات ب 
 .طبيب ممارس خبربة ال تقل عن مخس سنوات( 5)عدد  ج 
 .عضو إضايف لديه خربة يف اإلدارة الرياضية أو كان رياضيًا سابقًا د 

 

تناط إليها أعمال فسوف شكيل جلنة استئناف عليا لقضايا الرياضة يف حال مت ت  31-5-5-3-3-3  

 .السعودية لقضايا املنشطات جلنة االستئناف

 .مدة العضوية يف جلنة االستئناف ثالث سنوات لكل عضو 31-5-5-3-3-5
 

ــغ   31-5-5-3-3-1 ــال  390999ايــداع مبل ــة االســتئناف   ( ريــال األفعشــرة )ري ــي للجن يف احلســاب البنك

يومـًا مـن تـاريخ قـرار جلنـة االسـتماع       ( 53)دة السعودية لقضايا املنشـطات خـالل مـ   

ليكون االستئناف رمسيًا، على أن يعـاد هـذا املبلـغ اىل املسـتأنف يف      لقضايا املنشطات

األقصــى إليــداع املبلـغ املــذكور أعــاله   املوعـد ذلــك فــإن  عومـ . يةالقضــحـال كســب  

الفقـرة   ستتم اإلشارة إليه يف WADAوفقًا للوكالة الدولية ملكافحة املنشطات 

 .من هذه الالئحة 31-7-5
 

ال جيوز ألعضاء اللجنة الذين جرى تعيينهم أن يكون هلم أية عالقة بأي جانب من  31-5-5-3-5

أن يكون أي عضو قد سبق له النظر ، على وجه اخلصوص، وال جيوز. جوانب القضية

يف طلب منح االستثناء لألغراض العالجية أو اي استئناف لنفس الرياضي كمـا يف  

وعلـــى كــل عضــو عنـــد تعيينــه أن يــدلي لـــرئيس اللجنــة بأيـــة      . لراهنــة القضــية ا 

معلومــات أو ظــروف أو تفاصــيل ككــن أن تــؤثر بشــكل مــا علــى حيــاده علــى أٍي مــن     

 .الطرفني
 

إذا ما أبدى أي عضو مت تعيينه من قبل الرئيس يف اللجنـة عـدم رغبتـه أو كـان غـري       31-5-5-3-1

يمكن للـرئيس أن يعـني بـدياًل    فـ ،  قادر ألي سبب من األسباب على النظر يف القضية

يــتم اختيارهــا علــى ســبيل املثــال مــن   ) عنــه أو يقــوم بتشــكيل جلنــة اســتماع جديــدة   

 (.جمموعة من املرشحني كان قد جرى تسميتهم مسبقًا
 

لتعـيني خـبري   ، ووفقـًا لتقـديرها  ، حيق للجنة االستئناف السعودية لقضايا املنشطات 31-5-5-3-4

 .ب ما تتطلبه ضرورات عمل اللجنةلتقديم املساعدة أو املشورة للجنة حس
 

ــ  31-5-5-3-6 يف املشـــاركة بـــإجراءات القضـــية وذلـــك يف حضـــور جلســـات       SAADCحيـــق لـــ

االســتماع الــيت جتريهــا جلنــة االســتئناف الســعودية لقضــايا املنشــطات كطــرف يف    

 .القضية
 

 العربيـة السـعودية   أو االحتاد الوطين املعين واللجنة األوملبيـة / إن لالحتاد الدولي و 31-5-5-3-6

احلـق يف حضـور جلسـات     WADA لــ وكذلك –مل يكونوا أطرافًا يف القضية  إذا –

 .التحقيق اليت جتريها جلنة االستئناف السعودية لقضايا املنشطات بصفة مراقبني
 

مع االحتفاظ مبراعاة الظروف االستثنائية، جيب إنهـاء مجيـع اجللسـات الـيت تعقـد       31-5-5-3-7

ت خالل ثالثة أشهر من تاريخ صـدور  وفقًا هلذه املادة بشكل نهائي ويف مجيع احلاال

 .جلنة االستماعقرار 

 . يتم إجراء جلسات االستماع املتعلقة باألحداث الرياضية بصفة عاجلة 31-5-5-3-1
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 إجراءات جلنة االستئناف السعودية لقضايا املنشطات 31-5-5-5

و تشكيل  متلك جلنة االستئناف السعودية لقضايا املنشطات السلطة لصياغة 31-5-5-5-3

 . اجراءاتها وفقًا ألحكام هذه الالئحة

جيب على اجلهة املستأنفة أن تقدم قضيتها وعلى الطرف أو األطراف املدعى عليها  31-5-5-5-5

 . أن ترد على تلك القضية

هم حضور جلسة االستماع بعد إخطار تغيب أي من األطراف أو من كثلهم عن 31-5-5-5-1

هم فيها، وككن عقد جلسة أخرى بعد تقديم عن حقِّ يًاختل ديع مبوعد اجللسة

 .أسباب مقبولة عن عدم حضورهم اجللسة األوىل

حيق لكل طرف أن كثل يف جلسة االستماع ويكون ذلك على النفقة اخلاصة لذلك  31-5-5-5-4

 .الطرف

حيق ألي طرف من األطراف وجود مرتجم له يف اللجنة إذا رأت اللجنة ضرورة  31-5-5-5-6

 . وسوف تقوم اللجنة بتحديد هوية ومسؤولية وتكلفة أي مرتجم. ذلكل

حيق لكل طرف من أطراف الدعوى تقديم أدلته مبا يف ذلك استدعاء واستجواب  31-5-5-5-6

لقضايا املنشطات يف قبول  السعوديةوذلك وفقًا لتقدير جلنة االستماع )الشهود 

 (.شهادات عرب اهلاتف أو أية وسيلة أخرى

جلنة االستئناف أو توجه  اتإىل متطلب أي طرف معين يف االمتثال فشلإن  31-5-5-5-7

حيول دون مضي جلنة االستئناف يف مبتابعة لن السعودية لقضايا املنشطات  

 .اقراره جلنة االستئناف تخذتاالعتبار عندما  اجراءات القضية، وسيؤخذ ذلك بعني

 

 لقضايا املنشطاتقرارات جلنة االستئناف السعودية  31-5-5-1

تقوم جلنة االستئناف السعودية لقضايا املنشطات بعد نهاية جلسة االستماع أو بعد  31-5-5-1-3

( إما باإلمجاع أو األغلبية) ذلك بوقت مناسب بإصدار قرار مكتوب ومؤرخ وموقع 

، يتضمن مجيع األسباب وراء إصدار القرار إضافة اىل أية مدة إيقاف يتم فرضها

لك ذكر املربرات املتخذة لعدم فرض أقصى العقوبات احملتملة اذا كان مبا يف ذ

 .ذلك ينطبق على تلك احلالة

اىل الرياضي أو األشخاص اآلخرين وكذلك  SAADCيتم تسليم القرار من قبل  31-5-5-1-5

واىل منظمات مكافحة املنشطات مع حق أي ، اىل االحتاد الوطين املعين للرياضي

  1-5-31القرار حسب الفقرة منهم يف استئناف 

وإذا مل يتم االستئناف بهذا . 1-5-31ككن االستئناف بالقرار وذلك وفقًا للفقرة  31-5-5-1-1

 :القرار عندها يتم

إذا كان القرار يتعلق  5-1-34نشر القرار بشكل علين كما هو وارد يف الفقرة  .أ 

 ولكن ، املنشطات بانتهاك أنظمة الرقابة على

عندها ال يتم نشر ، ار ال يتعلق بانتهاك أنظمة الرقابة على املنشطاتإذا كان القر .ب 

سوف . القرار على العلن إال بعد موافقة الرياضي أو أي شخص آخر موضوع القرار

وحاملا ، بالعمل على بذل جهود معقولة للحصول على تلك املوافقة SAADCتقوم 

ن نشر القرار بشكل علين كك، يتم احلصول على موافقة الرياضي أو الشخص اآلخر

 .مبجمله أو بصيغته املنقحة حسب موافقة الرياضي أو الشخص اآلخر

 األشخاص الذين حيق هلم االستئناف  31-5-1
حيق لألطراف التالية االستئناف لدى حمكمة  3-5-31يف احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة 

 :CASالتحكيم الرياضية 

 قيد االستئناف؛ الرياضي أو الشخص اآلخر موضوع القرار  .أ 

 ،الطرف اآلخر يف القضية اليت صدر حياهلا القرار .ب 

 ، االحتاد الدولي املعين .ج 

املنظمة الوطنية ملكافحة املنشطات لبلد إقامة الشخص ( إذا كان غري ذلك)و  SAADC .د 

 أو البلدان اليت يكون فيها الشخص مواطنًا أو حاماًل ترخيص البلد؛

حيث يؤثر القرار املعين على دورة الدولية  ةوملبيأالبارجنة اللجنة األوملبية الدولية أو الل .ه 

األلعاب األوملبية مبا يف ذلك القرارات اليت تؤثر يف أهلية الالعبني للمشاركة يف هذه 

 .الدورات

 . WADAالوكالة الدولية ملكافحة املنشطات  .و 
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االستئناف لدى ، االدنىباحلد حيق لألطراف التالية  5-5-31يف احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة 

 :جلنة االستئناف السعودية لقضايا املنشطات

 الرياضي أو الشخص اآلخر موضوع القرار قيد االستئناف؛  .أ 

 ،الطرف اآلخر يف القضية اليت صدر حياهلا القرار .ب 

 ، االحتاد الدولي املعين .ج 

لشخص املنظمة الوطنية ملكافحة املنشطات لبلد إقامة ا( إذا كان غري ذلك)و  SAADC .د 

 أو البلدان اليت يكون فيها الشخص مواطنًا أو حاماًل ترخيص البلد؛

حيث يؤثر القرار املعين على دورة الدولية ملبية البارأواللجنة األوملبية الدولية أو اللجنة  .ه 

األلعاب األوملبية مبا يف ذلك القرارات اليت تؤثر يف أهلية الالعبني للمشاركة يف هذه 

 .الدورات

 .WADAلدولية ملكافحة املنشطات الوكالة ا .و 

، WADAحيق للوكالة الدولية ملكافحة املنشطات  5-5-31يف احلاالت املنصوص عنها يف الفقرة 

أوملبية الدولية واالحتاد الدولي املعين تقديم االستئناف اىل واللجنة البار، وملبية الدوليةواللجنة األ

 .ار جلنة االستئناف السعودية لقضايا املنشطاتفيما  يتعلق بقر  CASحمكمة التحكيم الرياضية 

 CASحيق ألي طرف تقدم بطلب استئناف احلصول على مساعدة من حمكمة التحكيم الرياضية 

املنشطات اليت يتم االستئناف لديها  الرقابة علىيف احلصول على املعلومات ذات الصلة من منظمة 

 . يم الرياضية بذلكويتم تقديم تلك املعلومات إذا وجهت حمكمة التحك

فإن الشخص الوحيد الذي حيق له االستئناف يف اإليقاف ، وبغض النظر عن أية أحكام واردة هنا

 . املؤقت هو الرياضي أو الشخص اآلخر الذي فرضت عليه عقوبة اإليقاف املؤقت

 

 السماح بطلبات االستئناف املضاد وكذلك طلبات االستئناف األخرى الالحقة 31-5-4
 

بطلبات االستئناف املضاد وكذلك طلبات االستئناف الالحقة األخرى املقدمة من املدعى يتم القبول 

جيب . عليه والوارد امسه يف القضايا املعروضة أمام حمكمة التحكيم الرياضية ضمن هذه الالئحة

أن يتقدم بطلب االستئناف املضاد أو أي طلب  31على أي طرف لديه احلق باالستئناف وفق املادة 

 .ئناف الحق وذلك عن رد الطرف اآلخر حبد أقصىاست

CASSAADC

 

 الفشل يف إصدار قرار يف الوقت املناسب 31-1
 

يف حالة معينة باختاذ قرار حيدد إذا ما حدث انتهاك ألنظمة الرقابة على  SAADCإذا أخفقت 

الستئناف مباشرة اىل تقديم ا WADAفيحق لـ ، WADAاملنشطات خالل املوعد احملدد من قبل 

قد اختذت قرارًا بعدم حدوث انتهاك ألنظمة  SAADCوكأن  CASحمكمة التحكيم الرياضية 

أنه قد مت  CASوإذا ما رأت جلنة االستماع يف حمكمة التحكيم الرياضية . الرقابة على املنشطات

االستئناف  صائبًا يف تقديم WADAحدوث انتهاك ألنظمة الرقابة على املنشطات وكان قرار 

بدفعها  WADAدفع مجيع نفقات وأجور احملامني اليت تكفلت  SAADCللمحكمة الدولية فعلى 

 . WADAخالل عملية االستئناف لــ 

,

SAADC WADA
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CASWADASAADC

SAADC

 

 TUEsعالجية االستئناف ضد قرارات منح أو رفض االستثناءات لألغراض ال 31-4
 

ككن االستئناف بالقرارات اخلاصة مبنح أو رفض االستثناءات لألغراض العالجية بشكل حصري 

 .سابقًا 4-4كما ورد يف الفقرة 

 

 ابالغ قرارات االستئناف 31-6
 

جيب على أية منظمة للرقابة على املنشطات تكون طرفًا يف االستئناف أن تقوم على الفور بتسليم 

 الرياضي أو الشخص اآلخر واىل باقي منظمات الرقابة على املنشطات واملخولة قرار االستئناف اىل

 5-34حسب ما يرد يف الفقرة  1-5-31بالتقدم بطلب االستئناف وفق الفقرة 

 

 35االستئناف ضد القرارات املدرجة يف املادة  31-6
 

ام حمكمة بشكل حصري أم 35املدرجة يف املادة  SAADCككن استئناف القرارات الصادرة من 

 .من قبل االحتاد الوطين CASالتحكيم الرياضية 

 

 زمن تقديم االستئناف 31-7
 

 CASاالستئناف لدى حمكمة التحكيم الرياضية  31-7-3

واحد  خالل مدة CASجيب أن يتم تقديم االستئناف لدى حمكمة التحكيم الرياضية 

غم مما وعلى الر. يومًا من تاريخ استالم القرار من قبل اجلهة املستأنفةوعشرين 

فيجب تطبيق التالي فيما يتعلق بطلبات االستئناف الذي تقدمه اجلهة ، ذكر أعاله

املخولة باالستئناف واليت ليست طرفًا يف إجراءات الدعوى اليت أدت إلصدار القرار قيد 

 : االستئناف

/ حيق للطرف، من تاريخ اإلشعار بهذا القرار يومًاعشر مخسة خالل مدة  ( أ)

 من ملف القضية من اجلهة اليت أصدرت القرار؛األطراف طلب نسخة 

عندها حيق للجهة اليت قامت ، م وعشر يمسة إذا مت تقديم الطلب خالل مدة اخل ( ب)

خالل  CASبذلك أن تتقدم بطلب االستئناف أمام حمكمة التحكيم الرياضية 

 . مدة واحد وعشرون يومًا من تاريخ استالم ملف القضية
فإن املوعد النهائي لتقديم طلب االستئناف من قبل  ،وعلى الرغم مما ذكر آنفًا 

 : سوف يكون WADAالوكالة الدولية ملكافحة املنشطات 

بعد مضي واحد و عشرون يومًا من آخر يوم تقدم فيه اي طرف من أطرف  ( أ)

 القضية لالستئناف؛ أو

لكامل ملف القضية  WADAبعد مضي واحد و عشرون يومًا من تاريخ استالم  ( ب)

 . لك القراراملتعلقة بذ

 
 االستئناف لدى جلنة االستئناف السعودية لقضايا املنشطات 31-7-5

جيب أن يتم تقديم طلب االستئناف أمام جلنة االستئناف السعودية لقضايا املنشطات خالل مدة 

فيجب تطبيق ، ومع ذلك. يومًا من تاريخ استالم القرار من قبل اجلهة املستأنفة واحد و عشرون

بطلبات االستئناف الذي تقدمه اجلهة املخولة باالستئناف واليت ليست طرفًا يف التالي فيما يتعلق 

 :إجراءات الدعوى اليت أدت إلصدار القرار قيد االستئناف

/ حيق للطرف، من تاريخ اإلشعار بهذا القرار يومًاعشر مخسة خالل مدة  ( أ)

 األطراف طلب نسخة من ملف القضية من اجلهة اليت أصدرت القرار؛
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عندها حيق للجهة اليت ،  يوم عشرمسة تقديم الطلب خالل مدة اخل إذا مت ( ب)

قامت بذلك أن تتقدم بطلب االستئناف أمام جلنة االستئناف السعودية 

لقضايا املنشطات خالل مدة واحد وعشرون يومًا من تاريخ استالم ملف 

 . القضية
تئناف أو االعرتاض فإن املوعد النهائي لتقديم طلب االس، وعلى الرغم مما ذكر آنفًا 

 : سوف يكون WADAمن قبل الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات 

ون يومًا من آخر يوم تقدم فيه اي طرف من أطرف ربعد مضي واحد عش  ( أ)

 القضية لالستئناف؛ أو

لكامل ملف  WADAبعد مضي واحد وعشرون يومًا من تاريخ استالم   ( ب)

 .القضية املتعلقة بذلك القرار
 

 

 
طبيعية واالنتهاكات املؤكدة ألنظمة غري الو" االجيابية"املعلومات املتعلقة بنتائج العينات العكسية  34-3

 الرقابة على املنشطات

 

 إشعار انتهاكات أنظمة الرقابة على املنشطات للرياضي واألشخاص اآلخرين 34-3-3 

لذين ثبت انتهاكهم لقواعد مكافحة يتم إخطار الرياضيني واألشخاص اآلخرين ا

كما أن اشعار الرياضيني أو . من هذه الالئحة 34واملادة  7املنشطات وذلك حسب املادة 

شعار من األشخاص اآلخرين األعضاء يف احتاد رياضي وطين فيمكن أن تتم عملية اال

 .االحتاد الوطين الذي يتبع له الرياضي خالل تسليم اإلشعار اىل

 

عار انتهاكات أنظمة الرقابة على املنشطات اىل االحتادات الدولية والوكالة الدولية إش 34-3-5

 WADAملكافحة املنشطات 

عن ثبوت  WADAيتم اشعار االحتادات الدولية والوكالة الدولية ملكافحة املنشطات 

، حةمن هذه الالئ 34و املادة  7أنظمة الرقابة على املنشطات وذلك وفقًا للمادة انتهاكات 

 .بالتزامن مع إرسال اإلشعار اىل الرياضي أو الشخص اآلخر

 

 حمتوى اإلشعار اخلاص بانتهاك أنظمة الرقابة على  املنشطات  34-3-1 

 

ما  3-5رة ـام الفقـجيب أن يتضمن إشعار انتهاك أنظمة الرقابة على املنشطات وفقًا ألحك

ومستوى  وختصصه ارسها،ك اليت الرياضة ونوع واسم بلده، الرياضي، اسم: يلي

 إطار خارج أو املنافسة إطار جيرى داخل االختبار ان إذا إطارها، وما يف املنافسة
وأية معلومات ، املخترب بّلغ عنها اليت التحليل ونتيجة العينة، مجع وتاريخ املنافسة،

 .أخرى يتطلبها املعيار الدولي للفحص والتقصي
 

فيجب على اإلشعار أن يتضمن االنتهاك الذي  3-5فقرة أما االنتهاكات اليت ال تتضمنها ال

 . وكذلك األساس القانوني الذي بين عليه، جرى ارتكابه

 

 تقارير وضع احلالة  34-3-4

 

فيما عدا التحقيقات اليت مل ترد يف إشعار انتهاك أنظمة الرقابة على املنشطات وفق الفقرة 

رقابة على املنشطات بصورة منتظمة مبا واملنظمات الوطنية لل WADAجيب إبالغ ، 34-3-3

، 31أو  1أو  7يستجد من تطورات عن حالة ونتائج أية مراجعة أو إجراءات تتم مبوجب املادة 

كما ينبغي موافاتهم كتابيًا بشرح معقول عن احلالة أو ايضاح سبب القرار الصادر هلذه 

 . احلالة
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 السرية  34-3-6

 

علومات اىل غري األشخاص املفرتض معرفتهم بهذه ال جيوز ألية منظمة نشر أية م 

ذات  العربية السعوديةوذلك يشمل األشخاص املناسبني يف اللجنة األوملبية )املعلومات 

بنشر تلك  SAADCاىل أن تقوم ( واالحتاد الوطين والفريق يف رياضة الفرق، الصلة

العلن حسب ما ورد يف  املعلومات بشكل علين أو عندما تفشل يف نشر تلك املعلومات على

 .أدناه 1-34 الفقرة 

 

 االشعار بقرارات انتهاكات أنظمة الرقابة على املنشطات والطلب لنسخ من امللفات 34-5

 

  راتـوجب الفقـادرة مبـرارات انتهاك أنظمة الرقابة على املنشطات الصـجيب أن تتضمن ق   34-5-3

مجيع االسباب اليت ادت لصدور القرار  6-31أو  1-35-39أو  6-39أو  6-39أو  4-39أو  1-1أو 33 -7

وإذا كان . سبب عدم فرض العقوبة القصوى( حسب ما تقتضي الضرورة)مبا يف ذلك 

أن تصدر  SAADCفيجب على ، القرار قد صدر بغري اللغة اإلجنليزية أو الفرنسية

 . لفرنسيةخملصًا قصريًا عن القرار واألسباب الداعمة له باللغة اإلجنليزية أو ا

أن تطلب رمسيًا  3-5-34مبوجب الفقرة ه كانت قد تلقتقرار استئناف بق احل SAADCلـ    34-5-5

يومًا من تاريخ استالمها للقرار نسخًة كاملة من ملف القضية املتعلقة  36خالل مدة 

 .بذلك القرار

 

 املنشطات أنظمة الرقابة علىعن انتهاكات اإلعالن للجمهور    34-1

 
بالكشف علنًا عن هوية الرياضي  SAADCللجنة السعودية للرقابة على املنشطات  حيق 34-1-3

أو أي شخص آخر ثبت لديها انتهاكه ألنظمة الرقابة على املنشطات وذلك بعد اشعار 

على أن يتم  7-7أو  6-7و أ 6-7و أ 4-7و أ 1-7الرياضي أو اي شخص آخر حسب الفقرات 

د الدولي املعين الذي يتبع له الرياضي أو الشخص واالحتا WADAيف الوقت نفسه اشعار 

 .5-3-34اآلخر حسب الفقرة 

 

بإصدار بيان اعالمي عن املعلومات املتعلقة بانتهاك أنظمة  SAADCجيب أن تقوم  34-1-5

ونوع االنتهاك، واسم الرياضي أو الشخص ، الرقابة على املنشطات مبا فيها نوع الرياضة

انتهاك أنظمة الرقابة على املنشطات إضافة اىل نوع املادة أو اآلخر الذي ارتكب خمالفة 

وذلك يف مهلة ال تتجاوز الـ ، وكذلك العواقب املفروضة( إن وجدت)الطريقة احملظورة 

أو بعد التنازل ،  5-5-31أو  3-5-31يومًا للقرار النهائي القابل لالستئناف مبوجب الفقرة  59

، 1نازل عن احلق يف حضور جلسة استماع وفقًا للمادة أو بعد الت، عن احلق يف االستئناف

أو أن ال يتم االستئناف يف ثبوت انتهاك أنظمة الرقابة على املنشطات خالل املدة 

يومًا  59أن تصدر بيان اعالمي خالل مدة  SAADCكذلك جيب على . القانونية املناسبة

نظمة الرقابة على املنشطات من صدور قرارات االستئناف النهائية املتعلقة بانتهاكات أ

 .حيتوي على مجيع املعلومات املذكورة أعاله

 

يف حالة ثبوت عدم ارتكاب الرياضي أو الشخص اآلخر ألي انتهاك ألنظمة الرقابة على  34-1-1

عندها ال يتم ، املنشطات وذلك بعد حضور جلسة استماع أو إجراء استئناف بهذه القضية

سوف . عد موافقة الرياضي أو أي شخص آخر موضوع القرارنشر القرار على العلن إال ب

وحاملا يتم ، بالعمل على بذل جهود معقولة للحصول على تلك املوافقة SAADCتقوم 

ككن نشر القرار بشكل علين مبجمله ، احلصول على موافقة الرياضي أو الشخص اآلخر

 .أو بصيغته املنقحة حسب موافقة الرياضي أو الشخص اآلخر
 

االدنى املكتمل من املعلومات املطلوبة على املوقع االلكرتوني لـ جيب أن يتم نشر احلد  34-1-4

SAADC (www.saadc.com)كما جيب اإلبقاء على تلك ، أو أية وسيلة أخرى

 .فرتة عدم األهلية املعلومات ملدة شهر واحد أو طوال

 

http://www.saadc.com/
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أو االحتادات الوطنية أو أيًا من مسؤوليهم التعليق بشكل علين على  SAADCلـ  نال كك 34-1-6

حقائق ومعلومات حمددة يف قضية منظورة ال تزال قيد التحقيق إال إذا كان ردًا على 

أية تصرحيات علنية منسوبة للرياضي أو الشخص اآلخر الذي ثبت عليهم انتهاك 

الف وصف االجراءات النظامية و العلمية خت)أنظمة الرقابة على املنشطات أو ملمثليهم 

 (.للقضية

 

غري مطلوب إذا كان الرياضي أو  5-1-34االعالن اإللزامي للجمهور الوارد يف الفقرة  34-1-6

الشخص اآلخر الذي ارتكب خمالفة انتهاك أنظمة الرقابة على املنشطات من فئة 

ة ختص أحدًا من فئة وأي اعالن خياري للجمهور ألية معلومات يف قضي. القاصرين

 . القاصرين أن يكون متناسبًا مع وقائع وظروف القضية

 

 التقارير اإلحصائية 34-4

 

أن تقوم بنشر تقرير إحصائي عام عن أنشطتها يف جمال الرقابة على  SAADCعلى 

وككن لـ . WADAمع تقديم نسخة منه اىل ، املنشطات وذلك مرة كل سنة على األقل

SAADC ارير تظهر أمساء الرياضيني الذين خضعوا لفحوصات الكشف أيضًا أن تنشر تق

 . عن املنشطات وتواريخ تلك الفحوصات

 

 مركز تبادل املعلومات حول مراقبة تعاطي املنشطات 34-6

 
لتسهيل التنسيق يف عمل خطة توزيع الفحوصات ولتحاشي أية ازدواجية يف عمل الفحوصات من 

أن ترفع تقاريرها عن فحوصات  SAADCب على جي، قبل منظمات مكافحة املنشطات املختلفة

الرياضيني يف املنافسات وخارجها اىل مركز تبادل املعلومات اخلاص بالوكالة الدولية ملكافحة 

فورًا بعد إجراء تلك  ADAMSاملنشطات وذلك من خالل برنامج إدارة مكافحة املنشطات 

للرياضي ، وفقًا للقواعد املعمول بهاوسوف تكون هذه املعلومات متاحة عند الضرورة و. الفحوصات

ولالحتاد الدولي الذي يتبع له الرياضي وألية منظمة من منظمات مكافحة املنشطات لديها 

 . السلطة على ذلك الرياضي

 

 خصوصية البيانات 34-6
 

أن تقوم جبمع أو حفظ أو معاجلة أو نشر املعلومات الشخصية  SAADCككن لـ  34-6-3

األشخاص اآلخرين حيثما جتد ذلك ضروريًا ومناسبًا إلجراء اخلاصة بالرياضيني او 

مبا يف ذلك ) واملعايري الدولية ، أنشطتها يف مكافحة املنشطات وفقًا لالئحة الدولية

إضافة اىل هذه ، (حتديدًا، املعيار الدولي حلماية اخلصوصية و املعلومات الشخصية

 .الالئحة

  

يم معلومات مبا فيها البيانات الشخصية ألي شخص سوف يعترب أي مشارك يقوم بتقد 34-6-5

وفقًا هلذه الالئحة موافق ضمنيًا مبقتضى قوانني محاية البيانات املعمول بها على أن هذه 

املعلومات ككن مجعها ومعاجلتها ونشرها واستخدامها من قبل ذلك الشخص وذلك 

ة واملعلومات بغرض تطبيق هذه القواعد حسب املعيار الدولي حلماية اخلصوصي

 .الشخصية أو حسب ما يراه ضروريًا لتطبيق هذه الالئحة
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نتائج  فإن عمليات الفحص أو، 31مع االحتفاظ حبق االستئناف املنصوص عليه يف املادة  36-3

ئحة الدولية ملكافحة جلسات االستماع أو القرارات القضائية النهائية املتناسقة مع الال

املنشطات و الصادرة عن أٍي من اجلهات املوقعة على تلك الالئحة، واليت تقع ضمن نطاق 

سلطة وصالحية اجلهة املوقعة املعنية سوف يتم تطبيقها عامليًا وينبغي االعرتاف بها 

 . واالحتادات الوطنية SAADCواحرتامها من قبل 

)

ومجيع االحتادات  SAADCعلى الرغم من عدم قبوهلا لالئحة الدولية، جيب على  36-5

فس االجراءات اليت تقوم بها جهات أخرى مل تقبل بالالئحة الدولية الوطنية االعرتاف بن

 . إذا كانت قوانني هذه اجلهات متوافقة مع مواد الالئحة الدولية

,SAADC

,

SAADC

 

فإنه جيب على االحتادات ، 31مع االحتفاظ حبق االستئناف املنصوص عليه يف املادة  36-1

فيما خيص انتهاك قوانني هذه الالئحة،  SAADCالوطنية االعرتاف بأي قرار تتخذه 

 . رورية لضمان تنفيذ هذا القرارواليت جيب عليها اختاذ مجيع التدابري الض

 

 

وجيب دمج أنظمة هذه . على مجيع االحتادات الوطنية وأعضاءها االلتزام بهذه الالئحة 36-3

ضمن أنظمة االحتادات الوطنية، حتى  الالئحة إما بشكل مباشر أو باإلشارة إليها مرجعًا

من تطبيقها مباشرة على الرياضيني أو األشخاص اآلخرين مبوجب  SAADCتتمكن 

 .صالحيات االحتادات الوطنية

 

جيب على مجيع االحتادات الوطنية أن تضع األنظمة اليت تطلب املوافقة من مجيع  36-5

ني واملدراء وأعضاء الفرق واملسؤولني الرياضيني والطواقم الرياضية املساندة مثل املدرب

والطواقم الطبية املشاركني مبسابقة أو نشاط رياضي مرخص أو مت تنظيمه من قبل 

وأن ، االحتاد الوطين أو أحد منظماته واليت توجب عليهم االلتزام بأنظمة هذه الالئحة

ك للتعامل مع النتائج وفق هذه الالئحة وذل SAADCعليهم التسليم لصالحيات 

 . كشرط ملشاركتها يف مثل هذه املسابقات

 

و احتاداتهم الدولية عن أية معلومات  SAADCعلى مجيع االحتادات الوطنية إبالغ  36-1

وكذلك التعاون مع ، تشري أو تتعلق بأي انتهاك ألنظمة الرقابة على املنشطات

يام بهذه التحقيقات اليت جتريها أية منظمة ملكافحة املنشطات لديها السلطة للق

 .التحقيقات

 



  
57 

 
  

جيب على مجيع االحتادات الوطنية أن يكون لديها قواعد انضباطية ملنع الطواقم املساندة  36-4

للرياضيني الذين يتعاطون املواد أو الطرق احملظورة بدون مربر قانوني من تقديم العون 

 .أو االحتاد الوطين SAADCللرياضيني مبوجب صالحيات 

 

ع االحتادات الوطنية أن تقوم بتنفيذ برنامج توعية عن املنشطات يتطلب من مجي 36-6

 . SAADCبالتعاون مع 

 

 

البدء يف إجراءات انتهاك الرقابة على املنشطات ألي رياضي أو أي شخص آخر ما مل يتم إبالغه بانتهاك  نال كك

أو حماولة ابالغه بشكل معقول خالل مدة عشر ، 7دة أنظمة الرقابة على املنشطات حسب ما هو ورد يف املا

 . سنوات من تاريخ وقوع هذا االنتهاك

SAADCWADA
 

من الالئحة الدولية  5-6-51بالتزامها بالالئحة الدولية وذلك حسب الفقرة  WADAأن تبلغ  SAADCعلى 

 . ملكافحة املنشطات

 

 

 

وضع برامج تعليمية وتوعوية لرياضة خالية من املنشطات وكذلك تنفيذها وتقييمها ومراقبة  SAADCعلى 

وأن ، من الالئحة الدولية ملكافحة املنشطات 5-31املعلومات، وأن تشمل كحد أدنى املواضيع املدرجة يف الفقرة 

 .ساندة يف مثل هذه الربامجتقوم بتقديم الدعم الالزم ملشاركة الرياضيني واألطقم امل

 

 

تعديل أنظمة هذه الالئحة من  SAADCحيق للجنة السعودية للرقابة على املنشطات  59-3

 .وقت آلخر

 

يتم تفسري هذه الالئحة على أنها نصوص ومواد مستقلة ومنفصلة حبد ذاتها وليس  59-5

 .قوانني أو نظم موجودة أصاًل بناءًا على

 

وال جيب أن تعترب جزءًا ، تعترب عناوين مواد وفقرات هذه الالئحة وسيلة للتسهيل فقط 59-1

 .من جوهر هذه املواد أو تؤثر بأي شكل من األشكال مبحتوى املواد اليت تشري إليها

 

ءًا ال يتجزأ من مواد هذه تعترب الالئحة الدولية ملكافحة املنشطات واملعايري الدولية جز 59-4

يف حال وجود أي ( أحكام الالئحة الدولية و املعايري الدولية)الالئحة وجيب أن تسود 

 .خالف

 

مت صياغة هذه الالئحة اعتمادًا على املواد ذات العالقة من الالئحة الدولية ملكافحة  59-6

كما تعترب . عمول بهااملنشطات وجيب تفسريها مبا يتماشى مع مواد الالئحة الدولية امل

 .املقدمة جزءًا ال يتجزأ من هذه الالئحة

 

وضعت التعليقات املذيلة أسفل بعض مواد الالئحة الدولية والالئحة السعودية للرقابة  59-6

 .على املنشطات لتفسري هذه األنظمة
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يناير  3فق هـ املوا3416ربيع األول  39جيب أن تدخل هذه الالئحة حيز التنفيذ ابتدًاء من  59-7

، م، وال جيوز تطبيقها بأثر رجعي على القضايا اليت مل يبت فيها قبل هذا التاريخ5936

 : شريطة أن ال تكون ضمن مايلي

 

انتهاك " وجود انتهاك أنظمة الرقابة على املنشطات بعد تاريخ تنفيذ الالئحة مع وجود  59-7-3

وذلك لغرض حتديد العقوبات وفق قبل تاريخ تنفيذ الالئحة، " انتهاك ثاني"أو " أولي

 .39املادة 

 

جيب النظر اىل فرتة األثر الرجعي اليت ككن اعتبار االنتهاكات السابقة فيها على أنها  59-7-5

على أنها  37ومدة التقادم املنصوص عنها يف املادة  6-7-39انتهاكات متعددة وفق الفقرة 

بشرط عدم انتهاء سريان مدة التقادم قواعد اجرائية وجيب تطبيق األثر الرجعي عليها 

أما فيما يتعلق بقضايا انتهاكات أنظمة الرقابة على . حبلول تاريخ تنفيذ الالئحة

املنشطات املعلقة واليت تقع حبلول تاريخ تنفيذ الالئحة أو بعده واملبنية على انتهاك 

دها جيب أن عن، ألنظمة الرقابة على املنشطات والذي وقع قبل تاريخ تنفيذ الالئحة

ختضع القضية للقواعد املوضوعية ملكافحة املنشطات النافذة وقت وقوع االنتهاك ما مل 

ينطبق على ظروف " االعتدال" تقرر اللجنة املوكول إليها التحقيق يف القضية أن مبدأ 

 .القضية

 

 يف فشل الرياضي بتحديد أماكن تواجده قبل تاريخ تنفيذ 4-5جيب تطبيق الفقرة  59-7-1

الفشل يف حضور فحص الكشف عن املنشطات أو التغيب عنه حسب تعريف )الالئحة 

كما ككن االعتماد عليها قبل تاريخ تنفيذ الالئحة ، (املعيار الدولي للفحص والتقصي

شهرًا من  35ولكن ككن اعتبارها الغية بعد ، وفق املعيار الدولي للفحص و التقصي

 .وقوعها

 

االت اليت يتم فيها إصدار قرار نهائي بانتهاك ألنظمة الرقابة على فيما يتعلق باحل 59-7-4

ولكن ال يزال الرياضي أو الشخص اآلخر يقضي ، املنشطات قبل تاريخ تنفيذ الالئحة

عندها ككن للرياضي أو الشخص اآلخر ، فرتة عدم األهلية حبلول تاريخ تنفيذ الالئحة

تقع عليها مسؤولية إدارة النتائج التقدم بطلب ملنظمة مكافحة املنشطات اليت 

النتهاكات أنظمة الرقابة على املنشطات للنظر يف ختفيض فرتة عدم االهلية على ضوء 

وككن استئناف . جيب التقدم بهذا الطلب قبل انتهاء فرتة عدم األهلية. هذه الالئحة

أية قضية والككن تطبيق أنظمة هذه الالئحة على . 5-31القرار الصادر وفقًا للفقرة 

كان قد صدر فيها قرار نهائي بانتهاك أنظمة الرقابة على املنشطات وقد انتهت فرتة 

 . عدم األهلية

 

حيث مت حتديد  3-7-39بهدف تقييم فرتة عدم األهلية بسبب االنتهاك الثاني حسب الفقرة  59-7-6

فإنه ، ذه الالئحةعقوبة االنتهاك األول بناًء على األنظمة املعمول بها قبل تاريخ تنفيذ ه

جيب تطبيق فرتة عدم األهلية اليت كان من املمكن تقييمها عن االنتهاك األول وفقًا هلذه 

 . الالئحة

 

 

حبفظ النص الرمسي لالئحة الدولية  WADAسوف تقوم الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات  53-3

وسوف يتم اعتماد النسخة . نشطات وسوف تنشره باللغتني اإلجنليزية والفرنسيةملكافحة امل

 .اإلجنليزية يف حال حدوث أي خالف بني النسختني

 

 .سوف يتم االستعانة بالتعليقات املذيلة أسفل خمتلف أحكام الالئحة لتفسري مواد الالئحة 53-5

 

لى أنها نص مستقل ومنفصل حبد ذاته وليس جيب تفسري الالئحة الدولية ملكافحة املنشطات ع 53-1

 .إشارة اىل قانون قائم أو نظم لألطراف املوقعة أو احلكومات

 

وال جيب ، تعترب عناوين مواد وفقرات الالئحة الدولية ملكافحة املنشطات وسيلة للتسهيل فقط 53-4

 .واد اليت تشري إليهاأن تعترب جزءًا من جوهر هذه املواد أو تؤثر بأي شكل من األشكال مبحتوى امل
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لن يتم تطبيق الالئحة بأثر رجعي على قضايا سابقة لتاريخ قبول الالئحة الدولية ملكافحة  53-6

ولكن ككن االستمرار باعتبار . املنشطات من قبل األطراف املوقعة وتنفيذها ضمن نظمها

وذلك " انتهاكات ثانية"أو " انتهاكات أولي"االنتهاكات اليت وقعت قبل اعتماد الالئحة على أنها 

 .عن االنتهاكات ما بعد اعتماد الالئحة 39بهدف حتديد العقوبات مبوجب املادة 

 

سوف يتم اعتبار هدف ونطاق وتنظيم الربنامج الدولي ملكافحة املنشطات باإلضافة اىل الالئحة 53-6

على أنها  39يق املادة واألمثلة على تطب( 5)وكذلك التعاريف وملحق الالئحة ( 3)وملحق الالئحة 

 . جزء ال يتجزأ من الالئحة الدولية ملكافحة املنشطات

 

 

 أدوار و مسؤوليات الرياضي 55-3

 

 .أن يكون على معرفة بهذه الالئحة وأن يلتزم بها    55-3-3 

 

 .لعينات يف كل األوقاتأن يكون حاضرًا لعملية مجع ا   55-3-5 

 

,

,EPO

 

حتمل كامل املسؤولية يف سياق مكافحة املنشطات عن اي شيء يدخل جسمه  55-3-1

 .أو يستخدمه

 

إبالغ الطاقم الطيب بضرورة التزامهم بعدم استخدام مواد أو طرق حمظورة  55-3-4

لوا املسئولية بضمان عدم وجود أي انتهاك ألنظمة الرقابة على وأن يتحم

 .املنشطات يف العالج الطيب املقدم له

 SAADCإبالغ احتاداتهم الدولية و اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات  55-3-6

اليت يتبعون هلا عن أي قرار صادر عن أي جهة غري موقعة على الالئحة عن 

هاك ألنظمة الرقابة على املنشطات خالل العشر سنوات ارتكاب الرياضي النت

 .السابقة

 

التعاون مع منظمات مكافحة املنشطات اليت جتري حتقيقات حول انتهاكات  55-3-6

 . أنظمة الرقابة على املنشطات

 

 أدوار ومسؤوليات األطقم املساندة للرياضي 55-5

 

 .هاأن يكون على معرفة بهذه الالئحة وأن يلتزم ب 55-5-3

 .إبداء التعاون مع برنامج فحص الرياضي 55-5-5

استخدام نفوذهم للتأثري على قيم وسلوك الرياضي بغية تعزيز اجراءات  55-5-1

 .مكافحة املنشطات

 SAADCإبالغ احتاداتهم الدولية و اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات  55-5-4

 موقعة على الالئحة عن اليت يتبعون هلا عن أي قرار صادر عن أي جهة غري

ارتكاب الرياضي النتهاك ألنظمة الرقابة على املنشطات خالل العشر سنوات 

 .السابقة

التعاون مع منظمات مكافحة املنشطات اليت جتري حتقيقات حول انتهاكات  55-5-6

 .أنظمة الرقابة على املنشطات

موادًا أو طرقًا حمظورة  كنع على األطقم املساندة للرياضي استخدام أو حيازة 55-5-6

 .بدون اي مربر قانوني
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ADAMS : هو اختصار لــ"Anti-Doping Administration and Management 

System" ، وهو برنامج إداري و تنظيمي لربامج مكافحة املنشطات، يعتمد قاعدة بيانات على شبكة

البيانات كما يدعم اصدار التقارير وذلك ملساعدة الدول االنرتنت وينظم حتميل وختزين ومشاركة 

يف تنفيذ براجمهم مع اقرتانه  WADAو اهليئات األعضاء والوكالة الدولية ملكافحة املنشطات 

 . بقوانني محاية املعلومات

 

هو توفري أو تزويد أو اإلشراف على أو تسهيل أو املشاركة يف استخدام أو املساعدة يف   : اءـإعط

ومع ذلك فإن هذا التعريف ال يشمل . تخدام املادة أو الطريقة احملظورة من قبل أي شخص آخراس

تصرفات العاملني يف اجملال الطيب النابعة عن حسن نية فيما يتعلق باستخدام املادة أو الطريقة 

كما أنه لن يشمل ، احملظورة ألغراض عالجية حقيقية و قانونية أو اية اسباب اخرى مقبولة

ألعمال اليت تنطوي على استخدام املواد احملظورة اليت تعترب غري حمظورة خارج املنافسات ما مل تظهر ا

الظروف مبجملها على أن القصد من استخدام تلك املواد احملظورة مل يكن بنية أغراض عالجية 

 .حقيقة و قانونية أو أنه كان بغرض حتسني أداء الرياضي

 

، WADAهو تقرير يصدر عن خمترب معتمد أو موافق عليه من  ":بيةاجيا"نتيجة حتليلية عكسية 

ومتوافق مع املعيار الدولي للمختربات والوثائق الفنية ذات الصلة، والذي حيدد يف العينة وجود مادة 

( مبا يف ذلك ارتفاع مستوى العناصر ذاتية املنشاء)أو االثار الدالة عليها  األيضيةحمظورة أو نواجتها 

 . دليل على استخدام طريقة حمظورة أو وجود

 

جلواز " اجيابية"هو تقرير حيدد نتيجة عكسية : جلواز السفر البيولوجي" اجيابية"نتيجة عكسية 

 . السفر البيولوجي للرياضي حسب ما هو حمدد يف املعايري الدولية املعمول بها

 

األنظمة لبدء أو تطبيق أو هي أي جهة موقعة و مسؤولة عن تبين  :منظمة الرقابة على املنشطات

بية وهذا يتضمن، على سبيل املثال، اللجنة األومل. فرض اي جزء من عملية الرقابة على املنشطات

قوم بإجراء فحوصات ومنظمي األحداث الرياضية الكربى اليت ت، وملبية الدوليةواللجنة البارأ، الدولية

، وكالة الدولية ملكافحة املنشطاتوكذلك ال، طات خالل األحداث الرياضيةالكشف عن املنش

 . واالحتادات الرياضية الدولية واملنظمات الوطنية ملكافحة املنشطات

 

حسب تعريف كل احتاد )هو أي شخص يشارك يف املنافسات الرياضية على املستوى الدولي  :الرياضي

(. املنشطاتحسب تعريف كل منظمة وطنية للرقابة على )أو على املستوى الوطين، (رياضي دولي

كما يكون ملنظمة الرقابة على املنشطات حرية التصرف يف تطبيق أنظمة مكافحة املنشطات على أي 

وفيما يتعلق ". الرياضي"رياضي ليس من املستوى الدولي أو الوطين وبالتالي إدراجه ضمن تعريف 

مكن ملنظمة الرقابة بأولئك الرياضيني الذين ليسوا من فئات رياضيي املستوى الدولي أو الوطين في

على املنشطات أن تلجأ ؛ اىل إجراء عدد حمدود من الفحوصات أو التقوم بذلك على اإلطالق؛ أو أنها ال 

تستهدف القائمة الكاملة للعناصر احملظورة يف حتليل العينات؛ أو أنها تطلب معلومات حمددة عن 

ال تطالب الرياضي بتقديم استثناء  أماكن تواجد الرياضي أو ال تطلب ذلك على اإلطالق؛ أو أنها

فيجب تطبيق مجيع التبعات الواردة يف الالئحة الدولية ، ومع ذلك. لألغراض العالجية بشكل مسبق

إذا جرى انتهاك أنظمة الرقابة على املنشطات مبوجب ( 5-1-34باستثناء الفقرة )ملكافحة املنشطات 

ضع لسلطة منظمة الرقابة على املنشطات ويشارك من قبل أي رياضي خا  6-5أو  1-5أو  3-5الفقرات 

 0-5والفقرة  1-5ألغراض الفقرة ، كما يعرف الرياضي. مبنافسات دون املستوى الدولي أو الوطين

بأنه اي شخص يشارك يف ، وكذلك ألغراض التوعية والتعليم يف جمال الرقابة على املنشطات

منظمة من منظمات الرقابة على املنشطات الرياضة حتت سلطة اي جهة موقعة أو حكومة أو أي 

 . قبلت بالالئحة الدولية ملكافحة املنشطات
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يق البيانات حسب ما ورد يف هو الربنامج والطرق اخلاصة جبمع و تنس :جواز سفر الرياضي البيولوجي

 . املعايري الدولية للفحص والتقصي واملعايري الدولية للمختربات

 

هو أيًا من املدرب أو املمرن أو املدير اإلداري أو وكيل األعمال أو عضو فريق  :الطاقم املساند للرياضي

أو يعاجل أو يساعد أو املوظف الرمسي أو الطبيب أو الفريق الطيب أو األهل أو أي شخص يعمل مع 

 .الرياضيني املشاركني يف منافسة رياضية أو يستعد هلا

 

هي املشاركة بشكل متعمد يف تصرف كثل خطوة أساسية يف جمموعة تصرفات ككن أن  :حماولة

وال تعترب احلاالت اليت يتم التخلي . تصل يف ذروتها اىل ارتكاب انتهاك ألنظمة الرقابة على املنشطات

ل الشخص احملاول قبل اكتشافه من طرف آخر ليس مشاركًا يف احملاولة انتهاكًا عنها من قب

 .   ألنظمة مكافحة املنشطات

 

هي تقرير الذي يصدر عن خمترب معتمد أو موافق عليه من قبل الوكالة الدولية  :نتيجة غري طبيعية

فحة املنشطات والذي أو اي جهة أخرى معتمدة من الوكالة الدولية ملكا WADAملكافحة املنشطات 

حيتاج اىل مزيد من التقصي حسب ما هو وارد يف املعيار الدولي للمختربات أو الوثائق الفنية ذات 

 ". اجيابية"الصلة وذلك قبل تقرير العينة على أنها نتيجة عكسية 

   

يف  هي تقرير يصف نتيجة غري طبيعية جلواز السفر كما هو موضح :نتيجة غري طبيعية جلواز السفر

 . املعايري الدولية املطبقة

 

CAS:  اختصار لـ"Court of Arbitration for Sport"وهي حمكمة التحكيم الرياضية ، 

 

 ".Code"هي الالئحة الدولية ملكافحة املنشطات   :الالئحة 

 

و مثل مباراة كرة السلة ا، هي اي سباق فردي أو مباراة أو لعبة أو مسابقة رياضية فردية :املنافسة 

أما سباقات املراحل واملسابقات الرياضية األخرى اليت متنح . مرت يف ألعاب القوى 399نهائيات سباق 

جوائزها على اسس يومية او مرحلية فيتم التفريق فيها بني املنافسة الرياضية واحلدث الرياضي 

 .وفقًا ألنظمة االحتاد الرياضي الدولي املعين
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 :ة على املنشطاتتبعات انتهاكات أنظمة الرقاب

إن انتهاك الرياضي أو اي شخص آخر ألنظمة الرقابة على املنشطات قد يؤدي اىل واحد او اكثر من 

يعين أن نتائج الرياضي يف حدث رياضي أو منافسة رياضية معينة  :إلغاء النتائج( أ: )التبعات التالية

: عدم األهلية( ب)، قاط واجلوائزتشطب مع مجيع تبعاتها واملتضمنة مصادرة مجيع امليداليات والن

تعين حظر الرياضي أو اي شخص آخر بسبب انتهاكه ألنظمة الرقابة على املنشطات لفرتة زمنية 

حمددة عن املشاركة يف أي منافسة رياضية أو نشاط آخر أو حجب التمويل املالي عنه وفقًا للفقرة 

و اي شخص آخر بشكل مؤقت عن املشاركة يعين ان حيظر على الرياضي أ: إيقاف مؤقت( ج)،  39-35-3

تعين : التبعات املالية( د)؛  1يف اي منافسة رياضية سابقة للقرار املتخذ يف جلسة استماع وفقًا للمادة 

العقوبات املالية املفروضة بسبب انتهاك أنظمة الرقابة على املنشطات أو اسرتداد املصاريف املتعلقة 

يعين نشر أو توزيع :  النشر العلين أو رفع التقارير( هـ )نشطات؛ بانتهاك أنظمة الرقابة على امل

ككن للفرق املشرتكة . 34املعلومات على العامة أو األشخاص غري املخولني باإلبالغ املسبق حسب املادة 

 . من الالئحة الدولية ملكافحة املنشطات 33يف رياضة الفرق أن تكون عرضًة للتبعات حسب املادة 

 

هو املنتج الذي حيتوي على مادة حمظورة غري مدرجة على بطاقة تعريف املنتج أو ضمن  :ثمنتج ملو

 . املعلومات املتاحة عند البحث عنها يف االنرتنت

  

 . انظر يف تبعات انتهاكات أنظمة الرقابة على املنشطات أعاله :ألغاء النتائج

 

من خطة توزيع الفحوصات حتى احلسم  هي مجيع اخلطوات والعمليات بدءًا: الرقابة على املنشطات

النهائي ألي استئناف مبا يف ذلك مجيع املراحل اليت تتم بينها مثل توفري املعلومات عن اماكن تواجد 

الرياضي ومجع العينات وحتريزها ونقلها وحتليلها وإجراءات االستثناءات لألغراض العالجية وإدارة 

 . النتائج وجلسات االستماع 

 

اي سلسلة من املنافسات الرياضية املستقلة واليت تنفذ مع بعضها حتت إشراف جهة  :اضياحلدث الري

وبطولة األلعاب ، وبطوالت العامل لالحتاد الدولي للسباحة ، مثل األلعاب األوملبية )منظمة واحدة 

 (األمريكية

 

 . هو املكان املخصص من قبل اجلهة املنظمة هلذا احلدث :مكان احلدث

 

 . هو الفرتة بني بداية احلدث ونهايته حسب ما تقرره اجلهة املنظمة للحدث :ثفرتة احلد

 

تشمل العوامل . هو أي خرق لواجب أو عمل أو نقص يف إبداء الرعاية املناسبة جتاه حالة ما :اخلطأ

الواجب اختاذها يف تقييم درجة خطأ الرياضي أو الشخص اآلخر على سبيل املثال؛ مدى خربة 

، اعتبارات خاصة مثل الضعف، كون الرياضي أو الشخص اآلخر قاصرًا، الشخص اآلخرالرياضي أو 

درجة املخاطرة اليت جيب على الرياضي أو الشخص اآلخر إدراكها ودرجة االنتباه والتقصي اليت 

جيب على الظروف املعتربة يف . جيب على الرياضي أن كارسها حتى يكون يف مستوى إدراك املخاطر

خطأ الرياضي أو الشخص اآلخر أن تكون حمددة وذات صلة بشرح أسباب توجه الرياضي  تقييم درجة

وبالتالي وعلى سبيل املثال فإن حقيقة أن . أو الشخص اآلخر حنو خمالفته لقواعد السلوك املتوقعة

أو حقيقة أن ، الرياضي سوف خيسر الفرصة يف كسب مبلغًا كبريًا من املال خالل فرتة عدم األهلية

او يف توقيت املوسم الرياضي لن  ،رياضي مل يتبق له سوى القليل من الوقت يف مسريته الرياضيةال

 . 5-6-39أو  3-6-39ة  تقليص فرتة عدم األهلية وفق الفقرتشكل عواماًل ذات صلة جيب اختاذها يف

,
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 . لرقابة على املنشطات أعالهاىل تبعات انتهاك أنظمة ا انظر :التبعات املالية

 

ما مل يرد خالف ذلك يف أنظمة االحتاد الدولي املعين أو للجهة املنظمة للحدث  :أثناء املنافسة

ساعة واليت من املقرر  35فإن ذلك يعين الفرتة الزمنية اليت تبتدأ بها املسابقة الرياضية قبل ، الرياضي

 .  سابقة وكذلك مجيع عمليات مجع العينات يف تلك املسابقةفيها أن يشارك فيها الرياضي اىل نهاية امل

 
ولية ملكافحة هو فريق من املراقبني يعمل حتت إشراف الوكالة الد :برنامج املراقبني املستقلني

املنشطات مهمته مراقبة إجراءات الكشف عن املنشطات يف أحداث رياضية معينة وإعداد تقارير خاصة 

 . عن هذه املراقبة

 

 . هي اي رياضة ال تندرج ضمن رياضة الفرق: الرياضة الفردية

 

 . تبعات انتهاكات أنظمة الرقابة على املنشطات أعاله انظر: عدم األهلية

 

وملبية الدولية أو اللجنة هو أي حدث أو منافسة رياضية تكون فيها اللجنة األ :ياضي الدولياحلدث الر

وملبية الدولية أو االحتاد الدولي أو منظمة األحداث الرياضية للقاصرين أو أي منظمة رياضية البارأ

 . احلدث دولية أخرى هي اجلهة املنظمة للحدث الرياضي أو أن تقوم بتعيني مسؤولني فنيني هلذا

 

هم الرياضيون الذين ينافسون يف رياضة على املستوى الدولي حسب تعريف  :رياضي املستوى الدولي

 .كل احتاد دولي مبا يتماشى مع املعيار الدولي للفحص والتقصي

  

,

,

 
هو معيار تبنته الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات دعمًا لالئحة الدولية ملكافحة : املعيار الدولي

جيب أن يكون ( مقارنة مبعيار بديل آخر أو ممارسة أو إجراء)االلتزام باملعيار الدولي  ان. املنشطات

جيب على . كافيًا لالستنتاج بأن االجراءات املبينة يف املعيار الدولي قد جرى تنفيذها بشكل صحيح

 . املعايري الدولية ان تتضمن أية وثائق فنية متوافقة مع املعيار الدولي

 

 هي اململكة العربية السعودية": كة العربية السعوديةاململ"الدولة 

KSA : اختصار لــ"Kingdom of Saudi Arabia "اململكة العربية السعودية 

 

هي االحتادات القارية للجان األوملبية الوطنية واملنظمات  :منظمات األحداث الرياضية الكربى

نظمة ألي أحداث رياضية قارية أو الدولية األخرى املتعددة الرياضات واليت تعمل كجهات م

 . إقليمية أو دولية

 

هي أي مركب كيميائي أو جمموعة مركبات كيميائية أو مؤشرات حيوية تشري اىل  :االثر الدال

  . استخدام عناصر أو طرق حمظورة
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 . هي اي مادة نتجت عن عمليات حتول حيوية :النواتج األيضية

 

 . سنة 31ن الـ هو أي شخص طبيعي مل يبلغ س :القاصر

 

هو الكيان املخول على الصعيد الوطين يف كل بلد المتالك  :املنظمة الوطنية للرقابة املنشطات

الصالحية واملسؤولية األساسية لتبين وتطبيق أنظمة الرقابة على املنشطات وختطيط عملية مجع 

لكيان من قبل السلطات ويف حال عدم تشكيل هذا ا. العينات وإدارة النتائج وعقد جلسات االستماع

 . املعنية تقوم اللجنة األوملبية الوطنية أو من ختوله بالتعامل مع أنظمة الرقابة على املنشطات

 

هو أي حدث أو مسابقة رياضية يتضمن رياضيني من املستوى الدولي أو  :احلدث الرياضي الوطين

 . الوطين ولكنه ليس حدثًا دوليًا

 

أي جهة حملية أو إقليمية يكون عضوًا أو معرتف به من قبل احتاد دولي  هو :االحتاد الرياضي الوطين

 . على أنه اجلهة املنظمة لرياضة االحتاد الدولي يف ذلك البلد أو املنطقة

 

هو الرياضي الذي يشارك يف املنافسات الرياضية على املستوى احمللي وذلك  :رياضي املستوى احمللي

ابة على املنشطات مبا يتماشى مع املعيار الدولي للفحص حسب حتديد كل منظمة وطنية للرق

 . 4-3يف اململكة العربية السعودية يتم تعريف رياضيي املستوى احمللي وفقًا ملا ورد يف الفقرة . والتقصي 

 

ككن هلا أن تشمل . هي اللجنة املعرتف بها من قبل اللجنة األوملبية الدولية  :اللجنة األوملبية الوطنية

االحتاد الرياضي الوطين يف البلدان اليت يتوىل فيها االحتاد الرياضي الوطين مسؤوليات اللجنة  أيضًا

 .  األوملبية الوطنية يف جمال مكافحة املنشطات

 

هو أن يثبت الرياضي أو الشخص اآلخر بشكل مقنع أن استعماله أو : عدم وقوع خطأ أو إهمال

أو انتهاكه ألنظمة الرقابة على املنشطات مل يكن استخدامه لعنصر حمظور أو طريقة حمظورة 

على الرياضي أن يثبت . على علم به أو حتى شك باألمر رغم اختاذه ألقصى درجات احليطة واحلذر

باستثناء احلالة اليت  يكون فيها  3-5كيفية دخول املادة احملظورة اىل جسمه اذا كان انتهاك للفقرة 

 . الرياضي قاصرًا

 

هو أن يثبت الرياضي أو الشخص اآلخر أن اخلطأ أو اإلهمال الذي  :أو إهمال جسيم عدم وقوع خطأ

وقع مل يكن ذا عالقة هامة بانتهاك أنظمة الرقابة على املنشطات وذلك عند النظر اىل مجيع الظروف 

على الرياضي أن يثبت كيفية دخول . بشمولية آخذين بعني االعتبار معايري عدم وقوع خطأ أو إهمال

 . باستثناء احلالة اليت يكون فيها الرياضي قاصرًا 3-5ملادة احملظورة اىل جسمه اذا كان انتهاك للفقرة ا

 
,

 
 . هو اي فرتة ليست داخل املنافسات الرياضية :رياضيةخارج املنافسة ال

 

 هو أي رياضي أو فرد من أفراد الطاقم املساند للرياضي :املشارك

 
 . أي شخص طبيعي أو منظمة أو كيان آخر :الشخص

 

جيب أن يكون لدى الشخص السيطرة ) هي االستحواذ املادي الفعلي أو االستحواذ املعنوي  :احليازة

لنية يف السيطرة على العنصر أو الطريقة احملظورة أو على األماكن  اليت توجد بها تلك التامة أو ا
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ويف احلاالت اليت ال كتلك فيها الشخص سيطرة تامة على العناصر أو (. العناصر أو الطرق احملظورة

كون الطرق احملظورة أو على املنشآت اليت تتواجد فيها تلك العناصر أو الطرق احملظورة عندها ي

االستحواذ املعنوي معتربًا فقط  إذا كان الشخص يعلم بوجود العناصر أو الطرق احملظورة وينوي 

ال يعد الشخص قد انتهك أنظمة الرقابة على املنشطات بناًء على االستحواذ املعنوي . السيطرة عليها

استحواذه من إذا ما قام هذا الشخص بتصرف إجيابي يبني عدم نيته االستحواذ وختلى عن ، فقط

وذلك قبل استالمه ألي إبالغ عن ، خالل اإلعالن الصريح عنه لدى منظمة الرقابة على املنشطات

فإن شراء ، بالرغم من أي شيء قد يتعارض مع هذا التعريف. انتهاكه ألنظمة الرقابة على املنشطات

يشكل ( ونية أو غري ذلكمبا يف ذلك الشراء بالطرق االلكرت) العنصر احملظور أو الطريقة احملظورة 

 . استحواذًا من قبل الشخص الذي يقوم بعملية الشراء

 

,

,

,,

,

 
 هي القائمة اليت تعرف وحتدد املواد والطرق احملظورة :اد احملظورةقائمة املو

 

 . أي طريقة وردت يف قائمة املواد احملظورة :الطريقة احملظورة

 

 . أي عنصر أو فئة عناصر وردت يف قائمة املواد احملظورة :العنصر احملظور

 

ة تعقد قبل جلسة االستماع هي جلسة استماع عاجلة ومقتضب 0-7ألغراض الفقرة  :االستماع املؤقت

واليت يتم فيها إشعار الرياضي  وإعطائه فرصة لالستماع له وذلك إما بشكل  1الرئيسية حسب املادة 

 . شفهيكتابي أو 

,

 
 . تهاك أنظمة الرقابة على املنشطات أعالهاىل تبعات ان انظر :اإليقاف املؤقت

 

 . اىل تبعات انتهاك أنظمة الرقابة على املنشطات أعاله انظر :النشر العلين أو رفع التقرير العلين 

 

هي كيان إقليمي مت تعيينه من قبل دول أعضاء بغرض تنسيق : املنظمة اإلقليمية ملكافحة املنشطات

على املنشطات واليت ككن أن تشمل تبين وتطبيق أنظمة الرقابة وإدارة براجمها الوطنية للرقابة 

ومراجعة طلبات االستثناء لألغراض ، وإدارة النتائج، وعمليات ختطيط ومجع العينات، على املنشطات

 . وإجراء جلسات االستماع والربامج التوعوية على املستوى اإلقليمي، العالجية

 

تشمل رياضيني هلم أولوية قصوى و تعد بشكل منفصل من  هي قائمة: اجملموعة املستهدفة للفحص

ومن قبل املنظمات الوطنية للرقابة على ، قبل كل االحتادات الرياضية الدولية على الصعيد الدولي

والذين خيضعون لفحوصات الكشف عن املنشطات بشكل مكثف أثناء ، املنشطات على الصعيد احمللي

خطة توزيع الفحص لالحتاد الدولي أو املنظمة الوطنية  وخارج املنافسات الرياضية كجزء من
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 6-6وبالتالي جيب عليهم الكشف عن أماكن تواجدهم حسب ما ورد يف الفقرة ، للرقابة على املنشطات

 . من الالئحة الدولية ملكافحة املنشطات واملعايري الدولية للفحص والتقصي

 

SAADC: اختصار لـ"Saudi Arabian Anti-Doping Committee" وهي اللجنة السعودية

 . للرقابة على املنشطات

 

 . أي مادة حيوية جتمع ألغراض الكشف عن املنشطات :العينة

 

 

SAOC: اختصار لـ"Saudi Arabian Olympic Committee " اللجنة األوملبية  العربية

 .السعودية

 

هم الكيانات املوقعة واملوافقة على االلتزام بالالئحة الدولية ملكافحة املنشطات حسب ما ورد  :املوقعون

 . من الالئحة 51يف املادة 

 

 5-5-4 الفقرة  انظر  :املادة احملددة

 

ليس من الضروري . 5-5والفقرة  3-5إن القاعدة اليت تنص على ذلك تقع يف الفقرة  :املسؤولية الصارمة

أن تقوم منظمة الرقابة على املنشطات بإثبات نية أو خطأ أو إهمال أو املعرفة باستخدام املادة 

 . اتطنشاحملظورة من قبل الرياضي وذلك لتقرير حدوث انتهاك ألنظمة الرقابة على امل

 

أن ( 3: )فإنه جيب على الشخص الذي يقدم املساعدة الفعلية 3-6-39ألغراض الفقرة  :املساعدة الفعلية

يقوم بالكشف الكامل يف بيان خطي وموقع عن مجيع املعلومات اليت كلكها واخلاصة بانتهاكات 

حقيقات والفصل يف أي قضية أن يقوم بإبداء التعاون الكامل يف الت( 5)و، أنظمة الرقابة على املنشطات

تقديم الشهادة أمام جلان االستماع يف حال الطلب من ، على سبيل املثال، تتعلق بتلك املعلومات مبا فيها

جيب أن تكون املعلومات املقدمة ، إضافة اىل ذلك. قبل منظمة ملكافحة املنشطات أو أمام جلنة استماع

أو أن تشكل اساسًا كافيًا ، قضية قد مت البدء بإجراءاتها ذات مصداقية وجيب أن تشكل جزءًا هامًا ألية

 . ككن أن تبنى عليه القضية يف حال مل يتم البدء بإجراءاتها

 

هو التدخل بشكل غري صحيح لتعديل النتائج أو التحريف لغرض غري صحيح أو بطريقة  :التالعب

التضليل أو االخنراط بسلوك  أو عرقلة اإلجراءات أو، غري صحيحة أو ممارسة نفوذ ال ككن رده

 . احتيالي لتغيري النتائج أو منع القيام باإلجراءات النظامية

 

هو اختيار رياضيني حمددين للفحص بناًء على املعايري املنصوص عليها يف املعيار  :الفحص املستهدف

 .الدولي للفحص والتقصي

 

 . ملنافسة الرياضيةهي رياضة يسمح فيها بتبديل الالعبني أثناء ا :رياضة الفرق

 

هي أجزاء من إجراءات الرقابة على املنشطات اليت تتضمن خطة توزيع الفحوصات ومجع  :الفحص

 . العينات وحتريزها ونقلها اىل املخترب

 

عنصر أو ( أو احليازة ألي غرض)هو بيع أو منح أو إعطاء أو نقل أو إرسال أو توريد أو توزيع  :االجتار

من قبل الرياضي أو مساعده أو اي ( فعلي أو الكرتوني أو أي وسيلة أخرىبشكل )طريقة حمظورة 

ويستثنى من ذلك . طرف آخر خاضع لسلطة منظمة مكافحة املنشطات وذلك اىل طرف ثالث
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الوصفات الطبية املوثقة املتعلقة باستخدام املواد احملظورة ألسباب عالجية حقيقية وقانونية أو اية 

جيب أن ال تشمل اإلجراءات اليت تنطوي على مواد حمظورة، وال تعترب و، أسباب اخرى مقبولة 

حمظورة يف فحوصات خارج املنافسات ما مل تثبت الظروف مبجملها أن تلك املواد احملظورة مل يكن 

 . القصد منها عالجي حقيقي أو قانوني أو كان القصد منها حتسني األداء الرياضي

 

TUE: اختصار لـ"Therapeutic Use Exemption" هو االستثناء للغرض العالجي حسب

 . 4-4املنصوص عنه يف الفقرة 

 

هي االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف الرياضة والذي مت تبنيها يف الدورة  :اتفاقية اليونيسكو

ويتضمن أية تعديالت واليت مت تبنيها من قبل  5996أكتوبر  30للمؤمتر العام لليونيسكو بتاريخ  11

 . الدول األعضاء يف االتفاقية  ومؤمتر األطراف لالتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف الرياضة

 

هو استعمال أو ابتالع أو حقن أو استهالك أي عنصر أو طريقة حمظورة باي وسيلة مهما  :االستخدام

 . كانت

 

WADA :لــ اختصار"World Anti-Doping Agency " املنشطات وهي  الوكالة الدولية ملكافحة

 . 3000نوفمرب  39هيئة دولية شكلت مبوجب القانون املدني السويسري يف لوزان بتاريخ 
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يف (anabolic steroid)أظهرت وجود ستريويدات بناءة " اجيابية"نتيجة حتليل عكسية  : الوقائع

الرقابة  ألنظمةاعرتف الرياضي على الفور بانتهاكه (. 3-5الفقرة )افسة أحد الفحوصات داخل املن

 . على املنشطات وأثبت الرياضي عدم وجود خطأ أو إهمال جسيم وقام بتقديم مساعدة فعلية

 

 : التبعات املطبقة

 

حيث تعترب أن الرياضي مل يرتكب خطًأ أو إهمااًل . 5-39ستكون نقطة البداية من الفقرة  .3

وأن انتهاك أنظمة ( 1-5-39و  3-3-5-39الفقرات )يكون كافيًا ليشكل دلياًل قاطعًا جسيمًا 

( 5)الرقابة على املنشطات مل يكن متعمدًا، لذا سيتم فرض عقوبة عدم األهلية ملدة سنتني 

 .5-5-39حسب الفقرة ( 4)وليس أربع سنوات 
 

طبيق تقليص عقوبة اخلطأ يف اخلطوة الثانية، تقوم اللجنة بتحليل األسباب املوجبة لت .5

حيث أن ( 5-6-39الفقرة )وبناًء على عدم وجود خطأ أو إهمال جسيم (. 6-39و  4-39الفـقرات )

الستريويدات البناءة ال تعترب مادة حمددة، فإن نطاق العقوبات املطبقة من املمكن تقليصها 

عندها على (. لسنتنياحلد األدنى نصف عقوبة ا( )3)اىل سنة واحدة ( 5)لترتاوح من سنتني 

مت هذا . )اللجنة تقرير فرتة عدم األهلية ضمن هذا النطاق بناًء على درجة خطأ الرياضي

االفرتاض لغرض توضيح وشرح هذا املثال وككن للجنة أن تفرض فرتة عدم األهلية ملدة 

 (.شهرًا 36
 

قوبة مبوجب يف اخلطوة الثالثة، قد تقوم اللجنة بتقييم احتمال تعليق أو تقليص الع .1

فقط  3-6-39يف هذه احلالة سيتم تطبيق الفقرة (. تقليص غري متعلق باخلطأ)  6-39الفقرة 

ألن فرتة عدم  -االعرتاف الفوري – 1-6-39ال ككن تطبيق الفقرة (. املساعدة الفعلية)

وبناًء على (. 1-6-39األهلية هي اقل من سنتني وهي احلد األدنى املنصوص عنها يف الفقرة 

وبالتالي . *شهرًا 36فإنه ككن تعليق فرتة عدم األهلية بثالثة أرباع الـ ، املساعدة الفعلية

ككن االفرتاض لغرض شرح هذا . )فإن احلد األدنى لفرتة عدم األهلية سيكون أربعة أشهر

 6أشهر وبالتالي ستكون فرتة عدم األهلية  39املثال أن اللجنة سوف تقوم بتعليق العقوبة ملدة 

 .(أشهر

من تاريخ القرار النهائي جللسة ، من حيث املبدأ، تبدأ فرتة عدم األهلية  33-39مبوجب الفقرة  .4

ككن لفرتة عدم األهلية أن تبتدأ من تاريخ مجع العينة نظرًا العرتاف ، ومع ذلك. االستماع

ولكن باي حال جيب على ، الرياضي الفوري بانتهاكه ألنظمة الرقابة على املنشطات

بعد تاريخ ( ثالثة اشهر مثاًل)رياضي أن يقضي نصف فرتة عدم األهلية على أقل تقدير ال

 (. 5-33-39الفقرة )قرار جلنة االستماع 

قد نتجت عن فحص داخل املنافسة " االجيابية"مبا أن النتيجة التحليلية العكسية  .6

يها الرياضي يف الرياضية فيجب أن تقرر اللجنة تلقائيًا شطب مجيع النتائج اليت حصل عل

 (.0املادة )تلك املنافسة 

جيب شطب مجيع النتائج اليت حصل عليها الرياضي من تاريخ مجع  1-39وفقًا للفقرة  .6

 . العينات حتى ابتداء فرتة عدم األهلية ما مل يستلزم مبدأ العدل واإلنصاف خالف ذلك

مل يكن الرياضي قاصرًا بشكل علين ما  5-1-34جيب نشر املعلومات املشار إليها يف الفقرة  .7

 (.31-39الفقرة )حيث يعترب هذا إلزاميًا لكل عقوبة 

لن يسمح للرياضي باملشاركة بأية صفة يف منافسة رياضية أو أي نشاط  آخر يتعلق   .1

بالرياضة حتت سلطة أية دولة موقعة أو املنظمات األعضاء التابعة هلا خالل فرتة عدم 

ككن للرياضي العودة للتدريب ، ومع ذلك(. 3-35-39الفقرة )األهلـــية اليت يقضيها الرياضي 

ضمن فريق أو يستخدم منشآت النادي أو اية منظمة عضو لدى الدولة املوقعة أو املنظمات 
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آخر شهرين من فرتة عدم األهلية ( أ: )األعضاء التابعة هلا  خالل الفرتة األقصر من 

وهكذا (. 5-35-39الفقرة )ألهلية املفروضة الربع األخري من فرتة عدم ا( ب)أو ، للرياضي

 .يسمح للرياضي بالعودة للتدريب قبل انقضاء فرتة عدم األهلية بشهر ونصف

 

واليت تعترب من ( stimulant)ناجتة عن وجود مادة منشطة " اجيابية"نتيجة حتليل عكسية : الوقائع

وقد متكنت منظمة (. 3-5الفقرة )نافسة الرياضية املواد احملددة يف العينة يف أحد الفحوصات داخل امل

الرقابة على املنشطات بشكل متعمد؛ ومل  ألنظمةالرقابة على املنشطات من إثبات انتهاك الرياضي 

يستطع الرياضي إثبات أن استخدامه للمادة احملظورة خارج املنافسة قد مت ضمن سياق ال يتعلق 

اعرتاف فوري بانتهاكه ألنظمة الرقابة على املنشطات املوجه  مل يقدم الرياضي أي. باألداء الرياضي

 . له؛ ولكنه قدم مساعدة فعلية

 

 : التبعات املطبقة

 

حيث استطاعت منظمة الرقابة على املنشطات إثبات . 5-39ستكون نقطة البداية من الفقرة  .3

رياضي مل أن االنتهاك الذي وقع على أنظمة الرقابة على املنشطات كان متعمدًا وأن ال

يستطع إثبات أن املادة مسموح بها خارج املنافسات الرياضية وأن استخدامها مل يكن بقصد 

لذا سيتم فرض عقوبة عدم األهلية ملدة أربع ( 1-5-39الفقرة )حتسني األداء الرياضي 

 (. 5-3-5-39الفقرة )حسب ( 4)سنوات 

ل لتقليص العقوبة بناًء على اخلطأ نظرًا ألن االنتهاك كان متعمدًا لذا ال يوجد هنا أي جما .5

ككن تقليص فرتة ، ولكن بناًء على املساعدة الفعلية(. 6-39و  4-39ال ككن تطبيق الفقرات ) 

وبذلك تصبح الفرتة الدنيا لعدم األهلية . *سنوات 4عدم األهلية حتى ثالثة أرباع عقوبة الـ 

 . هي سنة واحدة

 . من من تاريخ القرار النهائي جللسة االستماع،هلية تبدأ فرتة عدم األ 33-39مبوجب الفقرة  .1

قد نتجت عن فحص داخل املنافسة " االجيابية"مبا أن النتيجة التحليلية العكسية  .4

الرياضية فيجب أن تقرر اللجنة تلقائيًا شطب مجيع النتائج اليت حصل عليها الرياضي يف 

 .تلك املنافسة

ئج اليت حصل عليها الرياضي من تاريخ مجع جيب شطب مجيع النتا 1-39وفقًا للفقرة  .6

 . العينات حتى ابتداء فرتة عدم األهلية ما مل يستلزم مبدأ العدل واإلنصاف خالف ذلك

بشكل علين ما مل يكن الرياضي قاصرًا  5-1-34جيب نشر املعلومات املشار إليها يف الفقرة  .6

 (.31-39الفقرة )حيث يعترب هذا إلزاميًا لكل عقوبة 

سمح للرياضي باملشاركة بأية صفة يف منافسة رياضية أو أي نشاط  آخر يتعلق لن ي  .7

بالرياضة حتت سلطة أية دولة موقعة أو املنظمات األعضاء التابعة هلا خالل فرتة عدم 

ككن للرياضي العودة للتدريب ، ومع ذلك(. 3-35-39الفقرة )األهلـــية اليت يقضيها الرياضي 

شآت النادي أو اية منظمة عضو لدى الدولة املوقعة أو املنظمات ضمن فريق أو يستخدم من

آخر شهرين من فرتة عدم األهلية ( أ: )األعضاء التابعة هلا  خالل الفرتة األقصر من 

وهكذا (. 5-35-39الفقرة )الربع األخري من فرتة عدم األهلية املفروضة ( ب)أو ، للرياضي

 . ضاء فرتة عدم األهلية بشهر ونصفيسمح للرياضي بالعودة للتدريب قبل انق
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( anabolic steroid)ناجتة عن وجود ستريويدات بناءة " اجيابية"نتيجة حتليل عكسية  :الوقائع 

أثبت الرياضي عدم وجود خطأ جسيم أو إهمال؛ (. 3-5الفقرة )يف فحوصات خارج املنافسة الرياضية 

 . كان بسبب منتج ملوث" االجيابية"سية وكذلك أثبت أن سبب وجود النتيجة العك

 

 : التبعات املطبقة

 
نظرًا ألن الرياضي يستطيع بالدليل القاطع إثبات أنه . 5-39ستكون نقطة البداية من الفقرة  .3

فعلى سبيل املثال هو مل يرتكب خطًأ جسيمًا ، مل ينتهك عمدًا أنظمة الرقابة على املنشطات 

لذا سيتم فرض عقوبة عدم األهلية ( 1-5-39و  3-3-5-39رات الفق)باستخدامه منتجًا ملوثًا 

 (. 5-5-39الفقرة ( ) 5)ملدة سنتني 

و  4-39الفـقرات )يف اخلطوة الثانية، تقوم اللجنة بتحليل احتماالت تقليص عقوبة اخلطأ  .5

مبا أن الرياضي يستطيع إثبات أن االنتهاك الذي وقع على أنظمة الرقابة على ( . 39-6

ت كان بسبب منتج ملوث وأنه تصرف بناًء على انتفاء وجود خطأ جسيم أو إهمال املنشطا

فإن نطاق العقوبات املطبقة من املمكن تقليصها لترتاوح من سنتني ،  5-3-6-39وفقًا للفقرة 

عندها على اللجنة تقرير عقوبة عدم األهلية ضمن هذا النطاق بناًء على . اىل التوبيخ( 5)

مت هذا االفرتاض لغرض توضيح وشرح هذا املثال وككن للجنة قد ) .درجة خطأ الرياضي

 (.تفرض فرتة عدم األهلية ملدة أربعة أشهًر

جيب شطب مجيع النتائج اليت حصل عليها الرياضي من تاريخ مجع  1-39وفقًا للفقرة  .1

 . العينات حتى ابتداء فرتة عدم األهلية ما مل يستلزم مبدأ العدل واإلنصاف خالف ذلك

بشكل علين ما مل يكن الرياضي قاصرًا  5-1-34جيب نشر املعلومات املشار إليها يف الفقرة  .4

 (.31-39الفقرة )حيث يعترب هذا إلزاميًا لكل عقوبة 

لن يسمح للرياضي باملشاركة بأية صفة يف منافسة رياضية أو أي نشاط  آخر يتعلق  .6

اء التابعة هلا خالل فرتة عدم بالرياضة حتت سلطة أية دولة موقعة أو املنظمات األعض

ككن للرياضي العودة للتدريب ، ومع ذلك(. 3-35-39الفقرة )األهلـــية اليت يقضيها الرياضي 

ضمن فريق أو يستخدم منشآت النادي أو اية منظمة عضو لدى الدولة املوقعة أو املنظمات 

فرتة عدم األهلية  آخر شهرين من( أ: )األعضاء التابعة هلا  خالل الفرتة األقصر من 

وهكذا (. 5-35-39الفقرة )الربع األخري من فرتة عدم األهلية املفروضة ( ب)أو ، للرياضي

 .يسمح للرياضي بالعودة للتدريب قبل انقضاء فرتة عدم األهلية بشهر ونصف

 

 

 

عليها انتهاك  أو ثبت"  اجيابية"رياضية مل يسبق هلا احلصول على نتيجة حتليل عكسية  :الوقائع 

أنظمة الرقابة على املنشطات، وتقدمت لالعرتاف طواعيًة أنها استخدمت الستريويدات البناءة 

(anabolic steroid )وقامت الرياضية أيضًا بتقديم مساعدة فعلية يف . لتحسني أداءها الرياضي

 . هذا الصدد

 

 : التبعات املطبقة

 

وستكون فرتة عدم  3-5-39جب تطبيق الفقرة مبا أن االنتهاك الذي وقع كان متعمدًا في .3

 . األهلية الواجبة التطبيق هي أربع سنوات

ال ككن تطبيق الفقرات )ال يوجد أي جمال لتقليص عقوبة عدم األهلية بناًء على اخلطـأ  .5

 (. 6-39و  39-4
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ككن ، (5-6-39حسب الفقرة )بناًء على االعرتاف الطوعي الذي قامت به الرياضية لوحدها  .1

وبناًء على . تقليص فرتة عدم األهلية اىل نصف فرتة عقوبة األربع سنوات املفروضة

فإنه ككن تعليق ، ( 3-6-39حسب الفقرة )املساعدة الفعلية اليت قدمتها الرياضية لوحدها 

بالنظر اىل االعرتاف الطوعي . *سنوات املفروضة 4فرتة عدم األهلية اىل ثالثة أرباع الـ 

وبالتالي فإن احلد األقصى لتقليص  4-6-39لية من قبل الرياضية وفق الفقرة واملساعدة الفع

وسيكون احلد األدنى ، أو تعليق فرتة عدم األهلية سيصل اىل ثالثة أرباع األربع سنوات

 . لعقوبة عدم األهلية سنة واحدة

لنهائي جللسة من تاريخ القرار ا، من حيث املبدأ، تبدأ فرتة عدم األهلية  33-39مبوجب الفقرة  .4

إذا مت األخذ بعني االعتبار لالعرتاف الطوعي للرياضية عند تقليص العقوبة فال . االستماع

وهذا ملنع  5-33-39ككن السماح ببدء سريان فرتة العقوبة يف وقت مبكر وفقًا للفقرة 

فيمكن تطبيق ، ومع ذلك. الرياضية من االستفادة مرتني من جمموعة الظروف تلك

 الرياضية والبدء بسريان عقوبة عدم األهلية من الوقت الذي استخدمت فيه 5-33-39الفقرة 

 . الستريويدات البناءة آخر مرة إذا مت تعليق العقوبة بناًء على املساعدة الفعلية فقط

جيب شطب مجيع النتائج اليت حصل عليها الرياضية من تاريخ مجع  1-39وفقًا للفقرة  .6

 . دم األهلية ما مل يستلزم مبدأ العدل واإلنصاف خالف ذلكالعينات حتى ابتداء فرتة ع

بشكل علين ما مل تكن الرياضية قاصرًا  5-1-34جيب نشر املعلومات املشار إليها يف الفقرة  .6

 (.31-39الفقرة )حيث يعترب هذا إلزاميًا لكل عقوبة 

يتعلق  لن يسمح للرياضية باملشاركة بأية صفة يف منافسة رياضية أو أي نشاط  آخر .7

بالرياضة حتت سلطة أية دولة موقعة أو املنظمات األعضاء التابعة هلا خالل فرتة عدم 

ككن للرياضية العودة ، ومع ذلك(. 3-35-39الفقرة )األهلـــية اليت تقضيها الرياضية 

للتدريب ضمن فريق أو يستخدم منشآت النادي أو اية منظمة عضو لدى الدولة املوقعة أو 

آخر شهرين من فرتة عدم ( أ: )عضاء التابعة هلا  خالل الفرتة األقصر من املنظمات األ

(. 5-35-39الفقرة )الربع األخري من فرتة عدم األهلية املفروضة ( ب)أو ، األهلية للرياضية

 .وهكذا يسمح للرياضية بالعودة للتدريب قبل انقضاء فرتة عدم األهلية بشهر ونصف
 

 

 

مساعد الرياضي بالتحايل على عقوبة عدم األهلية املفروضة على الرياضي من خالل قيام  :الوقائع

و تقدم مساعد الرياضي باالعرتاف طوعيًا . حماولة إشراكه لرياضي يف املنافسة حتت اسم مزور

وذلك قبل إبالغه بهذا االنتهاك من قبل ( 0-5مبوجب الفقرة )بانتهاك أنظمة الرقابة على املنشطات 

 . الرقابة على املنشطاتمنظمة 

 

 : التبعات املطبقة

من سنتني اىل أربع سنوات بناًء على  4-1-39سوف ترتاوح فرتة عدم األهلية وفقًا للفقرة  .3

مت هذا االفرتاض لغرض توضيح وشرح هذا املثال و ككن . )مدى خطورة االنتهاك

 (للجنة أن تفرض عقوبة عدم األهلية ملدة ثالث سنوات

أي جمال لتقليص عقوبة عدم األهلية بـناًء على اخلطـأ بسبب وجود ال يوجد هنا  .5

انظر التعليق يف الفقرة )  0-5التعمد بانتهاك أنظمة الرقابة على املنشطات يف الفقرة 

39-6-5 . ) 

فيمكن ، اليت تشرتط أن يكون االعرتاف هو الدليل املوثوق الوحيد 5-6-39وفقًا للفقرة  .1

مت هذا االفرتاض لغرض توضيح وشرح هذا . )حتى النصفتقليص فرتة عدم األهلية 

 (. شهرًا 31املثال وككن للجنة أن تفرض عقوبة عدم األهلية ملدة 

بشكل علين ما مل يكن الرياضي  5-1-34جيب نشر املعلومات املشار إليها يف الفقرة  .4

 (.31-39الفقرة )قاصرًا حيث يعترب هذا إلزاميًا لكل عقوبة 



  
72 

 
  

 

مت فرض عقوبة عدم األهلية على رياضي النتهاكه أنظمة الرقابة على املنشطات للمرة  :قائعالو

. ومت تعليق العقوبة اىل أربعة اشهر بسبب املساعدة الفعلية اليت قدمها الرياضي، شهرًا 34األوىل ملدة 

ب وجود مادة قام الرياضي بانتهاكه الثاني ألنظمة الرقابة على املنشطات بسب، ويف هذه األثناء

واليت ال تعترب من املواد احملددة يف العينة يف أحد الفحوصات داخل املنافسة ( stimulant)منشطة 

؛ أثبت الرياضي انتفاء وجود خطأ جسيم أو إهمال؛ وقام بتقديم املساعدة (3-5الفقرة )الرياضية 

ة قد فرضت عقوبة عدم لو كان هذا االنتهاك األول للرياضي لكانت اللجن. الفعلية بهذا الصدد

 . أشهر بسبب املساعدة الفعلية املقدمة من الرياضي 6ولعلقت هذه الفرتة اىل ، شهرًا 36األهلية لفرتة 

 

 : التبعات املطبقة

 

واجبة التطبيق على االنتهاك الثاني ألنظمة مكافحة املنشطات ألن  7-39تعترب الفقرة  .3

 . على هذا االنتهاك قد انطبقتا 6-7-39والفقرة  3-4-7-39الفقرة 

 :ستكون فرتة عدم األهلية أكثر من 3-7-39مبوجب الفقرة  .5

 ستة أشهر، أو( أ)

نصف فرتة عدم األهلية املفروضة على االنتهاك األول دون األخذ بعني االعتبار أي ( ب)

، (أي سبعة أشهر، شهرًا 34ستكون نصف فرتة الـ : يف هذا املثال)6 -39ختفيض مبوجب الفقرة 

 أو 

ضعف فرتة عدم األهلية املفروضة على االنتهاك الثاني على أن يتم فرضها كعقوبة ( ج)

ستكون : يف هذا املثال) .6-39أوىل،  دون األخذ بعني االعتبار ألي ختفيض مبوجب الفقرة 

 (.شهرًا 15أي ، شهرًا 36ضعف فرتة الـ 

 
( ج)و( ب)و ( أ)ة األكرب بني وهكذا فإن فرتة عدم األهلية عن االنتهاك الثاني ستكون الفرت

 . شهرًا 15أي 

 

ستقوم اللجنة بتقييم احتمال تعليق أو تقليص العقوبة مبوجب ، يف اخلطوة التالية .1

فيتم ، أما يف حالة االنتهاك الثاني(. التقليص الذي ال يعتمد على اخلطأ) 6-39الفقرة 

فيمكن ، ه املساعدة الفعليةوبناًء على هذ(. املساعدة الفعلية)فقط  3-6-39تطبيق الفقرة 

وهكذا ستكون فرتة عدم األهلية . *شهرًا 15تقليص ثالثة أرباع فرتة عدم األهلية الـ 

مت هذا االفرتاض لغرض توضيح وشرح هذا املثال وككن للجنة . )االدنى مثانية أشهر

تم وهكذا ي، أشهر مبوجب املساعدة الفعلية 1أن تقوم بتعليق فرتة عدم األهلية ملدة 

 (.تقليص فرتة عدم األهلية اىل سنتني

قد نتجت عن فحص داخل املنافسة " االجيابية"مبا أن النتيجة التحليلية العكسية  .4

الرياضية فيجب أن تقرر اللجنة تلقائيًا شطب مجيع النتائج اليت حصل عليها 

 .الرياضي يف تلك املنافسة

ليها الرياضي من تاريخ مجع جيب شطب مجيع النتائج اليت حصل ع 1-39وفقًا للفقرة  .6

 . العينات حتى ابتداء فرتة عدم األهلية ما مل يستلزم مبدأ العدل واإلنصاف خالف ذلك

بشكل علين ما مل يكن الرياضي  5-1-34جيب نشر املعلومات املشار إليها يف الفقرة  .6

 (.31-39الفقرة )قاصرًا حيث يعترب هذا إلزاميًا لكل عقوبة 

املشاركة بأية صفة يف منافسة رياضية أو أي نشاط  آخر لن يسمح للرياضي ب  .7

يتعلق بالرياضة حتت سلطة أية دولة موقعة أو املنظمات األعضاء التابعة هلا خالل 

ككن للرياضي ، ومع ذلك(. 3-35-39الفقرة )فرتة عدم األهلـــية اليت يقضيها الرياضي 

اية منظمة عضو لدى  العودة للتدريب ضمن فريق أو يستخدم منشآت النادي أو

آخر ( أ: )الدولة املوقعة أو املنظمات األعضاء التابعة هلا  خالل الفرتة األقصر من 
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الربع األخري من فرتة عدم األهلية ( ب)أو ، شهرين من فرتة عدم األهلية للرياضي

وهكذا يسمح للرياضي بالعودة للتدريب قبل انقضاء فرتة (. 5-35-39الفقرة )املفروضة 

 .األهلية بشهر ونصفعدم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

،فيمكن أن  WADAويف ظرف استثنائية، و بناًء على موافقة الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات *

لقصوى لعدم األهلية بناًء على املساعدة الفعلية أكثر من ثالثة أرباع املدة، كما تكون فرتة التعليق ا

 . ككن تأجيل اإلبالغ والنشر بذلك
 

 

 

 
 


