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 نامهنظامبرنامه جهاني مبارزه با دوپينگ و عملکرد و ساختار  يطهاهداف، ح
 

کند، را پشتیبانی و حمایت می نگ که آنمه جهانی مبارزه با دوپینامه و برنانظاماهداف منظور شده در 
 عبارتند از:

 

 رتقاء ا هتیجندر جهت شرکت در ورزش عاری از دوپینگ و  انصیانت از حقوق اولیه ورزشکار
 ، وسالمت، انصاف، جوانمردی، تساوی و برابری برای ورزشکاران در سراسر جهان

 

 ثر واخت و مؤهماهنگ، یکن بصورت دوپینگ های مبارزه باحصول اطمینان از پیاده شدن برنامه
 وپینگ.شگیری از دممانعت و پی ، شناسایی،فکشالمللی و ملی جهت ح بینوو کارآمد در سط

 

 نامهنظام
 

دارد و  رزش قراروگ در دوپین نامه یك سند بنیادین و جهانی است که در رأس برنامه جهانی مبارزه بانظام
رزه برای مبا نامه، پیشرفت و گسترش تالشنظامت. هدف از این ریزی شده اسبراساس آن پی موصوف برنامه

ان ر سطح جهدپینگ با دوپینگ از طریق ایجاد هماهنگی و یکنواختی عناصر مرکزی و اصلی مبارزه با دو
ی که وضوعاتمنامه به قدر کافی جهت دستیابی به هماهنگی کامل در نظام. مقصود این است که است

عمومیت  ها کلّیت وینهصاصی بوده و در همان حال نیز به اندازه کافی در دیگر زمیکنواختی الزم است اخت
 م آورد.را فراه پذیری الزمداشته باشد تا در اجرای اصول پذیرفته شده مبارزه با دوپینگ امکان انعطاف

 نامه با توجه به اصل نسبیت و حقوق بشر تنظیم شده است.نظاماین 
 
المللي بين کنوانسيونو تفسير: منشور المپيك  [

در ورزش در پاريس  اتخاذ شده دوپينگ مبارزه با

 دو، هر ،)کنوانسيون يونسكو( 2005 اکتبر 19مورخ 

عنوان دوپينگ در ورزش را ب مبارزه باپيشگيري و 

المللي مهم و اساسي از مأموريت کميته بين يبخش

المپيك و يونسكو و نيز نقش اصلي و اساسي اين 

  ].اندرا به رسميت شناختهنامه نظام
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 برنامه جهاني مبارزه با دوپينگ 
زم الکلیه عناصر  هینه،برنامه جهانی مبارزه با دوپینگ جهت حصول اطمینان از هماهنگی مطلوب و عملکرد ب

 د از:لی عبارتنالمللی و ملی مبارزه با دوپینگ گنجانیده است. عناصر اصهای بینرا گرد هم آورده و در برنامه
 

 نامهنظام  سطح اول :

 المللیاستانداردهای بین  :سطح دوم 

 کارهاالگو های عملکرد بهینه و بهترین راه      :سطح سوم 

 

 المللياستانداردهای بين
شاوره با بتدا در مالمللی برای اصول فنی و عملی مختلف در برنامه مبارزه با دوپینگ ااستانداردهای بین

به  (WADA) مبارزه با دوپینگ نامه تنظیم شده و سپس توسط آژانس جهانینظامندگان ها و امضاکندولت
اگون سویی بین سازمانهای گونهماهنگی و هم المللی، ایجادرسد. هدف اصلی استانداردهای بینتصویب می

دارند،  دهعها بررپینگ مة جهانی مبارزه با دومبارزه با دوپینگ که مسئولیت بخشهای تکنیکی و عملی برنا
پس از  رد الزم والمللی، الزامی است. در موانامه، تبعیت از استانداردهای بیننظامباشد. جهت پذیرش می

آنها و  وجه ومدللسی پیشنهادات ممربوطه و برر نفعانذینامه و سایر نظام گانامضاءکنند و با دولتهامشاوره 
المللی در ینداردهای بروز شدن استانامکان تغییر و به تصویب هیأت اجرایی سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ،

نامه نظامروز شده های تجدید و بهالمللی و تمامی نسخهفواصل زمانی مشخص وجود دارد. استانداردهای بین
 .هند بوداالجراء خواکه در آنها مشخص شده است ، الزم خواهد شد و از تاریخی درج WADAبر روی سایت 

 

المللي حاوي جزئيات فني ستانداردهاي بينتفسير: ا]

اين  .باشندنامه مينظامالزم براي اجراي 

 ،هابراساس مشاوره با دولت استانداردها

 ،مربوطه نفعانذيو ساير  نامهنظامگان امضاءکنند

توسط متخصصين تهيه و تكميل شده و به صورت 

اين نكته بسيار ذکر گردند. اسناد جداگانه، ارائه مي

 WADAم و ضروري است که کميته اجرائي مه

به اعمال تغييرات مقتضي در استانداردهاي قادر 

 نامهنظامالمللي بدون نياز به ايفاد متمم بين

 ].باشدمي
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 راه كارها وعملکرد   ي از بهترینالگوهای
 

هیه شده المللی، تدهای بیننامه و استاندارنظاماساس بر  های اجرایی و راه کارها،الگوهایی از بهترین روش
وپینگ ارزه با دهای مختلف مبهای مناسب را در زمینهحلتا راه یافتد نخواه وسعهاست و از این پس نیز ت

نگ پیشنهاد با دوپی بارزهفراهم آورده و در دسترس قرار دهند. این الگوها و راهکارها توسط آژانس جهانی م
الزامی  وا اجباری گیرد ولی استفاده از آنهقرار می مربوطه نفعانذی و سایر کنندگانءامضا در دسترسشده و 

ر دسترس را د نخواهد بود. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ همچنین تعدادی از راهنماهای آموزشی
 کنندگان قرار خواهد داد. ءامضا

 
 

هاي متفاوتي را الگو، جايگزين اسنادتفسير: اين [

دهد تا ايشان از بين اين مي قرار نفعانذيدر اختيار 

يكي را انتخاب کنند. تعدادي از  ،موارد جايگزين

ممكن است از بين اين الگوها يا الگوهاي  نفعانذي

را براي انطباق، انتخاب  عملكرد ، بهترينديگر

با تغييرات  را هااين مدل ممكن استديگران  .نمايند

با اين وجود هنوز ساير  و اصالحاتي بپذيرند.

مطابق را خود  قوانينتوسعه  ،ممكن است نفعانذي

خاص تعيين شده در اين  با اصول کلي و ملزومات

 نامه انتخاب نمايند.نظام

هاي خاصي از کار براي بخش کارهايا راه اسناد الگو 

براساس نيازها و  وتوسعه يافته  مبارزه با دوپينگ

 نفعانذيتوقعات کلي و شناخته شده هر يك از 

  ].شده استتدوين 
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 دوپينگنامه جهاني مبارزه با نظام و بنيادین مباني منطقي

 
ند. این اریزی شدههای ذاتی و معنوی ورزش پیهای مبارزه با دوپینگ در راستای صیانت از ارزشبرنامه
به  یعنییزم، گیرند که همان جوهره المپمورد اشاره قرار می "روح ورزش"عنوان های معنوی اغلب بارزش

ر واقع دشمار رفته و هب استعدادهای طبیعی هر فرد، برای دنبال تعالی انسان از طریق کمال تخصیص یافته
شة م و اندیوح، جساست. روح ورزش، اعتالء و ارج نهادن به ر بازی جوانمردانه صحیح چگونگی و مفهوم

 : شامل مآوریبدست میکه از طریق ورزش  است ارزشهایی و انعکاسی ازانسانی 
 

 اخالق، بازی منصفانه و صداقت 

 سالمت 

 تعالی در عملکرد 

 تربیت، ادب و شخصیت 

 شادی و لذت 

 کارگروهی 

  از خود گذشتگی، تعهد 

  قوانینو مقررات احترام به  

 احترام به خود و دیگرشرکت کنندگان 

 شجاعت و جوانمردی 

 همبستگی و احترام به عموم 

 
 روح ورزش، در تضاد است.با  بطور بنیادین و از اساسدوپینگ 

 
ازمانهای سر یك از هالزم است  نامهنظامبا دوپینگ از طریق ارتقاء و تعالی روح ورزش، بر اساس  مبارزهبرای 

زشکاران ز جمله ورهای آموزش و پیشگیری ورزشکاران امبارزه با دوپینگ به تنظیم، توسعه و اجراء برنامه
 آنها بپردازند. یبانپشتجوان و همچنین کارکنان همراه یا 
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 لبخش او

 كنترل دوپينگ
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 مقدمه
اق، وضع، لیت انطبه مسئونامه، به قوانین خاص مبارزه با دوپینگ اختصاص دارد که توسط سازمانهایی کنظامبخش اول 

المللی بین یك، کمیتهالمپ مللیالعنوان مثال کمیته بینبی قوانین مبارزه با دوپینگ را بعهده دارند )تصویب و اجرا
و سازمانهای  برگزارکنندگان مسابقات بزرگ ،رالمپیكهای ملی المپیك و پاالمللی، کمیتههای بینپارالمپیك، فدراسیون

الذکر وقفازمانهای ه سمجموع طور کلیبرد. گیمیرعایت شده و به دقت، مورد توجه قرار  الزاماًملی مبارزه با دوپینگ( 
 شوند.های مبارزه با دوپینگ، خوانده میسازمان

نهای مبارزه با ك از سازمایاالجراء توسط هر عنوان قوانین الزمو باید ب الزامی بودهنامه، در ماهیت خود نظامکلیه قوانین 
دوپینگ  ه بایر مبارزین فراگنامه نیاز به وضع و تدوین قواننظاماگرچه افراد رعایت شوند.  دیگر دوپینگ، ورزشکاران و

نامه باید بدون امنظبرخی از مقررات و بندهای  عین حالدر لیکن کند. های مبارزه با دوپینگ را برطرف نمیسازمان
دیگر  برخی و، دهجرا شاینگ هیچگونه تغییر در ماهیت، دقیقاً و منطبق با قوانین هر یك از سازمانهای مبارزه با دوپ

ینگ اجازه ه با دوپمبارز یی کنندة الزام آوری است که به هر یك از سازمانهاینامه دارای اصول راهنمانظامبندهای 
نیازهای الزم توانند پیشهمچنین این سازمانها می زند.بپرداقوانین  به تدوینطور بومی ز و بدهد که به نحو مورد نیامی

نامه نظامنیازها در یشبیل پقل وجود این به دلی  ،نامه را تدوین نمایندنظامندهای جهت اجرای قوانین در هر مورد از ب
 نیازی به تکرار آنها در قوانین مبارزه با دوپینگ سازمانهای مذکور نیست. 

رزش مربوطه شرایط و ونوع  قوانین مبارزه با دوپینگ همانند قوانین مسابقات، قوانین ورزشی هستند که بستگی تام به
ین قوانین همراه با ا و هفتذیرپیکی از شروط شرکت در رقابتها  را به عنوان دارند. ورزشکاران و دیگر افراد این قوانین

ت و حت حاکمیتحقیقی  کلیه ورزشکاران یا دیگر افرادآگاهی شوند. هر یك از امضاکنندگان جهت حصول اطمینان از 
و با آن  وطه آگاهوپینگ مربدبا  مبارزههای نسبت به مقررات و قوانین الزم االجرای سازمان نظارت آنها و سازمانهای تابعه
 هستند.صی سلسه مراتب اجرایی و مقررات مشخ ملزم به وضعاند ،  توافق و انطباق حاصل کرده

رضایت  بایست سلسله مراتب اجرایی و مقررات مشخصی را جهت حصول اطمینان ازمیکنندگان ءهر یك از امضا
س این که براسا العات محرمانه و خصوصیو افشای اطبه انتقال های تابعه نسبت ان و دیگر افراد و سازمانورزشکار

اقب واند مجازات و عوبوده تا بت نامهظامنالزم و مجاز شمرده شده است مقرر دارند. این مقررات باید در انطباق با  نامهنظام
  .ل نمایند، اعماکنندتخلف می مقرراترا برای آن دسته از ورزشکاران و دیگر افراد حقیقی که از این  مناسب
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ریق ینگ به طا دوپین قوانین و سلسله مراتب اجرایی مخصوص ورزش با این هدف که قوانین و مقررات مبارزه با

آنها  .ددنی هستنکیفری و م هایرویههماهنگ و یکنواخت در سراسر جهان به اجراء درآید، دارای طبیعتی متمایز از 
باید  قوانینین شدند، اگرچه ااقامه دعوی و دادخواهی تفسیر یا محدود نمیقانونی  استانداردهای مقتضیات ملی و اساسبر
های دادرسی و ها و هیأتگذارند تدوین شوند. کلیه دادگاهنسبیت احترام میاصول حقوق بشر و  هایی که بهروش به

نین مبارزه مایز قوابیعت متطباید از ، به یك مورد تخلف مربوطبررسی حقایق و قوانین و مقررات  در هنگاممراجع قضایی 
ست، رضایت طیف ور شده انامه منظنظامقوانین و مقرراتی که در  ،گاه بوده و به آن احترام بگذارندنامه آنظامبا دوپینگ 

سیدن و ر ها برایقه آنوسیع و عده زیادی از اعضاء را در سراسر جهان به نمایش گذاشته و باعث جلب رضایت و عال
 ه شده است.منصفانطر به ورزش تعلق خا

 

: آن دسته از مقرراتي که بايد توسط همه تفسير[

مبارزه بادوپينگ ، بدون   هايو هر يك از سازمان

  ، در بندهيچگونه تغييري رعايت و اجراء شوند

الً جهت ايجاد ذکر شده است. مث 2-2-23

هماهنگي کامل بسيارمهم است که کلية 

خود را  تصميماتنامه نظامامضاءکنندگان 

اساس فهرست مشترکي از قوانين تنظيم بر

نمايند، همچنين مسئوليت و اصول اثبات دوپينگ 

و پيامدهاي در نظر گرفته شده براي موارد تخلف 

اي از قوانين مبارزه با دوپينگ بايد در بين سازمانه

مختلف مشابه و يكسان باشد. اين قوانين بايد در 

 باشند بطوريكه اگرکليه موارد و جهات يكسان 

المللي يا در هاي بيندر يكي از فدراسيون دادرسي

سطح ملي و يا در دادگاه حكميت ورزشي 

(CAS انجام شود، از قوانين مشترکي تبعيت  )

 نمايند. 

 23-2-2نامه در بند نظامبعضي از مقررات 

اند ، معهذا حتي اگر يك فهرست و ذکر نشده

از به ثبت و اجراي سازمان مبارزه با دوپينگ ني

کامل و رعايت کلمه به کلمه آنها نداشته باشد، در 

ماهيت  اجباري و الزامي شمرده مي شوند. اين 

و طبقه قرار  قوانين بطور کلي در دو دسته

گيرند: اول برخي از مقررات و بندها که مي

سازمانهاي مبارزه با دوپينگ را موظف به اجراي 

به تكرار اين قوانين  کند وليبعضي از قوانين مي

بعنوان مثال  در مقررات داخلي آنها نيازي نيست،

هاي مبارزه با دوپينگ بايد آزمايشات همه سازمان

در فصل پنجم را  مقيدهاي گيريو نمونه

ريزي نموده و اجراء کنند ولي لزومي به برنامه

، در قوانين داخلي آنها نيست دستوراتتكرار اين 

ت که در ماهيت خود اجباري دوم بعضي از مقررا

با هستند ولي به هر يك از سازمانهاي مبارزه 

دهند که در اجراي مقررات خود دوپينگ، اجازه مي

نيازي  انعطاف پذيري داشته باشند، بعنوان مثال

نيست که کليه امضاءکنندگان را وادار نمود تا در 

مورد مراحل مديريت نتايج يا مراحل دادرسي از 

مل مشترك تبعيت نمايند. هم اکنون يك دستورالع

مراحل متفاوت ولي موثر و مختلفي در مورد مراحل 

مديريت نتايج يا مراحل دادرسي بين 

ي و سازمانهاي هاي مختلف بين المللفدراسيون

نامه، لزومي به نظاماساس ملي وجود دارد. بر

ايجاد وحدت روية مطلق در مراحل برخورد با 

، وجود ندارد، بلكه الزم نتايج يا مراحل دادرسي

است که روشهاي گوناگون هر يك از 

  ]نامه، منطبق باشد.نظامامضاءکنندگان با اصول 
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 فصل اول: تعریف دوپينگ
 

دوپینگ عبارت است از وقوع یك یا چند مورد از موارد تخلف از قوانین و مقررات مبارزه با دوپینگ که در 
 فصیل بیان شده است.نامه به تنظام 2-10تا  2-1بندهای 

 

 

 فصل دوم: تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ
 

، محسوب مبارزه با دوپینگ قوانینهدف از فصل دوم مشخص کردن شرایط و مواردی است که تخلف از 
براساس اینکه یك مورد یا موارد بیشتر  دوپینگشوند. رسیدگی یا دادرسی برای موارد تخلف و ارتکاب به می

 شود.د مورد( تخلف از این قوانین اختصاصی رخ داده باشد، انجام می)دو یا چن
آنچه که تخلف از هر یك از قوانین دوپینگ محسوب  ازورزشکاران یا دیگر افراد حقیقی در مقابل آگاهی 

 اند، مسئولیت کامل دارند. مواد ممنوعه منظور شده فهرستشود و همچنین مواد و روشهایی که در می
 شود:تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ محسوب می موارد ذیل

 
 

 وجود یك نوع مادة ممنوعه ، یا مواد حاصل از سوخت و ساز ، در نمونه یك ورزشکار       1-2 
 

اده ممنوعه به بدن خود مد شدن هر نوع واروظیفة  فردی هر ورزشکار این است که از    1-1-2
نوع ماده ممنوعه، یا مواد حاصل از سوخت و ساز عمل آورد. لذا در صورتیکه هر ممانعت ب

یا نشانگرهای مربوط به آنها در نمونه ورزشکاران یافت شود، مسئولیت آن بر عهده 
ورزشکاران خواهد بود. لذا جهت اعالم و اثبات  تخلف  ورزشکار از قوانین مبارزه با 

یا آگاهی ورزشکار از الزم نیست که نیّت، عمد، قصور، اهمال  2-1دوپینگ بر اساس بند 
 مصرف مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شود.

 
تخلف از قوانين ارتكاب به : 2-1-1تفسير بند [

توجه به بدون  بندمبارزه با دوپينگ طبق اين 

. اين قانون شوددر نظر گرفته ميورزشكار  قصور

تحت عنوان  CASبه يكسري تصميمات 

ورزشكار  صورقاست.  وابسته "مسئوليت اکيد"

تخلف از قوانين مبارزه با  عواقببراي تعيين 

شود. اين درنظر گرفته مي 10 فصلدوپينگ طبق 

 ]گردد.حمايت مي CASاصل دائماً از سوي 
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با تأکید بر  2-1اثبات کامل یك مورد تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ بر اساس بند   2-1-2
وجود یك ماده ممنوعه یا مواد حاصل از سوخت و  گیرد:یکی از موارد زیر صورت می

صرفنظر  Bورزشکار، در صورتیکه ورزشکار از آنالیز نمونه  Aنشانگرها در نمونه ساز یا 
ورزشکار، آنالیز شده  B، آنالیز نشده باشد، یا در صورتیکه نمونه Bکرده باشد و نمونه 

 Bیا نشانگرهای آن در نمونه  باشد و وجود ماده ممنوعه یا مواد حاصل از سوخت و ساز
در  ورزشکار Bد؛ یا درصورتیکه نمونه مربوط به وی تأیید شده باش Aاو، مطابق با نمونه 

ماده ممنوعه یا مواد حاصل از  دو بطری ریخته شده باشد و آنالیز بطری دوم وجود
 یا نشانگرهای موجود در بطری اول را تأیید نماید. سازسوخت و 

 

نظر اختصاصی دربرای آنها آستانه کمّی  ،که در فهرست ممنوعه ای موادیبه استثن 3-1-2
گرفته شده است، وجود هر مقدار از مادة ممنوعه یا مواد حاصل از سوخت و ساز و یا 

 شود.نشانگرهای آنها در نمونة ورزشکار، تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ محسوب می
 

المللی، ، درفهرست ممنوعه یا استانداردهای بین2-1بندعنوان استثناء بر قاعده کلی ب  4-1-2
ای که احتماالً ممکن است توان معیارهای خاصی برای ارزیابی و بررسی مواد ممنوعهمی

 درنظر گرفت.  ،در درون بدن نیز تولید شوند
 

: سازمان مبارزه با دوپينگ با 2-1-2تفسير بند [

اب و نتايج ممكن است به انتخ مديريتمسئوليت 

ديد خود تصميم به تجزيه آزمايشگاهي صالح

بگيرد حتي اگر ورزشكار تقاضاي تجزيه  Bنمونه 

 ].را نكرده باشد Bآزمايشگاهي نمونه 
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 مصرف و یا تالش برای مصرف یك مادة ممنوعه یا روش ممنوعه توسط یك ورزشکار 2-2
 

نوعه به بدن خود وظیفه فردی هر ورزشکار است که از وارد شدن هر نوع ماده مم 1-2-2
بر همین اساس برای  .ای را استفاده نکندجلوگیری به عمل آورد و هیچ روش ممنوعه

احراز و اثبات تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ جهت استفاده از یك ماده ممنوعه یا 
روش ممنوعه الزم نیست نیّت، قصد، عمد، قصور، اهمال یا آگاهی از مصرف، مورد 

  رفته و نشان داده شود.ارزیابی قرار گ

 

جهت اثبات تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ، موفق بودن یا نبودن مصرف یك ماده    2-2-2
ممنوعه یا روش ممنوعه، موضوع اصلی نیست بلکه تنها استفاده )مصرف( یا تالش برای 

وپینگ استفاده از ماده ممنوعه یا روش ممنوعه جهت احراز تخلف از مقررات مبارزه با د
 کافی است.

 
يا  "مصرف": اينكه ممكن است 2-2تفسير بند [

يك ماده ممنوعه يا روش  "تالش براي مصرف"

ممنوعه با داليل و قراين معتبر و قابل اتكاء، اثبات 

شود، همواره مورد بحث بوده است. همانطوريكه 

ذکر شده است، اثبات کامل  3-2در تفسير بند

با  از قوانين مبارزهنياز به احراز تخلف از يكي 

يا  "مصرف" ،دارد 2-1دوپينگ بر اساس بند 

همچنين ممكن است بر  "تالش براي مصرف"

اساس دالئل معتبر و قابل اتكاء ديگري باشد 

مثالً: اعتراف توسط ورزشكار، اعالم شهادت يك 

شاهد، مدارك و شواهد مستند، نتايج بدست آمده 

ز جمله يشات ااي نتايج آزمااز پرونده بررسي دوره

عنوان بخشي از آوري شده بهاي جمعداده

پاسپورت بيولوژيكال ورزشكار و يا ديگر اطالعات 

بدست آمده از آناليز آزمايشگاهي که همة الزامات 

را در بر  2-1 بندوجود يك ماده ممنوعه بر اساس 

نداشته باشد. براي مثال مصرف ممكن است بر 

ز آناليز اساس اطالعات مطمئن بدست آمده ا

يك ورزشكار، اثبات شود  Aآزمايشگاهي نمونه 

 B)بدون اينكه توسط تجزيه آزمايشگاهي نمونه 

تأييد شود( يا اينكه صرفاً بر اساس نتايج بدست 

به تنهايي  Bآمده از تجزيه آزمايشگاهي نمونه 

آن هم در مواردي که سازمان مبارزه با دوپينگ 

اجع به يك توضيح قانع کننده و قابل قبول ر

فقدان يا عدم تأييد در نمونه ديگر را ارائه 

 ]نمايد.

 
" قصد مصرف": نشان دادن 2-2-2تفسير بند [

يك ماده ممنوعه يا روش ممنوعه نياز به اثبات 

يا ارائه داليل در مورد نيت يا قصد  ي بودنعمد

نياز  عمدي بودنورزشكار دارد. اين واقعيت که 

اثبات به نحوي به دارد و بايد به اثبات کردن 

تضعيف قوانين برسد باعث کم شدن ارزش يا 

 2-1مطلق )اصل مسئوليت اکيد( تخلف از بندهاي

يك ماده يا روش  "مصرف"در مورد  2-2و 

 گردد. ممنوعه نمي

يك ماده ممنوعه توسط ورزشكار  "مصرف"

تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب 

را ده ممنوعه اينكه ورزشكار يك ما گردد، مگرمي

 در ،ممنوع نيستمسابقات خارج از هنگام  که

کرده باشد. " مصرف"مواقع خارج از مسابقات 

يك ماده ممنوعه يا مواد حاصل  هر حال حضوره ب)

در نمونه  سوخت و ساز آن و يا نشانگرهاي آناز 

اخذ شده از ورزشكار در هنگام مسابقات، 

ن ممك" چه موقع"نظر از اينكه اين ماده صرف

تخلف از  ،يا تجويز شده باشد "مصرف"است 

 ](.شودمحسوب مي 2-1بند 
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 گيرینمونه انجام، امتناع یا قصور در طفره رفتن 2-3

بدون توجیهات  گیرینمونه یا امتناع یا قصور در انجام گیرینمونهاز  فرار، طفره رفتن، سرباز زدن
 .گیرییی نهاد مجاز به نمونهقابل قبول پس از احضار یا ابالغ بر اساس قوانین اجرا

 

  ورزشکارقصور از الزامات مربوط به دسترس بودن   4-2

های محل حضور یا قصور در پر کردن و ارسال فرم گیرینمونهبار غیبت در  3از  لفیقیرگونه ته               
یف شده است ظرف ها تعروارسیگیری و المللی برای نمونهبین ای که در استانداردبه گونه ورزشکار

 است. بانك اطالعات ثبت شدهدر یك  ی که نامشماه از سوی ورزشکار 12مدت 

 

 كنترل دوپينگ بخش از جهت دستکاری در هردستکاری یا تالش  2-5

های در تعریف روش که جهاتی به ،روند کنترل دوپینگ اخالل و خرابکاری درهرگونه انجام 
تالش  یا مداخله عمدی شامل بدون محدودیت ،کاریدست .ممنوعه چیزی از آن عنوان نشده باشد

آمیز به فریب جعلی و اطالعات ارائهبرای مداخله و ایجاد مزاحمت برای مسئولین کنترل دوپینگ، 
 است.سازمان مبارزه با دوپینگ یا تهدید به وادار کردن یا تالش به وادار کردن یك شاهد بالقوه 

 
 ابت شودث ربعنوان مثال اگ: 2-3تفسير بند [

انجام رسمي از  طفره به عمد قصد ورزشكاري

يا  را داشته و يا از انجام تست دوپينگکنترل 

عمل وي تخلف از  اجتناب نمايد دريافت ابالغيه

 تخلفگردد. قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب مي

تواند عمدي مي" گيريقصور از شرکت در نمونه"

حال آنكه يا ناشي از سهل انگاري ورزشكار باشد، 

از شرکت در  "امتناع"يا " طفره رفتن"

 ]گردد.گيري عملي عمدي محسوب مينمونه

 

عوض  بندنوان مثال اين ع: ب2 -5تفسير بند [

موجود در هاي کيت شناسايي هايشماره ندکر

گيري، شكستن هنگام نمونه فرم کنترل دوپينگ

 دستكارييا  Bدر زمان آناليز نمونه  Bشيشه 

ه با اضافه کردن يك ماده خارجي را يك نمون

 کند.ممنوع مي

برخورد تهاجمي با مسئولين کنترل دوپينگ يا 

افراد ديگري که در امور کنترل دوپينگ مشغولند 

 شود امامحسوب نميدستكاري  جزءهر چند 

انضباطي سازمانهاي ورزشي مورد  قوانينعنوان ب

  ]گيرند.توجه قرار مي
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 اده ممنوعه و یا یك روش ممنوعهمالکيت یك م   6-2
 

مسابقات، توسط ورزشکار یا  ناده ممنوعه یا روش ممنوعه در حیمالکیت هر نوع م  1-6-2
منوع مهای ممنوعه که در خارج از مسابقات مالکیت  هر یك از مواد ممنوعه و روش

کار ه ورزشباشد، مگر اینکاند، توسط ورزشکار در مواقع خارج از مسابقات، ممنوع میشده
ه مالکیت  این ماده مطابق با صدور معافیت مصرف ثابت کند ک 4-4بر اساس بند 

 یا دیگر دالیل موجه و قابل قبول بوده است. (TUE) درمانی
 

، یا اندشده مسابقات ممنوع حینمالکیت هر نوع ماده ممنوعه یا روش ممنوعه که در  2-6-2
ع در مواق اند،هاز مسابقات ممنوع شدمالکیت هر نوع ماده یا روش ممنوعه که در خارج 

ات و مسابق ورزشکار که به نحوی در امر پشتیبانخارج از مسابقات، توسط کارکنان 
  تیبانپشکارکنان  مگر اینکه ،باشد، ممنوع میهستند ورزشکاردر ارتباط با تمرینات 

افیت مصرف مطابق با صدور مع مواد مالکیت  این 4-4بر بند  ند که بناورزشکار ثابت کن
 درمانی یا دیگر دالیل و توجیهات قابل بوده است.

 

 قاچاق یا تالش برای قاچاق هر گونه ماده ممنوعه یا روش ممنوعه 7-2

 
: داليل يا توجيه 2-6-2و  2-6-1تفسير بند [

شامل مواردي مانند خريدن  براي مثال، قابل قبول

يا مالكيت يك ماده ممنوعه براي دادن به 

موارد يا  در مگر نخواهد بود، بستگاندوستان يا 

هنگاميكه شخص داراي  شرايط پزشكي موجه

: خريدن ، بعنوان مثالنسخه پزشك باشد

 ] انسولين براي يك کودك ديابتي.

 

توجيه قابل قبول براي داليل يا : 2-6-2تفسير بند [

، تيم ممنوعه توسط پزشك موادمثال شامل حمل 

هاي اورژانس و ا وضعيتمنظور مقابله و رويارويي بب

 ]باشد.حاد پزشكي مي



 

 2015  جهانی مبارزه با دوپینگ. نامهنظام   23

 

 

 

تجویز یا تالش برای تجویز هر گونه ماده ممنوعه یا روش ممنوعه در حين مسابقات به   8-2

بقات یا تجویز یا قصد تجویز یك ماده ممنوعه یا روش ممنوعه كه در خارج از مسا ،ورزشکاران

  اتباشد به ورزشکاران در خارج از مسابقممنوع مي

 

  دستيو هم تباني    9-2

در تخطی  دستیو هم تیا هرگونه مشارک سرپوش گذاشتن، تبانی، حمایت، معاونتکمك، تشویق،              
ز سوی ا 10-12-1 بند یا تخطی از خطی از این قوانیناز قوانین مبارزه با دوپینگ  یا تالش برای ت

 .دیگری هر فرد
 

 همکاری ممنوعه   10-2

 پینگمان مبارزه با دویك ساز تحت اختیار و صالحیتهمکاری یك ورزشکار یا هر فرد دیگری که              
 کار که:ورزش پشتیبانبا هر یك از کارکنان  ارددای یا وابسته به ورزش قرار در حیطه حرفه

 
  در یك دورهقرار داشته و  زمان مبارزه با دوپینگساتحت اختیار و صالحیت یك    1-10-2

 برد یامحرومیت بسر می
 

رای وی قرار نداشته و نتوان ب مبارزه با دوپینگن تحت اختیار و صالحیت یك سازما   2-10-2
ارتکاب  ثردرنظر گرفت، ولی وی در ا WADAمحرومیتی وفق روند مدیریت نتایج کد 

 ر انجامدای )شغلی( محکوم شده باشد، درصورتیکه ی یا حرفهباطبه اعمال جنایی، انض
ن شخصی ای چنیپذیرش کد بر قوانیندخالت داشته و  مبارزه با دوپینگتخلف از قوانین 

 زمان سال از 6از  ترقابل اجرا باشد. سلب صالحیت چنین فردی برای مدتی طوالنی
ای یا ایی، حرفهمحرومیت جنی یا در طی دوره باطای، انضصدور حکم جنایی، حرفه

 د؛ یاوشی اعمال میباطانض
 

ر د ،تصریح شده 2-10-2یا  2-10-1 بنددر  برای فردی کهیا واسطه  بعنوان نفر اول  3-10-2
 .باشدکردن  خدمتحال 
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صورت ب از قبل شخص دیگر ، الزم است ورزشکار یابندیچنین  جرایی شدنبرای ا
سبت به ن انونیکه واجد اختیار و صالحیت قمکتوب از سوی سازمان  مبارزه با دوپینگ 

 محرومیت کارکنان وضعیتاز  ،WADA دیگر است، یا توسطشخص  اورزشکار ی
 کار یاکه ورزشاین مطلع گردند تا ممنوعه مربوط به همکاری عواقبورزشکار و  پشتیبان

 .کنداین همکاری و مشارکت خودداریتواند از ب با دلیلشخص دیگر 
 ست تابهد سازمان مبارزه با دوپینگ همچنین هرگونه تالش منطقی را بکار خوا

اده شدار دهشخص دیگر  ورزشکار یا در مورد وی بهرا که  ورزشکار پشتیبانکارکنان 
تواند در پیشگاه سازمان مبارزه می هروز15 شده است مطلع نماید که در خالل یك دوره

       ندهایبمعیارهای مندرج در  با دوپینگ حاضر شده تا توضیحاتش مبنی بر اینکه
، این ماده 17علیرغم فصل . ارائه دهد، مصداق ندارندرد وی ودر م 2-10-2و  1-10-2

ر بند د کر شدهذاجرای  قبل از تاریخ ورزشکار پشتیبانحتی زمانیکه محرومیت کارکنان 
 رخ داده باشد نیز کاربرد دارد. 25

 نشتیباپشخص دیگر برای همکاری با کارکنان  لیتی که بر عهده ورزشکار یامسئو
ست در حوزه امور اتصریح شده  2-10-2یا  2-10-1 بندهایو در ورزشکار قرار دارد 

 باشد.ای نمیورزشی یا حرفه
 ندهایببایست معیارهای تصریح شده در که می دانندمیسازمانهای مبارزه با دوپینگ 

ورزشکار  پشتیبانموده و کارکنان را رعایت ن 2-10-3و  2-10-2و  1-10-2
 ند.ارائه ده WADAبایست این اطالعات را به می

 
: ورزشكاران و ساير افراد  2-10تفسير ماده [

، پزشكان يا دهندگانتمرينبايست با مربيان، نمي

اساس ورزشكار که بر پشتيبانساير کارکنان 

تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ واجد شرايط 

اند يا از نيستند و يا به لحاظ جنايي محكوم شده

اند، دوپينگ تنبيه شدهاي در رابطه با نظر حرفه

هايي از انواع همكاري که نمونه همكاري نمايند.

، دريافت دستور تمرينياند عبارتند از: ممنوع شده

 هاي پزشكيتكنيك، تغذيه يا توصيه ،استراتژي

درمان يا نسخه، مهيا  شامل دريافت مراقبت،

يا بدني جهت آناليز،  هايها يا نمونهفرآوردهکردن 

 که ورزشكار پشتيبانکارکنان  بهاجازه دادن 

نماينده خدمت کنند. همكاري  يك آژانس يا عنوانب

] د.ممنوعه هيچ شكلي از جريمه را در برندار
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 فصل سوم: اثبات دوپينگ

 
 

 مسئوليتها و استانداردها در اثبات دوپينگ     1-3
 

 

باشد. ای مبارزه با دوپینگ میمسئولیت احراز تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ بر عهدة سازمانه 
روش استاندارد اثبات تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ این است که سازمان مبارزه با دوپینگ با 

در مورد تخلف صورت گرفته،  مجاب نماید که ادعای این سازمان دالیل کافی گروه دادرسی را
جای پرداختن به احتماالت، ه موارد بشود که در کلیباعث میصحیح بوده است. استفاده از این روش 

نامه مسئولیت ورزشکار یا سایر کسانی که احتماالً نظاماز دالیل متقن استفاده گردد. ضمناً براساس 
اند این است که با ارائه شواهد و مدارک کافی اتهام وارده را از قوانین مبارزه با دوپینگ تخطی کرده
ظر را جهت سازمان مبارزه با دوپینگ، مشخص نمایند. در رد کرده و یا حقایق یا شرایط مورد ن

 باشد.حقیقت رعایت استانداردهای اثبات دوپینگ روشی کارآمد جهت اثبات فرضیات می
 

 روشهای اثبات شواهد و قرائن 3-2
 

تواند بوسیله هر روش قابل اعتمادی اثبات شواهد مربوط به تخلفات از قوانین مبارزه با دوپینگ می 
 در موارد، زیر آمده استکه در  اثبات مربوط به قوانین. صورت گیرداعتراف ورزشکار از جمله 

 :دوپینگ قابل استفاده هستند
 

پس از  WADAگیری که از سوی تصمیم همحدودهای تجزیه و تحلیل یا روش 1-2-3
به  اند و حاکی از بازنگری برابر و یکسان استمشاوره با گروه علمی مربوطه تأیید شده

 . باشدمیلحاظ علمی معتبر 
 

: استانداردهاي اثبات دوپينگ  3-1تفسير بند [

که توسط سازمانهاي مبارزه با دوپينگ اجراء 

گردد با استانداردهايي که در اکثر کشورها مي

شود، اي اعمال ميجهت تشخيص تخلفات حرفه

  ].قابل قياس است

 

 

زه : براي مثال يك سازمان مبار3-2تفسير بند [

با دوپينگ ممكن است تخلف از قوانين دوپينگ را 

اعتراف  اثبات نمايد که بر پايه 2-2بند  اساس بر

 ص ثالث، شواهداشخاورزشكار يا شهادت معتبر 

نتايج حاصل از تجزيه آزمايشگاهي ، معتبر مستند

 2-2که در توضيحات بند  Bيا نمونه  Aنمونه 

 مربوط بهاستنتاج از نتايج پرونده  ياآمده است، 

مانند اطالعات ري خون يا ادرارادواآزمايشات 

 ] د.باش پاسپورت بيولوژيكال ورزشكار حاصل از
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کند این فرضیه معتبر علمی را بعنوان یا فرد دیگری که تالش می ورزشکارهر 
را از این مخالفت و مبنای  WADAبایست شرط هر گونه مخالفتی رد کند ابتدا میپیش

را از این  WADAتواند بنا به اختیارات خود می CASمطلع نماید. مربوط به آن 
یك کارشناس علمی را  CASهیئت  WADAمخالفت آگاه سازد. بنا به درخواست 

نماید. ظرف مدت برای کمك به این هیئت در راستای ارزیابی این چالش منصوب می
، CASرونده از ، و نیز دریافت پWADAای توسط روز از دریافت چنین اطالعیه 10

WADA یکی از طرفین مداخله کند، یا یك فرد دیگر را که  این حق را دارد تا بعنوان
معرفی و یا در غیر اینصورت اسناد و شواهد  طرف()مشاورین بی از طرفین مسئله نیست

 . فاش نمایدرا در این خصوص 

 
کردیته( آژانس جهانی مبارزه فرض بر این است که آزمایشگاههای معتبر و مورد تأیید )آ    2-2-3

، متولی انجام آزمایش بر روی  WADAبا دوپینگ و سایر آزمایشگاههای مورد تأیید 
المللی های دریافتی هستند و کلیه مراحل آزمایش بر اساس استانداردهای بیننمونه

د . اما ورزشکار یا فرد دیگر ممکن است مدعی شود که از استاندارتآزمایشگاهها بوده اس
توانسته تخطی از استاندارد، می در نتیجهالمللی آزمایشگاهها تخطی شده است و بین

 باعث وجود یافته غیرطبیعی آزمایشگاهی در نمونه وی شود.
المللی در صورتیکه ورزشکار یا شخص دیگری بتواند ثابت کند که از استاندارد  بین

توانسته منجر از استاندارد میآزمایشگاهها تخطی شده است و ادعا کند که این تخطی 
به وجود یافته غیر طبیعی آزمایشگاهی در نمونه شود، آنگاه وظیفه سازمان مبارزه با 

المللی از استاندارد بیندوپینگ این است که اثبات نماید که وجود چنین انحرافی 
 .است ، نشدهغیرطبیعی آزمایشگاهی هایباعث ایجاد یافته هاگاهآزمایش

 

يا شخص  : وظيفه ورزشكار3-2-2ر بند تفسي[

اين است که با دالئل کافي ثابت کند که از  ديگر

ها تخطي شده المللي آزمايشگاهتانداردهاي بيناس

توانسته باعث است که اين تخطي منطقاً مي

هاي غيرطبيعي در نمونه وي شود. اگر ايجاد يافته

ورزشكار يا شخص ديگري بتواند چنين دالئلي را 

ائه نمايد ، مسئوليت متوجه سازمان مبارزه با ار

شود تا با دالئل قانع کننده هيأت دوپينگ مي

دادرسي را مجاب کند که اين تخطي ها باعث 

هاي غيرطبيعي آزمايشگاهي، مخدوش شدن يافته

  ]اند.نشده
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های ین و سیاستگیری یا دیگر موارد تخلف از قوانالمللی نمونهتخطی از استاندارد بین  3 -3-2
صورتیکه درآمده است  مبارزه با دوپینگ قوانینیا  نامهنظاممبارزه با دوپینگ که در این 

غیرطبیعی آزمایشگاهی یا هر گونه تخلف از قوانین مبارزه با  هایسبب ایجاد یافته
گردند. اگر ورزشکار یا شخص اعتبار شدن مدارک یا نتایج نمیدوپینگ نشوند، باعث بی

المللی یا دیگر گیری تخطی از استانداردهای بینگری ثابت کند در جریان نمونهدی
غیر طبیعی  توانسته باعث ایجاد یافتههای مبارزه با دوپینگ منطقاً میقوانین یا سیاست

دوپینگ شود، آنگاه سازمان  مبارزه باآزمایشگاهی یا تخلف دیگر از قوانین و مقررات 
 غیر طبیعی باعث ایجاد یافته تخطیاست، اثبات نماید که این مبارزه با دوپینگ موظف 

 .ستقوانین مبارزه با دوپینگ نشده اآزمایشگاهی یا تخلف واقعی و اساسی از 
شواهدی که بر اساس آنها رأی یا تصمیم یك دادگاه تخصصی ورزشی ذیصالح در مورد  4-2-3

نیز موضوع استیناف )تجدید  ورزشکار یا شخص دیگری گرفته شده و این تصمیم یا رأی
شوند عنوان مدارک و شواهد مسلم و غیر قابل برگشت در نظر گرفته مینظر( نباشد ب

مگر اینکه ورزشکار یا شخص دیگر بتواند ثابت کند که رأی یا تصمیم صادره بر خالف 
 اصول طبیعی عدالت بوده است.

 
مبارزه با دوپینگ در مورد ورزشکار  اگر هیأت دادرسی جهت رسیدگی به تخلف از قوانین  5-2-3

یا شخص دیگری که متهم به ارتکاب تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ شده است، بعد 
از متهم برای حاضر شدن در  ،از شروع دادرسی پیش زمان قابل قبول درخواست دراز 

ن با صالحدید هیأت دادرسی( برای پاسخ داد -جلسه دادرسی )شخصاً یا بصورت تلفنی
به سئواالت هیأت دادرسی یا سازمان مبارزه با دوپینگ که وی را متهم به تخلف از 

، دعوت نموده باشد و آن فرد از حضور و قبول اتهام سته اقوانین مبارزه با دوپینگ نمود
تواند بر علیه ورزشکار یا شخص دیگر استنتاج و استنکاف ورزد، این هیاًت می

 گیری کند.تصمیم
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 م: فهرست ممنوعهفصل چهار
 

 انتشار و بازنگری فهرست ممنوعه    1-4
 

عنوان ر هر یك سال، فهرست ممنوعه را بآژانس جهانی مبارزه با دوپینگ در هر زمان الزم و حداکث
شدة آن نویس این فهرست و کلیة موارد تجدید نظر سازد. پیشالمللی، منتشر مییك استاندارد بین

ها رسانیده شود. هر نامه و دولتنظامکتوب به نظر کلیة امضاکنندگان طور مباید جهت نظرخواهی ب
های ساالنة فهرست ممنوعه و کلیة موارد تجدید نظر آنها باید بالفاصله توسط آژانس یك از نسخه

کنندگان، آزمایشگاه مورد تأیید یا مورد ءجهانی مبارزه با دوپینگ منتشر شده و در اختیار امضا
هر یك از  و قرار داده شود  WADA تارنماولت قرار گیرد و در و د WADAتصویب 

ز فهرست را در اختیار اعضاء خود قرار دهند. قوانین هر یك ا کنندگان نیز به نوبة خود باید اینءامضا
های آن روش دیگری فهرست ممنوعه یا اصالحیه که درسازمانهای مبارزه با دوپینگ بغیر از مواردی

این راهکارها را روشن خواهد کرد. این فهرست بدون آنکه نیاز به عملکردی تصریح شده باشد، 
 االجراء خواهد بود. خاص توسط سازمانهای مبارزه با دوپینگ باشد، سه ماه بعد از تصویب الزم

 

 مشخص شده در فهرست ممنوعه مواد ممنوعه و روشهای ممنوعه   2-4
 

 های ممنوعه مواد ممنوعه و روش  1-2-4
عنوان دوپینگ ای که بممنوعه و روشهای ممنوعهست ممنوعه باید آن دسته از مواد فهر

در کلیه مواقع )در هنگام مساابقات و همچناین خاارج از مساابقات( ممناوع هساتند را 
های آیناده نیاز لقوه در رقابتتوانند بصورت بامشخص نماید، زیرا این دسته از مواد می

  و نیز و یا اینکه اثرات پوشاننده داشته باشندعملکرد ورزشی را افزایش دهند 
 

 
ممنوعه در هر زمان  فهرست: 4-1تفسير بند [

که الزم باشد با روند بسيار سريعي مورد 

شود. با اين و منتشر مي تجديدنظر قرار گرفته

بيني و حفظ نظم حتي اگر منظور پيشوجود ب

تغييري در فهرست ممنوعه ايجاد نشده باشد، هر 

شود. همواره اين فهرست چاپ و منتشر ميساله 

آخرين  WADAدر وب سايت اينترنتي 

فهرست ممنوعه رايج، وجود دارد. فهرست 

ممنوعه يكي از عمده ترين و مهمترين 

المللي مقابله با دوپينگ هاي کنوانسيون بينبخش

مواره ه  WADAرود. در ورزش به شمار مي

 رستفهتغييرات  کل يونسكو را نيز ازدبير

 ].سازدممنوعه، مطلع مي
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مسابقات ممنوع هستند  حینی از مواد ممنوعه و روشهای ممنوعه که فقط در یاهدسته
در مورد ورزشهای  WADAرا مشخص نماید. فهرست ممنوعه ممکن است توسط 

. مواد ممنوعه و روشهای ممنوعه ممکن است در یك به تفصیل شرح داده شودخاصی 
اختصاصی مبنای عنوان ماده یا روش بآنابولیك( و یا  مواد)مانند:  بندی عمومیهدست

 .مقایسه خاص قرار گیرند
 

 مواد خاص 4-2-2

نظر  در کلیه مواد ممنوعه باید به عنوان مواد خاص ،نامهنظام 10منظور اعمال فصل ب 
های عوامل آنابولیك و هورمونها و آن دسته گرفته شوند به استثناء موادی که در گروه

ممنوعه  فهرستکه در  هاکنندههورمونی و تعدیل یهاو آنتاگونیست مواد محرک از
 د.شوهای ممنوعه روش شاملمواد خاص نباید  بندیطبقهاند. مشخص شده

 

 های جدید مواد ممنوعهگروه    4- 3-2

 با افزودن 4-1بر اساس بند  WADAدوپینگ در مواقعی که آژانس جهانی مبارزه با          
 WADAدهد کمیته اجرائی یك گروه جدید به فهرست ممنوعه آن را تعمیم می

اند براساس باید مشخص کند که کدام یك از موادی که در گروه جدید ممنوع شدهمی
 در زمرة مواد خاص، در نظر گرفته خواهند شد. 4 -2-2بند 

 

خارج از اي ماده" مصرف": 4-2-1تفسير بند [

هنگام مسابقات ممنوع  مسابقات که فقط براي

تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ،  شده است،

هاي غير شود، مگر اينكه يافتهمحسوب نمي

ها يا نشانگرهاي آن متابوليت طبيعي آن ماده يا

اي که در هنگام مسابقات گرفته شده در نمونه

  ]است گزارش شوند.

 

    بند: مواد خاصي که در  4 -2-2تفسير بند [

اند به هيچ عنوان به لحاظ مشخص شده 2-2-4

مواد دوپينگي  ديگر کمتر از نبايد اهميت يا خطر

د. هرچند اين مواد ساده باشند وندر نظر گرفته ش

و اينكه بسياري از ورزشكاران آنها را براي 

ورزشي مورد  عملكرداهدافي به غير از ارتقاء 

 ]استفاده قرار دهند.
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 در فهرست ممنوعهها روش مواد و رفتنگمعيارهای قرار   3-4

 

باید جهت گنجانیدن یك روش یا یك ماده در فهرست  (WADA) آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ 

 زیر را در نظر بگیرد: معیارهایممنوعه ، 
 

بنا به اختیار منحصر بفرد خود معین کند که یك روش یا یك  WADAصورتیکه در  1-3-4
فهرست ممنوعه وارد  باید درباشد، این ماده میزیر را دارا میماده دو شرط از سه شرط 

 شود: 
 

اساس شواهد پزشکی یا دیگر شواهد علمی، اثرات فارماکولوژیك یا بر 1-1-3-4
یا  ای به تنهایی یا در ترکیب با موادتجربی ثابت شود که روش یا ماده

 ی است.عملکرد ورزش دهنده، دارای اثر بالقوه افزایشدیگر هایروش
 

براساس شواهد پزشکی یا دیگر شواهد علمی ، اثرات فارماکولوژیك یا   2-1-3-4
ای برای سالمتی تجربی ثابت شود که استفاده از روش یا مصرف ماده

 خطر دارد؛  ورزشکار بصورت بالقوه یا بالفع،
 

یك ماده یا روش با مفهوم  ، مصرفWADAکه بنا بر نظر درصورتی    3-1-3-4
نامه، نظامدر تضاد باشد. این مفهوم در بخش مقدمه  "رزشو روح"

 توضیح داده شده است.
 

مشخص شود که براساس شواهد پزشکی یا دیگر شواهد  WADAصورتیکه برای در  2-3-4
 صورتبت شده است که یك ماده یا روش بعلمی، اثرات فارماکولوژیك یا تجربی، ثا

 
ه : اين بند مشخص کرد4-3-1-1تفسير بند [

 است که ممكن است موادي وجود داشته باشند

، ممنوع شوندکه وقتي به تنهايي مصرف مي

 نخواهند بود ولي اگر همراه با برخي از مواد

ديگر، مصرف شوند جزء مواد ممنوعه  مشخص

ماده به اين علت به يك خواهند بود. مثالً 

فهرست ممنوعه اضافه شده است که فقط در 

صورت بالقوه اثر افزايش ترکيب با ماده ديگري ب

ورزشي داشته است. )آن هم فقط  عملكرد

صورتيكه در رابطه با مصرف توأم اين دو ماده، در

 ]شواهد علمي، وجود داشته باشد(.
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باشد و تشخیص مصرف سایر مواد ممنوعه و روشهای بالقوه دارای اثر پوشانندگی می
بایست به فهرست ممنوعه روش نیز میگرداند، این ماده یا ممنوعه را غیر ممکن می

 اضافه شود.
 

بندی در فهرست ممنوعه و همچنین طبقه ممنوعه یك ماده یا روش قرار گرفتنتعیین   3-3-4
و  ،است WADAعهده ممنوعه صرفاً ب فهرستی موجود در هامواد ممنوعه در گروه

در حین مسابقات قطعی بندی این مواد بعنوان مواد ممنوعه در همه مواقع یا تنها طبقه
بر استدالل پیرامون  یا فرد دیگر مبنی ورزشکاراست و مستلزم ایجاد چالش از سوی 

اینکه ماده یا روش ممنوعه یك عامل پوشاننده نبوده یا پتانسیل ارتقاء عملکرد را نداشته 
  باشد، نخواهد بود.و باعث بروز خطر سالمتی یا تخلف از روح ورزش نمی

 

 (”TUEs“) مصرف درماني هایفيتمعا    4-4
 

یا نشانگرهای آن و یا استفاده یا تالش برای استفاده،  و هاد مواد ممنوعه یا متابولیتوجو   1-4-4
عنوان تخطی یك ماده ممنوعه یا روش ممنوعه بیا تجویز و یا تالش برای تجویز  مالکیت

 این موارد مطابق با مقررات مبارزه با دوپینگ در نظر گرفته نخواهد شد چنانچهاز قانون 
های مصرف درمانی المللی برای معافیتطبق استاندارد بین TUEمعافیت درمانی  اعطای
 باشد.

 

به سازمان ملی مبارزه با باید  TUE برای صدورالمللی نباشد ورزشکاری که در سطح بین  2-4-4
درخواست وی را  ملی مبارزه با دوپینگ . چنانچه سازمانکنددوپینگ کشورش مراجعه 

طبق  ملی سطحبه هیئت استیناف  منحصراً درخواست خود را تواندنپذیرد، ورزشکار می
 ارائه نماید. 13-2-3 و 13-2-2 بندهای

    
عنوان بخشي از روند هر : ب4-3-2تفسير بند [

کنندگان، ساله تهيه فهرست ممنوعه، کليه امضاء

ها و ديگر افراد عالقمند جهت ارائه دولت

در مورد  WADAپيشنهادات و نظرات خود به 

 ]شوندممنوعه، فرا خوانده و دعوت مي فهرست
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خود مراجعه  مربوطهالمللی به فدراسیون بین باید المللی استورزشکاری که در سطح بین   3-4-4
 نماید.

 

از سوی سازمان ملی مبارزه با دوپینگ را  TUEچنانچه ورزشکاری قبالً    1-3-4-4
 TUEدریافت کرده باشد، اگر این  مورد بحثورش برای ماده یا روش کش

المللی برای معافیت مصرف مطابق با معیارهای تعیین شده در استاندارد بین
. باید آنرا به رسمیت بشناسدالمللی درمانی باشد در اینصورت فدراسیون بین

ی تعیین مطابق با معیارها TUEالمللی اعالم کند که اگر فدراسیون بین
، باید به ورزشکار و سازمان ملی به رسمیت نشناسدشده نیست و آن را 

مبارزه با دوپینگ وی سریعاً اطالع داده شود و دالیل آن نیز بیان گردد. 
روز از زمان  21ورزشکار و یا سازمان ملی مبارزه با دوپینگ کشور ورزشکار 

ارجاع دهد. در  WADAبه  موضوع را برای بازنگریدارد تا  مهلتاطالع 
ارائه شده از سوی  WADA، TUEاینصورت تا مشخص شدن تصمیم 

 گیرینمونهو  ملی سطح سازمان ملی مبارزه با دوپینگ برای مسابقات
المللی )ولی برای مسابقات سطح بین ماند.مسابقات معتبر باقی میخارج از 

 معتبر نیست.(
به هر دلیلی  TUEارجاع نشود،  WADAبه  بازنگریاگر موضوع برای 

 خواهد بود.نروز معتبر  21 مهلتپس از انقضاء 
 

 TUE ورزشکاری قبالً از طرف سازمان ملی مبارزه با دوپینگ کشورشاگر   2-3-4-4
 

 فدراسيون: چنانچه  4-4-3تفسير ماده [

المللي مربوطه از به رسميت شناختن بين

TUE  اعطا شده از سوي يك سازمان ملي

گ امتناع ورزد تنها به اين دليل مبارزه با دوپين

يا ساير اطالعات  گزارشات و اسناد پزشكيکه 

استاندارد  يم براي ارائه تطابق با معيارهاالز

هاي مصرف درماني گم المللي براي معافيتبين

 WADAبايست به اند، اين موضوع نميشده

ارجاع داده شود. در عوض، اين پرونده 

فدراسيون  بايست تكميل و مجدداً بهمي

 المللي مربوطه تحويل گردد.بين

المللي تصميم بگيرد تا از اگر فدراسيون بين

المللي نيست ورزشكاري که در سطح بين

اعطا شده  TUEبايست گيري کند، مينمونه

به آن از سوي سازمان ملي مبارزه با دوپينگ 

 ]را به رسميت بشناسد. ورزشكار
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 ازمستقیماً  به محض نیاز بایستزشکار میدریافت نکرده باشد، این ور
نماید. اگر فدراسیون  را درخواست TUE صدورالمللی خود فدراسیون بین

مسئولیت المللی )یا سازمان ملی مبارزه با دوپینگ، در صورتیکه بین
 باشد( بعهده گرفته المللیفدراسیون بین جانباز  را TUEصدور 

مورد بایستی سریعاً به اطالع  نماید، این رددرخواست ورزشکار را 
المللی ورزشکار برسد و دالیل آن نیز بیان گردد. اگر فدراسیون بین

، باید این مسئله به اطالع صادر نمایدورزشکار را  TUEدرخواست 
ورزشکار و همچنین سازمان ملی مبارزه با دوپینگ وی برسد و چنانچه 

 TUEیص دهد که سازمان ملی مبارزه با دوپینگ این ورزشکار تشخ
المللی برای شده طبق معیارهای تعیین شده در استاندارد بین صادر

روز وقت دارد تا  21از زمان اطالع  های مصرف درمانی نیست،معافیت
اعالم کند. اگر سازمان ملی  WADAبه  بازنگریموضوع را جهت 

تا  ارجاع دهد، WADAبه  بازنگریمبارزه با دوپینگ موضوع را برای 
شده از سوی فدراسیون  صادر WADA، TUEص شدن تصمیم مشخ
خارج از گیری المللی و نیز نمونهبینسطح المللی برای مسابقات بین

ملی  برای مسابقات سطح TUEاین  مامسابقات معتبر خواهد بود. )ا
اگر سازمان ملی مبارزه با دوپینگ موضوع را برای  .باشد(معتبر نمی
 ارائه شده از سوی فدراسیون TUEد، ارجاع نده WADAبررسی به 

 نیزروزه  21 مهلتانقضاء  پس ازبرای مسابقات سطح ملی  المللیبین
 معتبر خواهد بود.

 

درصورتیکه قصد  تواند از ورزشکاران بخواهدمی بزرگرویدادهای  برگزارکننده سازمان    4-4-4
را به  TUE را دارند،  یدادیك ماده ممنوعه یا روش ممنوعه در رابطه با آن رو استفاده از

 در اینصورت: .دنآن سازمان ارائه ده
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رویدادهای  برگزارکننده سازماننداشته باشد،  TUEاز قبل  ورزشکاراگر      1-4-4-4
برای  TUEفرایند جهت درخواست یك بایست مطمئن باشد می بزرگ

 ، تنها برای همان رویداد قابلشودصادر  TUEچنانچه  .مهیا است یو
 اجرا است.

 

صادر شده از سازمان ملی مبارزه با  TUEدرصورتیکه ورزشکار قبالً    2-4-4-4
دریافت کرده باشد، اگر این  را المللی مربوطهدوپینگ و یا فدراسیون بین

TUE المللی برای مطابق با معیارهای تعیین شده در استاندارد بین
 بزرگرویدادهای  برگزارکننده معافیت مصرف درمانی باشد، سازمان

 برگزارکننده بایست آن را به رسمیت بشناسد. چنانچه سازمانمی
ارائه شده بر طبق معیارهای  TUEتشخیص دهد که  بزرگرویدادهای 

 د،بنابراین از به رسمیت شناختن آن امتناع ورز و تعیین شده نیست
 بایست فوراً ورزشکار را با ذکر دالیل آن مطلع سازد. می

 

بر به رسمیت نشناختن  تصمیم بزرگرویدادهای  برگزارکننده سازمان اگر    3-4-4-4
یك بطور انحصاری به  تواندمی ، ورزشکاربگیرد TUEیا عدم اعطاء 

رویداد  برگزارکننده اصلی سازمان یا مورد تأییدهیئت مستقل منصوب 
را ارائه تجدیدنظر  د. اگر ورزشکار درخواستنمای استیناف درخواست بزرگ

تواند از وی موفقیت آمیز نباشد( وی نمی استیناف ند )یا درخواستنک
 TUEدر رابطه با آن رویداد استفاده کند، اما هر  ممنوعهروش یا ماده 

ارائه شده برای آن روش یا ماده مورد نظر، از طرف سازمان ملی مبارزه با 
آن  خارج از مربوطه برای المللیدوپینگ کشور ورزشکار یا فدراسیون بین

 ماند.معتبر باقی می ،رویداد
 

 عنوان مثال، تصميم: ب4-4-4-3تفسير [

تواند يا هر هيئت مشابهي مي  CASخاص

عنوان هيئت استيناف مستقل براي رويدادهاي ب

تواند نسبت مي WADAخاص عمل کند، يا 

چنانچه نه ي موافقت نمايد. به انجام چنين عمل

CAS  و نهWADA ا نتوانند چنين عملي ر

همچنان اين حق را  WADA، انجام دهند

البته نه به صورت اجبار( تا تصميمات )دارد 

TUE در رابطه با آن رويداد را در  صادر شده

 ].بازبيني نمايد 4-4-6 بندهر زماني مطابق با 
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سطح  ورزشکارآوری یك نمونه از فردی که جمع اگر سازمان مبارزه با دوپینگ نسبت به    5-4-4
لمللی یا ملی نیست، اقدام نماید و آن فرد از روش یا ماده ممنوعه بنا به دالئل ابین

اجازه الزم را  ورزشکاربه تواند ، سازمان مبارزه با دوپینگ میکندمیدرمانی استفاده 
 بدهد. ،عطف به ما سبق TUEبرای درخواست 

 

6-4-4  WADA   سمیت نشناختن المللی مبنی بر به ربایست تصمیم فدراسیون بینمیTUE 
 ورزشکاررا که از سوی ارائه شده از سوی سازمان ملی مبارزه با دوپینگ کشور ورزشکار 

نماید. عالوه بر این،  ارجاع شده است، بازبینی ورزشکار مبارزه با دوپینگیا سازمان ملی 
WADA پذیرشالمللی را برای بایست تصمیم فدراسیون بینمی TUE  که از طرف
  WADAنماید.  ازبینیگردیده، ب جاعی مبارزه با دوپینگ کشور ورزشکار ارسازمان مل

را بررسی کند خواه این موارد براساس  TUEتواند هر زمانی هرگونه تصمیمات می
شده  ازبینیب TUE. اگر تصمیم عمل خود ابتکار ، خواه بادرخواست افراد ذینفع باشد

 المللی برای معافیت مصرف درمانیای بینمطابق با معیارهای تعیین شده با استاندارده
بر طبق  TUEچنانچه تصمیمات  .نخواهد داشتای مداخلههیچگونه  WADA باشد

 کند.و میلغرا  تصمیم آن WADAمعیارهای مذکور نباشد، 
 

سازمان  از سوی یكالمللی )یا از سوی فدراسیون بین TUEتصمیم  حکم یا هرگونه    7-4-4
را  وظیفهتوافق شده است که این  المللیفدراسیون بین که توسطنگ ملی مبارزه با دوپی

یا آنکه از  ،قرار نگرفته باشد ازبینیمورد ب WADAاز سوی  ( چنانچهبه عهده بگیرد
تواند از طرف می ،باشدنشده  لغو مورد تغییر یا اما هنوز دهش ازبینیب WADAسوی 

بطور انحصاری به  برای تجدیدنظر وطهورزشکار و یا سازمان ملی مبارزه با دوپینگ مرب
CAS داده شود. ارجاع 

 
حق دارد جهت  WADA: 4-4-6تفسير[

طبق  کههرگونه بازنگري )الف(:  هايپوشش هزينه

که هرگونه بازنگري )ب(: ، و الزم باشد 4-4-6 بند

با انتخاب خود انجام داده است زمانيكه بررسي 

 تصميمات ياالجراالزم منجر به برگرداندن يا لغو

، مطالبه دستمزد گردد بازبيني شده و احكام

 ]نمايد.

 

 

 حكم يا : در چنين مواردي4-4-7تفسير [

م حك، قرار گيرد مورد استينافي که بايد تصميم

TUE م حكالمللي است، نه فدراسيون بين

WADA براي عدم بازنگري حكم TUE ( يا

TUE م حك لغو تغيير يا بازنگري شده( و نه

TUEحكماستيناف  انجام ا اين وجود، زمان. ب 

TUE  تا تاريخي کهWADA  تصميمش را

در هر رويداد، خواه شود. ، شروع نميابالغ نمايد

بازنگري شده  WADAاين تصميم از سوي 

را  تجديدنظرابالغيه  WADAباشد يا خير، 

دريافت خواهد کرد تا اينكه اگر مناسب تشخيص 

 ]نمايد. مداخلهبتواند  دهد
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تواند از سوی ورزشکار، سازمان ملی می TUEم حکیك  لغوجهت  WADAتصمیم     8-4-4
به  برای تجدیدنظربطور انحصاری  مربوطهالمللی مبارزه با دوپینگ و یا فدراسیون بین

CAS داده شود.  ارجاع 
 

به اعطاء/  بمنظوردرخواست ارائه شده  براساس مشخصظرف مدت  ،قصور در اقدام   9-4-4
بعنوان صرفنظر کردن از ، TUEم حکیا برای بازنگری  TUE ن یكشناختسمیت ر

 تلقی خواهد شد. ،درخواست
 

 برنامة پایش      5-4
 

برنامة  نامه و دولتها بایدنظامندگان آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ بر اساس مشاوره با سایر امضاءکن
که درفهرست ممنوعه قرار ندارند، ولی  از داروهاییرا جهت بررسی موارد سوء استفاده پایش 

(WADA) منظور کشف و شناخت الگوهای سوء استفاده  در ورزش، مایل است آنها را تحت ب
( پیش از برگزاری WADAنظارت قرار دهد، تنظیم و ایجاد کند. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ )

 پایش( قرار دارند را اعالم کند.گیری باید مواد یا داروهایی که تحت برنامه نظارت )هر نمونه
اساس ای و بربصورت دوره شدهف داروها مصر مواد یا ها نیز نتایج مواردی را که از اینآزمایشگاه

صورت کلی و ، بمسابقات ، یعنی خارج یا در حینگیرینوع رشتة ورزشی و چگونگی زمان نمونه
واهند کرد. این گزارشات نباید اطالعات آوری شده به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، اعالم خجمع

بر داشته باشد. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ،  ونه را دراضافی و تکمیلی، مانند مشخصات نم
آوری شدة مربوط به مواد یا داروهای اضافی مربوط حداقل ساالنه یکبار، باید اطالعات آماری جمع

المللی و سازمانهای ملی مبارزه با های بیناسیونهای ورزشی را  در دسترس فدربه هر یك از رشته
دوپینگ، قرار دهد. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ موظف است تمهیدات و معیارهای دقیقی را 
برای عدم درج نام ورزشکاران در این گزارشات، تدوین نماید. گزارش و اعالم مصرف یا کشف و 

نظارت یا پایش قرار دارند)در نمونه( نباید تخلف از شناسایی وجود این داروها یا موادی که تحت 
 قوانین مبارزه با دوپینگ محسوب شود.

 

 هاوارسي و   گيری فصل پنجم: نمونه

 
 

 هاو وارسي گيرینمونه هدف از    1-5
 

 د شد.نمبارزه با دوپینگ انجام خواه ا هدفها تنها بگیری و وارسینهنمو
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یا عدم ) پذیرشبرای  آزمایشگاهیمدارک دست آوردن شواهد و ب منظورب «گیرینمونه» 5-1-1
استفاده از ماده یا روش  وجود یا قوانین سخت ممنوعیت در موردورزشکار پذیرش( 

 ممنوعه انجام خواهد شد.
 

 درخصوص موارد ذیل انجام خواهد شد : «هاوارسی»  2-1-5
 نامشخص به ترتیب، رتهای پاسپوو یافته غیرطبیعیهای الف( در رابطه با یافته

شواهد )از جمله و بویژه اطالعات و شواهد آوری ، جمع7-5و  7-4 بندهایبراساس 
و یا  2-1 بندمنظور تعیین اینکه تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ تحت ( بآزمایشگاهی

 انجام شده است؛ و  2-2 بند
براساس  ،رزه با دوپینگهای دیگر تخلف از قوانین مباب (  در رابطه با عالئم و شاخص

د غیر شواهجمله و بویژه  )از اطالعات و شواهدآوری ، جمع7-7و  7-6 بندهای
تا  2-2 بندقوانین مبارزه با دوپینگ تحت  ( بمنظور تعیین اینکه تخلف ازآزمایشگاهی

 روی داده است. 10-2
 

 گيرینمونه يطهح    2-5

 یتمسئول باسازمان مبارزه با دوپینگ  توسطممکن است از هر ورزشکاری  در هر زمان و مکانی
جهت  مربوط به اختیار قانونیهای این امر منوط به محدودیت درخواست ارائه نمونه شود.گیری نمونه

 باشد.تصریح شده است، می 5-3 بندطبق آنچه در  در رویداد ورزشیگیری ام نمونهانج
 

از  در داخل و خارج مسابقات گیرینمونه یتهر سازمان ملی مبارزه با دوپینگ مسئول    1-2-5
سازمانهای ورزشی آن کشور و یا  عضو یادارنده گواهی مقیم  ملی ورزشکارانهمه 

خواهد  ان ملی مبارزه با دوپینگ حضور دارندسازم ورزشکارانی که در کشور مربوط به
 داشت.

 

کل  ت ازمسابقاداخل و خارج  گیری درمسئولیت نمونه المللیهر فدراسیون بین 5-2-2
که در  یورزشکارانمشتمل بر  .خواهد داشت را ندباش شقوانین تابعورزشکارانی که 
المللیبینآن فدراسیون  قوانین بوسیله المللی یا در رویدادهایی کهرویدادهای بین
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المللی یا یا عضو یا دارنده گواهی آن فدراسیون بین کنند وشوند، شرکت میمی اداره
 باشند.می آنان یا اعضاء ،ی عضو آنراسیونهای ملفد

 

المللی المپیك و کمیته بین از جملهورزشی بزرگ  رویداد برگزارکننده سازمان هر   3-2-5
گیری نمونه یتمسئول و در آن رویداد مسابقات حین گیرینمونه یتپارالمپیك مسئول

ن سازمان آی در یکی از رویدادهای آت کنندهشرکتمسابقات برای کل ورزشکاران خارج 
انی که مجبور به تبعیت ورزشکارگیری از مسئولیت نمونه از سوی دیگریا  را بعهده دارد

هستند را خواهد برای رویداد آتی  ورزشی بزرگرویداد  برگزار کننده سازمان از قوانین
 .داشت

 

4-2-5   WADA  20 مادهطبق آنچه در  را در داخل و خارج از مسابقات گیرینمونه یتمسئول 
 تصریح شده خواهد داشت.

 

که هنوز  هر ورزشکاری از توانندمیگیری مسئول نمونه های مبارزه با دوپینگسازمان    5-2-5
 برندکه در دوره محرومیت بسر می انیورزشکاراز جمله  ت،بازنشسته نشده اس

 دهند. انجامگیری نمونه
 

بزرگ ورزشی برای هر بخش رویداد  ارکنندهبرگز المللی یا سازماناگر یك فدراسیون بین   6-2-5
گیری یا انجام نمونه وقرارداد ببندد سازمان ملی مبارزه با دوپینگ  یك با گیرینمونه از

صورت آن سازمان ملی یا از طریق فدراسیون ملی( در این)مستقیماً  را به آن محول نماید
یا  های اضافینمونه ریآوبه هزینه خودش نسبت به جمع تواندمبارزه با دوپینگ می

چنانچه  آنها را به آزمایشگاه ارسال نماید. واقدام نموده  انجام انواع اضافی آنالیز
بیشتری از آنالیزها انجام شوند، فدراسیون  انواعآوری شوند یا اضافی جمعهای نمونه

 گردند. بایست از این امر مطلعمی بزرگ ورزشیرویداد  برگزارکننده المللی یا سازمانبین
 

: اختيار بيشتر براي انجام 5-2تفسير [

هاي دو يا چند جانبه نامهبوسيله تفاهم يگيرنمونه

گر اگردد. در بين امضاءکنندگان اعطاء مي

 گيرينمونه فرصت قبل از انجام تست يورزشكار

 وعصر  11بين  اي را در طول دوره زمانيدقيقه 60

جام يا براي ان وصبح مشخص نكرده باشد  6

 گيري در اين دوره زماني رضايت ندهد،نمونه

ظن بايست شك و سازمان مبارزه با دوپينگ مي

ممكن آن ورزشكار  نسبت به اينكهاي و ويژه قوي

را مد نظر قرار  باشد شده دوپينگ است مرتكب

 سازمانآيا بحث و چالش در رابطه با اينكه  .دهد

کافي براي  ظن وشك  مبارزه با دوپينگ

دليلي در طي آن دوره زماني را داشته،  گيرينمونه

 قوانينتخلف از  اينكه بر دفاع از اين ادعا مبني بر

يا  گيرينمونهبراساس چنين  مبارزه با دوپينگ

نخواهد  صورت گرفته گيريبراي نمونهتالش 

 ].بود



 

 2015  جهانی مبارزه با دوپینگ. نامهنظام   39

 

 

 

 ورزشي گيری در رویدادنمونه 5-3
 

گیری یت نمونهمدیرمان مجزا مسئول شروع و یك ساز که در ذیل آمده، تنهابجز مواردی   1-3-5
ها آوری نمونهالمللی، جمعباشد. در رویدادهای بینرویداد می و دوره زمانیمحل  در

آغاز و  بعهده دارد،رویداد را  مسئولیت قانونی ادارهالمللی که توسط آن سازمان بین
زیهای المپیك،فدراسیون المللی المپیك برای باعنوان مثال کمیته بینشود )بیت میمدیر
های المللی برای مسابقات قهرمانی جهان و سازمان ورزشی پان امریکن برای بازیبین

ها توسط سازمان ملی مبارزه با آوری نمونهدر رویدادهای ملی، جمع پان امریکن(.
 یبرگزار کنندهاداره بنا به درخواست هیئت شود.یت میمدیرو  شروعدوپینگ آن کشور 

رویداد با هماهنگی  هایلخارج از مح ،در طی انجام رویداد گیرینمونهد، هرگونه رویدا
 گرفت.خواهد  انجام کنندهاداره هیئت

 

ورزشی را  گیری در رویدادنمونه یتمسئولنه چنانچه یك سازمان مبارزه با دوپینگ که     2-3-5
 تمایل داشته باشدست ا دگیری در آن رویدانمونه مدیریتمسئول آغاز و  بعهده دارد و نه

آن  انجام دهد، های مسابقاتزمان رویداد در محلحین  ان راورزشکار گیرینمونه
جهت کسب اجازه برای  ورزشی رویداد کنندهاداره نهاد سازمان مبارزه با دوپینگ ابتدا با

 مبارزهمشورت خواهد کرد. اگر سازمان تبادل نظر و  الزمگیری و هماهنگی انجام نمونه
تواند آن رویداد دریافت نکند، می کنندهادارهبا دوپینگ پاسخ مساعد از طرف هیئت 

گیری و تعیین برای اجازه انجام نمونه WADAتوسط  دستورالعمل منتشر شدهبراساس 
ئوال کند. س WADAهایی از گیریبرای انجام چنین نمونه چگونگی هماهنگی

WADA  رویداد و مطلع ساختن آنها، تأیید نهایی  کنندهادارهپیش از مشورت با هیئت
 را صادر نخواهد کرد.  یهایگیریبرای انجام چنین نمونه

 
 

 کنندهادارههاي نهادبرخي از : 5-3-1بند  تفسير[

توانند خود در خارج از مي الملليبينرويدادهاي 

ها را در حين برگزاري گيرينمونهمحل رويداد، 

اينرو الزم است که دهند و از رويداد انجام 

سازمان ملي مبارزه با  گيرينمونهرا با  گيرينمونه

 ]هماهنگ نمايند.  دوپينگ
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در غیر اینصورت اگر  باشد.خواهد بود و منوط به استیناف نمینهایی  WADAتصمیم 
های خارج بعنوان تست هایی، چنین تستصالحیت قانونی برای انجام تست فراهم نشود

چنین تستی از جمله  برای نتایج مدیریتدرنظر گرفته خواهد شد. از مسابقات 
 شروع نمودهرا  گیرینمونهاست که آن مربوطه  مبارزه با دوپینگ سازمانهای مسئولیت

 رویداد آمده باشد. کنندهادارهمگر آنکه خالف آن در قوانین هیئت 

 

 گيری نمونهریزی توزیع برنامه      4-5
 

1-4-5  WADA های مبارزه با دوپینگ المللی و سایر سازمانهای بینفدراسیونبا ورت مش در
« هاگیری و وارسیالمللی برای نمونهاستاندارد بین» عنوان تیك سند فنی را تح

 ای که درهای ممنوعهروشمواد و یا خطر ارزیابی  بوسیله آنخواهد کرد که  تصویب
 گذاری شود.ارند پایهورزشی مصرف سوء دهای یا رشته های خاصورزش

 

گیری، نمونه یت، هر سازمان مبارزه با دوپینگ با مسئولخطردر شروع با این روش ارزیابی    2-4-5
مؤثر، هوشمند و مناسب را توسعه و اجرا خواهد کرد که در  گیریبرنامه توزیع نمونهیك 

ها، انواع گیریهای ورزشکاران، انواع نمونهها، ردههایی بین رشتهاین امر اولویت
شوند که همه اینها ها در نظر گرفته مینمونه آنالیزو انواع آوری شده های جمعنمونه

ها خواهد بود. هر سازمان گیری و وارسیالمللی نمونهمطابق با ملزومات استاندارد بین
را در گیری نمونهیك نسخه از آخرین برنامه توزیع  ،مبارزه با دوپینگ طبق درخواست

 واهد داد. قرار خ WADAتیار اخ
 

قبل از ارائه تأييديه به يك : 5-3-2 بند تفسير[

جهت آغاز و انجام  سازمان ملي مبارزه با دوپينگ

با  WADA، الملليبيندر يك رويداد  گيرينمونه

آن رويداد  کنندهادارهکه هيئت  الملليبين سازمان

ه باشد، مشورت خواهد کرد. قبل از ارائه تأييديمي

براي شروع و انجام  الملليبين فدراسيونبه يك 

با  WADAدر يك رويداد ملي،  گيرينمونه

آن کشور که رويداد  سازمان ملي مبارزه با دوپينگ

 سازمانگردد مشورت خواهد کرد. در آن برگزار مي

که مسئول آغاز و مديريت  مبارزه با دوپينگ

ند با توااست اگر تمايل داشته باشد مي گيرينمونه

آوري جمعها براي سپردن مسئوليت سازمانساير 

 دوپينگهاي روند کنترل ها يا ساير جنبهنمونه

 ]هايي را منعقد سازد. نامهتفاهم
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یا  ADAMSگیری از طریق سیستم آنجائیکه به لحاظ منطقی قابل توجیه باشد، نمونهتا   3-4-5
 نتیجه اکثر رساندن مؤثر بودنبه حد منظورب WADAهر سیستم دیگر مورد تأیید 

های مکرر غیر ضروری، هماهنگ خواهد گیریهای ترکیبی و پرهیز از نمونهگیرینمونه
 شد.

 

 گيرینمونه الزامات     5-5
 

 ها انجام خواهد شد.گیری و وارسیالمللی نمونهها مطابق با استاندارد بینگیریکلیه نمونه

 

  ورزشکارضور مربوط به محل حاطالعات      6-5
 

المللی خود و یا سازمان ملی ثبت شده از سوی فدراسیون بین بانك اطالعاتورزشکارانی که در 
آنها به همان شکل که  محل حضور اند، اطالعات مربوط بهمبارزه با دوپینگ کشورشان قرار داده شده

های فدراسیون اهد شد.مشخص گردیده، ارائه خوها گیری و وارسیالمللی نمونهدر استاندارد بین
چنین ورزشکارانی را هماهنگ کرده و  تعیین هویتهای ملی مبارزه با دوپینگ، المللی و سازمانبین

المللی و سازمان ملی کنند. هر فدراسیون بینآوری میآنان را جمعحضور محل  مربوط بهاطالعات 
تأیید تم دیگر مورد یا هر سیس ADAMS قابل دسترس مبارزه با دوپینگ از طریق سیستم

WADA  آنها  نامقرار دارند از طریق  شاندر بانك اطالعات ثبت شده ی کهورزشکاران ازفهرستی را
ورزشکاران قبل از آنکه در  کنند.و کامالً واضح شناسایی و تعیین می معیارهای خاص یا از طریق

برداشته شود مطلع  ین بانكیا هنگامیکه اسامی آنها از ا و بانك اطالعات ثبت شده قرار گیرند
از طریق سیستم  ستا که در بانك اطالعات ثبت شده ورزشکارمحل حضور  اطالعات خواهند شد.
ADAMS أییدیا هر سیستم دیگر مورد ت WADA ،  برایWADA های مبارزه با و سایر سازمان

دسترس خواهد  ند قابلبعهده دار 5-2 بندطبق را ورزشکار  از گیریانجام نمونه که مسئولیت دوپینگ
طور حفظ و نگهداری خواهد شد و ب در همه زمانها اطالعات بصورت کامالً محرمانه بود. این

انجام کنترل دوپینگ، مهیا کردن اطالعات مربوط  یاریزی، هماهنگی رای اهداف برنامهانحصاری ب
ها درخصوص رسیواایت از برای حم نمونه، آنالیزبه پاسپورت بیولوژیکال ورزشکاران یا سایر نتایج 

تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ  اقامه یا حمایت از روند ،از قوانین مبارزه با دوپینگ بالقوه تخلف
 المللی حمایت از اطالعات شخصی و محرمانهطبق استاندارد بین پس از آنکهبکار خواهد رفت؛ و 

 شد، معدوم و از بین خواهند رفت.نبانداشته  این اهداف بادیگر هیچگونه ارتباطی  ورزشکار
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 هشت ورزشکاران بازنشسته به مسابقبازگ    7-5
 

د وشبازنشسته  ،المللی در بانك اطالعات ثبت شدهملی یا بین سطح چنانچه یك ورزشکار     1-7-5
طی و سپس تمایل به برگشت و حضور فعال در مسابقات داشته باشد، تا زمانیکه خود را 

زمان المللی یا سابه فدراسیون بین از زمان بازگشت به مسابقه، ماه قبل 6اعالم کتبی 
تواند در رویدادهای نمی ،گیری نکرده باشدآماده نمونه، تابعه ملی مبارزه با دوپینگ کشور

 المللی مربوطه و یامشورت فدراسیون بین با WADAالمللی یا ملی شرکت نماید. بین
در ، ماهه 6کتبی  معافیت به اعطاءتواند ورزشکار می سازمان ملی مبارزه با دوپینگ

تلقی شود، آشکارا غیر منصفانه  ورزشکاراعمال سختگیرانه این قانون برای  مواردیکه
 قابل تجدیدنظر خواهد بود. 13نماید. این تصمیم طبق ماده  اقدام

 

فاقد  5-7-1 بند صورت تخلف ازکسب شده در  مسابقههرگونه نتیجه    1-1-7-5
 خواهد بود. اعتبار

 

 از ورزش خود را بردبسر می در حالیکه در طی دوره محرومیت در صورتیکه ورزشکاری      2-7-5
بازنشسته کند و سپس تمایل به برگشت و حضور فعال در ورزش داشته باشد، تا زمانیکه 

 ازده محرومیت مانباقی اعالم مترادف زمانماه قبل )یا  6اعالم کتبی  طیخود را 
ماه باشد( به  6تر از البته اگر این دوره طوالنی ،تاریخی که ورزشکار بازنشسته شده

نکرده  گیریآماده نمونه المللی یا سازمان ملی مبارزه با دوپینگ کشورشفدراسیون بین
 المللی حضور پیدا کند. های ملی یا بینتواند در رویدادباشد نمی

 

 هوشمندآوری ها و جمعوارسي   8-5
 

رت هر یك از موارد ذیل را بصوند دوپینگ تضمین خواهند کرد که قادرهای مبارزه با سازمان
 ها انجام دهند: یسگیری و وارالمللی نمونهبین کاربردی و براساس استاندارد

 

 مبارزه با دوپینگ از تمامی منابع موجود به منظور هوشمندکسب، ارزیابی و پردازش     1-8-5
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، جهت بمؤثر، هوشمند و مناسگیری یك برنامه توزیع نمونه نی توسعهرسااطالع
تخلفات از قوانین  امکان گیری هدفمند و یا تشکیل اصول وارسیریزی نمونهبرنامه

 ؛ ومبارزه با دوپینگ
 

    بندهایبراساس غیرطبیعی به ترتیب های پاسپورت و یافته مشخصهای ناوارسی یافته   2-8-5
 و ؛  7-5و  4-7

 

 بر امکان تخلف دال دیگر یا اطالعات آنالیتیکی یا غیر آنالیتیکیوارسی هرگونه اطالعات    3-8-5
 نفی امکانبه جهت ، 7-7و  7-6بندهای اساس بر ،از قوانین مبارزه با دوپینگ (تخلفات)

روند تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ حمایت خواهد  شروعکه از  شواهدی ارائهتخلف یا 
  د.کر

 

 هانمونه آزمایشگاهي( و تحليل تجزیه  فصل ششم: آناليز )

 
 

 ( قرار گیرند:آنالیز)آزمایشگاهی  تحلیل تجزیهها باید بر اساس اصول زیر مورد نمونه
 

 مورد تأیيد و  )آكردیته(معتبر هایاستفاده از آزمایشگاه   1-6
 

آژانس جهانی  معتبرهای توسط آزمایشگاهها باید فقط ونهآنالیز نم 2-1اهداف بند  برای نیل به
های انجام شود. انتخاب آزمایشگاه ،WADAهای مورد تأیید آزمایشگاهیا دیگر  مبارزه با دوپینگ

ها مورد آنالیز نمونه برایکه ، WADA یا مورد تأیید آژانس جهانی مبارزه با دوپینگآکردیته 
که مسئولیت مدیریت نتایج را  زمان مبارزه با دوپینگساباید منحصراً توسط  ،گیرنداستفاده قرار می

 .عهده دارد، انجام شودب

 

ها و دالئل : با توجه به هزينه6-1تفسير بند[

ممكن است  WADAدسترسي جغرافيايي، 

معتبر  WADAکه از نظر  يهايآزمايشگاه

عنوان بخاص  آناليزهايرا براي  )آکرديته( نبوده

 محلبايست از يمثال انجام آناليز خون که م

آوري به آزمايشگاه در مهلت مقرر تحويل جمع

د. قبل از تأييد چنين نمايداده شود، تأييد 

تضمين خواهد کرد که  WADAآزمايشگاهي، 

اين آزمايشگاه مطابق با استانداردهاي باالي 

در نظر  WADAطبق آنچه  آناليتيكي و نظارتي

  دارد، باشد.

آناليز نمونه  تنها بر اساس 2-1 بندتخلف از 

يا هر  WADA معتبرتوسط آزمايشگاه 

. شودمياثبات  WADAآزمايشگاه مورد تأييد 

تواند با استفاده از مي بندهاتخلفات از ساير 

ا هاز آناليز در ديگر آزمايشگاهنتايج بدست آمده 

  ]نيز اثبات شود.تا زمانيكه نتايج معتبر باشند، 
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 ها از آناليز نمونه هدف  6 -2
 

ممنوعه و  فهرست موجود در منوعهم هایشناسایی مواد و روشکشف یا  برایباید  هانمونه 
یك با همکاری کمك و  براییا  باشند 4-5بند  مشمولدیگر موادی که ممکن است همچنین 

ها ماتریسدیگر  پارامترهای مربوط به ادرار یا خون یاکه در حال بررسی  سازمان مبارزه با دوپینگ
قرار آنالیز مبارزه با دوپینگ است، مورد  ژنی یا برای هرگونه هدف منطقی رخیمنیا  DNA املش

 شوند.آوری و ذخیره میجمع آتیهای ها برای آنالیزنمونه گیرند.
 

 هاروی نمونه انجام پژوهش 6-3
 

اده قرار مورد استف، ورزشکاررضایت کتبی  بدون انجام پژوهش و تحقیقاتای نباید برای هیچ نمونه 
گونه گیرند نباید هیچمورد استفاده قرار می 6-2هایی که برای مقاصد دیگر به جز بند گیرد. نمونه

بخصوصی مورد  ورزشکاردر مواد ممنوعه ارتباطی با هویت افراد داشته باشد و نباید برای ردیابی 
 استفاده قرار گیرند.

 

 هيدو گزارشآزمایشگاهي  آناليز استانداردهای   4-6
 

 المللیبین استاندارد»چارچوب  اساسرا آنالیز نموده و نتایج را برها ها باید نمونهآزمایشگاه 
    بندفنی اشاره شده در  سندگیری مؤثر، نمونه اطمینان ازبه منظور  گزارش کنند. ،«هاآزمایشگاه

 های ورزشیها یا رشتهشورز متناسب برای  خطربراساس ارزیابی را ها ، فهرست آنالیز نمونه1-4-5
ها را آنالیز خواهد کرد و آزمایشگاهها مطابق با آن فهرست بجز در موارد ذیل، نمونه ریزیپایهخاص 

 :د کردنخواه
 

انجام  های آنها راهایی که آنالیز نمونهتوانند از آزمایشگاههای مبارزه با دوپینگ میسازمان   1-4-6
فنی آمده است سند تری نسبت به آنچه در هگسترد هرستفدهند درخواست کنند از می

 استفاده نمایند.
 

 : براي مثال اطالعات6-2تفسير بند [

تواند براي مربوطه مي رخخصوصيات و نيم

گيري هدفمند يا حمايت و هدايت و انجام نمونه

پشتيباني در اثبات ارتكاب به تخلف از مقررات 

ر دو مورد، يا ه 2 -2 بندمبارزه با دوپينگ، تحت 

 ] استفاده شود.

 

: از آجاييكه اين مورد در اکثر  6-3 بندتفسير [

هاي متون پزشكي وجود دارد، استفاده از نمونه

ناشناس براي تضمين کيفيت، بهبود کيفيت يا 

اثبات جمعيت مرجع تحت عنوان پژوهش در نظر 

 ] .شودگرفته نمي
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توانند از می کرده باشدتأیید   WADAنها درصورتیکه تهای مبارزه با دوپینگ سازمان   2-4-6
م دهند درخواست کنند از فهرست کهای آنها را انجام میهایی که آنالیز نمونهآزمایشگاه

وجود شرایط  به خاطرد فنی آمده است استفاده کنند و این سنتری نسبت به آنچه در دامنه
آنالیز کم  برایگیری توزیع نمونه هبرنامبه همان شکلی که در  یا ورزش کشور آنخاص 

 مجاز خواهد بود. تنظیم شده تردامنه
 

آمده است، آزمایشگاهها براساس  «هاالمللی آزمایشگاهاستاندارد بین»مطابق با آنچه در    3-4-6
های ممنوعه که در ها را برای مواد یا روشتوانند نمونهاقدامات و به هزینه خود می

گیری اند و یا از سوی مسئولین نمونهفنی گنجانیده نشده سندها در هفهرست آنالیز نمون
نتایج حاصل از چنین آنالیزی گزارش خواهد شد و  اند، آنالیز نماید.مشخص نگردیده
 ، دارای همان اعتبار و پیامد خواهد بود. آنالیتیکیمطابق سایر نتایج 

 

 هانمونه آناليز بيشتر 6-5
 

قبل از آنکه  نتایج مدیریتمسئول  سازمان مبارزه با دوپینگ توسط مانیدر هر زتواند نمونه می هر
صرفنظر شده  Bنمونه  از آنالیزدرصورتیکه  A)یا نتایج نمونه  Bو  Aهای نمونههی آزمایشگانتایج 

 بندشده در  )طبق اصول تصریح ورزشکاربه  مبارزه با دوپینگ سازمانباشد( از سوی  یا انجام نشده
 .اطالع داده شده باشد، تحت آنالیز بیشتر قرار گیرد (قوانین مبارزه با دوپینگ تخلف از 1-2

  
هدف اين ماده گسترش اصل :  6-4 بندتفسير [

براي فهرست آناليز « گيري هوشمندنمونه»

ها است تا به مؤثرترين و کارآمدترين شكل نمونه

ممكن دوپينگ شناسايي شود. مشخص شده 

اي مبارزه با دوپينگ است که منابع موجود بر

ها، محدود هستند و با افزايش فهرست آناليز نمونه

هاي ورزشي، تعداد در برخي کشورها و رشته

 ]توان آناليز کرد را کاهش داد.هايي را که مينمونه
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بطور انحصاری  یدر هر زمان 6-2هدف بند  برای آنالیز بیشترذخیره کرد و جهت  توانمیرا ها نمونه
 به ،هاستآوری نمونهجمعکه مسئول انجام و بررسی  یمبارزه با دوپینگ سازمان هبریتحت ر

WADA که از سوی  آنالیز بیشتر)هرگونه ذخیره نمودن نمونه یا  .تحویل دادWADA  صورت
 المللیبین ستانداردا» ها مطابق با ملزوماتنمونه آنالیز بیشترخواهد بود(.  WADAگرفته به هزینه 

 خواهد بود. «هاگیری و وارسینمونه برای المللیاستاندارد بین»و  «اههآزمایشگا

 

 صل هفتم: مدیریت نتا یجف
 

 
هر سازمان مبارزه دوپینگ که مدیریت نتایج را بر عهده دارد باید فرآیندی را برای برگزاری یك دادرسی اولیه 

ا قوانین زیر را محترم شمرده و رعایت ، ایجاد کند و اصول یمبارزه با دوپینگقوانین  درخصوص تخلف از
 نماید:

 
نامه نظام: امضاءکنندگان مختلف 7تفسير فصل [

براي مديريت نتايج، روشهاي خودشان را در نظر 

اند. هر چند اين برخوردهاي مختلف کامالً گرفته

مشابه ويكسان نيستند ولي بسياري از آنها  ثابت 

عادالنه  مبراي مديريت نتايج، سيستاند که کرده

نامه قصد ندارد جاي نظامد. دارن يو مؤثر

هاي مديريت نتايج كدام از سيستمهيچ

مواد امضاءکنندگان را بگيرد. با اين وجود، 

اصول کلي مديريت نتايج را مشخص  نامهنظام

کند تا بر اساس آن از رعايت  اصول اوليه مي

توسط عدالت در مورد مديريت نتايج، 

نان حاصل گردد. قوانين اطميامضاءکنندگان 

هر کدام از مبارزه با دوپينگ اختصاصي 

نامه هماهنگ ومنطبق نظامکنندگان بايد با امضاء

تمامي اقدامات مبارزه با دوپينگ که از  باشد.

شده است  شروعسوي سازمان مبارزه با دوپينگ 

ي باشد نياز به دادرسي ندارند. ممكن است موارد

بواسطه ي که مجازات اب که ورزشكار يا فرد ديگر

 موافقت نمايد براي وي صادر شدهنامه نظاماين 

شرايط  تحت و يا سازمان مبارزه با دوپينگ

مقتضي، در موارديكه اين اجازه را داشته باشد، در 

. در مجازات وي نرمش و انعطاف قائل شود

 اينامهتمامي موارد، مجازات براساس تفاهم

شد و آنها حق خواهد  اعالمطرفين  هکه ب است

     بندو آنچه در  13-2-3 بنداستيناف را طبق 

به چاپ رسيده،  14-3-2 بندو در  آمده 2-2-14

 دارند.[
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 مدیریت نتایج مسئوليت انجام   1-7

 
ها و دادرسی مسئولیت مدیریت نتایج زیر آمده است،  7-1-2و  7-1-1 بندهایبه استثناء آنچه در 

را شروع و  هاآوری نمونهجمع شود کهاداره می یسازمان مبارزه با دوپینگ اینامهآیین قوانین بوسیله
که ابتدا  یای در میان نباشد سازمان مبارزه با دوپینگآوری نمونه)یا چنانچه جمعکند. هدایت می

این  جدیتمطلع نموده و سپس با  مبارزه با دوپینگ قوانینیا فرد دیگر را از تخلف از  ورزشکار
انجام را  یا دادرسی مدیریت نتایج  ،بدون درنظر گرفتن اینکه کدام سازمان (.کندرا دنبال میتخلف 

د گرفت و قوانین مورد توجه و احترام قرار خواهن 8 فصل و فصل، اصول تصریح شده در این دهدمی
 بایست دنبال شوند.بدون تغییر به ثبت رسیده و می 23-2-2 بندمشخص شده در 

مبارزه با دوپینگ در رابطه با اینکه کدام سازمان مبارزه با دوپینگ مسئولیت ازمانهای چنانچه بین س
تصمیم خواهد گرفت که کدام سازمان  WADAای رخ دهد، را برعهده دارد مشاجرهمدیریت نتایج 

توسط هر  ابالغ آن،روز از  7ظرف مدت ممکن است  WADAتصمیم چنین مسئولیتی را داراست. 
فرستاده  CASبه  برای استیناف های مبارزه با دوپینگ که درگیر این مشاجره هستندیك از سازمان

 . شود
قاضی یك  در مقابل بررسی خواهد شد و CASبه سرعت از سوی  چنین درخواست استینافی

های نمونه آوریبرای جمعمبارزه با دوپینگ  ك سازمان ملییگردد. جائیکه می بیطرف استماع
شروع و  مسئول «سازمان مبارزه با دوپینگ»در اینصورت  شودانتخاب می 5-2-6 بندطبق اضافی 
این سازمان ملی مبارزه با  در مواردیکه. با این وجود، شودمحسوب میها آوری نمونهجمع هدایت

، در فرستدخودش به آزمایشگاه میبه هزینه  برای انجام انواع اضافی آنالیزها را نمونه دوپینگ تنها
 مسئولآن سازمان مبارزه با دوپینگ را  بزرگ، المللی یا سازمان رویدادهایت فدراسیون بیناینصور

 .آوردبه حساب می هاآوری نمونهجمع شروع و هدایت
 

: در برخي موارد، قوانين  7-1 بندتفسير [

سازمان مبارزه با دوپينگ که مسئول  اينامهآيين

تعيين ند توا، مياستها نمونه هدايتآوري و جمع

توسط سازمان ديگري مديريت نتايج که  نمايد

)بعنوان مثال فدراسيون ملي ورزشكار( رسيدگي 

هاي شود. در چنين حالتي، از جمله مسئوليت

که تأييد نمايد  بودهسازمان مبارزه با دوپينگ 

 نامهنظام مطابق با ديگر سازمانقوانين 

(Code) است.[ 
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سازمان ملی مبارزه با دوپینگ اختیار و مسئولیت ورزشکار یا فرد ین در شرایطی که قوان   1-1-7
دارنده گواهینامه یا عضو یك سازمان ورزشی آن کشور نیست را  ،مقیم تبعه، دیگری که

به سازمان ملی مبارزه با دوپینگ ندهد، یا سازمان ملی مبارزه با دوپینگ از انجام چنین 
مربوطه یا طرف  المللیبین فدراسیون ج توسطمدیریت نتایمسئولیتی کوتاهی نماید، 

مدیریت  تعیین گردیده، انجام خواهد شد. المللیبین فدراسیون قوانینسوم که طبق 
 ش گرفتهبنا به اختیارات WADA توسطکه تست ها برای یك دادرسی نتایج و انجام

ده، از کشف گردی WADAکه از طرف  ییا تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ ،شده است
معرفی و انتخاب شده، انجام  WADAکه از جانب  یسوی سازمان مبارزه با دوپینگ

 خواهد گرفت.
المللی المپیك، کمیته بین که توسط در مورد تستیها دادرسی مدیریت نتایج و انجام

 یا ؛دیگر بزرگهای رویداد برگزارکننده المللی پارالمپیك و یا یك سازمانکمیته بین
پس از  ؛کشف شده نین مبارزه با دوپینگی که توسط یکی از این سازمانهاتخلف از قوا

ها، امتیازات یا مدال گیریاز ادامه مسابقه، مردود دانستن نتایج مسابقه، بازپس ممانعت
 ،های مربوط به تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگهزینه مسابقه یا اعادهجوایز 

  ارجاع داده خواهد شد. المللی مربوطهدرخصوص عواقب تخلف، به فدراسیون بین
 

عدم به منظور اجتناب از :  7-1-1 بندتفسير [

مسئوليت انجام مديريت نتايج  گيريعهده

فدراسيون  مبارزه با دوپينگ، سازمانتوسط 

مسئوليت  ،لمللي ورزشكار يا هر فرد ديگرابين

 هر دارد.را برعهده وهله از مديريت نتايج آخرين 

المللي بنا به قوانين مبارزه با ينفدراسيون ب

مديريت نتايج را دارد تا دوپينگ خود اين اختيار 

يا هر  ورزشكاررا به سازمان مبارزه با دوپينگ 

 ].فرد ديگر محول نمايد
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)کوتاهی یا  ورزشکارحضور  الزامات مربوط به محلدر رابطه با قصور در مدیریت نتایج    2-1-7
که  یالمللی یا سازمان ملی مبارزه با دوپینگفدراسیون بینتوسط ( گیرینمونهدر غیبت 

المللی براساس استاندراد بین» نموده، برای تشکیل پرونده ثبتورزشکار اطالعات خود را 
 که قصور در یسازمان مبارزه با دوپینگ .خواهد شد انجام ،«اهگیری و وارسیبرای نمونه

را از طریق  مربوطه اطالعات کندرا تعیین میری گیغیبت در نمونهپرونده یا  تشکیل
ارائه خواهد  WADAبه  WADAیا هر سیستم دیگر مورد تأیید  ADAMSسیستم 

 مربوطه در دسترس باشند.  های مبارزه با دوپینگکرد تا این اطالعات برای سایر سازمان
 

 های غيرطبيعي آزمایشگاهيیافته مربوط بهبازبيني  7-2
 

 مسئول مدیریت نتایج که یسازمان مبارزه با دوپینگ، آزمایشگاهی غیرطبیعی یافتهپس از دریافت  
 معافیت مصرف درمانییك  ورزشکار( آیا الف) باید موارد زیر را مورد بازبینی قرار دهد: است
( آیا بیا ) ؟دارد مصارف درمانی معافیتیا در شرف صادر شدن بر اساس استاندارد  االجراالزم

 المللیاستاندارد بین» یا و «هاو وارسی گیریالمللی نمونهاستاندارد بین»ی از هیچگونه تخط
 ؟صورت نگرفته است، که منجر به بروز یافته غیرطبیعی آزمایشگاهی شده باشد «شگاههاآزمای
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 های غيرطبيعي آزمایشگاهيیافته مربوط بهابالغ پس از بازبيني   3-7
 

 معافیت مصرف درمانییك  ،7-2بند مربوط به  طبیعی آزمایشگاهییك یافته غیر اگر در بازبینی 
 ،ربوطهالمللی مبر اساس استاندارد بین معافیت درمانییك  رسیدگیاالجراء یا درخواست در حال الزم
غیرطبیعی آزمایشگاهی گردد، صورت نگرفته باشد، آنگاه  هتیاف ودجو موجب هکده یا تخطی شنارائه 

و  14-1-1 مادهها و مقررات تنظیم شده در درنگ، براساس روشپینگ باید بیسازمان مبارزه با دو
( یافته غیر طبیعی آزمایشگاهی؛ الفنماید: ) ابالغ ورزشکاررا به ، موارد زیر خودش و قوانین 3-1-14

( حق ورزشکار برای درخواست آنالیز ج)( قانون مبارزه با دوپینگی که از آن تخلف شده است؛ ب)
، در نظر گرفته Bکه به منزله صرف نظر از حق آنالیز نمونه  آن یا عدم درخواست ،Bنه سریع نمو

آنالیز شود،  B( در صورتیکه ورزشکار یا سازمان مبارزه با دوپینگ درخواست کند که نمونه دشود؛ )می
 ،Bونه(درصورت درخواست آنالیز نمهشود؛ )به وی اطالع داده می B نمونهزمان و محل آنالیز تاریخ 

و آنالیز آن در طی دورة زمانی  Bورزشکار یا نماینده ورزشکار حق دارند تا در زمان باز کردن نمونه 
( ورزشکار ومشخص شده است، در محل حاضر باشند؛ ) «هاالمللی آزمایشگاهاستاندارد بین»که در 

را بر اساس  Bو  Aهای حق دارد رونوشت مدارک آزمایشگاهی حاوی اطالعات مربوط به نمونه
، مطالبه کند. در صورتیکه سازمان مبارزه با دوپینگ تصمیم گرفته «ههاآزمایشا المللیاستاندارد بین»

نکند، باید  ارائهعنوان تخلف از یك قانون مبارزه با دوپینگ یافته غیرطبیعی آزمایشگاهی را بباشد که 
توصیف شده است،  14-1-2 ددر بن ه با دوپینگ را همانطوریکهو دیگر سازمانهای مبارز ورزشکار

 مطلع نماید.
منجر به تعلیق موقت اجباری وی که  یورزشکار از تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگمواردیکه  همهدر 

موقت را تا تا تعلیق  شودداده میورزشکار این فرصت به د، باشد، مطلع گردشده ن 7-9-1 تحت ماده
 .مشخص شدن تصمیم هیئت دادرسی بپذیرد
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 های نامشخص آزمایشگاهيیافته ازبينيب   4-7
 

ذکر شده است، در بعضی از مواقع و شرایط  "هاآزمایشگاه المللیاستاندارد بین"که در طوریهمان
 انسانکه امکان تولید طبیعی آن در درون بدن  راممنوعه  موادها موظف هستند که وجود آزمایشگاه

 بیشتری به بررسی نیازکه آزمایشگاهی ( Atypical) نامشخصیك یافته  عنوانبوجود دارد  نیز
، سازمان مبارزه نامشخص آزمایشگاهی معمول یاغیردریافت گزارش یافته  دنبالبکنند. گزارش  دارد،

( الفانجام دهد تا مشخص کند که آیا: ) بازبینی راباید ، است که مسئول مدیریت نتایج دوپینگی با
المللی معافیت استاندارد بین صادر شدن براساس حالیا در االجراء زمیك معافیت مصرف درمانی ال

یا  هاو وارسیگیری نمونهبرای المللی ( آیا هیچگونه تخطی از استاندارد بینب؟ و )داردمصرف درمانی 
( شده باشد، Atypicalکه باعث وجود یافته نامشخص ) هاآزمایشگاه برای المللیاستاندارد بین
یا تخطی که موجب بروز  االجراالزم، وجود معافیت درمانی ازبینیاگر در این ب ؟ه استصورت گرفت

های الزم سیواریافته نامشخص شده باشد، به دست نیامد، سازمان مبارزه با دوپینگ موظف به انجام 
با طور کامل صورت گرفت، ورزشکار و دیگر سازمانهای مبارزه رسی بوانکه این خواهد بود. پس از ای

 ، باید از اینکه یافته نامشخص به عنوان یافته غیرطبیعیاندمشخص شده 14-1-2 بند دوپینگ که در
 از نتیجه آگاه شود. 7-3، مطلع شوند. ورزشکار باید مطابق با بند رآزمایشگاهی اعالم شده است یا خی

 
و  باشدده دال انجام نطور کامب را های الزمرسیواتا زمانی که  سازمان مبارزه با دوپینگ  1-4-7

عنوان یافته غیرطبیعی ب (Atypicalنامشخص ) تصمیمی مبنی بر اعالم یافته
مگر اینکه یکی از  ،ابالغ نمایدنباید وجود یافته نامشخص را  باشد،گرفته نآزمایشگاهی 

 د:شرایط زیر وجود داشته باش
 

گیری از اید قبل از نتیجهب Bکند که نمونه  تعییناگر سازمان مبارزه با دوپینگ  ( الف)
 شود، آنالیز گردد، انجام می 7-4هایی که بر اساس بند رسیوا

 
 

که در اين  "الزامي وارسي": 7-4 بندتفسير [

ماده شرح داده شده بستگي به شرايط موجود 

عنوان مثال، چنانچه از قبل مشخص شده بدارد. 

بت باشد که ورزشكار بطور طبيعي نس

 ، تأييدداردباال  تستوسترونپيتستوسترون به ا

با آن نسبت  شابهه نامشخص ميافت اينكه يك

تلقي يك وارسي کافي است، بعنوان  قبلي

 ].گرددمي
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، البته را بعد از ابالغ به ورزشکار انجام دهد Bآنالیز نمونه تواند این سازمان می

اطالعات و  (Atypical)ای باید حاوی توصیف یافته نامشخص چنین ابالغیه

 ( باشد.وتا ) (د) 7-3توضیحی در بند
 

کننده رویداد از طرف یك سازمان برگزار سازمان مبارزه با دوپینگدر صورتیکه  (ب)
 ورزشییك سازمان  سوییا از  المللیبین رویداد آنبزرگ در زمان کوتاهی قبل از 

المللی بین رویدادفرصت کوتاهی برای انتخاب اعضای تیم برای شرکت در یك  که
نامشخص  یافته"وارسی در دست انجام  اعالم وضعیت مبنی بردارد درخواستی 

 رویداد کنندهسازمان برگزار در فهرست موجود انورزشکار مربوط به "آزمایشگاهی
یت هوباید  سازمان مبارزه با دوپینگ ،دریافت کند مربوطه ورزشیا سازمان بزرگ ی

پس از ارسال ابالغ مبنی بر  ست کنندهرا برای سازمان درخوا یانورزشکارین چن
مشخص  ،ورزشکاربرای خود  (Atypical) یافته نامشخص آزمایشگاهیوجود 

 د.نمای
 

  ورزشکار پاسپورت در شخصنام غيرطبيعي و هایبازبيني یافته   5-7
 

للی الماستاندارد بین"همانطور که در  ورزشکار پاسپورت در شخصنامغیرطبیعی و های بازبینی یافته
تصریح شده، انجام خواهد شد.  "هاآزمایشگاه المللیاستاندارد بین"و  "هاو وارسی گیرینمونهبرای 

که سازمان مبارزه با دوپینگ قانع شود که تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ چناندر چنین زمانی، 
 ،ورت گرفتهو براساس تخلف صتصریح شده  آن ای که در قوانینبه شیوه اتفاق افتاده است

سایر را فوراً نسبت به تخلفی که از قانون مبارزه با دوپینگ مرتکب شده آگاه نماید. ورزشکار 
 .تصریح گردیده، مطلع خواهند شد 14-1-2بند های مبارزه با دوپینگ طبق آنچه در سازمان

  

 شرايطي که در تحت:  7-4-1( بتفسير بند )[

ب و انتخاتوضيح داده شد،  7-4-1( ببند )مفاد 

مسابقات  کنندهگيري به سازمان برگزارتصميم

شود بزرگ يا سازمان ورزشي مربوطه واگذار مي

  [مقررات و قوانين خود، عمل کند. مطابقتا 
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  ورزشکارحضور  بازبيني قصور در محل   6-7
 

 المللید بیناستاندار»به همان شکل که در گیری غیبت در نمونهو  ندهپرو تشکیل بازبینی قصور در
فدراسیون  چنانچهنین زمانی چآمده است، انجام خواهد شد. در  «اهو وارسی گیرینمونه برای
تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ  2-4 بندالمللی یا سازمان ملی مبارزه با دوپینگ قانع شود که بین

را فوراً نسبت به اثبات  راست ورزشکا یح شدهتصر آن قوانین ای که درشیوه اتفاق افتاده است، به
های مبارزه با دوپینگ طبق د. سایر سازماننمود نخواه و بر پایه این ادعا مطلع 2-4تخلف از بند 

 آمده است، از موضوع مطلع خواهند شد. 14-1-2 بندآنچه در 

 

 شندبانمي 7-6 تا 7-1بندهای  كه مشمول  قوانين مبارزه با دوپينگ ازدیگر تخلفات  ازبينيب  7-7
 

توسط و  شتهعهده دات بازبینی نتایج را بهئولیسم کهدیگر نهادهایی یا  سازمان مبارزه با دوپینگ 
برای امکان تخلف از قانون مبارزه با  پیگیرانه را یرسواباید  ،اندچنین سازمانی ایجاد یا انتخاب شده

و یا  ،دنانجام ده نامهنظام قطبدوپینگ  مبارزه با االجرایها و مقررات الزمبراساس سیاستدوپینگ 
نماید. در چنین زمانی چنانکه در غیراینصورت سازمان مبارزه با دوپینگ به اقتضای خود عمل می

سازمان مبارزه با دوپینگ قانع شود که تخلف از قانون مبارزه با دوپینگ اتفاق افتاده است، به 
نسبت به تخلف از را دیگر شخص یا هر  ورزشکارای که در قوانین آن تصریح شده باید فوراً شیوه

      بند اساسبرباید  های مبارزه با دوپینگ نیزمبارزه با دوپینگ مطلع نماید. دیگر سازمانقوانین 
  مطلع شوند. 2-1-14

 
عنوان مثال : ب 7-7و  7-6،  7-1 هايتفسير بند[

تواند طور مشخص ميالمللي، ببين يك فدراسيون

وي مطلع فدراسيون ملي  را از طريق ورزشكار

  ]د.اينم
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 قبلي شناسایي تخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ   8-7

 
قبل از مطلع کردن ورزشکار یا هر فرد دیگری نسبت به تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ طبق آنچه 

یین اینکه مراجعه خواهد کرد و جهت تع ADAMSدوپینگ به در باال آمده است، سازمان مبارزه با 
سایر سازمانهای مبارزه با  و WADA وجود داشته، با یقبل لف از قوانین مبارزه با دوپینگتخ آیا

 دوپینگ مربوطه تماس خواهد گرفت.

 

 مربوط به تعليق موقتی االجراالزماصول )قوانين(   9-7
  

 تعلیق موقت اجباری بر اساس وجود یافته غیرطبیعی آزمایشگاهی        1-9-7
 

دارای حقوق قانونی درقبال آن بوده یا کنندگان باید برای رویدادها یا مسابقاتی که ءامضا 
هستند یا در مواقعی که امضاءکننده همان فدراسیون  تیم مسئول یانتخابدر مراحل 

در مورد تخلف از قوانین  باشد و یا اینکه مسئولیت مدیریت نتایج راالمللی مربوطه میبین
، قوانین و مقرراتی را تنظیم و وضع نمایند تا براساس آنها دنعهده داربگ مبارزه با دوپین

جز ب»ای ممنوعهیا روش ماده  آزمایشگاهی مبنی بر وجود غیرطبیعی در مواقعی که یافته
تعلیق موقت سریعاً پس از انجام بازبینی و ابالغ که در ، شوددریافت می «مواد خاص

ممکن اجباری تعلیق موقت  اعمال گردد. ،ده استتصریح ش 7-5یا  7-3و  7-2بندهای 
ورزشکار یا فرد دیگر به هیئت دادرسی ثابت کند که تخلف احتماالً بر  درصورتیکهاست 

حذف تعلیق  برایتصمیم هیئت دادرسی  .، حذف گردداثر یك محصول آلوده بوده است
حصول آلوده م درخصوصورزشکار یا هر فرد دیگر  ادعا و اثباتبراساس  اجباریموقت 
 نخواهد بود. تجدیدنظر یا استینافقابل 

 های زیر به ورزشکار داده شودفرصت قبل از اینکهتعلیق موقت نباید البته در هر صورت 
یاا قبال از اعماال  ،( ورزشکار فرصت یابد که در یاك دادرسای موقاتالف: )اجرا گردد
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، آن اعماال و اجارای از پاس موقاع باه و مشخص انزمایك یا در  ،تعلیق موقت شروع
در یك دادرسی  8 فصلاساس بر ( ورزشکار فرصت پیدا کند کهب)یا اینکه  ؛ شرکت نماید

 ازخود دفاع کند. ،پس از شروع و اعمال تعلیق موقت بموقع و زودتر از موعد
 

 ص،خا مواد برایغیرطبیعی آزمایشگاهی  براساس یافته ریختیاتعلیق موقت ا  2-9-7
 یا سایر تخلفات از قوانین مبارزه با دوپینگ ،محصوالت آلوده

 

در  حقوقی قانونی دارایکه  مسابقاتیهر یك از  برایتوانند می کنندگانءامضاهر یك از  
 همانامضاءکننده که یا در مواردی ،مسئول هستند انتخاب تیم در مراحلیا بوده آن  قبال

در مورد تخلف از قوانین  نتایج را یا مسئولیت مدیریت بودهالمللی مربوطه فدراسیون بین
که مرتکب  ورزشکارانی در مورد تعلیق موقت اجازه دارند ،شتهبعهده دامبارزه با دوپینگ 

البته  ،پوشش داده نشده است 7-9-1 بنددر  و ،اندشدهمبارزه با دوپینگ  نقوانیتخلف از 
ضیح داده شده است، تو 8 یا دادرسی نهایی که در فصل ورزشکار Bنمونه پیش از آنالیز 

 .وضع و اعمال نمایند
دیگر شخص یا  ورزشکاراجراء نخواهد شد مگر اینکه به  تعلیق موقتالبته به هر حال  

پیش از شروع  ،وقتفرصت برای یك دادرسی م (الف) :های زیر داده شودیکی از فرصت
یك دادرسی فرصت برای  (ب)بالفاصله بعد از آن و یا  زودتر از موعدیا  تعلیق موقت
 .تعلیق موقتپس از شروع  بالفاصله  8بر اساس فصل  تسریع شده

 Aنمونه در  آزمایشگاهیغیرطبیعی براساس وجود یك یافته  تعلیق موقتدر صورتیکه  
 سازمان مبارزه با دوپینگیا  ورزشکار درصورتیکه) Bنمونه آنالیز و  دواعمال یا اجراء ش

 ورزشکار تعلیق موقتنکند، را تأیید  Aنمونه نالیز آن را درخواست کرده باشد( نتیجه آ
)یا تیم ورزشکارکه در مواردی .نباید بیش از این ادامه یابد 2 -1تخلف از بند بواسطه 
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برگزارکننده رویداد بزرگ  سازمانیا  المللیبین فدراسیون قوانینطبق آنچه در او  ورزشی
و  منع شده باشدها رقابت ادامه از 2-1 ( بر اساس تخلف از بندآمده استمربوطه  ورزشی

 ،ها تأثیرنگذارداگر بر رقابت نکند را تأیید Aنمونه نتیجه آنالیز  ،Bنمونه آنالیز بعدی 
تیم  یا ورزشکارو  یا تیم او وجود دارد ورزشکاربرای  رقابتبه  امکان برگشتهنوز 

 شرکت کنند. مسابقاتتوانند در می

 

 یت نتایج مدیر احکام بالغا    10-7

 
ارتکاب تخلف از قوانین مبارزه با  «سازمان مبارزه با دوپینگ» هایی کهو پرونده در کلیه موارد

را  تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگاظهار قطعی یك  دوپینگ را تصریح و اعالم نموده است،
جازات بدون م اعمالیا فرد دیگر جهت یا با ورزشکار  ،کند وضع ، یك تعلیق موقتگیردبازپس

 آمده است 14-2-1 بنددر  نان کهآنچ، این سازمان مبارزه با دوپینگ کرده باشددادرسی موافقت 
 .دهداطالع  13-2-3 بندتحت  تجدیدنظر خواهیبا حق  به سایر سازمانهای مبارزه با دوپینگباید 

 
ينكه يك تعليق موقت : قبل از ا 7-9تفسير بند [

زمان مبارزه با بصورت يك طرفه از طرف يك سا

دوپينگ به اجراء گذاشته شود، ابتدا بايد يك 

نامه مشخص شده نظامبازبيني داخلي که در 

اي است، انجام پذيرد. عالوه بر اين امضاءکننده

که اجراي تعليق موقت را بعهده دارد، بايد 

تضمين نمايد که به ورزشكار فرصت داده شود تا 

اصله پس از قبل يا بالف يادر يك دادرسي موقت 

و يا اينكه در يك دادرسي  تعليق موقت، اجراي

بالفاصله  8اساس فصل بر نهايي تسريع شده

پس از شروع تعليق موقت شرکت کند. ورزشكار 

خواست تجديدنظر حق در 13-2-3براساس بند 

  دارد.يا استيناف 

نتيجه حاصل از  Bنادري که آناليز نمونه  در موارد

به د نكرده باشد، را تأيي Aآناليز نمونه 

در  ي که بطور موقت تعليق شده استورزشكار

 شرکت در مجوزصورتيكه شرايط اجازه دهد 

طور مشابه، مسابقات بعدي داده خواهد شد. ب

المللي مربوطه در بسته به قوانين فدراسيون بين

درصورتيكه تيم هنوز به  ،ورزشهاي تيمي

تواند در دهد ورزشكار ميمسابقات ادامه مي

 .نمايدسابقات آينده شرکت م

بايد  يا اشخاص ديگر تعليق موقت ورزشكار

عنوان بخشي از  دوره محروميت که در نهايت بر ب

در مورد  10-11-4يا  10-11-3 بندهاياساس 

 ]شود، محسوب گردد.وي اعمال يا پذيرفته مي
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 بازنشسته شدن از ورزش   11-7 

 

یج در حال انجام است بازنشسته یکه فرآیند مدیریت نتادر حال شخص دیگرییا  ورزشکاراگر یك  
را تکمیل  آنروند مدیریت نتایج را در حوزه خود ادامه داده و فرآیند  سازمان مبارزه با دوپینگ، دشو

قبل از شروع شدن فرآیند نتایج بازنشسته شده باشد،  شخص دیگریا  ورزشکارخواهد کرد. اگر 
در زمان ارتکاب به تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ در حوزه  زشکارورکه  سازمان مبارزه با دوپینگ

باید مدیریت نتایج را در حوزه  ،ارتکاب به تخلف نموده است ،سازمانآن مدیریت نتایج  مسئولیت
 خود انجام دهد. مسئولیت

 

 تصميم دادرسيعالن و ا : حق دادرسي منصفانه فصل هشتم

 
 

 همنصفان هایدادرسي        1-8
 

هر یك از سازمانهای مبارزه با دوپینگ  برای هر شخص متهم به تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ،
را برعهده دارند، حداقل یك دادرسی منصفانه ظرف زمان منطقی توسط مدیریت نتایج که مسئولیت 

راه با و به موقع بویژه هم ستدلطرف فراهم خواهد کرد. تصمیم میك هیئت دادرسی منصفانه و بی
تصریح  14-3طبق آنچه در بند  و علنی توضیحات دالیل برای دوره محرومیت بصورت عمومی

  گزارش خواهد شد. شده،

 
يك  رفتار و برخورد قانوني با: 7-11تفسير بند [

در آنها ورزشكار يا شخص ديگر قبل از اينكه 

سازمان مبارزه با دوپينگ قرار مسئوليت هر  قلمرو

قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب تخلف از  ،دنگير

مبناي قانوني و مشروعي  تواندمي شود ولينمي

يا شخص ديگر  ورزشكاربراي انكار از عضويت 

 ] .در يك سازمان ورزشي شود

 
الزم است  بنداين در :  8-1 بند تفسير[

، مديريت نتايجدرخصوص برخي موارد در فرايند 

اي يك به ورزشكار يا هر فرد ديگري فرصتي بر

طرف داده شود. دادرسي به موقع، منصفانه و بي

کنوانسيون  6-1 بنداين اصول همچنين در 

موجود  بنياديهاي آزاديحمايت از حقوق بشر و 

در قانون عموماً است و اصولي هستند که 

قرار نيست  بنداند. اين المللي پذيرفته شدهبين

ر جاي قوانين سازمان مبارزه با دوپينگ را د

ست که از انطباق اها بگيرد بلكه هدف آن رسيداد

و عدم تناقض روند دادرسي هر يك از 

سازمانهاي مبارزه با دوپينگ با اين اصول اطمينان 

 ] .حاصل شود
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 رویداد ورزشيدادرسي در  8-2
 

 دادرسی را براساسفرآیند توان میشود،  انجامورزشی  رویداد مورد یك در صورتیکه دادرسی در
 تسریع نمود. آن هیأت دادرسی ه ومربوطزمان مبارزه با دوپینگ قوانین سا

 

 پوشي از دادرسيچشم     3-8
 

تواند از حق شرکت دادرسی، براساس قوانین مبارزه با دوپینگ که باید در یا فرد دیگر می ورزشکار 
حاضر یك محدوده زمانی مشخص انجام شود، بطور صریح و ارادی و یا به علت اهمال و قصور در 

شدن برای بحث و دفاع در مورد تخلف از یك قانون مبارزه با دوپینگ که از سوی یك سازمان 
  پوشی کند.مبارزه با دوپینگ، به وی نسبت داده شده است، صرفنظر نموده و چشم

 

 احکام عالنا     4-8
 

که اقدام  یم مستدلحکیك است،  صرفنظر شدهدادرسی  از موادریکهدر یا  ،دادرسی مستدلم حک          
را مدیریت نتایج ه مسئولیت ک یاز سوی سازمان مبارزه با دوپینگباید دهد، انجام شده را توضیح می

 تجدید نظرخواهیکه دارای حق  یهای مبارزه با دوپینگیا سایر سازمانو  داردبعهده  برای ورزشکار
 شود.م فراه ،آمده است 14-2-1 بند در همانگونه کهو  13-2-3 بندتحت 

 
براي مثال يك دادرسي :  8-2 بندتفسير [

تواند شب قبل از يك رويداد تسريع شده مي

ورزشي بزرگ، درصورتيكه تصميم نهايي براي 

تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ ضروري باشد، 

براي شرکت در  ورزشكاربمنظور تعيين صالحيت 

مسابقه، يا در طي يك مسابقه درصورتيكه تصميم 

يا  ورزشكاري بر روي اعتبار و درستي نتايج نهاي

 ادامه شرکت وي در مسابقه اثرگذار باشد، برگزار

 ] شود.
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 CASنزد  مجزادادرسي      5-8
 

با  تواندمی المللی یا ملیبین سطح ورزشکاران ادعا شده علیهتخلفات از قوانین مبارزه با دوپینگ             
 و ،WADAرا برعهده دارد، مدیریت نتایج ه مسئولیت کی زه با دوپینگسازمان مباررضایت ورزشکار، 

را  CASتصمیم دادرسی به  مرحله اولبرای  دیگری که حق استیناف سازمان مبارزه با دوپینگهر 
 دادخواست شود. ،8-1 بندلزومات برای دادرسی قبلی تحت بدون م،  CASدر مستقیماً  دارد،

 

 نتایج انفرادیخودی فصل نهم: ابطال خودبه

 
 های در حینگیریرابطه با نمونههای انفرادی و در هنگامی که تخلفی از قوانین مبارزه با دوپینگ در ورزش

دست آمده توسط ورزشکار در آن مسابقات باطل و تمامی نتایج بمسابقات به اثبات برسد، بطور خود به خود 
 شود.از ورزشکار باز پس گرفته می و جوایز مدالها، امتیازاتگردد و کلیه پیامدهای حاصله شامل اعتبار میبی
 
از تلفيقي : در برخي موارد،  8-5 بندتفسير [

در  دادرسي در مرحله اولهزينه برگزاري يك 

المللي، سپس دادرسي مجدد سطح ملي يا بين

تواند بسيار اساسي باشد. در مي ،CASآن نزد 

خص مش بندجاييكه کليه طرفين که در اين 

اند رضايت داشته باشند که منافع آنها به هگرديد

حفظ  واحدشكلي مناسب در يك دادرسي 

شود، نيازي نيست که ورزشكار يا سازمانهاي مي

دو  براي مبارزه با دوپينگ متحمل هزينه اضافي

که  مبارزه با دوپينگ سازمان. دادرسي شوند

است چه  CASمايل به شرکت در دادرسي 

طرفين يا چه بعنوان ناظر بعنوان يكي از 

تواند يك دادرسي واحد را در رابطه با حقي مي

  ]که به آن اعطاء شده، فراهم کند.

 
هاي تيمي خصوص ورزش: در9 فصل تفسير[

هرگونه پاداش که از سوي بازيكنان بصورت 

انفرادي دريافت شود باطل خواهد بود. با اين 

آمده  11 فصلتيم طبق آنچه در  محروميتوجود، 

. در ورزشهايي که تيمي اعمال خواهد شداست، 

نيستند ولي جوايز به صورت تيمي به آنها اهداء 

 هاي انضباطيديگر مجازات محروميت ياشود، مي

، در مواقعي که يك نفر يا تعداد بيشتري عليه تيم

از قوانين مبارزه با دوپينگ تخلف  انورزشكاراز 

رات فدراسيون د بايد به قوانين و مقرنکرده باش

  [المللي مربوطه مراجعه نمود.بين
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 فصل دهم: محروميتهای فردی
 

 از قوانين مبارزه با دوپينگ  حين مسابقات در صورت احراز تخلفدر نتایج  ابطال  1-10
 

ه با یك مسابقه اتفاق بیافتد، یا در رابط حینهنگامی که تخلفی از قوانین مبارزه با دوپینگ در  
خاطی در آن  ورزشکار، تمامی نتایج بدست آمده توسط هآن مسابق دادرسی یم هیأتاساس تصمبر

مواردی که در  مگرشود، بازپس گرفته می حاصل از آن مدالها، امتیازات و جوایز شده و باطلمسابقه 
  شده است. به آنها اشاره 10-1-1بند 

خلف ورزشکار از قوانین عوامل دیگری همچون شدت ت ،جهت ابطال سایر نتایج در یك رویداد
 بایست درنظر گرفته شود.مبارزه با دوپینگ و یا منفی بودن نمونه ورزشکار در سایر مسابقات، می

 

از قوانین مبارزه با  در تخلف اهمالییا  قصورکه هیچ نماید اثبات  ورزشکاردر صورتی که  10-1-1
مگر آنکه ، گرددنمی باطل رقابتهاذیگر در  ورزشکار دوپینگ نداشته است، نتایج فردی

  وی بوده باشد.از قوانین دوپینگ  تحت تأثیر تخلفنیز  در دیگر رقابتها ورزشکار نتایج
 

 

 ممنوعه روش یا ماده یك یا مالکيت یا تالش برای مصرف،مصرف  ،وجود  به خاطرمحروميت  10-2
  

گر بود مبه شرح ذیل خواهد  2-6ا ی 2-2، 2-1 بندهایاز  اول جهت تخلفمحرومیت اعمال دوره  
 :وجود داشته باشد 10-6 یا 10-5 ،10-4 بندهای محرومیت براساسیا تعلیق  کاهش پتانسیلآنکه 

 
 9 فصل: هر چند بر اساس 10-1تفسير بند [

 ورزشكار واحد که تست مسابقه يك نتايج در

عنوان مثال گردد )بمثبت شده است، ابطال مي

صدمتر کرال پشت( براساس اين بند ممكن است، 

ت مثبت او منجر به ابطال تمام نتايج در تمام تس

عنوان مثال ب) رويداد ورزشيآن  مسابقات، در

 [گردد.(  FINAجهان قهرماني مسابقات
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 :سال خواهد بود 4 در موارد ذیل دوره محرومیت    1-2-10
 

ماده خاص نباشد،  كوجود ی ناشی ازمبارزه با دوپینگ  تخلف از قوانین   1-1-2-10
تخلف از آنکه ورزشکار یا هر فرد دیگری بتواند ثابت نماید که  مگر

 قوانین مبارزه با دوپینگ تعمدی نبوده است. 
 

تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ بدلیل وجود یك ماده خاص باشد و   2-1-2-10
سازمان مبارزه با دوپینگ مربوطه بتواند اثبات کند که این تخلف از 

 عمدی بوده است.تپینگ قوانین مبارزه با دو
 

 سال خواهد بود. 2اعمال نشود، دوره محرومیت  10-2-1 بندچنانچه     2-2-10
 

به معنای شناخت آن دسته بکار رفته است  10-3و  10-2 بندهایکه در  "مدیتع"واژه     3-2-10
 ورزشکارکند که کنند. بدین ترتیب این واژه تأکید میانی است که تقلب میورزشکاراز 

یا فرد دیگر تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ را با آگاهی و شناخت از قوانین وضع شده، 
گ و نتایج و عواقب مرتکب شده یا از خطر بزرگ انجام تخلف از قوانین مبارزه با دوپین

حاصل از آن شناخت داشته و آشکارا این خطر را نادیده گرفته است. تخلف از قوانین 
ای که تنها حین آزمایشگاهی برای ماده غیرطبیعی هایناشی از یافتهمبارزه با دوپینگ 

ثابت کند  ورزشکارممنوع شده است، درصورتیکه ماده ممنوعه خاص باشد و  مسابقات
که ماده ممنوعه را در خارج از مسابقات مصرف نموده، فرض قانونی بر غیرتعمدی بودن 

آزمایشگاهی برای  غیرطبیعی ی از یافتهآن است. تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ ناش
ای که تنها حین مسابقات ممنوع بوده، درصورتیکه ماده ممنوعه، خاص نباشد و ماده

خارج از مسابقات در شرایطی غیر مرتبط با بتواند ثابت کند که ماده ممنوعه را  ورزشکار
 عملکرد ورزشی مصرف نموده است، تعمدی محسوب نخواهد شد.
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  موارد تخلف از قوانيندیگر برایميت محرو 3-10
 

در  10-2جز مواردیکه در بند ، بقوانین مبارزه با دوپینگ موارد تخلف دیگر برایمحرومیت مدت  
 بکار روند:  10-6یا  10-5 بندهای  مگر آنکه  نظر گرفته شده است، باید به صورت زیر باشد

 

سال خواهد بود مگر آنکه  4رومیت محمدت  2-5 بندیا  2-3 بنددر صورت تخلف از  1-3-10
، ورزشکار بتواند ثابت کند که ارتکاب نمونهآوری جمع تبعیت ازدر صورت قصور در 
 10-2-3همانطور که در ماده رزه با دوپینگ تعمدی نبوده است )تخلف از قوانین مبا

 سال خواهد بود.  2آمده( که در این صورت دوره محرومیت 
 

سال خواهد بود و کاهش این زمان به  2، دوره محرومیت 2-4 بنداز  برای تخلفات    2-3-10
 2  محرومیت بین پذیریانعطافسال بستگی به درجه خطای ورزشکار دارد.  1حداقل 

محل حضور خود را در دقیقه درخصوص ورزشکارانی که  ،بندسال در این  1و سال 
تالش برای  در رد کهجدی نسبت به آنها وجود دا دهند یا شك و ظنآخر تغییر می

 ، مصداق ندارد.نداگیری بودهپرهیز از حضور در نمونه

 
شود باید عمال میمدت محرومیتی که ا 2-8 یا 2-7در صورت تخلف از بندهای     3-3-10

در  .که این امر بستگی به شدت تخلف دارد العمر باشدسال تا حداکثر مادام 4حداقل 
از اهمیت  افراد صغیرین مبارزه با دوپینگ توسط تخلف از قوان 2-8یا  2-7 بندهای

در این امر  ورزشکار پشتیبانکارکنان که بخصوص در مواردیو  ای برخوردار است ویژه
محرومیت  ،نباشد «مواد خاص»یکی از  برای دخالت داشته باشند و موضوع تخلف

ین مورد عالوه بر در نظر گرفته شود. اباید  ورزشکار پشتیبانکارکنان العمر برای مادام
)مدنی  ورزشیغیر  و مقررات تخلف از قوانین ،2-8 یا 2-7تخلف مشخص از بندهای 

مراجع ذیصالح اداری،  توان بهرا میباشد لذا این گونه تخلفات و جزایی( نیز می
 گزارش داد. به تفصیل ضاییقای و شغلی یا حرفه

 

افرادي که با  براي: 10-3-3تفسير بند [

دوپينگي مرتبط هستند يا دوپينگ  ورزشكاران

بايد  ،نمايندآنها را به نحوي مخفي مي

از ورزشكاراني که نمونة مثبت بيش مجازاتهايي 

 که حوزة عملكرد از آنجا .گردد منظور، دارند

 محروميت محدود به  عمدتاً ورزشيسازمانهاي 

عضويت يا ساير  در موارد اعتبارنامه،ورزشكاران 

شود، گزارش آنها مي يبکه نص است عوايدي

مراجع  به ورزشكار پشتيبانخاطي افراد  تفصيلي

گامي مهم در بازداري از ارتكاب به ذيصالح، 

 [.دوپينگ است
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درنظر  سال 4تا  سال2دوره محرومیت اعمال شده حداقل  2-9 در موارد تخلف از بند    4-3-10
 گی به شدت تخلف دارد.تکه این امر بس ،گرفته شود

 
جهت کاهش زمان مجازات به  ،سال خواهد بود 2، مجازات 2-10 بندبرای تخلفات از      5-3-10

 شود. و سایر شرایط درنظر گرفته می یا فرد دیگر سال، درجه خطای ورزشکار 1حداقل 

 

 وجود نداشته باشد یا كوتاهي قصورهيچ  در صورتيکه محروميت دوره حذف     4-10
 

 

 

 

در یك مورد خاص ثابت کند که او هیچ خطا یا قصوری را مرتکب  رد دیگرییا ف ورزشکاراگر یك 
 یکن اعالم شده و یا لغو گردد.لمکان وی بایدمحرومیت صورت دوره ، در ایننشده است

  
فرد »: درصورتيكه  10-3-5تفسير بند [

، بدان اشاره گرديده 2-10 بندکه در  «ديگري

حقيقي  مستقل بوده و يك فردنهاد حقوقي  يك

 12 فصلهمانطور که در  نهاد حقوقي، اين نباشد

تواند تحت تنبيهات انضباطي قرار ميآمده 

 ].گيرد

 
 10-5-2و بند  : اين ماده 10-4تفسير بند [

اين  شود؛ها اعمال ميمحروميتتنها در زمان 

مبارزه با  قوانينمواد براي تعيين اينكه تخلف از 

کاربردي ندارد. رخ داده است يا خير،  دوپينگ

بعنوان . رودتثنايي بكار ميتنها در شرايط اس آنها

 ي الزمهامراقبت عليرغم ورزشكارچنانچه  ،مثال

در  عمدي ثابت کند که از سوي رقيب خرابكاري

موارد  ،بالعكس است. مورد وي صورت گرفته

به کار برده در شرايط ذيل  يا کوتاهي قصور عدم

تيجه مثبت آزمايش صورتيكه ندر( الف) :شودنمي

 ياسب اشتباه يا آلودگي مكمل غذايي علت برچب

 2-1-1 بند براساسها باشد. )ويتامين

سئوليت موادي را که مصرف م انورزشكار

آلودگي   امكان د و در موردنبعهده دار اند راکرده

.(؛ انددريافت نمودهها هشدارهاي الزم را مكمل

صي ( تجويز مواد ممنوعه توسط پزشك شخب)

او بدون اطالع  پرستار ورزشيورزشكار و يا 

 انتخابمسئوليت  اندادن به ورزشكار )ورزشكار

 د و بايدنعهده دارکارکنان پزشكي خود را ب

 هيچ مادهد که نپزشكي را انتخاب کن پرسنل

( دستكاري مواد ج(؛ )اي را به آنها ندهندممنوعه

 مربيغذايي و آشاميدني ورزشكار توسط همسر، 

 ورزشكاردر بين حلقه همقطاران  ير افرادسا يا

مسئوليت آنچه را که مصرف  ان)ورزشكار

د و بايد در انتخاب افرادي که نعهده دارد بنکنمي

دسترسي دارند،  آنهابه مواد غذايي و آشاميدني 

بسته به حقايق منحصر با اين وجود  د(؛ندقت کن

ها و بفرد از يك مورد خاص، هر يك از مثال

   بند تواند براساسشاره شده ميتوضيحات ا

به « قابل توجه يا کوتاهي عدم قصور» 5-10

  ].کاهش محروميت منجر شود
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رخ  یا كوتاهي قابل توجهي قصوركاهش دوره محروميت براساس اینکه هيچگونه      5-10

 نداده است.

 

 از برای تخلفات آلوده هایفرآوردها برای استفاده از مواد خاص ی هاکاهش مجازات  1-5-10
 .2-6یا  2-2، 2-1 بندهای

  

 مواد خاص   1-1-5-10
 ماده یك بدلیل مصرفتیکه تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ ردر صو

یا  قصور فرد دیگر اثبات کند که هیچگونه و ورزشکار یا ،خاص باشد
حداقل  ،در اینصورت دوره محرومیت ،رخ نداده است کوتاهی قابل توجهی

سال محرومیت خواهد بود که  2و حداکثر  بدون مجازات کتبی یك توبیخ
 بستگی به درجه خطای ورزشکار یا فرد دیگر دارد.این مسئله 

 

 آلوده هایفرآورده   2-1-5-10
یا  هیچگونه قصور چنانچه ورزشکار یا فرد دیگر بتواند ثابت کند که

ده شماده ممنوعه کشف  صورت نگرفته و اینکه قابل توجهی کوتاهی
 ،دروه محرومیت ، در اینصورتوده استب آلوده هایفرآوردهناشی از 

سال  2ثر کو حدا ،دوره محرومیت بدون کتبی توبیخ یك حداقل
محرومیت خواهد بود که این مسئله بستگی به درجه خطای ورزشکار یا 

 فرد دیگر دارد.
 

 10-5-1 بندفرای کاربرد  یا کوتاهی قابل توجه قصور عدم کاربرد  2-5-10
 

در ارزيابي درجه :  10-5-1-2تفسير بند [

در فرم کنترل  ورزشكار، چنانچه ورزشكارخطاي 

اي را که هاي مورد استفادهدوپينگ نام فرآورده

هاي بعدي ثابت شده که آلوده بوده در بررسي

است، اعالم کرده باشد، اين مسئله به سود 

 ].خواهد بود ورزشكار
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 ،قابل اجرا نیست 10-5-1 بندجاییکه  مجزادیگری در یك مورد  اگر ورزشکار یا فرد
کاهش یا  تواند ازمیشده است ن قابل توجهییا کوتاهی  قصور که مرتکب اثبات کند

استفاده نماید در غیر  آمده است 10-6بند همانطور که در  دوره محرومیت حذف
 مایابد، اگر کاهش مییا فرد دی دوره محرومیت براساس درجه خطای ورزشکار اینصورت

 باشد.دوره محرومیت کاهش یافته کمتر از نیمی از دوره محرومیت اعمال شده نمی
، دروه کاهش یافته تحت برای تمام عمر باشددوره محرومیت  از جهات دیگرچنانچه 

 سال نخواهد بود. 8کمتر از  بنداین 
 

  قصوربنا بر دالیلي غير از  بعواقحذف، كاهش یا تعليق دوره محروميت یا سایر       6-10
 

  .تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ موارد و یا اثبات  ر کشفهمکاری  اساسی  د   1-6-10
 

 تخلف یك در موردکه مسئولیت مدیریت نتایج  یسازمان مبارزه با دوپینگ   1-1-6-10
ی نهاای حکامقبال از تواناد ، میعهده دارداز قوانین مبارزه با دوپینگ را ب

درخواست تجدید )استیناف یا انقضای زمان  ،13 فصل بر اساس استیناف
یاا  ورزشاکاردر نظر گرفتاه شاده بارای محرومیت بخشی از دوره ، (نظر

ساازمان مباارزه باا را باه  مهم و اساسایهای که کمك شخص دیگری
در ، ارائاه نماوده ایهای انضباطی حرفهنهاد و قضایی مسئولین، دوپینگ

 سازمان( i) :آوردبه حالت تعلیق در شودجر به کشفیات ذیل صورتیکه من
 را توسط فرد مبارزه با دوپینگ قوانینتخلف از  یك مبارزه با دوپینگ

 
  

براي هرگونه  بند: اين  10-5-2تفسير ماده [

بجز  کاربرد دارد، مبارزه با دوپينگتخلف از قانون 

ي که نيت و قصد آن يك اصل از بندهايدرخصوص 

)بعنوان مثال  مبارزه با دوپينگ قوانينف از تخل

( يا يك اصل از 2-9يا  2-8، 2-7، 2-5بندهاي 

( 10-2-1يك محروميت خاص )بعنوان مثال بند 

هايي که قبالً در بند مربوط اي از محروميتيا دامنه

يا فرد ديگر آمده است،  ورزشكاربه درجه خطاي 

 ].باشد
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تخلف  ،های قضایی یا انضباطینهاد( ii)، یا اقامه یا کشف کند ،دیگر
ای صورت گرفته توسط فرد دیگر حرفه قوانیناز  شکنیقضایی یا قانون

و اطالعات ارائه شده توسط فردی که همکاری  را کشف یا اقامه نماید
مسئول  مبارزه با دوپینگ سازمان در دسترس ،اساسی را انجام داده

براساس  یی شدن حکم استینافپس از نها .قرار گیرد، مدیریت نتایج
، یا پس از انقضای مهلت درخواست تجدیدنظر، سازمان مبارزه 13فصل 

را با  االجراالزمتواند بخشی از مدت محرومیت با دوپینگ تنها می
المللی مربوطه به حالت تعلیق فدراسیون بینو  WADA موافقت و تأیید

تواند به حالت تعلیق میدرآورد. مقدار مدتی که از دوره محرومیت اولیه 
درآید، براساس اهمیت و شدت تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ که 

گرفته است و همچنین میزان توسط ورزشکار یا شخص دیگر صورت 
که ورزشکار یا شخص دیگر در جهت حذف و  "همکاری اساسی"اهمیت 

اساس  این گردد. براست، تعیین می داشتهامحای دوپینگ در ورزش 
تعلیق شود.  تواندمدت محرومیت اولیه، نمی یچگاه بیشتر از سه چهارمه

برای تمام مدت عمر تعیین شده باشد،  اولیهدر صورتیکه مدت محرومیت 
مقدار مدت باقیمانده از محرومیت که براساس این بند به تعلیق در نیامده 

 ارورزشکدرصورتیکه است، نباید کمتر از  هشت سال در نظر گرفته شود. 
و در ارائه کمك اساسی موثق و کامل که همکاری  یا فرد دیگر در تداوم

 ،بر همین مبنا مدت زمان محرومیت وی به حالت تعلیق در آمده است
را  حرومیتممربوطه که دوره  دوپینگسازمان مبارزه با  کوتاهی کند

 اولیه را به وضعیت سابق برگرداند. دوره محرومیت بایدتعلیق نموده 
 تصمیم بگیرد تا یك دوره محرومیت مبارزه با دوپینگ سازمانه چنانچ
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تعلیق شده را به وضعیت سابق برگرداند یا تصمیم بگیرد چنین کاری را 
وی هر فردی که حق دادخواست تواند از سانجام ندهد، این تصمیم می

 را دارد مورد استیناف قرار گیرد. 13 تحت فصل

 
های ان و سایر افراد جهت مهیا ساختن زمینهورزشکارر تشویق بیشتبرای    2-1-6-10

 سازمان، بنا به درخواست مبارزه با دوپینگهای سازمانهمکاری اساسی با 
دهد و یا بنا به را انجام میمدیریت نتایج مربوطه که  مبارزه با دوپینگ

مبارزه  قوانینیا شخص دیگری که مرتکب تخلف از  ورزشکاردرخواست 
از مدیریت نتایج در هر مرحله از فرایند  WADAاست، ه شد با دوپینگ

موافقت خود تواند ، می13 پس از حکم استیناف نهایی تحت فصلجمله 
یك تعلیق مناسب از دوره  بصورترا اعالم کند تا آنجا که این مورد 

در شرایط  و سایر عواقب آن درنظر گرفته شود. االجراالزممحرومیت 
دوره محرومیت و سایر  هایند نسبت به تعلیقتوامی WADA، استثنایی

ا یآمده است  بندعواقب آن برای همکاری اساسی بیشتر از آنچه در این 
عدم بازگشت جایزه نقدی یا پرداخت  یا /دوره محرومیت و بدونحتی 
منوط به برگرداندن  WADAتأیید  ها موافقت نماید.ها یا هزینهجریمه

آمده  بنددر این  از جهات دیگرچه مجازات به وضعیت سابق طبق آن
در محتوای این  WADA، تصمیمات 13 فصلرغم باشد. به است، می

مورد استیناف  مبارزه با دوپینگهای سازمانتواند از سوی سایر نمی بند
 قرار گیرند.

 
های اعمال هر بخشی از مجازات مبارزه با دوپینگ سازمانیك چنانچه   3-1-6-10

 یتوجیه ابالغعلیق نماید، در اینصورت ری اساسی ترا بدلیل همکاشده 
که دارای  مبارزه با دوپینگهای سازمانبرای سایر  ی راتصمیماخذ چنین 

  ای که در مادههستند به همان گونه 13-2-3 بندحق استیناف تحت 
د. در شرایط خاص آمده است، تهیه و ارسال خواهد نمو 2-14
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د بهترین منافع را برای ین مورتعیین کند که ا WADAصورتیکه رد
مبارزه با  سازمانیك  به تواندمی WADAدارد،  مبارزه با دوپینگ

بدهد محرمانه مناسب  هاینامهموافقترا جهت عقد  اختیار الزم دوپینگ
ماهیت همکاری همکاری اساسی یا  ،تا افشا و انتشار عمومی موضوع

  اساسی را محدود یا به تأخیر بیندازد.
 

 در غیاب دیگر شواهد و مستندات پذیرش تخلف از یك قانون مبارزه با دوپینگ   2-6-10
 

به طور داوطلبانه به ارتکاب به تخلف از یك قانون  شخص دیگریا  ورزشکارهرگاه یك 
نجر به اثبات م توانستهمیکه  هنمون آوریابالغیه جمعقبل از دریافت   مبارزه با دوپینگ

اعتراف نموده و آنرا قبول کند )یا در موارد  ،ا دوپینگ وی شودتخلف از قوانین مبارزه ب
قبل از دریافت ابالغیه اولیه بر  ،2-1بند  ه غیر ازب تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ

تنها مدرک و شاهد معتبر مبنی بر تخلف در  و اینکهرا قبول کند(  ، تخلف7اساس فصل 
بنابراین قبول ارتکاب به دوپینگ باشد، ، همان پذیرش یا تخلف لحظه یا زمان قبول

الزم محرومیت تواند کاهش یابد ولی نباید کمتر از نصف مدت می محرومیتمدت 
 باشد. اولیه االجراء

 

با یك تخلف قابل  مواجههپس از  مبارزه با دوپینگ قوانینسریع تخلف از پذیرش   3-6-10
 10-3-1یا  10-2-1 بند مجازات تحت 

 
ورزشكاران،  : همكاري10-6-1تفسير بند [

ورزشكاران و اشخاص ديگري پشتيبان کارکنان 

اند که به اشتباه خود پي برده و به آن اعتراف کرده

و درصدد آشكار ساختن ديگر موارد تخلف از 

آيند، براي ورزش قوانين مبارزه با دوپينگ برمي

اين تنها موردي است که . پاك بسيار اهميت دارد

ه، امكان تعليق مدتي از نامنظامبراساس 

اي که براساس قوانين محروميت اوليه

االجراء صادر شده، مجاز شمرده شده الزم

 ]است.

 

: اين بند در مواقعي اعمال 10-6-2تفسير بند [

شود که يك ورزشكار يا شخص ديگر با پاي مي

خود پيش آمده و در شرايطي که هيچ سازمان 

كاب به تخلف از مبارزه با دوپينگ نسبت به ارت

قوانين مبارزه با دوپينگ از ناحيه وي آگاه نبوده 

است، تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ رابپذيرد. 

در شرايطي که ورزشكار يا شخص ديگر پس از 

اين که متوجه شد تقريباً گير افتاده، آنگاه تخلف 

را مورد پذيرش قرار دهد، اين بند نبايد اعمال 

بايست براساس حروميت ميمکاهش . مقدار شود

هنگاميكه يا شخص ديگر  ورزشكاراحتمال اينكه 

گير افتاده يا بصورت داوطلبانه پا پيش نگذاشته 

 ]، باشد. است
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        ندبساله تحت  4یك مجازات  مشمولدیگری که بطور بالقوه یا شخص  ورزشکار
یا دستکاری در آوری معجطفره رفتن یا امتناع از  )بعلت شده است 10-3-1یا  1-2-10

 وپینگمبارزه با د وانینقتخلف از عمال ، اتخلف ، با پذیرش سریعها(آوری نمونهجمع
 ر گرفتنو قرا یدو نیز به محض تأی ،مبارزه با دوپینگ سازمانك ی ه باپس از مواجه وی

دیریت م مسئول مربوطه که مبارزه با دوپینگ سازمانو  WADA در حیطه اختیارات
 شحرومیتموره د در سال 2حداقل  مدت به یکاهش مشمول ندتواباشد، میمینتایج 

 د.ر داریا شخص دیگ ورزشکارکه این مورد بستگی به شدت تخلف و درجه خطای  شود
 

 اهش مجازاتکاربرد موضوعات چندگانه برای ک  4-6-10
 تحت یا شخص دیگری اثبات نماید که محق کاهش مجازات ورزشکاریکه در موارد

هرگونه کاهش یا  عمالل از ابق باشد، 10-6یا  10-5 ،10-4 ی از بندهای یکیش از ب
براساس  ،دیگر االجرایالزم محرومیت مدت ،10-6 بندبراساس  محرومیتمدت  تعلیق

 ثابت ورزشکار یا شخص دیگر اگر .گرددین میتعی 10-5 و 10-4 ،10-3 ،10-2بندهای
 مدت، سپس ت را داردمحرومی ا تعلیق مدتاستحقاق کاهش ی 10-6 بندبراساس  کند

کمتر  نباید ولی این مقدار ردیگ قرار یا تعلیق کاهش ممکن است مشمول وی محرومیت
 باشد. ولیهی ااالجراالزماز یك چهارم از کل محرومیت 

 
 
 
 

 

محروميت  : مجازات يا10-6-4تفسير بند [

اي تعيين و مناسب، در يك توالي چهار مرحله

هيأت دادرسي  ،ود. گام اولشمشخص مي

کدام يك از  کاربرد کند کهمي مشخص

      يا 10-4، 10-3 ،10-2هاي اوليه )بند محروميت

از قوانين مبارزه با  خاصجهت هر تخلف  (5-10

در گام دوم، اگر مجازات  مصداق دارد. دوپينگ،

ها را در برگيرد، هيئت طيفي از مجازات اصلي

را در آن  االجراالزم مجازات بايستمي دادرسي

يا شخص  ورزشكارطيف براساس درجه خطاي 

هيئت دادرسي ديگر تعيين نمايد. در گام سوم، 

لي براي حذف، تعليق يا کند آيا اصاثبات مي

، انجامسر ( وجود دارد.10-6بند کاهش مجازات )

محروميت  دورههيأت دادرسي جهت تعيين 

 تصميم نهايي را اتخاذ 10-11براساس بند 

  کند.مي

موجود  10 بند از چگونگي کاربردچندين مثال 

 ]آمده است. 2است که در ضميمه 
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  تخلفات چندگانه )تکرار جرم(     7-10
 

یا شخص دیگر، دوره  ورزشکاربرای  مبارزه با دوپینگ قوانیندر رابطه با دومین تخلف از    1-7-10
 :از محرومیت باید بیشتر باشد

 ماه 6 (الف)
 مبارزه با دوپینگاز قوانین  فلین تخلودوره محرومیت اعمال شده برای انصف )ب( 

 ؛ یا 10-6بدون درنظر گرفتن کاهش مجازات طبق بند 
از قوانین مبارزه با دوپینگ  تخلف دومین االجرا برایالزم مدت محرومیت برابر)ج( دو 
 بدون احتساب ،فرض شود نوبت اول ای که تخلف صورت گرفته همانند تخلفبه گونه
  10-6مجازات وفق بند  تخفیف هرگونه

بیشتر  10-6کاربرد بند براساس  اًبعدممکن است مدت زمان مشخص شده در باال 
 کاهش یابد

 

العمر میگردد، ممادا محرومیتبه  نین مبارزه با دوپینگ همیشه منجرسومین تخلف از قوا   2-7-10
  براساس بند محرومیتکاهش دوره یا شرایط حذف  سومین تخلف، جز در مواردیکهب

، گونه موارد خاصدر این باشد. 2-4بند مربوط به تخلف و یا دارا بوده  را 10-5یا  4-10
   تعیین شود.، العمرمادامسال تا  8باید از  محرومیت مدت

 
 که ثابت نموده است یا شخص دیگری ورزشکاربرای  مبارزه با دوپینگ قوانینتخلف از    3-7-10

یا کوتاهی صورت نگرفته است، بعنوان یك تخلف در رابطه با اهداف  قصوریچگونه ه
 این ماده درنظر گرفته نخواهد شد.

 

   بالقوه معینچند گانه دیگر مقررات اضافی جهت تخلفات    4-7-10
 

تخلف از قوانین  ، یك10-7براساس بند  محرومیتموارد منظور اعمال ب   1-4-7-10
شود که می در نظر گرفته تخلف دومینفقط هنگامی  مبارزه با دوپینگ

یا  کارورزش اثبات کند سازمان مبارزه با دوپینگ
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پس از دریافت ابالغ برای ارتکاب تخلف اول بر اساس  شخص دیگر
و یا  را مرتکب شده دومین تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ، 7 فصل

 و منطقی جهت دادن افیتالش ک سازمان مبارزه با دوپینگپس از آنکه 
 ؛را انجام داده است تخلف دومفرد ، عمل آوردهبرای اولین تخلف ب یهابالغ
ات باید نتواند این موضوع را ثابت کند، تخلف سازمان مبارزه با دوپینگاگر 

مجازات د و ودرنظر گرفته شجا صورت یکیه باولواحد عنوان یك تخلف ب
 شدیدتری دارد. ات مجازاعمال شده براساس تخلفی باشد که 

مبارزه با  از قوانینتخلف  یناول برای مجازاتیك  محرز شدن اگر پس از    2-4-7-10
بروز  مبنی بر ایقیحق  شواهد یا  سازمان مبارزه با دوپینگیك دوپینگ، 

ورزشکار یا  مبارزه با دوپینگ را توسطمورد دیگر تخلف از مقررات یك 
تخلف( قبل از دریافت ابالغیه  )این نماید و اینکهکشف شخص دیگر 

سازمان مبارزه بادوپینگ باید یك سپس ، باشدبرای اولین تخلف رخ داده 
در هنگام بروز هر دو  ممکن بودمجازات اضافی را بر اساس مجازاتی که 
نماید.  اعمالشود، تعیین و  صادرتخلف در یك زمان واحد برای ورزشکار 

تر از تخلف اولیه از مقررات زمانی عقبی که از نظر مسابقاتنتایج در تمام 
آمده  10-8که در  بند  ، همانگونهمبارزه با دوپینگ صورت گرفته باشد

 ، ابطال خواهد شد.است
   

 ساله ده دورهیك حین  در با دوپینگ از قوانین مبارزهگانه ندچتخلفات    5-7-10

، دوپینگ قررات ضدوم تخلف از قوانینیك از موارد هر  10-7جهت اجرای اهداف بند 
در زمره تخلفات چند گانه یا   تا ،ساله رخ داده باشد 10دوره همان  حیندرباید حتما 

 .محسوب شود، متعدد
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 تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگبه دنبال نمونه گيری یا ارتکاب  ابطال نتایج در مسابقات به 10-8
 

خودی عالوه بر ابطال خودبه 9 فصلراساس ، بدومثبت ش ،مسابقاتای در هنگام نمونهکه یموارد در
مثبت نمونه که تاریخی از  ورزشکاردر مسابقات  دست آمدهب، کلیه نتایج مسابقاتنتایج در 

 همچنین ،می شود باطل بی اعتبار یا (مسابقاتچه در داخل و چه در خارج از ) آوری شده استجمع
تعلیق موقت  از آغازبارزه با دوپینگ رخ دهد، مو مقررات تخلف از قوانین دیگر موارد که در مواقعی 

 شامل بازپس دادن حاصله عواقب کلیهبه انضمام  مسابقاتنتایج ابطال ، محرومیتشروع مدت یا 
 .کند ءاصول عدالت طور دیگری اقتضا مگر آنکه ،بود خواهد مدالها، امتیازات و جوایز

 

 جایزه نقدی گيریبازپسو  CAS هيئت داوری هزینه تخصيص      9-10

د جایزه نقدی به شرح ذیل خواه گیریبازپسو  CAS داوریهیئت  بازپرداخت هزینه بندیاولویت
تخصیص مجدد جایزه  ،؛ دوم CASمقرر از سوی  هیئت داوری هایهزینه پرداخت بود: ابتدا،

 المللیبین فدراسیونی االجراالزم قوانینچنانچه در  ،انورزشکاربه سایر  ،پس گرفته شده نقدی
مدیریت نتایج مربوطه که  مبارزه با دوپینگ سازمانهای بازپرداخت هزینه ؛ و سوم،دیده شده باشد

 است. بعهده داشتهاین مورد را 

 

 پيامدهای مالي      10-10

ها بدلیل ناسب هزینهتوانند برای بازستانی مخود می قوانینطبق  مبارزه با دوپینگهای سازمان
مبارزه  هایسازماننمایند. با این وجود،  فراهم بینی الزم را، پیشمبارزه با دوپینگ قوانینتخلفات از 
قبالً  االجراالزمهای مالی را در مواردیکه حداکثر دوره محرومیت توانند مجازاتتنها می با دوپینگ

شود که های مالی تنها در صورتی اعمال میها یا مجازاتاعمال شده، بکار گیرند. بازستانی هزینه
 برآورده گردد.  اصل نسبیت رعایت و الزامات آن

 
از احقاق  نامهنظام: هيچ چيز در 10-8تفسير بند [

حقوق ورزشكاران پاك و يا اشخاص ديگري که از 

ارتكاب تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ توسط 

شخص ديگري متضرر شده باشند، جلوگيري 

نند خسارت خود تواکند و اگر الزم باشد آنها مينمي

 ]را از شخص متخلف بگيرند.
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به جای محرومیت یا  دوران کاهش جهتهای مالی ها یا مجازاتهزینه هیچگونه بازستانی
 شوند.در نظر گرفته نمی ،هستند االجراالزمنامه نظامکه طبق این  های دیگریمجازات

 

 محروميت هآغاز دور   11-10

در مورد  هیات دادرسی نهایی صدور حکممحرومیت از تاریخ  هر از آنچه در زیر آمده است، دورغیب
مورد ، تاریخ محرومیت انجام نشوداگر دادرسی به تعویق بیفتد یا دادرسی  یا، شودمیمحرومیت آغاز 
  شود.اعمال میشکل دیگری  و یا به گیردموافقت قرار می

 
 دیگر  به ورزشکار یا شخصبل انتساب غیر قاخیر اتموارد   1-11-10

 

ای تاخیر جدی و عمدهکنترل دوپینگ مراحل یا دیگر ابعاد یا  هر گاه در روند دادرسی و
اعمال کننده نهاد مربوط نباشد، منتسب و ی شخص دیگریا  کارورزشکه به  رخ دهد
در یا  و گیرینمونهزمان یعنی از  ،را از زودترین تاریخ محرومیتمدت تواند می ،مجازات

 وقوعخرین تاریخ آ ، ازتخلف از قوانین مبارزه با دوپینگموارد  د ارتکاب به دیگرمور
از جمله محرومیت عطف به  ،در طول دوره محرومیت کلیه نتایج رقابتی آغاز کند. تخلف
 از اعتبار ساقط خواهد بود. ،ماسبق

 
  به موقع یا پذیرش اعتراف  2-11-10

 

و  درنگبی سازمان مبارزه با دوپینگپس از مواجهه با  خص دیگرشیا  کارورزشهرگاه 
قبل از شرکت در   معنای به کارورزش ، براییورزشرویدادهای که در کلیه )فاصله بال

را قبول نموده و به  (، ارتکاب تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگمیباشد مسابقه دیگریك 
 و گیرینمونهزمان  اززودترین تاریخ یعنی  از تواندمی محرومیتمدت اعتراف نماید،  آن

 تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ انواع یا در مورد ارتکاب به دیگر
 

ت از قوانين : در موارد تخلفا 10-11-1تفسير [

، زمان مورد نياز 2-1غير از بند مبارزه با دوپينگ ب

براي يك سازمان مبارزه با دوپينگ جهت کشف و 

براي اثبات يك تخلف از قوانين  هاواقعيت يافتن

بويژه اگر  ،تواند طوالني باشدمبارزه با دوپينگ مي

اي را بينانها شخص ديگر اقدام خوشورزشكار ي

د. در ناز شناسايي انجام داده باش براي جلوگيري

بند براي اين چنين شرايطي، موارد قابل تغيير در 

 قرار مورد استفاده زماني زودترها در شروع مجازات

 ]نخواهد گرفت.
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اعمال  بندکه این در هر موردی به هر حال، .شروع شود قوع تخلف،و  خرین تاریخاز آ
از  را یا  مجازات محرومیت  مدت از نیمی حداقل باید شخص دیگریا  کارورزشمیشود 

صدور یخ تار از یا شخص دیگر حکم محرومیت را پذیرفته، یعنی ورزشکارتاریخی که 
و یا تاریخی که محرومیت یا مجازات به صورت  ،میت از سوی هیات دادرسیحکم محرو

 10-6-3تحت بند  وقتی که مدت محرومیت مادهاین  دیگری اعمال میگردد، بگذراند.
 قبالً کاهش یافته است، اعمال نخواهد شد.

 
  درنظر گرفتن اعتبار برای تعلیق موقت یا دوره محرومیت گذرانده شده  3-11-10

 

محترم  یا شخص دیگر کارورزشد و توسط گرداعمال ، یاگر تعلیق موقت 1-3-11-10
یا شخص  ورزشکار برای باید بعداً، این دوره تعلیق موقت شمرده شود

ی که در محرومیتبه عنوان بخشی از دوران به حساب آورده شود و  دیگر
محرومیت  ای ازاگر دوره د.گردمحسوب  شود،می صادر وی نهایت برای

در  ،گذرانده شده باشدگیرد اً مورد استیناف قرار میبعدحکمی که  نبالبد
در قبال برای چنین دوره محرومیتی  باید یا فرد دیگر ورزشکاراینصورت 

تباری را شود، اعنهایتاً هنگام استیناف وضع میکه  هر دوره محرومیتی
 نموده و برای وی به حساب آورده شود.دریافت 

 
 

  از سویرا طور داوطلبانه تعلیق موقت ب یا شخص دیگر کاررزشواگر   2-3-11-10
کتبی   صورتب استمدیریت نتایج  مسئولدوپینگی که ا ب مبارزه سازمان

دوره تعلیق خودداری کند، این شرکت درمسابقه از  به دنبال آن بپذیرد و
عنوان جزیی از دوران بباید  یا شخص دیگر کارورزش داوطلبانه موقت

یك  .گردد محسوب ،دوشمیصادر برای وی ه در نهایت ی کمحرومیت
در مورد تعلیق دیگریا فرد  کارورزشرونوشت از متن پذیرش داوطلبانه 
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حق دارند 14-1بر اساس بند که هایی هادن  موقت باید بالفاصله به تمام
 .، ارسال گرددمبارزه با دوپینگ مطلع شوند تخلف از قوانین از موارد بالقوه

 

تعلیق موقت یا تعلیق موقت داوطلبانه، شروع  تأثیرتاریخ هر گاه قبل از  3-3-11-10
خود  تیمتوسط  رقابتی شرکت نکند و یا  دربا انتخاب خود  کارورزش
کلی  محرومیتمدت عنوان بخشی از بنباید شود، این مدت  تعلیق
 .محسوب شود ،کارورزش

 

 میت برای یك تیم اعمال شدهدر ورزشهای تیمی، درصورتیکه دوره محرو 4-3-11-10
 از نهایی هیئت دادرسی، یا اگر از تاریخ حکممحرومیت ، دوره باشد

پذیرش قرار محرومیت مورد  ی که، از تاریخصرفنظر شده باشددادرسی 
هر دوره تعلیق شروع خواهد شد.  ،شودگیرد یا به هر دلیلی اعمال میمی

پذیرفته شده( برای دوره  داوطلبانهخواه صادر شده یا خواه موقت تیمی )
و اعتبار خواهد  شودکامل محرومیت اعمال شده، بحساب آورده می

 .داشت

 

 محروميت هوضعيت شخص در دور    12-10

 

 دوران محرومیت خالل در  ممنوعیت شرکت در مسابقات 1-12-10
 

وی اعالم  رومیتمحکه  (ورزشکار پشتیبان)از جمله پرسنل  یشخص دیگریا  کارورزش                 
یا  رقابتهاتواند در ینم یظرفیت هردر ، محرومیتدر حین مدت به هیچ عنوان  ،ده استش

 نامهنظامعضو امضاءکننده  یا سازمانهای نامهنظامه توسط امضاءکنندگان ک هاییفعالیت
برگزار  نامهنظامامضاءکننده عضو یا توسط یك باشگاه یا دیگر سازمانهای عضو ارگان 

جز برنامه های آموزشی مبارزه با دوپینگ )ب، یا اجازه برگزاری آن صادر میشود و شودمی
  توانی(های بازو یا برنامه

 
داوطلبانه تعليق  قبول: 10-11-3-2تفسير بند  [

موقت توسط ورزشكار نبايد به منزله اعتراف يا 

جرم از ناحيه وي تلقي گردد و به هيچ  پذيرش

عليه وي،  استنباط مغاير طريقي نبايد بعنوان يك

 ]مورد استفاده قرار گيرد.

 

روشن  10-11 بند : متن10-11تفسير بند [

خيري که مربوط به ورزشكار نباشد، أت ،سازد کهمي

و تعليق موقت، تنها  ،اعتراف به موقع توسط وي

شروع دوران محروميت زودتر از تاريخ  داليلي براي

 ] .دهستن صدور راي هيات دادرسي
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 ت سطحرقاب هرای یا حرفه لیگ مسابقاتحق شرکت در همچنین  کارورزش ،شرکت کند
 یدولت سازمان ای که از سویملی یا حرفهسطح یا هر فعالیت ورزشی  المللیملی و بین
 را ندارد. هزینه شود

بیش از چهار سال دریافت کرده است،  محرومیتی که حکم شخص دیگرو یا  کارورزش
 یورزشدر رویدادهای  ورزشکاربعنوان  واندتدوران میسال از این  هارگذشت چپس از 
در رشته ورزشی دیگری به غیر از ورزشی که در آن مرتکب تخلف از قوانین محلی 

 در رویدادهای ورزشی در حوزه قلمروبه طریقی دیگر و یا  مبارزه با دوپینگ شده است،
تا آنجا که این فقط اما  ،شرکت کند نامه،امه یا عضو امضاءکننده نظامننظامامضاءکننده 

 با یات مستقیم یا غیر مستقیم )صورباشد که بندر سطحی  رویداد ورزشی محلی
 مسابقاتدر  شخص دیگریا  کارورزشیا شرکت  رقابتآوری امتیاز( منجر به جمع

یا شخص دیگری که با هر  ورزشکارو  ،ملی یا رقابتهای بین المللی شود قهرمانی
 شود.کنند را شامل نمیبا افراد صغیر کار می ظرفیت

 آزمایشمعرض باید در کند را سپری می محرومیتمدت  کهی شخص دیگریا  کارورزش
 .، باقی بماندکنترل دوپینگ گیرینمونهیا 

 

     به بند نظر عنوان مثال: ب10-12-1بند  تفسير[

تواند در ورزشكار محروم شده نمي ،زير 2-12-10

که توسط  تمرينييا  يي، نمايشادگآماردوي 

ي هيا باشگاشود، وي ساماندهي مي فدراسيون ملي

توسط يك يا  بوده فدراسيون مليعضو آن که 

عالوه بر  شرکت کند. ،گرددميهزينه  يدولتسازمان 

اي حرفه هايتواند در ليگورزشكار محروم نمياين 

 شرکت کند )مثالً نيز  ندنيست نامهنظامکه امضاءکننده 

 ،بال و غيره(ملي بسكت اتحاديهدر ليگ ملي هاکي، 

مسابقاتي که  توانند درنمي همچنين اين ورزشكاران

المللي غير امضاءکننده توسط سازمانهاي بين

رقابتهاي ملي که توسط يا شوند برگزار مي نامهنظام

و سازماندهي  نامهنظامارگانهاي غير امضاءکننده 

 لحاظ عواقبظر گرفتن بدون در ن گردندميبرگزار 

. واژه شرکت نمايند 10-12-3 بندشده در 

اداري  رسمي هايبعنوان مثال فعاليت «فعاليت»

ارائه خدمات بعنوان يك کارمند، مدير، مأمور،  مانند

در اين  توصيف شدهيا داوطلب سازمان  مستخدم

ماده است. محروميت اعمال شده در يك ورزش در 

، به رسميت شناختن 15-1بند ) نيز هاي ديگرورزش

مالحظه کنيد( بايد به رسميت شناخته  دو جانبه را

  ]شوند.
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 بازگشت به تمرین 2-12-10
تواند جهت تمرین با یك تیم یا می ورزشکار، 10-12-1 بندبعنوان یك مورد استثناء در 

عضو  سازماناز تسهیالت یك باشگاه یا سایر سازمانهای عضو یك برای استفاده 
یا  ،ورزشکار( دو ماه آخر دوره محرومیت 1) تر از:ظرف مدت کوتاه نامهنظام ءکنندهامضا

 به تمرین بازگردد. ،( یك چهارم آخر دوره محرومیت اعمال شده2)
 

 دروان محرومیتدر خالل مسابقات   ممنوعیت شرکت در  نقض  10 -3-12
ممنوعیت ، ده استوی اعالم ش رومیتمحی که شخص دیگریا  کارورزشکه در مواردی                  

 شده استتوصیف  10-12-1 که در بند محرومیتدر حین مدت را  مسابقاتشرکت در 
مدت و  شده اعتباریا بی باطل، حاصله نتایجباید  یین شرکتدنبال چنب ،دنقض کن را

 حرومیت اولیهبه پایان دوره م طول مدت دوره محرومیت اولیه،برابر با  جدید محرومیت
یا شخص دیگر  ورزشکارجدید محرومیت، براساس درجه خطای  دوره اضافه خواهد شد.

 شخص دیگریا  کارورزشتعیین اینکه  یابد. تعدیلممکن است ، مورد آنسایر شرایط و 
یا  مناسب است اعمال تعدیلکرده و یا اینکه را نقض  مسابقاتممنوعیت شرکت در 

مدیریت نتایج را در مسئولیت ی صورت گیرد که گسازمان مبارزه با دوپین، باید توسط خیر
تواند مورد می 13 فصل براساس این حکم ه است.شتداعهده ب محرومیت هابتدای دور

  قرار گیرد. استیناف
 

هاي : در بسياري ورزش10-12-2تفسير بند [

تيمي و برخي ورزشهاي انفرادي )نظير پرش 

 خودش تواندنمي ورزشكار ،اسكي و ژيمناستيك(

تمرين کند و بتواند براي رقابت تا ، به شكل مؤثري

پايان دوره محروميت آماده شود. در طول دوره 

 ورزشكارتمرين بيان شده در اين ماده، يك 

که  بغير از تمرين تواند در هر فعاليتيمحروم نمي

مشغول آمده است رقابت کند يا  10-12-1 در بند

 ].شود
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ورزشکار یا شخص دیگر به ورزشکار برای تخلف از   پشتیبان کنانکار درصورتیکه
 با صالحیت داوریممنوعیت شرکت در مسابقات کمك کنند، سازمان مبارزه بادوپینگ 

جهت چنین کمکی  2-9 بند تخلف ازمجازات مربوطه را برای ، چنین اشخاصیدر مورد 
 اعمال خواهد نمود.

 
 تمالی طی دوران محرومی خودداری از حمایت 4-12-10

 

جهت هر یك از موارد تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ که مشمول کاهش دوره 
 بعضی یا همه ،عالوه برمحرومیتنباشند،  10-5یا  10-4محرومیت براساس بند 

 یشخص چنینیا دیگر مزایای مرتبط با ورزش که  های مالی در ارتباط با ورزشحمایت
 سازمانهای عضو امضاءکنندگان و، نامهنظاماز سوی امضاءکنندگان  ،کنددریافت می

 خواهد شد.قطع  نیز هادولت
 

  هاخودكار مجازات انتشار   13-10
 

خودکار طبق آنچه در  خبر محرومیت بطور انتشار اعالم عمومی و بخش اجباری هر مجازاتی شامل            
 .شودآمده است، می 14-3 بند

 
ها يكي از سازي مجازاتهماهنگ: 10فصل تفسير [

مبارزه هاي ترين بخشبرانگيزترين و پرمناقشهبحث 

سازي بدان معناست هماهنگ بوده است. با دوپينگ

 جرايمجهت ارزيابي  ي مشابهو معيارها قوانين که

. بحث و بكار برده شودهر مورد  براي منحصر بفرد

 ها براساسمجازاتسازي هماهنگ جدل فراروي

 باشد:جمله موارد ذيل ميها از هاي بين ورزشتفاوت

اي هستند و ان حرفهورزشكارها، در برخي از ورزش

کنند و در ساير آمد قابل توجهي کسب مياز ورزش در

هستند؛  واقعي ان آماتورورزشكارهاي ورزشي، رشته

و عمر ورزشي هايي که دوره در آن دسته از ورزش

استاندارد محروميت کوتاه دارند، اعمال يك دوره 

نسبت به  ورزشكارير بسيار زيادي بر روي تأث

بطور سنتي آنها  دوره و عمر ورزشيهايي که ورزش

اوليه در  جدلبحث و  تر و بيشتر است، دارد.طوالني

واقعاً  سازي آنست که اين مسئلهجهت هماهنگ

تست  با از يك کشور ورزشكار 2 درست نيست که

تحت  مشابه از يك ماده ممنوعه مثبت دوپينگ

تنها به اين دليل که آن دو در  يكسان،يط شرا

 اند،هاي ورزشي مختلفي شرکت کردهرشته

. عالوه بر نمايندهاي گوناگوني را دريافت مجازات

عنوان يك بها اغلب پذيري در مجازاتاين، انعطاف

فرصت غيرقابل پذيرش براي برخي سازمانهاي 

 هاکنندهدوپينگبا  بيشتريکه با مداراي  است ورزشي

سازي چنين فقدان هماهنگکنند. همد برخور

 و تعارض ها همواره منشأ ناسازگاريمجازات

المللي و سازمانهاي هاي بيندادرسي بين فدراسيون

 ].ملي مبارزه با دوپينگ بوده است



 

 2015  جهانی مبارزه با دوپینگ. نامهنظام   79

 

 

 تيمي عواقبفصل یازدهم: 

 های تيميگيری از ورزشنمونه 11-1
 

غیه تخلف از ابال ،7تیمی بر اساس فصل  ورزشك هرگاه بیش از یك نفر از اعضای یك تیم در ی
 هیئتد، افت کندری ورزشییا مسابقه  رویدادیك قانون مبارزه با دوپینگ را در رابطه با یك 

به اجرا  مسابقات، حین یمافراد تجهت را  یمناسب گیری هدفمند نمونه باید مسابقاتکننده اداره
 .بگذارد

 

 های تيميورزش برای عواقب 11-2
 

ف از ب تخلتیمی، مرتک ورزشه مشخص شود که بیش از دو نفر از اعضای یك تیم، در یك هرگا
 مجازات دبای مسابقاتکننده اداره هیئتاند، شده مسابقات زماندر  ،یك قانون مبارزه با دوپینگ

 عالوه ت(محرومی موارد یا دیگر رویدادیك مسابقه یا محرومیت از، )مثالً گرفتن امتیازات را یمناسب
وپینگ دارزه با که مرتکب تخلف از یك قانون مب در مورد افرادیاعمال شده  پیامدبر هرگونه 

 درآورد. به اجرااعمال نموده و اند، جهت تیم شده

 

 های تيمي وضع نمایدی را برای ورزششدیدتر عواقبتواند مسابقات، مي كنندهاداره نهاد 11-3

 

 یشتربمحدودیت  یا شدیدترراتی را جهت اعمال اب خود مقرتواند به انتخمی مسابقاتکننده اداره نهاد
 بگذارد. به اجرا های تیمیزشوربرای  ،است آمده 11-2بند  مفاد که در پیامدهاییاز 

 

المللي : براي مثال کميته بين11-3تفسير بند  [

تواند مقرراتي را که شامل الزام به المپيك مي

 المپيك هاييك تيم از بازي محروميت و اخراج

حتي جهت تعداد کمتري از موارد تخلف از ، است

به  هايقوانين مبارزه با دوپينگ، در حين دوره باز

 ] بگذارد. اجرا
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 ورزشيی  نهادها اتمجاز  فصل دوازدهم:
 

را در تدوین و اجرای قوانین داخلی به  نامهنظامیا دولت پذیرنده  هکنندءامضا ،نامهنظامهیچ یك از مقررات 
 یا یك هکنندءامضاکه در حوزه اختیارات دیگر  ورزشی یهانهاد برای هامحرومیتیا  هامجازاتنظور اعمال م

 کند.د، محدود یا منع نمینقرار دار ه یا دولتاز اعضاء امضاءکنند عضو

 
 )درخواست تجدیدنظر( فصل سيزدهم: استيناف

 

 استيناف شمولماحکام       1-13
 

ز یا قوانین اقتباس شده ا نامهنظام این م یا تصمیماتی که براساسنسبت به احکاممکن است 
نامه یا استانداردهای نظامیا آنچه در این  13-4تا  13-2بندهای  ذیلاند، اتخاذ شده نامهنظام
که تحت  وقتیاحکام  اینمطرح گردد.  درخواست تجدیدنظر یا استیناف بیان شده، المللیبین

قوت خود باقی خواهند ماند، مگر اینکه هیأت استیناف طور دیگری دستور استیناف قرار دارند به 
سازمان مبارزه با در مقررات که  صدور رأیبازبینی پس از  تمامی موارددهد. قبل از شروع استیناف، 

ا احترام به اصول ذکر شده ب، چنین بازبینی به اتمام برسد و بررسی با دقتباید  وجود دارد، دوپینگ
  گیرد.میصورت  ذکر شده است( 13-1-3در بند  )به استثناء مواردیکهزیر  13-2-2بند در 

 
 حوزه بازبینی بدون محدودیت   1-1-13

باشد و به حوزه بازبینی نسبت به استیناف شامل کلیه مسائل مربوط به این موضوع می
 شود.نمیمحدود  )صدور حکم اولیه( گیرنده اولیهمسائل یا حوزه بازبینی نزد تصمیم

 
: اين فصل بطور واضح مشخص 12تفسير فصل [

 هرگونه حق و حقوقنامه نظامکرده است که 

به  نهادها ياها انضباطي که در ميان سازمان

وجود دارد محدوديت و منعي را  طريقي ديگر

 ]ت.قائل نشده اس
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2-1-13  CAS نخواهد شد تسلیم، گیرندمیقرار  تجدیدنظرتحت هایی که تهنسبت به یاف 
ی که نهادکه نسبت به رأی اعمال شده توسط  الزامی ندارد CAS، هنگام صدور حکم

 گیرد تمکین کند.حکم یا تصمیمش تحت تجدیدنظر قرار می
 

های جوییتا اتمام چارهمی ندارد که الزا (WADA)دوپینگ آژانس جهانی مبارزه با  3-1-13
 داخلی صبر نماید.

 
 

هیچ  حق درخواست تجدیدنظر یا استیناف را دارد و 13ساس فصل برا WADAیکه در موارد
سازمان مبارزه با نهایی در سلسله مراتب  یا حکم یك از طرفین دعوی نسبت به تصمیم

تواند  مستقیماً در مورد چنین می WADAد، نتجدید نظری را مطرح نکرده باش ،دوپینگ
سازمان مبارزه با  ر در سلسله مراتبهای دیگاجبار در بررسی جبران خسارتتصمیماتی بدون 

 مطرح کند. (CAS) ورزشی دادگاه حکمیتاستیناف را در  درخواست ،دوپینگ
 

 وانين مبارزهاز ق تخلفبه موارد  مربوط )رأی صادره( احکامموارد استيناف نسبت به    2-13

 ، تصدیق احکام و صالحيت قانونيتعليق موقتموارد ، عواقببادوپينگ، 
 

 

اشاره شده است، مورد استیناف  13-2تواند بطور انحصاری همانطور که در بند تصمیم یا احکام ذیل می            
 قرار گیرند:

یا  در مورد اعمال حکم صادرهبه یك تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ،  مربوط به موارد ارتکاب حکم
در موارد عدم ارتکاب حکم صادره یا  ،وپینگتخلف از قوانین مبارزه با د برایالزم  پیامدهای اعمال عدم
حکم صادره در مواردی که اقدام به تخلف از قوانین مبارزه با  ؛تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگبه 

حکم صادر شده  ؛: تجویز( امکان پیشبرد نداشته استشامل، برای مثالدوپینگ بنا به دالیل اجرایی )
ماهه درخصوص یك ورزشکار بازنشسته جهت  6 م به اعالنبرای الزااستثناء  که یك WADA توسط

درخصوص واگذاری مدیریت  WADA؛ حکم را نپذیرفته است 5-7-1 بندبازگشت به مسابقات تحت 
 بدون ارائه دالئل مبنی بر وجود یافته سازمان مبارزه با دوپینگك یکه  حکمی ؛ 7-1 بندنتایج براساس 

 
انجام  CAS: اقدامات 13-1-2تفسير بند [

يا شواهد  پيشين،. اقدامات دوباره دادرسي است

محدود  CASنزد  اهميت و تأثير دادرسي را 

 ].کندنمي

 
تصميم يا در مواقعي که  :13-1-3 بندتفسير  [

نهايي سلسله مراتب  حلهحكمي قبل از اتمام مر

سازمان مبارزه با دوپينگ صادر شود )براي مثال: 

ز طرفين دعوي يك ا دادرسي اوليه( و هيچ

درخواست تجديد نظر نسبت به اين تصميم را در 

مرحله بعدي سلسله مراتب سازمان مبارزه با 

دوپينگ، مطرح نكرده باشد )مثالً گروه مديريت 

 يا قطع انجام تواند با ميانبرمي WADAنتايج(، 

سازمان مبارزه  فرايند داخلي مراحل باقيمانده در

اه حكميت ورزشي با دوپينگ، مستقيماٌ در دادگ

(CAS) .درخواست تجديدنظر را مطرح کند[ 
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تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ  عنوانب (AF)نامشخص یافته  یا (AAF)غیرطبیعی آزمایشگاهی 
تخلف از قوانین مبارزه در رابطه با یك ،  7-7براساس بند  بعد از بررسی که حکمیده است، یا نموصادر 

از یك دادرسی  ایدنبال نتیجهب تعلیق موقتاعمال  برایمی که حک، اشته استپیشرفتی ندبا دوپینگ 
 یك حکم ؛شده باشد صادر 7-9بند ، یا برای یك قصور سازمان مبارزه با دوپینگ در پیروی از موقت

 وردتخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ م صالحیت قانونی برای اجرایسازمان مبارزه با دوپینگ که فاقد 
یا به  که دوره محرومیت را ،علیق یا عدم تعلیقصادر شده برای ت یك حکم ؛است یا پیامدهای آنادعا 

 بنددوره محرومیت تعلیق شده تحت  یك ،گرداندیا به وضعیت سابق برنمیگرداند وضعیت سابق برمی
از سوی سازمان مبارزه با دوپینگ  ؛ و حکم صادره10-12-3 بندتحت  حکم صادر شده؛ 1-6-10

 .15 فصلتحت  دیگر مبارزه با دوپینگ ت شناختن سایر تصمیمات سازمانرخصوص عدم به رسمید

 
 المللی بین هاییا رویداد المللیورزشکاران سطح بین موارد استیناف مربوط به  1-2-13

 

شرکت در  رابطه با  استیناف یا درخواست تجدیدنظر در مورد تصمیمات یا احکامی که در
، صادر شده است المللیسطوح بین ورزشکاران رابطه بایا در لمللی ابین رویدادیك 

مقررات  براساس (CAS) ورزش دادگاه حکمیتطور انحصاری در ند مستقیماً بتوامی
 چنین دادگاهی، مطرح شود. نزد االجرامالز

 

 یا افراد دیگرورزشکاران  سایر موارد استیناف مربوط به  2-2-13
 

تجدیدنظر نسبت به تصمیم یا یا استیناف  ،دندار کاربردی 13-2-1 بندکه در مواردی
براساس مقررات سازمان  طرفمستقل و بی دادرسی نهاددر یك  تواندیحکم صادره م

، مطرح شود. در قوانین و مقررات راجع به چنین موارد گ مربوطهملی مبارزه با دوپین
 :باید اصول زیر محترم شمرده شده و رعایت شوند ،استیناف

 
دادگاه حكميت  احكام: 13-2-1تفسير بند  [

مگر در هستند  آورالزام( نهايي و CASورزش )

لغو  جهتاالجراء الزم نقانو توسط بازبيني موارد

 ].اجراي رأي هيئت داورييا 
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 یك دادرسی به موقع 

 طرف و منصف؛یك هیأت دادرسی بی 

  حق داشتن مشاوربا هزینه شخصی؛ و 

  و مدلل به موقع، کتبییك حکم یا تصمیم. 

 

 فطرح درخواست تجدیدنظر یا استینا به محقاشخاص   13 -3-2
 

 

مطرح کردن درخواست تجدیدنظر در  محق بهزیر  هایطرف 13-2-1 بند براساس
 مولمش که شخص دیگرییا  ورزشکار( الف: )هستند( CAS) ورزشی کمیتدادگاه ح

شده  ادردر مورد آن صو تصمیم  که حکمدیگری  طرف (ب)؛ استیناف است حکم مورد
پینگ لی مبارزه با دوم( سازمان دمربوطه؛ ) ورزشیالمللی بین فدراسیون (ج)؛ باشد

آن  گواهی اقامت ملیت یا شخصکه  یکشوریا کشوری که محل اقامت شخص باشد 
ام یا ه احکالمللی پارالمپیك در مواردیکالمللی المپیك یا کمیته بینکمیته بین (ه)را دارد؛ 

ی که شامل تصمیمات ،باشد هداشتپارالمپیك  یاهای المپیك بازی تأثیری رویتصمیمات 
هانی آژانس ج (و) های المپیك یا پارالمپیك است؛مربوط به صالحیت شرکت در بازی

 . (WADA) مبارزه با دوپینگ

به مطرح کردن استیناف در سطح ملی حق مکه  ییهاطرف 13-2-2بند براساس 
های رفامل طشدر قوانین سازمان ملی مبارزه با دوپینگ آمده است اما حداقل  هستند

( ب) ست؛استیناف ا مورد حکم شمولکه می شخص دیگریا  ورزشکار (الف) :زیر هستند
الملی ینب فدراسیون( جباشد؛ ) شده در مورد آن صادر حکم و تصمیم که یطرف دیگر

 ت شخصدوپینگ کشوری که محل اقام ( سازمان ملی مبارزه بادمربوطه؛ ) ورزشی
 میکه احکادر مواردپارالمپیك  المللیبینالمپیك یا کمیته  المللیبینکمیته  (هباشد؛ )

 
: يك سازمان مبارزه با دوپينگ 13-2-2تفسير بند [

حق تواند با انتخاب خود در انطباق با اين بند مي

دادگاه تجديدنظر يا استيناف به  مستقيم درخواست

 ].را فراهم آورد (CASيت ورزش )حكم
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ط به ه مربوداشته باشد شامل احکامی کبازیهای المپیك یا پارالمپیك  تأثیری روی
زه با ی مبارآژانس جهان )و( واست؛  بازیهای المپیك یا پارالمپیك صالحیت شرکت در

 هانی مبارزه با دوپینگجآژانس  ،13-2-2 بند براساس .(WADA) دوپینگ

(WADA)و فدراسیون ،پارالمپیك المللیبینکمیته  المپیك، المللیبینمیته ، ک 
 د حق طرحلی، بایم سطح استینافاحترام به تصمیم هیأت ضمن  مربوطه لمللیابین

 ك از هر ی را داشته باشند. (CAS) ورزشی دادگاه حکمیتدر  درخواست استیناف
سوی  از یاری کمك ومستحق  را مطرح میکند، استیناف که درخواست طرفین دعوا

زمان مبارزه سا  تمامی اطالعات مربوطه ازدریافت برای  (CAS) ورزشی دادگاه حکمیت
 ر گرفته است،نظر قراتجدیداستیناف  یا  وی مورد تصمیم   یا و حکم که با دوپینگی

 ،ور دهددست (CAS) ورزش دادگاه حکمیت این اطالعات باید در صورتیکه و باشدمی
 گردد.ارائه 

زه با ژانس جهانی مبارآ بوسیله هایی کهپرونده استیناف طرحایان مهلت زمانی برای پ
 مطرح و تشکیل شده است، بصورت زیر خواهد بود: (WADA) دوپینگ

 تندیتوانسمروز بعد از آخرین روزی که هر یك از طرفین پرونده  بیست و یك( الف)
  یا درخواست استیناف را مطرح کرده باشند؛

 

وپینگ دبارزه با آژانس جهانی م اعالم وصولتاریخ یا زمان روز بعد از  ت و یكبیس( ب)
(WADA )  یا حکم صادره کامل مربوط به تصمیم پروندهمبنی بر تشکیل. 

 

 

 موقت تعلیقتواند نسبت به تنها شخصی که می مقررات و شرایط دیگر،هرگونه  علیرغم
ورد وی مدر  تعلیق موقتاست که  یدیگر شخصیا  ورزشکاردرخواست استیناف نماید 
 اعمال یا اجراء شده است.
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 باشندمجاز می های متعاقب دیگرهای متقابل و استینافاستیناف  4-2-13

 ه شدهکه از او نام برد ها از سوی هر فرجام خواندههای متقابل و دیگر استینافاستیناف
باشند. هر یك از یممجاز  یحاًصرشوند آورده  CASبه  نامهنظامتحت این  در مواردیکه

ستیناف متعاقب متقابل یا ا استیناف بایستمی 13 فصلتحت استیناف طرفین با حق 
 خود را با دفاعیه مربوطه ارائه کنند.

 

 مبارزه با دوپينگ سازمانتوسط  حکمبه موقع كوتاهي در صدور    3-13
 

ه راجع ب محکور نسبت به صد دوپینگ سازمان مبارزه بادر یك مورد یا پرونده خاص، یك  ،هرگاه
کوتاهی  WADAوی تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ در مهلت منطقی مقرر شده از س بهارتکاب 
ز ام تخلف مبنی بر عد سازمان مبارزه با دوپینگدر صورتیکه تصمیم یا حکم  WADAنماید، 

 (CAS) ورزشی یتدادگاه حکمبه اٌ تواند با انتخاب خود مستقیمقوانین مبارزه با دوپینگ باشد، می
ارتکاب  هاااکند ک مشخص CASدرصورتیکه هیات دادرسی مطرح نماید. درخواست استیناف را 

رائه درخواست در ا WADA و است ه با دوپینگ صورت گرفتهمبارزو مقررات تخلف از قوانین  به
 که ا وکالیرج وکیل ها و مخابصورت منطقی عملکرده است، سپس هزینه نظر محق بوده وتجدید

 ن مبارزهبردن استیناف، صرف شده است باید توسط سازماپیگیری و پیشجهت  WADAاز سوی 
 .مسترد گردد WADAبا دوپینگ به 

 
اين بند ضروري است، زيرا از : 13-2-4تفسير بند [

اجازه حق استيناف متقابل  CAS، قوانين 2011سال 

مبارزه با هنگاميكه يك سازمان  ورزشكاررا براي 

دوپينگ درخواست تجديدنظر را پس از انقضاي زمان 

. اين کند، نداده استبراي استيناف ارائه مي ورزشكار

 ]شمارد.دادرسي کامل را براي طرفين مجاز مي بند

 
به علت شرايط و رويدادهاي  :13-3تفسير بند  [

مختلفي که در هنگام بررسي موارد تخلف از قوانين 

پينگ و فرآيند مديريت نتايج پيش مبارزه با دو

يا زمان ثابت  االجلآيد، امكان تعيين يك ضرب مي

گيري و صدور حكم از سوي يك جهت تصميم

 WADAسازمان مبارزه با دوپينگ، قبل از اينكه 

درخواست تجديدنظر را در دادگاه حكميت ورزش 

(CAS)  مطرح کند، وجود ندارد. قبل از انجام

حال با سازمان مبارزه  هر به WADA ،چنين کاري

و به اين سازمان فرصت  مشورت نموده با دوپينگ

دهد تا دليل عدم صدور حكم را توضيح دهد. هيچ مي

المللي را نيز از يك فدراسيون بين ،موردي در اين بند

داشتن قوانيني که حق حاکميت نسبت به فدراسيون 

ملي تحت حوزه اختيارات خود را داشته باشد منع و 

ون ملي را در فدراسي تا بتوان ،کندد نميحدوم

صورت غير معمول موارديكه در مديريت نتايج ب

 ].نمودتأخير نموده است، بازخواست 
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 (TUEs) معافيت مصرف درماني مربوط بهاستيناف      4-13

وق آمده ف 4-4 بندکه در طوریتوانند بطور انحصاری به همان می معافیت مصرف درمانیاحکام مربوط به 
 مورد استیناف قرار گیرند. ،است

 
 
 

  استينافاحکام  بالغا     5-13

بالفاصله حکم استیناف را برای  ،باشد استینافکه یکی از طرفین  مبارزه با دوپینگ سازمانهر 
   بندتحت  استیناف ارائهی که محق برای مبارزه با دوپینگهای سازمان سایر یا د دیگرریا ف ورزشکار
 آمده است، مهیا خواهد کرد. 14-2 بندطبق آنچه در  3-2-13

 

 نامهنظامسوم و چهارم ش خب احکام صادر شده براساساستيناف از موارد     6-13
 

یا هرگونه  23-5-4بند  تحت نامهنظاممبنی بر عدم تبعیت از  WADAگزارش احترام به بمنظور 
نهادی که گزارش  باید برای ،هنامنظام( اهمسئولیتو وظایف اعمال شده براساس بخش سوم ) پیامد

براساس بند سوم  و عواقبی که پیامدهابرای او صادر شده و یا  WADAعدم تبعیت از سوی 
بر  (CAS)ورزشدادگاه حکمیت حق استیناف انحصاری در، در مورد آن اعمال شده است نامهنظام

 ه شود.محفوظ نگه داشت ،یچنین دادگاهنزد االجرااساس مقررات الزم

 
 

 

 آزمایشگاه (هدیتكر)ا اعتبارنامهتعليق یا لغو  احکاماستيناف از موارد    7-13
 

ها کردیته آزمایشگاها اعتبارنامه یا مبنی بر تعلیق یا لغو WADAتوسط تصمیمات یا احکامی که 
 بردهتجدیدنظر  برای CASتواند به طور انحصاری میفقط از سوی آن آزمایشگاه بشوند صادر می

 .شود

 
دانستن  نامهنظام از : هدف13تفسير فصل [

است که در  نحويموضوعات مبارزه با دوپينگ ب

 با حقعادالنه و شفاف  داخلي يك روند

. تحت حل و فصل قرار گيرندتجديدنظر نهايي 

توسط سازمانهاي  صادره احكام مبارزه با دوپينگ

شفاف روشن و  14 فصلمبارزه با دوپينگ در 

شامل  خاصفراد و سازمانهاي اند. اشده

WADA ، حق استيناف نسبت به اين سپس

احكام را دارند. توجه کنيد که تعريف اشخاص و 

سازمانهاي ذينفع که حق طرح استيناف را 

شامل ورزشكاران و  دارند، 13فصل براساس 

ممكن  که چرا شوندهاي ايشان نميفدراسيون

ان از محروم شدن ديگر رقبا نصيبشمنافعي  است

 ].شود
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 رسانيرازداری و اطالعفصل چهاردهم: 

 
و حریم خصوصی منافع  یت عمومی و پاسخگویی و احترام بهنتایج مبارزه بادوپینگ، شفاف یاصول هماهنگ

 شامل موارد ذیل است: ورزشکاران یا سایر اشخاص
 

 

تخلفات ص و سایر نامشخ هایآزمایشگاهي و یافته های غيرطبيعيیافته مربوط به رسانيخبر      1-14

 از قوانين مبارزه با دوپينگ اثبات شده
 

 دیگر به ورزشکار و اشخاص تخلفات از قوانین مبارزه با دوپینگ ابالغ   1-1-14
 

طبق آنچه در  شده ثباتتخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ ایك  و روش ابالغ شکل
 ، خواهد بود.نتایج آمده استمدیریت مسئولیت  باقوانین سازمان مبارزه با دوپینگ 

 
             ملی مبارزه با دوپینگ، هایسازمان به تخلفات از قوانین مبارزه با دوپینگ اعالم  2-1-14

  WADAالمللی ورزشی و بین هایفدراسیون
 

سازمان ملی  باشد،می مسئول مدیریت نتایج که یسازمان مبارزه با دوپینگ چنینهم
 حکم ازرا  WADAو  مربوطه المللی، فدراسیون بینورزشکارور مبارزه با دوپینگ کش

 به ورزشکار یا شخص دیگر همزمان با ابالغ ف از قوانین مبارزه با دوپینگ بطورتخل
 .نمایدمیمطلع 

 

 از قوانین مبارزه با دوپینگ تخلف مفاد  ابالغ     3-1-14
 

، ورزشیرشته و ماده  ، کشور،ورزشکارابالغیه باید شامل موارد ذیل باشد: نام 
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، تاریخ مسابقاتیا خارج از  مسابقاتدر حین  :گیرینمونه ، نوع ورزشکار رقابتیسطح 
و سایر  شودگزارش می که توسط آزمایشگاه آزمایشگاهی آنالیزنتایج ، گیرینمونه 

برای  ،الزمند، یا "هاگیری و وارسینمونه برایالمللی استاندارد بین" دراطالعاتی که 
تخلف  مبناینقض شده و ، قانون 2-1 بندتخلفات از قوانین مبارزه با دوپینگ بغیر از 

 الزامی است. ،اثبات شده
 

 موارد گزارش وضعیت   4-1-14
 

از قوانین مبارزه با دوپینگ  منجر به ابالغ یك تخلفکه  هائیوارسیبجز در رابطه با 
ای مبارزه با دوپینگ باید بصورت ههمان اشخاص یا سازماناند، شده 14-1-1 بند طبق

 13 فصل یا 8، 7 بند یا اقداماتی که براساس ازبینیبهای هرگونه یافته و منظم وضعیت
تصمیم  درباره یا توضیح کتبیدرنگ توضیح مدلل بی شده است را روزآمد نمایند وانجام 

 نمایند.ارائه  صادره جهت روشن شدن موضوعیا حکم 
 

 رازداری   5-1-14
  

ه با دوپینگ کننده اطالعات مربوط به موارد تخلف از قوانین مبارزدریافت هایازمانس
کارکنان  :غیر از اشخاصی که الزم است مطلع شوند )شاملاطالعات را ب این نباید

 اختیار در ،تیمی( ورزشدر  افراد تیم  و ،مسئول در کمیته ملی المپیك، فدراسیون ملی
ر در زمانی که سازمان مبارزه با دوپینگ مسئولیت مدیریت دیگری قرار دهند، مگافراد 

اعالم عمومی کوتاهی در  یا در صورت عمومی اعالم نمایدنتایج اطالعات را بصورت 
 در ذیل عمل شود. 14-3باید همانند الزامات  بند 

 

 

هاي مبارزه هر يك از سازمان :14-1-5تفسير بند [

مبارزه با دوپينگ با دوپينگ بايد در قوانين و مقررات 

اطالعات هايي را براي محافظت از رويهخود 

 محرمانه ورزشكار و نيز براي بررسي و تأديب

محرمانه ورزشكار و نادرست اطالعات  جاافشاي بي

توسط هر يك از کارکنان و يا عوامل سازمان مبارزه 

 ]رد.فراهم آوبا دوپينگ، 
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 هاه با دوپينگ و درخواست پروندهارزاحکام تخلف از قوانين مب ابالغ   2-14

 
  ،10-4، 8-4، 7-10 بندهایشده بدنبال  صادر تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ احکام  1-2-14

برای چنین حکمی خواهد  ی، مشتمل بر دالئل کامل13-5یا  3-12-10، 6-10، 5-10
 ظرفیت حداکثر ،هتوجیه چرایی این مسئله ک ،چنانچه قابل اجرا باشد ،بود از جمله اینکه

. در صورتیکه حکم به زبان انگلیسی یا فرانسه نباشد، سازمان اعمال نشده است ،مجازات
مبارزه با دوپینگ خالصه کوتاهی از حکم را به همراه دالئل حمایتی آن به زبانهای 

 ه تهیه خواهد کرد. انگلیسی یا فرانس
 

 مربوط بهستیناف نسبت به حکم دریافتی ا ارائهسازمان مبارزه با دوپینگ که حق یك    2-2-14
روز از دریافت حکم، یك نسخه از کل پرونده  15تواند ظرف دارد، میرا  14-2-1  بند

 د.مربوط به حکم را درخواست نمای

 

 اعالم عمومي   3-14
 

 سازمان مبارزه با دوپینگیك ی که توسط اشخاص دیگریا  ورزشکارانهویت هریك از   1-3-14
یا  ورزشکار، تنها پس از ابالغ به ستاشده اثبات مبارزه با دوپینگقوانین از  آنان تخلف

و به سازمانهای مبارزه با ، 7-7یا  7-6، 7-5 ،7-4 ،7-3براساس بندهای  شخص دیگر
مسئول مدیریت  سازمان مبارزه با دوپینگتوسط ، 14-1-2دوپینگ مربوطه براساس بند 

 د.به اطالع عموم برس تواندمی، نتایج
 

قطعی  13-2-2یا  13-2-1 بندهاینهایی تحت هنگامیکه یك حکم دادرسی استیناف    2-3-14
 8صل یا از چنین استینافی صرفنظر شده باشد، یا از یك دادرسی براساس ف ،شودمی

تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ در موعد مقرر مورد پوشی شده باشد، یا حکم چشم
سازمان مبارزه با دوپینگ اعتراض واقع نشده باشد،
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وضعیت و از  گزارشی بطور علنی روز 20مدت  ظرف باید حداکثر ،مسئول مدیریت نتایج 
، نوع تخلف از قوانین و مقررات ورزشیرشته شامل:  ،مبارزه با دوپینگموضوع نحوه 

ماده ده، نوع شتخلف  مرتکبکه  شخص دیگرییا  ورزشکارمبارزه با دوپینگ، نام 
منتشر اعمال شده را  پیامدهایای که استفاده شده است و روش ممنوعهیا  ممنوعه

بیست مدت  طی سازمان مبارزه با دوپینگهمان باید . نموده و به اطالع عموم برساند
ه با دوپینگ مشتمل بر استیناف مربوط به تخلف از قوانین مبارز مورد نهاییحکم  از روز

و به اطالع عموم  یز بطور علنی گزارش دهدکه در باال شرح داده شده را ن اطالعاتی
 .برساند

 
 

شخص یا  ورزشکارمشخص شود  ،ای که بعد از دادرسی یا استینافدر هر مورد یا پرونده   3-3-14
این حکم فقط در صورت  ،مرتکب تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ نگردیده ،دیگر

بطور علنی تواند می ،ده استمربوط به او بو حکمکه  شخص دیگرییا  ورزشکاررضایت 
های مسئول مدیریت نتایج باید با استفاده از روش سازمان مبارزه با دوپینگ. فاش شود

تمام و  طورب را حکم آن ،معقول این رضایت را کسب کند و در صورت کسب رضایت
بطور علنی تأیید شود،  شخص دیگریا  ورزشکارتواند توسط در فرم کتبی که می یا کمال

 اش نماید.ف
 

صورت مختصر، با قرار دادن اطالعات الزم بر روی تارنما یا وب سایت اخبار باید ب انتشار   4-3-14
بر  دوره محرومیت سراسرماه یا در  1 تر ازمدت طوالنی بهو  سازمان مبارزه با دوپینگ

 روی شبکه باقی بماند.
 

 ،WADA (آکردیته) معتبر هایمایشگاههای مبارزه با دوپینگ یا آزهیچ یك از سازمان  5-3-14
پرونده  هر موجود در خاص هایبطور علنی در مورد جرم ، نبایدآنها یا اعضای رسمی
جز در کلی فرآیند و روند علمی( ب مانند مقابله و مخالفت با توصیفناکامل یا معلق )

داده شده  یا نماینده ایشان نسبت شخص دیگر ،ورزشکارکه به  شایعاتیپاسخ به  موارد
 .کنند اظهارنظر، است
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یکه ورزشکار یا شخص دیگر که متهم در موارد، 14-3-2 بنددر  اجباریعمومی  انتشار  6-3-14

 باشند، )صغر(،کمتر از سن قانونیبه تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ شناخته شده است
و  نوع جرمناسب با مت بایدصغر  افراد اختیاری در مورد عمومیانتشار هر  الزامی نیست.

 باشد.شرایط آن مورد خاص 
 

 آماریگزارش    14-4
 

بار گزارش آماری از فعالیتهای مبارزه با دوپینگ سازمانهای مبارزه با دوپینگ باید حداقل سالی یك
د. سازمانهای مبارزه با نارسال نمای WADAرا به ناز آ منتشر نموده و یك نسخه علنیبطور  خود را

گیری نمونه انجامو تاریخ  تست شده ورزشکار هرد گزارشی را که شامل نام دوپینگ همچنین بای
ساالنه گزارشات آماری را که خالصه اطالعات دریافتی  بطور حداقل WADA است، منتشر نمایند.

 منتشر خواهد کرد. ،های مبارزه با دوپینگ استها و سازماناز آزمایشگاه
 

 

 دوپينگپایگاه مرجع اطالعات كنترل     5-14

 

 اطالعات برایمرکزی یگاه مرجع پایك عنوان باید ب (WADA)با دوپینگآژانس جهانی مبارزه 
 ورزشکاران جهت ورزشکار در بخشی شامل اطالعات پاسپورت بیولوژیك ،کنترل دوپینگآزمایش 

 بانك اطالعات ان شامل مواردیکه درورزشکار حضور محلو اطالعات المللی سطح ملی و بین
و  هاریزی توزیع نمونهی در برنامههماهنگبمنظور تسهیل . عمل نماید ،است ثبت شدهگیری نمونه

توسط سازمانهای مختلف مبارزه با  گیرینمونهدر  های غیرضروریجلوگیری از دوباره کاری
 از و خارج مسابقاتحین در هایگیرینمونه سازمان مبارزه با دوپینگی موظف استهر  ،دوپینگ
با استفاده از  گیرینمونهترین زمان ممکن پس از در سریع انیورزشکاراز چنین  را ودخ مسابقات
 WADAمرجع اطالعات  به پایگاه WADAیا هر سیستم دیگر مورد تأیید  ADAMSسیستم 

قابل اجرا برای  قوانینبراساس  قابل قبول خواهند بود کهدر صورتیکه  این اطالعات گزارش کنند.
مبارزه با های سازمان و هر ورزشکارالمللی فدراسیون بینملی مبارزه با دوپینگ، ، سازمان ورزشکار
  باشد. انورزشکار ازگیری نمونه با مسئولیت انجام دیگر دوپینگ
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مدیریت نتایج، و احکام  کنترل دوپینگ برای اطالعات منظور قادر ساختن پایگاه مرجع اطالعاتب

WADA عنوان  را تحت  هاپایگاه داده یك ابزار مدیریتADAMS  با حفظ اصول حفاظت از ،
ابزار  WADAطور مشخص طراحی نموده و توسعه داده است. باطالعات و محرمانه بودن آنها 

حفاظت از اطالعات و  و هنجارهای قوانین همسانی و سازگاری بارا برای  ADAMSمدیریتی 
فراهم نموده  ADAMSاستفاده کننده از های محرمانه بودن آنها جهت انجام امور خود و سازمان

یا دیگر افراد فعال در مبارزه با  ورزشکار پشتیبانکارکنان ، ورزشکاراست. اطالعات خصوصی 
 سئولینمتحت سرپرستی و نظارت این کار که حفظ و نگهداری شود  WADAباید توسط  ،دوپینگ

 محرمانه بودن سختگیرانه این و قرار دارد، حفاظت از اطالعات محرمانه برای ذیصالحکانادایی 
  گیرد.، انجام «خصوصی محرمانه و از اطالعات المللی حفاظتبین داستاندار»براساس 

 

 بودن اطالعات محرمانه     6-14
 

ان و سایر را در رابطه با ورزشکار شخصی ارزه با دوپینگ ممکن است اطالعاتهای مبسازمان
آنها منطبق با این  مبارزه با دوپینگهای ام فعالیتدر صورتیکه الزم باشد جهت انج ،اشخاص

 از اطالعات فاظتح المللیبیناستاندارد »)از جمله بویژه  المللیبیننامه و استانداردهای نظام
 افشا نمایند.، تهیه یا آوری، ذخیره، جمعمربوطهطابق با قانون در ت( «خصوصی محرمانه و

 
    بندکه  : توجه داشته باشيد14-6 بندتفسير [

هاي شيوهدارد که هر دولتي بيان مي 2-22

را اداري  قانونگذاري، مقررات، سياستها يا رسوم

اطالعات با  به اشتراك گذاشتن براي همكاري و

به اشتراك هاي مبارزه با دوپينگ و سازمان

هاي مبارزه با ها در بين سازمانداده گذاشتن

ه است، نامه آمدنظامچه در اين دوپينگ طبق آن

 ].بكار خواهد گرفت
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 و به رسميت شناختن احکام اجرا فصل پانزدهم:
 

، گیرینمونه، به آن اشاره شده است 13 فصلبا توجه به حق درخواست تجدیدنظر یا استیناف که در       1-15
در  بوده و نامهنظاممطابق با که  کنندگانءامضااحکام صادره توسط هر یك از کلیه  و نتایج دادرسی

باید توسط کلیه  در سراسر جهان قابل اجرا خواهد بود و رد،قرار دا امضاءکننده هرمحدوده اختیارات 
 ده و به آن احترام گذاشته شود.شبه رسمیت شناخته  کنندگانءامضا

 

 شرطی به اندنامه را نپذیرفتهنظامنهادهایی که سایر ارگانها یا  و اقداماتکنندگان باید عملکرد ءامضا      2-15
 نامه مطابق بوده و تناقض نداشته باشند، به رسمیت بشناسند.نظامکه قوانین و مقررات این نهادها با 

 
به رسميت شناختن  وسعت: 15-1تفسير بند [

ي هاساير سازمانمربوط به  TUEتصميمات 

استاندارد »و  4-4مبارزه با دوپينگ از طريق بند 

تعيين  «نيهاي مصرف درمامعافيت الملليبين

 ]خواهد شد.

 
 يك حكم از كه: در مواردي15-2تفسير بند [

نامه جهاني مبارزه با دوپينگ را نظامنهادي که 

نامه را نظامتبعيت از  در برخي از موارد ،نپذيرفته

نامه، نظامرعايت نموده و در برخي موارد با 

نندگان بايد کوشش کنند ک، امضاءناسازگار باشد

مي که منطبق و سازگار با اصول تا تصميم و حك

مورد قبول و تأييد قرار دهند. را  نامه استنظام

نهادي  ،نامهنظام انطباق با روندبطور مثال: اگر در 

است، تخلف از  نامه را امضاء نكردهنظامکه 

از وجود يك ماده  حاکي دوپينگ قوانين مبارزه با

مورد شناسايي را يك ورزشكار  در بدنممنوعه 

کمتر از  او را دوره محروميت ولي باشد داده قرار

نموده تعيين  ،نامهنظاممدت مشخص شده در 

کنندگان بايد اين تمامي امضاء در اينصورت ،باشد

تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ را به يافته 

رسميت بشناسند و سازمان ملي مبارزه با دوپينگ 

 8بايد دادرسي را براساس فصل  ورزشكار کشور

 مدت محرومتبايست مي آيابراي تعيين اينكه 

وضع شود، انجام  نامهنظامبراساس  بيشتري

 ].دهد



 

 2015  جهانی مبارزه با دوپینگ. نامهنظام   94

 

 

  كنندكه در مسابقات ورزشي شركت مي فصل شانزدهم: كنترل دوپينگ حيواناتي
 

المللی آن رشته ورزشی باید دارند، فدراسیون بینحضور در هر ورزشی که حیوانات در مسابقات  1-16
بگذارد.  رکت کننده تدوین نموده و به اجراحیوانات ش برایو مقررات مبارزه با دوپینگ قوانین 

مناسب جهت  فرایندقوانین و مقررات مبارزه با دوپینگ باید شامل یك فهرست مواد ممنوعه، 
 باشد. ،هاانجام آنالیز نمونهبرای  تأیید شدهگیری و فهرستی از آزمایشگاههای نمونه

 
 

مقررات مبارزه با دوپینگ، مدیریت نتایج، دادرسی عادالنه، عواقب  تعیین موارد تخلف ازابطه با در ر    2-16
ش، فدراسیون کننده در ورزبرای حیوانات شرکتو پیامدهای ناشی از دوپینگ و درخواست استیناف 

و  13، 11، 10، 9، 3، 2، 1 المللی آن رشته ورزشی باید قوانینی را که عموماً منطبق بر بندهایبین
 امه هستند را تدوین و به اجرا بگذارد.ننظام 17

 

  قانون مرور زمان: هفدهم  فصل
 

تواند نگ بر علیه ورزشکار یا شخص دیگر نمیتخلف از قوانین مبارزه با دوپی یا اقدامی در رابطه با هیچ عمل
مورد تخلف از قانون مبارزه با  وع تخلف اثبات شده درسال از تاریخ وق 10طی مدت وی مگر اینکه آغاز شود 

 آمده است مطلع گردیده باشد یا منطقاً برای ابالغ به وی تالش شده باشد. 7دوپینگ طبق آنچه در فصل 
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 بخش دوم

 شهپژو و وزشمآ
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 فصل هجدهم: آموزش
 

  اصول پایه و اهداف اوليه    1-18

رسانی و های اطالعمهاصل بنیادین در برنا به آن اشاره شده، نامهنظامهمانگونه که در مقدمه این 
و جلوگیری از تضعیف آن از طریق ارتکاب به  روح ورزشعاری از دوپینگ، حفظ  ورزشآموزشی 

مقصود این است که از استفاده عمدی   پیشگیری است. هاباشد. هدف اولیه این برنامهیدوپینگ م
 عمل آید.، جلوگیری بورزشکارانهای ممنوعه بوسیله و روشمواد ممنوعه یا غیرعمدی 

بایست بر روی مهیا نمودن اطالعات بنیادین برای ورزشکاران طبق رسانی میهای اطالعبرنامه
اصل پیشگیری متمرکز بر  باید های آموزشیآمده است، متمرکز باشد. برنامه 18-2 بندآنچه در 

پرسنل  بایست بر پایه ارزشها و مدیریت ورزشکاران ومی همچنینهای پیشگیری باشد. برنامه
 های درسی مدارس باشد.ورزشکاران با تمرکز ویژه بر افراد جوان از طریق اجرا در برنامه پشتیبان

خود، ضمن همکاری با یکدیگر،  باید متناسب با امکانات و حوزه مسئولیت کنندگانءامضاهمة 
و  رسانیاطالع، آموزشی پیشگیری هایریزی، اجراء، ارزیابی و کنترل برنامهنسبت به برنامه

 بدون دوپینگ، اقدام نمایند. ورزشدرخصوص 
 

 

 هاها و فعاليتبرنامه     2-18
 

، برای موضوعات ذیلها باید اطالعات صحیح، دقیق و به روز را، حداقل در ارتباط با این برنامه
 دیگر فراهم نمایند: شخاصو ا ورزشکاران

 

 فهرست ممنوعه در مندرج مواد و روشهای 

 خلف از قوانین مبارزه با دوپینگکلیه موارد ت 

 تاثیرات دوپینگ بر سالمتی مجازات ومحرومیت موارد شامل دوپینگ،  پیامدهای ، 

 اجتماعی آن پیامدهای

  گیریراحل نمونهو مکنترل دوپینگ اجرائی سلسله مراتب 

 ورزشکاران پشتیبانکارکنان و  ورزشکارانهای حقوق و مسئولیت 
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 نیمصارف درماهای معافیت (TUEs) 

  های غذاییمکمل از خطرات استفادهمدیریت 

 روح ورزشثیرات نامطلوب دوپینگ بر أت 

 ملزومات کاربردی در محل 

 

همگان  را ارتقاء بخشیده و تقویت کند تا محیطی ایجاد شود که روح ورزش بایستمی هااین برنامه
و دیگر  ورزشکارانیری از سوی گو بر انتخاب و تصمیم هدایت نمودهعاری از دوپینگ  ورزشبه  را

 بگذارد. پایدارو اشخاص تاثیر مثبت 
به هدایت افراد جوان )متناسب با مراحل رشد آنان در بایست بطور اساسی ی پیشگیری میهابرنامه

پزشکی و کارکنان ، مربیان، ورزشبزرگسال، مسئولین  ورزشکارانمدارس و باشگاهها(، والدین، 
 ها معطوف گردد. رسانه

 های مبارزه با دوپینگ ودر ارتباط با سیاست بایستمی ورزشکاران پشتیبانکنان همراه یا کار
 را آموزش داده به مشاوره و رایزنی با آنان بپردازند.  ورزشکاران ،قوانین مربوط به آن پیروی از

 پشتیبانیا کارکنان همراه  ورزشکاران و باید از شرکت فعاالنه نامهنظاماین  کنندگانءامضاکلیه 
 حمایت نمایند. ،عاری از دوپینگ ورزشهای آموزشی در برنامه آنان

 

 ای و شغليهای انظباطي حرفهنامهآیين   18-3
 

های نامهآیین و اجرای رعایتبه  صالحای و مؤسسات ذیربط و ذیهای حرفهانجمنبرای تشویق 
مبارزه با دوپینگ در ارتباط با  رزشیوو رفتار  اخالق بهینه رفتاری و نیز و الگوهای باطی مناسبضان

 باشند، ت داشتهمطابق نامهنظامی که با هایمجازاتگرفتن تنبیهات و نظر و در ، تنظیم و در کنار آن
 .ها همکاری نمایندباید با یکدیگر و با دولت کنندگانءامضاکلیه 

 
هاي آموزشي و : برنامه18-2تفسير بند [

نبايد به ورزشكاران  رساني مبارزه با دوپينگاطالع

 المللي محدود شوند، بلكه بايد درملي يا بينسطح 

که در  باشد برگيرنده همة افراد، از جمله جواناني

 اين حوزه عملكرد هر يك از امضاءکنندگان

ها يا سازمانهاي ورزشي نامه، مانند: دولتنظام

نمايند، نيز باشند. )تعريف ورزشكار را فعاليت مي

 پشتيبانها بايد کارکنان اين برنامه مشاهده کنيد(

با تأکيد  را نيز شامل شوند. اين اصول ورزشكاران

( UNESCO) هم سو با کنوانسيون يونسكو و

در ارتباط با آموزش و پرورش هستند و با آن 

 ]ندارند. تناقضي
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 هماهنگي و همکاری 18-4
 

WADA  های برنامهیا  و اطالعاتی و منابع آموزشیمرکزی برای یك پایگاه مرجع عنوان بباید
 عمل نماید.اجراء میشوند،  و دیگر سازمانهای مبارزه با دوپینگ این نهاد که توسطکنترل دوپینگ 

فعالیتهای آموزشی و جهت هماهنگی  در و سایر افراد باید ارانکورزش، نامهنظام کنندگانءامضاکلیه 
و با مبادله تجارب، از  ها همکاری کننددولت با یکدیگر و با اطالع رسانی در امر مبارزه با دوپینگ

 اطمینان حاصل نمایند. ،ورزشدر  پیشگیری از دوپینگ در هابرنامهگونه اینکارآیی 
 
 

 فصل نوزدهم: پژوهش
 

 مبارزه با دوپينگ در اهداف پژوهشمقصود و        1-19
 

مؤثر و کارآمد کنترل  هایمبارزه با دوپینگ در توسعه و اجرای برنامه مربوط به هایپژوهش
های اطالع رسانی و آموزشی ورزش عاری از دوپینگ نقش مهمی را دوپینگ و همچنین برنامه

 نماید.ایفاء می
 

و تشویق به انجام چنین تحقیقاتی با یکدیگر و با  برد جهت پیش کنندگان باید درءکلیه امضا
ل اطمینان حاصل نمایند که نتایج ها همکاری کنند و با اندیشیدن تمهیدات مناسب و معقودولت

نامه هستند، نظامای که در راستای اصول ها برای تحقق و پیشبرد اهداف تعیین شدهاین پژوهش
 گیرند.مورد استفاده قرار می

 

 انواع پژوهش      2-19
 

های اجتماعی، تواند بررسیهای مربوط به مبارزه با دوپینگ میتحقیقات و پژوهش بعنوان مثال 
رفتاری، قضایی، اخالقی و غیره را عالوه بر تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی و بررسیهای 

های علمی پیرامون ابداع و ارزیابی تاثیرات و کارآیی برنامه ی کهفیزیولوژیك، شامل شوند. مطالعات
 ننامه سازگار باشند و ضمنظامباید با اصول  گیرندآموزشی، روانشناسی و فیزیولوژیکی صورت می

های جدید استعمال مواد و روش تحقیق درخصوص انسانی، اتاحترام به مسائل و شئون امانتداری و
 های علمی هستند را نیز شامل شوند. که حاصل پیشرفت
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 نتایج به اشتراک گذاشتنپژوهش و  در هماهنگي     3-19
 

منظور . بمی استالزا WADA  طریق زهای مبارزه با دوپینگ اپژوهشتحقیقات و  هماهنگی 
های مبارزه با دوپینگ در اختیار نتایج پژوهشرونوشت  بایستمیمعنوی مالکیت رعایت حقوق 

WADA مربوطه کنندگانءامضا در اختیار ، این نتایجصالحدیدلزوم و در صورت  و قرار گیرد ،
 .گیردقرار  نیز دیگر نفعانذیو  ورزشکاران

 

 پژوهش های عمليشيوه    4-19
 

المللی، مطابقت با قوانین اخالقی شناخته شده بین در عمل های مبارزه با دوپینگ بایدپژوهش
 .داشته باشند

 

 های ممنوعه و روش از مواد درخصوص استفاده پژوهش     5-19
 

اجتناب   ورزشکاران های ممنوعه بهتجویز مواد و روشباید از تحقیقاتی  هایفعالیت موارد انجام در
 .ودت شده و ممانعش

 

 سوء استفاده از نتایج       6-19
 

مبارزه با دوپینگ های کار گرفته شود تا از نتایج پژوهشباید بو کافی تمامی اقدامات احتیاطی الزم 
عمل نیاید و از آنها در جهت ارتکاب به دوپینگ استفاده نشود.سوء استفاده ب
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 ومسبخش 

 هامسئوليت وایف وظ
 

باید با روحيه مشاركت و همکاری با یکدیگر تعامل كنند به نحوی كنندگان كليه امضاء

كه از موفقيت در مبارزه با دوپينگ در همه ابعاد ورزش اطمينان حاصل شده و احترام 

 .نامه، تضمين گرددهمگان به آئين

 
ضيح نامه توهاي مختلف آئينهاي امضاءکنندگان، ورزشكاران يا افراد ديگر در فصلتفسير: مسئوليت[

 اند.[هاي ياد  شده اضافه شدههاي مندرج در اين بخش، به مسئوليتاست و مسئوليت داده شده
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 نامهنظام كنندگانامضاء هایئوليتمس و دیگر وظایفبيستم : فصل 
 

 المللي المپيككميته بين هایوظایف و مسئوليت       1-20
 

 های مبارزه با دوپینگ در بازیهای المپیك که باسیاستمقررات و و اجرای  پذیرش  1-1-20
 هماهنگ باشد.منطبق و  نامهنظام

 

فدراسیونهای  ز شرایط به رسمیت شناختنعنوان یکی اب بایدالمللی المپیك کمیته بین  2-1-20
 نماید. نامهنظامبه تبعیت  از  ، آنها را ملزمالمللی شرکت کننده در جنبش المپیكبین

  

نامه مبارزه با نظامد، از ننمایکه در ارتباط با المپیك فعالیت می ورزشی یهاچنانچه نهاد  3-1-20
 ، قطع گردد.انجه آند باید تمام یا قسمتی از بودندوپینگ تبعیت نکن

 

اقدام مقتضی صورت  23-5بند بر اساس ، نامهنظاماز  عدم تبعیتبرای پیشگیری از   4-1-20
 گیرد.

 

 .ناظر مستقلساماندهی رسمی و تسهیل برنامه    5-1-20
 

، سرپرست مربی، مربی بدنسازعنوان که ب ورزشکار پشتیبانکارکنان و ورزشکارانکلیه    6-1-20
، کنندهای المپیك شرکت میپیراپزشکی دربازیکارکنان پزشکی و  همراه،تیم، نفرات 

عنوان ، بنامهنظاممبارزه با دوپینگ منطبق با  تنفیذ  قوانین و مقرراتو  با رعایت الزم است
 .موافقت نمایند بازیهای المپیكیکی از شرایط شرکت در 
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و مقررات  مبارزه با  بالقوه از قوانین وهرگونه تخلف احتمالی  جدیو  برخورد قاطعانه  7-1-20
و در هر یك از موارد  است المللی المپیكکمیته بینقلمرو و  در حوزه اختیارات ،دوپینگ

 پشتیبانآیا کارکنان  الزم مبنی بر اینکهبررسی باید نقض مقررات مبارزه با دوپینگ، 
 ند یا خیر، صورت گیرد.ابه دوپینگ نقش داشته ورزشکار یا سایر افراد تیم در ارتکاب

 

های آنها کنوانسیون ولتد که کشورهایی سوی از فقط قرارداد میزبانی بازیهای المپیك  8-1-20
 نیز اند وملحق شدهن یا به آ داده و پذیرش و تأیید قرار ،یونسکو را مورد تصویب

انطباق  نامهمنظاآنها با  سازمان مبارزه با دوپینگ پارالمپیك وهای ملی المپیك و کمیته
 گیرد.، مورد پذیرش قرار مینمایندآن تبعیت می از یافته و

 

 .آموزش مبارزه با دوپینگپیشبرد  وارتقاء    9-1-20
 

 دوپینگ.ا مبارزه ب سازمانهای دیگر های ملی ذیربط وو سازمان هاکارگزاریهمکاری با  10-1-20
 
 
 

 پارالمپيك الملليكميته بينی هاوظایف و مسئوليت   2-20

  
دوپینگ در بازیهای  های مبارزه باسیاستو مقررات و  هاسیاستو اجرای  پذیرش 1-2-20

 .نامهنظام مطابق باپارالمپیك 
 

کننده در بازیهای های ورزشی شرکتباید فدراسیون پارالمپیك المللیبین کمیته 2-2-20
 نامه نماید.نظامپارالمپیك را ملزم به تبعیت از 

  
 

جهانی  نامهنظامکه از  یورزشهای قطع تمامی یا قسمتی از بودجه پارالمپیك از سازمان 3-2-20
 مبارزه با دوپینگ تبعیت نمی کنند.

 
، برخورد مناسب 23-5بند  مفاد براساس نامهنظام این پیشگیری از عدم تبعیت از برای 4-2-20

 صورت گیرد.
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 .اظر مستقلنساماندهی رسمی و تسهیل برنامه   5-2-20
 

 ،تیم مدیر، مربی بدنساز، که بعنوان مربی ورزشکار  پشتیبانکارکنان و  ورزشکارانکلیه  6-2-20
های پارالمپیك بازی و پیراپزشکی در ، کارکنان پزشکی، مسئولینتیم همراه کارکنان

مبارزه با دوپینگ منطبق با  قوانین و مقررات تنفیذ ورعایت  بهباید  ،کنندشرکت می
 ملزم گردند.هایا فعالیت مسابقاتعنوان یکی از شرایط شرکت در این ، بنامهامنظ

 

 پیگیری قاطعانه و جدی در مورد هرگونه تخلف از قوانین و مقررات  مبارزه با دوپینگ 7-2-20
در حوزه اختیارات و قلمرو خود، شامل بررسی در مورد دست داشتن و درگیری احتمالی 

های در هر یك از موارد یا پرونده افرادورزشکار یا دیگر  بانپشتیهر یك از کارکنان 
 دوپینگ.

 

 مبارزه با دوپینگ. ارتقاء و پیشبرد آموزش  8-2-20
 

 .سازمانهای مبارزه با دوپینگ دیگر ها و سازمانهای ملی ذیربط وهمکاری با آژانس  9-2-20
 

 

 های بين الملليفدراسيون هایوظایف و مسئوليت    3-20

 

 .نامهنظامبا دوپینگ در راستای مقررات  های مبارزهو اجرای سیاست پذیرش   1-3-20
 

ی ملی هافدراسیونهای برنامه و ن، قوانیهاسیاست شرایط عضویت مبنی بر اینکهالزام   2-3-20
 باشد. نامهنظامبا  آنهاو سایر اعضاء مطابق

 

تیم،   مدیروان مربی، مربی بدنساز، که بعن ورزشکار پشتیبانکارکنان و  ورزشکارانکلیه  20-3-3
یا  مسابقاتو پیراپزشکی در  ، کارکنان پزشکی، مسئولینتیم همراه کارکنان
 آن برگزار عضو هایسازمان از المللی یا یکیتوسط فدراسیون بینهایی که فعالیت

گ مبارزه با دوپین قوانین و مقررات و تنفیذرعایت  با الزم است، نمایندمیشود شرکت می
موافقت  هایا فعالیت مسابقات، بعنوان یکی از شرایط شرکت در این نامهنظاممنطبق با 

 .نمایند
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المللی یا یکی از فدراسیونهای ملی فدراسیون بین عضو دائمی و ثابتکه  ورزشکارانی  4-3-20
های حضور دقیق و به روز خود به اعالم اطالعات محلملزم مربوط به آن نیستند، 

بعنوان بخشی از  این موارد که هستند گیریدر دسترس بودن برای نمونهجهت 
منظور احراز المللی بثبت شده فدراسیون بین اطالعات مورد نیاز جهت بانك اطالعات

، بزرگ مسابقاتهای آن فدراسیون و یا سازمان رویدادهایصالحیت شرکت در 
 شود.محسوب می

 

 

 ،تیم مدیرکه بعنوان مربی، مربی بدنساز،  ورزشکار پشتیبانن کارکناو  ورزشکارانکلیه    5-3-20
یا  مسابقاتو پیراپزشکی در  ، کارکنان پزشکی، مسئولینتیم همراه کارکنان
 ،عضو آن برگزار میشودهای سازمان از یا یکی که توسط فدراسیون ملی هاییفعالیت

و  رات مبارزه با دوپینگمقر قوانین و تنفیذ وبا رعایت  الزم است، نمایندشرکت می
، بعنوان یکی از نامهنظاممنطبق با  نتایج سازمان مبارزه با دوپینگ مدیریتاختیارات 

 .موافقت نمایند هایا فعالیت مسابقاتشرایط شرکت در این 
 
 

اطالعات پیشنهادی یا مرتبط با تخلف از قوانین  هرگونههای ملی فدراسیون الزم است   20 -6-3
نیز و المللی و فدراسیون بین به سازمان ملی مبارزه با دوپینگ خود را دوپینگمبارزه با 

های انجام گرفته توسط هر سازمان مبارزه با دوپینگ که اختیار و همکاری با وارسی برای
 .گزارش نماید را برعهده داردها مسئولیت انجام وارسی

 
گیری از عدم جلوات الزم و مناسب برای ام اقدامگونه تمهیدات و انجهر در نظر گرفتن   7-3-20

 .نامهنظام 23-5 بند مفاد براساس ،نامهنظام پذیرش
 

 اين بندبراي مثال : 20-3-4تفسير بند [

هاي گلي در که است كارانيورزش مقررات شاملاز

 ].کنندمياي بازيحرفه
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 المللی.بین ایدر رویداده ناظر مستقلساماندهی رسمی و تسهیل برنامه   8-3-20
 

را مورد پذیرش قرار  نامهنظام ی از بودجه فدراسیونهای ملی کهقطع تمام یا قسمت  9-3-20
 اند.نداده

 

مبارزه با دوپینگ، در و مقررات  قوانینتخلف از  با همه مواردقاطعانه و جدی  برخورد 10-3-20
یك از کارکنان  هر وارسی و ارزیابی مشارکت ، شاملحوزه اختیارات و  قلمرو خود

بمنظور  ،دوپینگ هاییا پرونده در هریك از موارد افراد تیم دیگر ورزشکار یاپشتیبان 
ورزشکار در  پشتیبانپرسنل وارسی خودکار  نیز هدایتتضمین اجرای صحیح پیامدها و 

 پشتیبان پرسنلصغیر یا  مربوط به فرداز تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ  هر مورد
تخلف  ارتکاب به کند و تعیین اینکهمیحمایت  را بیش از یك ورزشکار که یورزشکار

 از قوانین مبارزه با دوپینگ صورت پذیرفته است.
 

 جهان قهرمانی مسابقاتقرارداد میزبانی  در این خصوص که، ونه اقدام ممکنگانجام هر 11-3-20
 و را مورد تائید،کنوانسیون یونسکهای آنها فقط به کشورهایی اعطاء شود که دولت

اند و کمیته ملی المپیك، کمیته ملی و یا به آن ملحق شده هتصویب و پذیرش قرار داد
از آن تبعیت طباق یافته و ان نامهنظامه با دوپینگ آنها با پارالمپیك و سازمان  ملی مبارز

 د.ننمایمی
 

های ملی با اینکه فدراسیون از جمله لزوم های مبارزه با دوپینگشبرد آموزشپی ارتقاء و 12-3-20
 های مبارزه با دوپینگ را انجام دهند.همکاری سازمان ملی مبارزه با دوپینگ، آموزش

 

 دوپینگ. مبارزه با ها و دیگر سازمانهای، آژانسذیربطملی همکاری با سازمانهای  13-3-20
 

 WADA های انجام گرفته توسطدر رابطه با وارسی WADAهمکاری کامل با  14-3-20
 .20-7-10 بند مفاد بدنبال
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 المللی یا ملیهای بینفدراسیون در حیطه مسئولیت قوانین انضباطی در محل وضع 15-3-20
 ممانعتهای ملی موظفند قوانین انضباطی در محل را برای اینکه فدراسیون مبنی بر

بر در جهت تمع مجوزیا مواد ممنوعه بدون ورزشکار که از روشها  پشتیبانرکنان کا
   اعمال نمایند.، کنندمیاستفاده حمایت از ورزشکاران 

 

 های ملي پارالمپيكالمپيك و كميته های مليهای كميتهوظایف و مسئوليت     4-20

       
 هماهنگ هستند. نامهنظامآنها با مقررات  های مبارزه با دوپینگسیاست کهاطمینان از این  1-4-20

 

عنوان یکی از ب نامهنظاماالجرای الزمقوانین و مقررات  باها نطباق سیاستالزام به ا  2-4-20
 المللی المپیك یا پارالمپیك.های بینیا شناسایی آنها درکمیتهشرایط عضویت 

 

احترام به خود مختاری سازمان مبارزه با دوپینگ مربوطه در کشور ورزشکار و عدم   3-4-20
 اجرایی آن. هایمداخله در تصمیمات و فعالیت

 

تخلف از عات پیشنهادی یا مرتبط با هرگونه های ملی جهت گزارش اطالالزام فدراسیون  4-4-20
و المللی و فدراسیون بینقوانین مبارزه با دوپینگ به سازمان ملی مبارزه با دوپینگ آنها 

یت های انجام گرفته از سوی هر سازمان مبارزه با دوپینگ که مسئولهمکاری با وارسی
 هارا برعهده دارد.انجام وارسی

 

ورزشکارانی که عضو در بازیهای المپیك و پارالمپیك، دست کم، بعنوان شرایط شرکت   5-4-20
المللی برایاستاندارد بین»طبق  الزم است که هستند، دائمی یك فدراسیون ملی



 

 2015  جهانی مبارزه با دوپینگ. نامهنظام   108

 

 
 

یا  (Long list)فهرست کامل به محض قرار گرفتن در  «هاگیری و وارسینمونه 
انجام  های المپیك و پارالمپیك بمنظورمتعاقب ثبت ورود نام ورزشکار در بازی

 گیری و الزامات مربوط به محل حضور ورزشکار، شناسایی شوند. نمونه
 

در کشورهایی که یك سازمان ملی مبارزه با دوپینگ مستقل در تعامل با دولت وجود    6-4-20
توانند بین آن، تا تأسیس این سازمان بطور موقت میندارد، کمیته ملی المپیك یا منصو

 مسئولیت سازمان ملی مبارزه با دوپینگ را بعهده بگیرند.
 

ای مبارزه با دوپینگ که عضو سازمان منطقه یدرخصوص کشورهای  1-6-4-20
نقش فعال و  ،دولت با همکاری مربوطه درهستند، کمیته ملی المپیك 

ای مبارزه با دوپینگ مربوطه های منطقهنرا با سازما مورد نظر حمایتی
 حفظ خواهد کرد.

 

کارکنان همراه ، مدیر ،، مربی بدنسازعنوان مربیکه ب ورزشکاران پشتیبانکارکنان کلیه   7-4-20
هایی که توسط یا فعالیت مسابقات، مسئولین یا کارکنان پزشکی یا پیراپزشکی در تیم

الزم  نمایند،، شرکت میعضو آن برگزار میشود هایسازمان از فدراسیون ملی یا یکی
 نتایج اختیارات مدیریتو  و مقررات مبارزه با دوپینگ و تنفیذ قوانینبا رعایت  است

موافقت  هایا فعالیت مسابقاتعنوان یکی از شرایط شرکت در این ، بنامهنظاممنطبق با 
 .نمایند
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 ورزشکاراز بودجه اختصاص یافته به یك  قطع تمام یا قسمتیدر طول مدت محرومیت   8-4-20
 که قوانین مبارزه با دوپینگ را نقض نموده است. ورزشکار پشتیبانکارکنان  یا یکی از

 

 فدراسیون ملی صاص یافته به یکی از اعضاء یاقطع تمام یا قسمتی از بودجه اخت  9-4-20
 .دنتبعیت نکرده و با آن منطبق نباش نامهنظامکه از  شناخته شده

 

و وارسی در مبارزه با دوپینگ  ز قوانین و مقرراتاتخلف  با همه مواردقاطعانه  برخورد 10-4-20
ی احتمالی هر یك از در مورد دست داشتن و درگیر حیطه اختیارات خود شامل وارسی

 دوپینگ. هاییا پرونده هریك از موارد دیگر افراد درورزشکار یا  پشتیبانکارکنان 
 

های ملی جهت ، از جمله الزام فدراسیونمبارزه با دوپینگ پیشبرد آموزش و ارتقاء 11-4-20
 انجام آموزش مبارزه با دوپینگ با همکاری سازمان ملی مبارزه با دوپینگ مربوطه.

 
 

 دوپینگ.مبارزه با  سازمانهای ها و دیگرهمکاری با سازمانهای ملی ذیربط و آژانس  12-4-20
 

 مجوزهای ممنوعه بدون که از مواد یا روش یورزشکار پشتیباننان کارک بمنظور منع 13-4-20
نمایند قوانین استفاده میهای ملی المپیك و پارالمپیك مسئولیت کمیته در حیطهمعتبر 

  انظباطی مربوطه را وضع نمایند.

 

 سازمانهای ملي مبارزه با دوپينگ یهاوظایف و مسئوليت      5-20

 

 های اجرایی آنها.تصمیمات و فعالیت مستقل بودن در   1-5-20
 

 مقرراتهای مبارزه با دوپینگ در راستای مقررات و سیاست و اجرای قوانین و پذیرش   2-5-20
 و منطبق با آن. نامهنظام

 

 دوپینگ. های ملی ذیربط و دیگر سازمانهای مبارزه باسازمانها و آژانس همکاری با   3-5-20
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 های دوجانبه بین سازمانهای مبارزه با دوپینگ.گیرینمونه یتترویج و تقو   4-5-20
 

 های مبارزه با دوپینگ.ارتقاء و پیشبرد پژوهش   5-5-20
 

شده، در هر رفتهگ نظر، قطع تمام یا قسمتی از بودجه دردر صورت اختصاص بودجه  6-5-20
آنها که  بانپشتیکارکنان یا  ورزشکاران، برای هر یك از محرومیتبخش از طول مدت 

 اند.مقررات مبارزه با دوپینگ را نقض کرده
 

وارسی در  با همه موارد تخلف از قوانین و مقررات مبارزه با دوپینگ  و قاطعانه برخورد   7-5-20
در مورد دست داشتن و درگیری احتمالی هر یك از  حیطه اختیارات خود شامل وارسی

و  دوپینگ هاییا پرونده در هریك از مواردیم افراد تیا دیگر  ورزشکار پشتیبانکارکنان 
  تضمین اجرای صحیح پیامدها.

 

 ارتقاء و پیشبرد آموزش مبارزه با دوپینگ. توسعه و   8-5-20
 

ورزشکار در حوزه اختیارات خود در هر  پشتیبانهای خودکار کارکنان انجام وارسی  9-5-20
های افراد صغیر و انجام وارسی موردی از تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ توسط

اند ك ورزشکار را حمایت کردهبیش از یورزشکار که  پشتیبانخودکار هر یك از کارکنان 
 ین اینکه تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ صورت پذیرفته است.و تعی

 

  WADAهای انجام شده از سوی در رابطه با وارسی WADAل با همکاری کام 10-5-20
 .20-7-10 بندمطابق با 

 

: براي برخي کشورهاي 20-5 بندتفسير [

هاي شرح داده شده از مسئوليت شماريکوچكتر، 

در اين ماده ممكن است از سوي سازمان ملي 

اي مبارزه با دوپينگ آنها به يك سازمان منطقه

 ].محول شود مبارزه با دوپينگ

 



 

 2015  جهانی مبارزه با دوپینگ. نامهنظام   111

 

 

 

 مسابقات بزرگ های سازمانهای برگزاركنندهوظایف و مسئوليت   6-20
 

 مسابقاتو  رویدادهاهای مبارزه با دوپینگ جهت و اجرای قوانین و سیاست پذیرش  1-6-20
 .نامهنظامبزرگ در راستای مقررات 

 

 .23-5 بند مفاد با استناد به نامهنظام پذیرشاز عدم  بمنظور ممانعتمناسب  برخورد   2-6-20
 

 .ناظر مستقلساماندهی رسمی و تسهیل برنامه    3-6-20
 

در رویدادهای ورزشی و  که کارورزشپشتیبان کارکنان و  ورزشکارانملزم نمودن کلیه   4-6-20
، مسئولین، کارکنان تیم، کارکنان همراه مدیرعنوان مربی، مربی بدنساز، ب مسابقات بزرگ

 مطابق با کنند، به رعایت مقررات مبارزه با دوپینگرکت میش پزشکی،پیرا پزشکی و
 بزرگ. ورزشی رویدادهایعنوان یکی از شرایط شرکت در ب نامهمنظا

 

یطه در ح ،مقررات مبارزه با دوپینگ وز قوانین ا تخلف با همه مواردقاطعانه  برخورد   5-6-20
دست داشتن و درگیری احتمالی هر یك از مورد  رسی دراختیارات و قلمرو خود، شامل وا

 دوپینگ.های یا پروندهدر هریك از موارد  راد تیماف ورزشکار یا دیگرپشتیبان کارکنان 
 

های آنها کنوانسیون دولتکه  کشورهایی به تنهامیزبانی  برای اعطایانجام هر کار ممکن،    6-6-20
کمیته ملی نیز اند و یونسکو را مورد پذیرش، تائید و تصویب قرار داده و یا به آن الحاق یافته

 اند.را پذیرفته نامهنظام ملی مبارزه با دوپینگ آنهاان پارالمپیك و سازمو  المپیك
 

 های مبارزه با دوپینگ .آموزشو پیشبرد ارتقاء ، توسعه   7-6-20
 

 با دوپینگ. ی ذیربط و دیگر سازمانهای مبارزههای ملها و آژانسهمکاری با سازمان   8-6-20
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 وپينگ نس جهاني مبارزه با د های آژاوظایف و مسئوليت   7-20

 

 .نامهنظام و سازگار با  منطبقسلسله مراتب  ها وسیاست وضع وتصویب    20 -1-7
 

  .آن کنندگانءامضا، از سوی نامهنظام تبعیت ازنظارت بر پایش و     20-7-2
 

 . امهننظام صحیح اجرای مربوط بهالمللی استانداردهای بین تصویب    3-7-20
 

 های کنترلنمونه آزمایشگاهی آنالیزجهت  آزمایشگاهها اعتبار یا تمدید اعتبارنامهاعطای    4-7-20
 منظور. ، بدینآزمایشگاهها دیگر تأییددوپینگ یا 

 

 .ینهبه عملکرد الگوهای ها وخط مشی و انتشار وسعهت   5-7-20
 

های مبارزه با دوپینگ پژوهشو هماهنگی  مالی حمایتهماهنگی،  انجام، هدایت،ترویج،   6-7-20
 پیشبرد آموزش مبارزه با دوپینگ. ج وتروی و

 

مشورتی در رویدادهای های سایر برنامه و ناظر مستقل ی و اجرای موثر برنامهحاطر    7-7-20
 .ورزشی

 

های دوپینگ به ابتکار خود و یا ، کنترل WADAدر شرایط خاص و به دستور دبیرکل    8-7-20
های ز همکاری با سازمانها و آژانسدرخواست دیگر سازمانهای مبارزه با دوپینگ و نی

شود، ولی به ها انجام میالمللی مربوطه بمنظور تسهیل درخواستها و وارسیملی و بین
 شود.این موارد محدود نمی

 

با مشورت  هاآنالیز نمونه هایو برنامه شده تعیین گیریب نمونهتأیید و تصوی 9-7-20
برگزارکننده های ی مبارزه با دوپینگ و سازمانمل هایالمللی، سازمانهای بینفدراسیون

 رویدادهای بزرگ.
 

خود نسبت به تخلفات از قوانین مبارزه  مربوط به حیطه اختیارات هایانجام وارسیآغاز   10-7-20
   د.ندوپینگ را تسهیل کن ارتکاب به هایی که ممکن استبا دوپینگ و سایر فعالیت

 
 
ژانس يك آ WADA: 20-7-8تفسير بند [

گيري نيست، اما اين حق را دارد تا در نمونه

صورتيكه مشكلي در جايي پديد درشرايط خاص، 

به شكل هايي يا در موارديكه تستآيد 

نشده باشند، نسبت به  آوريجمع بخشرضايت

].گيري اقدام نمايدانجام نمونه
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 اشخاص دیگرو  ورزشکاران ی هامسئوليت و وظایف سایر: یکم  و بيست فصل

 
 

 های ورزشکارانوظایف و مسئوليت    1-21
 

ها و قوانین و مقررات مبارزه با دوپینگ که براساس از کلیه سیاستی و پیروی آگاه    1-1-21
 پذیرفته شده.نامه نظام

 

 .در هر زمان گیرینمونه امانجدر دسترس بودن جهت      2-1-21
 

کند یا می مصرف ورزشکاراحساس مسئولیت در مفاهیم مبارزه با دوپینگ، در قبال آنچه    3-1-21
 خورد.می

 

 ورزشکارانآگاه نمودن کارکنان پزشکی نسبت به وظایف و مسئولیت جدی آنها در قبال    4-1-21
های ممنوعه استفاده کنند و روش اروهانباید از د نامه مبارزه با دوپینگنظامبراساس  که

قوانین مبارزه  شوند،و حصول اطمینان از اینکه اقدامات درمانی که جهت آنها انجام می
 کنند.را نقض نمی نامهنظاممربوط به های و سیاست با دوپینگ

 

و فدراسیون  آشکار کردن هرگونه تصمیمی برای سازمان ملی مبارزه با دوپینگ  5-1-21
های غیر امضاءکنندگان مبنی بر اینکه آن ورزشکار طی نبال یافتهالمللی مربوطه بدبین
 سال گذشته متهم به تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ بوده است. 10

 

های مبارزه با دوپینگ که تخلفات از قوانین مبارزه با دوپینگ را همکاری با سازمان   6-1-21
 کنند.بررسی می

 
رعايت قوانين  : با توجه به21-1-2تفسير بند [

ورزشكار، گاهي اوقات براي  حريم خصوصيحقوق 

توجهات قانوني مبارزه با دوپينگ الزم است 

ها در اواخر شب يا صبح زود انجام گيرينمونه

شود. بعنوان مثال، مشخص شده است که برخي 

در طي اين  EPOپايين از ورزشكاران از دوز 

که اين مسئله در طي کنند ساعات استفاده مي

 ].کشف نيستصبح قابل 
 

 

ر در همكاري طبق اين : قصو21-1-6 بندتفسير [

تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ  نامه،نظام

تواند پايه و يشود اما اين امر ممحسوب نمي

و قوانين  تحتانضباطي  اساسي براي اقامه دعوي

 ]باشد.نفعان مقررات ذي



 

 2015  جهانی مبارزه با دوپینگ. نامهنظام   114

 

 

 
 

 ورزشکارپشتيبان های كاركنان و مسئوليتوظایف     2-21

 
که براساس  ین و مقررات مبارزه با دوپینگها و قواناز کلیه سیاست و پیروی آگاهی   1-2-21

که جهت کارکنان  یها و قوانین و مقرراتاند و تبعیت از سیاستشده پذیرفته نامهنظام
 وند.شگذاشته می تحت حمایت آنها به اجرا ورزشکارانپزشکی و 

 

 .ورزشکارانگیری از نمونههای همکاری با برنامه   2-2-21
 

ای پیشبرد و تقویت نگرش و بر ورزشکارهای خود بر رفتار و ارزش استفاده از نفوذ و تأثیر 21-2-3
 های مبارزه با دوپینگ.انگیزه

 

ال گذشته س 10فاش نمودن ارتکاب به تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ توسط ورزشکار در    4-2-21
گیری سازمان مبارزه با دوپینگ و بوسیله یك یافته غیر مستند، بمنظور هرگونه تصمیم

 المللی ورزشکار.فدراسیون بین
 

از قوانین مبارزه با دوپینگ را وارسی و  های مبارزه با دوپینگ که تخلفنهمکاری با سازما  5-2-21
 کنند.می رسیدگی

 

را در مالکیت داشته های ممنوعه بدون توجیه معتبر مواد یا روش نباید رورزشکاپشتیبان کارکنان   6-2-21
 یا مورد سوء استفاده قرار دهند.

 
: قصور در همكاري طبق اين 21-2-5تفسير بند [

تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب  ،نامهنظام

تواند پايه و اساسي براي اقامه يشود اما اين امر منمي

 نفعانو مقررات ذيقوانين  تحت انضباطي دعوي

 ]باشد.

 
 پشتيبانموارديكه کارکنان : در 21-2-6 بندتفسير [

مالكيت يك ماده ممنوعه را  ،ورزشكار بدون مجوز

داشته يا از آن سوء استفاده نمايند و يا يك روش 

تخلف از  نامهنظامممنوعه را بكار گيرند که طبق 

گردد، بايد موضوع تلقي نميقوانين مبارزه با دوپينگ 

تحت ساير قوانين انضباطي ورزش مطرح و بررسي 

ورزشكار اغلب  پشتيبانگردد. مربيان و ديگر کارکنان 

سرمشق و الگوي رفتاري براي ورزشكاران هستند. 

آنان نبايد درگير اقدامات شخصي شوند که با 

مسئوليت آنان در تشويق ورزشكاران بمنظور دوري از 

 ].ته باشددوپينگ تناقض داش
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 ای مبارزه با دوپينگ های منطقههای سازمانوظایف و مسئوليت       3-21

 
هایی را که منطبق با این ها و برنامهقوانین، خط مشی ،اطمینان از اینکه کشورهای عضوکسب    1-3-21

 اتخاذ و اجرا نمایند. ،نامه هستندنظام
 

ای فرم عضویت رسمی سازمان منطقه ،کشور عضو ره ،بعنوان شرایط عضویت الزم است   2-3-21
به سازمان  های مبارزه با دوپینگمسئولیت به روشنی وکالتدر آن مبارزه با دوپینگ را که 

 د.امضاء نمای درج شده است، ای مربوطهمنطقه
 

بارزه با های مو سایر سازمان های مربوطملی و منطقه هایو آژانس هاهمکاری با سایر سازمان   3-3-21
 دوپینگ.

 

 ای مبارزه با دوپینگ.های ملی منطقههای دو سویه بین سازمانگیریانجام نمونه ترویج   4-3-21
 

 مبارزه با دوپینگ.های پژوهش توسعه، ارتقاء و پیشبرد   5-3-21
 

 ارتقاء و پیشبرد آموزش مبارزه با دوپینگ.توسعه،    6-3-21
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 هات: مشاركت دولدوم   بيست و فصل

 
 

مبارزه با دوپینگ در  مربوط به کپنهاگ 2003امضاء اعالمیه مبارزه با دوپینگ مورخه سوم ماه مارس 
ها، مؤید تعهد آنها در قبال کنوانسیون یونسکو از سوی دولت یا الحاق به تصویب ،پذیرش ،و تائید ورزش

رود، در بندهای زیر انتظار می ندگانکنءامضا. آنچه که از سازده و آن را مستند و مدلل میبود نامهنظام
 : شده استو ذکر مشخص 

 

لیه اقدامات و ک باید و انطباق با آن، از کنوانسیون یونسکو بعیتمنظور تها بهریك از دولت  1-22
 کارگیرند. تمهیدات الزم را ب

 

به همکاری و را جهت  یا رفتارهای اداری هامشیخط ،گذاری، مقرراتقانون هاهر یك از دولت  2-22
ها در بین داده به اشتراک گذاریهای مبارزه با دوپینگ و اطالعات با سازمان اشتراک گذاشتن

نامه آمده است، به مرحله اجرا خواهند نظامهای مبارزه با دوپینگ طبق آنچه در این سازمان
 گذاشت.

 

های مبارزه با دوپینگ مانو ساز خدمات عمومینهادهای  یاها ها باید آژانسهر یك از دولت  3-22
 ،دوپینگ مبارزه با با سازمانهای به موقع اطالعات مشارکت و تبادل همکاری، متبوعه خود را به

چه را که آنکه د ندهاطمینان به آنها و  نمایند تشویق ند،مفید و مؤثر دوپینگ با مبارزهر در امکه 
 کند.وپینگ آنها ایجاد نمیهای مبارزه با دبرای فعالیتقانونی مانع انجام میدهند 

 

دعاوی و  و فصل در حل اصلی مرجععنوان را بداوری و حکمیت ها باید هر یك از دولت 4-22
 .بشمارند حترمم ،االجرابشر و قانون ملی الزم حقوق حقوق اساسی و در ارتباط بامعضالت 

  

کشور خود نیستند با کمیته ملی که دارای سازمان ملی مبارزه با دوپینگ در ها هر یك از دولت   5-22
 خواهند کرد. یکارهمالمپیك خود جهت تشکیل یك سازمان مبارزه با دوپینگ 
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ها به مختار بودن سازمان ملی مبارزه با دوپینگ در کشور خود احترام خواهند هر یك از دولت   6-22
 ها و تصمیمات اجرایی آنها مداخله نخواهند کرد.گذاشت و در فعالیت

 

برآورده نمایند. سایر  2016را تا قبل از ژانویه  22-2 بندارات بایست انتظها میهر یك از دولت   7-22
 های این ماده قبالً برآورده و تأمین شده است.بخش

 

ورزیده و قصور پذیرش، تأیید یا الحاق به کنوانسیون یونسکو ، تصویبنسبت به چنانچه دولتی    8-22
       و 20-3-11، 20-1-8 بندبراساس بعد از این  ،خودداری نمایدبا آن از تبعیت و انطباق 

دیگر  پیامدهایرا نخواهد داشت و ممکن است  یورزشی رویدادهابرگزاری صالحیت  6-6-20
ت برای نامزدی برگزاری یعدم صالح ،WADAها در سمتمانند: از دست دادن دفاتر و 

دیگر و  نمادین پیامدهایالمللی، بین رویدادهای، لغو المللی در کشور مورد نظربین رویدادهای
 دنبال داشته باشد. آنان به  برای براساس منشور المپیك را عواقب

 
با توانند ها نمي: بسياري از دولت22 فصلتفسير [

نظير ، غيردولتيخصوصي ابزارهاي  تمهيدات و

. به شوند درگيريا با آن  ه ورو در رو شد نامهنظام

شود که حتماً ها خواسته نميدليل از دولت همين

از آنها  در عوض نامه باشند، ولينظامکنندة امضاء

نمايند و  خواسته شده که اعالميه کپنهاگ را امضاء

کنوانسيون يونسكو را پذيرفته، تائيد و  تصويب 

نمايند، اگرچه ممكن است مكانيزم و نحوه پذيرش 

ا دوپينگ در يك متفاوت باشد، تالش براي مبارزه ب

در حد بسيار  نامهنظامبرنامه همسو و هماهنگ که در 

مشارکت اتصال و به آن اشاره شده است،  زيادي

  د.طلبها را ميهاي ورزشي و دولتبين جنبش

از  بايدامضاءکنندگان  را که آنچه فصلاين در 

 به وضوح روشن نمودهند، داشته باشها انتظار دولت

ها اي از دولتنتظارات سادها ردين موا ر چندهاست. 

بايست به ملزومات قرارداد که تنها مي ندهست

 ]يونسكو اضافه شوند.
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 بخش چهارم

، اصالح و تفسير پيرویپذیرش، 

 نامهنظام
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 نامهنظامپيروی، اصالح و تفسير  پذیرش،سوم:  بيست و فصل 
 

 نامهنظامپذیرش      1-23
 

آژانس جهانی مبارزه با ند: باش نامهنظامو پذیرندگان  کنندگانءامضانهادهای زیر باید از    1-1-23
المللی المللی، کمیته بینهای بینالمللی المپیك، فدراسیون، کمیته بیندوپینگ

های ملی پارالمپیك، سازمانهای برگزارکننده های ملی المپیك، کمیتهپارالمپیك، کمیته
 ازباید بالفاصله پس  دهاانهاین  سازمانهای ملی مبارزه با دوپینگ.بزرگ و  مسابقات

 ،های اجرایی مربوط به خودیا هیات ارگانهاتوسط هریك از  نامهنظام موافقت و قبول
 ایند.نم ءپذیرش را امضا اعالمیه

 

ای قرار امضاءکننده نظر هیچ نهادکه در حال حاضر تحت ورزشی هایدیگر سازمان  2-1-23
 امضاءکنندگان، جزء نامهنظامپذیرش این  اب ،WADAاز سوی  ،به محض دعوتندارند

 گیرند.قرار می آن
 

 .نمایدمی منتشر WADAرا  نامهنظامفهرست کلیه پذیرندگان این       3-1-23
   

کنندگان : هريك از امضاء23-1-1تفسير بند [

يك نسخه مجزا از فرم بايد نامه، نظامپذيرنده 

را عمومي پذيرش  معمول مبني بر اعالميه استاندارد

اليحه  .نمايندارسال  WADA به راامضاء نموده آن

عنوان مدارك و اسناد رسمي ساختاري هر پذيرش ب

در يك  بعنوان مثال سازمان تلقي خواهد شد.

 المللي اين عمل توسط کنگرهفدراسيون بين

توسط هيأت رئيسه  WADAو در  فدراسيون

 ]شود.انجام مي

اي هاي حرفه: آن دسته از ليگ23-1-2فسير بند ت[

تحت قلمرو هيچ دولت يا ال حاضر در حکه 

المللي قرار ندارند نيز به پذيرش فدراسيون بين

 .] نامه تشويق خواهند شدنظام
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 نامهنظاماجرای      2-23
 

خود، از  هایو در قلمرو مسئولیت موظفند در حوزه اختیارات نامهنظام کنندگانءامضا  1-2-23
نسبت به اجرای مفاد آن  ،قوانین و مقررات و هااساسنامه تنظیم و طریق سیاستگذاری

 اقدام نمایند.
 

های مبارزه در حوزه فعالیت عمده، ماهوی و بدون انجام تغییراتباید  نامهنظام کنندگانءامضا   2-2-23
زیر و توضیحات االجرای ها یا بندهای الزمفصلوپینگ سازمانهای مبارزه با دوپینگ، د با

برای اشاره به اسامی  کالمیء نمایند. )انجام تغییرات غیر ماهوی اجرا مرتبط با آنها را
 ( .و غیره بالمانع است فصل ها یا بخش ها ، شمارهورزشیرشته سازمانها، 

 
 

  تعریف دوپینگ(  فصل اول( 

 موارد تخلف از قوانین  مبارزه با دوپینگ(  فصل دوم( 

 اثبات دوپینگ(  فصل سوم( 

  مواد خاص(  4-2-2بند( 

  تعیین فهرست    4-3-3بند( از سوی مواد ممنوعهWADA) 

  (ورزش)بازنشستگی از  7-11بند 

 خود به خودی نتایج انفرادی( فصل نهم  )ابطال 

 (ی فردیهافصل دهم  )محرومیت 

 ( عواقبفصل یازدهم )تیمی 

 (13-7و  13-6و  13-2-2 به استتثناء بندهای تجدیدنظر )درخواست فصل سیزدهم 

  (احکامیت شناختن )به رسم 15-1بند 

 (مرور زمان فصل هفدهم )قانون 

  (نامهنظامبیست و چهارم )تفسیر 

  تعاریف(  1ضمیمه( 
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که تأثیر و کارآیی  کنندگانءامضاافزودن هر نوع مقررات یا بندهای اضافی در قوانین مربوط به 
امضاءکنندگان  قوانین ممنوع است. و را تغییر دهد، امکان نداردفصل بندهای ذکر شده در این 

دارد،  وجود نامهنظام قوانینی که درو با همان باشدنامه نظامتفسیر این  تصدیق بایست قویاً می
 شود.تفسیر 

 

که از سوی  "بهینه الگوهای عملکرد "از  استفاده به کنندگانءامضا نامه،نظام در اجرای  3-2-23
WADA گردندمیاند، تشویق پیشنهاد شده. 

 
 

 های مبارزه با دوپينگ برنامهای اجر    3-23
 

نامه و نظامهائیکه منطبق با این های مبارزه با دوپینگ در کلیه حوزهبمنظور اجرای برنامهباید امضاءکنندگان 
 دهند.المللی هستند منابع کافی را تخصیص استانداردهای بین

 

 نامهنظاماز  پيروی    4-23
 

اجرا  و را نپذیرفتهتا زمانیکه آن 23-3و  23-2، 23-1 ایبندهبراساس  نامهنظام کنندگانءامضا
اند نیز تابع که پذیرش خود را پس گرفته امضا کنندگانیشوند. ، تلقی نمینامهنظاماند، تابع نکرده
 شوند.، محسوب نمینامهنظام

 
: هيچيك از بندهاي 23-2-2تفسير بند [

 ك سازمان مبارزه باشود که ينامه باعث نمينظام

 مورد برخورد با کارکنان همراه يادوپينگ، در 

نامه تخلف نظامورزشكاران که براساس پشتيبان 

از قوانين مبارزه با دوپينگ از سوي آنها احراز 

نشده است، نتواند از قوانين و مقررات انضباطي 

يك فدراسيون  بعنوان نمونهخود استفاده نمايد. 

گواهينامه يك تواند از تمديد المللي ميملي يا بين

مربي که چندين ورزشكار، تحت نظر او قوانين 

 ]ورزد. اجتناب اند،مبارزه با دوپينگ را نقض کرده
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 نامه و كنوانسيون یونسکونظاماز  پيروینظارت بر     5-23
 

 دیگری به طریق WADAمگر ، دارد برعهده WADA را نامهنظاماز پیروی نظارت بر   1-5-23
 23-3 بنددر  همانگونه کههای مبارزه با دوپینگ تبعیت از برنامه شد.موافقت کرده با

نظارت خواهد  WADAبراساس معیارهای مشخص از سوی کمیته اجرایی  ،الزام شده
 که در کنفرانس اعضاءهمانطوری کوکنوانسیون یونس در مندرج تبعیت از تعهدات .شد

انسیون یونسکو و بین اعضای کنو س همفکری و مشورتبراسا ،همشخص گردید
WADA شد خواهد نظارت.WADA   کنندگانءامضارا از طریق  نامهنظامباید اجرای 
تأیید یا الحاق به کنوانسیون یونسکو از سوی ، ها توصیه کند و تصویب، پذیرشبه دولت

 پیشنهاد نماید. ،کنندگانءامضاها را به دولت
 

طبق آنچه مورد نیاز هیئت  موظفند نندگانکءامضا، هر یك از در نظارتسهولت منظور ب  2-5-23
دالیل عدم تبعیت یا گزارش کنند و  نامهنظاماز  را تبعیت خود است، WADAمؤسس 

 را توضیح دهند. نامهنظامیا انطباق با 
 

مربوط به تبعیت از  WADA درخواستیارائه اطالعات  قصور یا کوتاهی امضاءکننده در  3-5-23
از ارائه اطالعات مورد  امضاءکننده کوتاهی و قصوریا  23-5-2اجرای بند  در نامهنظام

، ممکن است عدم تبعیت از نامهنظامدر ارتباط با دیگر بندهای  WADAدرخواست 
 ، تلقی شود.نامهنظام

 

هیئت رئیسه  باید توسط  WADAاز سوی های مبنی بر انطباق و تبعیت کلیه گزارش  4-5-23
WADA، تأیید شود .WADA با وی ، کنندهامضاءعدم تبعیت یك د قبل از اعالم بای

در  بایدمبنی بر عدم تبعیت یك امضاءکننده،  WADAوگو کند. هر نوع گزارش گفت
شود، از تشکیل می امضاءکنندهای که بعد از دادن فرصت ارائه دفاعیه کتبی به جلسه

میم تواند نسبت به تصه میامضاءکنند تأیید شود. WADAطرف هیأت رئیسه 
WADA درخواست 13-6، براساس بند مبنی بر اعالم عدم تبعیت امضاءکننده 
 .نماید تجدیدنظر
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5-5-23WADA   المللی المپیك، های مربوط به انطباق یا تبعیت را در اختیار کمیته بینگزارش
 بزرگ، مسابقاتالمللی و برگزارکنندگان المللی پارالمپیك، فدراسیونهای بینکمیته بین

 ها باید در اختیار عموم نیز قرار گیرند.دهد. این گزارشمیقرار 
 

6-5-23 WADA   خاص  مواردباید دالیل عدم تبعیت را مورد مالحظه و رسیدگی قرار دهد و در
پارالمپیك،  المللیالمللی المپیك، کمیته بینکمیته بین تواند بهمیعادی، غیر شرایطو 

موقت صورت که ب دکنبزرگ، توصیه  مسابقاتگزارکنندگان المللی و برفدراسیونهای بین
 نادیده بگیرند.مشروط عدم تبعیت را و 

 

 نامهنظاماز  گانامضاءكننده پيروی مدهای عدمار پيسای    6-23
 

 پیشنهاد ازمحرومیت ممکن است عالوه بر  نامهنظاماز این  کنندگانءامضاعدم تبعیت هر یك از 
فدراسیونهای ) 20-3-11المللی المپیك(، بند ن)کمیته بی 20-1-8با بند  مطابق رویدادهابرگزاری 

دیگری مانند استرداد و از دست  پیامدهایبزرگ(  مسابقات)برگزاری  20-6-6المللی( و بند بین
المللی در بین رویدادهایاز نامزدی جهت برگزاری محرومیت ، WADAدر  هاسمتدادن دفاتر و 

در راستای منشور را دیگر  پیامدهایسمبولیك و  پیامدهایالمللی، بین ایرویدادهیك کشور، لغو 
  المپیك به دنبال داشته باشد.

 یورزش دادگاه حکمیتدر  13-6تواند بر اساس بند می کنندهامضاءا، هپیامددر صورت اعمال این 
(CASدرخواست تجدیدنظر ) نماید.، مطرح یا استیناف 

 
نمايد ذعان ميا WADA: 23-5-6تفسير بند [

هاي ها ،تفاوتکه دربين امضاءکنندگان و دولت

هاي اي در تجربيات، منابع و توانمنديعمده

مبارزه با دوپينگ و بسترهاي قانوني براي انجام 

هاي مبارزه با دوپينگ، وجود دارد. فعاليت

WADA  عدم تبعيت يك  ياتبعيت در تعيين

ها را مورد فاوتنامه، اين تنظامسازمان يا نهاد از 

 ]دهد.مالحظه و مد نظر قرار مي
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 نامهنظام یا تغيير اصالح    7-23

 
1-7-23 WADA   برای برعهده دارد. نامه رانظام تغییر تدریجی، اصالح و ارتقاءمسئولیت 

 عمل آید.ها دعوت بو دولت نفعانذیسایر  ،ورزشکارانفرآیند باید از  شرکت در این
 

2-7-23  WADA اقدام کند و از  نامهنظام های پیشنهادیموظف است در ارتباط با اصالحیه
فرایند مشورتی برای دریافت و پاسخ به پیشنهادات، اطمینان حاصل نماید و  اجرای یك

ها در ارتباط با و دولت نفعانذیسایر ، ورزشکارانروند بررسی و بازخورد از سوی 
 تسهیل نماید.اصالحات پیشنهادی را 

 
باید پس از انجام مشاوره های الزم، به تصویب دو سوم از اعضای  نامهنظام اصالحات  3-7-23

برسد. این تعداد باید اکثریت آراء هر دو بخش دولتی و اعضای  WADAرئیسه هیأت 
بجز در مواردیکه طور دیگری مقرر  نامه،نظام اصالحاتالمپیك را شامل شود.  جنبش

 خواهند بود.  االجراء، الزمویبماه پس از تص شده باشد سه
 

، حداکثر تا قبل از 2015 نامهنظامباید قوانین خود را با استناد به تغییرات  کنندگانءامضا  4-7-23
باید هرگونه  کنندگانءامضااجراء نمایند.  2015اصالح و از اول ژانویه  2015اول ژانویه 

صویب توسط هیأت رئیسه را ظرف مدت یکسال پس از ت نامهنظامتغییر بعدی در 
WADAبه اجرا بگذارند ،. 

 

 نامه نظام پذیرش يریگباز پس    8-23
 

پذیرش  یریگپس ان به بازآنبنی بر قصد کتبی م اطالعیه رسمیبعد از اینکه یك  کنندگانءامضا
پذیرش خود را بازپس  پس از گذشتن شش ماه توانند می، تسلیم نمودند WADAرا به  نامهنظام
 د.گیرن
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 نامهنظام: تفسيرو چهارم بيست   فصل
 

گردد. در صورت و به دو زبان انگلیسی و فرانسه منتشر می WADAتوسط  نامهنظاممتن رسمی       1-24
متن انگلیسی  ،هرگونه اختالف یا تناقض بین متن انگلیسی و فرانسه )و ترجمه فارسی( مالک

 خواهد بود.
 

تفسیر  و باید برای درک بهتر ، در مورد مقررات مختلف آن نامهنظام های تفسیری حاشیهمتن    2-24
 نامه مورد استفاده قرار گیرند.نظام

 

تفسیر . عنوان یك متن مستقل و خود محور و خود اتکاء، مورد تفسیر قرارگیردباید ب نامهنظام    3-24
 ها باشد.دولت یا کنندگانءامضا هاییا اساسنامه نباید براساس قوانین و مقررات هیچگاه نامهنظام

 

اند، تنها هشد استفاده و انتخاب نامهنظامهای ها و بخشهایی که برای فصلعناوین و سرفصل    4-24
نظر گرفته شوند و یا به هر در نامهنظامعنوان بخشی از ماهیت باشند و نباید بت سهولت کار میجه

 .گردند تغییرموجب کنند، که به آنها اشاره میبندها و مقرراتی  لحن الزامات صورتی در 
 

، امضاءکنندهتوسط  نامهنظامنسبت به تخلفاتی که پیش از تاریخ پذیرش و اجرای  نامهنظامقوانین      5-24
صورت عطف به ماسبق مورد استفاده قرار گیرند. در هر صورت موارد تخلف از اند، نباید برخ داده

یا  "اولین"بعنوان  بایست تداوم داشته ومیقبلی  نامهنظام مربوط به قوانین مبارزه با دوپینگ
جدید  نامهنظام 10های بعدی براساس بند تخلف تعیین میزان محرومیت برای "تخلف دومین"

 محسوب گردند.
 

 1ضمیمه و  "نامهنظام"برنامه جهانی مبارزه با دوپینگ و  "ختارسا"و   "کردلحوزه عم" هوممف      6-24
های مسلم عنوان بخشباید ب «10های کاربردی از فصل مثال» یعنی 2و ضمیمه  «فتعاری» یعنی

 در نظر گرفته شوند. نامهنظاماز کلیت 
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 جدید( نامهنظام)به  گذار : مقرراتبيست  و  پنجم  فصل
 

 2015نامه نظام اجرای همگاني    1-25
 

 .(تأثیر)تاریخ .دطور کامل به اجراء درآییالدی بم 2015باید از اول ژانویه سال  2015 نامهنظام

 

  17 فصل و 10-7-5 بندبجز  عدم عطف به ماسبق   2-25

  Lex Mitiorاصل كاربرد در موارد مگر  
  

چندگانه وفق بند توانند برای مقاصد تخلفات دوره زمانی عطف به ماسبق که در آن تخلفات قبلی می           
بوده و  آیین نامه ایبه حساب آیند، قوانین ،  17بیان شده در فصل زمان  و قانون مرور 5-7-10

فقط درصورتیکه  17بایست به صورت عطف به ماسبق اعمال شوند، هرچند که اعمال مفاد فصل می
االجرا خواهد بود. در غیر بیان شده تا تاریخ اجرا منقضی نشده باشد، الزم قانون مرور زمانقبالً 

جدید در  نامهنظامبطه با هرگونه تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ که تا تاریخ اجرای اینصورت در را
به زمان بعد از حال رسیدگی حقوقی هستند و در هر مورد از تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ که 

ل باید براساس قوانین حاکم در زمان وقوع جرم حل و فص ،شوندمربوط می نامهنظام اجرایتاریخ 
 )تخفیف Lex Mitiorاصل تشخیص دهد که کاربرد مناسب شوند، مگر اینکه هیأت دادرسی 

 .دارد مصداقبوده و  اساس شرایط پرونده، جایزبر، مجازات با عطف به ماسبق(
 

 2015  نامهنظامقبل از  احکام صادره موارد كاربرد   25 -3
 

از قاوانین مباارزه باا دوپیناگ قبال از  در ارتبااط باا تخلاف آنهاا نهاایی حکم هایی کهپروندهدر 
دیگار در  یاا فارد ورزشاکارولای  ،شاده اسات صاادر ناماهنظامشادن  ءاالجاراالزم و تاریخ تااثیر

یااا  ورزشااکاردر چنااین مااواردی ، کناادطاای میرا محرومیاات هنااوز دوران  نامااهنظامزمااان تاااثیر 
تاااایج از ساااازمان مباااارزه باااا دوپیناااگ مسااائول مااادیریت نتواناااد می دیگااارفااارد 
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، 2015 نامهنظامبرای رسیدگی به تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ درخواست نماید که با استناد به 
 ارائه شود.محرومیت چنین درخواستی باید قبل از پایان دورة  .دوران محرومیت وی کاهش یابد

 .تیناف قرار گیردتوسط سازمان مبارزه با دوپینگ مورد اس 13-2براساس بند  تواندچنین حکمی می
مدت  مورد تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگی که حکم نهایی آنها صادر ودر  نباید 2015 نامهنظام

 بکار برده شود.سپری شده است، محرومیت 

 

 رخ داده است 2015تخلفات چندگانه در جائيکه اولين تخلف قبل از اول ژانویه      4-25
 

ها مجازات در مواقعی که، 10-7-1 بند براساسرای دومین تخلف ارزیابی دوره محرومیت بمنظور ب
که  یتعیین شده است، دوره محرومیت(  2015 قبلی )پیش از نامهنظامطبق قوانین برای اولین تخلف 
کاربرد و مصداق داشته باشد، باید  2015 نامهنظامدر صورتیکه قوانین شده  تعیینبرای اولین تخلف 

 شود.بر همین اساس اعمال 

 

 نامهنظامدیگر اصالحات     5-25
 

 خواهد بود. االجراالزم 23-7نامه بر اساس بند نظامهر نوع تغییر دیگر در 
 
: بجز وضعيت مورد اشاره در 25-4تفسير بند [

، در موارديكه تصميم نهايي دربارة 25-4بند 

براساس  تخلف از مقررات مبارزه با دوپينگ

 موجود نامهنظاماجراي  قبلي يا پيش ازنامه نظام

اتخاذ شده و دوره محروميت کامالٌ سپري شده 

، 2015نامه نظامتوان با استفاده از است، نمي

 ]تخلف قبلي را مورد بازنگري، قرار داد.



 

 2015  جهانی مبارزه با دوپینگ. نامهنظام   129

 

 یك  ضميمه

 تعاریف



 

 2015  جهانی مبارزه با دوپینگ. نامهنظام   130

 

 

 تعاریف  : 1ضميمه 
 
 

 

یك  ،گاداره و مدیریت مبارزه با دوپین امانهس :/ADAMSمبارزه با دوپينگ مدیریتاداره و  سامانه
به مشارکت گذاشتن و ابزار مدیریتی مبتنی بر تارنما و شبکه اینترنتی است که جهت وارد نمودن، ذخیره، 

 مبارزه با دوپینگ هایبرنامه طراحی شده است تا انجام امور وبا تکیه بر حفاظت از آنها  ،اطالعات گزارش
WADA  تسهیل نموده و به آنها کمك نماید را دیگر اعضاو.   

 

شرکت به هر صورتی ، تسهیل یا تأمین، نظارتفراهم کردن،   : Administration  /دیریت م
. با این وجود، این شخص دیگر توسط یك ماده یا روش ممنوعه برای مصرفیا تالش  مصرفدر  داشتن

ف تعریف عملکرد واقعی کارکنان پزشکی درگیر در مواد ممنوعه یا روش ممنوعه بکار برده شده برای اهدا
مربوط  مشمول اقداماتدرمانی قانونی و صحیح یا سایر توجیهات قابل قبول را شامل نخواهد شد و همچنین 

 مشخص شودمگر در شرایطی که  شودنمیخارج از مسابقات ممنوع نیستند  گیرینمونهبه مواد ممنوعه که در 
و یا برای ارتقاء عملکرد ورزشی مورد  اندچنین مواد ممنوعی به قصد اهداف درمانی قانونی و درست بکار نرفته

 اند.قرار گرفتهاستفاده 
 

از سوی یك  یگزارش: Adverse Analytical Finding  /یافته غير طبيعي آزمایشگاهي
المللی اساس استاندارد بینرکه ب WADAیا دیگر نهادهای تأیید شده توسط  WADAأیید مورد ت آزمایشگاه
آن  نشانگرهاییا مواد حاصل از سوخت و ساز یا  ماده ممنوعهوطه، وجود یك ها و اسناد فنی مربآزمایشگاه

شوند( یا شواهد استفاده در بدن تولید میزا  و افزایش یافته از موادی که بطور طبیعی و درون)شامل مقادیر باال
 کند.را در یك نمونه، مشخص میروش ممنوعه از یك 

 

ی حاکی از یك یافته گزارش:  Adverse Passport Finding /غيرطبيعي در پاسپورتیافته 
 جرا توضیح داده شده است.االالمللی الزمدر استانداردهای بین غیرطبیعی در پاسپورت که

 

 دهکننءامضا یك سازمان :Anti-Doping Organization  /سازمان مبارزه با دوپينگ
های مراحل کنترل شاعمال هر یك از بخ که مسئولیت انطباق و وضع قوانین برای شروع، اجرا و نامهنظام

های برگزار المللی پارالمپیك، سازمانالمللی المپیك، کمیته بینعهده دارد. برای مثال: کمیته بیندوپینگ را ب
 ،WADAدهند، خود انجام می مسابقاتها را در گیریبزرگ که آزمایشات یا نمونه مسابقاتکننده 

های مبارزه با دوپینگ های ملی مبارزه با دوپینگ همگی در زمره سازمانسازمانالمللی و های بینفدراسیون
 باشند.می
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المللی )که توسط هر فدراسیون در سطح بین ورزشیرشته  هر شخصی که در :  Athlete /ورزشکار
به  (شودمی سازمان ملی مبارزه با دوپینگ، مشخص شود( یا سطح ملی )که توسطص میالمللی مشخبین

ی که ورزشکاربرای  را مبارزه با دوپینگ قوانیندارد تا اختیار  مبارزه با دوپینگ سازمانیك  پردازد.رقابت می

محسوب  "ورزشکار"جزء تعریف ؛ و اینگونه افراد را ردقرار ندارد بکار گی سطح ملی و المللیبیندر سطح 
 مبارزه با دوپینگ سازمان ،قرار ندارند ملی سطحو  المللیبینسطح  ی که درانورزشکاردر رابطه با  .نماید

ها برای نمونه آنالیز؛ گیرینمونه عدم انجاممحدود یا  گیرینمونهتواند موارد ذیل را انتخاب کند: انجام می
بصورت محدود یا عدم  ورزشکارهای حضور درخواست محل ؛از فهرست کامل مواد ممنوعه یکمتربخش 

ی ورزشکار از پیش تهیه شده. به هر حال اگر مصرف درمانی هایمعافیت نیاز به درخواست اطالعات؛ یا عدم
المللی یا ملی به رقابت تر از بینکه در حوزه اختیارات و قلمرو یك سازمان مبارزه با دوپینگ و در سطح پایین

 مشخص شده در بعواقتخلف نماید، آنگاه  مبارزه با دوپینگ قانون 2-5یا  2-3، 2-1 بندهایاز  پردازدمی
 باید در مورد وی اعمال شود.( 14-3-2 بندنامه )بجز نظام

اتالق  شخصی به ورزشکار همچنین جهت مقاصد آموزشی و اطالع رسانی، و 2-9 و 2-8 جهت اهداف بند
های ها و یا دیگر سازماندولت نامه،نظام کنندگانءامضاقلمرو هر یك از  حاکمیت و که رسماً تحت شودمی
 کند.می شرکت ورزشاند، در مبارزه با دوپینگ را پذیرفته نامهنظامکه  شیورز

 

کند که همه ورزشكار: اين تعريف روشن مي تفسير[

 ،المللي هستندورزشكاراني که در سطح ملي و بين

 ،نامهنظاممشمول قوانين و مقررات مبارزه با دوپينگ 

بايد  در همين رابطه شوند. بنابراينمحسوب مي

المللي ح بينوها و سطعاريف دقيق ورزش در اندازهت

هاي و ملي در قوانين مبارزه با دوپينگ فدراسيون

 هاي ملي مبارزه با دوپينگ تنظيمالمللي و سازمانبين

چنين، به اين تعريف همنظر گرفته شوند. و در شده

هاي ملي مبارزه با دوپينگ اجازه هر يك از سازمان

هاي ، برنامهه و انتخاب خويشدهد که به دلخوامي

يا  هاي مليکنترل دوپينگ خود را فراتر از اندازه

هاي سطوح جهت ورزشكاران و رقابت الملليبين

 هاي بدنسازييا براي افرادي که در فعاليتتر پايين

کنند، رقابت نمي ابداًدرگيرند اما )آمادگي جسماني( 

يك وان مثال بعنبنابراين،  تعميم داده و اعمال کنند.

 انجام تواند برايمي سازمان ملي مبارزه با دوپينگ

را  کنندگان در سطح تفريحيرقابت ،گيرينمونه

 هايمعافيتنيازي به  در اين گروه د اماانتخاب کن

يك نيست. اما  از پيش تهيه شده مصرف درماني

 رابطه بادر  مبارزه با دوپينگ قوانينتخلف از 

نمونه  دستكاري مايشگاهي ياغيرطبيعي آزهاي يافته

)به نامه نظام ذکر شده در عواقبمشمول کليه 

در  گيري. تصميمخواهند شد( 14-3-2 بنداستثناء 

سطح  انورزشكار درخصوصپيامدها  مورد اعمال

)آمادگي  هاي بدنسازيفعاليت درگيرتفريحي که 

 پردازندبهبه رقابت نميهرگز  هستند، ولي جسماني(

واگذار شده مربوطه  ارزه با دوپينگسازمان ملي مب

 هايطريق هر يك از سارمان. به همين است

مسابقات بزرگ که يك رويداد را فقط برگزارکننده 

 نمايند،باال برگزار ميسطح  کنندگانبراي رقابت

همه اما گيري کرده نمونه کنندگانرقابت ازتواند مي

 .را آناليز ننمايندفهرست ممنوعه  مواد مندرج در

ورزشكاران در تمام سطوح رقابت بايد از فوائد و 

 مزاياي اطالع رساني و آموزش مبارزه با دوپينگ،

 ]د.برخوردارشون
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های برنامه و روش  : Athlete Biological Passport /ورزشکارپاسپورت بيولوژیکي 
اندارد استها و نیز و وارسی گیرینمونهبرای  المللیبین ها طبق آنچه در استانداردو تطبیق داده آوریجمع
 آمده است. هاآزمایشگاهبرای  المللیبین

 

، یك از مربیان هر : Athlete support personnel /ورزشکارپشتيبان كاركنان 
ك از ی رهوالدین یا   پیراپزشکی، وتیم، مسئولین، پرسنل پزشکی  خدمه، کارگزاراندهندگان، مدیران، تمرین

 راقبت یامرزشی آماده، ورا برای شرکت در رقابت  ورزشکاریا  کنندکار می ورزشکارا که ب اشخاص دیگری
 .یاری رسانند

 

 

وپینگ ارتکاب به د ریزی شده برایو برنامه مؤثر یگام و هدفمند که درگیری عمدی : Attempt /تالش
تالش صی شخ اگر، ر حالهبه مبارزه با دوپینگ شود.  یك قانونآینده منتج به رفتارهای تخلف از  بوده یا در

 دخالتالش تاین ر وسیله شخص ثالثی که دب آن پیش از کشف را از قوانین مبارزه با دوپینگبرای تخلف 
رزه با انین مباز قواتخلف  نباید تنها براساس یك بار تالش، تکذیب و انکار نماید چنین موردی راندارد 

 دوپینگ محسوب کرد.
 

ورد تأیید م گزارشی است از طرف یك آزمایشگاه :Atypical Finding  /مشخصهای نایافته
WADA  مورد تأیید یهاآزمایشگاهیا دیگر  WADA اساس استاندارد ای که بر، مبنی بر وجود ماده

 (AAF) یافته غیر طبیعی آزمایشگاهیمربوطه، جهت اثبات وجود  ها و یا اسناد فنیگاهالمللی آزمایشبین
 باشد.ی بیشتری میهانیازمند بررسی

 

ی از یك توصیف گزارشیك  :Atypical Passport Finding  /نامشخص پاسپورت یافته
 المللی مربوطه توصیف شده است.یافته پاسپورت نامشخص که در استاندارد بین

 

CAS : ورزش دادگاه حکمیت 
 

 

 جهانی مبارزه با دوپینگ نامهنظام : Code /نامهنظام
 

 

( game، باااازی)(match(، رویاااارویی )raceمساااابقه )یاااك  : Competition /رقابتتتت
 هاااایعناااوان مثاااال یاااك باااازی بساااکتبال یاااا فینالب. انفااارادی ورزشااای رقاباااتیاااا واحاااد 
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 ورزشیهای رقابتای و دیگر مرحله مسابقات برای .در رشته دو و میدانیمتر سرعت المپیك  100 مسابقات
 قابترتفاوت بین یك د، شون اهدا ایهای دورهبه دیگر روشصورت روزانه یا که جوائز بدر صورتی

(Competition)  شیورزو یك رویداد (Event) المللی نبراساس قوانین و مقررات فدراسیون بی
 خواهد شد. مربوطه مشخص

 

  /تخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ عواقب

Consequences of Anti-Doping Violations (Consequences) : 
 ند موردك یا چباعث ی است ممکن یا یك شخص ورزشکارتخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ از سوی یك 

دست آمده نتایج ب به این معنی است که : Disqualificationابطال نتایج )الف(  از موارد ذیل گردد:
 له از جملهحاص  امدهایپیهمه   اعتبار خواهد شد و شاملیا مسابقه خاص بی رقابتدر یك  ورزشکارتوسط 

است که  به معنای آن : yIneligibilit حرومیتم )ب( .شودجایزه می مدال، امتیاز و پس گرفتن هرگونه
یا  هافعالیت گردی یا رقابتخاص از شرکت در هر نوع  زمانی  برای یك دوره اشخاص دیگر یا ورزشکار
 تعلیق)ج(  ؛شودمی حرومم 10-12-1 در بندنظر گرفته شده و وجوه در  منابع مالی دریافت
 ز حکم نهاییدیگر قبل ا فرد یا ورزشکاربه معنای این است که  : Provisional suspension موقت

ع ، منیا فعالیتی رقابتر هر نوع از شرکت دشود بطور موقت انجام می 8 براساس فصلدر یك دادرسی که 
عمال شده برای امجازات مالی  به معنی : sFinancial Consequence ی مالیپیامدها)د( ؛ شودمی

   ،پینگرزه با دومبا قوانینهای مرتبط با تخلف از یا پوشش دادن هزینه مبارزه با دوپینگ قوانینتخلف از 
نتشار و ابه معنای  : Public Disclosure or Public Reporting اعالم عمومی گزارش یا )ه( 

مجاز به دانستن  14ص، افزون بر آنهایی که قبالً براساس فصل توزیع اطالعات به عموم مردم یا اشخا
 نامهنظام 11 فصلدر  مندرج یامدهایپمشمول ممکن است  نیز های تیمیرزشدر و هاتیم اند.اطالعات بوده

 شوند.
 

ای است حاوی یك ماده ممنوعه که در فراورده : Contaminated Product /آلوده  فراورده
طقی، رنتی مناینت ه ممنوعه ذکر نشده و یا در اطالعات قابل دسترسی در یك جستجویروی برچسب آن ماد

 آشکار نشود.
 

 راینگ در باال تخلف از قوانین مبارزه با دوپ پیامدهای بخش :Disqualification  /ابطال نتایج
 د.کنیمالحظه 
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ك یگیری تا پایان نمونه توزیع مراحل، از برنامه و اقداماتکلیه  : Doping control /كنترل دوپينگ
العات وط به اطمرب درخواست تجدیدنظر یا استیناف که در بین این دو مرحله قرار دارند و شامل مقررات

، یمصارف درمان ، آنالیز آزمایشگاهی، معافیتاو ارسال آنه هاآوری نمونه، جمعورزشکار های حضورمحل
 باشند.می و دادرسی نتایجریت مدی

 

 ارت یك نهادکه در کنار هم و تحت نظ خاص و منحصر بفرد مسابقاتاز  یك دوره : Event  /درویدا
های پان آمریکن(  برگزار یا بازی FINAهان فینا جقهرمانی  مسابقاتگذار )مثل: بازیهای المپیك، قانون

 شوند.می
 

برای آن رویداد  کنندهاداره نهادتوسط اماکنی که  از آن دسته : Event Venues /رویداد  اماكن
 شوند.معرفی می

 

قررات نهاد م، که براساس رویدادزمان بین شروع و پایان یك  : Event Period /مدت زمان رویداد
 شود.، مشخص میورزشی رویدادبرگزار کننده آن 

 

ه یژیت وعقك مویگونه عدم مراعات متناسب با هریعنی سرپیچی از یك وظیفه یا  قصور : Fault / قصور
بارتند ه شوند عظر گرفتنگر در یا شخص دی ورزشکار قصورعواملی که باید در ارزیابی درجه بعنوان مثال است. 

ه نظیر هات ویژ، توجاستیا شخص دیگر صغر  ورزشکاراینکه  ،یا شخص دیگر ورزشکارتجربه از سابقه و 
در  رورزشکاف از طر رزیابی کهت و امیزان اهمیشود و میوارد  ورزشکار میزان ضرر و زیانی که بهمعلولیت، 
خص شیا  رزشکارو قصوررجه ددر ارزیابی . باشداینکه چه میزان ضرر و زیان به وی تحمیل شده، میرابطه با 

 یگر را ازدیا شخص  ورزشکار دندور شمرتبط باشند تا  بایست ویژه ودیگر، شرایط درنظر گرفته شده می
ت کسب مبالغ فرص زشکاروره ح دهد. از اینرو، بعنوان مثال، این واقعیت کاستاندارد رفتاری مورد انتظار توضی

در  وتاهی راکمان زتنها  ورزشکاریا این مسئله که  ،هنگفتی را در طی دوره محرومیت از دست خواهد داد
اهش ک ده برایشرفته گعوامل در نظر از  ،تقویم ورزشی زمانی یا محدودیت ،دارد در اختیار انجام وظایفش

 شوند.محسوب نمی نامهنظامین ا  10-5-2یا  10-5-1 بندهایدوره محرومیت طبق 
 
 قصور: اين معيار براي ارزيابي درجه قصور تفسير[

همان معياري است که با توجه به کل مواد  ورزشكار

شود. با اين در نظر گرفته ميقصور نامه نظاماين 

، هيچگونه کاهش مجازاتي 10-5-2 بندوجود، طبق 

باشد مگر آنكه پس از ارزيابي درجه قابل قبول نمي

يا کوتاهي در  قصورگيري نشان دهد که ، نتيجهقصور

يا شخص ديگر خيلي جدي  ورزشكاررابطه با سهم 

 ]و مهم نبوده است.
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ا بتخلف از قوانین مبارزه  عواقب قسمت : Financial Consequences  /پيامدهای مالي
  حظه نمایید.را مال در باال دوپینگ

 

ر قوانین و مقررات یك فدراسیون بجز در مواردیکه د  : In-Competition  /در حين مسابقات
« مسابقات در حین»، ، طور دیگری عنوان شده باشدیك رویداد ورزشی مورد نظر کنندهادارهالمللی یا نهاد بین

ان بندی شده تا پایابق برنامه زمانساعت قبل از شروع یك مسابقه مط 12به معنی دوره زمانی مشتمل بر 
 پذیرد.آوری نمونه در این دوره زمانی انجام میشود و فرایند جمعهمان رقابت، محسوب می

 

یك تیم از ناظرین، تحت   : /Independent Observer Programبرنامه ناظر مستقل 
ساس ااین  رنمایند و بریق میرا در رویدادهای خاص نظارت و ارائه ط دوپینگ، روند کنترل WADAنظارت 

 کنند.نتایج مشاهدات خود را گزارش می
 

 هرگونه ورزشی که تیمی نباشد. :/ Individual Sport ورزش انفرادی
 

 .الحظه نماییدمتخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ را  پیامدهایقسمت  :Ineligibility /محروميت 
 

ای که کمیته مسابقهرویداد یا هر  : International Event /الملليرویداد ورزشي بين
بزرگ یا  بقاتمسا برگزارکننده المللی، سازمانفدراسیون بین ،المللی پارالمپیكالمللی المپیك، کمیته بینبین

 رویدادآن  ئولین فنییا اینکه مس برای آن رویداد باشند، کنندهادارهنهاد  ،ورزشیالمللی های بیندیگر سازمان
 د.نشونهادها مشخص  توسط این

 
 الملليبين فدراسيونهر : در حين مسابقات تفسير[

تواند براي دوره يداد مييك رو کنندهادارهيا هيئت 

اي را مشخص کند محدوده« در حين مسابقه»زماني 

 ].که با دوره زماني رويداد متفاوت باشد
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از سوی که  ورزشکارانی : International – Level Athlete /الملليورزشکار سطح بين
ها گیری و وارسیالمللی برای نمونهبین و استاندارد نشوند و مشمول قوانیمعرفی می المللیبینهای فدراسیون

 گیرند.قرار می
 

از سوی  یك استاندارد تنظیم شده : International Standard /المللياستاندارد بين 
WADA  له باقام مقابالمللی )در متبعیت از یك استاندارد بین .شودمی ، وضعنامهنظامکه جهت حمایت از 

تور سدکه  منجر شود ،استنتاج( باید برای رسیدن به این های جایگزین دیگرها یا شیوهروش ،سایر استانداردها
 اند.کار برده شدهببطور مناسب  ،المللیتب ارائه شده توسط آن استاندارد بینها و سلسله مراالعمل

 

 هایانجمن :Major Event Organizations  /مسابقات بزرگ برگزاركننده سازمان
در  کنندهادارهعنوان نهاد که ب ورزشیالمللی چند های بیندیگر سازمان وهای ملی المپیك ای کمیتهقاره

 المللی، عمل کنند.بین مسابقاتای یا دیگر ای، منطقهقاره مسابقاتیا  رویدادها
 

ماده ك تفاده از یبیولوژیکی که اس (های)رمتغیگروهی از ترکیبات یا یا یك ترکیب،  :Marker /نشانگر
 دهد.را نشان میروش ممنوعه یا یك  ممنوعه

 

شکل زیستی  وسیله یك فرآیند تغییر، که بهرگونه ماده تولید شده  :  Metabolite   /متابوليت
(biotransformation ).تولید شده است 
 

 .شودنرسیده باشد، صغیر گفته می هجده سالگیبه فرد طبیعی که به سن  : Minor  /صغير
 
: مطابق با الملليبين سطح ورزشكار تفسير[

ها، و وارسي گيرينمونه الملليبيناستاندارد 

بعنوان مثال از طريق  تواندمي الملليبين فدراسيون

، ويژه الملليبينرنكينگ، شرکت در رويدادهاي 

معيارهايي را براي  و غيره وع گواهينامهبوسيله ن

ان سطح ورزشكاران بعنوان ورزشكاربندي طبقه

 فدراسيون د. با اين وجود، هرنماي استفاده الملليبين

بايست معيارهاي مربوطه را به شكلي مي الملليبين

ان قادر باشند ورزشكارمنتشر نمايد تا  شفاف و دقيق

ان سطح ورزشكاربه سرعت و آساني زمانيكه بعنوان 

. از آن اطالع يابند، شوندميبندي طبقه الملليبين

بعنوان مثال، اگر معيارها شامل شرکت در برخي 

باشد، در اينصورت  خاص الملليبينرويدادهاي 

بايست فهرستي از مربوطه مي الملليبين فدراسيون

 ]نمايد. را منتشر الملليبينآن رويدادهاي 
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 (های)نهاد : National Anti-Doping Organization /با دوپينگ ازمان ملي مبارزهس
 بارزه باین مسیله هر کشوری که دارای حاکمیت و مسئولیت اصلی تصویب و اجرای قوانوتعیین شده ب

ادرسی و رسیدگی ها، مدیریت نتایج آزمایشات و اجرای موارد دآوری نمونهگیری یا جمعدوپینگ، هدایت نمونه
فه آن وظی اشد،ب نشده دولتی ذیصالح تشکیلمسئولین از سوی  چنانچه این نهاد .عهده داردرا بدر سطح ملی 

 کشور یا نماینده آن خواهد بود. بعهده کمیته ملی المپیك
 

 یاح ملی سط ورزشکارانکه در آن  ورزشی یا مسابقه رویداد : National Event  /مليمسابقات 
 گردد.میالمللی، محسوب ننبی ویدادیك رکنند، اما المللی شرکت میبین

 

انی که در ورزشهایی در سطح ورزشکار  : National-Level Athlete /سطح ملي  ورزشکار
 ستاندارداق با تعریف شده، مطاب ملی مبارزه با دوپینگ هایسازمانملی طبق آنچه از سوی هر یك از 

 کنند.میها شرکت و وارسی گیرینمونه المللیبین

که توسط کمیته  است سازمانی :National Olympic Committee  /ملي المپيككميته 
یون امل کنفدراسکمیته ملی المپیك باید هم چنین ش واژگاند. المللی المپیك به رسمیت شناخته میشوبین

را  لمپیكاکمیته ملی  خاصهای مسئولیت ورزشسیون ملی فدراکه در آنها کنباشد  در کشورهایی ورزشملی 
 .دعهده دارر زمینه مبارزه با دوپینگ بد
 

مبنی  رورزشکا سویاثبات این مورد از  : No Fault or Negligence  /قصور یا كوتاهيبدون 
مبارزه با  نیقوان تخلف از ،ممنوعه ادهم روش یا از ندانسته و بدون آنکه احتمال دهد که استفادهکه او بر این

وع اط از ممنتوانسته حتی با بکارگیری نهایت احتیور منطقی نمیشوند و اینکه وی بطمحسوب می دوپینگ
 ورزشکار، 2-1بند ز اخلف تبه استثناء فرد صغیر، برای هرگونه  .بودن ماده یا روش استفاده شده، آگاهی یابد

 وی شده است. ارد بدنچگونه وبایست اثبات نماید که ماده ممنوعه می
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ت اثبا   :  / No Significant Fault or Negligenceجهقابل تو قصور یا كوتاهيبدون 
عیارهای رایط و مش یهاو هنگامیکه کل قصور یا کوتاهیکه  یا هر شخص دیگری ورزشکاراز طرف  مورداین 
 .نیستوجه قابل ت شوند،می در نظر گرفته در رابطه با تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ قصور یا کوتاهیعدم 

 اده ممنوعهم که بایست اثبات نمایدیم ورزشکار، 2-1 بندصغیر، در رابطه با هر تخلف از  به استثناء افراد
 او شده است. بدنوارد  چگونه

 

ای که در زمان غیر از مسابقات دوره مدت یا هر :/Out-Of-Competition مسابقات از خارج
 باشد.

 

، گفته انورزشکارپشتیبان ان کارکنیا  ورزشکارانبه هر یك از  :Participant   /شركت كننده
 شود.می

 

 دیگر. یك شخص حقیقی یا یك سازمان یا نهاد  :Person   /شخص
 

 علوم شود کهمدرصورتیکه )تنها  تفسیری مالکیتو واقعی یا  مادیمالکیت  : Possession /مالکيت 
ین اه و یا وعه داشتهای ممنروش یااین مواد  یا کاربری روی کنترل انجام انحصاری یا قصد شخص کنترل
ا یروی یك ماده اگر شخص ، ( در هر صورتفت شودهای ممنوعه در ملك خصوصی وی یامواد و روش

ری ل انحصاوجود داشته است، کنترروش ممنوعه  یا ملك خصوصی که در آن یك ماده یاروش ممنوعه 
روش  ماده یا وجود ابطه باتنها در صورتی مصداق خواهد داشت که شخص در ر تفسیری مالکیتنداشته باشد، 

ر قبل از ر حال اگهب د.را داشته باشبر روی آن و کاربری کنترل انجام الع داشته و قصدآگاهی و اطممنوعه 
فعالیت جدی  ل محکم ودالی با فرد ،دریافت هرگونه اخطار یا ابالغ مبنی بر تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ

 مالکیت  و ه استنداشت مالکیتنشان دهد که هرگز قصد 
 
عدم قصور يا کوتاهي قابل توجه:  تفسير[

تواند از طريق مي ورزشكاردرخصوص کانابينوئيدها، 

اثبات واضح مصرف بدون ارتباط با عملكرد ورزشي، 

مشمول حكم عدم قصور يا کوتاهي قابل توجه قرار 

 ].گيرد
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 تنها یتمالکساس رفاً بر ا، صنمایدانکار  ور شفافطب، سازمان مبارزه با دوپینگبه یك از طریق اعالم خود را 
ا این مغایر ب ری کهنوع دیگ هر، نباید مشمول تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ واقع شود. در هر صورت

ق دیگر( از ه هر طریبتی یا )شامل خرید الکترونیك یا اینترنروش ممنوعه تعریف باشد، مثالً خرید یك ماده یا 
 .شودمحسوب می مالکیت رید را انجام داده است، سوی شخصی که خ

 

های ممنوعه را تعیین و روشمواد ممنوعه فهرستی است که  :Prohibited List  /ممنوعه فهرست
 کند.می

 

ضیح داده شده ممنوعه، تو فهرستهر روشی که در  :Prohibited Method  /های ممنوعهروش
 است.

 

منوعه، م ستفهرکه در  یا گروهی از مواد هر ماده :Prohibited Substance  /ماده ممنوعه
 ت.ستوضیح داده شده ا

 

درسی سریع دا دادرسی موقت، یك 7-9 بندبر اساس  : Provisional Hearing دادرسي موقت/ 
شود تا انجام می ،ورزشکارجهت ابالغ اولیه به  8 فصل است که قبل از دادرسی اصلی بر اساس کوتاهیو 

 صورت شفاهی یا کتبی دفاعیات خود را اعالم کند.یابد برصت ف ورزشکار
 

تفسير مالكيت: طبق اين تعريف استروئيدهاي [

يافت شده در خودروي يك ورزشكار، تخلف از 

شود مگر قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب مي

آنكه ورزشكار ثابت نمايد که شخص ديگري از 

ازمان س خودرو استفاده کرده است، در اين مورد

مبارزه با دوپينگ بايد ثابت کند که حتي با وجود 

آنكه ورزشكار کنترل انحصاري بر روي ماشين 

نداشته ولي از وجود استروئيد يافت شده مطلع 

بوده و قصد داشته است که از آنها استفاده کند. 

بطور مشابه در صورت پيدا شدن استروئيد در 

ر منزل يك ورزشكار در قفسه داروهايي که د

باشد، کنترل مشترك ورزشكار و همسر او مي

سازمان مبارزه با دوپينگ بايد ثابت کند که 

ورزشكار از وجود استروئيدها در قفسه اطالع 

داشته است و بنابراين قصد داشته آنها را مورد 

عمل خريد يك ماده ممنوعه به  استفاده قرار دهد.

حتي در  ،کندمي برقرارتنهايي، مالكيت را 

به دست يكه بعنوان مثال اين محصول صورت

خريدار نرسيده يا توسط شخص ديگري دريافت 

يا به آدرس شخص ثالثي فرستاده شده  شده

 ]باشد.

 

: دادرسي موقت تنها يك دادرسي موقت تفسير[

اقدام اوليه است که امكان يك بررسي کامل از 

بدنبال گيرد. ده را دربر نميحقايق مندرج در پرون

مستحق برخورداري  ورزشكار، رسي موقتيك داد

از يك دادرسي کامل متعاقب خواهد بود. از سوي 

همانطور که  "شده سريعتدادرسي "يك ، ديگر

بيانگر بكار رفته است،  7-9 بنداين واژه در 

استحقاق فرد براي انجام يك دادرسي کامل و 

 شده سريعتبندي زمان براساس يك جدول

 ]باشد.مي
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 تخلفات از قوانین مبارزه با دوپینگ پیامدهای  : / Provisional Suspension  وقتتعليق م
 را مالحظه نمایید. در باال

 

 عواقب  : Publicly disclose or publicly Report  /افشای خبری یا اعالم عمومي
 تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ ذکر شده در باال را مالحظه نمایید.

 

 : Regional Anti-Doping Organization / مبارزه با دوپينگای منطقه سازمان

مبارزه های ملی هماهنگی و مدیریت برنامهمنطقه برای  ی عضوای که از سوی کشورهایك تشکیالت منطقه
ریزی و ، برنامهمبارزه با دوپینگ قوانینو اجرای  شامل پذیرش، تصویب آنها تعیین شده، که با دوپینگ

های آموزشی در ها و انجام برنامه، انجام دادرسی TUEs موارد ، بازنگریمدیریت نتایجها، ونهآوری نمجمع
 سطح منطقه باشد. 

 

با  ورزشکارانبانك اطالعاتی  : Registered Testing Pool / بانك اطالعات ثبت شده
 در سطح ملی توسط لمللی وابین های، توسط فدراسیونالمللیبیندر سطح  طور جداگانهکه ب باالترین اولویت

عنوان ، بمسابقاتو خارج از  مسابقاتدر حین  متمرکز گیرینمونه با هدفملی مبارزه با دوپینگ  هایسازمان
 ریزی و دایرپایهالمللی یا سازمان ملی مبارزه با دوپینگ گیری هر فدراسیون بینتوزیع نمونه بخشی از برنامه

 نیز وفقو  5-6 بندطبق  ورزشکارمربوط به محل حضور اطالعات  نمودن و بنابراین نیازمند فراهمشده 
 .استها و وارسی گیرینمونه المللیبیناستاندارد 

 

آوری شده جهت اهداف کنترل هر نوع ماده زیستی جمع  : Sample or Specimen / نمونه
 .دوپینگ

 

طبق آنچه در فصل  نامهنظام یروی ازبا پاز نهادهایی که  آن دسته : Signatories / كنندگان ءامضا
 اند.امضاء و پذیرفتهرا آن آمده است 23

 

 نمایید.مالحظه را  4-2-2 بند : Specified Substance /ماده خاص
 
ادعا شده است که  مواقعتفسير نمونه: بعضي [

اعتقادات گيري از خون ممكن است برخي از نمونه

کند يا با  دارمذهبي يا فرهنگي را خدشه هايگروه

آنها مغاير باشد، ولي کامالً مشخص است که 

براي چنين ادعاهايي هيچ پايه و اساسي وجود 

 ]ندارد.
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تأکید دارد که به  نامهنظام 2-2 و 2-1 بند به استنادقانونی که  : Strict Liabiliy /مسئوليت اكيد
زه با دوپینگ، نشان دادن نیت، قصور، منظور اثبات نقض قوانین مبارزه با دوپینگ از سوی سازمان مبار

 الزم نیست. ورزشکاریا مصرف آگاهانه مواد ممنوعه توسط  کوتاهی
 

همکاری ، شخصی که 10-6-1 بندمطابق با  :  Substantial Assistance / اساسيهمکاری 
که در مورد  را یاطالعات همه و بطور کامل با امضای یك بیانیه کتبی (1)نماید باید: اساسی و جدی ارائه می

طور کامل در تحقیقات و بازرسی هر ب (2)افشا نماید و تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ در اختیار داشته 
 در جلسه دادرسی مثال شامل ادای شهادت برای ،همکاری نماید ،موردیکه در رابطه با آن اطالعات است

. عالوه بر این اطالعات داده شده باید معتبر و سیدادرهیأت  یا سازمان مبارزه با دوپینگصورت درخواست در
مفتوحه را شامل شود یا اگر پرونده مفتوح نشده باشد، باید تأثیر پرونده هر و سهم مهمی از  بودهقابل اطمینان 

 کافی برای اقامه دعوی و مدارک و شواهد الزم را برای پرونده مربوطه فراهم آورد.
 

 از طریقیا  شایستبا اهداف نادر نمونه و ایجاد تغییر عوض کردن  :Tampering /دستکاری
گمراه کردن، یا درگیر شدن  مناسب،، ایجاد مداخله نادر حمل نمونه های نادرست، تأثیرگذاری نامطلوبروش

 گیری.در هر اقدام فریبکارانه برای تغییر نتایج یا جلوگیری از انجام صحیح نمونه
 

براساس  گیرینمونهخاص جهت  ورزشکارانانتخاب  : Target Testing /گيری هدفمندنمونه
 ها.و وارسی گیرینمونه المللیبینمعیارهای تصریح شده در استاندارد 

 

و ، امکان پذیر رقابتکه در آن تعویض بازیکنان در جریان  ورزشی : Team Sport  /ورزش تيمي
 باشد.مجاز 

 

 کنترل دوپینگ که شامل مراحل برنامهروند مراتب یا هایی از سلسله خش ب  : Testing   /گيرینمونه
 باشد.به آزمایشگاه مینمونه و انتقال نمونه ، نگهداری نمونهآوری گیری، جمعتوزیع نمونه
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مالکیت )یا  و توزیع و پخشرساندن فروش، تحویل، نقل و انتقال، ارسال،  : /Traffickingقاچاق 
صورت الکترونیك و یا یا ب مالکیت مادی)چه بصورت روش ممنوعه یا  ماده ممنوعهیك  (قصدی چنین برای

که دیگری شخص هر  یا ورزشکارپشتیبان کارکنان یا  ورزشکارتوسط یك به هر شخص ثالث ، طرق دیگر( از
. به هر حال، این میشود اطالققاچاق  دنقرار دار سازمان مبارزه با دوپینگیك قلمرو حوزه اختیارات و در 

قابل ف درمانی برای اهدا ماده ممنوعهاز گیر استفاده کارکنان پزشکی که درصحیح های امل فعالیتتعریف ش
که در زمان خارج از  ایمواد ممنوعهشود و همچنین نباید شامل استفاده از ، نمیهستند و قانونی توجیه

مشخص  که شرایط یدر مواردمگر  ،شود (مسابقات از های خارجگیرینمونه )هنگامممنوع نیستند  مسابقات
ارتقاء عملکرد  به نیت یا قانونی و صحیح مصرف نشدهاهداف درمانی قصد  های بکه چنین مواد ممنوعه شود

 اند.شده ، استفادهورزشی
 

 است. توصیف شده 4-4طبق آنچه در بند  معافیت مصرف درمانی  : / TUEمعافيت مصرف درماني 

در  مبارزه با دوپینگالمللی کنوانسیون بین : UNESCO Convention / یونسکو كنوانسيون 
 19وسومین کنفرانس عمومی یونسکو در تاریخ که در سیاست ی و کلی جزئشامل هرگونه اصالحات  ورزش
 رسمی و دولتی عضو یدهاانه های حاضر در کنوانسیون و کنفرانساز سوی اشخاص و طرف 2005اکتبر 

 .ه استمورد پذیرش قرار گرفت ،ورزشدر ا دوپینگ مبارزه بالمللی بین کنوانسیون
 

به هر روش ممنوعه یا ماده  نوعهر یا بکارگیریتزریق  ،قورت دادناستفاده، استعمال،  : Use / مصرف
 صورت ممکن.

 

WADA: آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ. 
 

 هاي تعريف شده عالوه بر: واژهتعاريفتفسير [

هاي اين گفتار مورد هايي که در ديگر قسمتواژه

اند، شامل قواعد دستوري استفاده قرار گرفته

 ].نيز خواهند بود ملكيجمع و 
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 دو ضميمه

 های كاربردی مثال

 10از فصل 
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  10 فصلهای كاربردی از مثال

 . 1مثال 
 بند) ن مسابقاتگیری حیدر نمونه وجود یك استروئید آنابولیك غیرطبیعی آزمایشگاهی ناشی ازیافته : شواهد

کند که ثابت میورزشکار پذیرد؛ تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ را میدرنگ ارتکاب به بیورزشکار  ،(1-2
 ارائه نموده است.همکاری اساسی را ورزشکار  و قابل توجهی نداشته استیا کوتاهی  قصورهیچگونه 

 

 پيامدها: اعمال
 

نی بر تپندارد که هیچ نوع قصور یا کوتاهی مبمیرزشکار و زیراخواهد بود.  10-2 بندنقطه شروع  .1
از  تخلف نداشته است و اینکه( 10-2-3و  10-2-1-1)طبق بندهای  کافی شواهد اثبات شده

سال درنظر  2و خواهد بود نسال  4قوانین مبارزه با دوپینگ عمدی نبوده، از اینرو دوره محرومیت 
 .(10-2-2)بند  شودگرفته می

دادرسی در مورد اینکه آیا موارد کاهش محرومیت مربوط به قصور )بندهای    م، هیئت دو قدمدر  .2
( مصداق دارد به تجزیه و تحلیل خواهد پرداخت. براساس بند عدم قصور یا کوتاهی 10-5و  4-10

 های( چون استروئید آنابولیك یك ماده خاص نیست، طیف محرومیت10-5-2قابل توجه )بند 
یابد. ساله( تقلیل می 2سال )حداقل نیمی از محرومیت  1سال تا  2از  ایمحدودهدر  االجراالزم

هیئت دادرسی در نهایت دوره محرومیت را در این طیف براساس میزان قصور ورزشکار تعیین 
ماهه را اعمال  16دوره محرومیت  دادرسی )طبق فرضی که در این مثال آمده، هیئتنماید. می

 خواهد کرد.(

)موارد کاهش غیر  10-6سوم هیئت دادرسی امکان تعلیق یا کاهش مجازات را براساس بند قدم در  .3
)همکاری اساسی( کاربرد  10-6-1مرتبط با قصور( را ارزیابی خواهد کرد. در این پرونده تنها بند 

 یسال 2بعلت اینکه قبالً مدت محرومیت زیر حداقل « درنگپذیرش بی»، یعنی 10-6-3)بند دارد. 
آمده، قابل اعمال نیست(. براساس  10-6-3که در بند  است
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از اینرو حداقل  *تواند تعلیق شود.ماه می 16از چهارم سه همکاری اساسی، کاهش دوره محرومیت تا

ماه خواهد بود. )با درنظر گرفتن اهداف نشان داده شده در این مثال، هیئت  4دوره محرومیت 
ماه تعیین  6ماهه را تعلیق نموده و بنابراین مدت محرومیت،  16ماه از مدت محرومیت  10دادرسی 

 شود(.می

به دلیل شود. با این وجود، ، از تاریخ حکم دادرسی آغاز میدر اصل، دوره محرومیت 10-11 بندطبق  .4
را محرومیت  مدت، است تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ را پذیرفته درنگبیورزشکار  اینکه

حداقل  مجبور خواهد بودورزشکار  شرایطاما در هر  محاسبه کرد،آوری نمونه یخ جمعتارتوان از می
               حکم دادرسی صدور ماه( پس از تاریخ 3نیمی از دوره محرومیت مقرر را )بعنوان مثال 

 ( بگذراند.10-11-2 )بند

مسابقات است هیئت  گیری در حینبه دلیل اینکه یافته غیرطبیعی آزمایشگاهی مربوط به نمونه .5
 ( را ابطال نماید.9 نتایج کسب شده در آن مسابقه )فصلبطور خودکار  دادرسی مجبور خواهد بود که

تا شروع دوره گیری نمونهتاریخ  متعاقبورزشکار  ، کلیه نتایج کسب شده بوسیله10-8 بند بر اساس .6
 طرفی طور دیگری حکم کند.بینیز باید ابطال شوند، مگر اینکه موازین عدالت و محرومیت زمانی 

و آشکار شود مگر آنکه ورزشکار  عالنبایست بطور عمومی امی 14-3-2 شده در بند شارهااطالعات  .7
 (.10-13 بخش اجباری هر مجازاتی است )بند این موردزیرا صغیر باشد، 

هر در  های ورزشی رامسابقه یا سایر فعالیت هر اجازه شرکت در در طی دوره محرومیت ورزشکار .8
( ندارد. با 10-12-1یا وابستگان آن )بند  قلمرو و اختیارات هر یك از امضاءکنندگانظرفیتی تحت 

تیم یا استفاده از تسهیالت یك باشگاه یا سایر یك تواند جهت تمرین با این وجود، ورزشکار می
  خر دوره محرومیت یا ماه آ 2الف(  :دوره کوتاهتر از در یا وابستگان آن عضو امضاءکننده هایسازمان

بازگردد. از اینرو، ورزشکار به ورزش  ،(10-12-2آخر دوره محرومیت اعمال شده )بند چهارم یك ب(
 ماه و نیم قبل از پایان دوره محرومیت به تمرین بازگردد. 1اجازه خواهد داشت 
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 . 2مثال 

 گیری حیندر نمونه حرک خاصم ماده ناشی از وجود یك (AAF)غیرطبیعی آزمایشگاهی یافته : شواهد
از قوانین مبارزه با دوپینگ شده  اثبات تخلف عمدی به(، سازمان مبارزه با دوپینگ قادر 2-1 بند) مسابقه

 بدون ارتباط با عملکردخارج از مسابقه و  زمان ممنوعه درکه ماده  نمایدقادر نیست اثبات است، ورزشکار 
تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ را طبق ادعای صورت گرفته  درنگبیشده است، ورزشکار  مصرف ورزشی

  همکاری اساسی را داشته است.ورزشکار  نپذیرفته
 

 اعمال پيامدها:
 

تواند اثبات نماید که تخلف از سازمان مبارزه با دوپینگ میزیرا خواهد بود.  10-2 بندنقطه شروع  .1
قادر نیست اثبات نماید که مصرف ماده کار و ورزش قوانین مبارزه با دوپینگ عمداً صورت گرفته

 است          ورزشی  غیر مرتبط با عملکرددر خارج از مسابقه مجاز بوده و استفاده از آن  ممنوعه
 (.10-2-1-2 بندسال خواهد بود ) 4دوره محرومیت بنابراین (، 10-2-3 بند)

 ماند.صور ورزشکار باقی نمیقبرای کاهش مجازات براساس  محلیاز آنجاییکه تخلف عمدی بوده،  .2
 سه چهارم تا توانددوره محرومیت می(. براساس همکاری اساسی، 10-5و  10-4 بند)عدم کاربرد 

 سال خواهد بود. 1حداقل دوره محرومیت بنابراین  * .گرددساله تعلیق  4دوره یك 

 ، دوره محرومیت از تاریخ حکم دادرسی نهایی آغاز خواهد شد.10-11 بند مطابق .3

بطور دادرسی ، هیئت ثابت شده استمسابقه  حیندر  غیرطبیعی آزمایشگاهیآنجاییکه یافته  از .4
 ابطال خواهد کرد.خودکار نتایج آن مسابقه را 

آوری نمونه تا تاریخ جمع بعد از از نتایج حاصل توسط ورزشکارتمامی همچنین ، 10-8براساس بند  .5
 طرفی طور دیگری حکم کند.موازین عدالت و بی د مگر آنکهابطال خواهد ششروع دوره محرومیت 

بایست علناً منتشر شود مگر آنکه ورزشکار صغیر باشد از می 14-3-2در بند  شاره شدهاطالعات ا .6
 (.10-13شود) بند های اجباری هر مجازاتی محسوب میاینرو این مورد یکی از بخش
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هر  درهای ورزشی را ه یا سایر فعالیتمسابق هراجازه شرکت در  در طی دوره محرومیت ورزشکار .7
( ندارد. با 10-12-1یا وابستگان آن )بند  تحت قلمرو و اختیارات هر یك از امضاءکنندگانظرفیتی 

تیم یا استفاده از تسهیالت یك باشگاه یا سایر  یك تواند جهت تمرین بااین وجود، ورزشکار می
ماه آخر دوره محرومیت یا    2دوره کوتاهتر از الف( یا وابستگان آن در  عضو امضاءکننده هایسازمان

بازگردد. از اینرو، ورزشکار به ورزش  ،(10-12-2آخر دوره محرومیت اعمال شده )بند چهارم یكب( 
 قبل از پایان دوره محرومیت به تمرین بازگردد. ماه 2اجازه خواهد داشت 

 

 . 3مثال 

 خارج از مسابقهگیری نمونه در لیكاستروئید آنابو وجود یكغیرطبیعی آزمایشگاهی ناشی از یافته : شواهد
، ورزشکار کوتاهی قابل توجه نداشته استوی هیچگونه قصور یا  کند کهورزشکار اثبات می ،(2-1)بند 

 .بوده استآلوده  غیرطبیعی آزمایشگاهی به دلیل مصرف فرآوردهاین یافته  کند کههمچنین اثبات می

 اعمال پيامدها:
 

توانسته است، ثابت  کننده تأیید از طریق مدارکورزشکار  زیراخواهد بود.  10-2 بندشروع  نقطه .1
عمداً مرتکب نشده است، برای مثال او هیچ قصور تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ را  نماید که

 دورهبنابراین (، 10-2-3 و 10-2-1-1 بند)قابل توجهی در مصرف یك فرآورده آلوده نداشته است 
 (.10-2-2 بندسال خواهد بود ) 2محرومیت 

در رابطه با قصور را مورد  یهیئت دادرسی جهت کاهش و تخفیف مجازات مورد احتمالدوم،  گامدر  .2
تواند اثبات کند که تخلف از آنجاییکه ورزشکار می(. 10-5و  10-4دهد )بند تجزیه و تحلیل قرار می

هیچگونه  10-5-1-2آلوده بوده و براساس بند  فرآوردهك از قوانین مبارزه با دوپینگ بدلیل وجود ی
توبیخ ساله به یك  2صورت نگرفته، اعمال دوره محرومیت از یك دوره  قابل توجهیا کوتاهی  قصور
ورزشکار  قصوراین دوره محرومیت را براساس درجه  دادرسی کاهش خواهد یافت. هیئت کتبی

ماهه را  4ال آمده، این هیئت یك دوره محرومیت تعیین خواهد کرد. )طبق فرضی که در این مث
 اعمال خواهد کرد.(
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آوری نمونه تا شروع دوره تمامی نتایج کسب شده توسط ورزشکار از تاریخ جمع 10-8براساس بند  .3
 موازین عدالت و بیطرفی طور دیگری حکم کند.د مگر آنکه ابطال خواهد شمحرومیت 

بایست علناً منتشر شود مگر آنکه ورزشکار صغیر باشد از می 14-3-2شاره شده در بند اطالعات ا .4
 (.10-13شود) بند های اجباری هر مجازاتی محسوب میاینرو این مورد یکی از بخش

های ورزشی را در هر ورزشکار در طی دوره محرومیت اجازه شرکت در هر مسابقه یا سایر فعالیت .5
( ندارد. با 10-12-1کنندگان یا وابستگان آن )بند ظرفیتی تحت قلمرو و اختیارات هر یك از امضاء

تواند جهت تمرین با یك تیم یا استفاده از تسهیالت یك باشگاه یا سایر این وجود، ورزشکار می
ماه آخر دوره محرومیت یا    2الف( )های امضاءکننده عضو یا وابستگان آن در دوره کوتاهتر از سازمان

( به ورزش بازگردد. از اینرو، ورزشکار 10-12-2ت اعمال شده )بند آخر دوره محرومیچهارم یك ب()
 ماه قبل از پایان دوره محرومیت به تمرین بازگردد. 1اجازه خواهد داشت 

 

 . 4مثال 

با یك تخلف پس از مواجهه نداشته یا غیرطبیعی آزمایشگاهی که هرگز یك یافته  است ورزشکاری :شواهد
عملکرد خود  افزایشبرای را استروئید آنابولیك  یكپذیرد که می به اختیار خوداز قوانین مبارزه با دوپینگ 
  همکاری اساسی را داشته است.همچنین استفاده کرده است. ورزشکار 

 

 اعمال پيامدها:
 

اعمال  پایه االجرا خواهد بود و دوره محرومیتالزم 10-2-1 بنداز آنجاییکه این تخلف عمدی بوده،  .1
 د بود.سال خواه 4شده 

و  10-4)بندهای  وجود ندارد.قصور صورت گرفته دوره محرومیت مرتبط با  محلی برای کاهشهیچ  .2
 مصداق ندارد(. 5-10

سال  4تواند تا نیمی از می (، دوره محرومیت10-6-2 بند) اختیاری ورزشکاربراساس پذیرش تنها  .3
یابد. براساس همکاری اساسی ورزشکار کاهش 
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 *.گرددساله تعلیق  4دوره یك تا سه چهارم  تواندمی میت(، دوره محرو10-6-1بند به تنهایی )

مدت و همکاری اساسی با یکدیگر، حداکثر  اختیاری، با درنظر گرفتن پذیرش 10-6-4 بندمطابق با 
بنابراین . تعلیق گرددساله  4 محرومیت دورهاز یك تواند کاهش یافته یا تا سه چهارم می محرومیت

 محرومیت یك سال خواهد بود.حداقل دوره 

شود. چنانچه پذیرش ( آغاز می10-11 بنددوره محرومیت بطور کلی از روز حکم دادرسی نهایی ) .4
 10-11-2 بنددوره محرومیت طبق  عاملی در کاهش دوره محرومیت باشد، آغاز زود هنگام اختیاری

از یك وضعیت جلوگیری کند. با  این ماده سعی دارد از دو بار سود بردن ورزشکار. مجاز نخواهد بود
 10-11-2 بنداین وجود، چنانچه دوره محرومیت به تنهایی براساس همکاری اساسی تعلیق گردد، 

 آخرین استفاده ورزشکار از استروئیداز زمان  بالفاصلهگردد و دوره محرومیت همچنان اعمال می
 گردد.آغاز می آنابولیك

تا تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ تاریخ  ازتوسط ورزشکار  ه، تمامی نتایج حاصل10-8براساس بند  .5
 موازین عدالت و بیطرفی طور دیگری حکم کند.د مگر آنکه ابطال خواهد ششروع دوره محرومیت 

بایست علناً منتشر شود مگر آنکه ورزشکار صغیر باشد از می 14-3-2اطالعات اشاره شده در بند  .6
 (.10-13)بند  شودای اجباری هر مجازاتی محسوب میهاینرو این مورد یکی از بخش

های ورزشی را در هر ورزشکار در طی دوره محرومیت اجازه شرکت در هر مسابقه یا سایر فعالیت .7
( ندارد. با 10-12-1ظرفیتی تحت قلمرو و اختیارات هر یك از امضاءکنندگان یا وابستگان آن )بند 

ن با یك تیم یا استفاده از تسهیالت یك باشگاه یا سایر تواند جهت تمریاین وجود، ورزشکار می
ماه آخر دوره محرومیت یا    2الف( )های امضاءکننده عضو یا وابستگان آن در دوره کوتاهتر از سازمان

( به ورزش بازگردد. از اینرو، ورزشکار 10-12-2آخر دوره محرومیت اعمال شده )بند  چهارمیك ب()
 ه قبل از پایان دوره محرومیت به تمرین بازگردد.ما 2اجازه خواهد داشت 
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 . 5مثال 
ورزشکار با فریبکاری در طی دوره محرومیت ورزشکار، با اعمال نفوذ کمك  پشتیبانپرسنل یکی از  شواهد:

ورزشکار خود به خود  پشتیبانکند تا ورزشکار محروم با نام غیر واقعی در یك مسابقه حضور یابد. پرسنل می
قبل از صدور ابالغ تخلف از قانون مبارزه با دوپینگ توسط  ،(2-9تخلف از قانون مبارزه با دوپینگ )بند با این 

 شود.مواجه می ،یك سازمان مبارزه با دوپینگ
 

 اعمال پيامدها:
 

سال خواهد بود.  4تا حداکثر  2، دوره محرومیت بسته به شدت تخلف از 10-3-4به استناد بند  .1
 سال را اعمال خواهد کرد(. 3ین مثال آمده، هیئت دادرسی دوره محرومیت )طبق فرضی که در ا

یکی از  ،برای کاهش دوره محرومیت مرتبط با قصور وجود ندارد زیرا عمدی بودنهیچ محلی  .2
را  10-5-2گردد. )تفسیر بند محسوب می 2-9عناصر تخلف از قانون مبارزه با دوپینگ در بند 

 مالحظه نمایید.(

تخلف تنها مدرک قابل قبول است، دوره دارد پذیرش ، که اظهار می10-6-2بند به استناد  .3
تواند تا نصف تقلیل یابد. )طبق فرضی که در این مثال آمده، هیئت دادرسی دوره می محرومیت

 ماهه را اعمال خواهد کرد( 18محرومیت 

ورزشکار صغیر  پشتیبانل باید علناً منتشر شود مگر آنکه پرسن 14-3-2اطالعات اشاره شده در بند  .4
 (.10-13شود )بند های اجباری هر مجازاتی محسوب میباشد، از اینرو این مورد یکی از بخش

 

 . 6مثال 

ماهه محروم  14ای یك دوره ورزشکاری است که برای اولین تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ بر شواهد:
درنظر گرفته شده است. حال ورزشکار در یك ماه تعلیق برای وی  4 ،بدلیل همکاری اساسی شده، و

گیری حین مسابقه بدلیل وجود یك ماده محرک در نمونه اخذ شده که ماده خاص نیست، مرتکب نمونه
کند که هیچگونه قصور یا (. ورزشکار ثابت می2-1شود )بند دومین تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ می

کار در این رابطه همکاری اساسی داشته است. اگر این مورد اولین نداشته است و ورزش یکوتاهی قابل توجه
ماه بدلیل  6ماه محروم و به مدت  16به مدت  اشد هیئت دادرسی ورزشکار رمحسوب میتخلف ورزشکار 

 نمود.همکاری اساسی تعلیق می
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 اعمال پيامدها:
 

ن ارتکاب به نقض قوانین مبارزه با در ارتباط با دومی 10-7، بند 10-7-5و  10-7-4-1به واسطه بندهای  .1
 االجرا است.دوپینگ الزم

 دوره محرومیت بیشتر از: 10-7-1طبق بند  .2

 ماه؛ 6الف(  

نیمی از دوره محرومیت اعمال شده برای اولین تخلف بدون احتساب هیچ کاهشی در مجازات ب(   
 د(؛ یاماه خواهد بو 7ماه یعنی  14) در این مثال نیمی از  10-6براساس بند 

ای االجرا برای دومین تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ به گونهدو برابر مدت محرومیت الزم (ج
بدون احتساب هرگونه تخفیف  ،که تخلف صورت گرفته همانند تخلف نوبت اول فرض شود

 .ماه خواهد بود( 32ماه یعنی  16برابر  2)که در این مثال، معادل  10-6مجازات وفق بند 

ماه  32در مجموع  )ج( و و )الف(، )ب( دوره محرومیت برای دومین تخلف بیشتر از موارد ینبنابرا
 خواهد بود.

)کاهش  نمایدبررسی می 10-6براساس بند  هیئت دادرسی امکان تعلیق یا کاهش مجازات رادر گام بعد  .3
ری اساسی( کاربرد دارد. )همکا 10-6-1در مورد دومین تخلف تنها بند  .های بدون ارتباط با قصور(مجازات

بنابراین حداقل دوره  *ماه تعلیق کرد. 32توان تا سه چهارم دوره محرومیت را می درصورت همکاری اساسی

ماه خواهد بود. )طبق فرضی که در این مثال آمده، هیئت دادرسی بدلیل همکاری قابل توجه،  8محرومیت، 
 یابد(.سال کاهش می 2ین دوره محرومیت اعمال شده به کند، بنابراماه از دوره محرومیت را تعلیق می 8

غیرطبیعی آزمایشگاهی در حین مسابقه مشخص شده، هیئت دادرسی بصورت خودکار تمامی نتایج  چون یافته .4
 کسب شده در این مسابقه را ابطال خواهد کرد.

شروع دوره محرومیت نیز  آوری نمونه تا، تمامی نتایج کسب شده توسط ورزشکار از تاریخ جمع10-8طبق بند  .5
 طرفی طور دیگری حکم کند.ابطال خواهد شد مگر آنکه موازین عدالت و بی
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باید علناً منتشر شوند، مگر آنکه ورزشکار صغیر باشد، از اینرو این مورد  14-3-2اطالعات اشاره شده در بند  .6
 (.10-13شود )بند های اجباری هر مجازاتی محسوب مییکی از بخش

های ورزشی را در هر ظرفیتی کار در طی دوره محرومیت اجازه شرکت در هر مسابقه یا سایر فعالیتورزش .7
( ندارد. با این وجود، 10-12-1تحت قلمرو و اختیارات هر یك از امضاءکنندگان یا وابستگان آن )بند 

های سازمان تواند جهت تمرین با یك تیم یا استفاده از تسهیالت یك باشگاه یا سایرورزشکار می
آخر یك چهارم ماه آخر دوره محرومیت یا   ب(  2امضاءکننده عضو یا وابستگان آن در دوره کوتاهتر از الف( 

ماه  2( به ورزش بازگردد. از اینرو، ورزشکار اجازه خواهد داشت 10-12-2دوره محرومیت اعمال شده )بند 
 قبل از پایان دوره محرومیت به تمرین بازگردد.

 

، حداکثر تعلیق دوره محرومیت برای همکاری  WADAبه محض تصویب  استثناییشرایط در  *

 با تأخیر انجام شود. سه چهارم باشد و گزارش و انتشار خبرتواند بیشتر از اساسی می


