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  :عبارتند از

  

ارتقاء  هنتيجدر جهت شركت در ورزش عاري از دوپينگ و  انصيانت از حقوق اوليه ورزشكار •

 سالمت، انصاف، جوانمردي، تساوي و برابري براي ورزشكاران در سراسر جهان، و
  

هماهنگ، يكنواخت و مؤثر  بصورت هاي مبارزه با دوپينگ  اده شدن برنامهحصول اطمينان از پي •

 .، شناسايي، ممانعت و پيشگيري از دوپينگفكشالمللي و ملي جهت  ح بينوو كارآمد در سط

 

   نامه نظام
دوپينگ در ورزش قرار دارد و  نامه يك سند بنيادين و جهاني است كه در رأس برنامه جهاني مبارزه با نظام

نامه، پيشرفت و گسترش تالش براي مبارزه  نظامهدف از اين . ريزي شده است براساس آن پي موصوف رنامهب
با دوپينگ از طريق ايجاد هماهنگي و يكنواختي عناصر مركزي و اصلي مبارزه با دوپينگ در سطح جهان 

در موضوعاتي كه نامه به قدر كافي جهت دستيابي به هماهنگي كامل  نظاممقصود اين است كه . است

ها كلّيت و عموميت  يكنواختي الزم است اختصاصي بوده و در همان حال نيز به اندازه كافي در ديگر زمينه
  .پذيري الزم را فراهم آورد داشته باشد تا در اجراي اصول پذيرفته شده مبارزه با دوپينگ امكان انعطاف

  .يم شده استنامه با توجه به اصل نسبيت و حقوق بشر تنظ نظاماين 

  
المللي  بين كنوانسيونمنشور المپيك و : تفسير [

در ورزش در پاريس  اتخاذ شده دوپينگ مبارزه با

 دو، هر ،)كنوانسيون يونسكو( 2005 اكتبر 19مورخ 

عنوان دوپينگ در ورزش را ب مبارزه باپيشگيري و 

المللي  مهم و اساسي از مأموريت كميته بين يبخش

نيز نقش اصلي و اساسي اين  المپيك و يونسكو و

   ].اند نامه را به رسميت شناخته نظام
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  برنامه جهاني مبارزه با دوپينگ 

برنامه جهاني مبارزه با دوپينگ جهت حصول اطمينان از هماهنگي مطلوب و عملكرد بهينه، كليه عناصر الزم 
  :عناصر اصلي عبارتند از. پينگ گنجانيده استالمللي و ملي مبارزه با دو هاي بين  را گرد هم آورده و در برنامه

  

  نامهنظام   :سطح اول 

  المللي استانداردهاي بين   :سطح دوم 

  كارها الگو هاي عملكرد بهينه و بهترين راه      :سطح سوم 

  

  المللي استانداردهاي بين

ابتدا در مشاوره با  المللي براي اصول فني و عملي مختلف در برنامه مبارزه با دوپينگ استانداردهاي بين

به  )WADA(نامه تنظيم شده و سپس توسط آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ  نظامها و امضاكنندگان  دولت
سويي بين سازمانهاي گوناگون  المللي، ايجاد هماهنگي و هم هدف اصلي استانداردهاي بين. رسد تصويب مي

عهده دارند، مة جهاني مبارزه با دوپينگ را بررنامبارزه با دوپينگ كه مسئوليت بخشهاي تكنيكي و عملي ب

در موارد الزم و پس از . المللي، الزامي است نامه، تبعيت از استانداردهاي بين نظامجهت پذيرش . باشد مي
مربوطه و بررسي پيشنهادات موجه ومدلل آنها و  نفعان ذينامه و ساير نظام گانامضاءكنند و با دولتهامشاوره 

المللي در  روز شدن استانداردهاي بين جرايي سازمان جهاني مبارزه با دوپينگ، امكان تغيير و بهتصويب هيأت ا

نامه  نظامروز شده  هاي تجديد و به  المللي و تمامي نسخه استانداردهاي بين. فواصل زماني مشخص وجود دارد
  .االجراء خواهند بود الزمكه در آنها مشخص شده است ،  خواهد شد و از تاريخي درج WADAبر روي سايت 

  

المللي حاوي جزئيات فني  استانداردهاي بين: تفسير[

اين  .باشند نامه مي نظامالزم براي اجراي 

 ،ها براساس مشاوره با دولت استانداردها

 ،مربوطه نفعان ذيو ساير  نامه نظامگان امضاءكنند

توسط متخصصين تهيه و تكميل شده و به صورت 

اين نكته بسيار ذكر . گردند رائه مياسناد جداگانه، ا

 WADAمهم و ضروري است كه كميته اجرائي 

به اعمال تغييرات مقتضي در استانداردهاي قادر 

 نامه نظامالمللي بدون نياز به ايفاد متمم  بين

  ].باشد مي
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  راه كارها وعملكرد   ي از بهترينالگوهاي
  

هيه شده المللي، ت نامه و استانداردهاي بين نظاماساس كارها، بر  هاي اجرايي و راه  الگوهايي از بهترين روش
هاي مختلف مبارزه با دوپينگ  هاي مناسب را در زمينه حل  تا راه يافتد نخواه وسعهاست و از اين پس نيز ت

د اين الگوها و راهكارها توسط آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ پيشنها. فراهم آورده و در دسترس قرار دهند

گيرد ولي استفاده از آنها اجباري و الزامي  قرار مي مربوطه نفعان ذيو ساير  كنندگانءامضا در دسترسشده و 
آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ همچنين تعدادي از راهنماهاي آموزشي را در دسترس . نخواهد بود

  . كنندگان قرار خواهد دادءامضا

 
  

ي متفاوتي را ها الگو، جايگزين اسناداين : تفسير[

دهد تا ايشان از بين اين  قرار مي نفعان ذيدر اختيار 

تعدادي از . يكي را انتخاب كنند ،موارد جايگزين

ممكن است از بين اين الگوها يا الگوهاي  نفعان ذي

را براي انطباق، انتخاب  عملكرد ، بهترينديگر

با تغييرات  را ها اين مدل ممكن استديگران  .نمايند

با اين وجود هنوز ساير  .تي بپذيرندو اصالحا

مطابق را خود  قوانينتوسعه  ،ممكن است نفعان ذي

خاص تعيين شده در اين  با اصول كلي و ملزومات

  .نامه انتخاب نمايند نظام

هاي خاصي از كار  براي بخش كارها يا راه اسناد الگو 

براساس نيازها و  وتوسعه يافته  مبارزه با دوپينگ

 نفعان ذيشناخته شده هر يك از  توقعات كلي و

     ].تدوين شده است
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  دوپينگنامه جهاني مبارزه با  نظام و بنيادين مباني منطقي

  
اين . ندا ريزي شده هاي ذاتي و معنوي ورزش پي  هاي مبارزه با دوپينگ در راستاي صيانت از ارزش  برنامه
به يعني گيرند كه همان جوهره المپيزم،  رار ميمورد اشاره ق "روح ورزش"عنوان هاي معنوي اغلب ب  ارزش

شمار رفته و در واقع  هب استعدادهاي طبيعي هر فرد، براي دنبال تعالي انسان از طريق كمال تخصيص يافته
روح ورزش، اعتالء و ارج نهادن به روح، جسم و انديشة . است بازي جوانمردانه صحيح چگونگي و مفهوم

  : شامل آوريم بدست ميكه از طريق ورزش  است اييارزشه و انعكاسي ازانساني 
  

 اخالق، بازي منصفانه و صداقت •

 سالمت •

 تعالي در عملكرد •

 تربيت، ادب و شخصيت •

 شادي و لذت •

 كارگروهي •

 از خود گذشتگي، تعهد  •

  قوانينو مقررات احترام به  •

 احترام به خود و ديگرشركت كنندگان •

 شجاعت و جوانمردي •

 مهمبستگي و احترام به عمو •

  
  .با روح ورزش، در تضاد است بطور بنيادين و از اساسدوپينگ 

  
الزم است هر يك از سازمانهاي  نامه نظامبا دوپينگ از طريق ارتقاء و تعالي روح ورزش، بر اساس  مبارزهبراي 

ن هاي آموزش و پيشگيري ورزشكاران از جمله ورزشكارا  مبارزه با دوپينگ به تنظيم، توسعه و اجراء برنامه
  .آنها بپردازند پشتيبانجوان و همچنين كاركنان همراه يا 
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  لبخش او

 كنترل دوپينگ
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  مقدمه

نامه، به قوانين خاص مبارزه با دوپينگ اختصاص دارد كه توسط سازمانهايي كه مسئوليت انطباق، وضع،  نظامبخش اول 
المللي  المپيك، كميته بين المللي عنوان مثال كميته بينب(عهده دارند ي قوانين مبارزه با دوپينگ را بتصويب و اجرا

برگزاركنندگان مسابقات بزرگ و سازمانهاي  ،هاي ملي المپيك و پارالمپيك المللي، كميته هاي بين  پارالمپيك، فدراسيون
الذكر  ه سازمانهاي فوقمجموعلي طور كب. ردگي ميرعايت شده و به دقت، مورد توجه قرار  الزاماً) ملي مبارزه با دوپينگ

  .شوند سازمانهاي مبارزه با دوپينگ، خوانده مي

االجراء توسط هر يك از سازمانهاي مبارزه با  عنوان قوانين الزمو بايد ب الزامي بودهنامه، در ماهيت خود  نظامكليه قوانين 
وضع و تدوين قوانين فراگير مبارزه با دوپينگ  نامه نياز به نظاماگرچه . افراد رعايت شوند ديگر دوپينگ، ورزشكاران و

نامه بايد بدون  نظامبرخي از مقررات و بندهاي  عين حالدر ليكن . كند هاي مبارزه با دوپينگ را برطرف نمي  سازمان

ر ديگ برخي ، ودهاجرا شهيچگونه تغيير در ماهيت، دقيقاً و منطبق با قوانين هر يك از سازمانهاي مبارزه با دوپينگ 
نامه داراي اصول راهنمايي كنندة الزام آوري است كه به هر يك از سازمانهاي مبارزه با دوپينگ اجازه  نظامبندهاي 

نيازهاي الزم  توانند پيش همچنين اين سازمانها مي .بپردازندقوانين  به تدوينطور بومي ز و بدهد كه به نحو مورد نيا مي

نامه  نظامنيازها در  به دليل وجود اين قبيل پيش  ،نامه را تدوين نمايند نظامي ندهاجهت اجراي قوانين در هر مورد از ب
  . نيازي به تكرار آنها در قوانين مبارزه با دوپينگ سازمانهاي مذكور نيست

قوانين مبارزه با دوپينگ همانند قوانين مسابقات، قوانين ورزشي هستند كه بستگي تام به نوع و شرايط ورزش مربوطه 
با اين قوانين همراه  و فتهيكي از شروط شركت در رقابتها پذير ورزشكاران و ديگر افراد اين قوانين را به عنوان. ددارن

كليه ورزشكاران يا ديگر افراد حقيقي تحت حاكميت و آگاهي هر يك از امضاكنندگان جهت حصول اطمينان از . شوند
و با آن  مبارزه با دوپينگ مربوطه آگاههاي   انين الزم االجراي سازماننسبت به مقررات و قو نظارت آنها و سازمانهاي تابعه

  .هستندسلسه مراتب اجرايي و مقررات مشخصي  ملزم به وضعاند ،   توافق و انطباق حاصل كرده

بايست سلسله مراتب اجرايي و مقررات مشخصي را جهت حصول اطمينان از رضايت  ميكنندگان ءهر يك از امضا
و افشاي اطالعات محرمانه و خصوصي كه براساس اين هاي تابعه نسبت به انتقال  ديگر افراد و سازمان ان وورزشكار

بوده تا بتواند مجازات و عواقب  نامه نظاماين مقررات بايد در انطباق با . الزم و مجاز شمرده شده است مقرر دارند نامه نظام

   .كنند، اعمال نمايند تخلف مي مقرراتحقيقي كه از اين  را براي آن دسته از ورزشكاران و ديگر افراد مناسب
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ين قوانين و سلسله مراتب اجرايي مخصوص ورزش با اين هدف كه قوانين و مقررات مبارزه با دوپينگ به طريق ا

ها آن .كيفري و مدني هستند هاي رويههماهنگ و يكنواخت در سراسر جهان به اجراء درآيد، داراي طبيعتي متمايز از 

بايد  قوانينشدند، اگرچه اين  اقامه دعوي و دادخواهي تفسير يا محدود نمياستانداردهاي قانوني  مقتضيات ملي و اساسبر
هاي دادرسي و   ها و هيأت كليه دادگاه. گذارند تدوين شوند نسبيت احترام مياصول حقوق بشر و  هايي كه به روش به

، بايد از طبيعت متمايز قوانين مبارزه به يك مورد تخلف مربوطنين و مقررات بررسي حقايق و قوا در هنگاممراجع قضايي 

نامه منظور شده است، رضايت طيف  نظامقوانين و مقرراتي كه در  ،گاه بوده و به آن احترام بگذارندنامه آ نظامبا دوپينگ 
رسيدن و  يت و عالقه آنها برايوسيع و عده زيادي از اعضاء را در سراسر جهان به نمايش گذاشته و باعث جلب رضا

  .ه شده استمنصفانتعلق خاطر به ورزش 
  

آن دسته از مقرراتي كه بايد توسط همه : تفسير[

مبارزه بادوپينگ ، بدون   هاي و هر يك از سازمان

  ، در بندهيچگونه تغييري رعايت و اجراء شوند

مثالً جهت ايجاد . ذكر شده است 2-2-23

است كه كلية  هماهنگي كامل بسيارمهم

خود را  نامه تصميمات نظامامضاءكنندگان 

اساس فهرست مشتركي از قوانين تنظيم بر

نمايند، همچنين مسئوليت و اصول اثبات دوپينگ 

و پيامدهاي در نظر گرفته شده براي موارد تخلف 

از قوانين مبارزه با دوپينگ بايد در بين سازمانهاي 

نين بايد در اين قوا. مختلف مشابه و يكسان باشد

 كليه موارد و جهات يكسان باشند بطوريكه اگر

المللي يا در  هاي بين  در يكي از فدراسيون دادرسي

سطح ملي و يا در دادگاه حكميت ورزشي 

)CAS  ( انجام شود، از قوانين مشتركي تبعيت

  . نمايند

 23- 2- 2نامه در بند  نظامبعضي از مقررات 

تي اگر يك اند ، معهذا ح فهرست و ذكر نشده

سازمان مبارزه با دوپينگ نياز به ثبت و اجراي 

كامل و رعايت كلمه به كلمه آنها نداشته باشد، در 

اين . ماهيت  اجباري و الزامي شمرده مي شوند

و طبقه قرار   قوانين بطور كلي در دو دسته

اول برخي از مقررات و بندها كه : گيرند مي

ف به اجراي سازمانهاي مبارزه با دوپينگ را موظ

كند ولي به تكرار اين قوانين  بعضي از قوانين مي

بعنوان مثال  در مقررات داخلي آنها نيازي نيست،

هاي مبارزه با دوپينگ بايد آزمايشات  همه سازمان

در فصل پنجم را  مقيدهاي   گيري و نمونه

ريزي نموده و اجراء كنند ولي لزومي به  برنامه

، ن داخلي آنها نيستدر قواني دستوراتتكرار اين 

دوم بعضي از مقررات كه در ماهيت خود اجباري 

با هستند ولي به هر يك از سازمانهاي مبارزه 

دهند كه در اجراي مقررات خود  دوپينگ، اجازه مي

نيازي  انعطاف پذيري داشته باشند، بعنوان مثال

نيست كه كليه امضاءكنندگان را وادار نمود تا در 

نتايج يا مراحل دادرسي از مورد مراحل مديريت 

هم اكنون . يك دستورالعمل مشترك تبعيت نمايند

مراحل متفاوت ولي موثر و مختلفي در مورد مراحل 

مديريت نتايج يا مراحل دادرسي بين 

ي و سازمانهاي هاي مختلف بين الملل  فدراسيون

نامه، لزومي به  نظاماساس بر. ملي وجود دارد

راحل برخورد با ايجاد وحدت روية مطلق در م

نتايج يا مراحل دادرسي، وجود ندارد، بلكه الزم 

است كه روشهاي گوناگون هر يك از 

   ].نامه، منطبق باشد نظامامضاءكنندگان با اصول 
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  تعريف دوپينگ: فصل اول

  

در دوپينگ عبارت است از وقوع يك يا چند مورد از موارد تخلف از قوانين و مقررات مبارزه با دوپينگ كه 
  .نامه به تفصيل بيان شده است نظام 2-10تا  2-1بندهاي 

    
  تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ: فصل دوم

  
، محسوب مبارزه با دوپينگ قوانينهدف از فصل دوم مشخص كردن شرايط و مواردي است كه تخلف از 

نكه يك مورد يا موارد بيشتر براساس اي دوپينگرسيدگي يا دادرسي براي موارد تخلف و ارتكاب به . شوند مي
  .شود تخلف از اين قوانين اختصاصي رخ داده باشد، انجام مي) دو يا چند مورد(

آنچه كه تخلف از هر يك از قوانين دوپينگ محسوب  ازورزشكاران يا ديگر افراد حقيقي در مقابل آگاهي 

  . اند، مسئوليت كامل دارند مواد ممنوعه منظور شده فهرستشود و همچنين مواد و روشهايي كه در  مي
  :شود موارد ذيل تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب مي

  
 

  وجود يك نوع مادة ممنوعه ، يا مواد حاصل از سوخت و ساز ، در نمونه يك ورزشكار       2- 1 
  

اده ممنوعه به بدن خود مد شدن هر نوع واروظيفة  فردي هر ورزشكار اين است كه از    1-1-2

لذا در صورتيكه هر نوع ماده ممنوعه، يا مواد حاصل از سوخت و ساز . عمل آوردممانعت ب
يا نشانگرهاي مربوط به آنها در نمونه ورزشكاران يافت شود، مسئوليت آن بر عهده 

لذا جهت اعالم و اثبات  تخلف  ورزشكار از قوانين مبارزه با . ورزشكاران خواهد بود

الزم نيست كه نيت، عمد، قصور، اهمال يا آگاهي ورزشكار از  2- 1دوپينگ بر اساس بند 
  .مصرف مورد ارزيابي 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 . شود در نظر گرفته ميورزشكار  قصور

ت عنوان تح CASبه يكسري تصميمات 

ورزشكار  قصور. است وابسته "مسئوليت اكيد"

براي تعيين پيامدهاي تخلف از قوانين مبارزه با 

اين . شود درنظر گرفته مي 10 فصلدوپينگ طبق 

  ].گردد حمايت مي CASاصل دائماً از سوي 
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تأكيد بر با  2-1اثبات كامل يك مورد تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ بر اساس بند    2-1-2

وجود يك ماده ممنوعه يا مواد حاصل از سوخت و : گيرد يكي از موارد زير صورت مي

صرفنظر  Bورزشكار، در صورتيكه ورزشكار از آناليز نمونه  Aنشانگرها در نمونه ساز يا 
ورزشكار، آناليز شده  B، آناليز نشده باشد، يا در صورتيكه نمونه Bكرده باشد و نمونه 

 Bماده ممنوعه يا مواد حاصل از سوخت و ساز يا نشانگرهاي آن در نمونه  باشد و وجود

در  ورزشكار Bد؛ يا درصورتيكه نمونه مربوط به وي تأييد شده باش Aاو، مطابق با نمونه 
ماده ممنوعه يا مواد حاصل از  دو بطري ريخته شده باشد و آناليز بطري دوم وجود

  .طري اول را تأييد نمايديا نشانگرهاي موجود در ب سازسوخت و 
  

نظر اختصاصي دربراي آنها آستانه كمي  ،كه در فهرست ممنوعه به استثناي موادي  3-1-2
گرفته شده است، وجود هر مقدار از مادة ممنوعه يا مواد حاصل از سوخت و ساز و يا 

  .دشو نشانگرهاي آنها در نمونة ورزشكار، تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب مي
  

المللي،  ، درفهرست ممنوعه يا استانداردهاي بين2- 1عنوان استثناء بر قاعده كلي بندب   4-1-2
اي كه احتماالً ممكن است   توان معيارهاي خاصي براي ارزيابي و بررسي مواد ممنوعه مي

  . درنظر گرفت ،در درون بدن نيز توليد شوند

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

نتايج ممكن است به انتخاب و  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 يا تالش براي مصرف يك مادة ممنوعه يا روش ممنوعه توسط يك ورزشكار 2-2
  

زشكار است كه از وارد شدن هر نوع ماده ممنوعه به بدن خود وظيفه فردي هر ور  1-2-2

بر همين اساس براي  .اي را استفاده نكند جلوگيري به عمل آورد و هيچ روش ممنوعه
احراز و اثبات تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ جهت استفاده از يك ماده ممنوعه يا 

ل يا آگاهي از مصرف، مورد روش ممنوعه الزم نيست نيت، قصد، عمد، قصور، اهما

  .ارزيابي قرار گرفته و نشان داده شود
  

جهت اثبات تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ، موفق بودن يا نبودن مصرف يك ماده    2-2-2
يا تالش براي ) مصرف(ممنوعه يا روش ممنوعه، موضوع اصلي نيست بلكه تنها استفاده 

عه جهت احراز تخلف از مقررات مبارزه با دوپينگ استفاده از ماده ممنوعه يا روش ممنو

  .كافي است
  
 "مصرف"اينكه ممكن است : 2- 2تفسير بند [

يك ماده ممنوعه يا  "تالش براي مصرف"يا 

روش ممنوعه با داليل و قراين معتبر و قابل اتكاء، 

. اثبات شود، همواره مورد بحث بوده است

، ذكر شده است 3-2همانطوريكه در تفسير بند

اثبات كامل نياز به احراز تخلف از يكي از قوانين 

 ،دارد 2-1با دوپينگ بر اساس بند  مبارزه

همچنين  "تالش براي مصرف"يا  "مصرف"

ممكن است بر اساس دالئل معتبر و قابل اتكاء 

اعتراف توسط ورزشكار، اعالم : ديگري باشد مثالً

شهادت يك شاهد، مدارك و شواهد مستند، نتايج 

اي نتايج  آمده از پرونده بررسي دورهبدست 

آوري شده  هاي جمع ز جمله دادهآزمايشات ا

عنوان بخشي از پاسپورت بيولوژيكال ورزشكار و ب

يا ديگر اطالعات بدست آمده از آناليز 

آزمايشگاهي كه همة الزامات وجود يك ماده 

. را در بر نداشته باشد 2-1 بندممنوعه بر اساس 

ن است بر اساس اطالعات براي مثال مصرف ممك

مطمئن بدست آمده از آناليز آزمايشگاهي نمونه 

A  بدون اينكه توسط (يك ورزشكار، اثبات شود

يا اينكه ) تأييد شود Bتجزيه آزمايشگاهي نمونه 

صرفاً بر اساس نتايج بدست آمده از تجزيه 

به تنهايي آن هم در  Bآزمايشگاهي نمونه 

وپينگ يك توضيح مواردي كه سازمان مبارزه با د

قانع كننده و قابل قبول راجع به 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  دي بودنعماين واقعيت كه . ورزشكار دارد

اثبات دارد و بايد به نحوي به به اثبات كردن 

تضعيف قوانين برسد باعث كم شدن ارزش يا 

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

يك ماده يا روش  "مصرف"در مورد  2- 2و 

  . گردد ممنوعه نمي

يك ماده ممنوعه توسط ورزشكار  "مصرف"

محسوب  تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ

را اينكه ورزشكار يك ماده ممنوعه  گردد، مگر مي

 در ،ممنوع نيستمسابقات خارج از هنگام  كه

. كرده 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،

ممكن " چه موقع"نظر از اينكه اين ماده صرف

تخلف از  ،يا تجويز شده باشد "مصرف"است 

 ]).شود محسوب مي 2- 1بند 
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 گيري نمونه انجام، امتناع يا قصور در طفره رفتن 3-2

بدون توجيهات  گيري نمونه يا امتناع يا قصور در انجام گيري نمونهاز  فرار، طفره رفتن، سرباز زدن
  .گيري س از احضار يا ابالغ بر اساس قوانين اجرايي نهاد مجاز به نمونهقابل قبول پ

  

   ورزشكارقصور از الزامات مربوط به دسترس بودن    4-2

هاي محل حضور  يا قصور در پر كردن و ارسال فرم گيري نمونهبار غيبت در  3از  لفيقيرگونه ته               

ها تعريف شده است ظرف  وارسيگيري و  المللي براي نمونه نبي اي كه در استاندارد به گونه ورزشكار
  .است بانك اطالعات ثبت شدهدر يك  ي كه نامشماه از سوي ورزشكار 12مدت 

  

 كنترل دوپينگ بخش از جهت دستكاري در هردستكاري يا تالش  5-2

 هاي در تعريف روش كه جهاتي به ،روند كنترل دوپينگ اخالل و خرابكاري درهرگونه انجام 
تالش  يا مداخله عمدي شامل بدون محدوديت ،دستكاري .ممنوعه چيزي از آن عنوان نشده باشد

آميز به  فريب جعلي و اطالعات ارائهبراي مداخله و ايجاد مزاحمت براي مسئولين كنترل دوپينگ، 
  .ستاسازمان مبارزه با دوپينگ يا تهديد به وادار كردن يا تالش به وادار كردن يك شاهد بالقوه 

  
 ثابت شود ربعنوان مثال اگ: 2-3تفسير بند [

انجام رسمي از  طفره به عمد قصد ورزشكاري

يا  را داشته و يا از انجام تست دوپينگكنترل 

عمل وي تخلف از  اجتناب نمايد دريافت ابالغيه

 تخلف. گردد قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب مي

دي تواند عم مي" گيري قصور از شركت در نمونه"

يا ناشي از سهل انگاري ورزشكار باشد، حال آنكه 

از شركت در  "امتناع"يا " طفره رفتن"

  ].گردد گيري عملي عمدي محسوب مي نمونه

  

عوض  بندعنوان مثال اين ب: 2 - 5تفسير بند [

موجود در هاي  كيت شناسايي هاي  شماره ندكر

گيري، شكستن  هنگام نمونه فرم كنترل دوپينگ

 دستكارييا  Bزمان آناليز نمونه  در Bشيشه 

يك نمونه با اضافه كردن يك ماده خارجي را 

  .كند ممنوع مي

برخورد تهاجمي با مسئولين كنترل دوپينگ يا 

افراد ديگري كه در امور كنترل دوپينگ مشغولند 

 شود اما محسوب نميدستكاري  جزءهر چند 

انضباطي سازمانهاي ورزشي مورد  قوانينعنوان ب

   ].گيرند قرار ميتوجه 
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  مالكيت يك ماده ممنوعه و يا يك روش ممنوعه    6-2
  

مسابقات، توسط ورزشكار يا  ناده ممنوعه يا روش ممنوعه در حيمالكيت هر نوع م   1-6-2
هاي ممنوعه كه در خارج از مسابقات ممنوع   مالكيت  هر يك از مواد ممنوعه و روش

باشد، مگر اينكه ورزشكار  ارج از مسابقات، ممنوع مياند، توسط ورزشكار در مواقع خ شده

ثابت كند كه مالكيت  اين ماده مطابق با صدور معافيت مصرف  4-4بر اساس بند 
  .يا ديگر داليل موجه و قابل قبول بوده است (TUE) درماني

  

، يا اند مسابقات ممنوع شده حينمالكيت هر نوع ماده ممنوعه يا روش ممنوعه كه در  2-6-2

در مواقع  اند، ت هر نوع ماده يا روش ممنوعه كه در خارج از مسابقات ممنوع شدهمالكي
ورزشكار كه به نحوي در امر مسابقات و  پشتيبانخارج از مسابقات، توسط كاركنان 

  پشتيبانمگر اينكه كاركنان  ،باشد ، ممنوع ميهستند ورزشكاردر ارتباط با تمرينات 

مطابق با صدور معافيت مصرف  مواد مالكيت  اين 4-4د بر بن ند كه بناورزشكار ثابت كن
 .درماني يا ديگر داليل و توجيهات قابل بوده است

  

  قاچاق يا تالش براي قاچاق هر گونه ماده ممنوعه يا روش ممنوعه  7-2

  

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

شامل مواردي مانند خريدن  براي مثال، قابل قبول

يك ماده ممنوعه براي دادن به  يا مالكيت

موارد يا  در مگر نخواهد بود، دوستان يا بستگان

هنگاميكه شخص داراي  شرايط پزشكي موجه

خريدن : ، بعنوان مثالنسخه پزشك باشد

  ] .انسولين براي يك كودك ديابتي

  

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

، تيم سط پزشكممنوعه تو موادمثال شامل حمل 

هاي اورژانس و   منظور مقابله و رويارويي با وضعيتب

  ].باشد حاد پزشكي مي
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تجويز يا تالش براي تجويز هر گونه ماده ممنوعه يا روش ممنوعه در حين مسابقات به    8-2

يا تجويز يا قصد تجويز يك ماده ممنوعه يا روش ممنوعه كه در خارج از مسابقات  ،ورزشكاران

   باشد به ورزشكاران در خارج از مسابقات ع ميممنو

  

   دستي و هم تباني    9-2

در تخطي  دستي و هم يا هرگونه مشاركت سرپوش گذاشتن، تباني، حمايت، معاونتكمك، تشويق،              

از سوي  10-12-1يا تخطي از بند  خطي از اين قوانيناز قوانين مبارزه با دوپينگ  يا تالش براي ت
  .ديگري فردهر 

  

  همكاري ممنوعه   10-2

 يك سازمان مبارزه با دوپينگ تحت اختيار و صالحيتهمكاري يك ورزشكار يا هر فرد ديگري كه              

  :ورزشكار كه پشتيبانبا هر يك از كاركنان  اي يا وابسته به ورزش قرار دارد در حيطه حرفه
  

  در يك دورهقرار داشته و  ارزه با دوپينگسازمان مبتحت اختيار و صالحيت يك    2- 1-10
  برد يا محروميت بسر مي

  
قرار نداشته و نتوان براي وي  مبارزه با دوپينگتحت اختيار و صالحيت يك سازمان    2- 2-10

ثر ارتكاب درنظر گرفت، ولي وي در ا WADAمحروميتي وفق روند مديريت نتايج كد 

محكوم شده باشد، درصورتيكه در انجام ) غليش(اي  ي يا حرفهباطبه اعمال جنايي، انض
پذيرش كد براي چنين شخصي  قوانيندخالت داشته و  مبارزه با دوپينگتخلف از قوانين 
 سال از زمان 6از  تر سلب صالحيت چنين فردي براي مدتي طوالني. قابل اجرا باشد

اي يا  همحروميت جنايي، حرفي يا در طي دوره باطاي، انض صدور حكم جنايي، حرفه
  د؛ ياوش ي اعمال ميباطانض

  

در  ،تصريح شده 2-10-2يا  2- 10- 1 بنددر  براي فردي كهيا واسطه  بعنوان نفر اول  2- 3-10
  .باشدكردن  خدمتحال 
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بصورت  از قبل شخص ديگر ، الزم است ورزشكار يابنديچنين  جرايي شدنبراي ا
سبت به ن ختيار و صالحيت قانونيكه واجد امكتوب از سوي سازمان  مبارزه با دوپينگ 

محروميت كاركنان  وضعيتاز  ،WADA ديگر است، يا توسطشخص  ورزشكار يا

 اينكه ورزشكار يا مطلع گردند تا ممنوعه مربوط به همكاري عواقبورزشكار و  پشتيبان
  .كند اين همكاري و مشاركت خودداريتواند از ب با دليلشخص ديگر 

هد بست تا همچنين هرگونه تالش منطقي را بكار خواسازمان مبارزه با دوپينگ 

هشدار داده شخص ديگر  ورزشكار يا در مورد وي بهرا كه  ورزشكار پشتيبانكاركنان 
تواند در پيشگاه سازمان مبارزه  مي هروز15 شده است مطلع نمايد كه در خالل يك دوره

       بندهايرج در معيارهاي مند با دوپينگ حاضر شده تا توضيحاتش مبني بر اينكه

، اين ماده 17عليرغم فصل . ارائه دهد، مصداق ندارنددر مورد وي  2-10- 2و  2- 1-10
در بند  ذكر شدهاجراي  قبل از تاريخ ورزشكار پشتيبانحتي زمانيكه محروميت كاركنان 

  .رخ داده باشد نيز كاربرد دارد 25
 پشتيباني با كاركنان شخص ديگر براي همكار ليتي كه بر عهده ورزشكار يامسئو

تصريح شده است در حوزه امور  2- 10-2يا  2-10- 1 بندهايورزشكار قرار دارد و در 
  .باشد اي نمي ورزشي يا حرفه

 بندهايبايست معيارهاي تصريح شده در  كه مي دانند ميسازمانهاي مبارزه با دوپينگ 

ورزشكار  پشتيبانرا رعايت نموده و كاركنان  2-10-3و  2-10-2و  2- 1-10
  .ارائه دهند WADAبايست اين اطالعات را به  مي

  
ورزشكاران و ساير افراد :  2-10تفسير ماده [

، پزشكان يا دهندگان تمرينبايست با مربيان،  نمي

اساس ورزشكار كه بر پشتيبانساير كاركنان 

تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ واجد شرايط 

اند يا از  شده نيستند و يا به لحاظ جنايي محكوم

اند،  اي در رابطه با دوپينگ تنبيه شده نظر حرفه

هايي از انواع همكاري كه  نمونه .همكاري نمايند

، دريافت دستور تمريني: اند عبارتند از ممنوع شده

 هاي پزشكي تكنيك، تغذيه يا توصيه ،استراتژي

درمان يا نسخه، مهيا  شامل دريافت مراقبت،

يا بدني جهت آناليز،  هاي ونهها يا نم فرآوردهكردن 

 كه ورزشكار پشتيبانكاركنان  اجازه دادن به

همكاري . نماينده خدمت كنند يك آژانس يا عنوانب

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

    
 مسئوليتها و استانداردها در اثبات دوپينگ     1-3

  

  

. باشد قوانين مبارزه با دوپينگ بر عهدة سازمانهاي مبارزه با دوپينگ ميمسئوليت احراز تخلف از   
روش استاندارد اثبات تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ اين است كه سازمان مبارزه با دوپينگ با 

در مورد تخلف صورت گرفته،  مجاب نمايد كه ادعاي اين سازمان داليل كافي گروه دادرسي را

جاي پرداختن به احتماالت، شود كه در كليه موارد ب باعث ميستفاده از اين روش ا. صحيح بوده است
نامه مسئوليت ورزشكار يا ساير كساني كه احتماالً  نظامضمناً براساس . از داليل متقن استفاده گردد

ه را اند اين است كه با ارائه شواهد و مدارك كافي اتهام وارد از قوانين مبارزه با دوپينگ تخطي كرده

در . رد كرده و يا حقايق يا شرايط مورد نظر را جهت سازمان مبارزه با دوپينگ، مشخص نمايند
  .باشد حقيقت رعايت استانداردهاي اثبات دوپينگ روشي كارآمد جهت اثبات فرضيات مي

  

  روشهاي اثبات شواهد و قرائن 2-3
  

اند بوسيله هر روش قابل اعتمادي تو اثبات شواهد مربوط به تخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ مي  
 در موارد، زير آمده استكه در  اثبات مربوط به قوانين. صورت گيرداز جمله اعتراف ورزشكار 

 :دوپينگ قابل استفاده هستند
  

پس از  WADAگيري كه از سوي  تصميم همحدودهاي تجزيه و تحليل يا  روش  1-2-3
به  و حاكي از بازنگري برابر و يكسان استاند  مشاوره با گروه علمي مربوطه تأييد شده

  . باشد ميلحاظ علمي معتبر 
  

استانداردهاي اثبات دوپينگ :  3-1تفسير بند [

كه توسط سازمانهاي مبارزه با دوپينگ اجراء 

گردد با استانداردهايي كه در اكثر كشورها  مي

شود،  اي اعمال مي جهت تشخيص تخلفات حرفه

   ].قابل قياس است

  

  

براي مثال يك سازمان مبارزه : 3-2تفسير بند [

با دوپينگ ممكن است تخلف از قوانين دوپينگ را 

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

 ص ثالث، شواهداشخاورزشكار يا شهادت معتبر 

نتايج حاصل از تجزيه آزمايشگاهي ، معتبر مستند

 2-2كه در توضيحات بند  Bيا نمونه  Aنمونه 

 مربوط بهاستنتاج از نتايج پرونده  ياآمده است، 

مانند اطالعات ري خون يا ادرارادواآزمايشات 

 ] .دباش پاسپورت بيولوژيكال ورزشكار حاصل از
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كند اين فرضيه معتبر علمي را بعنوان  يا فرد ديگري كه تالش مي ورزشكارهر 
را از اين مخالفت و مبناي  WADAبايست  شرط هر گونه مخالفتي رد كند ابتدا مي پيش

را از اين  WADAتواند  بنا به اختيارات خود مي CAS. مربوط به آن مطلع نمايد

يك كارشناس علمي را  CASهيئت  WADAبنا به درخواست . مخالفت آگاه سازد
ظرف مدت . نمايد براي كمك به اين هيئت در راستاي ارزيابي اين چالش منصوب مي

، CAS، و نيز دريافت پرونده از WADAاي توسط  ين اطالعيهروز از دريافت چن 10

WADA يكي از طرفين مداخله كند، يا يك فرد ديگر را كه  اين حق را دارد تا بعنوان
معرفي و يا در غير اينصورت اسناد و شواهد  )طرف مشاورين بي( از طرفين مسئله نيست

  . فاش نمايدرا در اين خصوص 

 
آژانس جهاني مبارزه ) آكرديته(ت كه آزمايشگاههاي معتبر و مورد تأييد فرض بر اين اس    2-2-3

، متولي انجام آزمايش بر روي  WADAبا دوپينگ و ساير آزمايشگاههاي مورد تأييد 
المللي  هاي دريافتي هستند و كليه مراحل آزمايش بر اساس استانداردهاي بين  نمونه

د ديگر ممكن است مدعي شود كه از استاندارد اما ورزشكار يا فر. تآزمايشگاهها بوده اس

توانسته  تخطي از استاندارد، مي در نتيجهالمللي آزمايشگاهها تخطي شده است و  بين
  .باعث وجود يافته غيرطبيعي آزمايشگاهي در نمونه وي شود

المللي  در صورتيكه ورزشكار يا شخص ديگري بتواند ثابت كند كه از استاندارد  بين

توانسته منجر  ها تخطي شده است و ادعا كند كه اين تخطي از استاندارد ميآزمايشگاه
به وجود يافته غير طبيعي آزمايشگاهي در نمونه شود، آنگاه وظيفه سازمان مبارزه با 

المللي  از استاندارد بيندوپينگ اين است كه اثبات نمايد كه وجود چنين انحرافي 

  .است  ، نشدهغيرطبيعي آزمايشگاهي هاي  باعث ايجاد يافته ها گاهآزمايش
  

يا شخص  وظيفه ورزشكار: 3-2-2تفسير بند [

اين است كه با دالئل كافي ثابت كند كه از  ديگر

ها تخطي شده  المللي آزمايشگاه تانداردهاي بيناس

توانسته باعث  است كه اين تخطي منطقاً مي

اگر . هاي غيرطبيعي در نمونه وي شود  ايجاد يافته

ر يا شخص ديگري بتواند چنين دالئلي را ورزشكا

ارائه نمايد ، مسئوليت متوجه سازمان مبارزه با 

شود تا با دالئل قانع كننده هيأت  دوپينگ مي

دادرسي را مجاب كند كه اين تخطي ها باعث 

هاي غيرطبيعي آزمايشگاهي،   مخدوش شدن يافته

   ].اند نشده
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هاي   گيري يا ديگر موارد تخلف از قوانين و سياست ي نمونهالملل تخطي از استاندارد بين   3 -3-2
صورتيكه درآمده است  مبارزه با دوپينگ قوانينيا  نامه نظاممبارزه با دوپينگ كه در اين 

غيرطبيعي آزمايشگاهي يا هر گونه تخلف از قوانين مبارزه با  هاي  سبب ايجاد يافته

اگر ورزشكار يا شخص . گردند نتايج نمي اعتبار شدن مدارك يا دوپينگ نشوند، باعث بي
المللي يا ديگر  گيري تخطي از استانداردهاي بين ديگري ثابت كند در جريان نمونه

غير طبيعي  توانسته باعث ايجاد يافته هاي مبارزه با دوپينگ منطقاً مي  قوانين يا سياست

ود، آنگاه سازمان دوپينگ ش مبارزه باآزمايشگاهي يا تخلف ديگر از قوانين و مقررات 
   غير طبيعي باعث ايجاد يافته تخطيمبارزه با دوپينگ موظف است، اثبات نمايد كه اين 

  .ستقوانين مبارزه با دوپينگ نشده اآزمايشگاهي يا تخلف واقعي و اساسي از 

شواهدي كه بر اساس آنها رأي يا تصميم يك دادگاه تخصصي ورزشي ذيصالح در مورد   4-2-3
شخص ديگري گرفته شده و اين تصميم يا رأي نيز موضوع استيناف  ورزشكار يا

عنوان مدارك و شواهد مسلم و غير قابل برگشت در نظر گرفته نباشد ب) نظرتجديد (
شوند مگر اينكه ورزشكار يا شخص ديگر بتواند ثابت كند كه رأي يا تصميم صادره  مي

  .بر خالف اصول طبيعي عدالت بوده است
  
يأت دادرسي جهت رسيدگي به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ در مورد ورزشكار اگر ه   5-2-3

يا شخص ديگري كه متهم به ارتكاب تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ شده است، بعد 
از متهم براي حاضر شدن در  ،از شروع دادرسي پيش زمان قابل قبول درخواست دراز 

براي پاسخ دادن ) با صالحديد هيأت دادرسي -شخصاً يا بصورت تلفني(جلسه دادرسي 
به سئواالت هيأت دادرسي يا سازمان مبارزه با دوپينگ كه وي را متهم به تخلف از 

، دعوت نموده باشد و آن فرد از حضور و قبول اتهام سته اقوانين مبارزه با دوپينگ نمود

ر استنتاج و تواند بر عليه ورزشكار يا شخص ديگ استنكاف ورزد، اين هياًت مي
  .گيري كند تصميم
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  فهرست ممنوعه: فصل چهارم
  

  انتشار و بازنگري فهرست ممنوعه    1-4
  

عنوان ر هر يك سال، فهرست ممنوعه را بآژانس جهاني مبارزه با دوپينگ در هر زمان الزم و حداكث
شدة آن ديد نظر نويس اين فهرست و كلية موارد تج پيش. سازد المللي، منتشر مي يك استاندارد بين

هر . ها رسانيده شود نامه و دولت نظامطور مكتوب به نظر كلية امضاكنندگان بايد جهت نظرخواهي ب
هاي ساالنة فهرست ممنوعه و كلية موارد تجديد نظر آنها بايد بالفاصله توسط آژانس   يك از نسخه

يشگاه مورد تأييد يا مورد كنندگان، آزماءجهاني مبارزه با دوپينگ منتشر شده و در اختيار امضا

هر يك از  و قرار داده شود  WADA تارنماو دولت قرار گيرد و در  WADAتصويب 
ز قوانين هر يك ا. فهرست را در اختيار اعضاء خود قرار دهند كنندگان نيز به نوبة خود بايد اينءامضا

هاي آن روش ديگري   حيهفهرست ممنوعه يا اصال كه درسازمانهاي مبارزه با دوپينگ بغير از مواردي

اين فهرست بدون آنكه نياز به عملكردي . تصريح شده باشد، اين راهكارها را روشن خواهد كرد
  . االجراء خواهد بود خاص توسط سازمانهاي مبارزه با دوپينگ باشد، سه ماه بعد از تصويب الزم

  

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

  هاي ممنوعه  مواد ممنوعه و روش   1-2-4
عنوان دوپينـگ  اي كه ب ممنوعه و روشهاي ممنوعهفهرست ممنوعه بايد آن دسته از مواد 

ممنـوع هسـتند را   ) در هنگـام مسـابقات و همچنـين خـارج از مسـابقات     (در كليه مواقع 
آينـده نيـز    هـاي   لقوه در رقابـت توانند بصورت با مشخص نمايد، زيرا اين دسته از مواد مي

   و نيز عملكرد ورزشي را افزايش دهند و يا اينكه اثرات پوشاننده داشته باشند
  

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

كه الزم باشد با روند بسيار سريعي مورد 

با اين . شود و منتشر مي تجديدنظر قرار گرفته

بيني و حفظ نظم حتي اگر  منظور پيشوجود ب

فهرست ممنوعه ايجاد نشده باشد، هر  تغييري در

همواره . شود ساله اين فهرست چاپ و منتشر مي

آخرين  WADAدر وب سايت اينترنتي 

فهرست . فهرست ممنوعه رايج، وجود دارد

ممنوعه يكي از عمده ترين و مهمترين 

المللي مقابله با دوپينگ  هاي كنوانسيون بين  بخش

واره مه  WADA. رود در ورزش به شمار مي

 فهرستتغييرات  كل يونسكو را نيز ازدبير

 ].سازد ممنوعه، مطلع مي
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مسابقات ممنوع هستند  حيني از مواد ممنوعه و روشهاي ممنوعه كه فقط در ياه دسته
در مورد ورزشهاي  WADAفهرست ممنوعه ممكن است توسط . را مشخص نمايد

ي ممنوعه ممكن است در يك مواد ممنوعه و روشها. به تفصيل شرح داده شودخاصي 

اختصاصي مبناي عنوان ماده يا روش بو يا ) آنابوليك مواد: مانند( بندي عمومي هدست
  .مقايسه خاص قرار گيرند

  

 مواد خاص 2-2-4

نظر  در كليه مواد ممنوعه بايد به عنوان مواد خاص ،نامه نظام 10منظور اعمال فصل ب  
عوامل آنابوليك و هورمونها و آن دسته  هاي  گرفته شوند به استثناء موادي كه در گروه

ممنوعه  فهرستكه در  ها كننده هورموني و تعديل يها و آنتاگونيست مواد محركاز 
  .دشو هاي ممنوعه  روش شاملمواد خاص نبايد  بندي طبقه. اند مشخص شده

  

 هاي جديد مواد ممنوعه  گروه    4-  3-2

با افزودن  4-1بر اساس بند  WADAدوپينگ ا در مواقعي كه آژانس جهاني مبارزه ب         
 WADAدهد كميته اجرائي  يك گروه جديد به فهرست ممنوعه آن را تعميم مي

اند براساس  بايد مشخص كند كه كدام يك از موادي كه در گروه جديد ممنوع شده مي

  .در زمرة مواد خاص، در نظر گرفته خواهند شد 4 -2-2بند 
  

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

مسابقات كه فقط براي هنگام مسابقات ممنوع 

تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ،  شده است،

هاي غير   شود، مگر اينكه يافته محسوب نمي

ها يا نشانگرهاي آن  متابوليت طبيعي آن ماده يا

اي كه در هنگام مسابقات گرفته شده  در نمونه

   ].است گزارش شوند

  

 نبايد اند به هيچ عنوان به لحاظ اهميت يا خطر مشخص شده 4- 2- 2 بندمواد خاصي كه در :  4 -2-2بند  تفسير[

هرچند اين مواد ساده باشند و اينكه بسياري از ورزشكاران آنها را . دونمواد دوپينگي در نظر گرفته ش ديگر كمتر از

 ].رار دهندورزشي مورد استفاده ق عملكردبراي اهدافي به غير از ارتقاء 
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  در فهرست ممنوعهها  روش مواد و گرفتنمعيارهاي قرار    3-4

  

بايد جهت گنجانيدن يك روش يا يك ماده در فهرست  )WADA( آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ  

  :زير را در نظر بگيرد معيارهايممنوعه ، 
  

ك روش يا يك بنا به اختيار منحصر بفرد خود معين كند كه ي WADAصورتيكه در   1-3-4

فهرست ممنوعه وارد  بايد در باشد، اين ماده مي ماده دو شرط از سه شرط زير را دارا مي
  : شود

  

اساس شواهد پزشكي يا ديگر شواهد علمي، اثرات فارماكولوژيك يا بر  1-1-3-4

يا  اي به تنهايي يا در تركيب با مواد تجربي ثابت شود كه روش يا ماده
  .عملكرد ورزشي است دهنده ثر بالقوه افزايش، داراي اديگر هاي روش

  

براساس شواهد پزشكي يا ديگر شواهد علمي ، اثرات فارماكولوژيك يا    2-1-3-4
اي براي سالمتي  تجربي ثابت شود كه استفاده از روش يا مصرف ماده

  خطر دارد؛  ورزشكار بصورت بالقوه يا بالفع،
  

يك ماده يا روش با مفهوم  صرف، مWADAكه بنا بر نظر درصورتي    3-1-3-4

نامه،  نظاماين مفهوم در بخش مقدمه . در تضاد باشد "ورزش روح"
  .توضيح داده شده است

 

مشخص شود كه براساس شواهد پزشكي يا ديگر شواهد  WADAصورتيكه براي در   2-3-4
  صورتبت شده است كه يك ماده يا روش بعلمي، اثرات فارماكولوژيك يا تجربي، ثا

  
اين بند مشخص كرده : 4-3-1-1فسير بند ت[

 است كه ممكن است موادي وجود داشته باشند

، ممنوع شوند كه 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 مثالً . خواهند بود

ست كه فقط در فهرست ممنوعه اضافه شده ا

تركيب با ماده ديگري بصورت بالقوه اثر افزايش 

آن هم فقط . (ورزشي داشته است عملكرد

صورتيكه در رابطه با مصرف توأم اين دو ماده، در

  ]).شواهد علمي، وجود داشته باشد
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باشد و تشخيص مصرف ساير مواد ممنوعه و روشهاي  بالقوه داراي اثر پوشانندگي مي
بايست به فهرست ممنوعه  گرداند، اين ماده يا روش نيز مي ا غير ممكن ميممنوعه ر

  .اضافه شود

  
بندي  در فهرست ممنوعه و همچنين طبقه ممنوعه يك ماده يا روش قرار گرفتنتعيين    3-3-4

و  ،است WADAعهده ممنوعه صرفاً ب فهرستي موجود در ها مواد ممنوعه در گروه

مواد ممنوعه در همه مواقع يا تنها در حين مسابقات قطعي  بندي اين مواد بعنوان طبقه
بر استدالل پيرامون   يا فرد ديگر مبني ورزشكاراست و مستلزم ايجاد چالش از سوي 

اينكه ماده يا روش ممنوعه يك عامل پوشاننده نبوده يا پتانسيل ارتقاء عملكرد را نداشته 

   .باشد، نخواهد بود نميو باعث بروز خطر سالمتي يا تخلف از روح ورزش 
  

  (”TUEs“) مصرف درماني هاي معافيت    4-4
  

يا نشانگرهاي آن و يا استفاده يا تالش براي استفاده،  و ها د مواد ممنوعه يا متابوليتوجو   1-4-4
عنوان تخطي يك ماده ممنوعه يا روش ممنوعه بيا تجويز و يا تالش براي تجويز  مالكيت

 پينگ در نظر گرفته نخواهد شد چنانچه اين موارد مطابق با مقرراتمبارزه با دواز قانون 

هاي مصرف درماني  المللي براي معافيت طبق استاندارد بين TUEمعافيت درماني  اعطاي
  .باشد

  

به سازمان ملي مبارزه با بايد  TUE براي صدورالمللي نباشد  ورزشكاري كه در سطح بين  2-4-4
ملي مبارزه با دوپينگ درخواست وي را  چنانچه سازمان. كنددوپينگ كشورش مراجعه 

طبق  ملي سطحبه هيئت استيناف  منحصراً درخواست خود را تواند نپذيرد، ورزشكار مي
  .ارائه نمايد 13-2- 3 و 13-2-2 بندهاي

      
عنوان بخشي از روند هر ب: 4- 3- 2تفسير بند [

كنندگان،  ساله تهيه فهرست ممنوعه، كليه امضاء

ها و ديگر افراد عالقمند جهت ارائه  دولت

در مورد  WADAپيشنهادات و نظرات خود به 

  ]شوند ممنوعه، فرا خوانده و دعوت مي فهرست
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خود مراجعه  مربوطهالمللي  به فدراسيون بين بايد المللي است ورزشكاري كه در سطح بين   3-4-4

  .نمايد
  

سوي سازمان ملي مبارزه با دوپينگ از را  TUEچنانچه ورزشكاري قبالً    1-3-4-4
 TUEدريافت كرده باشد، اگر اين  مورد بحثكشورش براي ماده يا روش 

المللي براي معافيت مصرف  مطابق با معيارهاي تعيين شده در استاندارد بين
. بايد آنرا به رسميت بشناسدالمللي  درماني باشد در اينصورت فدراسيون بين

مطابق با معيارهاي تعيين  TUEاعالم كند كه  المللي اگر فدراسيون بين

، بايد به ورزشكار و سازمان ملي به رسميت نشناسدشده نيست و آن را 
. مبارزه با دوپينگ وي سريعاً اطالع داده شود و داليل آن نيز بيان گردد

روز از زمان  21ورزشكار و يا سازمان ملي مبارزه با دوپينگ كشور ورزشكار 

در . ارجاع دهد WADAبه  موضوع را براي بازنگريد تا دار مهلتاطالع 
ارائه شده از سوي  WADA، TUEاينصورت تا مشخص شدن تصميم 

 گيري نمونهو  ملي سطح سازمان ملي مبارزه با دوپينگ براي مسابقات
المللي  ولي براي مسابقات سطح بين( .ماند مسابقات معتبر باقي ميخارج از 

  .)معتبر نيست
به هر دليلي  TUEارجاع نشود،  WADAبه  بازنگريبراي اگر موضوع 

  .خواهد بودنروز معتبر  21 مهلتپس از انقضاء 
  

  TUE ورزشكاري قبالً از طرف سازمان ملي مبارزه با دوپينگ كشورشاگر   2-3-4-4
  

 فدراسيونچنانچه :  4-4-3تفسير ماده [

المللي مربوطه از به رسميت شناختن  بين

TUE سوي يك سازمان ملي  اعطا شده از

مبارزه با دوپينگ امتناع ورزد تنها به اين دليل 

يا ساير اطالعات  گزارشات و اسناد پزشكيكه 

استاندارد  يم براي ارائه تطابق با معيارهاالز

هاي مصرف درماني گم  المللي براي معافيت بين

 WADAبايست به  اند، اين موضوع نمي شده

پرونده  در عوض، اين. ارجاع داده شود

بايست تكميل و مجدداً به فدراسيون  مي

  .المللي مربوطه تحويل گردد بين

المللي تصميم بگيرد تا از  اگر فدراسيون بين

المللي نيست  ورزشكاري كه در سطح بين

اعطا شده  TUEبايست  گيري كند، مي نمونه

به آن از سوي سازمان ملي مبارزه با دوپينگ 

 ].را به رسميت بشناسد ورزشكار
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 ازمستقيماً  به محض نياز بايست دريافت نكرده باشد، اين ورزشكار مي
اگر فدراسيون . نمايد را درخواست TUE صدورالمللي خود  فدراسيون بين

مسئوليت يا سازمان ملي مبارزه با دوپينگ، در صورتيكه (المللي  بين

 )باشد بعهده گرفته المللي فدراسيون بين جانباز  را TUEصدور 
نمايد، اين مورد بايستي سريعاً به اطالع  رددرخواست ورزشكار را 

المللي  اگر فدراسيون بين. ورزشكار برسد و داليل آن نيز بيان گردد

، بايد اين مسئله به اطالع صادر نمايدورزشكار را  TUEدرخواست 
ورزشكار و همچنين سازمان ملي مبارزه با دوپينگ وي برسد و چنانچه 

 TUEي مبارزه با دوپينگ اين ورزشكار تشخيص دهد كه سازمان مل

المللي براي  شده طبق معيارهاي تعيين شده در استاندارد بين صادر
روز وقت دارد تا  21از زمان اطالع  هاي مصرف درماني نيست، معافيت

اگر سازمان ملي . اعالم كند WADAبه  بازنگريموضوع را جهت 
تا  ارجاع دهد، WADAبه  بازنگري مبارزه با دوپينگ موضوع را براي

شده از سوي فدراسيون  صادر WADA، TUEمشخص شدن تصميم 
خارج از گيري  المللي و نيز نمونه بينسطح المللي براي مسابقات  بين

ملي  براي مسابقات سطح TUEاين  ماا. (مسابقات معتبر خواهد بود

وع را براي اگر سازمان ملي مبارزه با دوپينگ موض .)باشد معتبر نمي
 ارائه شده از سوي فدراسيون TUEارجاع ندهد،  WADAبررسي به 

 نيزروزه  21 مهلتانقضاء  پس ازبراي مسابقات سطح ملي  المللي بين

  .معتبر خواهد بود
  

درصورتيكه قصد  تواند از ورزشكاران بخواهد مي بزرگرويدادهاي  برگزاركننده سازمان    4-4-4
را به  TUE را دارند،  عه يا روش ممنوعه در رابطه با آن رويداديك ماده ممنو استفاده از

  :در اينصورت .دنآن سازمان ارائه ده
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رويدادهاي  برگزاركننده سازماننداشته باشد،  TUEاز قبل  ورزشكاراگر      1-4-4-4
براي  TUEفرايند جهت درخواست يك بايست مطمئن باشد  مي بزرگ

، تنها براي همان رويداد قابل شوددر صا TUEچنانچه  .مهيا است يو
  .اجرا است

  

صادر شده از سازمان ملي مبارزه با  TUEدرصورتيكه ورزشكار قبالً    2-4-4-4
دريافت كرده باشد، اگر اين  را المللي مربوطه دوپينگ و يا فدراسيون بين

TUE المللي براي  مطابق با معيارهاي تعيين شده در استاندارد بين
 بزرگرويدادهاي  برگزاركننده ف درماني باشد، سازمانمعافيت مصر

 برگزاركننده چنانچه سازمان. بايست آن را به رسميت بشناسد مي
ارائه شده بر طبق معيارهاي  TUEتشخيص دهد كه  بزرگرويدادهاي 

 د،بنابراين از به رسميت شناختن آن امتناع ورز و تعيين شده نيست

  . كر داليل آن مطلع سازدبايست فوراً ورزشكار را با ذ مي
  

بر به رسميت نشناختن  تصميم بزرگرويدادهاي  برگزاركننده سازمان اگر    3-4-4-4
يك بطور انحصاري به  تواند مي ، ورزشكاربگيرد TUEيا عدم اعطاء 

رويداد  برگزاركننده اصلي سازمان يا مورد تأييدهيئت مستقل منصوب 
را ارائه تجديدنظر  زشكار درخواستاگر ور. دنماي استيناف درخواست بزرگ
تواند از  وي نمي) وي موفقيت آميز نباشد استيناف يا درخواست(نكند 

 TUEدر رابطه با آن رويداد استفاده كند، اما هر  ممنوعهروش يا ماده 
ارائه شده براي آن روش يا ماده مورد نظر، از طرف سازمان ملي مبارزه با 

خارج از آن  مربوطه براي المللي يون بيندوپينگ كشور ورزشكار يا فدراس

  .ماند معتبر باقي مي ،رويداد
  

 عنوان مثال، تصميمب: 4-4-4-3تفسير [

تواند  يا هر هيئت مشابهي مي  CASخاص

عنوان هيئت استيناف مستقل براي رويدادهاي ب

تواند نسبت  مي WADAخاص عمل كند، يا 

 چنانچه نه. ي موافقت نمايدبه انجام چنين عمل

CAS  و نهWADA  نتوانند چنين عملي را

همچنان اين حق را  WADA، انجام دهند

تا تصميمات ) البته نه به صورت اجبار(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  ورزشكارنمونه از فردي كه آوري يك  جمع اگر سازمان مبارزه با دوپينگ نسبت به    5-4-4
المللي يا ملي نيست، اقدام نمايد و آن فرد از روش يا ماده ممنوعه بنا به دالئل  بين

اجازه الزم را  ورزشكاربه تواند  ، سازمان مبارزه با دوپينگ ميكند ميدرماني استفاده 
  .بدهد ،عطف به ما سبق TUEبراي درخواست 

  

6-4-4  WADA   المللي مبني بر به رسميت نشناختن  م فدراسيون بينبايست تصمي ميTUE 

 ورزشكاررا كه از سوي ارائه شده از سوي سازمان ملي مبارزه با دوپينگ كشور ورزشكار 
عالوه بر اين، . نمايد ارجاع شده است، بازبيني ورزشكار مبارزه با دوپينگيا سازمان ملي 

WADA پذيرشبراي المللي را  بايست تصميم فدراسيون بين مي TUE  كه از طرف

  WADA. نمايد ازبينيگرديده، ب جاعسازمان ملي مبارزه با دوپينگ كشور ورزشكار ار
را بررسي كند خواه اين موارد براساس  TUEتواند هر زماني هرگونه تصميمات  مي

شده  ازبينيب TUEاگر تصميم . عمل خود ابتكار ، خواه بادرخواست افراد ذينفع باشد

 المللي براي معافيت مصرف درماني ا معيارهاي تعيين شده با استانداردهاي بينمطابق ب
بر طبق  TUEچنانچه تصميمات  .نخواهد داشتاي  مداخلههيچگونه  WADA باشد

  .كند و ميلغرا  تصميم آن WADAمعيارهاي مذكور نباشد، 

  
سازمان  ز سوي يكايا (المللي  از سوي فدراسيون بين TUEتصميم  حكم يا هرگونه    7-4-4

را  وظيفهتوافق شده است كه اين  المللي فدراسيون بين كه توسطملي مبارزه با دوپينگ 
يا آنكه از  ،قرار نگرفته باشد ازبينيمورد ب WADAاز سوي  چنانچه) به عهده بگيرد

تواند از طرف  مي ،باشدنشده  لغو مورد تغيير يا اما هنوز دهش ازبينيب WADAسوي 
بطور انحصاري به  براي تجديدنظر يا سازمان ملي مبارزه با دوپينگ مربوطهورزشكار و 

CAS داده شود ارجاع.  

  
حق دارد جهت  WADA: 4- 4- 6تفسير[

طبق  كههرگونه بازنگري ): الف( هاي پوشش هزينه

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

با انتخاب خود انجام داده است زمانيكه بررسي 

 تصميمات ياالجرا الزم ر به برگرداندن يا لغومنج

، مطالبه دستمزد گردد بازبيني شده و احكام

 ].نمايد

  

  

 حكم يا در چنين مواردي: 4-4-7تفسير [

م حك، قرار گيرد مورد استينافي كه بايد تصميم

TUE م حكالمللي است، نه  فدراسيون بين

WADA براي عدم بازنگري حكم TUE ) يا

TUE م حك لغو تغيير يا و نه) شده بازنگري

TUE .حكماستيناف  انجام با اين وجود، زمان 

TUE  تا تاريخي كهWADA  تصميمش را

در هر رويداد، خواه . شود ، شروع نميابالغ نمايد

بازنگري شده  WADAاين تصميم از سوي 

را  تجديدنظرابالغيه  WADAباشد يا خير، 

شخيص دريافت خواهد كرد تا اينكه اگر مناسب ت

 ].نمايد مداخلهبتواند  دهد
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تواند از سوي ورزشكار، سازمان  مي TUEم حكيك  لغوجهت  WADAتصميم     8-4-4
به  براي تجديدنظربطور انحصاري  مربوطهالمللي  ملي مبارزه با دوپينگ و يا فدراسيون بين

CAS داده شود ارجاع .  
  

به / اعطاء بمنظورخواست ارائه شده در براساس مشخصظرف مدت  ،قصور در اقدام   9-4-4
بعنوان صرفنظر كردن از ، TUEم حكيا براي بازنگري  TUE ن يكشناخترسميت 

  .تلقي خواهد شد ،درخواست
  

  برنامة پايش      5-4
  

برنامة  نامه و دولتها بايد نظامندگان آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ بر اساس مشاوره با ساير امضاءكن
از داروهايي كه درفهرست ممنوعه قرار ندارند، ولي ررسي موارد سوء استفاده را جهت بپايش 

)WADA( منظور كشف و شناخت الگوهاي سوء استفاده  در ورزش، مايل است آنها را تحت ب
پيش از برگزاري ) WADA(آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ . نظارت قرار دهد، تنظيم و ايجاد كند

 .قرار دارند را اعالم كند) پايش(يا داروهايي كه تحت برنامه نظارت  گيري بايد مواد هر نمونه

اساس اي و بر بصورت دوره شدهف داروها مصر مواد يا ها نيز نتايج مواردي را كه از اين آزمايشگاه
صورت كلي و ، بمسابقات ، يعني خارج يا در حينگيري نوع رشتة ورزشي و چگونگي زمان نمونه

اين گزارشات نبايد اطالعات . نس جهاني مبارزه با دوپينگ، اعالم خواهند كردآوري شده به آژا جمع

آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ، . بر داشته باشد ونه را دراضافي و تكميلي، مانند مشخصات نم
آوري شدة مربوط به مواد يا داروهاي اضافي مربوط  حداقل ساالنه يكبار، بايد اطالعات آماري جمع

المللي و سازمانهاي ملي مبارزه با  هاي بين  هاي ورزشي را  در دسترس فدراسيون  ز رشتهبه هر يك ا

آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ موظف است تمهيدات و معيارهاي دقيقي را . دوپينگ، قرار دهد
گزارش و اعالم مصرف يا كشف و . براي عدم درج نام ورزشكاران در اين گزارشات، تدوين نمايد

نبايد تخلف از ) در نمونه(ي وجود اين داروها يا موادي كه تحت نظارت يا پايش قرار دارندشناساي
    .قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب شود

  ها وارسي و   گيري  نمونه: فصل پنجم

    
  ها و وارسي گيري نمونه هدف از    1-5

  

  .د شدنمبارزه با دوپينگ انجام خواه ا هدفها تنها ب گيري و وارسي نهنمو
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يا عدم ( پذيرشبراي  آزمايشگاهيمدارك بدست آوردن شواهد و  منظورب »گيري نمونه« 1-1-5

استفاده از ماده يا روش  وجود يا قوانين سخت ممنوعيت در موردورزشكار ) پذيرش

 .ممنوعه انجام خواهد شد
  

  :درخصوص موارد ذيل انجام خواهد شد  »ها وارسي«   2-1-5

 نامشخص به ترتيب، هاي پاسپورت و يافته غيرطبيعيهاي  فتهدر رابطه با يا) الف
شواهد از جمله و بويژه (اطالعات و شواهد آوري  ، جمع7- 5و  7- 4 بندهايبراساس 

و يا  2- 1 بندمنظور تعيين اينكه تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ تحت ب) آزمايشگاهي

  انجام شده است؛ و  2-2 بند
براساس  ،هاي ديگر تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ و شاخصدر رابطه با عالئم )  ب 

د غير شواهجمله و بويژه  از( اطالعات و شواهدآوري  ، جمع7- 7و  7-6 بندهاي

تا  2-2 بندقوانين مبارزه با دوپينگ تحت  بمنظور تعيين اينكه تخلف از) آزمايشگاهي
  .روي داده است 2- 10
  

  گيري نمونه يطهح    2-5

 يتمسئول باسازمان مبارزه با دوپينگ  ممكن است از هر ورزشكاري توسط ن و مكانيدر هر زما
جهت  مربوط به اختيار قانونيهاي  اين امر منوط به محدوديت .درخواست ارائه نمونه شودگيري  نمونه

  .باشد تصريح شده است، مي 5-3 بندطبق آنچه در  در رويداد ورزشيگيري  ام نمونهانج

  
از  در داخل و خارج مسابقات گيري نمونه يتازمان ملي مبارزه با دوپينگ مسئولهر س    1-2-5

سازمانهاي ورزشي آن كشور و يا  عضو يادارنده گواهي مقيم  ملي ورزشكارانهمه 

خواهد  ان ملي مبارزه با دوپينگ حضور دارندسازم ورزشكاراني كه در كشور مربوط به
  .داشت

  

كل  مسابقات ازداخل و خارج  گيري در ت نمونهمسئولي المللي هر فدراسيون بين 2-2-5

كه در  يورزشكارانمشتمل بر  .خواهد داشت را ندباش شقوانين تابعورزشكاراني كه 
المللي بينآن فدراسيون  قوانين بوسيله المللي يا در رويدادهايي كه رويدادهاي بين
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المللي يا  اسيون بينيا عضو يا دارنده گواهي آن فدر كنند و شوند، شركت مي مي اداره
 .باشند مي آنان يا اعضاء ،راسيونهاي ملي عضو آنفد

  

المللي المپيك و  كميته بين از جملهورزشي بزرگ  رويداد برگزاركننده سازمان هر   3-2-5
گيري  نمونه يتمسئول و در آن رويداد مسابقات حين گيري نمونه يتپارالمپيك مسئول

ن سازمان آدر يكي از رويدادهاي آتي  كننده شركت مسابقات براي كل ورزشكارانخارج 

اني كه مجبور به تبعيت ورزشكارگيري از  مسئوليت نمونه از سوي ديگريا  را بعهده دارد
هستند را خواهد براي رويداد آتي  ورزشي بزرگرويداد  برگزار كننده سازمان از قوانين

  .داشت
  

4-2-5   WADA  20 مادهطبق آنچه در  را ارج از مسابقاتدر داخل و خ گيري نمونه يتمسئول 
  .تصريح شده خواهد داشت

  

كه هنوز  هر ورزشكاري از توانند ميگيري  مسئول نمونه هاي مبارزه با دوپينگ سازمان    5-2-5
 برند كه در دوره محروميت بسر مي انيورزشكاراز جمله  ت،بازنشسته نشده اس

  .دهند انجامگيري  نمونه
  

بزرگ ورزشي براي هر بخش رويداد  برگزاركننده المللي يا سازمان فدراسيون بيناگر يك    6-2-5
گيري  يا انجام نمونه وقرارداد ببندد سازمان ملي مبارزه با دوپينگ  يك با گيري نمونه از

صورت آن سازمان ملي در اين) يا از طريق فدراسيون مليمستقيماً ( را به آن محول نمايد

يا  هاي اضافي نمونه آوري به هزينه خودش نسبت به جمع تواند مبارزه با دوپينگ مي
چنانچه  .آنها را به آزمايشگاه ارسال نمايد واقدام نموده  انجام انواع اضافي آناليز

بيشتري از آناليزها انجام شوند، فدراسيون  انواعآوري شوند يا  اضافي جمعهاي  نمونه

  .بايست از اين امر مطلع گردند مي زرگ ورزشيبرويداد  برگزاركننده المللي يا سازمان بين
  

اختيار بيشتر براي انجام : 5- 2تفسير [

هاي دو يا چند جانبه  نامه بوسيله تفاهم يگير نمونه

گر ا. گردد در بين امضاءكنندگان اعطاء مي

 گيري نمونه فرصت قبل از انجام تست يورزشكار

 وعصر  11بين  اي را در طول دوره زماني دقيقه 60

يا براي انجام  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

كافي براي  ظن وشك  با دوپينگ مبارزه

دليلي در طي آن دوره زماني را داشته،  گيري نمونه

 قوانينتخلف از  اينكه بر دفاع از اين ادعا مبني بر

يا  گيري نمونهبراساس چنين  مبارزه با دوپينگ

نخواهد  صورت گرفته گيري براي نمونهتالش 

  ].بود
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  ورزشي گيري در رويداد نمونه 3-5
  

گيري  يت نمونهمديريك سازمان مجزا مسئول شروع و  كه در ذيل آمده، تنهامواردي بجز   1-3-5
ها  آوري نمونه المللي، جمع در رويدادهاي بين. باشد رويداد مي و دوره زمانيمحل  در

آغاز و  بعهده دارد،رويداد را  مسئوليت قانوني ادارهالمللي كه  توسط آن سازمان بين
المللي المپيك براي بازيهاي المپيك،فدراسيون  ال كميته بينعنوان مثب(شود  يت ميمدير
هاي  المللي براي مسابقات قهرماني جهان و سازمان ورزشي پان امريكن براي بازي بين

ها توسط سازمان ملي مبارزه با  آوري نمونه در رويدادهاي ملي، جمع ).پان امريكن

 يبرگزار كننده اداره است هيئتبنا به درخو .شود يت ميمديرو  شروعدوپينگ آن كشور 
رويداد با هماهنگي  هاي لخارج از مح ،در طي انجام رويداد گيري نمونهرويداد، هرگونه 

  .گرفتخواهد  انجام كننده اداره هيئت
  

ورزشي را  گيري در رويداد نمونه يتمسئولنه چنانچه يك سازمان مبارزه با دوپينگ كه     2-3-5

 تمايل داشته باشدست ا گيري در آن رويداد نمونه مديريتاز و مسئول آغ بعهده دارد و نه
آن  انجام دهد، هاي مسابقات زمان رويداد در محلحين  ان راورزشكار گيري نمونه

جهت كسب اجازه براي  ورزشي رويداد كننده اداره نهاد سازمان مبارزه با دوپينگ ابتدا با

مبارزه اگر سازمان . مشورت خواهد كردتبادل نظر و  الزمگيري و هماهنگي  انجام نمونه
تواند  آن رويداد دريافت نكند، مي كننده ادارهبا دوپينگ پاسخ مساعد از طرف هيئت 

گيري و تعيين  براي اجازه انجام نمونه WADAتوسط  دستورالعمل منتشر شدهبراساس 
. ئوال كندس WADAهايي از  گيري براي انجام چنين نمونه  چگونگي هماهنگي

WADA  رويداد و مطلع ساختن آنها، تأييد نهايي  كننده ادارهپيش از مشورت با هيئت
  . را صادر نخواهد كرد يهاي گيري براي انجام چنين نمونه

  
  

 كننده ادارههاي  نهادبرخي از : 5-3-1بند  تفسير[

توانند خود در خارج از  مي المللي بينرويدادهاي 

ن برگزاري ها را در حي گيري نمونهمحل رويداد، 

دهند و از اينرو الزم است كه  رويداد انجام 

سازمان ملي مبارزه با  گيري نمونهرا با  گيري نمونه

  ]. هماهنگ نمايند دوپينگ
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در غير اينصورت اگر  .باشد خواهد بود و منوط به استيناف نمينهايي  WADAتصميم 
هاي خارج  بعنوان تست ييها ، چنين تستصالحيت قانوني براي انجام تست فراهم نشود

چنين تستي از جمله  براي نتايج مديريت. از مسابقات درنظر گرفته خواهد شد

 شروع نمودهرا  گيري نمونهاست كه آن مربوطه  مبارزه با دوپينگ سازمانهاي  مسئوليت
  .رويداد آمده باشد كننده ادارهمگر آنكه خالف آن در قوانين هيئت 

  

  گيري  نمونهزيع ريزي تو برنامه      4-5
  

1-4-5  WADA هاي مبارزه با دوپينگ  المللي و ساير سازمان هاي بين فدراسيونبا مشورت  در
» ها گيري و وارسي المللي براي نمونه استاندارد بين« عنوان تيك سند فني را تح

 اي كه در هاي ممنوعه روشمواد و يا خطر ارزيابي  بوسيله آنخواهد كرد كه  تصويب
  .گذاري شود ورزشي مصرف سوء دارند پايههاي  يا رشته ي خاصها ورزش

  

گيري،  نمونه يت، هر سازمان مبارزه با دوپينگ با مسئولخطردر شروع با اين روش ارزيابي    2-4-5
مؤثر، هوشمند و مناسب را توسعه و اجرا خواهد كرد كه در  گيري برنامه توزيع نمونهيك 

ها، انواع  گيري هاي ورزشكاران، انواع نمونه ا، ردهه هايي بين رشته اين امر اولويت

شوند كه همه اينها  ها در نظر گرفته مي نمونه آناليزو انواع آوري شده  هاي جمع نمونه
هر سازمان . ها خواهد بود گيري و وارسي المللي نمونه مطابق با ملزومات استاندارد بين
را در گيري  نمونهن برنامه توزيع يك نسخه از آخري ،مبارزه با دوپينگ طبق درخواست

  . واهد دادقرار خ WADAاختيار 
  

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

جهت آغاز و انجام  سازمان ملي مبارزه با دوپينگ

با  WADA، المللي بيندر يك رويداد  گيري نمونه

آن رويداد  كننده ادارهكه هيئت  المللي بين سازمان

قبل از ارائه تأييديه . ورت خواهد كردباشد، مش مي

براي شروع و انجام  المللي بين فدراسيونبه يك 

با  WADAدر يك رويداد ملي،  گيري نمونه

آن كشور كه رويداد  سازمان ملي مبارزه با دوپينگ

 سازمان. گردد مشورت خواهد كرد در آن برگزار مي

كه مسئول آغاز و مديريت  مبارزه با دوپينگ

تواند با  است اگر تمايل داشته باشد مي ريگي نمونه

آوري  جمعها براي سپردن مسئوليت  سازمانساير 

 دوپينگهاي روند كنترل  ها يا ساير جنبه نمونه

  ]. هايي را منعقد سازد نامه تفاهم
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يا  ADAMSگيري از طريق سيستم  آنجائيكه به لحاظ منطقي قابل توجيه باشد، نمونهتا   3-4-5

 نتيجه به حداكثر رساندن مؤثر بودن منظورب WADAديگر مورد تأييد  هر سيستم
هاي مكرر غير ضروري، هماهنگ خواهد  گيري هاي تركيبي و پرهيز از نمونه گيري نمونه

  .شد

  

  گيري نمونه الزامات     5-5
  

  .دها انجام خواهد ش گيري و وارسي المللي نمونه ها مطابق با استاندارد بين گيري كليه نمونه

  

   ورزشكارمربوط به محل حضور اطالعات      6-5
  

المللي خود و يا سازمان ملي  ثبت شده از سوي فدراسيون بين بانك اطالعاتورزشكاراني كه در 
آنها به همان شكل كه  محل حضور اند، اطالعات مربوط به مبارزه با دوپينگ كشورشان قرار داده شده

هاي  فدراسيون .مشخص گرديده، ارائه خواهد شدها  ي و وارسيگير المللي نمونه در استاندارد بين
چنين ورزشكاراني را هماهنگ كرده و  تعيين هويتهاي ملي مبارزه با دوپينگ،  المللي و سازمان بين

المللي و سازمان ملي  هر فدراسيون بين. كنند آوري مي آنان را جمعحضور محل  مربوط بهاطالعات 

تأييد يا هر سيستم ديگر مورد  ADAMS قابل دسترس ق سيستممبارزه با دوپينگ از طري
WADA  آنها  نامقرار دارند از طريق  شان در بانك اطالعات ثبت شده ي كهورزشكاران ازفهرستي را

ورزشكاران قبل از آنكه در  .كنند و كامالً واضح شناسايي و تعيين مي معيارهاي خاص يا از طريق

برداشته شود مطلع  يا هنگاميكه اسامي آنها از اين بانك و يرندبانك اطالعات ثبت شده قرار گ
از طريق سيستم  ستا  كه در بانك اطالعات ثبت شده ورزشكارمحل حضور  اطالعات .خواهند شد
ADAMS أييديا هر سيستم ديگر مورد ت WADA ،  برايWADA هاي مبارزه با  و ساير سازمان

دسترس خواهد  بعهده دارند قابل 5-2 بندطبق را ورزشكار  زا گيري انجام نمونه كه مسئوليت دوپينگ
طور حفظ و نگهداري خواهد شد و ب در همه زمانها اطالعات بصورت كامالً محرمانه اين. بود

انجام كنترل دوپينگ، مهيا كردن اطالعات مربوط  ياريزي، هماهنگي  راي اهداف برنامهانحصاري ب

ها درخصوص  رسيوابراي حمايت از  نمونه، آناليزا ساير نتايج به پاسپورت بيولوژيكال ورزشكاران ي
تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ  اقامه يا حمايت از روند ،از قوانين مبارزه با دوپينگ بالقوه تخلف

 المللي حمايت از اطالعات شخصي و محرمانه طبق استاندارد بين پس از آنكهبكار خواهد رفت؛ و 

  .نباشد، معدوم و از بين خواهند رفتنداشته  اين اهداف بانه ارتباطي ديگر هيچگو ورزشكار
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  هشت ورزشكاران بازنشسته به مسابقبازگ    7-5
  

د وشبازنشسته  ،المللي در بانك اطالعات ثبت شده ملي يا بين سطح چنانچه يك ورزشكار     1-7-5
طي تا زمانيكه خود را و سپس تمايل به برگشت و حضور فعال در مسابقات داشته باشد، 

زمان المللي يا سا به فدراسيون بين از زمان بازگشت به مسابقه، ماه قبل 6اعالم كتبي 

تواند در رويدادهاي  نمي ،گيري نكرده باشد آماده نمونه، تابعه ملي مبارزه با دوپينگ كشور
 و يا المللي مربوطه مشورت فدراسيون بين با WADA. المللي يا ملي شركت نمايد بين

در ، ماهه 6كتبي  معافيت به اعطاءتواند  ورزشكار مي سازمان ملي مبارزه با دوپينگ

تلقي شود، آشكارا غير منصفانه  ورزشكاراعمال سختگيرانه اين قانون براي  موارديكه
  .قابل تجديدنظر خواهد بود 13اين تصميم طبق ماده . نمايد اقدام

  

فاقد  5-7-1 بند صورت تخلف ازده در كسب ش مسابقههرگونه نتيجه    1-1-7-5

  .خواهد بود اعتبار
  

 از ورزش خود را برد بسر مي در حاليكه در طي دوره محروميت در صورتيكه ورزشكاري      2-7-5
بازنشسته كند و سپس تمايل به برگشت و حضور فعال در ورزش داشته باشد، تا زمانيكه 

از ده محروميت مان باقي مترادف زمان اعالميا (ماه قبل  6اعالم كتبي  طيخود را 
به ) ماه باشد 6تر از  البته اگر اين دوره طوالني ،تاريخي كه ورزشكار بازنشسته شده

نكرده  گيري آماده نمونه المللي يا سازمان ملي مبارزه با دوپينگ كشورش فدراسيون بين

  . المللي حضور پيدا كند هاي ملي يا بين تواند در رويداد باشد نمي
  

  هوشمندآوري  ها و جمع وارسي   8-5
  

رت هر يك از موارد ذيل را بصوند دوپينگ تضمين خواهند كرد كه قادرهاي مبارزه با  سازمان

  : ها انجام دهند يسگيري و وار المللي نمونه بين كاربردي و براساس استاندارد
  

 منابع موجود به منظور مبارزه با دوپينگ از تمامي هوشمندكسب، ارزيابي و پردازش     1-8-5
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، جهت بمؤثر، هوشمند و مناسگيري  يك برنامه توزيع نمونه رساني توسعه اطالع
تخلفات از قوانين  امكان گيري هدفمند و يا تشكيل اصول وارسي ريزي نمونه برنامه

  ؛ ومبارزه با دوپينگ
  

    بندهايبراساس رتيب غيرطبيعي به تهاي پاسپورت  و يافته مشخصهاي نا وارسي يافته   2-8-5
  ؛ و  7-5و  4-7

  

 بر امكان تخلف دال ديگر يا اطالعات آناليتيكي يا غير آناليتيكيوارسي هرگونه اطالعات    3-8-5
 نفي امكانبه جهت ، 7-7و  7-6بندهاي اساس بر ،از قوانين مبارزه با دوپينگ )تخلفات(

ين مبارزه با دوپينگ حمايت خواهد روند تخلف از قوان شروعكه از  شواهدي ارائهتخلف يا 
     .دكر

  ها نمونه )آزمايشگاهي و تحليل تجزيه  (آناليز : فصل ششم

    
  :قرار گيرند) آناليز(آزمايشگاهي  تحليل تجزيهها بايد بر اساس اصول زير مورد  نمونه

  

  مورد تأييد و  )آكرديته(معتبر هاي  استفاده از آزمايشگاه   1-6
  

آژانس جهاني  معتبرهاي  ها بايد فقط توسط آزمايشگاه ونهآناليز نم 2-1بند  اهداف براي نيل به
هاي   انتخاب آزمايشگاه. انجام شود ،WADAهاي مورد تأييد   آزمايشگاهيا ديگر  مبارزه با دوپينگ

ها مورد  آناليز نمونه برايكه ، WADA يا مورد تأييد آژانس جهاني مبارزه با دوپينگآكرديته 

كه مسئوليت مديريت نتايج را  سازمان مبارزه با دوپينگبايد منحصراً توسط  ،گيرند رار مياستفاده ق
  .عهده دارد، انجام شودب
  

ها و دالئل  با توجه به هزينه: 6-1تفسير بند[

ممكن است  WADAدسترسي جغرافيايي، 

معتبر  WADAكه از نظر  يهاي آزمايشگاه

عنوان ب خاص آناليزهايرا براي  نبوده) آكرديته(

 محلبايست از  مثال انجام آناليز خون كه مي

آوري به آزمايشگاه در مهلت مقرر تحويل  جمع

قبل از تأييد چنين . دنمايداده شود، تأييد 

تضمين خواهد كرد كه  WADAآزمايشگاهي، 

اين آزمايشگاه مطابق با استانداردهاي باالي 

در نظر  WADAطبق آنچه  آناليتيكي و نظارتي

   .اشددارد، ب

تنها بر اساس آناليز نمونه  2- 1 بندتخلف از 

يا هر  WADA معتبرتوسط آزمايشگاه 

. شود مياثبات  WADAآزمايشگاه مورد تأييد 

تواند با استفاده از  مي بندهاتخلفات از ساير 

ا ه از آناليز در ديگر آزمايشگاهنتايج بدست آمده 

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

ممنوعه و  فهرست موجود در منوعهم هاي  شناسايي مواد و روشكشف يا  برايبايد  ها نمونه  
يك با همكاري كمك و  براييا  باشند 4- 5بند  مشمولديگر موادي كه ممكن است همچنين 

ها  ماتريسديگر  ه ادرار يا خون ياپارامترهاي مربوط بكه در حال بررسي  سازمان مبارزه با دوپينگ

قرار آناليز مبارزه با دوپينگ است، مورد  ژني يا براي هرگونه هدف منطقي رخ يمنيا  DNA شامل
  .شوند آوري و ذخيره مي جمع آتيهاي  ها براي آناليز نمونه .گيرند

  

  ها روي نمونه انجام پژوهش 3-6
  

مورد استفاده قرار ، ورزشكاررضايت كتبي  بدون انجام پژوهش و تحقيقاتاي نبايد براي  هيچ نمونه  
گونه  گيرند نبايد هيچ مورد استفاده قرار مي 6-2هايي كه براي مقاصد ديگر به جز بند  نمونه. گيرد

بخصوصي مورد  ورزشكاردر مواد ممنوعه ارتباطي با هويت افراد داشته باشد و نبايد براي رديابي 
  .استفاده قرار گيرند

  

  دهي و گزارشآزمايشگاهي  آناليز اردهاياستاند   4-6
 

 المللي بين استاندارد«چارچوب  اساسرا آناليز نموده و نتايج را برها   ها بايد نمونه آزمايشگاه  
    بندفني اشاره شده در  سندگيري مؤثر،  نمونه اطمينان ازبه منظور  .گزارش كنند ،»ها  آزمايشگاه

 هاي ورزشي ها يا رشته ورزش متناسب براي  خطرراساس ارزيابي برا ها  ، فهرست آناليز نمونه1-4-5

ها را آناليز  خواهد كرد و آزمايشگاهها مطابق با آن فهرست بجز در موارد ذيل، نمونه ريزي پايهخاص 
  :د كردنخواه

  

نجام ا هاي آنها را هايي كه آناليز نمونه توانند از آزمايشگاه هاي مبارزه با دوپينگ مي سازمان   1-4-6
فني آمده است سند تري نسبت به آنچه در  ههرست گستردفدهند درخواست كنند از  مي

  .استفاده نمايند

  
 براي مثال اطالعات: 6- 2تفسير بند [

تواند براي  مربوطه مي رخ خصوصيات و نيم

گيري هدفمند يا حمايت و  هدايت و انجام نمونه

پشتيباني در اثبات ارتكاب به تخلف از مقررات 

يا هر دو مورد،  2 -2 بندبارزه با دوپينگ، تحت م

  ] .استفاده شود

  

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

هاي  متون پزشكي وجود دارد، استفاده از نمونه

ناشناس براي تضمين كيفيت، بهبود كيفيت يا 

اثبات جمعيت مرجع تحت عنوان پژوهش در نظر 

  ] .شود گرفته نمي
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توانند از  مي كرده باشدتأييد   WADAتنها درصورتيكه هاي مبارزه با دوپينگ  سازمان   2-4-6
م دهند درخواست كنند از فهرست ك هاي آنها را انجام مي هايي كه آناليز نمونه آزمايشگاه

وجود شرايط  به خاطرد فني آمده است استفاده كنند و اين سنتري نسبت به آنچه در  دامنه

آناليز كم  برايگيري  توزيع نمونه برنامهبه همان شكلي كه در  يا ورزش ركشو آنخاص 
  .مجاز خواهد بود تنظيم شده تر دامنه

  

آمده است، آزمايشگاهها براساس  »ها المللي آزمايشگاه استاندارد بين«مطابق با آنچه در    3-4-6
هاي ممنوعه كه در  ها را براي مواد يا روش توانند نمونه اقدامات و به هزينه خود مي

گيري  اند و يا از سوي مسئولين نمونه فني گنجانيده نشده سندها در  فهرست آناليز نمونه

نتايج حاصل از چنين آناليزي گزارش خواهد شد و  .اند، آناليز نمايد مشخص نگرديده
  . ، داراي همان اعتبار و پيامد خواهد بودآناليتيكيمطابق ساير نتايج 

  

  ها مونهن آناليز بيشتر 5-6
  

قبل از آنكه  نتايج مديريتمسئول  سازمان مبارزه با دوپينگ توسط در هر زمانيتواند  نمونه مي هر
صرفنظر شده  Bنمونه  از آناليزدرصورتيكه  Aيا نتايج نمونه ( Bو  Aهاي   نمونههي آزمايشگانتايج 

 بندشده در  اصول تصريح طبق( ورزشكاربه  مبارزه با دوپينگ سازماناز سوي ) باشد يا انجام نشده

  .اطالع داده شده باشد، تحت آناليز بيشتر قرار گيرد )تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ 1-2
   

هدف اين ماده گسترش اصل :  6- 4 بندتفسير [

براي فهرست آناليز » گيري هوشمند نمونه«

ها است تا به مؤثرترين و كارآمدترين شكل  نمونه

مشخص شده . ودممكن دوپينگ شناسايي ش

است كه منابع موجود براي مبارزه با دوپينگ 

ها،  محدود هستند و با افزايش فهرست آناليز نمونه

هاي ورزشي، تعداد  در برخي كشورها و رشته

  ].توان آناليز كرد را كاهش داد هايي را كه مي نمونه
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بطور انحصاري  يدر هر زمان 6-2هدف بند  براي آناليز بيشترذخيره كرد و جهت  توان ميرا ها  نمونه
 به ،هاست آوري نمونه جمعكه مسئول انجام و بررسي  يمبارزه با دوپينگ سازمان تحت رهبري

WADA كه از سوي  آناليز بيشترهرگونه ذخيره نمودن نمونه يا ( .تحويل دادWADA  صورت

 المللي بين ستانداردا« ماتها مطابق با ملزو نمونه آناليز بيشتر). خواهد بود WADAگرفته به هزينه 
  .خواهد بود »ها گيري و وارسي نمونه براي المللي استاندارد بين«و  »اه آزمايشگاه

  

  مديريت نتا يج: صل هفتمف
  

  
هر سازمان مبارزه دوپينگ كه مديريت نتايج را بر عهده دارد بايد فرآيندي را براي برگزاري يك دادرسي اوليه 

، ايجاد كند و اصول يا قوانين زير را محترم شمرده و رعايت ارزه با دوپينگمبقوانين  درخصوص تخلف از
  :نمايد

  
نامه  نظامامضاءكنندگان مختلف : 7تفسير فصل [

براي مديريت نتايج، روشهاي خودشان را در نظر 

هر چند اين برخوردهاي مختلف كامالً . اند گرفته

مشابه ويكسان نيستند ولي بسياري از آنها  ثابت 

عادالنه  براي مديريت نتايج، سيستماند كه  ردهك

نامه قصد ندارد جاي  نظام. ددارن يو مؤثر

هاي مديريت نتايج  كدام از سيستمهيچ

مواد با اين وجود، . امضاءكنندگان را بگيرد

اصول كلي مديريت نتايج را مشخص  نامه نظام

كند تا بر اساس آن از رعايت  اصول اوليه  مي

توسط يريت نتايج، عدالت در مورد مد

قوانين . اطمينان حاصل گرددامضاءكنندگان 

هر كدام از مبارزه با دوپينگ اختصاصي 

نامه هماهنگ ومنطبق  نظامكنندگان بايد با  امضاء

تمامي اقدامات مبارزه با دوپينگ كه از  .باشد

شده است  شروعسوي سازمان مبارزه با دوپينگ 

ي باشد اردممكن است مو. نياز به دادرسي ندارند

بواسطه ي كه مجازات با كه 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

 اي مهنا تمامي موارد، مجازات براساس تفاهم

خواهد شد و آنها حق  اعالمطرفين  هكه ب است

-2 بندو آنچه در  13- 2- 3 بنداستيناف را طبق 

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

  .]دارند
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  مديريت نتايج مسئوليت انجام   1-7

 

ها  رسيو داد مسئوليت مديريت نتايج زير آمده است،  7-1-2و  7- 1- 1 بندهايبه استثناء آنچه در 
را شروع و  ها آوري نمونه جمع شود كه اداره مي يسازمان مبارزه با دوپينگ اي نامه آيين قوانين بوسيله

كه ابتدا  ياي در ميان نباشد سازمان مبارزه با دوپينگ آوري نمونه يا چنانچه جمع(. كند هدايت مي
اين  جديتنموده و سپس با  مطلع مبارزه با دوپينگ قوانينيا فرد ديگر را از تخلف از  ورزشكار

انجام را  يا دادرسي مديريت نتايج  ،بدون درنظر گرفتن اينكه كدام سازمان ).كند تخلف را دنبال مي

د گرفت و قوانين مورد توجه و احترام قرار خواهن 8 فصل و فصل، اصول تصريح شده در اين دهد مي
  .بايست دنبال شوند بدون تغيير به ثبت رسيده و مي 23-2-2 بندمشخص شده در 

مبارزه با دوپينگ در رابطه با اينكه كدام سازمان مبارزه با دوپينگ مسئوليت چنانچه بين سازمانهاي 

تصميم خواهد گرفت كه كدام سازمان  WADAاي رخ دهد،  را برعهده دارد مشاجرهمديريت نتايج 
توسط هر  ابالغ آن،روز از  7ظرف مدت ممكن است  WADAتصميم . چنين مسئوليتي را داراست

فرستاده  CASبه  براي استيناف يك از سازمانهاي مبارزه با دوپينگ كه درگير اين مشاجره هستند

  . شود
قاضي يك  در مقابل بررسي خواهد شد و CASبه سرعت از سوي  چنين درخواست استينافي

هاي  نمونه وريآ براي جمعمبارزه با دوپينگ  ك سازمان ملييجائيكه . گردد مي بيطرف استماع

شروع و  مسئول »سازمان مبارزه با دوپينگ«در اينصورت  شود انتخاب مي 5-2-6 بندطبق اضافي 
اين سازمان ملي مبارزه با  در موارديكهبا اين وجود، . شود محسوب ميها  آوري نمونه جمع هدايت

، در فرستد آزمايشگاه مي خودش بهبه هزينه  براي انجام انواع اضافي آناليزها را  نمونه دوپينگ تنها

 مسئولآن سازمان مبارزه با دوپينگ را  بزرگ، المللي يا سازمان رويدادهاي اينصورت فدراسيون بين
  .آورد به حساب مي ها آوري نمونه جمع شروع و هدايت

  
در برخي موارد، قوانين :  7-1 بندتفسير [

سازمان مبارزه با دوپينگ كه مسئول  اي نامه آيين

تعيين تواند  ، مياستها  نمونه هدايتي و آور جمع

توسط سازمان ديگري مديريت نتايج كه  نمايد

رسيدگي ) بعنوان مثال فدراسيون ملي ورزشكار(

هاي  در چنين حالتي، از جمله مسئوليت. شود

كه تأييد نمايد  بودهسازمان مبارزه با دوپينگ 

 نامه نظام مطابق با ديگر سازمانقوانين 

(Code) است.[ 
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سازمان ملي مبارزه با دوپينگ اختيار و مسئوليت ورزشكار يا فرد در شرايطي كه قوانين    1-1-7

دارنده گواهينامه يا عضو يك سازمان ورزشي آن كشور نيست را  ،مقيم تبعه، ديگري كه

به سازمان ملي مبارزه با دوپينگ ندهد، يا سازمان ملي مبارزه با دوپينگ از انجام چنين 
مربوطه يا طرف  المللي بين فدراسيون مديريت نتايج توسطليتي كوتاهي نمايد، مسئو

مديريت  .تعيين گرديده، انجام خواهد شد المللي بين فدراسيون قوانينسوم كه طبق 

 ش گرفتهبنا به اختيارات WADA توسطكه تست ها براي يك  دادرسي نتايج و انجام
كشف گرديده، از  WADAكه از طرف  يوپينگيا تخلف از قوانين مبارزه با د ،شده است

معرفي و انتخاب شده، انجام  WADAكه از جانب  يسوي سازمان مبارزه با دوپينگ

  .خواهد گرفت
المللي المپيك،  كميته بين كه توسط در مورد تستيها  دادرسي مديريت نتايج و انجام

 يا ؛ديگر بزرگهاي درويدا برگزاركننده المللي پارالمپيك و يا يك سازمان كميته بين
پس از  ؛كشف شده تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگي كه توسط يكي از اين سازمانها

ها، امتيازات يا  مدال گيري از ادامه مسابقه، مردود دانستن نتايج مسابقه، بازپس ممانعت
 ،هاي مربوط به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ هزينه مسابقه يا اعادهجوايز 
   .ارجاع داده خواهد شد المللي مربوطه وص عواقب تخلف، به فدراسيون بيندرخص

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

مسئوليت انجام مديريت نتايج  گيري عهده

فدراسيون  مبارزه با دوپينگ، سازمانتوسط 

مسئوليت  ،لمللي ورزشكار يا هر فرد ديگرا بين

 هر .داردرا برعهده  وهله از مديريت نتايجآخرين 

المللي بنا به قوانين مبارزه با  فدراسيون بين

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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كوتاهي يا ( ورزشكارحضور  الزامات مربوط به محلدر رابطه با قصور در مديريت نتايج    2-1-7
كه  يالمللي يا سازمان ملي مبارزه با دوپينگ فدراسيون بينتوسط ) گيري نمونهدر غيبت 

المللي  براساس استاندراد بين« نموده، براي تشكيل پرونده ثبتورزشكار اطالعات خود را 

 كه قصور در يسازمان مبارزه با دوپينگ .خواهد شد انجام ،»اه گيري و وارسي براي نمونه
را از طريق  مربوطه اطالعات كند را تعيين ميگيري  غيبت در نمونهپرونده يا  كيلتش

ارائه خواهد  WADAبه  WADAيا هر سيستم ديگر مورد تأييد  ADAMSسيستم 

  . مربوطه در دسترس باشند  هاي مبارزه با دوپينگ كرد تا اين اطالعات براي ساير سازمان
  

  يعي آزمايشگاهيهاي غيرطب  يافته مربوط بهبازبيني  2-7
  

 مسئول مديريت نتايج كه يسازمان مبارزه با دوپينگ، آزمايشگاهي غيرطبيعي يافتهپس از دريافت   

 معافيت مصرف درمانييك  ورزشكارآيا ) الف( :بايد موارد زير را مورد بازبيني قرار دهد است
آيا ) ب(يا  ؟دارد يمصارف درمان معافيتيا در شرف صادر شدن بر اساس استاندارد  االجرا الزم

 المللي استاندارد بين« يا و »ها و وارسي گيري المللي نمونه استاندارد بين«هيچگونه تخطي از 

  ؟صورت نگرفته است، كه منجر به بروز يافته غيرطبيعي آزمايشگاهي شده باشد »شگاههاآزماي
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  هاي غيرطبيعي آزمايشگاهي  يافته مربوط بهابالغ پس از بازبيني    3-7
  

 معافيت مصرف درمانييك  ،7-2بند مربوط به  يك يافته غيرطبيعي آزمايشگاهي اگر در بازبيني  
 ،ربوطهالمللي م بر اساس استاندارد بين معافيت درمانييك  رسيدگياالجراء يا درخواست در حال  الزم

اشد، آنگاه غيرطبيعي آزمايشگاهي گردد، صورت نگرفته ب هتياف ودجو موجب هكده يا تخطي شنارائه 
و  14-1-1 مادهها و مقررات تنظيم شده در  درنگ، براساس روش سازمان مبارزه با دوپينگ بايد بي

يافته غير طبيعي آزمايشگاهي؛ ) الف: (نمايد ابالغ ورزشكاررا به ، موارد زير خودش و قوانين 3-1-14
ر براي درخواست آناليز حق ورزشكا) ج(قانون مبارزه با دوپينگي كه از آن تخلف شده است؛ ) ب(

، در نظر گرفته Bكه به منزله صرف نظر از حق آناليز نمونه  آن يا عدم درخواست ،Bسريع نمونه 
آناليز شود،  Bدر صورتيكه ورزشكار يا سازمان مبارزه با دوپينگ درخواست كند كه نمونه ) د(شود؛  مي

 ،Bدرصورت درخواست آناليز نمونه)ه(د؛ شو به وي اطالع داده مي B نمونهزمان و محل آناليز تاريخ 

و آناليز آن در طي دورة زماني  Bورزشكار يا نماينده ورزشكار حق دارند تا در زمان باز كردن نمونه 
ورزشكار ) و(مشخص شده است، در محل حاضر باشند؛  »ها المللي آزمايشگاه استاندارد بين«كه در 

را بر اساس  Bو  Aهاي   عات مربوط به نمونهحق دارد رونوشت مدارك آزمايشگاهي حاوي اطال

در صورتيكه سازمان مبارزه با دوپينگ تصميم گرفته . ، مطالبه كند»ههاآزمايشا المللي استاندارد بين«
نكند، بايد  ارائهعنوان تخلف از يك قانون مبارزه با دوپينگ يافته غيرطبيعي آزمايشگاهي را بباشد كه 
توصيف شده است،  14- 1- 2 ده با دوپينگ را همانطوريكه در بنمبارزو ديگر سازمانهاي  ورزشكار

  .مطلع نمايد
منجر به تعليق موقت اجباري وي كه  يورزشكار از تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگموارديكه  همهدر 

موقت را تا تا تعليق  شود داده ميورزشكار اين فرصت به د، باشد، مطلع گردشده ن 7- 9-1 تحت ماده

  .ص شدن تصميم هيئت دادرسي بپذيردمشخ
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  هاي نامشخص آزمايشگاهي  يافته ازبينيب   4-7
  

ذكر شده است، در بعضي از مواقع و شرايط  "ها آزمايشگاه المللي استاندارد بين"كه در طوريهمان
 انسانكه امكان توليد طبيعي آن در درون بدن  راممنوعه  موادها موظف هستند كه وجود  آزمايشگاه

 بيشتري  به بررسي نيازكه آزمايشگاهي ) Atypical( نامشخصيك يافته  عنوانبوجود دارد  نيز
، سازمان مبارزه نامشخص آزمايشگاهي معمول ياغيردريافت گزارش يافته  دنبالب. كنندگزارش  دارد،

) الف( :انجام دهد تا مشخص كند كه آيا بازبيني رابايد ، است كه مسئول مديريت نتايج دوپينگي با

المللي معافيت  استاندارد بين صادر شدن براساس حاليا در االجراء  يك معافيت مصرف درماني الزم
 ها و وارسيگيري  نمونهبراي المللي  آيا هيچگونه تخطي از استاندارد بين) ب(؟ و داردمصرف درماني 
شده باشد، ) Atypical(كه باعث وجود يافته نامشخص  ها آزمايشگاه براي المللي يا استاندارد بين

يا تخطي كه موجب بروز  االجرا الزم، وجود معافيت درماني ازبينياگر در اين ب ؟صورت گرفته است
هاي الزم   سيواريافته نامشخص شده باشد، به دست نيامد، سازمان مبارزه با دوپينگ موظف به انجام 

زشكار و ديگر سازمانهاي مبارزه با طور كامل صورت گرفت، وررسي بوانكه اين پس از اي. خواهد بود

 ، بايد از اينكه يافته نامشخص به عنوان يافته غيرطبيعياند مشخص شده 14-1-2 بند دوپينگ كه در
  .از نتيجه آگاه شود 7-3ورزشكار بايد مطابق با بند . ، مطلع شوندرآزمايشگاهي اعالم شده است يا خي

  

و  باشدده داطور كامل انجام نب را هاي الزم  رسيواكه تا زماني  سازمان مبارزه با دوپينگ   1-4-7
عنوان يافته غيرطبيعي ب )Atypical(نامشخص    تصميمي مبني بر اعالم يافته

مگر اينكه يكي از  ،ابالغ نمايدنبايد وجود يافته نامشخص را  باشد،گرفته نآزمايشگاهي 

  :دشرايط زير وجود داشته باش
 

گيري از  بايد قبل از نتيجه Bكند كه نمونه  تعييندوپينگ  اگر سازمان مبارزه با  ) الف(
  شود، آناليز گردد،  انجام مي 7- 4هايي كه بر اساس بند    رسيوا

  

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

ماده شرح داده شده بستگي به شرايط موجود 

عنوان مثال، چنانچه از قبل مشخص شده ب. دارد

بت بطور طبيعي نسباشد كه ورزشكار 

 ، تأييدداردباال  تستوسترون تستوسترون به اپي

با آن نسبت  شابهه نامشخص ميافت اينكه يك

تلقي يك وارسي كافي است، بعنوان  قبلي

  ].گردد مي
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، البته را بعد از ابالغ به ورزشكار انجام دهد Bآناليز نمونه تواند  اين سازمان مي

و اطالعات  )Atypical(صيف يافته نامشخص اي بايد حاوي تو چنين ابالغيه

  .باشد) و(تا  )د( 7-3توضيحي در بند
  

كننده رويداد از طرف يك سازمان برگزار سازمان مبارزه با دوپينگدر صورتيكه   )ب(
 ورزشييك سازمان  سوييا از  المللي بين رويداد آنبزرگ در زمان كوتاهي قبل از 

المللي  بين رويداديم براي شركت در يك فرصت كوتاهي براي انتخاب اعضاي ت كه

نامشخص  يافته"وارسي در دست انجام  اعالم وضعيت مبني بردارد درخواستي 

 رويداد كنندهسازمان برگزار در فهرست موجود انورزشكار مربوط به "آزمايشگاهي
يت هوبايد  سازمان مبارزه با دوپينگ ،دريافت كند مربوطه ورزشيا سازمان بزرگ ي

پس از ارسال ابالغ مبني بر  را براي سازمان درخواست كننده يانرزشكاروين چن
مشخص  ،ورزشكاربراي خود  ))))Atypical(((( يافته نامشخص آزمايشگاهيوجود 

  .دنماي

  

   ورزشكار پاسپورت در شخصنام غيرطبيعي و هاي بازبيني يافته   5-7
  

المللي  استاندارد بين"انطور كه در هم ورزشكار پاسپورت در شخصنامغيرطبيعي و هاي  بازبيني يافته

. تصريح شده، انجام خواهد شد "ها آزمايشگاه المللي استاندارد بين"و  "ها و وارسي گيري نمونهبراي 

كه سازمان مبارزه با دوپينگ قانع شود كه تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ چناندر چنين زماني، 
 ،و براساس تخلف صورت گرفتهتصريح شده  آن ناي كه در قواني به شيوه اتفاق افتاده است

ساير . را فوراً نسبت به تخلفي كه از قانون مبارزه با دوپينگ مرتكب شده آگاه نمايدورزشكار 
  .تصريح گرديده، مطلع خواهند شد 14-1-2بند هاي مبارزه با دوپينگ طبق آنچه در  سازمان

  

 شرايطي كه در تحت:  7- 4- 1) ب(تفسير بند [

ب و توضيح داده شد، انتخا 7- 4- 1) ب(بند  مفاد

مسابقات  كنندهگيري به سازمان برگزار تصميم

شود  بزرگ يا سازمان ورزشي مربوطه واگذار مي

   ]]]].مقررات و قوانين خود، عمل كند مطابقتا 
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   ورزشكارحضور  بازبيني قصور در محل   6-7
  

 المللي استاندارد بين«به همان شكل كه در ري گي غيبت در نمونهو   ندهپرو تشكيل بازبيني قصور در
فدراسيون  چنانچهنين زماني چدر . آمده است، انجام خواهد شد »اه و وارسي گيري نمونه براي

تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ  2-4 بندالمللي يا سازمان ملي مبارزه با دوپينگ قانع شود كه  بين
را فوراً نسبت به اثبات  است ورزشكار يح شدهتصر آن قوانين اي كه در شيوه اتفاق افتاده است، به

هاي مبارزه با دوپينگ طبق  ساير سازمان. دنمود نخواه و بر پايه اين ادعا مطلع 2-4تخلف از بند 
  .آمده است، از موضوع مطلع خواهند شد 14- 1- 2 بندآنچه در 

  

  باشند نمي 7-6 تا 7-1بندهاي  شمول كه م قوانين مبارزه با دوپينگ ازديگر تخلفات  ازبينيب   7-7
  

توسط و  شتهعهده دا ت بازبيني نتايج را بهئوليسم كهديگر نهادهايي يا  سازمان مبارزه با دوپينگ  

براي امكان تخلف از قانون مبارزه با  پيگيرانه را يرسوابايد  ،اند چنين سازماني ايجاد يا انتخاب شده
و يا  ،دنانجام ده نامه نظام طبقدوپينگ  مبارزه با االجراي زمها و مقررات ال براساس سياستدوپينگ 

در چنين زماني چنانكه . نمايد در غيراينصورت سازمان مبارزه با دوپينگ به اقتضاي خود عمل مي

سازمان مبارزه با دوپينگ قانع شود كه تخلف از قانون مبارزه با دوپينگ اتفاق افتاده است، به 
نسبت به تخلف از را ديگر شخص يا هر  ورزشكارن تصريح شده بايد فوراً اي كه در قوانين آ شيوه

      بند اساسبربايد  هاي مبارزه با دوپينگ نيز  ديگر سازمان. مبارزه با دوپينگ مطلع نمايدقوانين 

   .مطلع شوند 2-1-14
  

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

تواند  خص ميطور مشالمللي، ب بين يك فدراسيون

وي مطلع فدراسيون ملي  را از طريق ورزشكار

   ].داينم
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  قبلي شناسايي تخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ   8-7

  
قبل از مطلع كردن ورزشكار يا هر فرد ديگري نسبت به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ طبق آنچه 

مراجعه خواهد كرد و جهت تعيين اينكه  ADAMSدوپينگ به در باال آمده است، سازمان مبارزه با 
ساير سازمانهاي مبارزه با  و WADA وجود داشته، با يقبل لف از قوانين مبارزه با دوپينگتخ آيا

  .دوپينگ مربوطه تماس خواهد گرفت

  

  مربوط به تعليق موقتي االجرا الزم) قوانين(اصول    9-7
    

  يافته غيرطبيعي آزمايشگاهي  تعليق موقت اجباري بر اساس وجود       1-9-7
 

داراي حقوق قانوني درقبال آن بوده كنندگان بايد براي رويدادها يا مسابقاتي كه ءامضا  
هستند يا در مواقعي كه امضاءكننده همان فدراسيون  تيم مسئول يانتخابدر مراحل يا 

تخلف از قوانين در مورد  باشد و يا اينكه مسئوليت مديريت نتايج را المللي مربوطه مي بين
، قوانين و مقرراتي را تنظيم و وضع نمايند تا براساس آنها دنعهده داربمبارزه با دوپينگ 

جز ب«اي  ممنوعهيا روش ماده  آزمايشگاهي مبني بر وجود غيرطبيعي در مواقعي كه يافته

تعليق موقت سريعاً پس از انجام بازبيني و ابالغ كه در ، شود دريافت مي »مواد خاص
ممكن اجباري تعليق موقت  .اعمال گردد ،تصريح شده است 7-5يا  7-3و  7- 2ندهاي ب

ورزشكار يا فرد ديگر به هيئت دادرسي ثابت كند كه تخلف احتماالً بر  درصورتيكهاست 

حذف تعليق  برايتصميم هيئت دادرسي  .، حذف گردداثر يك محصول آلوده بوده است
محصول آلوده  درخصوصرزشكار يا هر فرد ديگر و ادعا و اثباتبراساس  اجباريموقت 

  .نخواهد بود تجديدنظر يا استينافقابل 

 هاي زير به ورزشكار داده شـود  فرصت قبل از اينكهتعليق موقت نبايد البته در هر صورت 
يـا قبـل از اعمـال     ،ورزشكار فرصت يابد كـه در يـك دادرسـي موقـت    ) الف: (اجرا گردد
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ـال و اجـراي   پـس  موقـع  بـه  و مشـخص  انزمــ يك  يا در ،تعليق موقت شروع ، آن از اعم
در يك دادرسـي   8 فصلاساس بر ورزشكار فرصت پيدا كند كه) ب(يا اينكه  ؛ شركت نمايد

  .ازخود دفاع كند ،پس از شروع و اعمال تعليق موقت بموقع و زودتر از موعد
  

 ص،خا مواد براي غيرطبيعي آزمايشگاهي   براساس يافته ريختياتعليق موقت ا   2-9-7

  يا ساير تخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ ،محصوالت آلوده
  

در  حقوقي قانوني دارايكه  مسابقاتيهر يك از  برايتوانند  مي كنندگانءامضاهر يك از   
 همانامضاءكننده كه يا در مواردي ،مسئول هستند   انتخاب تيم در مراحليا بوده آن  قبال

در مورد تخلف از قوانين  يا مسئوليت مديريت نتايج را بودهمربوطه  المللي فدراسيون بين
كه مرتكب  ورزشكاراني در مورد تعليق موقت اجازه دارند ،شتهبعهده دامبارزه با دوپينگ 

 ،پوشش داده نشده است 7- 9- 1 بنددر  و ،اند شدهمبارزه با دوپينگ  نقوانيتخلف از 
توضيح داده شده  8 يا دادرسي نهايي كه در فصل ورزشكار Bنمونه البته پيش از آناليز 

  .وضع و اعمال نماينداست، 

ديگر شخص يا  ورزشكاراجراء نخواهد شد مگر اينكه به  تعليق موقتالبته به هر حال   
پيش از شروع  ،وقتفرصت براي يك دادرسي م )الف( :هاي زير داده شود  يكي از فرصت

فرصت براي يك دادرسي  )ب(بعد از آن و يا  بالفاصله زودتر از موعديا  تعليق موقت

  .تعليق موقتپس از شروع  بالفاصله  8بر اساس فصل  تسريع شده
 Aنمونه در  آزمايشگاهيغيرطبيعي براساس وجود يك يافته  تعليق موقتدر صورتيكه   

 سازمان مبارزه با دوپينگيا  ورزشكار درصورتيكه( Bنمونه آناليز و  دواعمال يا اجراء ش

 ورزشكار تعليق موقتنكند، را تأييد  Aنمونه نتيجه آناليز ) را درخواست كرده باشد آن
يا تيم( ورزشكاركه در مواردي .نبايد بيش از اين ادامه يابد 2 -1تخلف از بند بواسطه 
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برگزاركننده رويداد بزرگ  سازمانيا  المللي بين فدراسيون قوانينطبق آنچه در او  ورزشي
و  منع شده باشدها  رقابت ادامه از 2-1بر اساس تخلف از بند ) آمده است مربوطه ورزشي

 ،ها تأثيرنگذارد اگر بر رقابت نكند را تأييد Aنمونه نتيجه آناليز  ،Bنمونه آناليز بعدي 

تيم  يا ورزشكارو  يا تيم او وجود دارد ورزشكاربراي  رقابتبه  امكان برگشتهنوز 
  .نندشركت ك مسابقاتتوانند در  مي

  

  مديريت نتايج  احكام بالغا    10-7

  
ارتكاب تخلف از قوانين مبارزه با  »سازمان مبارزه با دوپينگ« هايي كه و پرونده در كليه موارد

را  تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگاظهار قطعي يك  دوپينگ را تصريح و اعالم نموده است،

مجازات بدون  اعماليا فرد ديگر جهت رزشكار يا با و ،كند وضع ، يك تعليق موقتگيرد بازپس
 آمده است 14- 2- 1 بنددر  نان كهآنچ، اين سازمان مبارزه با دوپينگ كرده باشددادرسي موافقت 

  .دهداطالع  13- 2-3 بندتحت  تجديدنظر خواهيبا حق  به ساير سازمانهاي مبارزه با دوپينگبايد 

  
وقت قبل از اينكه يك تعليق م:  7-9تفسير بند [

بصورت يك طرفه از طرف يك سازمان مبارزه با 

دوپينگ به اجراء گذاشته شود، ابتدا بايد يك 

نامه مشخص شده  نظامبازبيني داخلي كه در 

اي  عالوه بر اين امضاءكننده. است، انجام پذيرد

كه اجراي تعليق موقت را بعهده دارد، بايد 

تضمين نمايد كه به ورزشكار فرصت داده شود تا 

قبل يا بالفاصله پس از  يايك دادرسي موقت  در

و يا اينكه در يك دادرسي  تعليق موقت، اجراي

بالفاصله  8اساس فصل بر نهايي تسريع شده

ورزشكار . پس از شروع تعليق موقت شركت كند

حق درخواست تجديدنظر  13- 2- 3براساس بند 

   .دارديا استيناف 

حاصل از نتيجه  Bنادري كه آناليز نمونه  در موارد

به را تأييد نكرده باشد،  Aآناليز نمونه 

در  ي كه بطور موقت تعليق شده استورزشكار

 شركت در مجوزصورتيكه شرايط اجازه دهد 

طور مشابه، ب. مسابقات بعدي داده خواهد شد

المللي مربوطه در  بسته به قوانين فدراسيون بين

درصورتيكه تيم هنوز به  ،ورزشهاي تيمي

تواند در  دهد ورزشكار مي ه ميمسابقات ادام

  .نمايدمسابقات آينده شركت 

بايد  يا اشخاص ديگر تعليق موقت ورزشكار

عنوان بخشي از  دوره محروميت كه 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 

  

يج در حال انجام است بازنشسته در حاليكه فرآيند مديريت نتا شخص ديگرييا  ورزشكاريك اگر   
را تكميل  آنروند مديريت نتايج را در حوزه خود ادامه داده و فرآيند  سازمان مبارزه با دوپينگ، دشو

 قبل از شروع شدن فرآيند نتايج بازنشسته شده باشد، شخص ديگريا  ورزشكاراگر . خواهد كرد
در زمان ارتكاب به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ در حوزه  ورزشكاركه  سازمان مبارزه با دوپينگ

بايد مديريت نتايج را در حوزه  ،ارتكاب به تخلف نموده است ،سازمانآن مديريت نتايج  مسئوليت

    .خود انجام دهد مسئوليت
  تصميم دادرسيعالن و ا حق دادرسي منصفانه:  فصل هشتم

    
  منصفانه هاي دادرسي        1-8
  

هر يك از سازمانهاي مبارزه با دوپينگ  براي هر شخص متهم به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ،
را برعهده دارند، حداقل يك دادرسي منصفانه ظرف زمان منطقي توسط مديريت نتايج كه مسئوليت 

و به موقع بويژه همراه با  ستدلتصميم م. طرف فراهم خواهد كرد يك هيئت دادرسي منصفانه و بي

تصريح  14-3طبق آنچه در بند  و علني توضيحات داليل براي دوره محروميت بصورت عمومي
  .گزارش خواهد شد شده،
 

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

در آنها ورزشكار يا شخص ديگر قبل از اينكه 

با دوپينگ قرار سازمان مبارزه مسئوليت هر  قلمرو

تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب  ،دنگير

مبناي قانوني و مشروعي  تواند مي 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 

زشكار يا هر فرد ديگري فرصتي براي يك به ور

. طرف داده شود دادرسي به موقع، منصفانه و بي

كنوانسيون  6-1 بنداين اصول همچنين در 

موجود  بنياديهاي  آزاديحمايت از حقوق بشر و 

در قانون عموماً است و اصولي هستند كه 

قرار نيست  بنداين . اند المللي پذيرفته شده بين

ر مان مبارزه با دوپينگ را دجاي قوانين ساز

ست كه از انطباق اها بگيرد بلكه هدف آن  دادرسي

و عدم تناقض روند دادرسي هر يك از 

سازمانهاي مبارزه با دوپينگ با اين اصول اطمينان 

  ] .حاصل شود
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  رويداد ورزشيدادرسي در  2-8
  

 دادرسي را براساسيند فرآتوان  ميشود،  انجامورزشي  رويداد مورد يك در صورتيكه دادرسي در

  .تسريع نمود آن هيأت دادرسي ه ومربوطقوانين سازمان مبارزه با دوپينگ 
  

  پوشي از دادرسي چشم     3-8
  

تواند از حق شركت دادرسي، براساس قوانين مبارزه با دوپينگ كه بايد در  يا فرد ديگر مي ورزشكار  
ي و يا به علت اهمال و قصور در حاضر يك محدوده زماني مشخص انجام شود، بطور صريح و اراد

شدن براي بحث و دفاع در مورد تخلف از يك قانون مبارزه با دوپينگ كه از سوي يك سازمان 
   .پوشي كند مبارزه با دوپينگ، به وي نسبت داده شده است، صرفنظر نموده و چشم

  

  احكام عالنا     4-8
  

كه اقدام  يم مستدلحكيك است،  صرفنظر شدهدادرسي  زا موادريكهدر يا  ،دادرسي مستدلم حك          
را مديريت نتايج ه مسئوليت ك ياز سوي سازمان مبارزه با دوپينگبايد دهد،  انجام شده را توضيح مي

 تجديد نظرخواهيكه داراي حق  يهاي مبارزه با دوپينگ يا ساير سازمانو  داردبعهده  براي ورزشكار
  .شودفراهم  ،آمده است 14-2-1 بند در ههمانگونه كو  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 شركت در  ورزشكاربمنظور تعيين صالحيت 

يك مسابقه درصورتيكه تصميم مسابقه، يا در طي 

يا  ورزشكارنهايي بر روي اعتبار و درستي نتايج 

 ادامه شركت وي در مسابقه اثرگذار باشد، برگزار

  ] .شود
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  CASنزد  مجزادادرسي      5-8
  

با  تواند مي المللي يا ملي بين سطح ورزشكاران ادعا شده عليهتخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ             
 و ،WADAرا برعهده دارد، مديريت نتايج ه مسئوليت كي سازمان مبارزه با دوپينگرضايت ورزشكار، 

را  CASتصميم دادرسي به  مرحله اولبراي  ديگري كه حق استيناف سازمان مبارزه با دوپينگهر 
  .دادخواست شود ،8- 1 بندلزومات براي دادرسي قبلي تحت بدون م،  CASدر مستقيماً  دارد،

  

  خودي نتايج انفرادي ابطال خودبه: فصل نهم

  

 هاي در حين  گيري رابطه با نمونههاي انفرادي و در   هنگامي كه تخلفي از قوانين مبارزه با دوپينگ در ورزش
دست آمده توسط ورزشكار در آن مسابقات باطل و تمامي نتايج بمسابقات به اثبات برسد، بطور خود به خود 

  .شود از ورزشكار باز پس گرفته مي و جوايز دد و كليه پيامدهاي حاصله شامل مدالها، امتيازاتگر اعتبار مي بي
  
از تلفيقي در برخي موارد، :  8-5 بندتفسير [

در  دادرسي در مرحله اولهزينه برگزاري يك 

المللي، سپس دادرسي مجدد  سطح ملي يا بين

در . تواند بسيار اساسي باشد مي ،CASآن نزد 

مشخص  بندكه كليه طرفين كه در اين جايي

اند رضايت داشته باشند كه منافع آنها به  هگرديد

حفظ  واحدشكلي مناسب در يك دادرسي 

شود، نيازي نيست كه ورزشكار يا سازمانهاي  مي

دو  براي مبارزه با دوپينگ متحمل هزينه اضافي

كه  مبارزه با دوپينگ سازمان. دادرسي شوند

است چه  CASدرسي مايل به شركت در دا

بعنوان يكي از طرفين يا چه بعنوان ناظر 

تواند يك دادرسي واحد را در رابطه با حقي  مي

   ].كه به آن اعطاء شده، فراهم كند

  
هاي تيمي  خصوص ورزشدر: 9 فصل تفسير[

هرگونه پاداش كه از سوي بازيكنان بصورت 

با اين . انفرادي دريافت شود باطل خواهد بود

آمده  11 فصلتيم طبق آنچه در  حروميتموجود، 

در ورزشهايي كه تيمي . اعمال خواهد شداست، 

نيستند ولي جوايز به صورت تيمي به آنها اهداء 

 هاي انضباطي  ديگر مجازات محروميت ياشود،  مي

، در مواقعي كه يك نفر يا تعداد بيشتري عليه تيم

از قوانين مبارزه با دوپينگ تخلف  انورزشكاراز 

د بايد به قوانين و مقررات فدراسيون نرده باشك

   ].المللي مربوطه مراجعه نمود بين
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   محروميتهاي فردي: فصل دهم
 از قوانين مبارزه با دوپينگ  حين مسابقات در صورت احراز تخلفدر نتايج  ابطال   1-10
  

سابقه اتفاق بيافتد، ه با يك ميا در رابط حينهنگامي كه تخلفي از قوانين مبارزه با دوپينگ در   

خاطي در آن  ورزشكار، تمامي نتايج بدست آمده توسط هآن مسابق دادرسي اساس تصميم هيأتبر
مواردي كه در  مگرشود،  بازپس گرفته مي حاصل از آن مدالها، امتيازات و جوايز شده و باطلمسابقه 

   .شده است به آنها اشاره 10-1-1بند 

عوامل ديگري همچون شدت تخلف ورزشكار از قوانين  ،ويدادجهت ابطال ساير نتايج در يك ر
  .بايست درنظر گرفته شود مبارزه با دوپينگ و يا منفي بودن نمونه ورزشكار در ساير مسابقات، مي

  

از قوانين مبارزه با  در تخلف اهمالييا  قصوركه هيچ نمايد اثبات  ورزشكاردر صورتي كه  1-1-10

مگر آنكه ، گردد نمي باطل رقابتهاذيگر در  زشكارور دوپينگ نداشته است، نتايج فردي
   .وي بوده باشداز قوانين دوپينگ  تحت تأثير تخلفنيز  در ديگر رقابتها ورزشكار نتايج

  

  

  ممنوعه روش يا ماده يك يا مالكيت يا تالش براي مصرف،مصرف  ،وجود  به خاطرمحروميت  2-10
    

گر به شرح ذيل خواهد بود م 2-6ا ي 2-2، 2-1 بندهاياز  اول جهت تخلفمحروميت اعمال دوره   

  :وجود داشته باشد 10-6 يا 10- 5 ،10- 4 بندهاي محروميت براساسيا تعليق  كاهش پتانسيلآنكه 
  
 9 فصلهر چند بر اساس : 10-1تفسير بند [

 ورزشكار واحد كه تست مسابقه يك نتايج در

عنوان مثال ب(گردد  مثبت شده است، ابطال مي

براساس اين بند ممكن است، ) تصدمتر كرال پش

تست مثبت او منجر به ابطال تمام نتايج در تمام 

عنوان مثال ب( رويداد ورزشيآن  مسابقات، در

  ]]]].گردد)  FINAجهان  قهرماني مسابقات
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  :سال خواهد بود 4 در موارد ذيل دوره محروميت    1-2-10
  

ماده خاص نباشد،  كوجود ي ازناشي مبارزه با دوپينگ  تخلف از قوانين   1-1-2-10
تخلف از مگر آنكه ورزشكار يا هر فرد ديگري بتواند ثابت نمايد كه 

  . قوانين مبارزه با دوپينگ تعمدي نبوده است
  

تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ بدليل وجود يك ماده خاص باشد و   2-1-2-10
ين تخلف از سازمان مبارزه با دوپينگ مربوطه بتواند اثبات كند كه ا

  .عمدي بوده استتقوانين مبارزه با دوپينگ 
  

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

به معناي شناخت آن دسته بكار رفته است  10-3و  10- 2 بندهايكه در  "مديتع"واژه     3-2-10
 ورزشكاركند كه  ن واژه تأكيد ميبدين ترتيب اي. كنند اني است كه تقلب ميورزشكاراز 

يا فرد ديگر تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ را با آگاهي و شناخت از قوانين وضع شده، 
گ و نتايج و عواقب مرتكب شده يا از خطر بزرگ انجام تخلف از قوانين مبارزه با دوپين

لف از قوانين تخ. حاصل از آن شناخت داشته و آشكارا اين خطر را ناديده گرفته است

اي كه تنها حين  آزمايشگاهي براي ماده غيرطبيعي هاي مبارزه با دوپينگ ناشي از يافته
ثابت كند  ورزشكارممنوع شده است، درصورتيكه ماده ممنوعه خاص باشد و  مسابقات

كه ماده ممنوعه را در خارج از مسابقات مصرف نموده، فرض قانوني بر غيرتعمدي بودن 

آزمايشگاهي براي  غيرطبيعي از قوانين مبارزه با دوپينگ ناشي از يافتهتخلف . آن است
اي كه تنها حين مسابقات ممنوع بوده، درصورتيكه ماده ممنوعه، خاص نباشد و  ماده

خارج از مسابقات در شرايطي غير مرتبط با بتواند ثابت كند كه ماده ممنوعه را  ورزشكار
  .محسوب نخواهد شد عملكرد ورزشي مصرف نموده است، تعمدي
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   موارد تخلف از قوانينديگر برايمحروميت  3-10
  

در  10-2جز موارديكه در بند ، بقوانين مبارزه با دوپينگ موارد تخلف ديگر برايمحروميت مدت   
  : بكار روند 10-6يا  10-5 بندهاي  مگر آنكه  نظر گرفته شده است، بايد به صورت زير باشد

  

سال خواهد بود مگر آنكه  4محروميت مدت  2-5 بنديا  2-3 بندف از در صورت تخل  1-3-10

، ورزشكار بتواند ثابت كند كه ارتكاب نمونهآوري  جمع تبعيت ازدر صورت قصور در 
 10-2-3همانطور كه در ماده (رزه با دوپينگ تعمدي نبوده است تخلف از قوانين مبا

  . بود سال خواهد 2كه در اين صورت دوره محروميت ) آمده

  
سال خواهد بود و كاهش اين زمان به  2، دوره محروميت 2- 4 بنداز  براي تخلفات    2-3-10

 2  محروميت بين پذيري انعطاف. سال بستگي به درجه خطاي ورزشكار دارد 1حداقل 

محل حضور خود را در دقيقه درخصوص ورزشكاراني كه  ،بندسال در اين  1و سال 
تالش براي  در جدي نسبت به آنها وجود دارد كه و ظن دهند يا شك آخر تغيير مي

  .، مصداق نداردندا گيري بوده پرهيز از حضور در نمونه

  
شود بايد  عمال ميمدت محروميتي كه ا 2-8 يا 2-7در صورت تخلف از بندهاي     3-3-10

در  .كه اين امر بستگي به شدت تخلف دارد العمر باشد سال تا حداكثر مادام 4حداقل 

از اهميت  افراد صغيرتخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ توسط  2-8يا  2- 7 بندهاي
در اين امر  ورزشكار پشتيبانكاركنان كه بخصوص در موارديو  اي برخوردار است  ويژه

محروميت  ،نباشد »مواد خاص«يكي از  براي دخالت داشته باشند و موضوع تخلف
اين مورد عالوه بر . در نظر گرفته شودبايد  زشكارور پشتيبانكاركنان العمر براي  مادام

مدني ( ورزشيغير  و مقررات تخلف از قوانين ،2-8 يا 2-7تخلف مشخص از بندهاي 
مراجع ذيصالح اداري،  توان به را ميباشد لذا اين گونه تخلفات  نيز مي) و جزايي

  .گزارش داد به تفصيل ضاييقاي و شغلي يا  حرفه
  

افرادي كه با  براي: 10-3-3تفسير بند [

ورزشكاران دوپينگي مرتبط هستند يا دوپينگ 

بايد  ،نمايند آنها را به نحوي مخفي مي

از ورزشكاراني كه نمونة مثبت بيش مجازاتهايي 

 كه حوزة عملكرد از آنجا .گردد  منظور، دارند

 محروميت محدود به  عمدتاً ورزشيسازمانهاي 

عضويت يا ساير  در موارد اعتبارنامه،ورزشكاران 

شود، گزارش  آنها مي كه نصيب 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 محروميت اعمال شده حداقل  2-9 در موارد تخلف از بند    4-3-10

  .گي به شدت تخلف داردتمر بسكه اين ا ،گرفته شود
  

جهت كاهش زمان مجازات به  ،سال خواهد بود 2، مجازات 2-10 بندبراي تخلفات از      5-3-10

  . شود و ساير شرايط درنظر گرفته مي يا فرد ديگر سال، درجه خطاي ورزشكار 1حداقل 

  

  ه باشدوجود نداشت يا كوتاهي قصورهيچ  در صورتيكه محروميت دوره حذف     4-10
  

 

  

  

در يك مورد خاص ثابت كند كه او هيچ خطا يا قصوري را مرتكب  يا فرد ديگري ورزشكاراگر يك 
  .يكن اعالم شده و يا لغو گردد لم  كان وي بايدمحروميت صورت دوره ، در ايننشده است

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

، بدان اشاره گرديده 2-10 بندكه در  »ديگري

مستقل بوده و يك فرد حقيقي نهاد حقوقي  يك

 12 فصلهمانطور كه 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 مي محروميتتنها در زمان 

با مبارزه  قوانينمواد براي تعيين اينكه تخلف از 

. رخ داده است يا خير، كاربردي ندارد دوپينگ

بعنوان . رود تثنايي بكار ميتنها در شرايط اس آنها

 ي الزمها مراقبت عليرغم ورزشكارچنانچه  ،مثال

در  عمدي ثابت كند كه از سوي رقيب خرابكاري

موارد  ،بالعكس .است مورد وي صورت گرفته

رده به كار بدر شرايط ذيل  يا كوتاهي قصور عدم

صورتيكه نتيجه مثبت آزمايش در) الف( :شود نمي

 ياسب اشتباه يا آلودگي مكمل غذايي علت برچب

 2-1-1 بند براساس. (ها باشد ويتامين

سئوليت موادي را كه مصرف م انورزشكار

آلودگي   امكان د و در موردنبعهده دار اند را كرده

؛ .)اند دريافت نمودهها هشدارهاي الزم را  مكمل

تجويز مواد ممنوعه توسط پزشك شخصي ) ب(

او بدون اطالع  پرستار ورزشيورزشكار و يا 

 انتخابمسئوليت  انورزشكار(دادن به ورزشكار 

 د و بايدنعهده داركاركنان پزشكي خود را ب

 هيچ مادهد كه نپزشكي را انتخاب كن پرسنل

دستكاري مواد ) ج(؛ )اي را به آنها ندهند ممنوعه

 مربيورزشكار توسط همسر،  غذايي و آشاميدني

 ورزشكاردر بين حلقه همقطاران  ساير افراد يا

مسئوليت آنچه را كه مصرف  انورزشكار(

د و بايد در انتخاب افرادي كه نعهده دارد بنكن مي

دسترسي دارند،  آنهابه مواد غذايي و آشاميدني 

بسته به حقايق منحصر با اين وجود  ؛)دندقت كن

ها و  ، هر يك از مثالبفرد از يك مورد خاص

   بند تواند براساس توضيحات اشاره شده مي

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

   ].كاهش محروميت منجر شود
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رخ  يا كوتاهي قابل توجهي قصوركاهش دوره محروميت براساس اينكه هيچگونه      5-10

  .نداده است

  

 از آلوده براي تخلفات هاي فرآوردها مواد خاص ي براي استفاده از ها كاهش مجازات  1-5-10

  .2-6يا  2-2، 2-1 بندهاي

   
  مواد خاص   1-1-5-10

 ماده يك بدليل مصرفتيكه تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ ردر صو

يا  قصور فرد ديگر اثبات كند كه هيچگونه و ورزشكار يا ،خاص باشد
حداقل  ،ت دوره محروميتدر اينصور ،رخ نداده است كوتاهي قابل توجهي

سال محروميت خواهد بود كه  2و حداكثر  بدون مجازات كتبي يك توبيخ

  .بستگي به درجه خطاي ورزشكار يا فرد ديگر دارداين مسئله 
  

  آلوده هاي فرآورده   2-1-5-10
يا  هيچگونه قصور چنانچه ورزشكار يا فرد ديگر بتواند ثابت كند كه

شده ماده ممنوعه كشف  رفته و اينكهصورت نگ قابل توجهي كوتاهي
 ،دروه محروميت ، در اينصورتوده استب آلوده هاي فرآوردهناشي از 

سال  2ثر كو حدا ،دوره محروميت بدون كتبي توبيخ يك حداقل
محروميت خواهد بود كه اين مسئله بستگي به درجه خطاي ورزشكار يا 

  .فرد ديگر دارد
 

  10-5-1 بندفراي كاربرد  هي قابل توجهيا كوتا قصور عدم كاربرد  2-5-10
  

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

در فرم كنترل  ورزشكار، چنانچه ورزشكارخطاي 

اي را كه  هاي مورد استفاده دوپينگ نام فرآورده

هاي بعدي ثابت شده كه آلوده بوده  در بررسي

است، اعالم كرده باشد، اين مسئله به سود 

  ].بود خواهد ورزشكار
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 ،قابل اجرا نيست 10-5-1 بندجاييكه  مجزااگر ورزشكار يا فرد ديگري در يك مورد 
كاهش يا  تواند از ميشده است ن قابل توجهييا كوتاهي  قصور كه مرتكب اثبات كند

استفاده نمايد در غير  آمده است 10-6بند همانطور كه در  دوره محروميت حذف

 مايابد، ا يا فرد ديگر كاهش مي اس درجه خطاي ورزشكاردوره محروميت براس اينصورت
  .باشد دوره محروميت كاهش يافته كمتر از نيمي از دوره محروميت اعمال شده نمي

، دروه كاهش يافته تحت براي تمام عمر باشددوره محروميت  از جهات ديگرچنانچه 

  .سال نخواهد بود 8كمتر از  بنداين 
  

   قصوربنا بر داليلي غير از  عواقبعليق دوره محروميت يا ساير حذف، كاهش يا ت      6-10
  

   .تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ موارد و يا اثبات  ر كشفهمكاري  اساسي  د   1-6-10
  

 تخلـف  يك در موردكه مسئوليت مديريت نتايج  يسازمان مبارزه با دوپينگ   1-1-6-10
نهـايي   حكـم قبـل از  توانـد   ، ميداردعهده از قوانين مبارزه با دوپينگ را ب

درخواست تجديـد  (استيناف يا انقضاي زمان  ،13 فصل بر اساس استيناف

يـا   ورزشـكار در نظر گرفتـه شـده بـراي    محروميت بخشي از دوره ، )نظر
سـازمان مبـارزه بـا    را بـه   مهـم و اساسـي  هاي   كه كمك شخص ديگري

در ، ارائـه نمـوده   اي هاي انضباطي حرفه نهاد و قضايي مسئولين، دوپينگ

 سـازمان ) i( :آوردبه حالت تعليـق در  شود صورتيكه منجر به كشفيات ذيل 

  را توسط فرد مبارزه با دوپينگ قوانينتخلف از  يك مبارزه با دوپينگ
  

   
براي هرگونه  بنداين :  10-5-2تفسير ماده [

بجز  كاربرد دارد، مبارزه با دوپينگتخلف از قانون 

كه نيت و قصد آن يك اصل از  يبندهايدرخصوص 

بعنوان مثال ( مبارزه با دوپينگ قوانينتخلف از 

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

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

هايي كه قبالً در بند مربوط  اي از محروميت يا دامنه

يا فرد ديگر آمده است،  ورزشكاربه درجه خطاي 

 ].باشد
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تخلف  ،هاي قضايي يا انضباطي نهاد) ii(، يا اقامه يا كشف كند ،ديگر

اي صورت گرفته توسط فرد ديگر  حرفه قوانيناز  شكني قضايي يا قانون
و اطالعات ارائه شده توسط فردي كه همكاري  را كشف يا اقامه نمايد

مسئول  مبارزه با دوپينگ سازمان در دسترس ،اساسي را انجام داده
براساس  پس از نهايي شدن حكم استيناف .قرار گيرد، يت نتايجمدير

، يا پس از انقضاي مهلت درخواست تجديدنظر، سازمان مبارزه 13فصل 

را با  االجرا الزمتواند بخشي از مدت محروميت  با دوپينگ تنها مي
المللي مربوطه به حالت تعليق  فدراسيون بينو  WADA موافقت و تأييد

تواند به حالت تعليق  مدتي كه از دوره محروميت اوليه ميمقدار . درآورد
درآيد، براساس اهميت و شدت تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ كه 

گرفته است و همچنين ميزان توسط ورزشكار يا شخص ديگر صورت 
كه ورزشكار يا شخص ديگر در جهت حذف و  "همكاري اساسي"اهميت 

اساس  اين بر. گردد ، تعيين مياست داشتهامحاي دوپينگ در ورزش 
. تعليق شود تواند مدت محروميت اوليه، نمي هيچگاه بيشتر از سه چهارم

براي تمام مدت عمر تعيين شده باشد،  اوليهدر صورتيكه مدت محروميت 
مقدار مدت باقيمانده از محروميت كه براساس اين بند به تعليق در نيامده 

 ورزشكاردرصورتيكه . نظر گرفته شوداست، نبايد كمتر از  هشت سال در 
و در ارائه كمك اساسي موثق و كامل كه همكاري  يا فرد ديگر در تداوم

 ،بر همين مبنا مدت زمان محروميت وي به حالت تعليق در آمده است
را  حروميتممربوطه كه دوره  دوپينگسازمان مبارزه با  كوتاهي كند

 .به وضعيت سابق برگرداند اوليه را دوره محروميت بايدتعليق نموده 

 تصميم بگيرد تا يك دوره محروميت مبارزه با دوپينگ سازمانچنانچه 
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تعليق شده را به وضعيت سابق برگرداند يا تصميم بگيرد چنين كاري را 

وي هر فردي كه حق دادخواست تواند از س انجام ندهد، اين تصميم مي

  .درا دارد مورد استيناف قرار گير 13 تحت فصل

  
هاي  ان و ساير افراد جهت مهيا ساختن زمينهورزشكارتشويق بيشتر براي    2-1-6-10

 سازمان، بنا به درخواست مبارزه با دوپينگهاي سازمانهمكاري اساسي با 
دهد و يا بنا به  را انجام ميمديريت نتايج مربوطه كه  مبارزه با دوپينگ

مبارزه  قوانيناز  يا شخص ديگري كه مرتكب تخلف ورزشكاردرخواست 

از مديريت نتايج در هر مرحله از فرايند  WADAاست، شده  با دوپينگ
موافقت خود تواند  ، مي13 پس از حكم استيناف نهايي تحت فصلجمله 

يك تعليق مناسب از دوره  بصورترا اعالم كند تا آنجا كه اين مورد 

در شرايط  .و ساير عواقب آن درنظر گرفته شود االجرا الزممحروميت 
دوره محروميت و ساير  هاي تواند نسبت به تعليق مي WADA، استثنايي

ا يآمده است  بندعواقب آن براي همكاري اساسي بيشتر از آنچه در اين 

عدم بازگشت جايزه نقدي يا پرداخت  يا /دوره محروميت و بدونحتي 
دن منوط به برگردان WADAتأييد  .ها موافقت نمايد ها يا هزينه جريمه

آمده  بنددر اين  از جهات ديگرمجازات به وضعيت سابق طبق آنچه 

در محتواي اين  WADA، تصميمات 13 فصلرغم به . باشد است، مي
مورد استيناف  مبارزه با دوپينگهاي سازمانتواند از سوي ساير  نمي بند

  .قرار گيرند

  
هاي اعمال  اتهر بخشي از مجاز مبارزه با دوپينگ سازمانيك چنانچه   3-1-6-10

 يتوجيه ابالغعليق نمايد، در اينصورت را بدليل همكاري اساسي تشده 

كه داراي  مبارزه با دوپينگهاي سازمانبراي ساير  ي راتصميماخذ چنين 
  اي كه در ماده هستند به همان گونه 13-2-3 بندحق استيناف تحت 

در شرايط خاص . دآمده است، تهيه و ارسال خواهد نمو 2-14
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د بهترين منافع را براي تعيين كند كه اين مور WADAصورتيكه رد
مبارزه با  سازمانيك  به تواند مي WADAدارد،  مبارزه با دوپينگ

بدهد محرمانه مناسب  هاي نامه موافقترا جهت عقد  اختيار الزم دوپينگ

ماهيت همكاري همكاري اساسي يا  ،تا افشا و انتشار عمومي موضوع
   .د يا به تأخير بيندازداساسي را محدو

  

  در غياب ديگر شواهد و مستندات پذيرش تخلف از يك قانون مبارزه با دوپينگ   2-6-10
  

به طور داوطلبانه به ارتكاب به تخلف از يك قانون  شخص ديگريا  ورزشكارهرگاه يك 
اثبات  نجر بهم توانسته ميكه  هنمون آوري ابالغيه جمعقبل از دريافت   مبارزه با دوپينگ

يا در موارد (اعتراف نموده و آنرا قبول كند  ،تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ وي شود
قبل از دريافت ابالغيه اوليه بر  ،2-1بند  ه غير ازب تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ

تنها مدرك و شاهد معتبر مبني بر تخلف در  و اينكه) را قبول كند ، تخلف7اساس فصل 

بنابراين ، همان پذيرش يا قبول ارتكاب به دوپينگ باشد، تخلف زمان قبوللحظه يا 
الزم محروميت تواند كاهش يابد ولي نبايد كمتر از نصف مدت  مي محروميتمدت 
  .باشد اوليه االجراء

  

با يك تخلف قابل  مواجههپس از  مبارزه با دوپينگ قوانينسريع تخلف از پذيرش   3-6-10

  10-3-1يا  10- 2- 1 بند مجازات تحت 
  

ورزشكاران،  همكاري: 10- 6- 1تفسير بند [

ورزشكاران و اشخاص ديگري پشتيبان كاركنان 

اند  كه به اشتباه خود پي برده و به آن اعتراف كرده

و درصدد آشكار ساختن ديگر موارد تخلف از 

آيند، براي ورزش  قوانين مبارزه با دوپينگ برمي

ا موردي است كه اين تنه. پاك بسيار اهميت دارد

نامه، امكان تعليق مدتي از  نظامبراساس 

اي كه براساس قوانين   محروميت اوليه

االجراء صادر شده، مجاز شمرده شده  الزم

  ].است

  

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

شود كه يك ورزشكار يا شخص ديگر با پاي  مي

ن خود پيش آمده و در شرايطي كه هيچ سازما

مبارزه با دوپينگ نسبت به ارتكاب به تخلف از 

قوانين مبارزه با دوپينگ از ناحيه وي آگاه نبوده 

. است، تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ رابپذيرد

در شرايطي كه ورزشكار يا شخص ديگر پس از 

اين كه متوجه شد تقريباً گير افتاده، آنگاه تخلف 

نبايد اعمال  را مورد پذيرش قرار دهد، اين بند

بايست براساس  حروميت ميمكاهش مقدار . شود

هنگاميكه يا شخص ديگر  ورزشكاراحتمال اينكه 

گير افتاده يا بصورت داوطلبانه پا پيش نگذاشته 

 ]. ، باشداست
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        بندساله تحت  4يك مجازات  مشمولديگري كه بطور بالقوه يا شخص  ورزشكار
يا دستكاري در آوري  جمعطفره رفتن يا امتناع از  بعلت( شده است 10-3- 1يا  1-2-10

 مبارزه با دوپينگ قوانينتخلف از عمال ، اتخلف ، با پذيرش سريع)ها آوري نمونه جمع

و قرار گرفتن  و نيز به محض تأييد ،مبارزه با دوپينگ سازمانك ي ه باپس از مواجه وي
مديريت  مسئول مربوطه كه مبارزه با دوپينگ سازمانو  WADA در حيطه اختيارات

 شحروميتموره د در سال 2حداقل  مدت به يكاهش مشمول ندتوا باشد، مي مينتايج 

  .يا شخص ديگر دارد ورزشكاركه اين مورد بستگي به شدت تخلف و درجه خطاي  شود
  

  كاربرد موضوعات چندگانه براي كاهش مجازات  4-6-10
 نمايد كه محق كاهش مجازات تحتيا شخص ديگري اثبات  ورزشكاريكه در موارد
هرگونه كاهش يا  عمالل از ابق باشد،  10-6يا  10- 5، 10-4 ي از بندهاي يكبيش از 

براساس  ،ديگر االجراي الزم محروميت مدت ،10- 6 بندبراساس  محروميتمدت  تعليق
ثابت  ورزشكار يا شخص ديگر اگر .گردد تعيين مي 10- 5 و 10- 4 ،10-3 ،10-2بندهاي

 مدت، سپس محروميت را دارد استحقاق كاهش يا تعليق مدت 10-6 بندبراساس  كند
ولي اين مقدار نبايد كمتر  رديگ قرار يا تعليق كاهش ممكن است مشمول وي محروميت

  .باشد وليهي ااالجرا الزماز يك چهارم از كل محروميت 
  

 

 

 

 

محروميت  مجازات يا: 10-6-4تفسير بند [

اي تعيين و  هار مرحلهمناسب، در يك توالي چ

هيأت دادرسي  ،گام اول. شود مشخص مي

كدام يك از  كاربرد كند كه مي مشخص

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

از قوانين مبارزه با  خاصجهت هر تخلف  )5-10

در گام دوم، اگر مجازات  .مصداق دارد دوپينگ،

د، هيئت ها را در برگير طيفي از مجازات اصلي

را در آن  االجرا الزممجازات  بايست مي دادرسي

يا شخص  ورزشكارطيف براساس درجه خطاي 

هيئت دادرسي در گام سوم، . ديگر تعيين نمايد

لي براي حذف، تعليق يا كند آيا اص اثبات مي

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

محروميت  دورههيأت دادرسي جهت تعيين 

تصميم نهايي را اتخاذ  10- 11بند براساس 

   .كند مي

موجود  10 بند از چگونگي كاربردچندين مثال 

 ].آمده است 2است كه در ضميمه 
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   )تكرار جرم(تخلفات چندگانه      7-10
  

يا شخص ديگر، دوره  ورزشكاربراي  مبارزه با دوپينگ قوانيندر رابطه با دومين تخلف از    1-7-10
  :از يشتر باشدمحروميت بايد ب

  ماه 6 )الف(

 مبارزه با دوپينگاز قوانين  فلين تخلودوره محروميت اعمال شده براي انصف ) ب(
  ؛ يا 10-6بدون درنظر گرفتن كاهش مجازات طبق بند 

اي كه  از قوانين مبارزه با دوپينگ به گونه تخلف دومين مدت محروميت برابردو ) ج(

 تخفيف هرگونه بدون احتساب ،فرض شود اول نوبت تخلف صورت گرفته همانند تخلف
   10-6مجازات وفق بند 

بيشتر  10-6كاربرد بند براساس   اًبعدممكن است مدت زمان مشخص شده در باال 

  كاهش يابد
  

العمر ميگردد،  ممادا محروميتبه  نين مبارزه با دوپينگ هميشه منجرسومين تخلف از قوا   2-7-10
  براساس بند محروميتكاهش دوره شرايط حذف يا  ف،سومين تخل جز در موارديكهب

، گونه موارد خاصدر اين .باشد 2-4بند مربوط به تخلف و يا دارا بوده  را 10-5يا  4-10
    .تعيين شود، العمر مادامسال تا  8بايد از  محروميت مدت

  

 ت نموده استكه ثاب يا شخص ديگري ورزشكاربراي  مبارزه با دوپينگ قوانينتخلف از    3-7-10
يا كوتاهي صورت نگرفته است، بعنوان يك تخلف در رابطه با اهداف  قصورهيچگونه 

  .اين ماده درنظر گرفته نخواهد شد
  

    بالقوه معينچند گانه ديگر مقررات اضافي جهت تخلفات    4-7-10
  

تخلف از قوانين  ، يك10-7براساس بند  محروميتموارد منظور اعمال ب   1-4-7-10
شود كه  مي در نظر گرفته تخلف دومينفقط هنگامي  رزه با دوپينگمبا

يا  كارورزش اثبات كند سازمان مبارزه با دوپينگ
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پس از دريافت ابالغ براي ارتكاب تخلف اول بر اساس  شخص ديگر

و يا  را مرتكب شده دومين تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ، 7 فصل

 و منطقي جهت دادن تالش كافي دوپينگسازمان مبارزه با پس از آنكه 
 ؛را انجام داده است تخلف دومفرد ، عمل آوردهبراي اولين تخلف ب يهابالغ
ات بايد نتواند اين موضوع را ثابت كند، تخلف سازمان مبارزه با دوپينگاگر 

مجازات د و ودرنظر گرفته شجا صورت يكيه باولواحد عنوان يك تخلف ب
 . شديدتري داردمجازات باشد كه  اعمال شده براساس تخلفي

مبارزه با  از قوانينتخلف  يناول براي مجازاتيك  محرز شدن اگر پس از    2-4-7-10

بروز  مبني بر ايقيحق  شواهد يا  سازمان مبارزه با دوپينگيك دوپينگ، 
ورزشكار يا  مبارزه با دوپينگ را توسطمورد ديگر تخلف از مقررات يك 

قبل از دريافت ابالغيه ) اين تخلف( و اينكه نمايدكشف شخص ديگر 
سازمان مبارزه بادوپينگ بايد يك سپس ، باشدبراي اولين تخلف رخ داده 

در هنگام بروز هر دو  ممكن بودمجازات اضافي را بر اساس مجازاتي كه 
. نمايد اعمالشود، تعيين و  صادرتخلف در يك زمان واحد براي ورزشكار 

تر از تخلف اوليه از مقررات  ي كه از نظر زماني عقبتمسابقانتايج در تمام 

آمده  10-8كه در  بند  ، همانگونهمبارزه با دوپينگ صورت گرفته باشد
  .، ابطال خواهد شداست

    

  ساله ده دورهيك حين  در با دوپينگ از قوانين مبارزهگانه ندچتخلفات    5-7-10

، دوپينگ ومقررات ضد از قوانين تخلفيك از موارد هر  10-7جهت اجراي اهداف بند 
در زمره تخلفات چند گانه يا   تا ،ساله رخ داده باشد 10دوره همان  حيندربايد حتما 

  .محسوب شود، متعدد
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  تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگبه دنبال نمونه گيري يا ارتكاب  ابطال نتايج در مسابقات به 8-10
  

خودي  عالوه بر ابطال خودبه 9 فصل، براساس دومثبت ش ،مسابقاتاي در هنگام  نمونهكه يموارد در
مثبت نمونه كه تاريخي از  ورزشكاردر مسابقات  دست آمدهب، كليه نتايج مسابقاتنتايج در 

 همچنين ،مي شود باطل بي اعتبار يا )مسابقاتچه در داخل و چه در خارج از ( آوري شده است جمع

تعليق موقت  از آغازمبارزه با دوپينگ رخ دهد، و مقررات ين تخلف از قوانديگر موارد كه در مواقعي 
 شامل بازپس دادن حاصله عواقب كليهبه انضمام  مسابقاتنتايج ابطال ، محروميتشروع مدت يا 

  .كند ءاصول عدالت طور ديگري اقتضا مگر آنكه ،بود خواهد مدالها، امتيازات و جوايز
 
  جايزه نقدي گيري بازپسو  CAS هيئت داوري هزينه تخصيص      9-10

د جايزه نقدي به شرح ذيل خواه گيري بازپسو  CAS داوريهيئت  بازپرداخت هزينه بندي اولويت
تخصيص مجدد جايزه  ،؛ دوم CASمقرر از سوي  هيئت داوري هاي هزينه پرداخت ابتدا،: بود

 المللي بين فدراسيوني االجرا الزم قوانينچنانچه در  ،انورزشكاربه ساير  ،پس گرفته شده نقدي

مديريت نتايج مربوطه كه  مبارزه با دوپينگ سازمانهاي  بازپرداخت هزينه ؛ و سوم،ديده شده باشد
  .است بعهده داشتهاين مورد را 

  

  پيامدهاي مالي      10-10

ها بدليل  ناسب هزينهتوانند براي بازستاني م خود مي قوانينطبق  مبارزه با دوپينگهاي  سازمان
مبارزه  هايسازمانبا اين وجود، . نمايند فراهم بيني الزم را ، پيشمبارزه با دوپينگ قوانينات از تخلف

قبالً  االجرا الزمهاي مالي را در موارديكه حداكثر دوره محروميت  توانند مجازات تنها مي با دوپينگ
شود كه  رتي اعمال ميهاي مالي تنها در صو ها يا مجازات بازستاني هزينه. اعمال شده، بكار گيرند

  . برآورده گردد اصل نسبيت رعايت و الزامات آن

  
از احقاق  نامه نظامهيچ چيز در : 10-8تفسير بند [

حقوق ورزشكاران پاك و يا اشخاص ديگري كه از 

ارتكاب تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ توسط 

شخص ديگري متضرر شده باشند، جلوگيري 

توانند خسارت خود  د آنها ميكند و اگر الزم باش نمي

 ].را از شخص متخلف بگيرند
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به جاي محروميت يا  دوران كاهش جهتهاي مالي  ها يا مجازات هزينه هيچگونه بازستاني

  .شوند در نظر گرفته نمي ،هستند االجرا الزمنامه  نظامكه طبق اين  هاي ديگري مجازات

  

  محروميت هآغاز دور   11-10

در مورد  هيات دادرسي نهايي صدور حكممحروميت از تاريخ  هر از آنچه در زير آمده است، دورغيب
مورد ، تاريخ محروميت انجام نشوداگر دادرسي به تعويق بيفتد يا دادرسي  يا، شود ميمحروميت آغاز 
   .شود اعمال ميشكل ديگري  و يا به گيرد موافقت قرار مي

  
  ديگر  به ورزشكار يا شخصبل انتساب غير قاخير اتموارد   10- 1-11

  

اي  تاخير جدي و عمدهكنترل دوپينگ مراحل يا ديگر ابعاد يا  هر گاه در روند دادرسي و
اعمال كننده نهاد مربوط نباشد، منتسب و ي شخص ديگريا  كارورزشكه به  رخ دهد

در يا  و گيري نمونهزمان يعني از  ،را از زودترين تاريخ محروميتمدت تواند  مي ،مجازات
 وقوعخرين تاريخ آ ، ازتخلف از قوانين مبارزه با دوپينگموارد  د ارتكاب به ديگرمور

از جمله محروميت عطف به  ،در طول دوره محروميت كليه نتايج رقابتي .آغاز كند تخلف

  .از اعتبار ساقط خواهد بود ،ماسبق
  

   به موقع يا پذيرش اعتراف  10- 2-11
  

و  درنگ بي سازمان مبارزه با دوپينگپس از مواجهه با  خص ديگرشيا  كارورزشهرگاه 
قبل از شركت در   معناي به كارورزش ، براييورزشرويدادهاي كه در كليه (فاصله بال

را قبول نموده و به  ، ارتكاب تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ)ميباشد مسابقه ديگريك 
 و گيري نمونهزمان  اززودترين تاريخ يعني  از تواند مي محروميتمدت اعتراف نمايد،  آن

  تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ انواع يا در مورد ارتكاب به ديگر

  
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 كشف و 

براي اثبات يك تخلف از قوانين  ها واقعيت يافتن

بويژه اگر  ،تواند طوالني باشد مبارزه با دوپينگ مي

اي را  بينانه ا شخص ديگر اقدام خوشورزشكار ي

در . دناز 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  بندكه اين در هر موردي به هر حال، .شروع شود قوع تخلف،و  خرين تاريخاز آ
از  را يا  مجازات محروميت  مدت از نيمي حداقل بايد شخص ديگريا  كارورزشميشود 

صدور يخ تار از يا شخص ديگر حكم محروميت را پذيرفته، يعني ورزشكارتاريخي كه 

و يا تاريخي كه محروميت يا مجازات به صورت  ،ميت از سوي هيات دادرسيحكم محرو
 10-6-3تحت بند  وقتي كه مدت محروميت مادهاين  .ديگري اعمال ميگردد، بگذراند

  .قبالً كاهش يافته است، اعمال نخواهد شد

  
   درنظر گرفتن اعتبار براي تعليق موقت يا دوره محروميت گذرانده شده  10- 3-11

 
محترم  يا شخص ديگر كارورزشد و توسط گرداعمال ، ياگر تعليق موقت 1-3-11-10

يا شخص  ورزشكار براي بايد بعداً، اين دوره تعليق موقت شمرده شود

ي كه در محروميتبه عنوان بخشي از دوران به حساب آورده شود و  ديگر
محروميت  اي از اگر دوره .دگردمحسوب  شود، مي صادر وي نهايت براي

در  ،گذرانده شده باشدگيرد  اً مورد استيناف قرار ميبعدحكمي كه  نبالبد
در قبال براي چنين دوره محروميتي  بايد يا فرد ديگر ورزشكاراينصورت 

تباري را شود، اع نهايتاً هنگام استيناف وضع ميكه  هر دوره محروميتي
  .نموده و براي وي به حساب آورده شوددريافت 

 
  

  از سويرا طور داوطلبانه تعليق موقت ب يا شخص ديگر كاررزشواگر   2-3-11-10

كتبي   صورتب استمديريت نتايج  مسئولدوپينگي كه ا ب مبارزه سازمان
دوره تعليق خودداري كند، اين شركت درمسابقه از  به دنبال آن بپذيرد و

عنوان جزيي از دوران ببايد  يا شخص ديگر كارورزش داوطلبانه موقت
يك  .گردد محسوب ،دوش ميصادر براي وي ه در نهايت ي كمحروميت

در مورد تعليق ديگريا فرد  كارورزشرونوشت از متن پذيرش داوطلبانه 



  

 2015  .جهاني مبارزه با دوپينگ نامه نظام   75

 

  
   

حق دارند 14- 1بر اساس بند كه هايي هادن  موقت بايد بالفاصله به تمام
  .، ارسال گرددمبارزه با دوپينگ مطلع شوند تخلف از قوانين از موارد بالقوه

  

تعليق موقت يا تعليق موقت داوطلبانه، شروع  تأثيرتاريخ هر گاه قبل از  3-3-11-10
خود  تيمتوسط  رقابتي شركت نكند و يا  دربا انتخاب خود  كارورزش

كلي  محروميتمدت عنوان بخشي از بنبايد شود، اين مدت  تعليق
  .محسوب شود ،كارورزش

  

 ميت براي يك تيم اعمال شدهدر ورزشهاي تيمي، درصورتيكه دوره محرو 4-3-11-10
 از نهايي هيئت دادرسي، يا اگر از تاريخ حكممحروميت ، دوره باشد

پذيرش قرار محروميت مورد  ي كه، از تاريخصرفنظر شده باشددادرسي 

هر دوره تعليق . شروع خواهد شد ،شود گيرد يا به هر دليلي اعمال مي مي
براي دوره ) پذيرفته شده داوطلبانهخواه صادر شده يا خواه (موقت تيمي 

و اعتبار خواهد  شود كامل محروميت اعمال شده، بحساب آورده مي

  .داشت

  

  محروميت هوضعيت شخص در دور    12-10

  

  دوران محروميت خالل در  ممنوعيت شركت در مسابقات 10- 1-12
  

وي اعالم  روميتمحكه  )ورزشكار پشتيباناز جمله پرسنل ( يشخص ديگريا  كارورزش                 
يا  رقابتهاتواند در  ينم يظرفيت هردر ، محروميتدر حين مدت به هيچ عنوان  ،ده استش

 نامه نظامعضو امضاءكننده  يا سازمانهاي نامه نظامه توسط امضاءكنندگان ك هايي فعاليت

برگزار  نامه نظامامضاءكننده عضو يا توسط يك باشگاه يا ديگر سازمانهاي عضو ارگان 
جز برنامه هاي آموزشي مبارزه با دوپينگ ب(، يا اجازه برگزاري آن صادر ميشود و شود مي

   )توانيهاي باز و يا 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 متن: 10-11تفسير بند [

خيري كه مربوط به ورزشكار نباشد، أت ،سازد كه مي

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 هراي يا  حرفه ليگ مسابقاتحق شركت در همچنين  كارورزش ،شركت كند
 يدولت سازمان اي كه از سوي ملي يا حرفهسطح يا هر فعاليت ورزشي  المللي ملي و بين
  .را ندارد هزينه شود

بيش از چهار سال دريافت كرده است،  محروميتي كه حكم شخص ديگرو يا  كارورزش
 يورزشدر رويدادهاي  ورزشكاربعنوان  واندت دوران ميسال از اين  هارگذشت چپس از 
در رشته ورزشي ديگري به غير از ورزشي كه در آن مرتكب تخلف از قوانين محلي 

 در رويدادهاي ورزشي در حوزه قلمروبه طريقي ديگر و يا  مبارزه با دوپينگ شده است،
تا آنجا كه اين فقط اما  ،شركت كند نامه، امه يا عضو امضاءكننده نظامن نظامامضاءكننده 

 با يا(ت مستقيم يا غير مستقيم صورباشد كه بندر سطحي  رويداد ورزشي محلي

 مسابقاتدر  شخص ديگريا  كارورزشيا شركت  رقابتمنجر به ) آوري امتياز جمع
يا شخص ديگري كه با هر  ورزشكارو  ،ملي يا رقابتهاي بين المللي شود قهرماني
  .شود كنند را شامل نمي با افراد صغير كار مي ظرفيت

 آزمايشمعرض بايد در كند  را سپري مي محروميتمدت  كهي شخص ديگريا  كارورزش

  .، باقي بماندكنترل دوپينگ گيري نمونهيا 
  

     به بند نظر عنوان مثالب: 10- 12-1بند  تفسير[

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

كه توسط  تمرينييا  يي، نمايشادگآماردوي 

ي هيا باشگاشود،  وي ساماندهي مي فدراسيون ملي

توسط يك يا  بوده فدراسيون مليعضو آن كه 

عالوه بر  .شركت كند ،گردد ميهزينه  يدولتسازمان 

اي  حرفه هايتواند در ليگ ورزشكار محروم نمياين 

 مثالً(شركت كند نيز  ندنيست نامه نظامكه امضاءكننده 

 ،)بال و غيرهملي بسكت اتحاديهدر ليگ ملي هاكي، 

مسابقاتي كه  توانند در نمي همچنين اين ورزشكاران

المللي غير امضاءكننده  توسط سازمانهاي بين

رقابتهاي ملي كه توسط يا شوند  برگزار مي نامه نظام

و سازماندهي  نامه نظامارگانهاي غير امضاءكننده 

 لحاظ عواقبظر گرفتن بدون در ن گردند ميبرگزار 

واژه . شركت نمايند 10-12- 3 بندشده در 

اداري  رسمي هاي بعنوان مثال فعاليت »فعاليت«

ارائه خدمات بعنوان يك كارمند، مدير، مأمور،  مانند

در اين  توصيف شدهيا داوطلب سازمان  مستخدم

محروميت اعمال شده در يك ورزش در . ماده است

، به رسميت شناختن 15- 1بند ( نيز هاي ديگر ورزش

بايد به رسميت شناخته ) مالحظه كنيد دو جانبه را

   ].شوند
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  بازگشت به تمرين 10- 2-12
تواند جهت تمرين با يك تيم يا  مي ورزشكار، 10-12-1 بندبعنوان يك مورد استثناء در 

عضو  سازماناز تسهيالت يك باشگاه يا ساير سازمانهاي عضو يك براي استفاده 
يا  ،ورزشكاردو ماه آخر دوره محروميت ) 1( :تر از ظرف مدت كوتاه نامه نظام ءكنندهامضا

  .به تمرين بازگردد ،يك چهارم آخر دوره محروميت اعمال شده) 2(
  

  دروان محروميتدر خالل مسابقات   ممنوعيت شركت در  نقض  10 - 3-12

ممنوعيت ، ده استوي اعالم ش روميتمحي كه شخص ديگريا  كارورزشكه در مواردي                  
 شده استتوصيف  10-12-1 كه در بند محروميتدر حين مدت را  مسابقاتشركت در 

مدت و  شده اعتبار يا بي باطل، حاصله نتايجبايد  يين شركتدنبال چنب ،دنقض كن را

 حروميت اوليهبه پايان دوره م طول مدت دوره محروميت اوليه،برابر با  جديد محروميت
يا شخص ديگر  ورزشكارجديد محروميت، براساس درجه خطاي  دوره .اضافه خواهد شد

 شخص ديگريا  كارورزشتعيين اينكه  .يابد تعديلممكن است ، مورد آنساير شرايط و 
يا  مناسب است اعمال تعديلكرده و يا اينكه را نقض  مسابقاتممنوعيت شركت در 

مديريت نتايج را در مسئوليت ي صورت گيرد كه گسازمان مبارزه با دوپين، بايد توسط خير
تواند مورد  مي 13 فصل براساس اين حكم .ه استشتداعهده ب محروميت هابتداي دور

   .قرار گيرد استيناف

  
هاي  در بسياري ورزش: 10-12-2تفسير بند [

نظير پرش (تيمي و برخي ورزشهاي انفرادي 

 خودش تواند نمي ورزشكار ،)اسكي و ژيمناستيك

تمرين كند و بتواند براي رقابت تا ، به شكل مؤثري

در طول دوره . پايان دوره محروميت آماده شود

 ورزشكارتمرين بيان شده در اين ماده، يك 

كه  بغير از تمرين تواند در هر فعاليتي محروم نمي

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

 ].شود
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ورزشكار يا شخص ديگر به ورزشكار براي تخلف از   پشتيبان كنانكار درصورتيكه
 با صالحيت داوريممنوعيت شركت در مسابقات كمك كنند، سازمان مبارزه بادوپينگ 

جهت چنين كمكي  2-9 بند تخلف ازمجازات مربوطه را براي ، چنين اشخاصيدر مورد 

  .اعمال خواهد نمود
  

  تمالي طي دوران محرومي خودداري از حمايت 10- 4-12
  

جهت هر يك از موارد تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ كه مشمول كاهش دوره 

 بعضي يا همه ،عالوه برمحروميتنباشند،  10- 5يا  10- 4محروميت براساس بند 
 يشخص چنينيا ديگر مزاياي مرتبط با ورزش كه  هاي مالي در ارتباط با ورزش حمايت

 سازمانهاي عضو امضاءكنندگان و، نامه نظاماز سوي امضاءكنندگان  ،كند دريافت مي
  .خواهد شدقطع  نيز ها دولت

  

   ها خودكار مجازات انتشار   13-10
  

خودكار طبق آنچه در  خبر محروميت بطور انتشار اعالم عمومي و بخش اجباري هر مجازاتي شامل            

  .شود آمده است، مي 14-3 بند
  
ها يكي از  سازي مجازات هماهنگ: 10فصل تفسير [

مبارزه هاي  ترين بخش برانگيزترين و پرمناقشهبحث 

سازي بدان معناست  هماهنگ .بوده است با دوپينگ

 جرايمجهت ارزيابي  ي مشابهو معيارها قوانين كه

بحث و . بكار برده شودهر مورد  براي منحصر بفرد

 ها براساس مجازاتسازي  هماهنگ جدل فراروي

 :باشد جمله موارد ذيل ميها از  هاي بين ورزش تفاوت

اي هستند و  ان حرفهورزشكارها،  در برخي از ورزش

كنند و در ساير  آمد قابل توجهي كسب مي از ورزش در

هستند؛  واقعي ان آماتورورزشكارهاي ورزشي،  رشته

و عمر ورزشي هايي كه دوره  در آن دسته از ورزش

استاندارد محروميت كوتاه دارند، اعمال يك دوره 

نسبت به  ورزشكارير بسيار زيادي بر روي تأث

بطور سنتي آنها  دوره و عمر ورزشيهايي كه  ورزش

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

واقعاً  سازي آنست كه اين مسئله جهت هماهنگ

تست  با از يك كشور ورزشكار 2 درست نيست كه

تحت  مشابه از يك ماده ممنوعه مثبت دوپينگ

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

 اند، هاي ورزشي مختلفي شركت كرده رشته

عالوه بر . نمايندهاي گوناگوني را دريافت  مجازات

عنوان يك بها اغلب  پذيري در مجازات اين، انعطاف

فرصت غيرقابل پذيرش براي برخي سازمانهاي 

 ها كننده دوپينگبا  بيشتريكه با مداراي  است ورزشي

سازي  چنين فقدان هماهنگ هم. كنند د برخور

 و تعارض ها همواره منشأ ناسازگاري مجازات

المللي و سازمانهاي  هاي بين دادرسي بين فدراسيون

 ].ملي مبارزه با دوپينگ بوده است
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  پيĤمدهاي تيمي: فصل يازدهم

  هاي تيمي  گيري از ورزش نمونه 1-11
  

ابالغيه تخلف از  ،7تيمي بر اساس فصل  ورزشر يك هرگاه بيش از يك نفر از اعضاي يك تيم د
 هيئتدريافت كند،  ورزشييا مسابقه  رويداديك قانون مبارزه با دوپينگ را در رابطه با يك 

به اجرا  مسابقات، حين افراد تيمجهت را  يمناسب گيري هدفمند  نمونه بايد مسابقاتكننده  اداره
  .بگذارد

  

  هاي تيمي  ورزش برايمدها Ĥپي 2-11
  

تيمي، مرتكب تخلف از  ورزشهرگاه مشخص شود كه بيش از دو نفر از اعضاي يك تيم، در يك 

مجازات  بايد مسابقاتكننده  اداره هيئتاند،  شده مسابقات زماندر  ،يك قانون مبارزه با دوپينگ
عالوه  )يا ديگر موارد محروميت رويداديك مسابقه يا محروميت از، مثالً گرفتن امتيازات( را يمناسب

كه مرتكب تخلف از يك قانون مبارزه با دوپينگ  در مورد افرادياعمال شده  پيامدبر هرگونه 

 .درآورد به اجرااعمال نموده و اند، جهت تيم  شده
  

هاي تيمي وضع  ي را براي ورزششديدتر تواند پيامدهاي مسابقات، مي كننده اداره نهاد 3-11

 نمايد

  

يا محدوديت  شديدتربه انتخاب خود مقرراتي را جهت اعمال  تواند مي مسابقاتكننده  اداره نهاد
  .بگذارد به اجرا هاي تيمي ورزشبراي  ،است آمده 11-2بند  مفاد كه در پيامدهايياز  بيشتر

  

المللي  براي مثال كميته بين: 11- 3تفسير بند  [

تواند مقرراتي را كه شامل الزام به  المپيك مي

 المپيكهاي   ازييك تيم از ب محروميت و اخراج

حتي جهت تعداد كمتري از موارد تخلف از ، است

به  ها  يقوانين مبارزه با دوپينگ، در حين دوره باز

 ] .بگذارد اجرا
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  ورزشيي  نهادها اتمجاز  :فصل دوازدهم
  

خلي به را در تدوين و اجراي قوانين دا نامه نظاميا دولت پذيرنده  هكنندءامضا ،نامه نظامهيچ يك از مقررات 
 يا يك هكنندءامضاكه در حوزه اختيارات ديگر  ورزشي يهانهاد براي ها محروميتيا  ها مجازاتمنظور اعمال 

  .كند د، محدود يا منع نمينقرار دار ه يا دولتاز اعضاء امضاءكنند عضو

  
   )درخواست تجديدنظر( استيناف: فصل سيزدهم

  استيناف شمولماحكام       1-13
  

ز يا قوانين اقتباس شده ا نامه نظام اين به احكام يا تصميماتي كه براساس نسبتممكن است 
نامه يا استانداردهاي  نظاميا آنچه در اين  13-4تا  13-2بندهاي  ذيلاند،  اتخاذ شده نامه نظام

كه تحت  وقتياحكام  اين. مطرح گردد درخواست تجديدنظر يا استيناف بيان شده، المللي بين
ارند به قوت خود باقي خواهند ماند، مگر اينكه هيأت استيناف طور ديگري دستور استيناف قرار د

سازمان مبارزه با در مقررات كه  صدور رأيبازبيني پس از  تمامي مواردقبل از شروع استيناف، . دهد

ا احترام به اصول ذكر شده ب، چنين بازبيني به اتمام برسد و بررسي با دقتبايد  وجود دارد، دوپينگ
   .گيرد مي صورت  )ذكر شده است 13-1-3در بند  به استثناء موارديكه(زير  13-2- 2بند در 

  
  حوزه بازبيني بدون محدوديت   1-1-13 

باشد و به  حوزه بازبيني نسبت به استيناف شامل كليه مسائل مربوط به اين موضوع مي

  .شود محدود نمي )صدور حكم اوليه( گيرنده اوليه مسائل يا حوزه بازبيني نزد تصميم
  

اين فصل بطور واضح مشخص : 12تفسير فصل [

 هرگونه حق و حقوقنامه  نظامكرده است كه 

به  نهادها ياها  انضباطي كه در ميان سازمان

وجود دارد محدوديت و منعي را  طريقي ديگر

  ].تقائل نشده اس
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2-1-13  CAS تسليم نخواهد شد، دگيرن ميقرار  تجديدنظرتحت هايي كه  تهنسبت به ياف  
ي كه نهادكه نسبت به رأي اعمال شده توسط  الزامي ندارد CAS، هنگام صدور حكم

  .گيرد تمكين كند حكم يا تصميمش تحت تجديدنظر قرار مي
  

هاي  جويي تا اتمام چارهمي ندارد كه الزا (WADA)دوپينگ آژانس جهاني مبارزه با  3-1-13
  .داخلي صبر نمايد

  

  

هيچ  حق درخواست تجديدنظر يا استيناف را دارد و 13براساس فصل  WADAيكه در موارد

سازمان مبارزه با نهايي در سلسله مراتب  يا حكم يك از طرفين دعوي نسبت به تصميم
تواند  مستقيماً در مورد چنين  مي WADAد، نتجديد نظري را مطرح نكرده باش ،دوپينگ

سازمان مبارزه با  هاي ديگر در سلسله مراتبتاجبار در بررسي جبران خسارتصميماتي بدون 

  .مطرح كند )CAS( ورزشي دادگاه حكميتاستيناف را در  درخواست ،دوپينگ
  

 وانين مبارزهاز ق تخلفبه موارد  مربوط )رأي صادره( احكامموارد استيناف نسبت به    2-13

  ، تصديق احكام و صالحيت قانونيتعليق موقتموارد ، بادوپينگ، پيامدها
  
  

اشاره شده است، مورد استيناف  13- 2تواند بطور انحصاري همانطور كه در بند  تصميم يا احكام ذيل مي            

  :قرار گيرند
يا  در مورد اعمال حكم صادرهبه يك تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ،  مربوط به موارد ارتكاب حكم
در موارد عدم ارتكاب حكم صادره يا  ،بارزه با دوپينگتخلف از قوانين م برايالزم  پيامدهاي اعمال عدم

حكم صادره در مواردي كه اقدام به تخلف از قوانين مبارزه با  ؛تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگبه 
حكم صادر شده  ؛امكان پيشبرد نداشته است) تجويز: شامل، براي مثال(دوپينگ بنا به داليل اجرايي 

ماهه درخصوص يك ورزشكار بازنشسته جهت  6 براي الزام به اعالن استثناء كه يك WADA توسط

درخصوص واگذاري مديريت  WADA؛ حكم را نپذيرفته است 5- 7- 1 بندبازگشت به مسابقات تحت 
   بدون ارائه دالئل مبني بر وجود يافته سازمان مبارزه با دوپينگك يكه  حكمي ؛ 7- 1 بندنتايج براساس 

  
انجام  CASقدامات ا: 13- 1- 2تفسير بند [

يا شواهد  پيشين،اقدامات . دوباره دادرسي است

محدود  CASنزد  اهميت و تأثير دادرسي را 

 ].كند نمي

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

نهايي سلسله مراتب  حلهحكمي قبل از اتمام مر

: براي مثال(سازمان مبارزه با دوپينگ صادر شود 

يك از طرفين دعوي  و هيچ) دادرسي اوليه

درخواست تجديد نظر نسبت به اين تصميم را در 

مرحله بعدي سلسله مراتب سازمان مبارزه با 

مثالً گروه مديريت (دوپينگ، مطرح نكرده باشد 

 يا قطع انجام تواند با ميانبر مي WADA، )نتايج

سازمان مبارزه  فرايند داخلي مراحل باقيمانده در

اٌ در دادگاه حكميت ورزشي با دوپينگ، مستقيم

(CAS) درخواست تجديدنظر را مطرح كند.[ 
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تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ  عنوانب (AF)نامشخص يافته  يا (AAF)غيرطبيعي آزمايشگاهي 
تخلف از قوانين مبارزه در رابطه با يك ،  7- 7براساس بند  بعد از بررسي كه حكميده است، يا نموصادر 

از يك دادرسي  اي دنبال نتيجهب تعليق موقتاعمال  برايمي كه حك، پيشرفتي نداشته استبا دوپينگ 

 يك حكم ؛شده باشد صادر 7- 9بند ، يا براي يك قصور سازمان مبارزه با دوپينگ در پيروي از موقت
 وردمتخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ  صالحيت قانوني براي اجرايسازمان مبارزه با دوپينگ كه فاقد 

يا به  كه دوره محروميت را ،عليق يا عدم تعليقصادر شده براي ت يك حكم ؛است ادعا يا پيامدهاي آن

 بنددوره محروميت تعليق شده تحت  يك ،گرداند يا به وضعيت سابق برنميگرداند  وضعيت سابق برمي
ا دوپينگ از سوي سازمان مبارزه ب ؛ و حكم صادره10- 12- 3 بندتحت  حكم صادر شده؛ 10- 6- 1

  .15 فصلتحت  ديگر مبارزه با دوپينگ ت شناختن ساير تصميمات سازماندرخصوص عدم به رسمي

  
  المللي  بين هاييا رويداد المللي ورزشكاران سطح بين موارد استيناف مربوط به  1-2-13

  

شركت در  رابطه با  استيناف يا درخواست تجديدنظر در مورد تصميمات يا احكامي كه در
، صادر شده است المللي سطوح بين ورزشكاران رابطه بايا در المللي  بين يدادرويك 

مقررات  براساس (CAS) ورزش دادگاه حكميتطور انحصاري در ند مستقيماً بتوا مي

  .چنين دادگاهي، مطرح شود نزد االجرا مالز
  

  يا افراد ديگرورزشكاران  ساير موارد استيناف مربوط به  2-2-13
  

تجديدنظر نسبت به تصميم يا يا استيناف  ،دندار كاربردي 13- 2- 1 بند كهدر مواردي
براساس مقررات سازمان  طرف مستقل و بي دادرسي نهاددر يك  تواند يحكم صادره م

در قوانين و مقررات راجع به چنين موارد . ، مطرح شودگ مربوطهملي مبارزه با دوپين

  :عايت شوندبايد اصول زير محترم شمرده شده و ر ،استيناف

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

مگر در هستند  آور الزامنهايي و ) CAS(ورزش 

لغو  جهتاالجراء  الزم نقانو توسط بازبيني موارد

 ].اجراي رأي هيئت داورييا 
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 يك دادرسي به موقع •

 طرف و منصف؛ يك هيأت دادرسي بي •

 حق داشتن مشاوربا هزينه شخصي؛ و  •

 .و مدلل يا تصميم به موقع، كتبي يك حكم •

 
 فطرح درخواست تجديدنظر يا استينا به محقاشخاص   13 -3-2

  
  

مطرح كردن درخواست تجديدنظر در  محق بهزير  هاي طرف 13-2-1 بند براساس

 مشمول كه شخص ديگرييا  ورزشكار) الف: (هستند) CAS( ورزشي كميتدادگاه ح
شده  در مورد آن صادركه حكم و تصميم گري دي طرف )ب(؛ استيناف است حكم مورد

سازمان ملي مبارزه با دوپينگ ) د(مربوطه؛  ورزشيالمللي  بين   فدراسيون )ج(؛ باشد

گواهي اقامت آن  مليت يا شخصكه  يكشوريا كشوري كه محل اقامت شخص باشد 
ارديكه احكام يا المللي پارالمپيك در مو المللي المپيك يا كميته بين كميته بين )ه(را دارد؛ 

شامل تصميماتي كه  ،باشد داشتهپارالمپيك  ياهاي المپيك   بازي تأثيري رويتصميمات 

آژانس جهاني  )و( هاي المپيك يا پارالمپيك است؛  مربوط به صالحيت شركت در بازي
  . (WADA) مبارزه با دوپينگ

ملي  به مطرح كردن استيناف در سطححق مكه  ييها طرف 13- 2- 2بند براساس 

هاي  هستند در قوانين سازمان ملي مبارزه با دوپينگ آمده است اما حداقل شامل طرف
) ب( استيناف است؛ مورد حكم شمولكه مي شخص ديگريا  ورزشكار )الف( :زير هستند
الملي  بين فدراسيون) ج(باشد؛  شده در مورد آن صادر حكم و تصميم كه يطرف ديگر

مبارزه با دوپينگ كشوري كه محل اقامت شخص  سازمان ملي) د(مربوطه؛  ورزشي
  در موارديكه احكامپارالمپيك  المللي بينالمپيك يا كميته  المللي بينكميته  )ه(باشد؛ 

  
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 )CAS(حكميت ورزش 
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داشته باشد شامل احكامي كه مربوط به بازيهاي المپيك يا پارالمپيك  تأثيري روي
آژانس جهاني مبارزه با  )و( واست؛  بازيهاي المپيك يا پارالمپيك صالحيت شركت در

 آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ ،13- 2- 2 بند براساس .)WADA( دوپينگ

)WADA( و فدراسيون  ،پارالمپيك المللي بينكميته  المپيك، المللي بين، كميته
لي، بايد حق طرح م سطح استينافاحترام به تصميم هيأت ضمن  مربوطه لملليا بين

 هر يك از  .را داشته باشند )CAS( ورزشي دادگاه حكميتدر  درخواست استيناف

از سوي  ياري مستحق كمك و ند،را مطرح ميك استيناف كه درخواست طرفين دعوا
سازمان مبارزه   تمامي اطالعات مربوطه ازدريافت براي  )CAS( ورزشي دادگاه حكميت

 نظر قرار گرفته است،تجديداستيناف  يا  وي مورد تصميم   يا و حكم كه با دوپينگي

 ،دستور دهد (CAS) ورزش دادگاه حكميت اين اطالعات بايد در صورتيكه و باشد مي
  .گرددئه ارا

آژانس جهاني مبارزه با  بوسيله هايي كه پرونده استيناف طرحپايان مهلت زماني براي 
 :مطرح و تشكيل شده است، بصورت زير خواهد بود )WADA( دوپينگ

 ميتوانستندروز بعد از آخرين روزي كه هر يك از طرفين پرونده  بيست و يك) الف(
  يا درخواست استيناف را مطرح كرده باشند؛

 

آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ  اعالم وصولتاريخ يا زمان روز بعد از  بيست و يك) ب(
)WADA (  يا حكم صادره كامل مربوط به تصميم پروندهمبني بر تشكيل.  

 

  

 تعليق موقتتواند نسبت به  تنها شخصي كه مي مقررات و شرايط ديگر،هرگونه  عليرغم
در مورد وي  تعليق موقتاست كه  يديگر شخصيا  ورزشكاردرخواست استيناف نمايد 

  .اعمال يا اجراء شده است
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  باشند مجاز مي هاي متعاقب ديگر هاي متقابل و استيناف استيناف  4-2-13

 كه از او نام برده شده ها از سوي هر فرجام خوانده هاي متقابل و ديگر استيناف استيناف
هر يك از . باشند مجاز مي صريحاًشوند  ه آورد CASبه  نامه نظامتحت اين  در موارديكه

متقابل يا استيناف متعاقب  استيناف بايست مي 13 فصلتحت استيناف طرفين با حق 
  .خود را با دفاعيه مربوطه ارائه كنند

 

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

راجع به  حكمنسبت به صدور  مبارزه با دوپينگ سازماندر يك مورد يا پرونده خاص، يك  ،هرگاه
كوتاهي  WADAتخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ در مهلت منطقي مقرر شده از سوي  بهارتكاب 
مبني بر عدم تخلف از  سازمان مبارزه با دوپينگدر صورتيكه تصميم يا حكم  WADAنمايد، 

 )CAS( ورزشي دادگاه حكميتبه خود مستقيماٌ تواند با انتخاب  قوانين مبارزه با دوپينگ باشد، مي
ارتكاب  هـــكند ك مشخص CASدرصورتيكه هيات دادرسي . مطرح نمايددرخواست استيناف را 

در ارائه درخواست  WADA و است ه با دوپينگ صورت گرفتهمبارزو مقررات تخلف از قوانين  به

ها و مخارج وكيل يا وكال كه  هبصورت منطقي عملكرده است، سپس هزين نظر محق بوده وتجديد
بردن استيناف، صرف شده است بايد توسط سازمان مبارزه  پيگيري و پيشجهت  WADAاز سوي 

  .مسترد گردد WADAبا دوپينگ به 

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

اجازه حق استيناف متقابل  CAS، قوانين 2011سال 

يك سازمان مبارزه با هنگاميكه  ورزشكاررا براي 

دوپينگ درخواست تجديدنظر را پس از انقضاي زمان 

اين . كند، نداده است براي استيناف ارائه مي ورزشكار

  ].شمارد دادرسي كامل را براي طرفين مجاز مي بند

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

مختلفي كه در هنگام بررسي موارد تخلف از قوانين 

ارزه با دوپينگ و فرآيند مديريت نتايج پيش مب

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) قبل از انجام . مطرح كند، وجود ندارد

حال با سازمان مبارزه  به هر WADA ،يچنين كار

و به اين سازمان فرصت  مشورت نموده با دوپينگ

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

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

داشتن قوانيني كه حق حاكميت نسبت به فدراسيون 

شد منع و ملي تحت حوزه اختيارات خود را داشته با

ون ملي را در فدراسي تا بتوان ،كند د نميمحدو

صورت غير معمول موارديكه در مديريت نتايج ب

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

فوق آمده  4- 4 بند كه درطوريتوانند بطور انحصاري به همان  مي معافيت مصرف درمانياحكام مربوط به 

  .مورد استيناف قرار گيرند ،است
  

  

  

   استينافاحكام  بالغا     5-13

بالفاصله حكم استيناف را براي  ،باشد  استينافكه يكي از طرفين  مبارزه با دوپينگ سازمانهر 
   دبنتحت  استيناف ارائهي كه محق براي مبارزه با دوپينگهاي سازمان ساير يا د ديگرريا ف ورزشكار

  .آمده است، مهيا خواهد كرد 14-2 بندطبق آنچه در  3-2-13
  

  نامه نظامسوم و چهارم ش خب احكام صادر شده براساساستيناف از موارد     6-13
  

يا هرگونه  23-5-4بند  تحت نامه نظاممبني بر عدم تبعيت از  WADAگزارش احترام به بمنظور 
نهادي كه گزارش  بايد براي ،هنام نظام) اه مسئوليت ووظايف (اعمال شده براساس بخش سوم  پيامد

براساس بند سوم  و عواقبي كه پيامدهابراي او صادر شده و يا  WADAعدم تبعيت از سوي 

بر  )CAS(ورزشدادگاه حكميت حق استيناف انحصاري در، در مورد آن اعمال شده است نامه نظام
  .ظ نگه داشته شودمحفو ،يچنين دادگاهنزد االجرا اساس مقررات الزم

 
 

  

  آزمايشگاه )هديتكرا( اعتبارنامهتعليق يا لغو  احكاماستيناف از موارد    7-13
  

ها  كرديته آزمايشگاها اعتبارنامه يا مبني بر تعليق يا لغو WADAتوسط تصميمات يا احكامي كه 

برده يدنظر تجد براي CASتواند به  طور انحصاري ميفقط از سوي آن آزمايشگاه بشوند  صادر مي
  .شود

  
دانستن  نامه نظام از هدف: 13تفسير فصل [

است كه 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  خاصافراد و سازمانهاي . اند شده

WADA ، حق استيناف نسبت به اين سپس

توجه كنيد كه تعريف اشخاص و . احكام را دارند

سازمانهاي ذينفع كه حق طرح استيناف را 

شامل ورزشكاران و  دارند، 13فصل براساس 

ممكن  كه چرا شوند هاي ايشان نمي فدراسيون

رقبا نصيبشان از محروم شدن ديگر منافعي  است

  ].شود
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 رساني رازداري و اطالع: فصل چهاردهم

  

و حريم خصوصي منافع  يت عمومي و پاسخگويي و احترام بهنتايج مبارزه بادوپينگ، شفاف ياصول هماهنگ
  :شامل موارد ذيل است ورزشكاران يا ساير اشخاص

  
  

تخلفات ص و ساير نامشخ هاي  يافتهآزمايشگاهي و  هاي غيرطبيعي يافته مربوط به رسانيخبر      1-14

  از قوانين مبارزه با دوپينگ اثبات شده
  

  ديگر به ورزشكار و اشخاص تخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ ابالغ   1-1-14
  

طبق آنچه در  شده ثباتتخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ ايك  و روش ابالغ شكل
  .، خواهد بودمديريت نتايج آمده استيت مسئول باقوانين سازمان مبارزه با دوپينگ 

  

             ملي مبارزه با دوپينگ، هاي سازمان به تخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ اعالم  14- 1- 2
   WADAالمللي ورزشي و  بين هاي فدراسيون

  

سازمان ملي  باشد، مي مسئول مديريت نتايج كه يسازمان مبارزه با دوپينگ چنينهم

 حكم ازرا  WADAو  مربوطه المللي ، فدراسيون بينورزشكاردوپينگ كشور  مبارزه با
 به ورزشكار يا شخص ديگر همزمان با ابالغ ف از قوانين مبارزه با دوپينگ بطورتخل

  .نمايد ميمطلع 

  

  از قوانين مبارزه با دوپينگ تخلف مفاد  ابالغ     3-1-14
  

، ورزشي، كشور، رشته و ماده كارورزشنام : ابالغيه بايد شامل موارد ذيل باشد
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، تاريخ مسابقاتيا خارج از  مسابقاتدر حين  :گيرينمونه ، نوع ورزشكار رقابتيسطح 
و ساير  شود گزارش مي كه توسط آزمايشگاه آزمايشگاهي آناليزنتايج ، گيرينمونه 

براي  ،يا الزمند، "ها گيري و وارسي نمونه برايالمللي  استاندارد بين" دراطالعاتي كه 

تخلف  مبناينقض شده و ، قانون 2-1 بندتخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ بغير از 
  .الزامي است ،اثبات شده

  
  موارد گزارش وضعيت   4-1-14

  

از قوانين مبارزه با دوپينگ  منجر به ابالغ يك تخلفكه  هائي وارسيبجز در رابطه با 
هاي مبارزه با دوپينگ بايد بصورت   سازمان همان اشخاص يااند،  شده 14-1-1 بند طبق

 13 فصل يا 8، 7 بند يا اقداماتي كه براساس ازبينيبهاي هرگونه  يافته و منظم وضعيت
تصميم  درباره يا توضيح كتبيدرنگ توضيح مدلل  بي شده است را روزآمد نمايند وانجام 

  .نمايندارائه  صادره جهت روشن شدن موضوعيا حكم 

  
  ازدارير   5-1-14
  

ه با دوپينگ كننده اطالعات مربوط به موارد تخلف از قوانين مبارز دريافت  هاي سازمان

كاركنان  :شامل(غير از اشخاصي كه الزم است مطلع شوند اطالعات را ب اين نبايد
 اختيار در ،)تيمي ورزشدر  افراد تيم  و ،مسئول در كميته ملي المپيك، فدراسيون ملي

ر دهند، مگر در زماني كه سازمان مبارزه با دوپينگ مسئوليت مديريت ديگري قراافراد 

اعالم عمومي كوتاهي در  يا در صورت عمومي اعالم نمايدنتايج اطالعات را بصورت 
  .در ذيل عمل شود 14-3بايد همانند الزامات  بند 

 

 

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

و مقررات مبارزه با دوپينگ  با دوپينگ بايد در قوانين

اطالعات هايي را براي محافظت از  رويهخود 

 محرمانه ورزشكار و نيز براي بررسي و تأديب

محرمانه ورزشكار و نادرست اطالعات  جا افشاي بي

توسط هر يك از كاركنان و يا عوامل سازمان مبارزه 

 ].ردفراهم آوبا دوپينگ، 
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  ها ارزه با دوپينگ و درخواست پروندهانين مباحكام تخلف از قو ابالغ   2-14

  

  ،10-4، 8-4، 7- 10 بندهايشده بدنبال  صادر تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ احكام  1-2-14
براي چنين حكمي خواهد  ي، مشتمل بر دالئل كامل13-5يا  10- 3-12، 6-10، 5-10

 ظرفيت حداكثر ،ين مسئله كهتوجيه چرايي ا ،چنانچه قابل اجرا باشد ،بود از جمله اينكه
در صورتيكه حكم به زبان انگليسي يا فرانسه نباشد، سازمان . اعمال نشده است ،مجازات

مبارزه با دوپينگ خالصه كوتاهي از حكم را به همراه دالئل حمايتي آن به زبانهاي 

  . ه تهيه خواهد كردانگليسي يا فرانس
  

 مربوط بهاستيناف نسبت به حكم دريافتي  ارائهحق سازمان مبارزه با دوپينگ كه يك    2-2-14

روز از دريافت حكم، يك نسخه از كل پرونده  15تواند ظرف  دارد، ميرا  14- 2-1  بند
  .دمربوط به حكم را درخواست نماي

  

  اعالم عمومي   3-14
  

 سازمان مبارزه با دوپينگيك ي كه توسط اشخاص ديگريا  ورزشكارانهويت هريك از   1-3-14
يا  ورزشكار، تنها پس از ابالغ به ستا شده اثبات مبارزه با دوپينگقوانين از  آنان تخلف

و به سازمانهاي مبارزه با ، 7- 7يا  7-6، 7-5 ،7-4 ،7- 3براساس بندهاي  شخص ديگر
مسئول مديريت  سازمان مبارزه با دوپينگتوسط ، 14-1-2دوپينگ مربوطه براساس بند 

  .ع عموم برسدبه اطال تواند مي، نتايج
  

قطعي  13-2-2يا  13-2-1 بندهاينهايي تحت هنگاميكه يك حكم دادرسي استيناف    2-3-14

 8صل يا از چنين استينافي صرفنظر شده باشد، يا از يك دادرسي براساس ف ،شود مي
تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ در موعد مقرر مورد پوشي شده باشد، يا حكم  چشم

سازمان مبارزه با دوپينگ شده باشد،اعتراض واقع ن
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وضعيت و از  گزارشي بطور علني روز 20مدت  ظرف بايد حداكثر ،مسئول مديريت نتايج 

، نوع تخلف از قوانين و مقررات ورزشيرشته : شامل ،مبارزه با دوپينگموضوع نحوه 
ماده ده، نوع شتخلف  مرتكبكه  شخص ديگرييا  ورزشكارمبارزه با دوپينگ، نام 

منتشر اعمال شده را  پيامدهاياي كه استفاده شده است و  روش ممنوعهيا  ممنوعه

بيست مدت  طي سازمان مبارزه با دوپينگهمان بايد . نموده و به اطالع عموم برساند
ه با دوپينگ مشتمل بر استيناف مربوط به تخلف از قوانين مبارز مورد نهاييحكم  از روز

و به اطالع عموم  ه شده را نيز بطور علني گزارش دهدكه در باال شرح داد اطالعاتي

  .برساند
  

 

شخص يا  ورزشكارمشخص شود  ،اي كه بعد از دادرسي يا استيناف در هر مورد يا پرونده   3-3-14

اين حكم فقط در صورت  ،مرتكب تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ نگرديده ،ديگر
بطور علني تواند  مي ،ط به او بوده استمربو حكمكه  شخص ديگرييا  ورزشكاررضايت 

هاي   مسئول مديريت نتايج بايد با استفاده از روش سازمان مبارزه با دوپينگ. فاش شود

تمام و  طورب را حكم آن ،معقول اين رضايت را كسب كند و در صورت كسب رضايت
طور علني بتأييد شود،  شخص ديگريا  ورزشكارتواند توسط  در فرم كتبي كه مي يا كمال

  .فاش نمايد
  

صورت مختصر، با قرار دادن اطالعات الزم بر روي تارنما يا وب سايت اخبار بايد ب انتشار   4-3-14
بر  دوره محروميت سراسرماه يا در  1 تر از مدت طوالني بهو  سازمان مبارزه با دوپينگ

  .روي شبكه باقي بماند
  

 ،WADA )آكرديته( معتبر هاي  پينگ يا آزمايشگاههاي مبارزه با دو  هيچ يك از سازمان  5-3-14
پرونده  هر موجود در خاص هاي بطور علني در مورد جرم ، نبايدآنها يا اعضاي رسمي
جز در ب) كلي فرآيند و روند علمي مانند مقابله و مخالفت با توصيف(ناكامل يا معلق 

داده شده  يشان نسبتيا نماينده ا شخص ديگر ،ورزشكاركه به  شايعاتيپاسخ به  موارد
  .كنند اظهارنظر، است
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يكه ورزشكار يا شخص ديگر كه متهم در موارد، 14- 3- 2 بنددر  اجباريعمومي  انتشار  6-3-14
 باشند، )صغر(،كمتر از سن قانونيبه تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ شناخته شده است

و  نوع جرممتناسب با  بايدغر ص افراد اختياري در مورد عموميانتشار هر  .الزامي نيست

  .باشدشرايط آن مورد خاص 
  

  آماريگزارش    4-14
  

بار گزارش آماري از فعاليتهاي مبارزه با دوپينگ  سازمانهاي مبارزه با دوپينگ بايد حداقل سالي يك
سازمانهاي مبارزه . دنارسال نماي WADAرا به ناز آ منتشر نموده و يك نسخه علنيبطور  خود را

گيري  نمونه انجامو تاريخ  تست شده ورزشكار هرهمچنين بايد گزارشي را كه شامل نام با دوپينگ 
ساالنه گزارشات آماري را كه خالصه اطالعات دريافتي  بطور حداقل WADA .است، منتشر نمايند

  .منتشر خواهد كرد ،هاي مبارزه با دوپينگ است ها و سازمان از آزمايشگاه

  

  

  عات كنترل دوپينگپايگاه مرجع اطال    5-14

  

 اطالعات برايمركزي يگاه مرجع پايك عنوان بايد ب )WADA(با دوپينگآژانس جهاني مبارزه 
 ورزشكاران جهت ورزشكار در بخشي شامل اطالعات پاسپورت بيولوژيك ،كنترل دوپينگآزمايش 

 عاتبانك اطال ان شامل موارديكه درورزشكار حضور محلو اطالعات المللي  سطح ملي و بين

و  ها ريزي توزيع نمونه ي در برنامههماهنگبمنظور تسهيل . عمل نمايد ،است ثبت شدهگيري  نمونه
توسط سازمانهاي مختلف مبارزه با  گيري نمونهدر  هاي غيرضروري جلوگيري از دوباره كاري

 از و خارج مسابقاتحين در هاي گيري نمونه سازمان مبارزه با دوپينگي موظف استهر  ،دوپينگ
با استفاده از  گيري نمونهترين زمان ممكن پس از  در سريع انيورزشكاراز چنين  را خود مسابقات

 WADAمرجع اطالعات  به پايگاه WADAيا هر سيستم ديگر مورد تأييد  ADAMSسيستم 
قابل اجرا براي  قوانينبراساس  قابل قبول خواهند بود كهدر صورتيكه  اين اطالعات .گزارش كنند

مبارزه با هاي  سازمان و هر ورزشكارالمللي  فدراسيون بين، سازمان ملي مبارزه با دوپينگ، رورزشكا

   .باشد انورزشكار ازگيري  نمونه با مسئوليت انجام ديگر دوپينگ
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مديريت نتايج، و احكام  كنترل دوپينگ براي اطالعات منظور قادر ساختن پايگاه مرجع اطالعاتب
WADA عنوان  را تحت  ها ايگاه دادهپ يك ابزار مديريتADAMS  با حفظ اصول حفاظت از ،

ابزار  WADAطور مشخص ب. طراحي نموده و توسعه داده استاطالعات و محرمانه بودن آنها 

حفاظت از اطالعات و  و هنجارهاي قوانين همساني و سازگاري بارا براي  ADAMSمديريتي 
فراهم نموده  ADAMSهاي استفاده كننده از   زمانمحرمانه بودن آنها جهت انجام امور خود و سا

يا ديگر افراد فعال در مبارزه با  ورزشكار پشتيبانكاركنان ، ورزشكاراطالعات خصوصي . است

 سئولينمتحت سرپرستي و نظارت اين كار كه حفظ و نگهداري شود  WADAبايد توسط  ،دوپينگ
 محرمانه بودن سختگيرانه اين و رار دارد،ق حفاظت از اطالعات محرمانه براي ذيصالحكانادايي 
   .گيرد، انجام »خصوصي محرمانه و از اطالعات المللي حفاظت بين داستاندار«براساس 

  

  بودن اطالعات محرمانه     6-14
  

ان و ساير را در رابطه با ورزشكار شخصي ارزه با دوپينگ ممكن است اطالعاتهاي مب  سازمان
آنها منطبق با اين  مبارزه با دوپينگهاي  شد جهت انجام فعاليتدر صورتيكه الزم با ،اشخاص

 از اطالعات فاظتح المللي بيناستاندارد «از جمله بويژه ( المللي بيننامه و استانداردهاي  نظام
  .افشا نمايند، تهيه يا آوري، ذخيره ، جمعمربوطهطابق با قانون در ت) »خصوصي محرمانه و

  
    بنداشته باشيد كه توجه د: 14-6 بندتفسير [

هاي  شيوهدارد كه 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 سازمان داده گذاشتن

نامه آمده است،  منظاچه در اين دوپينگ طبق آن

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

، گيري نمونه، به آن اشاره شده است 13 فصلبا توجه به حق درخواست تجديدنظر يا استيناف كه در       1-15

بوده و در  امهن نظاممطابق با كه  كنندگانءامضااحكام صادره توسط هر يك از كليه  و نتايج دادرسي

بايد توسط كليه  در سراسر جهان قابل اجرا خواهد بود و رد،قرار دا امضاءكننده هرمحدوده اختيارات 
  .ده و به آن احترام گذاشته شودشبه رسميت شناخته  كنندگانءامضا

  

 شرطي به اند يرفتهنامه را نپذ نظامنهادهايي كه ساير ارگانها يا  و اقداماتكنندگان بايد عملكرد ءامضا      2-15
 .نامه مطابق بوده و تناقض نداشته باشند، به رسميت بشناسند نظامكه قوانين و مقررات اين نهادها با 

  
به رسميت شناختن  وسعت: 15- 1تفسير بند [

ي ها ساير سازمانمربوط به  TUEتصميمات 

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

تعيين  »مصرف درماني هاي معافيت المللي بين

 ].خواهد شد

  
 يك حكم از كهدر مواردي: 15- 2تفسير بند [

نامه جهاني مبارزه با دوپينگ را  نظامنهادي كه 

نامه را  نظامتبعيت از  در برخي از موارد ،نپذيرفته

نامه،  نظامرعايت نموده و در برخي موارد با 

نندگان بايد كوشش كنند ك، امضاءناسازگار باشد

مي كه منطبق و سازگار با اصول تصميم و حكتا 

. مورد قبول و تأييد قرار دهندرا  نامه است نظام

نهادي  ،نامه نظام انطباق با رونداگر در : بطور مثال

است، تخلف از  نامه را امضاء نكرده نظامكه 

از وجود يك ماده  حاكي دوپينگ قوانين مبارزه با

اسايي مورد شنرا يك ورزشكار  در بدنممنوعه 

كمتر از  او را دوره محروميت ولي باشد قرار داده

نموده تعيين  ،نامه نظاممدت مشخص شده در 

كنندگان بايد اين  تمامي امضاء در اينصورت ،باشد

تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ را به يافته 

رسميت بشناسند و سازمان ملي مبارزه با دوپينگ 

 8ساس فصل بايد دادرسي را برا ورزشكار كشور

 مدت محرومتبايست  مي آيابراي تعيين اينكه 

وضع شود، انجام  نامه نظامبراساس  بيشتري

 ].دهد
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     كنند كه در مسابقات ورزشي شركت مي كنترل دوپينگ حيواناتي: فصل شانزدهم
يد المللي آن رشته ورزشي با دارند، فدراسيون بينحضور در هر ورزشي كه حيوانات در مسابقات   1-16

. بگذارد ركت كننده تدوين نموده و به اجراحيوانات ش برايقوانين و مقررات مبارزه با دوپينگ 

مناسب جهت  فرايندقوانين و مقررات مبارزه با دوپينگ بايد شامل يك فهرست مواد ممنوعه، 
  .باشد ،ها انجام آناليز نمونهبراي  تأييد شدهگيري و فهرستي از آزمايشگاههاي  نمونه

  
  

مقررات مبارزه با دوپينگ، مديريت نتايج، دادرسي عادالنه، عواقب  تعيين موارد تخلف ازدر رابطه با     2-16
ش، فدراسيون كننده در ورز براي حيوانات شركتو پيامدهاي ناشي از دوپينگ و درخواست استيناف 

و  13، 11، 10، 9، 3، 2، 1 المللي آن رشته ورزشي بايد قوانيني را كه عموماً منطبق بر بندهاي بين
  .امه هستند را تدوين و به اجرا بگذاردن نظام 17

  

    قانون مرور زمان: هفدهم  فصل
تواند  نگ بر عليه ورزشكار يا شخص ديگر نميتخلف از قوانين مبارزه با دوپي يا اقدامي در رابطه با هيچ عمل
بات شده در مورد تخلف از قانون مبارزه با وع تخلف اثسال از تاريخ وق 10طي مدت وي مگر اينكه آغاز شود 

 .آمده است مطلع گرديده باشد يا منطقاً براي ابالغ به وي تالش شده باشد 7دوپينگ طبق آنچه در فصل 
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  بخش دوم

  شهپژو و وزشمآ
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    آموزش: فصل هجدهم
  اصول پايه و اهداف اوليه    1-18

رساني و  هاي اطالع ين در برنامهاصل بنياد به آن اشاره شده، نامه نظامهمانگونه كه در مقدمه اين 
و جلوگيري از تضعيف آن از طريق ارتكاب به  روح ورزشعاري از دوپينگ، حفظ  ورزشآموزشي 

مقصود اين است كه از استفاده عمدي   .پيشگيري است ها هدف اوليه اين برنامه. باشد يدوپينگ م
  .جلوگيري بعمل آيد ،ورزشكارانهاي ممنوعه بوسيله  و روشمواد ممنوعه يا غيرعمدي 

بايست بر روي مهيا نمودن اطالعات بنيادين براي ورزشكاران طبق  رساني مي هاي اطالع برنامه

اصل پيشگيري متمركز بر  بايد هاي آموزشي برنامه. آمده است، متمركز باشد 18- 2 بندآنچه در 
رزشكاران و پرسنل بايست بر پايه ارزشها و مديريت و مي همچنينهاي پيشگيري  برنامه. باشد 

  .هاي درسي مدارس باشد ورزشكاران با تمركز ويژه بر افراد جوان از طريق اجرا در برنامه پشتيبان

خود، ضمن همكاري با يكديگر،   بايد متناسب با امكانات و حوزه مسئوليت كنندگانءامضاهمة 
و  رساني اطالع، زشيآمو پيشگيري هاي ريزي، اجراء، ارزيابي و كنترل برنامه نسبت به برنامه

  .بدون دوپينگ، اقدام نمايند ورزشدرخصوص 
  
 

 ها ها و فعاليت برنامه     2-18

  

، براي موضوعات ذيلها بايد اطالعات صحيح، دقيق و به روز را، حداقل در ارتباط با  اين برنامه

  :ديگر فراهم نمايند شخاصو ا ورزشكاران
  

  فهرست ممنوعه در مندرج مواد و روشهاي •

 يه موارد تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگكل •

 ، تاثيرات دوپينگ بر سالمتي مجازات ومحروميت موارد شامل دوپينگ،  پيامدهاي •

 اجتماعي آن پيامدهاي

 گيري راحل نمونهو مكنترل دوپينگ اجرائي سلسله مراتب  •

 ورزشكاران پشتيبانكاركنان و  ورزشكارانهاي  حقوق و مسئوليت •
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 )TUEs( مصارف درمانيهاي   معافيت •

 هاي غذايي مكمل از خطرات استفادهمديريت  •

 روح ورزشثيرات نامطلوب دوپينگ بر أت •

 ملزومات كاربردي در محل •

  

همگان  را ارتقاء بخشيده و تقويت كند تا محيطي ايجاد شود كه روح ورزش بايست مي ها اين برنامه
و ديگر  ورزشكارانگيري از سوي  و تصميم و بر انتخاب هدايت نمودهعاري از دوپينگ  ورزشبه  را

  .بگذارد پايدارو اشخاص تاثير مثبت 
متناسب با مراحل رشد آنان در (به هدايت افراد جوان بايست بطور اساسي  ي پيشگيري ميها برنامه

پزشكي و كاركنان ، مربيان، ورزشبزرگسال، مسئولين  ورزشكاران، والدين، )مدارس و باشگاهها
  . وف گرددها معط رسانه

 هاي مبارزه با دوپينگ و در ارتباط با سياست بايست مي ورزشكاران پشتيبانكنان همراه يا كار
  . را آموزش داده به مشاوره و رايزني با آنان بپردازند ورزشكاران ،قوانين مربوط به آن پيروي از

 پشتيباننان همراه يا كارك ورزشكاران و بايد از شركت فعاالنه نامه نظاماين  كنندگانءامضاكليه 

  .حمايت نمايند ،عاري از دوپينگ ورزشهاي آموزشي  در برنامه آنان
  

 اي و شغلي هاي انظباطي حرفه نامه آيين   3-18

  

هاي  نامه آيين و اجراي رعايتبه  صالح اي و مؤسسات ذيربط و ذي هاي حرفه انجمنبراي تشويق 
مبارزه با دوپينگ در ارتباط با  ورزشيو رفتار  اخالق بهينه رفتاري و نيز و الگوهاي باطي مناسبضان

 باشند، ت داشتهمطابق نامه نظامي كه با هاي مجازاتگرفتن تنبيهات و نظر و در ، تنظيم و در كنار آن
  .ها همكاري نمايند بايد با يكديگر و با دولت كنندگانءامضاكليه 

  
هاي آموزشي و  برنامه: 18-2تفسير بند [

با دوپينگ نبايد به ورزشكاران  رساني مبارزه اطالع

 المللي محدود شوند، بلكه بايد در ملي يا بينسطح 

كه در  باشد برگيرنده همة افراد، از جمله جواناني

 اين حوزه عملكرد هر يك از امضاءكنندگان

ها يا سازمانهاي ورزشي  دولت: نامه، مانند نظام

تعريف ورزشكار را . (نمايند، نيز باشند فعاليت مي

 پشتيبانها بايد كاركنان  اين برنامه) اهده كنيدمش

با تأكيد  اين اصول. را نيز شامل شوند  ورزشكاران

) UNESCO( هم سو با كنوانسيون يونسكو و

در ارتباط با آموزش و پرورش هستند و با آن 

  ].ندارند تناقضي
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  هماهنگي و همكاري 4-18
  

WADA  هاي  برنامهيا  و و اطالعاتي ع آموزشيمنابمركزي براي يك پايگاه مرجع عنوان ببايد
  .عمل نمايداجراء ميشوند،  و ديگر سازمانهاي مبارزه با دوپينگ اين نهاد كه توسطكنترل دوپينگ 

فعاليتهاي آموزشي و جهت هماهنگي  در و ساير افراد بايد ارانكورزش، نامه نظام كنندگانءامضاكليه 

و با مبادله تجارب، از  ها همكاري كنند كديگر و با دولتبا ي اطالع رساني در امر مبارزه با دوپينگ
  .اطمينان حاصل نمايند ،ورزشدر  پيشگيري از دوپينگ در ها برنامهگونه اينكارآيي 

  

  

  پژوهش: فصل نوزدهم
  

  مبارزه با دوپينگ در اهداف پژوهشمقصود و        1-19
  

هاي مؤثر و كارآمد كنترل  برنامهمبارزه با دوپينگ در توسعه و اجراي  مربوط به هاي پژوهش
هاي اطالع رساني و آموزشي ورزش عاري از دوپينگ نقش مهمي را  دوپينگ و همچنين برنامه

  .نمايد ايفاء مي
  

و تشويق به انجام چنين تحقيقاتي با يكديگر و با  برد جهت پيش كنندگان بايد درءكليه امضا
اسب و معقول اطمينان حاصل نمايند كه نتايج ها همكاري كنند و با انديشيدن تمهيدات من دولت

نامه هستند،  نظاماي كه در راستاي اصول  ها براي تحقق و پيشبرد اهداف تعيين شده اين پژوهش
  .گيرند مورد استفاده قرار مي

  

  انواع پژوهش      2-19
  

اجتماعي،  هاي تواند بررسي هاي مربوط به مبارزه با دوپينگ مي تحقيقات و پژوهش بعنوان مثال 

رفتاري، قضايي، اخالقي و غيره را عالوه بر تحقيقات پزشكي، آزمايشگاهي و بررسيهاي 
هاي علمي  پيرامون ابداع و ارزيابي تاثيرات و كارآيي برنامه ي كهمطالعات. فيزيولوژيك، شامل شوند

 باشند و ضمننامه سازگار  نظامبايد با اصول  گيرند آموزشي، روانشناسي و فيزيولوژيكي صورت مي

هاي جديد  استعمال مواد و روش تحقيق درخصوص انساني، اتاحترام به مسائل و شئون امانتداري و
  . هاي علمي هستند را نيز شامل شوند كه حاصل پيشرفت
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  نتايج به اشتراك گذاشتنپژوهش و  در هماهنگي     3-19
  

منظور ب. الزامي است WADA  طريق زهاي مبارزه با دوپينگ ا پژوهشتحقيقات و  هماهنگي 

هاي مبارزه با دوپينگ در اختيار  نتايج پژوهشرونوشت  بايست ميمعنوي مالكيت رعايت حقوق 
WADA مربوطه كنندگانءامضا در اختيار ، اين نتايجصالحديدلزوم و در صورت  و قرار گيرد ،

  .گيردقرار  نيز ديگر نفعان ذيو  ورزشكاران

  

  وهشپژ هاي عملي شيوه    4-19
  

المللي، مطابقت  با قوانين اخالقي شناخته شده بين در عمل هاي مبارزه با دوپينگ بايد پژوهش
  .داشته باشند

  

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

اجتناب   ورزشكاران هاي ممنوعه به تجويز مواد و روشبايد از تحقيقاتي  هاي فعاليت موارد انجام در
  .ودده و ممانعت شش

  

  سوء استفاده از نتايج       6-19
  

مبارزه با دوپينگ هاي  كار گرفته شود تا از نتايج پژوهشبايد بو كافي تمامي اقدامات احتياطي الزم 
.عمل نيايد و از آنها در جهت ارتكاب به دوپينگ استفاده نشودسوء استفاده ب
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  ومسبخش 

  ها مسئوليت وايف وظ

 

با يكديگر تعامل كنند به نحوي كنندگان بايد با روحيه مشاركت و همكاري  كليه امضاء

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

  .نامه، تضمين گردد همگان به آئين

  
نامه توضيح  هاي مختلف آئين هاي امضاءكنندگان، ورزشكاران يا افراد ديگر در فصل مسئوليت: تفسير[

  .]اند هاي ياد  شده اضافه شده ي مندرج در اين بخش، به مسئوليتها است و مسئوليت  داده شده
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  نامه نظام كنندگان امضاء هاي   مسئوليت و وظايفديگر : بيستم فصل 
  

  المللي المپيك كميته بين هاي وظايف و مسئوليت       1-20
  

 هاي مبارزه با دوپينگ در بازيهاي المپيك كه با سياستمقررات و و اجراي  پذيرش  1-1-20

  .هماهنگ باشدمنطبق و  نامه نظام
  

فدراسيونهاي  نوان يكي از شرايط به رسميت شناختنعب بايدالمللي المپيك  كميته بين  2-1-20
  .نمايد نامه نظامبه تبعيت  از  ، آنها را ملزمالمللي شركت كننده در جنبش المپيك بين

    

نامه مبارزه با  نظامد، از ننماي كه در ارتباط با المپيك فعاليت مي ورزشي يهاچنانچه نهاد  3-1-20
  .، قطع گرددانمتي از بودجه آند بايد تمام يا قسندوپينگ تبعيت نكن

  

اقدام مقتضي صورت  23-5بند بر اساس ، نامه نظاماز  عدم تبعيتبراي پيشگيري از   4-1-20

  .گيرد
  

  .ناظر مستقلساماندهي رسمي و تسهيل برنامه    5-1-20
  

، سرپرست مربي، مربي بدنسازعنوان كه ب ورزشكار پشتيبانكاركنان و ورزشكارانكليه    6-1-20
، كنند هاي المپيك شركت مي پيراپزشكي دربازيكاركنان پزشكي و  يم، نفرات همراه،ت

عنوان ، بنامه نظاممبارزه با دوپينگ منطبق با  تنفيذ  قوانين و مقرراتو  با رعايت الزم است
  .موافقت نمايند بازيهاي المپيكيكي از شرايط شركت در 
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و مقررات  مبارزه با  بالقوه از قوانين ف احتمالي وهرگونه تخل جديو  برخورد قاطعانه  7-1-20
و در هر يك از موارد  است المللي المپيك كميته بينقلمرو و  در حوزه اختيارات ،دوپينگ

 پشتيبانآيا كاركنان  الزم مبني بر اينكهبررسي بايد نقض مقررات مبارزه با دوپينگ، 

  .اند يا خير، صورت گيرد قش داشتهبه دوپينگ ن ورزشكار يا ساير افراد تيم در ارتكاب
  

هاي آنها كنوانسيون   ولتد كه كشورهايي سوي از فقط قرارداد ميزباني بازيهاي المپيك  8-1-20
 نيز اند و ملحق شدهن يا به آ داده و پذيرش و تأييد قرار ،يونسكو را مورد تصويب

انطباق  نامه نظامنها با آ سازمان مبارزه با دوپينگ پارالمپيك وهاي ملي المپيك و  كميته

  .گيرد ، مورد پذيرش قرار مينمايند آن تبعيت مي از يافته و
  

  .آموزش مبارزه با دوپينگپيشبرد  وارتقاء    9-1-20
  

  .دوپينگا مبارزه ب سازمانهاي ديگر هاي ملي ذيربط و و سازمان ها كارگزاريهمكاري با  20- 1- 10
  
  

  

  المللي پارالمپيك بينكميته ي ها  وظايف و مسئوليت   2-20

    
دوپينگ در بازيهاي  هاي مبارزه با سياستو مقررات و  ها سياستو اجراي  پذيرش 1-2-20

  .نامه نظام مطابق باپارالمپيك 
  
كننده در بازيهاي  هاي ورزشي شركت بايد فدراسيون پارالمپيك المللي بين  كميته 2-2-20

  .ايدنامه نم نظامپارالمپيك را ملزم به تبعيت از 
    

  

جهاني  نامه نظامكه از  يورزشهاي  قطع تمامي يا قسمتي از بودجه پارالمپيك از سازمان 3-2-20
  .مبارزه با دوپينگ تبعيت نمي كنند

  

، برخورد مناسب 23-5بند  مفاد براساس نامه نظام اين پيشگيري از عدم تبعيت از براي 4-2-20
  .صورت گيرد
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  .ناظر مستقلل برنامه ساماندهي رسمي و تسهي  5-2-20
  

 ،تيم مدير، مربي بدنساز، كه بعنوان مربي ورزشكار  پشتيبانكاركنان و  ورزشكارانكليه  6-2-20
هاي پارالمپيك  بازي و پيراپزشكي در ، كاركنان پزشكي، مسئولينتيم همراه كاركنان

نطبق با مبارزه با دوپينگ م قوانين و مقررات تنفيذ ورعايت  بهبايد  ،كنند شركت مي

  .ملزم گردندها يا فعاليت مسابقاتعنوان يكي از شرايط شركت در اين ، بنامه نظام
  

 پيگيري قاطعانه و جدي در مورد هرگونه تخلف از قوانين و مقررات  مبارزه با دوپينگ 7-2-20
در حوزه اختيارات و قلمرو خود، شامل بررسي در مورد دست داشتن و درگيري احتمالي 

هاي  در هر يك از موارد يا پرونده افرادورزشكار يا ديگر  پشتيبانركنان هر يك از كا

  .دوپينگ
  

  .مبارزه با دوپينگ  ارتقاء و پيشبرد آموزش  8-2-20
  

  .سازمانهاي مبارزه با دوپينگ ديگر ها و سازمانهاي ملي ذيربط و همكاري با آژانس  9-2-20
  

  

 ن الملليهاي بي فدراسيون هاي وظايف و مسئوليت    3-20

  

  .نامه نظامبا دوپينگ در راستاي مقررات  هاي مبارزه و اجراي سياست پذيرش   1-3-20
  

ي ملي ها فدراسيونهاي  برنامه و ن، قوانيها سياست شرايط عضويت مبني بر اينكهالزام   2-3-20
  .باشد نامه نظامبا  آنهاو ساير اعضاء مطابق

  

تيم،   مديركه بعنوان مربي، مربي بدنساز،  كارورزش پشتيبانكاركنان و  ورزشكارانكليه  3-3-20

يا  مسابقاتو پيراپزشكي در  ، كاركنان پزشكي، مسئولينتيم همراه كاركنان
 آن برگزار عضو هاي سازمان از المللي يا يكي توسط فدراسيون بينهايي كه  فعاليت

ه با دوپينگ مبارز قوانين و مقررات و تنفيذرعايت  با الزم است، نمايند ميشود شركت مي

موافقت  ها يا فعاليت مسابقات، بعنوان يكي از شرايط شركت در اين نامه نظاممنطبق با 
 .نمايند
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المللي يا يكي از فدراسيونهاي ملي  فدراسيون بين عضو دائمي و ثابتكه  ورزشكاراني  4-3-20
ز خود هاي حضور دقيق و به رو به اعالم اطالعات محلملزم مربوط به آن نيستند، 

بعنوان بخشي از  اين موارد كه هستند گيري جهت در دسترس بودن براي نمونه
منظور احراز المللي ب ثبت شده فدراسيون بين اطالعات مورد نياز جهت بانك اطالعات

، بزرگ مسابقاتهاي   آن فدراسيون و يا سازمان رويدادهايصالحيت شركت در 

  .شود محسوب مي
  

  

 ،تيم مديركه بعنوان مربي، مربي بدنساز،  ورزشكار پشتيبانكاركنان و  نورزشكاراكليه    5-3-20
يا  مسابقاتو پيراپزشكي در  ، كاركنان پزشكي، مسئولينتيم همراه كاركنان

 ،عضو آن برگزار ميشودهاي   سازمان از يا يكي كه توسط فدراسيون ملي هايي  فعاليت

و  مقررات مبارزه با دوپينگ انين وقو تنفيذ وبا رعايت  الزم است، نمايند شركت مي
، بعنوان يكي از نامه نظاممنطبق با  نتايج سازمان مبارزه با دوپينگ مديريتاختيارات 

  .موافقت نمايند ها يا فعاليت مسابقاتشرايط شركت در اين 
  

  

اطالعات پيشنهادي يا مرتبط با تخلف از قوانين  هرگونههاي ملي  فدراسيون الزم است   20 - 3- 6

نيز و المللي  و فدراسيون بين به سازمان ملي مبارزه با دوپينگ خود را مبارزه با دوپينگ
هاي انجام گرفته توسط هر سازمان مبارزه با دوپينگ كه اختيار و  همكاري با وارسي براي

  .گزارش نمايد را برعهده داردها  مسئوليت انجام وارسي

  
گيري از عدم جلوام اقدامات الزم و مناسب براي نجگونه تمهيدات و اهر در نظر گرفتن   20- 3- 7

  .نامه نظام 23- 5 بند مفاد براساس ،نامه نظام پذيرش

  
 اين بندبراي مثال : 20- 3- 4تفسير بند [

هاي     گلي در كه است كارانيورزش مقررات شاملاز

 ].كنند مي اي بازي حرفه
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  .المللي بين در رويدادهاي ناظر مستقلساماندهي رسمي و تسهيل برنامه   8-3-20
  

را مورد پذيرش قرار  نامه نظام ي از بودجه فدراسيونهاي ملي كهقطع تمام يا قسمت  9-3-20
  .اند نداده

  

مبارزه با دوپينگ، در و مقررات  قوانينتخلف از  با همه مواردقاطعانه و جدي  برخورد 20- 3- 10

هر يك از كاركنان  مشاركت وارسي و ارزيابي ، شاملحوزه اختيارات و  قلمرو خود
بمنظور  ،دوپينگ هاي يا پرونده در هريك از موارد افراد تيم ديگر ورزشكار ياپشتيبان 

ورزشكار در  پشتيبانپرسنل وارسي خودكار  نيز هدايتتضمين اجراي صحيح پيامدها و 
 نپشتيبا پرسنلصغير يا  مربوط به فرداز تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ  هر مورد

تخلف  ارتكاب به كند و تعيين اينكه ميحمايت  را بيش از يك ورزشكار ي كهورزشكار
  .از قوانين مبارزه با دوپينگ صورت پذيرفته است

  

 جهان قهرماني مسابقاتقرارداد ميزباني  در اين خصوص كه، ونه اقدام ممكنگانجام هر 20- 3- 11
 سيون يونسكو را مورد تائيد،كنوانهاي آنها  فقط به كشورهايي اعطاء شود كه دولت

اند و كميته ملي المپيك، كميته ملي  و يا به آن ملحق شده هتصويب و پذيرش قرار داد
از آن تبعيت طباق يافته و ان نامه نظامه با دوپينگ آنها با پارالمپيك و سازمان  ملي مبارز

  .دننماي مي
  

هاي ملي با  جمله لزوم اينكه فدراسيون از هاي مبارزه با دوپينگ شبرد آموزشپي ارتقاء و 20- 3- 12
  .هاي مبارزه با دوپينگ را انجام دهند همكاري سازمان ملي مبارزه با دوپينگ، آموزش

  

  .دوپينگ مبارزه با ها و ديگر سازمانهاي ، آژانسذيربطملي همكاري با سازمانهاي  20- 3- 13
  

 WADAگرفته توسط هاي انجام  در رابطه با وارسي WADAهمكاري كامل با  20- 3- 14
  .20-7-10 بند مفاد بدنبال
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 المللي يا ملي هاي بين فدراسيون در حيطه مسئوليت قوانين انضباطي در محل وضع 20- 3- 15
 ممانعتهاي ملي موظفند قوانين انضباطي در محل را براي  اينكه فدراسيون مبني بر

تبر در جهت مع مجوزن يا مواد ممنوعه بدوورزشكار كه از روشها  پشتيبانركنان كا

    .اعمال نمايند، كنند مياستفاده حمايت از ورزشكاران 
  

 هاي ملي پارالمپيك المپيك و كميته هاي ملي هاي كميته وظايف و مسئوليت     4-20

         
  .هماهنگ هستند نامه نظامآنها با مقررات  هاي مبارزه با دوپينگ سياست كهاطمينان از اين  1-4-20
  

عنوان يكي از ب نامه نظاماالجراي  الزمقوانين و مقررات  باها  الزام به انطباق سياست  2-4-20

  .المللي المپيك يا پارالمپيك هاي بين يا شناسايي آنها دركميتهشرايط عضويت 
  

احترام به خود مختاري سازمان مبارزه با دوپينگ مربوطه در كشور ورزشكار و عدم   3-4-20
  .هاي اجرايي آن فعاليتمداخله در تصميمات و 

  

تخلف از عات پيشنهادي يا مرتبط با هرگونه هاي ملي جهت گزارش اطال الزام فدراسيون  4-4-20
و المللي  و فدراسيون بينقوانين مبارزه با دوپينگ به سازمان ملي مبارزه با دوپينگ آنها 

گ كه مسئوليت هاي انجام گرفته از سوي هر سازمان مبارزه با دوپين همكاري با وارسي

  .هارا برعهده دارد انجام وارسي
  

ورزشكاراني كه عضو در بازيهاي المپيك و پارالمپيك، دست كم، بعنوان شرايط شركت   5-4-20

المللي براي استاندارد بين«طبق  الزم است كه هستند، دائمي يك فدراسيون ملي
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يا  (Long list) فهرست كاملبه محض قرار گرفتن در  »ها گيري و وارسي نمونه 
انجام  هاي المپيك و پارالمپيك بمنظور متعاقب ثبت ورود نام ورزشكار در بازي

  . گيري و الزامات مربوط به محل حضور ورزشكار، شناسايي شوند نمونه
  

در كشورهايي كه يك سازمان ملي مبارزه با دوپينگ مستقل در تعامل با دولت وجود    6-4-20
توانند  يك يا منصوبين آن، تا تأسيس اين سازمان بطور موقت ميندارد، كميته ملي المپ

  .مسئوليت سازمان ملي مبارزه با دوپينگ را بعهده بگيرند
  

اي مبارزه با دوپينگ  كه عضو سازمان منطقه يدرخصوص كشورهاي  1-6-4-20

نقش فعال و  ،دولت با همكاري مربوطه درهستند، كميته ملي المپيك 
اي مبارزه با دوپينگ مربوطه  هاي منطقه ا با سازمانر مورد نظر حمايتي

  .حفظ خواهد كرد
  

كاركنان همراه ، مدير ، ، مربي بدنسازعنوان مربيكه ب ورزشكاران پشتيبانكاركنان كليه   7-4-20

هايي كه توسط  يا فعاليت مسابقات، مسئولين يا كاركنان پزشكي يا پيراپزشكي در تيم
الزم  نمايند، ، شركت ميعضو آن برگزار ميشود هاي  زمانسا از فدراسيون ملي يا يكي

 نتايج اختيارات مديريتو  و مقررات مبارزه با دوپينگ و تنفيذ قوانينبا رعايت  است

موافقت  ها يا فعاليت مسابقاتعنوان يكي از شرايط شركت در اين ، بنامه نظاممنطبق با 
  .نمايند
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 ورزشكارم يا قسمتي از بودجه اختصاص يافته به يك قطع تمادر طول مدت محروميت   8-4-20
  .كه قوانين مبارزه با دوپينگ را نقض نموده است ورزشكار پشتيبانكاركنان  يا يكي از

  

 فدراسيون ملي صاص يافته به يكي از اعضاء ياقطع تمام يا قسمتي از بودجه اخت  9-4-20
  .دنطبق نباشتبعيت نكرده و با آن من نامه نظامكه از  شناخته شده

  

و وارسي در مبارزه با دوپينگ  ز قوانين و مقرراتاتخلف  با همه مواردقاطعانه  برخورد 20- 4- 10
ي احتمالي هر يك از در مورد دست داشتن و درگير حيطه اختيارات خود شامل وارسي

  .دوپينگ هاي يا پرونده هريك از موارد ديگر افراد درورزشكار يا  پشتيبانكاركنان 
  

هاي ملي جهت  ، از جمله الزام فدراسيونمبارزه با دوپينگ  پيشبرد آموزش ارتقاء و 20- 4- 11
  .انجام آموزش مبارزه با دوپينگ با همكاري سازمان ملي مبارزه با دوپينگ مربوطه

  

  

  .دوپينگمبارزه با  سازمانهاي ها و ديگر همكاري با سازمانهاي ملي ذيربط و آژانس  20- 4- 12
  

 مجوزهاي ممنوعه بدون  كه از مواد يا روش يورزشكار پشتيبانكاركنان  ر منعبمنظو 20- 4- 13

نمايند قوانين  استفاده ميهاي ملي المپيك و پارالمپيك  مسئوليت كميته در حيطهمعتبر 
   .انظباطي مربوطه را وضع نمايند

  

 سازمانهاي ملي مبارزه با دوپينگ يها وظايف و مسئوليت      5-20

  

  .هاي اجرايي آنها تصميمات و فعاليتقل بودن در مست   20- 5- 1
  

 مقرراتهاي مبارزه با دوپينگ در راستاي  مقررات و سياست و اجراي قوانين و پذيرش   2-5-20

  .و منطبق با آن نامه نظام
  

  .دوپينگ هاي ملي ذيربط و ديگر سازمانهاي مبارزه با سازمانها و آژانس همكاري با   20- 5- 3
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  .هاي دوجانبه بين سازمانهاي مبارزه با دوپينگ گيري نمونه رويج و تقويتت   4-5-20
  

  .هاي مبارزه با دوپينگ ارتقاء و پيشبرد پژوهش   5-5-20
  

شده، در هر  رفتهگ نظر، قطع تمام يا قسمتي از بودجه دردر صورت اختصاص بودجه  6-5-20

آنها كه  پشتيبانركنان كايا  ورزشكاران، براي هر يك از محروميتبخش از طول مدت 
  .اند مقررات مبارزه با دوپينگ را نقض كرده

  

وارسي در  با همه موارد تخلف از قوانين و مقررات مبارزه با دوپينگ  و قاطعانه برخورد   7-5-20
در مورد دست داشتن و درگيري احتمالي هر يك از  حيطه اختيارات خود شامل وارسي

و  دوپينگ هاي يا پرونده در هريك از مواردافراد تيم گر يا دي ورزشكار پشتيبانكاركنان 

   .تضمين اجراي صحيح پيامدها
  

  .ارتقاء و پيشبرد آموزش مبارزه با دوپينگ توسعه و   8-5-20
  

ورزشكار در حوزه اختيارات خود در هر  پشتيبانهاي خودكار كاركنان  انجام وارسي  9-5-20

هاي  وپينگ توسط افراد صغير و انجام وارسيموردي از تخلف از قوانين مبارزه با د
اند  ك ورزشكار را حمايت كردهبيش از يورزشكار كه  پشتيبانخودكار هر يك از كاركنان 

  .ين اينكه تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ صورت پذيرفته استو تعي
  

  WADAهاي انجام شده از سوي  در رابطه با وارسي WADAل با همكاري كام 20- 5- 10
  .20-7-10 بندمطابق با 

  

براي برخي كشورهاي : 20-5 بندتفسير [

هاي شرح داده شده  از مسئوليت شماريكوچكتر، 

در اين ماده ممكن است از سوي سازمان ملي 

اي  مبارزه با دوپينگ آنها به يك سازمان منطقه

  ].محول شود مبارزه با دوپينگ
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  رگزاركننده مسابقات بزرگهاي سازمانهاي ب وظايف و مسئوليت   6-20
  

 مسابقاتو  رويدادهاهاي مبارزه با دوپينگ جهت  و اجراي قوانين و سياست پذيرش  1-6-20

  .نامه نظامبزرگ در راستاي مقررات 
  

  .23-5 بند مفاد با استناد به نامه نظام پذيرشاز عدم  بمنظور ممانعتمناسب  برخورد   20- 6- 2
  

  .ناظر مستقليل برنامه ساماندهي رسمي و تسه   20- 6- 3
  

در رويدادهاي ورزشي و  كه كارورزشپشتيبان كاركنان و  ورزشكارانملزم نمودن كليه   20- 6- 4
، مسئولين، كاركنان تيم، كاركنان همراه مديرعنوان مربي، مربي بدنساز، ب مسابقات بزرگ

 ابق بامط كنند، به رعايت مقررات مبارزه با دوپينگ ركت ميش پزشكي،پيرا پزشكي و

  .بزرگ ورزشي رويدادهايعنوان يكي از شرايط شركت در ب نامه نظام
  

يطه در ح ،مقررات مبارزه با دوپينگ وز قوانين ا تخلف با همه مواردقاطعانه  برخورد   20- 6- 5
دست داشتن و درگيري احتمالي هر يك از مورد  رسي دراختيارات و قلمرو خود، شامل وا

  .دوپينگهاي  يا پروندهدر هريك از موارد  افراد تيم يا ديگرورزشكار پشتيبان كاركنان 
  

هاي آنها كنوانسيون  دولتكه  كشورهايي به تنهاميزباني  براي اعطايانجام هر كار ممكن،    20- 6- 6
كميته ملي نيز اند و  يونسكو را مورد پذيرش، تائيد و تصويب قرار داده و يا به آن الحاق يافته

  .اند را پذيرفته نامه نظام ان ملي مبارزه با دوپينگ آنهاو سازم پارالمپيكو  المپيك
  

  .هاي مبارزه با دوپينگ  آموزشو پيشبرد ارتقاء ، توسعه   20- 6- 7
  

  .با دوپينگ ي ذيربط و ديگر سازمانهاي مبارزههاي مل ها و آژانس همكاري با سازمان   20- 6- 8
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  بارزه با دوپينگ نس جهاني م هاي آژا وظايف و مسئوليت   7-20

  

 .نامه نظام و سازگار با  منطبقسلسله مراتب  ها و سياست وضع وتصويب    20 - 1-7
 

   .آن كنندگانءامضا، از سوي نامه نظام تبعيت ازنظارت بر پايش و     2-7-20
  

  . امهن نظام صحيح اجراي مربوط بهالمللي  استانداردهاي بين تصويب    3-7-20
  

 هاي كنترل نمونه آزمايشگاهي آناليزجهت  آزمايشگاهها اعتبار يا تمديد هاعتبارناماعطاي    4-7-20
  .منظور ، بدينآزمايشگاهها ديگر تأييددوپينگ يا 

  

  .ينهبه عملكرد الگوهاي ها و خط مشي و انتشار وسعهت   5-7-20
  

ينگ هاي مبارزه با دوپ پژوهشو هماهنگي  مالي حمايتهماهنگي،  انجام، هدايت،ترويج،   6-7-20
  .پيشبرد آموزش مبارزه با دوپينگ ترويج و و

  

مشورتي در رويدادهاي هاي  ساير برنامه و ناظر مستقل ي و اجراي موثر برنامهحاطر    7-7-20
  .ورزشي

  

هاي دوپينگ به ابتكار خود و يا  ، كنترل WADAدر شرايط خاص و به دستور دبيركل    8-7-20
هاي  وپينگ و نيز همكاري با سازمانها و آژانسدرخواست ديگر سازمانهاي مبارزه با د

شود، ولي به  ها انجام مي المللي مربوطه بمنظور تسهيل درخواستها و وارسي ملي و بين

  .شود اين موارد محدود نمي
  

با مشورت  ها آناليز نمونه هاي و برنامه شده تعيين گيري ب نمونهتأييد و تصوي 9-7-20
برگزاركننده هاي  ملي مبارزه با دوپينگ و سازمان هاي مانالمللي، ساز هاي بين فدراسيون

  .رويدادهاي بزرگ
  

خود نسبت به تخلفات از قوانين مبارزه  مربوط به حيطه اختيارات هاي انجام وارسيآغاز   20- 7- 10
    .دندوپينگ را تسهيل كن ارتكاب به هايي كه ممكن است با دوپينگ و ساير فعاليت

  
 
يك آژانس  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  آوري جمع بخش رضايت

].گيري اقدام نمايد انجام نمونه
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  اشخاص ديگرو  ورزشكاران ي ها مسئوليت و وظايف ساير: يكم  و بيست فصل

    
  هاي ورزشكاران وظايف و مسئوليت    1-21

  

ها و قوانين و مقررات مبارزه با دوپينگ كه براساس  از كليه سياستي و پيروي آگاه    1-1-21

  .پذيرفته شدهنامه  نظام
 

  .در هر زمان گيري نمونه انجامدن جهت در دسترس بو     2-1-21
  

كند يا  مي مصرف ورزشكاراحساس مسئوليت در مفاهيم مبارزه با دوپينگ، در قبال آنچه    3-1-21
  .خورد مي

  

 ورزشكارانآگاه نمودن كاركنان پزشكي نسبت به وظايف و مسئوليت جدي آنها در قبال    4-1-21
هاي ممنوعه استفاده كنند  و روش نبايد از داروها نامه مبارزه با دوپينگ نظامبراساس  كه

قوانين مبارزه  شوند، و حصول اطمينان از اينكه اقدامات درماني كه جهت آنها انجام مي
  .كنند را نقض نمي نامه نظاممربوط به هاي  و سياست با دوپينگ

  

اسيون و فدر آشكار كردن هرگونه تصميمي براي سازمان ملي مبارزه با دوپينگ  5-1-21
هاي غير امضاءكنندگان مبني بر اينكه آن ورزشكار طي  نبال يافتهالمللي مربوطه بد بين

  .سال گذشته متهم به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ بوده است 10
  

هاي مبارزه با دوپينگ كه تخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ را  همكاري با سازمان   6-1-21

  .كنند بررسي مي
  

رعايت قوانين  با توجه به: 21-1-2فسير بند ت[

ورزشكار، گاهي اوقات براي  حريم خصوصيحقوق 

توجهات قانوني مبارزه با دوپينگ الزم است 

ها در اواخر شب يا صبح زود انجام  گيري نمونه

بعنوان مثال، مشخص شده است كه برخي . شود

در طي اين  EPOپايين از ورزشكاران از دوز 

كنند كه اين مسئله در طي  ه ميساعات استفاد

 ].كشف نيستصبح قابل 
  

  

ر در همكاري طبق اين قصو: 21-1-6 بندتفسير [

تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ  نامه، نظام

تواند پايه و  يشود اما اين امر م محسوب نمي

و قوانين  تحتانضباطي  اساسي براي اقامه دعوي

  ].باشدنفعان  مقررات ذي



  

 2015  .جهاني مبارزه با دوپينگ نامه نظام   114

 

  

  
  

  ورزشكارپشتيبان هاي كاركنان  وظايف و مسئوليت    2-21

 
كه براساس  ين و مقررات مبارزه با دوپينگها و قوان از كليه سياست و پيروي آگاهي   1-2-21

كه جهت كاركنان  يها و قوانين و مقررات اند و تبعيت از سياست شده پذيرفته نامه نظام

  .شوند ذاشته ميگ تحت حمايت آنها به اجرا ورزشكارانپزشكي و 
  

  .ورزشكارانگيري از  نمونههاي  همكاري با برنامه   2-2-21
  

اي پيشبرد و تقويت نگرش و بر ورزشكارهاي  خود بر رفتار و ارزش استفاده از نفوذ و تأثير 21- 2- 3
 .هاي مبارزه با دوپينگ انگيزه

  

سال گذشته  10ار در فاش نمودن ارتكاب به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ توسط ورزشك   21- 2- 4

گيري سازمان مبارزه با دوپينگ و  بوسيله يك يافته غير مستند، بمنظور هرگونه تصميم
  .المللي ورزشكار فدراسيون بين

  

از قوانين مبارزه با دوپينگ را وارسي و  هاي مبارزه با دوپينگ كه تخلف نهمكاري با سازما  21- 2- 5
  .كنند مي رسيدگي

  

را در مالكيت داشته هاي ممنوعه  بدون توجيه معتبر مواد يا روش نبايد ورزشكاربان پشتيكاركنان   21- 2- 6
  .يا مورد سوء استفاده قرار دهند

  
قصور در همكاري طبق اين : 21- 2- 5تفسير بند [

تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب  ،نامه نظام

تواند پايه و اساسي براي اقامه  يشود اما اين امر م نمي

 نفعان و مقررات ذيقوانين  تحتانضباطي  ويدع

  ].باشد

  
 پشتيبانموارديكه كاركنان 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  نامه نظامممنوعه را بكار گيرند كه طبق 

گردد، بايد موضوع  تلقي نميگ قوانين مبارزه با دوپين

تحت ساير قوانين انضباطي ورزش مطرح و بررسي 

ورزشكار اغلب  پشتيبانمربيان و ديگر كاركنان . گردد

. سرمشق و الگوي رفتاري براي ورزشكاران هستند

آنان نبايد درگير اقدامات شخصي شوند كه با 

مسئوليت آنان در تشويق ورزشكاران بمنظور دوري از 

  ].تناقض داشته باشد دوپينگ
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  اي مبارزه با دوپينگ  هاي منطقه هاي سازمان وظايف و مسئوليت       21- 3

  

هايي را كه منطبق با اين  ها و برنامه قوانين، خط مشي ،اطمينان از اينكه كشورهاي عضوكسب    21- 3- 1
  .اتخاذ و اجرا نمايند ،نامه هستند نظام

  

اي  فرم عضويت رسمي سازمان منطقه ،كشور عضو هر ،ط عضويتبعنوان شراي الزم است   21- 3- 2
به سازمان  هاي مبارزه با دوپينگ مسئوليت به روشني وكالتدر آن مبارزه با دوپينگ را كه 

  .دامضاء نماي درج شده است، اي مربوطه منطقه
  

هاي مبارزه با  زمانو ساير سا هاي مربوط ملي و منطقه هاي و آژانس ها همكاري با ساير سازمان   21- 3- 3
  .دوپينگ

  

  .اي مبارزه با دوپينگ هاي ملي منطقه هاي دو سويه بين سازمان گيري انجام نمونه ترويج   21- 3- 4
  

  .مبارزه با دوپينگهاي  پژوهش توسعه، ارتقاء و پيشبرد   21- 3- 5
  

 .ارتقاء و پيشبرد آموزش مبارزه با دوپينگتوسعه،    21- 3- 6
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  ها مشاركت دولت: دوم   بيست و فصل

  
 

مبارزه با دوپينگ در  مربوط به كپنهاگ 2003امضاء اعالميه مبارزه با دوپينگ مورخه سوم ماه مارس 
ها، مؤيد تعهد آنها در قبال  كنوانسيون يونسكو از سوي دولت يا الحاق به تصويب ،پذيرش ،و تائيد ورزش

رود، در بندهاي زير  انتظار مي كنندگانءامضااز آنچه كه . سازد ه و آن را مستند و مدلل ميبود نامه نظام

  : شده استو ذكر مشخص 
  

ليه اقدامات و ك بايد و انطباق با آن، از كنوانسيون يونسكو بعيتمنظور تها ب هريك از دولت  1-22

  . كارگيرندتمهيدات الزم را ب
  

به را جهت همكاري و  رييا رفتارهاي ادا ها مشي خط ،گذاري، مقررات قانون ها هر يك از دولت  2-22
ها در بين  داده به اشتراك گذاريهاي مبارزه با دوپينگ و  اطالعات با سازمان اشتراك گذاشتن

نامه آمده است، به مرحله اجرا خواهند  نظامهاي مبارزه با دوپينگ طبق آنچه در اين  سازمان
  .گذاشت

  

هاي مبارزه با دوپينگ  و سازمان موميخدمات عنهادهاي  ياها  ها بايد آژانس هر يك از دولت  3-22

 ،دوپينگ مبارزه با با سازمانهاي به موقع اطالعات مشاركت و تبادل همكاري، متبوعه خود را به
چه را آنكه د ندهاطمينان به آنها و  نمايند تشويق ند،مفيد و مؤثر دوپينگ با مبارزهر در امكه 

  .كند بارزه با دوپينگ آنها ايجاد نميهاي م براي فعاليتقانوني مانع كه انجام ميدهند 
  

دعاوي و  و فصل در حل اصلي مرجععنوان را بداوري و حكميت ها بايد  هر يك از دولت 4-22

  .بشمارند حترمم ،االجرا بشر و قانون ملي الزم حقوق حقوق اساسي و در ارتباط بامعضالت 
   

دوپينگ در كشور خود نيستند با كميته ملي كه داراي سازمان ملي مبارزه با ها  هر يك از دولت   5-22
  .خواهند كرد يكارهمالمپيك خود جهت تشكيل يك سازمان مبارزه با دوپينگ 
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ها به مختار بودن سازمان ملي مبارزه با دوپينگ در كشور خود احترام خواهند  هر يك از دولت   6-22

  .اهند كردها و تصميمات اجرايي آنها مداخله نخو گذاشت و در فعاليت
  

ساير . برآورده نمايند 2016را تا قبل از ژانويه  22- 2 بندارات بايست انتظ ها مي هر يك از دولت   7-22

  .هاي اين ماده قبالً برآورده و تأمين شده است بخش
  

ورزيده و قصور پذيرش، تأييد يا الحاق به كنوانسيون يونسكو ، تصويبنسبت به چنانچه دولتي    8-22

       و 20-3-11، 20- 1- 8 بندبراساس بعد از اين  ،خودداري نمايدو انطباق با آن  از تبعيت
ديگر  پيامدهايرا نخواهد داشت و ممكن است  يورزشي رويدادهابرگزاري صالحيت  6-6-20

ت براي نامزدي برگزاري يعدم صالح ،WADAها در  سمتاز دست دادن دفاتر و : مانند

ديگر و  نمادين پيامدهايالمللي،  بين رويدادهاير مورد نظر، لغو المللي در كشو بين رويدادهاي
  .دنبال داشته باشد آنان به  براي براساس منشور المپيك را عواقب

  
با توانند  ها نمي   بسياري از دولت: 22 فصلتفسير [

نظير ، غيردولتيخصوصي ابزارهاي  تمهيدات و

به . دشون درگيريا با آن  ه ورو در رو شد نامه نظام

شود كه حتماً  ها خواسته نمي همين دليل از دولت

از آنها  در عوض نامه باشند، ولي نظامكنندة  امضاء

نمايند و   خواسته شده كه اعالميه كپنهاگ را امضاء

كنوانسيون يونسكو را پذيرفته، تائيد و  تصويب 

نمايند، اگرچه ممكن است مكانيزم و نحوه پذيرش 

ي مبارزه با دوپينگ در يك متفاوت باشد، تالش برا

در حد بسيار  نامه نظامبرنامه همسو و هماهنگ كه در 

مشاركت اتصال و به آن اشاره شده است،  زيادي

   .دطلب ها را مي هاي ورزشي و دولت بين جنبش

از  بايدامضاءكنندگان  را كه آنچه فصلاين در 

 به وضوح روشن نمودهند، داشته باشها انتظار  دولت

ها  اي از دولت نتظارات سادها ين موردا چندر ه. است

بايست به ملزومات قرارداد  كه تنها مي ندهست

 ].يونسكو اضافه شوند
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  بخش چهارم

، اصالح و تفسير پيرويپذيرش، 

  نامه نظام
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  نامه نظامپيروي، اصالح و تفسير  پذيرش،: سوم بيست و فصل 
  

  نامه نظامپذيرش      1-23
  

آژانس جهاني مبارزه با : باشند  نامه نظامو پذيرندگان  كنندگانءامضانهادهاي زير بايد از    1-1-23
المللي  المللي، كميته بين هاي بين المللي المپيك، فدراسيون ، كميته بيندوپينگ

هاي ملي پارالمپيك، سازمانهاي برگزاركننده  هاي ملي المپيك، كميته پارالمپيك، كميته

 فاصله پس ازبايد بال دهاانهاين  .سازمانهاي ملي مبارزه با دوپينگبزرگ و  مسابقات
 ،هاي اجرايي مربوط به خود يا هيات ارگانهاتوسط هريك از  نامه نظام موافقت و قبول

  .ايندنم ءپذيرش را امضا  اعالميه
  

اي قرار  امضاءكننده نظر هيچ نهاد كه در حال حاضر تحت ورزشي هاي  ديگر سازمان  2-1-23
 ، جزء امضاءكنندگاننامه نظامپذيرش اين  اب ،WADAاز سوي  ،به محض دعوتندارند

  .گيرند قرار مي آن
  

  .نمايد مي منتشر WADAرا  نامه نظامفهرست كليه پذيرندگان اين       3-1-23
    

كنندگان  هريك از امضاء: 23-1-1تفسير بند [

يك نسخه مجزا از فرم بايد نامه،  نظامپذيرنده 

را عمومي پذيرش  معمول مبني بر اعالميه استاندارد

اليحه  .نمايندارسال  WADA به راموده آنامضاء ن

عنوان مدارك و اسناد رسمي ساختاري هر پذيرش ب

در يك  بعنوان مثال .سازمان تلقي خواهد شد

 المللي اين عمل توسط كنگره فدراسيون بين

توسط هيأت رئيسه  WADAو در  فدراسيون

 ].شود انجام مي

اي  هاي حرفه آن دسته از ليگ: 23-1-2فسير بند ت[

تحت قلمرو هيچ دولت يا در حال حاضر كه 

المللي قرار ندارند نيز به پذيرش  فدراسيون بين

 .] نامه تشويق خواهند شد نظام
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  نامه نظاماجراي      2-23
  

خود، از  هاي و در قلمرو مسئوليت موظفند در حوزه اختيارات نامه نظام كنندگانءامضا  1-2-23
نسبت به اجراي مفاد آن  ،قوانين و مقررات وها  ساسنامها تنظيم و طريق سياستگذاري

  .اقدام نمايند
  

هاي مبارزه  در حوزه فعاليت عمده، ماهوي و بدون انجام تغييراتبايد  نامه نظام كنندگانءامضا   2-2-23
زير و توضيحات االجراي  ها يا بندهاي الزم فصلوپينگ سازمانهاي مبارزه با دوپينگ، د با

براي اشاره به اسامي  كالميانجام تغييرات غير ماهوي . (اجراء نمايند ها رامرتبط با آن
  ) .و غيره بالمانع است فصل ها يا بخش ها  ، شمارهورزشيرشته سازمانها، 

  
  

 )تعريف دوپينگ(  فصل اول  •

 )موارد تخلف از قوانين  مبارزه با دوپينگ(  فصل دوم •

 )اثبات دوپينگ(  فصل سوم •

 )خاص مواد(  4-2-2بند  •

 )WADAاز سوي مواد ممنوعه تعيين فهرست (   4-3-3بند  •

 )ورزشبازنشستگي از ( 7-11بند  •

 )خود به خودي نتايج انفرادي ابطال(فصل نهم   •

 )ي فرديها محروميت(فصل دهم   •

 )تيمي پيامدهاي(فصل يازدهم  •

 )13-7و  13-6و  13-2-2 به استتثناء بندهاي تجديدنظر درخواست( فصل سيزدهم •

 )احكامبه رسميت شناختن ( 15-1 بند •

 )مرور زمان قانون(فصل هفدهم  •

 )نامه نظامتفسير (بيست و چهارم  •

 ) تعاريف( 1ضميمه  •
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كه تأثير و كارآيي  كنندگانءامضاافزودن هر نوع مقررات يا بندهاي اضافي در قوانين مربوط به 

قوانين امضاءكنندگان  .ع استممنو و را تغيير دهد، امكان نداردفصل بندهاي ذكر شده در اين 

دارد،  وجود نامه نظام قوانيني كه درو با همان باشدنامه  نظامتفسير اين  تصديق بايست قوياً مي
  .شودتفسير 

 

كه از سوي  "بهينه الگوهاي عملكرد "از  استفاده به كنندگانءامضا نامه، نظام در اجراي  3-2-23

WADA گردند مياند، تشويق  پيشنهاد شده.  

  
  

  هاي مبارزه با دوپينگ  برنامهاجراي     3-23
  

نامه و  نظامهائيكه منطبق با اين  هاي مبارزه با دوپينگ در كليه حوزه بمنظور اجراي برنامهبايد امضاءكنندگان 

  .دهندالمللي هستند منابع كافي را تخصيص  استانداردهاي بين

  

  نامه نظاماز  پيروي    4-23
  

اجرا  و را نپذيرفتهتا زمانيكه آن 23-3و  23-2، 23-1 بندهايبراساس  هنام نظام كنندگانءامضا
اند نيز تابع  كه پذيرش خود را پس گرفته امضا كنندگاني. شوند ، تلقي نمينامه نظاماند، تابع  نكرده

  .شوند ، محسوب نمينامه نظام
  

هيچيك از بندهاي : 23- 2- 2تفسير بند [

مان مبارزه ك سازشود كه ي نامه باعث نمي نظام

 مورد برخورد با كاركنان همراه يابا دوپينگ، در 

نامه تخلف  نظامورزشكاران كه براساس پشتيبان 

از قوانين مبارزه با دوپينگ از سوي آنها احراز 

نشده است، نتواند از قوانين و مقررات انضباطي 

يك فدراسيون  بعنوان نمونه. خود استفاده نمايد

اند از تمديد گواهينامه يك تو المللي مي ملي يا بين

مربي كه چندين ورزشكار، تحت نظر او قوانين 

 ].ورزد اجتناب اند، مبارزه با دوپينگ را نقض كرده



  

 2015  .جهاني مبارزه با دوپينگ نامه نظام   123

 

  

  

  نامه و كنوانسيون يونسكو نظاماز  پيروينظارت بر     5-23
  

 ديگري به طريق WADAمگر ، دارد برعهده WADA را نامه نظاماز پيروي نظارت بر   1-5-23

 23- 3 بنددر  همانگونه كههاي مبارزه با دوپينگ  تبعيت از برنامه .وافقت كرده باشدم
نظارت خواهد  WADAبراساس معيارهاي مشخص از سوي كميته اجرايي  ،الزام شده

 كه در كنفرانس اعضاءهمانطوري كوكنوانسيون يونس در مندرج تبعيت از تعهدات .شد
بين اعضاي كنوانسيون يونسكو و  س همفكري و مشورتبراسا ،همشخص گرديد

WADA شد خواهد نظارت.WADA   كنندگانءامضارا از طريق  نامه نظامبايد اجراي 
تأييد يا الحاق به كنوانسيون يونسكو از سوي ، ها توصيه كند و تصويب، پذيرش به دولت

 .پيشنهاد نمايد ،كنندگانءامضاها را به  دولت
  

طبق آنچه مورد نياز هيئت  موظفند كنندگانءامضايك از  ، هردر نظارتسهولت منظور ب  2-5-23

داليل عدم تبعيت يا گزارش كنند و  نامه نظاماز  را تبعيت خود است، WADAمؤسس 
 .را توضيح دهند نامه نظاميا انطباق با 

  

مربوط به تبعيت از  WADA درخواستيارائه اطالعات  قصور يا كوتاهي امضاءكننده در  3-5-23
از ارائه اطالعات مورد  امضاءكننده كوتاهي و قصوريا  23- 5- 2اجراي بند  در نامه نظام

، ممكن است عدم تبعيت از نامه نظامدر ارتباط با ديگر بندهاي  WADAدرخواست 

 .، تلقي شودنامه نظام
  

هيئت رئيسه  بايد توسط  WADAاز سوي هاي مبني بر انطباق و تبعيت   كليه گزارش  4-5-23

WADA،  شودتأييد .WADA  با وي ، كنندهامضاءعدم تبعيت يك بايد قبل از اعالم
در  بايدمبني بر عدم تبعيت يك امضاءكننده،  WADAهر نوع گزارش . وگو كند گفت
شود، از  تشكيل مي امضاءكنندهاي كه بعد از دادن فرصت ارائه دفاعيه كتبي به  جلسه

ند نسبت به تصميم توا ه ميامضاءكنند .تأييد شود WADAطرف هيأت رئيسه 
WADA درخواست 13- 6، براساس بند مبني بر اعالم عدم تبعيت امضاءكننده 
  .نمايد تجديدنظر
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5-5-23WADA   المللي المپيك،  هاي مربوط به انطباق يا تبعيت را در اختيار كميته بين گزارش
بزرگ،  مسابقاتالمللي و برگزاركنندگان  المللي پارالمپيك، فدراسيونهاي بين كميته بين

 .ها بايد در اختيار عموم نيز قرار گيرند اين گزارش. دهد مي قرار 
 

6-5-23 WADA   خاص  مواردبايد داليل عدم تبعيت را مورد مالحظه و رسيدگي قرار دهد و در

پارالمپيك،  المللي المللي المپيك، كميته بين كميته بين تواند به ميعادي، غير شرايطو 
موقت صورت كه ب دكنبزرگ، توصيه  مسابقاتالمللي و برگزاركنندگان  نفدراسيونهاي بي

  .ناديده بگيرندمشروط عدم تبعيت را و 

  

  نامه نظاماز  گان امضاءكننده پيروي مدهاي عدمار پيساي    6-23
  

 پيشنهاد ازمحروميت ممكن است عالوه بر  نامه نظاماز اين  كنندگانءامضاعدم تبعيت هر يك از 
فدراسيونهاي ( 20-3-11، بند )المللي المپيك نكميته بي( 20-1-8مطابق با بند  ويدادهاربرگزاري 

ديگري مانند استرداد و از دست  پيامدهاي) بزرگ مسابقاتبرگزاري ( 20- 6- 6و بند ) المللي بين

المللي در  بين رويدادهاياز نامزدي جهت برگزاري محروميت ، WADAدر  ها سمتدادن دفاتر و 
در راستاي منشور را ديگر  پيامدهايسمبوليك و  پيامدهايالمللي،  بين رويدادهاي، لغو يك كشور

   .المپيك به دنبال داشته باشد

 يورزش دادگاه حكميتدر  13-6تواند بر اساس بند  مي كنندهامضاءا، هپيامددر صورت اعمال اين 
)CAS (نمايد، مطرح يا استيناف درخواست تجديدنظر.  

  
نمايد  اذعان مي WADA: 23-5-6تفسير بند [

هاي   ها ،تفاوت كه دربين امضاءكنندگان و دولت

هاي   اي در تجربيات، منابع و توانمندي عمده

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  نامه، اين تفاوت منظاسازمان يا نهاد از 

 ].دهد مالحظه و مد نظر قرار مي
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 نامه نظام يا تغيير اصالح    7-23

  
1-7-23 WADA   براي .برعهده دارد نامه را نظام تغيير تدريجي، اصالح و ارتقاءمسئوليت 

  .عمل آيدها دعوت ب و دولت نفعان ذيساير  ،ورزشكارانفرآيند بايد از  شركت در اين
  

2-7-23  WADA اقدام كند و از  نامه نظام هاي پيشنهادي موظف است در ارتباط با اصالحيه

فرايند مشورتي براي دريافت و پاسخ به پيشنهادات، اطمينان حاصل نمايد و  اجراي يك
ها در ارتباط با  و دولت نفعان ذيساير ، ورزشكارانروند بررسي و بازخورد از سوي 

  .هيل نمايدتساصالحات پيشنهادي را 

  
بايد پس از انجام مشاوره هاي الزم، به تصويب دو سوم از اعضاي  نامه نظام اصالحات  3-7-23

اين تعداد بايد اكثريت آراء هر دو بخش دولتي و اعضاي . برسد WADAرئيسه هيأت 

بجز در موارديكه طور ديگري مقرر  نامه، نظام اصالحات. المپيك را شامل شود جنبش
  . خواهند بود االجراء ، الزمماه پس از تصويب شده باشد سه

  

، حداكثر تا قبل از 2015 نامه نظامبايد قوانين خود را با استناد به تغييرات  كنندگانءامضا  4-7-23
بايد هرگونه  كنندگانءامضا. اجراء نمايند 2015اصالح و از اول ژانويه  2015اول ژانويه 

يكسال پس از تصويب توسط هيأت رئيسه را ظرف مدت  نامه نظامتغيير بعدي در 

WADAبه اجرا بگذارند ،.  
  

  نامه  نظام پذيرش يريگ باز پس    8-23
  

پذيرش  يريگ پس ان به بازآنبني بر قصد كتبي م اطالعيه رسميبعد از اينكه يك  كنندگانءامضا
را بازپس پذيرش خود  پس از گذشتن شش ماه توانند  مي، تسليم نمودند WADAرا به  نامه نظام

  .گيرند
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  نامه نظامتفسير: و چهارم بيست   فصل
  

در صورت . گردد و به دو زبان انگليسي و فرانسه منتشر مي WADAتوسط  نامه نظاممتن رسمي       1-24

متن انگليسي  ،مالك) و ترجمه فارسي(هرگونه اختالف يا تناقض بين متن انگليسي و فرانسه 
  .خواهد بود

  

تفسير  و بايد براي درك بهتر ، در مورد مقررات مختلف آن نامه نظامتفسيري حاشيه  هاي  متن    2-24

  .نامه مورد استفاده قرار گيرند نظام
  

تفسير . عنوان يك متن مستقل و خود محور و خود اتكاء، مورد تفسير قرارگيردبايد ب نامه نظام    3-24

  .ها باشد دولت يا كنندگانءامضا هاي اساسنامهيا  نبايد براساس قوانين و مقررات هيچگاه نامه نظام
  

اند، تنها  ه شد استفاده و انتخاب نامه نظامهاي   ها و بخش هايي كه براي فصل  عناوين و سرفصل    4-24

نظر گرفته شوند و يا به هر در نامه نظامعنوان بخشي از ماهيت باشند و نبايد ب ت سهولت كار ميجه
  .گردند تغييرموجب كنند،  ها و مقرراتي كه به آنها اشاره ميبند لحن الزامات صورتي در 

  

، امضاءكنندهتوسط  نامه نظامنسبت به تخلفاتي كه پيش از تاريخ پذيرش و اجراي  نامه نظامقوانين      5-24

در هر صورت موارد تخلف از . صورت عطف به ماسبق مورد استفاده قرار گيرنداند، نبايد ب رخ داده
يا  "اولين"بعنوان  بايست تداوم داشته و ميقبلي  نامه نظام مربوط به زه با دوپينگقوانين مبار

جديد  نامه نظام 10هاي بعدي براساس بند  تخلف  تعيين ميزان محروميت براي "تخلف دومين"
  .محسوب گردند

  

 1ضميمه و  "مهنا نظام"برنامه جهاني مبارزه با دوپينگ و  "ختارسا"و   "كردلحوزه عم" هوممف      6-24

هاي مسلم   عنوان بخشبايد ب »10هاي كاربردي از فصل  مثال« يعني 2و ضميمه  »فتعاري« يعني

  .در نظر گرفته شوند نامه نظاماز كليت 
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   )جديد نامه نظامبه ( گذار مقررات: بيست  و  پنجم  فصل
 2015نامه  نظام اجراي همگاني    1-25
  

  .)تأثيرتاريخ (.دطور كامل به اجراء درآييالدي بم 2015نويه سال بايد از اول ژا 2015 نامه نظام

  

   17 فصل و 10-7-5 بندبجز  عدم عطف به ماسبق   2-25

   Lex Mitiorاصل كاربرد در موارد مگر  
   

چندگانه وفق بند توانند براي مقاصد تخلفات  دوره زماني عطف به ماسبق كه در آن تخلفات قبلي مي           

بوده و  آيين نامه ايبه حساب آيند، قوانين ،  17بيان شده در فصل و قانون مرور زمان  5-7-10
فقط درصورتيكه  17بايست به صورت عطف به ماسبق اعمال شوند، هرچند كه اعمال مفاد فصل  مي

در غير . االجرا خواهد بود بيان شده تا تاريخ اجرا منقضي نشده باشد، الزم قانون مرور زمانقبالً 

جديد در  نامه نظاماينصورت در رابطه با هرگونه تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ كه تا تاريخ اجراي 
به زمان بعد از حال رسيدگي حقوقي هستند و در هر مورد از تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ كه 

ع جرم حل و فصل بايد براساس قوانين حاكم در زمان وقو ،شوند مربوط مي نامه نظام اجرايتاريخ 

 تخفيف( Lex Mitiorاصل تشخيص دهد كه كاربرد مناسب شوند، مگر اينكه هيأت دادرسي 
  .دارد مصداقبوده و  اساس شرايط پرونده، جايزبر، )مجازات با عطف به ماسبق

  

  2015  نامه نظامقبل از  احكام صادره موارد كاربرد   25 -3
  

رتبـاط بـا تخلـف از قـوانين مبـارزه بـا دوپينـگ قبـل از         در ا آنهـا  نهـايي  حكـم  هايي كه پروندهدر 

ديگـر در   يـا فـرد   ورزشـكار ولـي   ،شـده اسـت   صـادر  نامـه  نظـام شـدن   ءاالجـرا  الزم و تاريخ تـاثير 
يـا   ورزشـكار در چنـين مـواردي   ، كنـد  طـي مـي  را محروميـت  هنـوز دوران   نامـه  نظـام زمان تـاثير  

ــرد  ــرفـ ــي ديگـ ــد  مـ ــگ م  توانـ ــا دوپينـ ــارزه بـ ــازمان مبـ ــايج   از سـ ــديريت نتـ ــئول مـ سـ
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، 2015 نامه نظامبراي رسيدگي به تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ درخواست نمايد كه با استناد به 
 .ارائه شودمحروميت چنين درخواستي بايد قبل از پايان دورة  .دوران محروميت وي كاهش يابد

 .وپينگ مورد استيناف قرار گيردتوسط سازمان مبارزه با د 13-2براساس بند  تواند چنين حكمي مي

مدت  مورد تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگي كه حكم نهايي آنها صادر ودر  نبايد 2015 نامه نظام
  .بكار برده شودسپري شده است، محروميت 

  

  رخ داده است 2015تخلفات چندگانه در جائيكه اولين تخلف قبل از اول ژانويه      4-25
  

ها  مجازات در مواقعي كه، 10-7-1 بند براساسوره محروميت براي دومين تخلف ارزيابي دمنظور ب

كه  يتعيين شده است، دوره محروميت)  2015 پيش از(قبلي  نامه نظامطبق قوانين براي اولين تخلف 
كاربرد و مصداق داشته باشد، بايد  2015 نامه نظامدر صورتيكه قوانين شده  تعيينبراي اولين تخلف 

  .ن اساس اعمال شودبر همي

  

  نامه نظامديگر اصالحات     5-25
  

  .خواهد بود االجرا الزم 23-7نامه بر اساس بند  نظامهر نوع تغيير ديگر در 
  
بجز وضعيت مورد اشاره در : 25- 4تفسير بند [

، در موارديكه تصميم نهايي دربارة 25-4بند 

براساس  تخلف از مقررات مبارزه با دوپينگ

 موجود نامه نظامبلي يا پيش از اجراي قنامه  نظام

اتخاذ شده و دوره محروميت كامالٌ سپري شده 

، 2015نامه  نظامتوان با استفاده از  است، نمي

  ].تخلف قبلي را مورد بازنگري، قرار داد
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  تعاريف  : 1ضميمه 
  
 

 

يك  ،ارزه با دوپينگاداره و مديريت مب امانهس :/ADAMSمبارزه با دوپينگ مديريتاداره و  سامانه

به مشاركت گذاشتن و ابزار مديريتي مبتني بر تارنما و شبكه اينترنتي است كه جهت وارد نمودن، ذخيره، 
 مبارزه با دوپينگ هاي برنامه طراحي شده است تا انجام امور وبا تكيه بر حفاظت از آنها  ،اطالعات گزارش

WADA  ك نمايدتسهيل نموده و به آنها كم را ديگر اعضاو.   
  

شركت به هر صورتي ، تسهيل يا تأمين، نظارتفراهم كردن،   : Administration  /مديريت 

با اين وجود، اين . شخص ديگر توسط يك ماده يا روش ممنوعه براي مصرفيا تالش  مصرفدر  داشتن
شده براي اهداف تعريف عملكرد واقعي كاركنان پزشكي درگير در مواد ممنوعه يا روش ممنوعه بكار برده 

مربوط  مشمول اقداماتدرماني قانوني و صحيح يا ساير توجيهات قابل قبول را شامل نخواهد شد و همچنين 
 مشخص شودمگر در شرايطي كه  شود نميخارج از مسابقات ممنوع نيستند  گيري نمونهبه مواد ممنوعه كه در 

و يا براي ارتقاء عملكرد ورزشي مورد  اند كار نرفتهچنين مواد ممنوعي به قصد اهداف درماني قانوني و درست ب

  .اند قرار گرفتهاستفاده 
  

از سوي يك  يگزارش: Adverse Analytical Finding  /يافته غير طبيعي آزمايشگاهي
المللي  اساس استاندارد بينركه ب WADAيا ديگر نهادهاي تأييد شده توسط  WADAأييد مورد ت آزمايشگاه

آن  نشانگرهاييا مواد حاصل از سوخت و ساز يا  ماده ممنوعهاسناد فني مربوطه، وجود يك ها و  آزمايشگاه
يا شواهد استفاده ) شوند در بدن توليد ميزا   و افزايش يافته از موادي كه بطور طبيعي و درونشامل مقادير باال(

  .كند را در يك نمونه، مشخص ميروش ممنوعه از يك 
  

ي حاكي از يك يافته گزارش:  Adverse Passport Finding /رتغيرطبيعي در پاسپويافته 

  .جرا توضيح داده شده استاال المللي الزم در استانداردهاي بين غيرطبيعي در پاسپورت كه
  

 دهكننءامضا يك سازمان :Anti-Doping Organization  /سازمان مبارزه با دوپينگ
هاي مراحل كنترل   ششروع، اجرا و اعمال هر يك از بخ كه مسئوليت انطباق و وضع قوانين براي نامه نظام

هاي برگزار   المللي پارالمپيك، سازمان المللي المپيك، كميته بين كميته بين: براي مثال. عهده دارددوپينگ را ب
 ،WADAدهند،  خود انجام مي مسابقاتها را در  گيري بزرگ كه آزمايشات يا نمونه مسابقاتكننده 

هاي مبارزه با دوپينگ  هاي ملي مبارزه با دوپينگ همگي در زمره سازمان   المللي و سازمان بينهاي   فدراسيون
  .باشند مي
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كه توسط هر فدراسيون (المللي  در سطح بين ورزشيرشته  هر شخصي كه در :  Athlete /ورزشكار
به  )شود مي ، مشخصسازمان ملي مبارزه با دوپينگ كه توسط(يا سطح ملي ) شود ص ميالمللي مشخ بين

ي كه ورزشكاربراي  را مبارزه با دوپينگ قوانيندارد تا اختيار  مبارزه با دوپينگ سازمانيك  .پردازد رقابت مي

محسوب  "ورزشكار"جزء تعريف ؛ و اينگونه افراد را ردقرار ندارد بكار گي سطح ملي و المللي بيندر سطح 

 مبارزه با دوپينگ سازمان ،قرار ندارند ملي و سطح المللي بينسطح  ي كه درانورزشكاردر رابطه با  .نمايد
ها براي  نمونه آناليز؛ گيري نمونه عدم انجاممحدود يا  گيري نمونهانجام : تواند موارد ذيل را انتخاب كند مي

بصورت محدود يا عدم  ورزشكارهاي حضور  درخواست محل ؛از فهرست كامل مواد ممنوعه يكمتربخش 
ي ورزشكار به هر حال اگر. از پيش تهيه شده مصرف درماني هاي معافيت العات؛ يا عدم نياز بهدرخواست اط

المللي يا ملي به رقابت  تر از بين كه در حوزه اختيارات و قلمرو يك سازمان مبارزه با دوپينگ و در سطح پايين

 مشخص شده در عواقبد، آنگاه تخلف نماي مبارزه با دوپينگ قانون 2- 5يا  2-3، 2-1 بندهاياز  پردازد مي
  .بايد در مورد وي اعمال شود) 14-3-2 بندبجز (نامه  نظام

اتالق  شخصي به ورزشكار همچنين جهت مقاصد آموزشي و اطالع رساني، و 2-9 و 2-8 جهت اهداف بند

هاي   زمانها و يا ديگر سا دولت نامه، نظام كنندگانءامضاقلمرو هر يك از  حاكميت و كه رسماً تحت شود مي
  .كند مي شركت ورزشاند، در  مبارزه با دوپينگ را پذيرفته نامه نظامكه  ورزشي

  

كند كه همه  اين تعريف روشن مي: ورزشكار تفسير[

 ،المللي هستند ورزشكاراني كه در سطح ملي و بين

 ،نامه نظاممشمول قوانين و مقررات مبارزه با دوپينگ 

بايد  رابطه در همين بنابراين. شوند محسوب مي

المللي  ح بينوها و سط تعاريف دقيق ورزش در اندازه

هاي   و ملي در قوانين مبارزه با دوپينگ فدراسيون

 هاي ملي مبارزه با دوپينگ تنظيم  المللي و سازمان بين

چنين، به اين تعريف هم. نظر گرفته شوندو در شده

هاي ملي مبارزه با دوپينگ اجازه  هر يك از سازمان

هاي  ، برنامهد كه به دلخواه و انتخاب خويشده مي

يا  هاي ملي  كنترل دوپينگ خود را فراتر از اندازه

هاي سطوح   جهت ورزشكاران و رقابت المللي بين

 هاي بدنسازي يا براي افرادي كه در فعاليتتر  پايين

كنند،  رقابت نمي ابداًدرگيرند اما ) آمادگي جسماني(

يك بعنوان مثال بنابراين،  .تعميم داده و اعمال كنند

 انجام تواند براي مي سازمان ملي مبارزه با دوپينگ

را  كنندگان در سطح تفريحي رقابت ،گيري نمونه

 هاي معافيتنيازي به  در اين گروه د اماانتخاب كن

يك اما . نيست از پيش تهيه شده مصرف درماني

 رابطه بادر  مبارزه با دوپينگ قوانينتخلف از 

نمونه  دستكاري غيرطبيعي آزمايشگاهي ياي ها يافته

به (نامه  نظام ذكر شده در عواقبمشمول كليه 

در  گيري تصميم. خواهند شد) 14-3-2 بنداستثناء 

سطح  انورزشكار درخصوصپيامدها  مورد اعمال

آمادگي ( هاي بدنسازي فعاليت درگيرتفريحي كه 

 پردازندبه به رقابت نميهرگز  هستند، ولي )جسماني

واگذار شده مربوطه  سازمان ملي مبارزه با دوپينگ

 هاي طريق هر يك از سارمانبه همين . است

مسابقات بزرگ كه يك رويداد را فقط برگزاركننده 

 نمايند، باال برگزار ميسطح  كنندگان براي رقابت

همه اما گيري كرده  نمونه كنندگان رقابت ازتواند  مي

 .ناليز ننمايندرا آفهرست ممنوعه  مواد مندرج در

ورزشكاران در تمام سطوح رقابت بايد از فوائد و 

 مزاياي اطالع رساني و آموزش مبارزه با دوپينگ،

 ].دبرخوردارشون
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هاي  برنامه و روش  : Athlete Biological Passport /ورزشكارپاسپورت بيولوژيكي 

اندارد استها و نيز  و وارسي گيري نمونهبراي  يالملل بينها طبق آنچه در استاندارد  و تطبيق داده آوري جمع
  .آمده است ها آزمايشگاهبراي  المللي بين

  

، يك از مربيان هر : Athlete support personnel /ورزشكارپشتيبان كاركنان 

پيراپزشكي،  والدين يا هر يك از  وتيم، مسئولين، پرسنل پزشكي  خدمه، كارگزاراندهندگان، مديران،  تمرين
را براي شركت در رقابت ورزشي آماده، مراقبت يا  ورزشكاريا  كنند كار مي ورزشكاركه با  اص ديگرياشخ

 .ياري رسانند
  

  

ارتكاب به دوپينگ  ريزي شده براي و برنامه مؤثر يگام و هدفمند كه درگيري عمدي : Attempt /تالش

تالش شخصي  اگر، به هر حال. دوپينگ شود مبارزه با يك قانونآينده منتج به رفتارهاي تخلف از  بوده يا در
دخالت اين تالش وسيله شخص ثالثي كه در ب آن پيش از كشف را از قوانين مبارزه با دوپينگبراي تخلف 

تخلف از قوانين مبارزه با  نبايد تنها براساس يك بار تالش، تكذيب و انكار نمايد چنين موردي راندارد 
  .دوپينگ محسوب كرد

  

مورد تأييد  گزارشي است از طرف يك آزمايشگاه :Atypical Finding  /مشخصنا هاي   يافته

WADA  مورد تأييد يها آزمايشگاهيا ديگر  WADA اساس استاندارد اي كه بر ، مبني بر وجود ماده
 )AAF( يافته غير طبيعي آزمايشگاهيها و يا اسناد فني مربوطه، جهت اثبات وجود  المللي آزمايشگاه بين
  .باشد هاي بيشتري مي  مند بررسينياز

  

ي از يك توصيف گزارشيك  :Atypical Passport Finding  /نامشخص پاسپورت   يافته

  .المللي مربوطه توصيف شده است يافته پاسپورت نامشخص كه در استاندارد بين
 

CAS : ورزش دادگاه حكميت  
  

  

  جهاني مبارزه با دوپينگ نامه نظام : Code /نامه نظام
 

  

ــت ــك  : Competition /رقابـ ــابقه يـ ــارويي )race(مسـ ــازي)match(، رويـ ) game(، بـ

ــد  ــا واحـ ــتيـ ــي رقابـ ــرادي ورزشـ ــال   ب. انفـ ــا فينـ ــكتبال يـ ــازي بسـ ــك بـ ــال يـ ــوان مثـ ــاي  عنـ  هـ
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 ورزشيهاي  رقابتاي و ديگر  مرحله مسابقات براي .در رشته دو و ميدانيمتر سرعت المپيك  100 مسابقات
 تفاوت بين يك رقابتد، شون  اهدا اي هاي دوره  رت روزانه يا به ديگر روشصوكه جوائز بدر صورتي

(Competition)  شيورزو يك رويداد (Event) المللي  براساس قوانين و مقررات فدراسيون بين

  .خواهد شد مربوطه مشخص
  

   /تخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ عواقب

Consequences of Anti-Doping Violations (Consequences) : 
باعث يك يا چند مورد  است ممكن يا يك شخص ورزشكارتخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ از سوي يك 

دست آمده به اين معني است كه نتايج ب : Disqualificationابطال نتايج ) الف( :از موارد ذيل گردد
حاصله از جمله   پيامدهايهمه   شامل اعتبار خواهد شد و يا مسابقه خاص بي رقابتدر يك  ورزشكارتوسط 

به معناي آن است كه  : yIneligibilit حروميتم )ب( .شود جايزه مي مدال، امتياز و پس گرفتن هرگونه
يا  ها فعاليت ديگر يا رقابتخاص از شركت در هر نوع  زماني  براي يك دوره اشخاص ديگر يا ورزشكار
 تعليق) ج( ؛شود مي حرومم 10- 12-1 در بندشده نظر گرفته و وجوه در  منابع مالي دريافت

ديگر قبل از حكم نهايي  فرد يا ورزشكاربه معناي اين است كه  : Provisional suspension موقت
، منع يا فعاليتي رقابتاز شركت در هر نوع شود بطور موقت  انجام مي 8 براساس فصلدر يك دادرسي كه 

مجازات مالي اعمال شده براي  به معني : l ConsequencesFinancia ي ماليپيامدها) د(؛ شود مي
   ،مبارزه با دوپينگ قوانينهاي مرتبط با تخلف از  يا پوشش دادن هزينه مبارزه با دوپينگ قوانينتخلف از 

انتشار و به معناي  : Public Disclosure or Public Reporting اعالم عمومي گزارش يا ) ه(
مجاز به دانستن  14مردم يا اشخاص، افزون بر آنهايي كه قبالً براساس فصل  توزيع اطالعات به عموم

 نامه نظام 11 فصلدر  مندرج مشمول پيامدهايممكن است  نيز هاي تيمي رزشدر و ها تيم .اند اطالعات بوده

  .شوند
  

اي است حاوي يك ماده ممنوعه كه در  فراورده : Contaminated Product /آلوده  فراورده
برچسب آن ماده ممنوعه ذكر نشده و يا در اطالعات قابل دسترسي در يك جستجوي اينترنتي منطقي،  روي

  .آشكار نشود
  

را تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ در باال  پيامدهاي بخش :Disqualification  /ابطال نتايج
  .دكنيمالحظه 
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گيري تا پايان يك  نمونه توزيع ل، از برنامهمراح و اقداماتكليه  : Doping control /كنترل دوپينگ

درخواست تجديدنظر يا استيناف كه در بين اين دو مرحله قرار دارند و شامل مقررات مربوط به اطالعات 
، مصارف درماني  ، آناليز آزمايشگاهي، معافيتو ارسال آنها ها آوري نمونه ، جمعورزشكار هاي حضور  محل

  .باشند مي و دادرسي نتايجريت مدي
  

كه در كنار هم و تحت نظارت يك نهاد  خاص و منحصر بفرد مسابقاتاز  يك دوره : Event  /رويداد

برگزار )  هاي پان آمريكن  يا بازي FINAقهرماني جهان فينا  مسابقاتبازيهاي المپيك، : مثل(گذار  قانون
  .شوند مي

  

براي آن رويداد  كننده اداره نهادط توساماكني كه  از آن دسته : Event Venues /رويداد  اماكن

  .شوند معرفي مي
  

، كه براساس مقررات نهاد رويدادزمان بين شروع و پايان يك  : Event Period /مدت زمان رويداد

  .شود ، مشخص ميورزشي رويدادبرگزار كننده آن 
  

يت ويژه عقيك موگونه عدم مراعات متناسب با هريعني سرپيچي از يك وظيفه يا  قصور : Fault / قصور
گر در نظر گرفته شوند عبارتند يا شخص دي ورزشكار قصورعواملي كه بايد در ارزيابي درجه بعنوان مثال . است

، توجهات ويژه نظير استيا شخص ديگر صغر  ورزشكاراينكه  ،يا شخص ديگر ورزشكارتجربه از سابقه و 
در  ورزشكاراز طرف  ميزان اهميت و ارزيابي كهو  شود ميوارد  ورزشكار ميزان ضرر و زياني كه بهمعلوليت، 
يا شخص  ورزشكار قصوردر ارزيابي درجه . باشد اينكه چه ميزان ضرر و زيان به وي تحميل شده، ميرابطه با 

يا شخص ديگر را از  ورزشكار دور شدنمرتبط باشند تا  بايست ويژه و ديگر، شرايط درنظر گرفته شده مي
فرصت كسب مبالغ  ورزشكاراز اينرو، بعنوان مثال، اين واقعيت كه . د انتظار توضيح دهداستاندارد رفتاري مور

تنها زمان كوتاهي را در  ورزشكاريا اين مسئله كه  ،هنگفتي را در طي دوره محروميت از دست خواهد داد

كاهش  ده برايعوامل در نظر گرفته شاز  ،تقويم ورزشي زماني يا محدوديت ،دارد در اختيار انجام وظايفش
  .شوند محسوب نمي نامه نظاماين   10- 5- 2يا  10-5-1 بندهايدوره محروميت طبق 

  
 قصوراين معيار براي ارزيابي درجه : قصور تفسير[

همان معياري است كه با توجه به كل مواد  ورزشكار

با اين . شود در نظر گرفته ميقصور نامه  نظاماين 

كاهش مجازاتي ، هيچگونه 10-5-2 بندوجود، طبق 

باشد مگر آنكه پس از ارزيابي درجه  قابل قبول نمي

يا كوتاهي در  قصورگيري نشان دهد كه  ، نتيجهقصور

يا شخص ديگر خيلي جدي  ورزشكاررابطه با سهم 

  ].و مهم نبوده است
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تخلف از قوانين مبارزه با  عواقب قسمت : Financial Consequences  /پيامدهاي مالي

   .را مالحظه نماييد ر باالد دوپينگ
  

بجز در موارديكه در قوانين و مقررات يك فدراسيون   : In-Competition  /در حين مسابقات

» در حين مسابقات«يك رويداد ورزشي مورد نظر، طور ديگري عنوان شده باشد،  كننده ادارهالمللي يا نهاد  بين
بندي شده تا پايان  يك مسابقه مطابق برنامه زمان ساعت قبل از شروع 12به معني دوره زماني مشتمل بر 

  .پذيرد آوري نمونه در اين دوره زماني انجام مي شود و فرايند جمع همان رقابت، محسوب مي
  

يك تيم از ناظرين، تحت   : /Independent Observer Programبرنامه ناظر مستقل 

اساس اين  نمايند و بر ارت و ارائه طريق ميرا در رويدادهاي خاص نظ دوپينگ، روند كنترل WADAنظارت 
  .كنند نتايج مشاهدات خود را گزارش مي

  

  .هرگونه ورزشي كه تيمي نباشد :/ Individual Sport ورزش انفرادي
  

  .تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ را مالحظه نماييد پيامدهايقسمت  :Ineligibility /محروميت 
  

اي كه كميته  مسابقهرويداد يا هر  : International Event /المللي رويداد ورزشي بين
بزرگ يا  مسابقات برگزاركننده المللي، سازمان فدراسيون بين ،المللي پارالمپيك المللي المپيك، كميته بين بين

 يدادرويا اينكه مسئولين فني آن  براي آن رويداد باشند، كننده ادارهنهاد  ،ورزشيالمللي  هاي بين  ديگر سازمان
  .دنشو توسط اين نهادها مشخص 

  
 المللي بين فدراسيونهر : در حين مسابقات تفسير[

تواند براي دوره  يداد مييك رو كننده ادارهيا هيئت 

اي را مشخص كند  محدوده» در حين مسابقه«زماني 

  ].كه با دوره زماني رويداد متفاوت باشد
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از سوي كه  ورزشكاراني : International – Level Athlete /المللي ورزشكار سطح بين

ها  گيري و وارسي المللي براي نمونه بين و استاندارد شوند و مشمول قوانين معرفي مي المللي بينهاي  فدراسيون
  .گيرند قرار مي

  

يك استاندارد تنظيم شده از سوي  : International Standard /المللي استاندارد بين 

WADA  قام مقابله بادر م(المللي  تبعيت از يك استاندارد بين .شود ، وضع مينامه ظامنكه جهت حمايت از 
كه دستور  منجر شود، استنتاجبايد براي رسيدن به اين ) هاي جايگزين ديگر ها يا شيوه روش ،ساير استانداردها

  .اند ده شدهكار بربطور مناسب ب ،المللي ها و سلسله مراتب ارائه شده توسط آن استاندارد بين العمل
  

 هاي انجمن :Major Event Organizations  /مسابقات بزرگ برگزاركننده سازمان

در  كننده ادارهعنوان نهاد كه ب ورزشيالمللي چند  هاي بين  هاي ملي المپيك و ديگر سازمان  اي كميته قاره
  .ندالمللي، عمل كن بين مسابقاتاي يا ديگر  اي، منطقه قاره مسابقاتيا  رويدادها

  

ماده بيولوژيكي كه استفاده از يك  )هاي(رمتغيگروهي از تركيبات يا يا يك تركيب،  :Marker /نشانگر

  .دهد را نشان ميروش ممنوعه يا يك  ممنوعه
  

وسيله يك فرآيند تغيير شكل زيستي ، كه بهرگونه ماده توليد شده  :  Metabolite   /متابوليت

)biotransformation (تتوليد شده اس.  
 

  .شود نرسيده باشد، صغير گفته مي هجده سالگيبه فرد طبيعي كه به سن  : Minor  /صغير
  
مطابق با : المللي بين سطح ورزشكار تفسير[

ها،  و وارسي گيري نمونه المللي بيناستاندارد 

بعنوان مثال از طريق  تواند مي المللي بين فدراسيون

، يژهو المللي بينرنكينگ، شركت در رويدادهاي 

معيارهايي را براي  و غيره بوسيله نوع گواهينامه

ان سطح ورزشكاران بعنوان ورزشكاربندي  طبقه

 فدراسيون با اين وجود، هر. دنماي استفاده المللي بين

بايست معيارهاي مربوطه را به شكلي  مي المللي بين

ان قادر باشند ورزشكارمنتشر نمايد تا  شفاف و دقيق

ان سطح ورزشكارانيكه بعنوان به سرعت و آساني زم

. از آن اطالع يابند، شوند ميبندي  طبقه المللي بين

بعنوان مثال، اگر معيارها شامل شركت در برخي 

باشد، در اينصورت  خاص المللي بينرويدادهاي 

بايست فهرستي از  مربوطه مي المللي بين فدراسيون

  ].نمايد را منتشر المللي بينآن رويدادهاي 
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 )هاي(نهاد : National Anti-Doping Organization /ان ملي مبارزه با دوپينگازمس
سيله هر كشوري كه داراي حاكميت و مسئوليت اصلي تصويب و اجراي قوانين مبارزه با وتعيين شده ب

ي ادرسي و رسيدگها، مديريت نتايج آزمايشات و اجراي موارد د آوري نمونه گيري يا جمع دوپينگ، هدايت نمونه
وظيفه آن  باشد، دولتي ذيصالح تشكيل نشدهمسئولين از سوي  چنانچه اين نهاد .عهده دارددر سطح ملي را ب

  .كشور يا نماينده آن خواهد بود بعهده كميته ملي المپيك
  

 ياسطح ملي  ورزشكارانكه در آن  ورزشي يا مسابقه رويداد : National Event  /مليمسابقات 
  .گردد المللي، محسوب نمي بين يك رويدادنند، اما ك المللي شركت مي بين

  

اني كه در ورزشهايي در سطح ورزشكار  : National-Level Athlete /سطح ملي  ورزشكار

تعريف شده، مطابق با استاندارد  ملي مبارزه با دوپينگ هاي سازمانملي طبق آنچه از سوي هر يك از 
  .كنند ميها شركت  و وارسي گيري نمونه المللي بين

كه توسط كميته  است سازماني :National Olympic Committee  /كميته ملي المپيك

كميته ملي المپيك بايد هم چنين شامل كنفدراسيون  واژگان. المللي المپيك به رسميت شناخته ميشود بين
را  ي المپيككميته مل خاصهاي   مسئوليت ورزشسيون ملي فدراكه در آنها كنباشد  در كشورهايي ورزشملي 

  .دعهده داردر زمينه مبارزه با دوپينگ ب
  

مبني  ورزشكار سوياثبات اين مورد از  : No Fault or Negligence  /قصور يا كوتاهيبدون 

مبارزه با  قوانين تخلف از ،ممنوعه ادهم روش يا از ندانسته و بدون آنكه احتمال دهد كه استفادهكه او بر اين
توانسته حتي با بكارگيري نهايت احتياط از ممنوع  و اينكه وي بطور منطقي نميشوند  محسوب مي دوپينگ

 ورزشكار، 2- 1بند به استثناء فرد صغير، براي هرگونه تخلف از  .بودن ماده يا روش استفاده شده، آگاهي يابد

 .وي شده است چگونه وارد بدنبايست اثبات نمايد كه ماده ممنوعه  مي
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اثبات    :  / No Significant Fault or Negligenceجهقابل تو هيقصور يا كوتابدون 

شرايط و معيارهاي  يهاو هنگاميكه كل قصور يا كوتاهيكه  يا هر شخص ديگري ورزشكاراز طرف  مورداين 
 .نيستقابل توجه  شوند، در نظر گرفته مي در رابطه با تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ قصور يا كوتاهيعدم 

 ماده ممنوعه كه بايست اثبات نمايد مي ورزشكار، 2-1 بنداستثناء افراد صغير، در رابطه با هر تخلف از به 
  .او شده است بدنوارد  چگونه

 

اي كه در زمان غير از مسابقات  دوره مدت يا هر :/Out-Of-Competition مسابقات از خارج
  .باشد

  

، گفته ورزشكارانپشتيبان كاركنان يا  ارانورزشكبه هر يك از  :Participant   /شركت كننده

  .شود مي
  

  .ديگر يك شخص حقيقي يا يك سازمان يا نهاد  :Person   /شخص
  

 درصورتيكه معلوم شود كهتنها ( تفسيري مالكيتو واقعي يا  ماديمالكيت  : Possession /مالكيت 

اين هاي ممنوعه داشته و يا   روش يااين مواد  يا كاربري روي كنترل انجام انحصاري يا قصد شخص كنترل
روي يك ماده يا اگر شخص ، در هر صورت) هاي ممنوعه در ملك خصوصي وي يافت شود مواد و روش

وجود داشته است، كنترل انحصاري روش ممنوعه  يا ملك خصوصي كه در آن يك ماده ياروش ممنوعه 

روش ت كه شخص در رابطه با وجود ماده يا تنها در صورتي مصداق خواهد داش تفسيري مالكيتنداشته باشد، 
هر حال اگر قبل از ب .را داشته باشدبر روي آن و كاربري كنترل انجام الع داشته و قصدآگاهي و اطممنوعه 

با داليل محكم و فعاليت جدي  فرد ،دريافت هرگونه اخطار يا ابالغ مبني بر تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ

  مالكيت  و نداشته است مالكيت نشان دهد كه هرگز قصد
  
: عدم قصور يا كوتاهي قابل توجه تفسير[

تواند از طريق  مي ورزشكاردرخصوص كانابينوئيدها، 

اثبات واضح مصرف بدون ارتباط با عملكرد ورزشي، 

مشمول حكم عدم قصور يا كوتاهي قابل توجه قرار 

  ].گيرد
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 تنها مالكيت، صرفاً بر اساس نمايدانكار  طور شفافب، با دوپينگسازمان مبارزه به يك از طريق اعالم خود را 
نوع ديگري كه مغاير با اين  هر، در هر صورت. نبايد مشمول تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ واقع شود

از ) شامل خريد الكترونيك يا اينترنتي يا به هر طريق ديگر(روش ممنوعه تعريف باشد، مثالً خريد يك ماده يا 

  .شود محسوب مي مالكيت سوي شخصي كه خريد را انجام داده است، 
 

هاي ممنوعه را تعيين   و روشمواد ممنوعه فهرستي است كه  :Prohibited List  /ممنوعه فهرست

  .كند مي
  

ممنوعه، توضيح داده شده  فهرستهر روشي كه در  :Prohibited Method  /هاي ممنوعه  روش

  .است
  

ممنوعه،  ستفهركه در  يا گروهي از مواد  هر ماده :Prohibited Substance  /ماده ممنوعه
  .تستوضيح داده شده ا

  

دادرسي سريع  دادرسي موقت، يك 7-9 بندبر اساس  : Provisional Hearing / دادرسي موقت

تا  شود ، انجام ميورزشكارجهت ابالغ اوليه به  8 فصل است كه قبل از دادرسي اصلي بر اساس كوتاهيو 
  .صورت شفاهي يا كتبي دفاعيات خود را اعالم كنديابد ب فرصت  ورزشكار

  

طبق اين تعريف استروئيدهاي : تفسير مالكيت[

يافت شده در خودروي يك ورزشكار، تخلف از 

شود مگر  قوانين مبارزه با دوپينگ محسوب مي

آنكه ورزشكار ثابت نمايد كه شخص ديگري از 

سازمان  در اين موردخودرو استفاده كرده است، 

مبارزه با دوپينگ بايد ثابت كند كه حتي با وجود 

آنكه ورزشكار كنترل انحصاري بر روي ماشين 

نداشته ولي از وجود استروئيد يافت شده مطلع 

. بوده و قصد داشته است كه از آنها استفاده كند

بطور مشابه در صورت پيدا شدن استروئيد در 

داروهايي كه در منزل يك ورزشكار در قفسه 

باشد،  كنترل مشترك ورزشكار و همسر او مي

سازمان مبارزه با دوپينگ بايد ثابت كند كه 

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  ،كند مي برقرارتنهايي، مالكيت را 

به دست صورتيكه بعنوان مثال اين محصول 

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 كه امكان يك بررسي كامل از 

بدنبال . گيرد ده را دربر نميحقايق مندرج در پرون

مستحق برخورداري  ورزشكار، يك دادرسي موقت

از سوي . از يك دادرسي كامل متعاقب خواهد بود

همانطور كه  "شده سريعتدادرسي "يك ، ديگر

بيانگر بكار رفته است،  7-9 بنداين واژه در 

استحقاق فرد براي انجام يك دادرسي كامل و 

 شده سريعتبندي  زمان  براساس يك جدول

 ].باشد مي
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 تخلفات از قوانين مبارزه با دوپينگ پيامدهاي  : / Provisional Suspension  تعليق موقت

  .را مالحظه نماييد در باال
  

 عواقب  : Publicly disclose or publicly Report  /افشاي خبري يا اعالم عمومي

  .تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ ذكر شده در باال را مالحظه نماييد
  

  : Regional Anti-Doping Organization / مبارزه با دوپينگاي  منطقه سازمان

مبارزه هاي ملي  هماهنگي و مديريت برنامهمنطقه براي  ي عضواي كه از سوي كشورها يك تشكيالت منطقه
و ريزي  ، برنامهمبارزه با دوپينگ قوانينو اجراي  شامل پذيرش، تصويب آنها تعيين شده، كه با دوپينگ

هاي آموزشي در  ها و انجام برنامه ، انجام دادرسي TUEs موارد ، بازنگريمديريت نتايجها،  آوري نمونه جمع

  . سطح منطقه باشد
  

با  ورزشكارانبانك اطالعاتي  : Registered Testing Pool / بانك اطالعات ثبت شده

 در سطح ملي توسط المللي و بين هاي يون، توسط فدراسالمللي بيندر سطح  طور جداگانهكه ب باالترين اولويت
عنوان ، بمسابقاتو خارج از  مسابقاتدر حين  متمركز گيري نمونه با هدفملي مبارزه با دوپينگ    هاي سازمان

 ريزي و داير پايهالمللي يا سازمان ملي مبارزه با دوپينگ  گيري هر فدراسيون بين توزيع نمونه  بخشي از برنامه

 نيز وفقو  5-6 بندطبق  ورزشكارمربوط به محل حضور اطالعات  نيازمند فراهم نمودنو بنابراين شده 
  .استها  و وارسي گيري نمونه المللي بيناستاندارد 

  

آوري شده جهت اهداف كنترل  هر نوع ماده زيستي جمع  : Sample or Specimen / نمونه

 .دوپينگ
  

طبق آنچه در فصل  نامه نظام با پيروي ازدهايي كه از نها آن دسته : Signatories / كنندگان ءامضا

  .اند امضاء و پذيرفتهرا آن آمده است 23
  

  .نماييدمالحظه را  4-2-2 بند : Specified Substance /ماده خاص

  
ادعا شده است كه  مواقعبعضي : تفسير نمونه[

اعتقادات گيري از خون ممكن است برخي از  نمونه

دار كند يا با  ي را خدشهمذهبي يا فرهنگ هاي گروه

آنها مغاير باشد، ولي كامالً مشخص است كه 

براي چنين ادعاهايي هيچ پايه و اساسي وجود 

  ].ندارد
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تأكيد دارد كه به  نامه نظام 2-2 و 2- 1 بند به استنادقانوني كه  : Strict Liabiliy /مسئوليت اكيد

ي سازمان مبارزه با دوپينگ، نشان دادن نيت، قصور، منظور اثبات نقض قوانين مبارزه با دوپينگ از سو
  .الزم نيست ورزشكاريا مصرف آگاهانه مواد ممنوعه توسط  كوتاهي

  

همكاري ، شخصي كه 10- 6-1 بندمطابق با  :  Substantial Assistance / اساسيهمكاري 

كه در مورد  را اطالعاتي همه لو بطور كام با امضاي يك بيانيه كتبي )1(: نمايد بايد اساسي و جدي ارائه مي
طور كامل در تحقيقات و بازرسي هر ب )2(افشا نمايد و تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ در اختيار داشته 

 در جلسه دادرسي مثال شامل اداي شهادت براي ،همكاري نمايد ،مورديكه در رابطه با آن اطالعات است

عالوه بر اين اطالعات داده شده بايد معتبر و . دادرسيهيأت  يا سازمان مبارزه با دوپينگصورت درخواست در
مفتوحه را شامل شود يا اگر پرونده مفتوح نشده باشد، بايد تأثير پرونده هر و سهم مهمي از  بودهقابل اطمينان 

  .كافي براي اقامه دعوي و مدارك و شواهد الزم را براي پرونده مربوطه فراهم آورد
  

 از طريقيا  شايستبا اهداف نادر نمونه عوض كردن و ايجاد تغيير  :Tampering /دستكاري
گمراه كردن، يا درگير شدن  مناسب،، ايجاد مداخله نادر حمل نمونه هاي نادرست، تأثيرگذاري نامطلوب  روش

  .گيري در هر اقدام فريبكارانه براي تغيير نتايج يا جلوگيري از انجام صحيح نمونه
  

براساس  گيري نمونهخاص جهت  ورزشكارانانتخاب  : Target Testing /گيري هدفمند نمونه
  .ها و وارسي گيري نمونه المللي بينمعيارهاي تصريح شده در استاندارد 

  

و ، امكان پذير رقابتكه در آن تعويض بازيكنان در جريان  ورزشي : Team Sport  /ورزش تيمي

 .باشدمجاز 
  

  كنترل دوپينگ كه شامل مراحل برنامهروند ايي از سلسله مراتب يا ه خش ب  : Testing   /گيري نمونه

  .باشد به آزمايشگاه مينمونه و انتقال نمونه ، نگهداري نمونهآوري  گيري، جمع توزيع نمونه
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مالكيت يا ( و توزيع و پخشرساندن فروش، تحويل، نقل و انتقال، ارسال،  : /Traffickingقاچاق 

صورت الكترونيك و يا يا ب مالكيت ماديچه بصورت (روش ممنوعه يا  ماده ممنوعهك ي )قصدي چنين براي
كه ديگري شخص هر  يا ورزشكارپشتيبان كاركنان يا  ورزشكارتوسط يك به هر شخص ثالث ، )طرق ديگر از

، اين به هر حال. ميشود اطالققاچاق  دنقرار دار سازمان مبارزه با دوپينگيك قلمرو حوزه اختيارات و در 

قابل ف درماني براي اهدا ماده ممنوعهاز گير استفاده كاركنان پزشكي كه درصحيح هاي    تعريف شامل فعاليت
كه در زمان خارج از  اي مواد ممنوعهشود و همچنين نبايد شامل استفاده از  ، نميهستند و قانوني توجيه

مشخص  كه شرايط يمگر در موارد ،شود )اتمسابق از هاي خارج  گيري نمونه هنگام(ممنوع نيستند  مسابقات

ارتقاء عملكرد  به نيت يا قانوني و صحيح مصرف نشدهاهداف درماني قصد  هاي ب كه چنين مواد ممنوعه شود
  .اند شده ، استفادهورزشي

  

  .است توصيف شده 4- 4طبق آنچه در بند  معافيت مصرف درماني  : / TUEمعافيت مصرف درماني 

در  مبارزه با دوپينگالمللي  كنوانسيون بين : UNESCO Convention / يونسكو كنوانسيون 

 19وسومين كنفرانس عمومي يونسكو در تاريخ  كه در سياست ي و كلي جزئشامل هرگونه اصالحات  ورزش
 رسمي و دولتي عضو يدهاانه هاي حاضر در كنوانسيون و كنفرانس از سوي اشخاص و طرف 2005اكتبر 

  .ه استمورد پذيرش قرار گرفت ،ورزشدر مبارزه با دوپينگ مللي ال بين كنوانسيون
  

به هر روش ممنوعه يا ماده  نوعهر يا بكارگيريتزريق  ،قورت دادناستفاده، استعمال،  : Use / مصرف
  .صورت ممكن

  

WADA: آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ.  
  

 هاي تعريف شده عالوه بر واژه: تعاريفتفسير [

هاي اين گفتار مورد  در ديگر قسمتهايي كه  واژه

اند، شامل قواعد دستوري  استفاده قرار گرفته

  ].نيز خواهند بود ملكيجمع و 
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  دو ضميمه

  هاي كاربردي  مثال

 10از فصل 
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   10 فصلهاي كاربردي از  مثال

  . 1مثال 

 بند( گيري حين مسابقات نمونهدر  وجود يك استروئيد آنابوليك غيرطبيعي آزمايشگاهي ناشي ازيافته : شواهد

كند كه  ثابت ميورزشكار پذيرد؛  تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ را ميدرنگ ارتكاب به  بيورزشكار  ،)1-2
  .ارائه نموده استهمكاري اساسي را ورزشكار  و قابل توجهي نداشته استيا كوتاهي  قصورهيچگونه 

  

  :پيامدها اعمال
  

ني بر تپندارد كه هيچ نوع قصور يا كوتاهي مب ميورزشكار  زيرا. د بودخواه 10- 2 بندنقطه شروع  .1

از  تخلف نداشته است و اينكه) 10- 2- 3و  10-2-1-1طبق بندهاي ( كافي شواهد اثبات شده
سال درنظر  2و خواهد بود نسال  4قوانين مبارزه با دوپينگ عمدي نبوده، از اينرو دوره محروميت 

 .)10- 2-2بند ( شود گرفته مي

بندهاي    (دادرسي در مورد اينكه آيا موارد كاهش محروميت مربوط به قصور دوم، هيئت  قدمدر  .2

براساس بند عدم قصور يا كوتاهي . مصداق دارد به تجزيه و تحليل خواهد پرداخت) 10-5و  4-10
 هاي چون استروئيد آنابوليك يك ماده خاص نيست، طيف محروميت) 10-5-2بند (قابل توجه 

. يابد تقليل مي) ساله 2حداقل نيمي از محروميت (سال  1سال تا  2از  اي در محدوده االجرا زمال

هيئت دادرسي در نهايت دوره محروميت را در اين طيف براساس ميزان قصور ورزشكار تعيين 
ماهه را اعمال  16دوره محروميت  دادرسي طبق فرضي كه در اين مثال آمده، هيئت(. نمايد مي

 .)كردخواهد 

موارد كاهش غير ( 10-6قدم سوم هيئت دادرسي امكان تعليق يا كاهش مجازات را براساس بند در  .3
كاربرد ) همكاري اساسي( 10-6-1در اين پرونده تنها بند . را ارزيابي خواهد كرد) مرتبط با قصور

 يسال 2قل بعلت اينكه قبالً مدت محروميت زير حدا» درنگ پذيرش بي«، يعني 10-6-3بند (. دارد
براساس ). آمده، قابل اعمال نيست 10-6-3است كه در بند 
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.تواند تعليق شود ماه مي 16از چهارم  سه همكاري اساسي، كاهش دوره محروميت تا
*

از اينرو حداقل  

با درنظر گرفتن اهداف نشان داده شده در اين مثال، هيئت . (ماه خواهد بود 4دوره محروميت 
ماه تعيين  6ماهه را تعليق نموده و بنابراين مدت محروميت،  16مدت محروميت ماه از  10دادرسي 

 ).شود مي

به دليل با اين وجود، . شود ، از تاريخ حكم دادرسي آغاز ميدر اصل، دوره محروميت 10-11 بندطبق  .4

را محروميت  مدت، است تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ را پذيرفته درنگ بيورزشكار  اينكه
حداقل  مجبور خواهد بودورزشكار  شرايطاما در هر  محاسبه كرد،آوري نمونه  تاريخ جمعتوان از  يم

               حكم دادرسي صدور پس از تاريخ) ماه 3بعنوان مثال (نيمي از دوره محروميت مقرر را 
 .بگذراند) 10-11-2 بند(

گيري در حين مسابقات است هيئت  هبه دليل اينكه يافته غيرطبيعي آزمايشگاهي مربوط به نمون .5

 .را ابطال نمايد) 9 فصل(نتايج كسب شده در آن مسابقه بطور خودكار  دادرسي مجبور خواهد بود كه

تا شروع دوره گيري  نمونهتاريخ  متعاقبورزشكار  ، كليه نتايج كسب شده بوسيله10-8 بند بر اساس .6

 .طرفي طور ديگري حكم كند ازين عدالت و بينيز بايد ابطال شوند، مگر اينكه مومحروميت زماني 

و آشكار شود مگر آنكه ورزشكار  عالنبايست بطور عمومي ا مي 14-3-2 شده در بند شارهااطالعات  .7
 ).10-13 بند(بخش اجباري هر مجازاتي است  اين موردزيرا صغير باشد، 

هر در هاي ورزشي را  مسابقه يا ساير فعاليت هر اجازه شركت در در طي دوره محروميت ورزشكار .8

با . ندارد) 10-12-1بند (يا وابستگان آن  قلمرو و اختيارات هر يك از امضاءكنندگانظرفيتي تحت 
تيم يا استفاده از تسهيالت يك باشگاه يا ساير يك تواند جهت تمرين با  اين وجود، ورزشكار مي

  ماه آخر دوره محروميت يا  2) الف :دوره كوتاهتر از در يا وابستگان آن عضو امضاءكننده هاي سازمان

از اينرو، ورزشكار . بازگرددبه ورزش  ،)10-12-2بند (آخر دوره محروميت اعمال شده چهارم  يك )ب
 .ماه و نيم قبل از پايان دوره محروميت به تمرين بازگردد 1اجازه خواهد داشت 
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  . 2مثال 

 گيري حين در نمونه محرك خاص ماده جود يكناشي از و (AAF)غيرطبيعي آزمايشگاهي يافته : شواهد

از قوانين مبارزه با دوپينگ شده  اثبات تخلف عمدي به، سازمان مبارزه با دوپينگ قادر )2-1 بند( مسابقه

 بدون ارتباط با عملكردخارج از مسابقه و  زمان ممنوعه دركه ماده  نمايدقادر نيست اثبات است، ورزشكار 
تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ را طبق ادعاي صورت گرفته  درنگ بيشكار شده است، ورز مصرف ورزشي

   .همكاري اساسي را داشته استورزشكار  نپذيرفته
 

  :اعمال پيامدها
  

تواند اثبات نمايد كه تخلف از  سازمان مبارزه با دوپينگ ميزيرا . خواهد بود 10- 2 بندنقطه شروع  .1

قادر نيست اثبات نمايد كه مصرف ماده و ورزشكار  گرفته قوانين مبارزه با دوپينگ عمداً صورت
 است          ورزشي  غير مرتبط با عملكرددر خارج از مسابقه مجاز بوده و استفاده از آن  ممنوعه

 ).10-2-1-2 بند(سال خواهد بود  4دوره محروميت بنابراين ، )10-2-3 بند(

 .ماند قصور ورزشكار باقي نميازات براساس براي كاهش مج محلياز آنجاييكه تخلف عمدي بوده،  .2

 سه چهارم تا تواند دوره محروميت ميبراساس همكاري اساسي، ). 10-5و  10-4 بندعدم كاربرد (

.گرددساله تعليق  4دوره يك 
 *

 .سال خواهد بود 1حداقل دوره محروميت بنابراين  

 .غاز خواهد شد، دوره محروميت از تاريخ حكم دادرسي نهايي آ10-11 بند مطابق .3

بطور دادرسي ، هيئت ثابت شده استمسابقه  حيندر  غيرطبيعي آزمايشگاهيآنجاييكه يافته  از .4

 .ابطال خواهد كردخودكار نتايج آن مسابقه را 

آوري نمونه تا  تاريخ جمع بعد از از نتايج حاصل توسط ورزشكارتمامي همچنين ، 10-8براساس بند  .5
 .طرفي طور ديگري حكم كند موازين عدالت و بيد مگر آنكه د شابطال خواهشروع دوره محروميت 

بايست علناً منتشر شود مگر آنكه ورزشكار صغير باشد از  مي 14- 3- 2در بند  شاره شدهاطالعات ا .6

 ).10-13بند ( شود هاي اجباري هر مجازاتي محسوب مي اينرو اين مورد يكي از بخش
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هر  درهاي ورزشي را  مسابقه يا ساير فعاليت هرت در اجازه شرك در طي دوره محروميت ورزشكار .7
با . ندارد) 10-12-1بند (يا وابستگان آن  تحت قلمرو و اختيارات هر يك از امضاءكنندگانظرفيتي 

تيم يا استفاده از تسهيالت يك باشگاه يا ساير  يك تواند جهت تمرين با اين وجود، ورزشكار مي
ماه آخر دوره محروميت يا    2) بستگان آن در دوره كوتاهتر از الفيا وا عضو امضاءكننده هاي سازمان

از اينرو، ورزشكار . بازگرددبه ورزش  ،)10-12-2بند (آخر دوره محروميت اعمال شده چهارم  يك) ب

 .قبل از پايان دوره محروميت به تمرين بازگردد ماه 2اجازه خواهد داشت 

  

  . 3مثال 

 خارج از مسابقهگيري  نمونه در ليكاستروئيد آنابو گاهي ناشي از وجود يكغيرطبيعي آزمايشيافته : شواهد

، ورزشكار كوتاهي قابل توجه نداشته استوي هيچگونه قصور يا  كند كه ورزشكار اثبات مي ،)2-1بند (
  .بوده استآلوده  غيرطبيعي آزمايشگاهي به دليل مصرف فرآوردهاين يافته  كند كه همچنين اثبات مي

  :يامدهااعمال پ
  

توانسته است، ثابت  كننده تأييد از طريق مداركورزشكار  زيرا. خواهد بود 10-2 بندنقطه شروع  .1

عمداً مرتكب نشده است، براي مثال او هيچ قصور تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ را  نمايد كه
دوره بنابراين ، )10-2- 3 و 10-2-1- 1 بند(قابل توجهي در مصرف يك فرآورده آلوده نداشته است 

 ).10-2-2 بند(سال خواهد بود  2محروميت 

در رابطه با قصور را مورد  يهيئت دادرسي جهت كاهش و تخفيف مجازات مورد احتمالدوم،  گامدر  .2

تواند اثبات كند كه تخلف  از آنجاييكه ورزشكار مي). 10-5و  10-4بند (دهد  تجزيه و تحليل قرار مي

هيچگونه  10- 5- 1-2آلوده بوده و براساس بند  فرآوردهبدليل وجود يك  از قوانين مبارزه با دوپينگ
توبيخ ساله به يك  2صورت نگرفته، اعمال دوره محروميت از يك دوره  قابل توجهيا كوتاهي  قصور
ورزشكار  قصوراين دوره محروميت را براساس درجه  دادرسي هيئت. كاهش خواهد يافت كتبي

ماهه را  4كه در اين مثال آمده، اين هيئت يك دوره محروميت  طبق فرضي. (تعيين خواهد كرد
 .)اعمال خواهد كرد
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آوري نمونه تا شروع دوره  تمامي نتايج كسب شده توسط ورزشكار از تاريخ جمع 10-8براساس بند  .3
 .موازين عدالت و بيطرفي طور ديگري حكم كندد مگر آنكه ابطال خواهد شمحروميت 

بايست علناً منتشر شود مگر آنكه ورزشكار صغير باشد از  مي 14- 3- 2ر بند شاره شده داطالعات ا .4

 ).10-13بند ( شود هاي اجباري هر مجازاتي محسوب مي اينرو اين مورد يكي از بخش

هاي ورزشي را در هر  ورزشكار در طي دوره محروميت اجازه شركت در هر مسابقه يا ساير فعاليت .5

با . ندارد) 10-12-1بند (ر يك از امضاءكنندگان يا وابستگان آن ظرفيتي تحت قلمرو و اختيارات ه
تواند جهت تمرين با يك تيم يا استفاده از تسهيالت يك باشگاه يا ساير  اين وجود، ورزشكار مي

ماه آخر دوره محروميت يا    2) الف(هاي امضاءكننده عضو يا وابستگان آن در دوره كوتاهتر از  سازمان

از اينرو، ورزشكار . به ورزش بازگردد) 10-12-2بند (ر دوره محروميت اعمال شده آخچهارم  يك )ب(
 .ماه قبل از پايان دوره محروميت به تمرين بازگردد 1اجازه خواهد داشت 

  

  . 4مثال 

با يك تخلف پس از مواجهه نداشته يا غيرطبيعي آزمايشگاهي كه هرگز يك يافته  است ورزشكاري :شواهد

عملكرد خود  افزايشبراي را استروئيد آنابوليك  يكپذيرد كه  مي به اختيار خودزه با دوپينگ از قوانين مبار
   .همكاري اساسي را داشته استهمچنين ورزشكار . استفاده كرده است

 

  :اعمال پيامدها
  

اعمال  پايه االجرا خواهد بود و دوره محروميت الزم 10- 2- 1 بنداز آنجاييكه اين تخلف عمدي بوده،  .1

 .سال خواهد بود 4ده ش

و  10-4بندهاي ( .وجود نداردقصور صورت گرفته دوره محروميت مرتبط با  محلي براي كاهشهيچ  .2

 ).مصداق ندارد 5-10

سال  4تواند تا نيمي از  مي ، دوره محروميت)10-6-2 بند( اختياري ورزشكاربراساس پذيرش تنها  .3

براساس همكاري اساسي ورزشكار . يابدكاهش 
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.گرددساله تعليق  4دوره يك تا سه چهارم  تواند مي ميت، دوره محرو)10-6-1بند (هايي به تن
*

 

مدت و همكاري اساسي با يكديگر، حداكثر  اختياري، با درنظر گرفتن پذيرش 10-6-4 بندمطابق با 
ن بنابراي. تعليق گرددساله  4 محروميت دورهاز يك تواند كاهش يافته يا تا سه چهارم  مي محروميت

 .حداقل دوره محروميت يك سال خواهد بود

چنانچه پذيرش . شود آغاز مي) 10-11 بند(دوره محروميت بطور كلي از روز حكم دادرسي نهايي  .4

 10- 11-2 بنددوره محروميت طبق  عاملي در كاهش دوره محروميت باشد، آغاز زود هنگام اختياري
با . بردن ورزشكار از يك وضعيت جلوگيري كند اين ماده سعي دارد از دو بار سود. مجاز نخواهد بود

 10-11- 2 بنداين وجود، چنانچه دوره محروميت به تنهايي براساس همكاري اساسي تعليق گردد، 

 آخرين استفاده ورزشكار از استروئيداز زمان  بالفاصلهگردد و دوره محروميت  همچنان اعمال مي
 .گردد آغاز مي آنابوليك

تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ تاريخ  ازتوسط ورزشكار  همي نتايج حاصل، تما10-8براساس بند  .5

 .موازين عدالت و بيطرفي طور ديگري حكم كندد مگر آنكه ابطال خواهد شتا شروع دوره محروميت 

بايست علناً منتشر شود مگر آنكه ورزشكار صغير باشد از  مي 14- 3- 2اطالعات اشاره شده در بند  .6

 ).10-13بند ( شود هاي اجباري هر مجازاتي محسوب مي يكي از بخش اينرو اين مورد

هاي ورزشي را در هر  ورزشكار در طي دوره محروميت اجازه شركت در هر مسابقه يا ساير فعاليت .7
با . ندارد) 10-12-1بند (ظرفيتي تحت قلمرو و اختيارات هر يك از امضاءكنندگان يا وابستگان آن 

واند جهت تمرين با يك تيم يا استفاده از تسهيالت يك باشگاه يا ساير ت اين وجود، ورزشكار مي
ماه آخر دوره محروميت يا    2) الف(هاي امضاءكننده عضو يا وابستگان آن در دوره كوتاهتر از  سازمان

از اينرو، ورزشكار . به ورزش بازگردد) 10-12-2بند (آخر دوره محروميت اعمال شده  چهارم يك )ب(

 .ماه قبل از پايان دوره محروميت به تمرين بازگردد 2اهد داشت اجازه خو
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  . 5مثال 

ورزشكار با فريبكاري در طي دوره محروميت ورزشكار، با اعمال نفوذ كمك  پشتيبانپرسنل يكي از  :شواهد

ه خود ورزشكار خود ب پشتيبانپرسنل . كند تا ورزشكار محروم با نام غير واقعي در يك مسابقه حضور يابد مي
قبل از صدور ابالغ تخلف از قانون مبارزه با دوپينگ توسط  ،)2-9بند (با اين تخلف از قانون مبارزه با دوپينگ 

  .شود مواجه مي ،يك سازمان مبارزه با دوپينگ
 

  :اعمال پيامدها
  

. سال خواهد بود 4تا حداكثر  2، دوره محروميت بسته به شدت تخلف از 10-3-4به استناد بند  .1
 ).سال را اعمال خواهد كرد 3فرضي كه در اين مثال آمده، هيئت دادرسي دوره محروميت  طبق(

يكي از  ،براي كاهش دوره محروميت مرتبط با قصور وجود ندارد زيرا عمدي بودنهيچ محلي  .2

را  10-5-2تفسير بند . (گردد محسوب مي 2-9عناصر تخلف از قانون مبارزه با دوپينگ در بند 
 .)مالحظه نماييد

تخلف تنها مدرك قابل قبول است، دوره دارد پذيرش  ، كه اظهار مي10-6-2به استناد بند  .3

طبق فرضي كه در اين مثال آمده، هيئت دادرسي دوره . (تواند تا نصف تقليل يابد مي محروميت
 )ماهه را اعمال خواهد كرد 18محروميت 

ورزشكار صغير  پشتيبانمگر آنكه پرسنل بايد علناً منتشر شود  14-3-2اطالعات اشاره شده در بند  .4

 ).10-13بند (شود  هاي اجباري هر مجازاتي محسوب مي باشد، از اينرو اين مورد يكي از بخش

  

  . 6مثال 

ماهه محروم  14اي يك دوره ورزشكاري است كه براي اولين تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ بر :شواهد

حال ورزشكار در يك . عليق براي وي درنظر گرفته شده استماه ت 4 ،بدليل همكاري اساسي شده، و
گيري حين مسابقه بدليل وجود يك ماده محرك در نمونه اخذ شده كه ماده خاص نيست، مرتكب  نمونه

كند كه هيچگونه قصور يا  ورزشكار ثابت مي). 2- 1بند (شود  دومين تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ مي
اگر اين مورد اولين . ته است و ورزشكار در اين رابطه همكاري اساسي داشته استنداش يكوتاهي قابل توجه

ماه بدليل  6ماه محروم و به مدت  16به مدت  اشد هيئت دادرسي ورزشكار ر محسوب ميتخلف ورزشكار 
  .نمود همكاري اساسي تعليق مي
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  :اعمال پيامدها
  

رتباط با دومين ارتكاب به نقض قوانين مبارزه با در ا 10- 7، بند 10- 7- 5و  10-7- 4- 1به واسطه بندهاي  .1

 .االجرا است دوپينگ الزم

 :دوره محروميت بيشتر از 10- 7-1طبق بند  .2

  ماه؛ 6)  الف

نيمي از دوره محروميت اعمال شده براي اولين تخلف بدون احتساب هيچ كاهشي در مجازات )   ب
  ؛ يا)ماه خواهد بود 7ماه يعني  14در اين مثال نيمي از (  10-6براساس بند 

گردد،  االجرا براي دومين تخلف كه به مانند اولين تخلف تلقي مي دوره محروميت الزم برابر 2 ) ج
برابر  2كه در اين مثال، معادل ( 10-6بدون احتساب هرگونه كاهشي در مجازات براساس بند 

 .)ماه خواهد بود 32ماه يعني  16

ماه  32در مجموع  و) ج( و )ب(، )الف( بيشتر از موارد دوره محروميت براي دومين تخلف بنابراين
  .خواهد بود

كاهش ( نمايد بررسي مي 10-6براساس بند  هيئت دادرسي امكان تعليق يا كاهش مجازات رادر گام بعد  .3

. كاربرد دارد) همكاري اساسي( 10-6-1در مورد دومين تخلف تنها بند  .)هاي بدون ارتباط با قصور مجازات

.ماه تعليق كرد 32توان تا سه چهارم  دوره محروميت را مي مكاري اساسيدرصورت ه
*

بنابراين حداقل دوره  

طبق فرضي كه در اين مثال آمده، هيئت دادرسي بدليل همكاري قابل توجه، . (ماه خواهد بود 8محروميت، 
 ).يابد سال كاهش مي 2كند، بنابراين دوره محروميت اعمال شده به  ماه از دوره محروميت را تعليق مي 8

غيرطبيعي آزمايشگاهي در حين مسابقه مشخص شده، هيئت دادرسي بصورت خودكار تمامي نتايج  چون يافته .4
 .كسب شده در اين مسابقه را ابطال خواهد كرد

آوري نمونه تا شروع دوره محروميت نيز  ، تمامي نتايج كسب شده توسط ورزشكار از تاريخ جمع10- 8طبق بند  .5

 .طرفي طور ديگري حكم كند اهد شد مگر آنكه موازين عدالت و بيابطال خو
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بايد علناً منتشر شوند، مگر آنكه ورزشكار صغير باشد، از اينرو اين مورد  14- 3-2اطالعات اشاره شده در بند  .6
 ).10-13بند (شود  هاي اجباري هر مجازاتي محسوب مي يكي از بخش

هاي ورزشي را در هر ظرفيتي  كت در هر مسابقه يا ساير فعاليتورزشكار در طي دوره محروميت اجازه شر .7

با اين وجود، . ندارد) 10-12-1بند (تحت قلمرو و اختيارات هر يك از امضاءكنندگان يا وابستگان آن 
هاي  تواند جهت تمرين با يك تيم يا استفاده از تسهيالت يك باشگاه يا ساير سازمان ورزشكار مي

آخر يك چهارم ) ماه آخر دوره محروميت يا   ب 2) ابستگان آن در دوره كوتاهتر از الفامضاءكننده عضو يا و

ماه  2از اينرو، ورزشكار اجازه خواهد داشت . به ورزش بازگردد) 10-12-2بند (دوره محروميت اعمال شده 
 .قبل از پايان دوره محروميت به تمرين بازگردد

  

*
، حداكثر تعليق دوره محروميت براي همكاري  WADAبه محض تصويب  استثناييدر شرايط  

  .با تأخير انجام شود سه چهارم باشد و گزارش و انتشار خبرتواند بيشتر از  اساسي مي


