التمهيـــــــد
يــأيت إعــداد هــذا الكتيــب والــذي هــو أحــد

املعايــر الدوليــة املنبثقــة عــن املدونــة العامليــة

ملكافحــة املنشــطات والصــادرة عــن الوكالــة العامليــة
ملكافحــة املنشــطات ،اســتكامالً ملــا تقــوم بــه
املنظمــة األردنيــة ملكافحــة املنشــطات يف مجــال
التوعيــة وتوفــر املعلومــات الالزمــة للريــايض

والطاقــم املعــاون ولالتحــادات األردنيــة كافــة ولــي
يتعــرف الجميــع عــى مســؤولية كل األطــراف يف مجــال

مكافحــة املنشــطات ســواء كان ذلــك عــى املســتوى
الوطنــي أو اإلقليمــي أو الــدويل.

إن إصــدار النســخة الرابعــة مــن املدونــة العاملية

ملكافحــة املنشــطات والتــي أصبحــت نافــذة اعتبــارا
مــن  2021/1/1قــد أدخلــت معايــر جديــدة يجــب علينــا
جميعــا العمــل عــى تطبيقهــا وتســتدعي أيضــا منــا
اإلطــاع عليهــا ومناقشــتها مــع املختصــن لتســهيل

عمليــة وضــع اآلليــات الالزمــة لتنفيذهــا بالتعــاون مــع

املنظمــة األردنيــة ملكافحــة املنشــطات .

إن املدونــة العامليــة تضعنــا جميعــا أمــام

مســؤولياتنا القانونيــة وطنيــاً ودوليــاً يف حســن

تطبيــق املدونــة وااللتــزام مبــا ورد فيهــا.

الدكتور كمال الحديدي
رئيس املنظمة األردنية
ملكافحة املنشطات
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يعمل به إعتبار ًا من 2022/1/1
يرجى العلم بأن هذه القائمة سارية
المفعول لغاية 2023/12/31
مراجعة المادة العلمية :

الدكتور كمال الحديدي
•عضو مجلس إدارة الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات.
•عضو اللجنة الطبية والعلمية واألبحاث يف الوكالة
العاملية ملكافحة املنشطات.

•عضو لجنة التعليم يف الوكالة العاملية ملكافحة
املنشطات.

•عضــو اللجنــة الطبيــة ومكافحــة املنشــطات يف
املجلــس األوملبــي األســيوي.

•رئيس املنظمة األردنية ملكافحة املنشطات.
•رئيس منظمة إقليم غرب آسيا ملكافحة املنشطات.
•رئيس الصندوق اآلسيوي ملكافحة املنشطات.
تدقيق :

اآلنسة كفاح طه
•رئيســــة القسم العلمي ومسؤولة القسم املايل
يف املنظمة األردنية ملكافحة املنشطات ومسؤول
فحص منشطات دويل ضمن برنامج املجلس األوملبي

اآلسيوي (.)IDCO

السيدة سينه حتقاي
•رئيســة قســم التعليــم يف املنظمــة األردنيــة
ملكافحــة املنشــطات وأمــن عــام منظمــة إقليــم
غــرب آســيا ومســؤول فحــص منشــطات دويل ضمــن
برنامــج املجلــس األوملبــي اآلســيوي (.)IDCO
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السيد يزن منذر
•رئيس قسم الفحص والتحقيقات ومسؤول الشؤون
اإلدارية يف املنظمة األردنية ملكافحة املنشطات
ومسؤول فحص منشطات دويل ضمن برنامج املجلس

األوملبي اآلسيوي (.)IDCO

إنهــا مســؤولية الالعــب والواجــب الشــخيص لــه

ضــان عــدم دخــول أي مــادة ممنوعــة إىل جســده أو

جســدها .

إن وجــود أي كميــة مــن املــواد املحظــورة

أو أحــد عنارصهــا أو اآلثــار الدالــة عليهــا يف عينــة

الالعــب يعتــر انتهــاكاً لقواعــد مكافحــة املنشــطات

باســتثناء تلــك املــواد التــي حــددت كمياتهــا عــى وجــه

الخصــوص يف قامئــة املــواد املحظــورة .

إن النجــاح أو اإلخفــاق مــن حيــث النتائــج مــن خــال

اســتخدام عقــار محظــور أو وســيلة محظــورة ال يهــم
يف حــد ذاتــه  ،وإمنــا يكفــي حــدوث اســتخدام للعقــار

املحظــور أو الوســيلة املحظــورة لوقــوع انتهــاك
لقواعــد املنشــطات .

املوقع االلكرتوين:
www.jado.jo
صفحة الفيسبوك للمنظمة:
املنظة األردنية ملكافحة املنشطات JADO
الهاتف 00962 - 6 - 5935198 :
الربيد اإللكرتوين jado@jado.jo :
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من هي الوكالة العالمية لمكافحة
المنشطات  WADA؟
هــي منظمــة دوليــة مســتقلة مســؤولة عــن
ترويــج ،تنســيق ،ومراقبــة مكافحــة املنشــطات يف
الرياضــة بجميــع أشــكالها.

وتســعى الوكالــة العامليــة ملكافحة املنشــطات
لتعزيــز رياضــة خاليــة مــن املنشــطات.

من هي المنظمة األردنية لمكافحة
المنشطات (جادو)؟
هــي الســلطة الرئيســية املســؤولة عــن القيــام
باعتــاد وتنفيــذ قواعــد مكافحــة املنشــطات عــى
املســتوى الوطنــي وتوجيــه عمليــات جمــع العينــات
وإدارة نتائــج الفحوصــات وإجــراء التحقيقــات.

ماهي المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ؟
هــي الوثيقــة التــي تعمل عــى موامئــة القواعد
املتعلقــة مبكافحــة املنشــطات يف جميــع األلعــاب
الرياضيــة يف جميــع بلــدان العــامل  .فهــي توفــر اإلطــار
العــام لربامــج وأنشــطة مكافحــة املنشــطات للمنظــات
الرياضيــة والســلطات العامــة حتــى يتســنى لجميــع
الالعبــن اإلســتفادة مــن وجــود نفــس السياســات و
اإلجــراءات بغــض النظــر عــن ماهيــة الرياضــة  ،أو الجنســية
أو الدولــة التــي أجــري بهــا الفحــص.

ما هو معيار المواد والطرق المحظورة (القائمة) ؟
قامئــة املــواد والطــرق املحظــورة وتســمى
(القامئــة) هــي املعيــار الــدويل الــذي يحــدد املــواد
و الطــرق املحظــورة داخــل و خــارج إطــار املنافســة،
كــا تشــر إىل املــواد املمنوعــة يف رياضــة معينــة.

يتــم تحديــث القامئــة ســنوياً  ،بحيــث أن الطبعــة
األخــرة والحديثــة يتــم نرشهــا عــى املوقــع
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اإللكــروين للوكالــة العامليــة ملكافحــة املنشــطات
( )www.wada-ama.orgوعــى موقــع املنظمــة
األردنيــة ملكافحــة املنشــطات ()www.jado.jo

كيف يتم تحديث القائمة ؟
طورت القامئة من خالل عملية تشاورية مكثفة،
بدأت بتداول وتعميم مسودة القامئة عىل أكرث من
 1700شخص من أصحاب العالقة واإلختصاص للتعليق
وتدوين املالحظات  .يتم مراجعة املالحظات املستلمة
من خالل اللجنة الطبية والعلمية واألبحاث يف الوكالة
العاملية ملكافحة املنشطات واملؤلفة من كبار
العلامء الدوليني وخرباء مكافحة املنشطات  .ويقوم
فريق عمل الوكالة العاملية املسؤول عن القامئة
بتحليل مساهمة األشخاص املنخرطني يف العملية
التشاورية ويقدم استنتاجاته للجنة الصحة واألبحاث
الطبية التابعة للوكالة العاملية ملكافحة املنشطات،
والتي بدورها تقوم بإرسال توصياتها النهائية اىل
اللجنة التنفيذية للوكالة العاملية يف إجتامعها
السنوي يف شهر أيلول  .إن اللجنة التنفيذية  ،هي
الهيئة النهائية لصنع القرارات و السياسات  ،والتي
تقوم مبناقشة التوصيات وصنع القرار األخري .

الربنامج األردني لمكافحة المنشطات
تأسست املنظمة األردنية ملكافحة املنشطات
بقرار من اللجنة األوملبية األردنية  ،بهدف إيجاد سلطة
أردنية ملكافحة املنشطات تكون مستقلة يف أعاملها
ومتتلك املسؤولية والسلطة الرضورية للقيام مبا ييل:
•التخطيط والتنسيق والتطبيق واملراقبة والسيطرة
عىل املنشطات .
•التعاون مع املنظامت الوطنية األخرى ذات العالقة
واملنظامت األخرى ملكافحة املنشطات.
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•تشجيع اإلختبار املتبادل بني املنظامت الوطنية
ملكافحة املنشطات .
•ترويج األبحاث ضد املنشطات .

•التخطيط وتطبيق ومراقبة املعلومات وبرامج التعليم .

األسس التي يرت�كز عليها الربنامج األردني
لمكافحة المنشطات
يحرص الربنامج األردين ملكافحة املنشطات
عىل املحافظة عىل القيمة األساسية للرياضة التي
يشار إليها يف كثري من األحيان «الروح الرياضية» التي
تشكل جوهر الحركة األوملبية بإعالئها مبدأ اللعب
ء بروح اإلنسان جسدا ً
النزيه  .ومتثل الروح الرياضية إحتفا ً
وفكرا ً وهي تتميز بالقيم التالية :
•األخالق  ،واللعب النزيه واألمانة
•الصحة

•االمتياز يف األداء

•ازدهار الشخصية والرتبية
•التسلية والبهجة
•العمل الجامعي

•التفاين وااللتزام

•احرتام القواعد والقوانني

•احرتام الذات وسائر املشاركني
•الشجاعة

•روح الجامعة والتضامن

ويتناىف تعاطي املنشطات من حيث الجوهر مع
الروح الرياضية .
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إنـتـبـ ــه !!!!!!!

إن الريــايض أو غــره مــن االشــخاص ذوي
العالقــة يجــب أن يكــون مســؤوالً عــن معرفــة مــا يشــكل
انتهــاكاً لقواعــد مكافحــة املنشــطات والعقاقــر
والطــرق املمنوعــة ،وهــي :
1.1وجــود عقــار محظــور أو عنــارصه األيضيــة أو أي آثــار
دالــة عليــه يف عينــة الالعــب .
2.2اســتخدام أو محاولــة اســتخدام عقــار محظــور أو
وســيلة محظــورة .
3.3رفــض الخضــوع  ،أو عــدم الحضــور  ،لعمليــة جمــع
العينــات دون عــذر قاهــر بعــد تلقــي اإلخطــار بذلــك
أو التهــرب مــن عمليــة جمــع العينــات بــأي طريقــة
أخــرى .
4.4امتنــــاع الالعــــب عــــن تقديـــــم معلومــــات أماكــــن
تواجــده والتغيــب عــن التواجــد يف أماكــن الفحــص
التــي حددهــا الالعــب مســبقاً.
5.5التالعــب أو محاولــة التالعــب بــأي جانــب مــن جوانــب
مراقبــة تعاطــي املنشــطات .
6.6حيــازة عقاقــر أو وســائل محظــورة مــن قبــل الالعب
أو الطاقــم املعــاون للريايض .
7.7اإلتجــار أو الــروع يف تهريــب أي مــن املــواد
املحظــورة  ،أو الطــرق املحظــورة مــن قبــل الالعــب
أو أي شــخص آخــر.
8.8إعطــاء أو محاولــة إعطــاء أي ريــايض داخــل إطــار
املنافســة أيــة مــادة مــن املــواد املحظــورة أو
الطــرق املحظــورة  ،أو إعطــاء أو محاولــة إعطــاء
أي ريــايض خــارج إطــار املنافســة أيــة مــادة مــن
املــواد املحظــورة أو الطــرق املحظــورة والتــي
يحظــر اســتخدامها خــارج إطــار املنافســة .
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9.9التواطــؤ أو محاولــة التواطــؤ مــن قبــل الالعــب أو أي
شــخص آخر.
1010التعــاون املحظــور مــن قبــل الالعــب أو أي شــخص
آخــر.
1111أي تــرف مــن قبــل الالعــب أو أي شــخص آخــر ملنــع
إبــاغ الســلطات عــن أي نشــاط محظــور.
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اإلست�ثناء لإلستخدام العالجي :TUE
يعــاين الكثــر مــن الرياضــن مــن حــاالت مرضيــة
صحيــة مختلفــة ويتناولــون مختلــف أنــواع األدويــة
لعالجهــا ،ويــأيت إســتخدام هــذه األدويــة قبــل وأثنــاء
املنافســات الرياضيــة الرســمية  ،ومــن أجــل هــذا الغرض
تــم تشــكيل (لجنــة اإلســتثناء لإلســتخدام العالجــي)
التــي تعمــل عــى مراجعــة الطلبــات املقدمــة مــن
الرياضيــن يف مختلــف األلعــاب الرياضيــة مــن أجــل
الســاح أو رفــض اســتخدام مــادة عالجيــة داخــل وخــارج
إطــار املنافســات الرياضيــة .

*
*

يتم تقديم طلبات اإلستثناء لإلستخدام العالجي

من خالل تعبئة النامذج املخصصة لذلك
النامذج متوفرة عىل موقع املنظمة
www.jado.jo

أو من خالل تسليمها إىل مقر املنظمة الكائن يف
عبدون الشاميل – شارع بعلبك – عامرة رقم  - 4ط 2
أو عىل الربيد اإللكرتوين

science@jado.jo

أو من خالل الفاكس 00962-6-5935197
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قائمة المواد والطرق المحظورة 2022
تاري�خ النفاذ 1:كانون الثاني /يناير 2022
يرجى مالحظة أن قائمة األمثلة للحاالت الطبية
ليست شاملة
جدول المحتويات :
المواد والطرق المحظورة في جميع األوقات
 . S0المواد غيـر المعتمدة
 .S1المواد االبتنائية
(بعــض هــذه املــواد قــد تتواجــد بــدون أي
محــددات يف األدويــة التــي تســتخدم كمثــال :لعــاج
قصــور الغــدة التناســلية عنــد الذكــور).
 .S2هرمونات البيبتيد وعوامل النمو والعقاقري المتصلة
بها ونظائرها
(بعــض هــذه املــواد قــد تتواجــد بــدون أي
محــددات يف األدويــة التــي تســتخدم كمثــال :لعــاج
فقــر الــدم (األنيميــا) ،قصــور الغــدة التناســلية عنــد
الذكــور ،نقــص هرمــون النمــو).
 .S3نواهض البيتا 2 -
(بعــض هــذه املــواد قــد تتواجــد بــدون أي
محــددات يف األدويــة التــي تســتخدم كمثــال :لعــاج
الربــو واضطرابــات الجهــاز التنفــي).
 .S4معدالت الهرمونات واأليض
(بعــض هــذه املــواد قــد تتواجــد بــدون أي
محــددات يف األدويــة التــي تســتخدم كمثــال :لعــاج
رسطــان الثــدي والســكري والعقــم (عنــد الســيدات)
ومتالزمــة تكيــس املبايــض).
 .S5مدرات البول والمواد الحاجبة
(بعــض هــذه املــواد قــد تتواجــد بــدون أي
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محــددات يف األدويــة التــي تســتخدم كمثــال :لعــاج
فشــل عضلــة القلــب وارتفــاع ضغــط الــدم).
 .M1-M2-M3الطرق المحظورة.

المواد والطرق المحظورة داخل إطار المنافسة
 .S6المنبهات
(بعــض هــذه املــواد قــد تتواجــد بــدون أي
محــددات يف األدويــة التــي تســتخدم كمثــال :لعــاج
الحساســية املفرطــة و اضطــراب نقــص االنتبــاه وفــرط
النشــاط وأعــراض نــزالت الــرد واإلنفلونــزا).
 .S7المخدرات
(بعــض هــذه املــواد قــد تتواجــد بــدون أي
محــددات يف األدويــة التــي تســتخدم كمثــال :لعــاج
األمل الناتــج عــن إصابــات العظــام والعضــات).
 .S8القنبيات
 .S9الغلوكوكورتيكويدز
(بعـــــض هــذه املـــــواد قـــــد تتواجد بــدون أي
محـــددات يف األدويـــة التي تســـتخدم كمثـــال :لعالج
الحساســـية والحساســـية املفرطـــة والربـــو وأمراض
األمعـــاء االلتهابية).

المواد المحظورة في رياضات معينة
 .P1محصرات البيتا
(بعــــض هــــــذه املــواد قـــــــد تتواجد بــــدون أي
محــددات يف األدويــة التــي تســتخدم كمثــال :لعــاج
فشــل عضلــة القلــب وارتفــاع ضغــط الــدم).
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المقدمة :
تعــد قامئــة املحظــورات معيــارا ً دوليــاً إلزاميــاً

كجــزء مــن الربنامــج العاملــي ملكافحــة املنشــطات ويتم
تحديــث القامئــة ســنويًا بعــد عمليــة تشــاور موســعة
تــدار بواســطة الوكالــة العامليــة ملكافحــة املنشــطات.
ويعتــر تاريــخ نفــاذ القامئــة هــو  1ينايــر .2022

يجــب أن تحتفــظ الوكالــة العامليــة ملكافحــة
املنشــطات بالنــص الرســمي لقامئــة املحظــورات
ويجــب أن تكــون كذلــك نــرت باللغتــن اإلنجليزيــة
والفرنســية .يف حالــة وجــود أي تعــارض بــن النســختني
اإلنجليزيــة والفرنســية  ،تعتــر النســخة اإلنجليزيــة هــي
املرجــع.
فيــا يــي بعــض املصطلحــات املســتخدمة يف

قامئــة املــواد والطــرق املحظــورة.
محظور داخل إطار المنافسة :

تكـــون فـــرة داخـــل إطار املنافســـة مـــن حيث
املبدأ هـــي الفـــرة التـــي تبدأ قبـــل منتصـــف الليل
ء) يف اليوم الســـابق
مبـــارشة (الســـاعة  11:59مســـا ً
للمنافســـة التي سيشـــارك فيها الالعـــب حتى نهاية
املنافســـة وعملية جمـــع العينة .مع مراعـــاة اختالف
الفـــرة الزمنيـــة املحـــددة لرياضيات معينـــة تحددها
الوكالـــة العاملية ملكافحة املنشـــطات.
محظور في جميع األوقات :
هــذا يعنــي أن املــادة أو الطريقــة محظــورة
داخــل وخــارج إطــار املنافســة كــا هــو معــرف يف
املدونــة .
محددة وغيـر محددة :
وفقـــاً للـــادة  4.2.2مـــن املدونـــة العامليـــة
ملكافحـــة املنشـــطات« ،ألغـــراض تطبيـــق املـــادة
 ،10تعتـــر جميـــع املـــواد املحظـــورة مـــواد محددة
باســـتثناء ما هـــو معـــرف يف قامئة املحظـــورات .ال
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تعترب أي طريقـــة محظورة طريقة محـــددة إال إذا تم
تعريفهـــا عىل وجـــه الخصوص كطريقـــة محددة يف
قامئة املحظـــورات» وفقاً للتعليـــق عىل املادةيف
املدونـــة« .ال تعتـــر املـــواد والطـــرق املحددة يف
املـــادة  4.2.2يف أي حال أقل أهميـــة أو خطورة من
املـــواد أو الطـــرق األخـــرى .ولكـــن هي مجـــرد مواد
وأســـاليب مـــن املرجح أن يســـتهلكها أو يســـتخدمها
الريـــايض لغـــرض آخر غـــر تعزيـــز األداء الريايض».
المواد التي ُيساء استخدامها
وفقًـــا للـــادة  4.2.3مـــن املدونـــة ،فـــإن
املـــواد التي يُســـاء اســـتخدامها هي مـــواد عرفت
را ما يتـــم إســـاءة اســـتخدامها يف
كذلـــك ألنه كثـــ ً
املجتمـــع خارج ســـياق الرياضـــة .تعد املـــواد التالية
من املـــواد التـــي يتم اســـاءة اســـتخدامها بشـــكل
محـــدد :الكوكايـــن ،ديامورفني (الهريويـــن) ،ميثيلني
ديوكـــي ميثامفيتامـــن (« /MDMAإكســـتايس»)،
ترتاهيدروكانابينـــول(.)THC
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 - S0المواد غري المعتمدة

محظورة في جميع األوقات (داخل إطار
المنافسات وخارجها )
(تعد جميع المواد المحظورة في
هذه القسم مواد محددة)
أي مـــادة دوائيـــة مل يتم ذكرهـــا يف أي من
الفقرات الالحقة للقامئة ،وغـــر حاصلة عىل موافقة
أي مـــن الســـلطات الصحيـــة الحكوميـــة املنظمـــة
لالســـتخدام العالجـــي لإلنســـان (عىل ســـبيل املثال
األدويـــة قيد التطوير مـــا قبل الرسيريـــة أو الرسيرية
أو املوقفـــة ،واألدوية التي يتـــم تصميمها ،العقاقري
واألدويـــة الحاصلـــة عـــى املوافقـــة لالســـتخدامات
البيطريـــة فقط) تعتـــر محظورة يف جميـــع األوقات
«داخل وخـــارج إطار املنافســـة».
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 المواد االبتنائية.S1

محظورة في جميع األوقات (داخل إطار
) المنافسات وخارجها
(تعد جميع المواد المحظورة في
)هذه القسم مواد غيـر محددة
المواد االبتنائية محظورة
:)AAS(  الستريويدات األندروجينية االبتنائية- 1
 وتشــمل،عنــد مــا يتــم أخذهــا مــن مصــدر خارجــي
:ولكــن ال تقتــر عــى
• 1-Androstenediol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol);
• 1-Androstenedione (5α-androst-1-ene-3,17-dione);
• 1-Androsterone (3α-hydroxy-5α-androst-1-ene17-one);
• 1-Epiandrosterone (3β-hydroxy-5α-androst-1ene-17-one);
• 1-Testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3one);
• 4-Androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol);
• 4-Hydroxytestosterone (4,17β-dihydroxyandrost
-4-en-3-one);
• 5-Androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione);
• 7α-hydroxy-DHEA;
• 7β-hydroxy-DHEA;
• 7-Keto-DHEA;
• 19-Norandrostenediol (estr-4-ene-3,17-diol);
• 19-Norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione);
• Androstanolone (5α-dihydrotestosterone,
17β-hydroxy-5α-androstan-3-one);
• Androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol);
• Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione);
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• Bolasterone;
• Boldenone;
• Boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione);
• Calusterone;
• Clostebol;
• Danazol ([1,2]oxazolo[4,,5,:2,3]pregna-4-en-20yn-17α-ol);

• Dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17βhydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one);

• Desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-

androst-2-en-17β-ol and 17α-methyl-5α-androst-3-en-17β-ol);
• Drostanolone;
• Epiandrosterone (3β-hydroxy-5α-androstan-17one);
• Epi-dihydrotestosterone (17β-hydroxy-5βandrostan-3-one);
• Epitestosterone;
• Ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol);
• Fluoxymesterone;
• Formebolone;
• Furazabol
(17α-methyl [1,2,5]oxadi, ,
azolo[3 ,4 :2,3]-5α-androstan-17β-ol);
• Gestrinone;
• Mestanolone;
• Mesterolone;
• Metandienone (17β-hydroxy-17αmethylandrosta-1,4-dien-3-one);
• Metenolone;
• Methandriol;
• Methasterone (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5αandrostan-3-one);
• Methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-methyl17

5α-androst-1-en-3-one);

• Methylclostebol;
• Methyldienolone (17β-hydroxy-17α-methylestra4,9-dien-3-one);

• Methylnortestosterone (17β-hydroxy-17αmethylestr-4-en-3-one);

• Methyltestosterone;
• Metribolone (methyltrienolone, 17β-hydroxy17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one);

• Mibolerone;
• Nandrolone (19-nortestosterone);
• Norboletone;
• Norclostebol (4-chloro-17β-ol-estr-4-en-3-one);
• Norethandrolone;
• Oxabolone;
• Oxandrolone;
• Oxymesterone;
• Oxymetholone;
• Prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA,
3β-hydroxyandrost-5-en-17-one);

• Prostanozol
(17β-[(tetrahydropyran-2-yl)
,

oxy]-1 H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane);

• Quinbolone;
• Stanozolol;
• Stenbolone;
• Testosterone;
• Tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one);

• Tibolone;
• Trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one)
والعقاقــر األخــرى ذات الرتكيــب الكيميــايئ املامثــل أو
.األثــر أو اآلثــار البيولوجيــة املامثلــة
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مواد ابتنائية أخرى
: ولكن التقترص عليها،تشمل املواد التالية

• Clenbuterol;
• Osilodrostat ;
• Selective androgen receptor modulators;

[SARMs, e.g. andarine, enobosarm (Ostarine),
LGD-4033 (ligandrol) and RAD140];

• Zeranol;
• Zilpaterol.
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.2

 وعوامل النمو والعقاقري المتصلة، هرمونات البيبتيد.S2
:بها ونظائرها

محظورة في جميع األوقات (داخل إطار
)المنافسات وخارجها
(تعد جميع المواد المحظورة في
)هذه القسم مواد غري محددة
يحظــر اســتخدام العقاقــر املدرجــة أدنــاه وغريهــا
مــن املــواد ذات الرتكيــب الكيميــايئ املامثــل أو األثــر أو
: اآلثــار البيولوجيــة املامثلــة

) والعوامــل املؤثــرة عــى إنتــاجEPO( اإلرثروبويتــن1.1
: لكــن ال تقتــر عــى، وتشــمل،خاليــا الــدم الحمــراء
1.1 Erythropoietin Receptor Agonists, e.g.
Darbepoetins (dEPO);

Erythropoietins (EPO); EPO-based constructs
[e.g.EPO-Fc, methoxy polyethylene glycol-epoetin
beta (CERA)]; EPO-mimetic agents and their
constructs (e.g. CNTO-530, peginesatide).

1.2 Hypoxia-inducible factor (HIF) activating agents,
e.g. Cobalt; Daprodustat (GSK1278863); IOX2;
Molidustat (BAY 85-3934); Roxadustat (FG-4592);
Vadadustat (AKB-6548); Xenon.
1.3 GATA inhibitors, e.g. K-11706.

1.4 Transforming growth factor beta (TGF-β) signaling
inhibitors, e.g. Luspatercept; Sotatercept.
1.5 Innate repair receptor agonists, e.g. Asialo EPO;
Carbamylated EPO (CEPO).
،هرمونات البيبتايد والعوامل المفرزة لها

.2

2.1 Chorionic gonadotrophin (CG) and luteinizing
hormone (LH) and their releasing factors in
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males, e.g. buserelin, deslorelin, gonadorelin,
goserelin, leuprorelin, nafarelin and triptorelin.
2.2 corticotrophins and their releasing factors,
e.g.corticorelin.
2.3 growth hormone (GH), its analogoues and
fragments including but not limited to:
• growth hormone analogues e.g.
lonapegsomatropin, somapacitan and
somatrogon.
• growth hormone fragments, e.g. AOD-9604
and hGH 176-191;
2.4 growth hormone releasing factors including,
but not limited to:
• growth hormone releasing hormone
(GHRH) and its analogues (e.g. CJC-1293,
CJC-1295, sermorelin and tesamorelin)
• growth hormone secretagogues (GHS) and
its mimetics (e.g. lenomorelin (ghrelinan)
anamorelin, ipamorelin, macimorelin and
tabimorelin)
• GH-releasing
peptides
(GHRPs),
(e.g. alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2
(pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5,
GHRP-6, and examorelin (hexarelin))
، ومعدالت عوامل النمو التي وتشمل،عوامل النمو
:ولكن ال تقتصر على

.3

• Fibroblast Growth Factors (FGFs);
• Hepatocyte Growth Factor (HGF);
• Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) and its analogues;
• Mechano Growth Factors (MGFs);
• Platelet-Derived Growth Factor (PDGF);
• Thymosin-β4 and its derivatives e.g. TB-500;
• Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF);

ومثــل ذلــك أي عوامــل منــو أخــرى تؤثــر عــى بنــاء
 أو تعمــل،أو تحطيــم بروتــن العضــات أو األوتــار أو األربطــة
 أو القــادرة، وحــرق الطاقــة،عــى منــو األوعيــة الدمويــة
.عــى التجــدد أو القــادرة عــى تبديــل نــوع األليــاف
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 .S3نواهض البيتا2-

محظورة في جميع األوقات (داخل إطار
المنافسات وخارجها )
(تعد جميع المواد المحظورة في
هذه القسم مواد محددة)
تعتــر جميــع نواهــض البيتــا 2 -االختياريــة وغــر االختياريــة،
مبــا يف ذلــك جميــع نظائرهــا البرصيــة مــواد محظــورة.

وتشــمل ،لكــن ال تقتــر عــى :

باست�ثناء:

;• Arformoterol
;• Fenoterol
;• Formoterol
;• Higenamine
;• Indacaterol
;• Ievosalbutamol
;• Olodaterol
;• Procaterol
;• Reproterol
;• Salbutamol
;• Salmeterol
;• Terbutaline
;)• Tretoquinol (trimetoquinol
;• Tulobuterol
• Vilanterol.

	• Salbutamolعــن طريــق االستنشــاق كحــد أقــى
 1600μgخــال  24ســاعة يف جرعــات مقســمة ال تتجــاوز
 600μgخــال  8ســاعات بدايــة مــن أي جرعــة.
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	• formoterolعــن طريــق االستنشــاق (كحــد أقــى 54μg
خــال  24ســاعة).

	• salmeterolعــن طريــق االستنشــاق (كحــد أقــى 200μg
خــال  24ســاعة ).

	• Vilanterolعــن طريــق االستنشــاق (كحــد أقــى 25μg
خــال  24ســاعة ).

مالحظة :
	•إن وجــود  salbutamolيف البــول مبــا يزيــد عــن

( )1000ng/mlأو  formoterolمبــا يزيــد عــن ()40ng/ml

يشــر إىل أن املــادة مل تســتخدم ألغــراض عالجيــة وســيتم

إعتبــاره مبثابــة نتيجــة تحليــل عكســية «إيجابيــة» مــامل يثبــت
الالعــب املعنــي مــن خــال دراســة دوائيــة حركيــة مضبوطــة

أن هــذه النتيجــة غــر الطبيعيــة هــي نتيجــة اســتخدام
املــادة كجرعــة عالجيــة (عــن طريــق اإلستنشــاق) ال تزيــد

عــن الحــد األعــى املشــار إليــه ســابقاً.
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 .S4معدالت الهرمونات واأليض

محظورة في جميع األوقات (داخل إطار
المنافسات وخارجها)
المواد المحظورة في االقسام  S4.1و S4.2
تعد مواد محددة
المواد في االقسام  S4.3و  S4.4مواد غري
محددة
تعترب الهرمونات و معدالت األيض التالية محظورة:
 .1مثبطات األروماتيز  ،التي تشــتمل و ال تقترص عىل:

;)• 2-Androstenol (5α-androst-2-en-17-ol
;)• 2-Androstenone (5α-androst-2-en-17-one
;)• 3-Androstenol (5α-androst-3-en-17-ol
;)• 3-Androstenone (5α-androst-3-en-17-one
;)• 4-Androstene-3,6,17 trione (6-oxo
;• Aminoglutethimide
;• Anastrozole
• Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androsta-

;)trienedione

;)• Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane
;• Exemestane
;• Formestane
;• Letrozole
• Testolactone.
 .2المواد المضادة لإلسرتوجيـن (مضادات االستـروجيـن
والمعــدالت اإلنتقائيــة لمســتقبالت اإلستـروجيـــن
( )SERMsوالتــي تشــمل ،ولكــن ال تقتصــر علــى:
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;• Bazedoxifene
;• Clomifene

• Cyclofenil;
• Fulvestrant.
• Ospemifene;
• Raloxifene;
• Tamoxifen;
• Toremifene.
activin IIB  المــواد التــي تبطــل عمــل مســتقبالت ال.3
: والتــي تشــمل ولكــن ال تقتصــر علــى

• Activin A-neutrolizing antibodies;
• Activin receptor IIB competitors such as:
- Decoy activin receptors (e.g. ACE-031);

• Anti-activin receptor IIB antibodies (e.g. bimagrumab);

• Myostatin inhibitors such as:

- Agents reducing or ablating myostatin
expression;
- Myostatin-binding proteins (e.g. follistatin,
myostatin propeptide);
- Myostatin-neutralizing antibodies (e.g.
domagrozumab, landogrozumab, stamulumab).
: معدالت األيض.4

4.1 Activators of the AMP-activated protein kinase
(AMPK), e.g. AICAR, SR9009; and Peroxisome
Proliferator-Activated Receptor delta (PPARδ)
agonists, e.g. 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl) phenyl) thiazol-5-yl) methylthio)
phenoxy) acetic acid (GW1516, GW501516)
4.2 Insulins and insulin-mimetics;
4.3 Meldonium;

4.4 Trimetazidine.
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 .S5مدرات البول والمواد الحاجبة :

محظورة في جميع األوقات (داخل إطار
المنافسات وخارجها )
(تعد جميع المواد المحظورة في هذه
القسم مواد محددة )
تعترب مدرات البول واملواد الحاجبة التالية محظورة
واملواد ذات الرتكيب الكميايئ املامثل أو ذات التأثري
البيولوجي املامثل التي تشمل ولكن ال تقترص عىل:

• Desmopressin; probenecid; plasma expanders,
e.g. intravenous administration of albumin,
dextran, hydroxyethyl starch and mannitol.

;• Acetazolamide; amiloride; bumetanide

;canrenone; chlortalidone; etacrynic acid
furosemide; indapamide; metolazone; spironolactone; thiazides, e.g. bendroflumethiazide,
;chlorothiazide and hydrochlorothiazide
triamterene and vaptans, e.g. tolvaptan.

بإست�ثناء
;• Drospirenone; pamabrom

• واإلســتخدامات املوضعيــة املتعلقــة بالعيــون ل
carbonic anhydrase inhibitors
مثل (.)dorzolamide brinzolamide

• اإلســتخدام املوضعــي لــل  felypressinيف تخديــر
األســنان.
مالحظة :
إن وجود أي كمية من املواد التالية التي تخضع لحدود
العتبة يف عينة الريايض يف جميع األوقات أو داخل إطار
املنافسة ،بالتزامن مع مدر للبول أو غريها من املواد الحاجبة
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سيعترب نتيجة تحليل عكسية «إيجابية»  ،مامل يثبت الالعب حصوله
عىل إستثناء لإلستخدام العالجي لتلك املادة باإلضافة إىل
اإلستثناء املمنوح ملدر البول أو غريها من املواد الحاجبة:
(formoterol, salbutamol, cathine, ephedrine,
)methylephedrine, pseudoephedrine
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الطرق المحظورة
محظورة في جميع األوقات (داخل إطار
المنافسات وخارجها )
تعد جميع الطرق المحظورة في هذا القسم
طرق غري محددة ما عدا الطرق في القسم
 M2.2والتي تعد طرق محددة
 .M1التالعب في الدم ومكونات الدم:
يحظر ماييل:

1.1استخدام أو إعادة إدخال أي كمية من الدم أو
منتجات خاليا الدم الحمراء أياً كان مصدرها سواء

كانت من دم ذايت أو دم مامثل أو دم مغاير أو
استخدام أي من منتجات خاليا الدم الحمراء من أي

منشأ يف نظام الدورة الدموية.

2.2التقوية اإلصطناعية لعمليات امتصاص األوكسجني ونقله
وإيصاله ،بإستعامل وسائل تشمل ،ولكن ال تقترص عىل،
مركبات ()perfluorochemicals, efaproxiral) (RSR13

ومنتجات الهيموغلوبني املعدلة (مثل بدائل الدم
القامئة عىل الهيموغلوبني ،ومنتجات الهيموغلوبني

املغلفة يف كبسوالت دقيقة) بإستثناء األوكسجني

اإلضايف من خالل اإلستنشاق.

 3.3أي شكل من أشكال التالعب يف األوعية الدموية
أو مكونات الدم بالطرق الفيزيائية أو الكيميائية.

. M2التالعب الكيميائي والفيزيائي
يحظر التايل:

1.1التالعــب ،أو محاولــة التالعــب ،لتغــر ســامة
وصالحيــة العينــات التــي تــم جمعهــا خــال عمليــات
فحــص املنشــطات ،وهــذه الطــرق تشــمل ،ولكــن ال

تقتــر عــى  ،اســتبدال البــول و /أو الغــش مثــل
إضافــة ال  proteasesعــى العينــة.
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2.2يحظــر اللجــوء إىل عمليــات الترشيب الوريــدي و/أو
الحقــن الوريــدي ألكــر مــن ( 100mlخــال  12ســاعة)
باســتثناء تلــك الحــاالت التــي تدخــل املستشــفيات
بصفــة مرشوعــة أو مــن ضمــن اإلجــراءات العالجيــة
أو العمليــات الجراحيــة أو التحقيقــات الرسيريــة.
. M3التنشيط الجيني و تنشيط الخاليا
تعتــر البنــود التاليــة التــي يحتمــل أن ترفــع مســتوى
األداء الريــايض محظــورة:
1.1اســتخدام األحــاض النوويــة أو نظائرهــا الحمضيــة
التــي قــد تغــر تسلســل الجينــوم و/أو تغيــر
التعبــر الجينــي بواســطة أي آليــة .ويشــمل
ذلــك عــى ســبيل املثــال ال الحــر تقنيــات تعديــل
الجينــات وتعطيــل الجينــات ونقــل الجينــات.
2.2استخدام الخاليا الطبيعية أو املعدلة وراثياً.
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 . S6المنبهات

محظورة داخل إطار المنافسات فقط
تعتبـر جميع المواد المحظورة في هذا
القسم مواد محددة ما عدا المواد في
القسم  S6.Aوالتي تعد مواد غيـر محددة
المواد التي ُيساء استخدامها في هذا
القسم:
cocaine, methylenedioxymethamphetamine
)”(MDMA/ “ecstasy
يحظــر اســتعامل جميــع املنبهــات مبــا يف ذلــك
ايســومراتها البرصيــة « »dو « ،»lإن وجــدت  ،وتشــمل
املنبهــات مايــي:
أ .المنبهات الغري محددة:
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;• Adrafinil
;• Amfepramone
;• Amfetamine
;• Amfetaminil
;• Amiphenazole
;• Benfluorex
;• Benzylpiperazine
;• Bromantan
;• Clobenzorex
;• Cocaine
;• Cropropamide
;• Crotetamide
;• Fencamine
;• Fenetylline
;• Fenfluramine

• Fenproporex;
• Fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)];
• Furfenorex;
• Lisdexamfetamine;
• Mefenorex;
• Mephentermine;
• Mesocarb;
• Metamfetamine(d-);
• p-methylamfetamine;
• Modafinil;
• Norfenfluramine;
• Phendimetrazine;
• Phentermine;
• Prenylamine;
• Prolintane.

واملنبه الغري مذكور رصاحة يف هذا القسم يعترب
.مادة محددة
:  المنبهات المحددة تشمل ولكن ال تقتصر على.ب

• 3-Methylhexan-2-amine (1,2-dimethylpentylamine);

• 4-fluoromethylphenidate;
• 4-Methylhexan-2-amine (methylhexaneamine);

• 4-Methylpentan-2-amine (1,3-dimethylbutylamine);

• 5-Methylhexan-2-amine (1,4-dimethylpentylamine);

• Benzfetamine;
• Cathine**;
• Cathinone and its analogues, e.g. mephedrone,

methedrone, and α - pyrrolidinovalerophenone;
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• Dimetamfetamine (dimethylamphetamine);
• Ephedrine***;
• Epinephrine**** (adrenaline);
• Etamivan;
• Ethylphenidate;
• Etilamfetamine;
• Etilefrine;
• Famprofazone;
• Fenbutrazate;
• Fencamfamin;
• Heptaminol;
• Hydrafinil (fluorenol);
• Hydroxyamfetamine (parahydroxyamphetamine);
• Isometheptene;
• Levmetamfetamine;
• Meclofenoxate;
• Methylenedioxymethamphetamine;
• Methylephedrine***;
• Methylnaphthidate[((±)-methyl-2-(naphthalen2-yl)-2-(piperidin-2-yl) acetate];

• Methylphenidate;
• Nikethamide;
• Norfenefrine;
• Octodrine (1,5-dimethylhexylamine);
• Octopamine;
• Oxilofrine (methylsynephrine);
• Pemoline;
• Pentetrazol;
• Phenethylamine and its derivatives;
• Phenmetrazine;
• Phenpromethamine;
• Propylhexedrine;
• Pseudoephedrine*****;
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;• Selegiline
;• Sibutramine
;• Strychnine
;)• Tenamfetamine (methylenedioxyamphetamine
• Tuaminoheptane.

والعقاقري األخرى ذات الرتكيب الكيميايئ املامثل أو
األثر أو اآلثار البيولوجية املامثلة.
بإست�ثناء :
•Clonidine

•اســتخدام مشــتقات االميادوزلــن للجلــد أو األنــف
أو العيــون مثــل (brimonidine clonazoline
fenoxazoline, indanazoline, naphazoline,
 )oxymetazoline, xylometazolineواملنبهــات
املدرجــة يف برنامــج الرصــد لعــام * 2022
*Bupropion, caffeine, nicotine, phenylephrine,
phenylpropanolamine, pipradrol, and synephrine

هــذه املــواد تــم ادراجهــا يف برنامــج الرصــد لعــام
 2022وال تعتــر محظــورة
**يعتبـــر الكاثيـــن  d-norpseudoephedrineونظيـــره
البصــري  lمحظــور ًا إذا زاد تركيــزه فــي البــول علــى 5
ميكروغرامــات فــي المليلتـــر.

***يعتبـــر كل مــن اإليفيدريــ�ن ( )ephedrineوالميثيــل
إيفيدري ـ�ن ( )methylephedrineمحظــور ًا إذا زاد تركيــز أي
منهــا فــي البــول علــى  10ميكروغرامــات فــي المليلتـــر.
ا عــن طريــ�ق األنــف أو
****اإلســتخدام الموضعــي (مثــ ً
العينيـــن) لإليبنيفريـ�ن (األدريناليـــن) ال يعتبـــر محظــور ًا أو
إذا كان مرتبطــ ًا بمــواد التخديــر الموضعــي.
***** يعتبـــر الســودوإيفدري�ن محظــور ًا إذا زاد تركيــزه
فــي البــول عــن  150ميكروغــرام لــكل مليميتـــر.
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. S7المخدرات

محظورة داخل إطار المنافسات فقط
(تعد جميع المواد المحظورة في هذا القسم
مواد محددة)
المواد التي ُيساء استخدامها في هذا القسم
)diamorphine (heroin
تعتــر املخــدرات التاليــة مبــا يف ذلــك ايســومراتها
البرصيــة « »dو « »lإن وجــدت محظــورة :

;• Buprenorphine
;• Dextromoramide
;)• Diamorphine (Heroin
;• Fentanyl and Its derivatives
;• Hydromorphone
;• Methadone
;• Morphine
;• Nicomorphine
;• Oxycodone
;• Oxymorphone
;• Pentazocine
• Pethidine.
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 .S8القنبيات

محظورة داخل إطار المنافسات فقط
(تعد جميع المواد المحظورة في هذا القسم
مواد محددة)
المواد التي ُيساء استخدامها في هذا القسم:
)tetrahydrocannabinol (THC
تعتــر جميــع القنبيــات الطبيعيــة والصناعيــة محظــورة
مثــال عــى ذلــك :
•القنب (الحشيش ،واملريجوانا) ومنتجات القنب .

•ترتاهيدروكانابينول ( )THCsالطبيعي واملصنع .

•والقنبيات االصطناعية والتي تحايك أثار ال THC

باستثناء .Cannabidiol :
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.S9

الغلوكوكورتيكويدات

محظورة داخل إطار المنافسات فقط
(تعد جميع المواد المحظورة في هذا القسم
مواد محددة)
تعتــر جميــع الغلوكوكورتيكويــدات محظــورة
إذا كان إســتخدامها عــن طريــق الحقــن بجميــع أشــكاله
وعــن طريــق الفــم (مبــا يف ذلــك الغشــاء املخاطــي
الفمــوي (مثــل الشــدق ،اللثــة ،تحــت اللســان) أو عــن
طريــق املســتقيم .
وتشمل ولكن ال تقترص عىل :

مالحظة :

;• Beclometasone
;• Betamethasone
;• Budesonide
;• Ciclesonide
;• Cortisone
;• Deflazacort
;• Dexamethasone
;• Flucortolone
;• Flunisolide
;• Fluticasone
;• Hydrocortisone
;• Methylprednisolone
;• Mometazone
;• Prednisolone
;• Prednisone
• Triamcinolone acetonide.

ال ت ُحظــر طــرق اإلســتخدام األخــرى (مبــا يف ذلــك
االستنشــاق واالســتخدامات املوضعيــة :األســنان داخــل
القنــاة  ،والجلــد  ،وداخــل األنــف  ،وطــب العيــون ،وحــول
الــرج) عنــد اســتخدامها ضمــن الجرعــات املرخصــة مــن
الرشكــة املصنعــة واملــؤرشات العالجيــة.
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 . P1محصرات البيتا

المواد المحظورة في رياضات محددة
(تعد جميع المواد المحظورة في هذا القسم
مواد محددة)
تعتــر محــرات البيتــا محظــورة داخــل إطــار
املنافســات فقــط يف األلعــاب الرياضيــة التاليــة ،كــا
تعــد محظــورة خــارج اطــار املنافســة عنــد اإلشــارة لذلــك*
•الرماية بالسهام أو النبالة (* )WA
•السيارات ()FIA

•بلياردو (جميع التخصصات) ()WCBS
•رمي األسهم ()WDF
•الغولف ()IGF

•الرماية (* )ISSF، IPC

•التزلــج  /التزلــج عــى الثلــج ( )FISيف رياضــة القفــز
عــى الجليــد  ،و التزلــج الحــر عــى نصــف االنبــوب
غــر املتحــرك والتزلــج بواســطة املــزالج عــى نصــف
االنبــوب و املــزالج الهــوايئ الكبــر.

•رياضــات تحــت املــاء ( )CMASبجميــع اختصاصاتهــا
الفرعيــة للغطــس الحــر ،الصيــد بالرمــح والصيــد
املســتهدف.

* تعتــر محظــورة خــارج إطــار املنافســة أيض ـاً وتشــمل،
ولكــن ال تقتــر عــى :

;• Acebutolol
; • Alprenolol
;• Atenolol
;• Betaxolol
;• Bisoprolol
;• Bunolol
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• Carteolol;
• Carvediolol;
• Celiprolol;
• Esmolol;
• Labetalol;
• Metipranolol;
• Metoprolol;
• Nadolol;
• Nebivolol;
• Oxprenolol;
• Pindolol;
• Propranolol;
• Sotalol;
• Timolol.
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