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 2023دلیل مراقبة تعاطي المنشطات واألدویة لبطوالت العالم للقدرة لعام 
 

 
 

 .2023ومرحبًا بكم في دلیل االتحاد الدولي للفروسیة لمراقبة المنشطات واألدویة لبطوالت العالم للقدرة لعام  تھانینا
 

 FEI Endurance Worldإذا كنت تقرأ ھذا الدلیل، فھناك فرصة جیدة ألن تكون مشارًكا بطریقة أو بأخرى في بطوالت العالم للتحمل 
Championships 2023 لقد أنشأنا ھذا الدلیل بھدف تزوید الجمیع بأقصى قدر من المعلومات ونقاط االتصال لضمان أننا جمیعًا نستمتع .

 اجحة، ولكن أیًضا نظیفة.لیس فقط بطوالت ن
 
أثناء قراءة ھذا الدلیل، سترى أننا نغطي عدة جوانب ونقدم الكثیر من المعلومات حول مجموعة واسعة تغطي الریاضي، وموظفي دعم  

 الریاضیین، والمعلومات ذات الصلة بالحصان. ستجد أیًضا روابط مفیدة ومعلومات االتصال عند الضرورة.
 

ونأمل أن تأخذ الوقت الكافي لقراءة ھذا الدلیل بعنایة وأن یكون مفیًدا لك مھما كانت صفتك تشارك في  Clean Sport Firstشعارنا ھو 
 ھذه البطوالت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 3   2023ینایر  

 قائمة المحتویات 
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بوذیب (اإلمارات العربیة  2023المنشطات ومراقبة األدویة في بطوالت العالم لكرة القدم 
 نظرة عامة   -متحدة) ال
 

 المتسابقون
تتم مراقبة تعاطي المنشطات في بطوالت االتحاد الدولي للفروسیة بنفس الطریقة المتبعة في جمیع الفعالیات األخرى لالتحاد الدولي 

 للفروسیة:
 

 ؛)ADRHAالدولي للفروسیة لمكافحة المنشطات للریاضیین البشریین ( قواعد االتحادتطبق  •
 ؛قائمة الممنوعات الصادرة عن الوكالة العالمیة لمكافحة المنشطاتتنطبق  •
 إعفاء طرق محظورة كجزء من عالج طبي شرعي الحصول على  یجب على الریاضیین الذین یحتاجون إلى استخدام مواد أو

 .)TUEلالستخدام العالجي (
  ى ذلك)، لقد یتم اختبار الریاضیین في المنافسة بناًء على معاییر االختیار المختلفة (مثل موضع اإلدراج، واالختیار العشوائي، وما إ

والتي تم تحدیدھا مسبقًا في خطة اختبار االتحاد الدولي للفروسیة. ونظًرا إلى أن بطوالت االتحاد الدولي للفروسیة ھي فعالیات 
 بارزة، یجب على الریاضیین توقع زیادة أعداد االختبارات.

 ) یة أول فحص للخیول في الیوم السابق للمسابقة التي ) من بدا1یُعتبر الریاضیون في منافسة خالل الفترة التي تبدأ قبل ساعة واحدة
 عملیة جمع العینات المتعلقة بھذه المنافسة. من المقرر أن یشاركوا فیھا، وتستمر حتى نھایة آخر منافسة لھم في الحدث أو

 یة في الموقع في ك تعلیمستتوفر في إطار برنامج التثقیف البشري لمكافحة تعاطي المنشطات التابع لالتحاد الدولي للفروسیة أكشا
 بعض بطوالت االتحاد الدولي للفروسیة لتوفیر المعلومات والمشورة وورش العمل للریاضیین وموظفي دعم الریاضیین.   

 
 للحصول على تفاصیل بشأن ما ورد أعاله، یرجى الرجوع إلى األقسام ذات الصلة في ھذا الدلیل.

 
 

 الخیول
  إجراؤه بواسطة فرق االختبار بنفس الطریقة التي تتم في جمیع الفعالیات األخرى لالتحاد الدولي سیكون االختبار شامًال، وسیتم

 للفروسیة؛
 .یمكن إجراء االختبار في أي وقت خالل فترة والیة االتحاد الدولي للفروسیة الخاصة بالفعالیة على كل تخصص 
 ي مختبر األخرى لالتحاد الدولي للفروسیة. سیتم إجراء تحلیل العینة ف في جمیع الفعالیات سیتم تحلیل العینات بنفس الطریقة المتبعة

 سباق نادي ھونغ كونغ للجوكي؛
 ،والتي تتضمن اإلجراءات القانونیة إذا كانت  بصفتك ریاضیًا، فأنت الشخص المسؤول عن خیلك، وتتحمل كامل المسؤولیة تجاھھا

 لدعم الخاص بك المسؤولیة معك أیًضا.  نتیجة اختبار خیلك إیجابیة. قد یتحمل أعضاء فریق ا
 
 

 ما المحظورات؟
 

 المتسابقون
المحظورة. كما  قائمة محظورات الوكالة العالمیة لمكافحة تعاطي المنشطات الخاصة بالمواد واألسالیب("القائمة") یُحظر أي شيء ُمدرج في

عینتك  ةیُحظر أیًضا استخدام المواد التي لھا نفس التركیب الكیمیائي أو التأثیر البیولوجي لتلك المواد المدرجة في القائمة. إذا ثبت إیجابی
دام عالجي ك إعفاء الستخإلحتوائھا على إحدى المواد المدرجة بالقائمة، فسوف یعتبر ذلك مخالفة لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات ما لم یكن لدی

 مماثل.  
 

فئات أخرى من أسالیب انتھاك قواعد مكافحة المنشطات. یمكن ارتكاب  10یُضاف إلى إیجابیة عینتك المحتویة على إحدى المواد المحظورة 
بما في ذلك أفراد دعم ) انتھاكات لقواعد مكافحة المنشطات لیس فقط من جانب الریاضیین ولكن أیًضا من قِبل أشخاص آخرین، 7سبعة (

 الریاضیین.

https://inside.fei.org/fei/cleansport/humans/regulations
https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list#%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
https://inside.fei.org/fei/cleansport/humans/tues
https://inside.fei.org/fei/cleansport/humans/tues
https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list#%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
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 النتھاك قواعد مكافحة المنشطات ھي: 11الفئات الـ  
 

 المثول  •
 (العینة اإلیجابیة للریاضي)

 االستخدام •
 (استخدام الریاضي أو محاولتھ استخدام مادة أو طریقة محظورة).

  التھرب من جمع العینات •
عندما یتم إخطاره بموعد االختبار أو رفضھ إجراء االختبار أو عدم  المنشطات(عدم ذھاب الریاضي إلى محطة مراقبة تعاطي 

 تقدیمھ عینة كاملة).
 عن أماكن التواجد اإلخفاق في تقدیم معلومات •

(ال یُعد بتجمع االختبار المسجل للریاضیین مكان التواجد المحدد في ملف معلومات أماكن تواجدھم أو التخلف عن موعد الفحص 
دقیقة أو عدم تقدیم معلومات أماكن تواجدھم في الوقت المحدد أو إرسال معلومات ناقصة أو خاطئة  60خالل الفترة المحددة بـ 

 تواجدھم).عن أماكن 
 التحایل •

 ضیة).بما في ذلك أثناء الحكم في ق المنشطات، (تدخل الریاضي أو أي شخص آخر في عملیة الفحص أو مراقبة
 حیازة مواد محظورة •

 (یوجد بحوزة الریاضي أو أحد أفراد الدعم لدیھ مادة محظورة).
 االتجار •

 (متاجرة الریاضي أو أي شخص آخر في مواد محظورة أو نقلھا أو بیعھا أو محاولة بیعھا).
 إعطاء الدواء للریاضي •

 إلى شخص ریاضي).(یقوم الریاضي أو أي شخص آخر بإعطاء أو محاولة إعطاء مادة محظورة 
 التواطؤ •

فحة المنشطات، أو یشارك في على انتھاك قواعد مكا التستر (یقوم الریاضي أو أي شخص آخر بمساعدة أو بمحاولة المساعدة في
 انتھاك قواعد مكافحة المنشطات بأي شكل من األشكال).

 المشاركة المحظورة •
(تعاون الریاضي أو أي شخص آخر أو طلبھ المساعدة أو الحصول على خدمات من أحد أفراد دعم الریاضي الذي یقضي فترة 

  تعلیق).
 تثبیط العزیمة أو الثأر •

المشتبھ بھا، أو السعي للثأر من أولئك  المنشطات عن تعاطي  شخًصا ما من اإلبالغ  بتخویف (قیام الریاضي أو شخص آخر
  ).المنشطاتأبلغوا عن تعاطي   الذین

 
 لمزید من المعلومات حول قائمة المحظورات وانتھاكات قواعد مكافحة المنشطات، یرجى الرجوع إلى:

 Humans" -Sport -Clean"التحاد الدولي للفروسیة موقع ا •
مكافحة الوكالة العالمیة لللریاضیین على المستوى الدولي الصادرة من الموقع اإللكتروني لمنصة تعلیم وتعلم مكافحة المنشطات  •

 المنشطات عبر اإلنترنت.
منصة مجمع االتحاد الدولي منصة "مكافحة المنشطات للبشر" للتعلم اإللكتروني الصادرة من االتحاد الدولي للفروسیة على  •

 للفروسیة
 
 الخیول 

  یجب أال تكون أي مادة واردة في القائمة موجودة في جسم الحصان .  قائمة المواد المحظورة للخیولینشر االتحاد الدولي للفروسیة
 خالل فترة الفعالیة

 یحظر استخدام المواد المحظورة في جمیع األوقات 
 م المواد التي لھا نفس التركیب الكیمیائي أو التأثیر البیولوجي.كما یحظر استخدا 
   یجب توخي الحذر للتأكد من عدم تواجد المواد المحظورة في جسم الحصان بعد تناولھ لعالج سابق، وعدم احتواء أي أعالف أو

 مكمالت غذائیة أو مستحضرات طبیة موضعیة مستخدمة على مواد محظورة.
  و ھناالتحقق مما إذا كان یمكنك استخدام مادة ما بالضغط یمكنك معرفة كیفیة 

https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php%D8%9Fmode=letter&hook=doping#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-13
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php%D8%9Fmode=letter&hook=doping#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-13
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php%D8%9Fmode=letter&hook=cover#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-597
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php%D8%9Fmode=letter&hook=doping#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-13
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php%D8%9Fmode=letter&hook=doping#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-13
https://inside.fei.org/fei/cleansport/humans
https://inside.fei.org/fei/cleansport/humans
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://campus.fei.org/
https://campus.fei.org/
https://inside.fei.org/sites/default/files/2022%20Prohibited%20Substances%20List.pdf
https://inside.fei.org/system/files/FAQs%20%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%87%D9%85%20personnel.pdf
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 وكتطبیق للجوال.كقاعدة بیانات  كما یتم وضع قائمة بالمواد المحظورة للخیول 
 
ى اتخاذ إجراءات قانونیة فقد تؤدي أي من اإلجراءات التالیة إلEADCM  .إنھ لیس مجرد اختبار إیجابي یمكن أن یؤدي إلى انتھاك  

 وإمكانیة االستبعاد من البطوالت وفقدان المیدالیات:
 

  .رفض تقدیم الحصان ألخذ العینات عند اختیاره 
 حیازة مادة محظورة و 
 .العبث بأي جزء من معدات أخذ العینات والتالعب خالل تلك العملیة 

 
 
 

 ما ھي المخاطر؟
 

 المتسابقون
تتحمل بصفتك أحد الریاضیین المسؤولیة القانونیة عن أي مواد محظورة یتم العثور علیھا في نظامك، دون االلتفات إلى طریقة   •

  وصولھا إلیھ أو ما إذا كان لدیك نیة للغش. ویطلق على ھذا المبدأ "المسؤولیة المطلقة".
، فستكون أنت المسؤول إذا كانت نتیجة الفحص للمادة إعفاء استخدام عالجي مماثلإذا كنت تستخدم مادة ما دون الحصول على  •

 المعنیة إیجابیة.
 .إذا كانت نتیجة فحصك إیجابیة، سیتم استبعادك من المنافسة وستخسر المیدالیات. في حالة المنافسة الجماعیة، قد یتم إقصاء فریقك 

  اعتماًدا على انتھاك قاعدة مكافحة المنشطات، قد تتضمن العواقب والعقوبات: الحرمان من النتائج وعدم األھلیة واالستبعاد من
 األلعاب. ستُعلن العواقب والعقوبات على عامة الجمھور.

 
 الخیول
  .إقصاء  في حالة المنافسة الجماعیة، قد یتمإذا كانت نتیجة فحص حصانك إیجابیة، سیتم استبعادك من المنافسة وستخسر میدالیاتك

 فریقك.
  اعتماًدا على انتھاك قاعدة مكافحة المنشطات، قد تتضمن العواقب والعقوبات: الحرمان من النتائج وعدم األھلیة واالستبعاد من

 األلعاب. ستُعلن العواقب والعقوبات على عامة الجمھور.
 لوائح مكافحة المنشطات واألدویة الخاضعة للرقابة الخاصة بالخیول. یمكن العثور على مزید من المعلومات في 

 
 
 

 استعد لریاضة نظیفة!
 

 المتسابقون
 

 مكافحة المنشطات للبشرافھم   .1
إن إدراك التزاماتك المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات وتعلم المھارات األساسیة لھو أمر ضروري لتجنب األخطاء التي قد تؤدي إلى 

 إیقاع العقوبات.
 

 ." التابعة لالتحاد الدولي للفروسیةHumans -Sport -Clean"منصة ابدأ بقراءة المعلومات الموجودة على   •
خذ دورة تدریبیة على اإلنترنت لمكافحة  تعاطي المنشطات. یرجى الرجوع إلى قسم "التثقیف عبر اإلنترنت والمیداني"   •

 للحصول على التفاصیل.

 اجراء فحص للدواء .2

http://prohibitedsubstancesdatabase.feicleansport.org/search/
https://inside.fei.org/content/anti-doping-rules
https://inside.fei.org/fei/cleansport/humans/tues
https://inside.fei.org/sites/default/files/EADCMRs-effective%201%20January%202021-21Apr2021-Final-%20Gender%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%AF%20-%20clean.pdf
https://inside.fei.org/fei/cleansport/humans
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 ؛لقائمة المحظوراتبمساعدة طبیب فریقك، راجع جمیع العالجات الطبیة الحالیة أو المتوقعة وفقًا  •
 ألي عالج موصوف یتضمن مواد و/أو أسالیب محظورة، )TUEتقدم بطلب للحصول على إعفاء استخدام عالجي ( •
إذا أظھر الفحص الدوائي أنك تتناول أي عالجات غیر موصوفة تحتوي على مواد محظورة، فتوقف عن تناولھا؛ واستشر  •

 طبیبك للحصول على بدیل غیر محظور.

 اتخذ قرارات مدروسة بشأن المكمالت الغذائیة .3
تخدام المكمالت الغذائیة حیث ال توجد طریقة لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على مواد محظورة غیر من األفضل بشكل عام تجنب اس 

مصرح بھا. للحصول على معلومات حول كیفیة التعامل مع المخاطر التي تشكلھا المكمالت الغذائیة، یرجى الرجوع إلى قسم 
المنصة التعلیمیة عبر اإلنترنت تعلیم وتعلم مكافحة المنشطات الصادرة من الوكالة العالمیة لمكافحة  تعاطي "المكمالت الغذائیة" على 

 . یةوسمنصة االتحاد الدولي للفرالدورة التدریبیة عبر االنترنت لمكافحة تعاطي المنشطات البشریة على  أوفي المنشطات
 

 
 الخیول 

  تعاون بشكل وثیق مع الطبیب البیطري ضمن فریقك قبل وأثناء البطوالت. تُعد فترة التمھید التي تسبق المنافسة وقتًا مًھما لضمان
 خلو حصانك من المواد المحظورة.

 فاعلیة، فتأكد من ملء النموذج إذا احتاج حصانك إلى عالج في حالة الطوارئ باستخدام دواء خاضع للرقابة قبل وقت قصیر من ال
 ، وقدمھ إلى أحد أعضاء اللجنة البیطریة عند وصولك إلى الفاعلیة.(Aالبیطري (

 .یجب ملء النماذج البیطریة إذا احتاج حصانك إلى عالج، ویجب أن تمنحك اللجنة البیطریة اإلذن قبل أن تقوم بمعالجة حصانك 
 /محلھا الخاص أثناء البطوالت. یجب استخدام اسطبالت العالج ما لم تمنحك اللجنة  ال یمكن معالجة الخیول في إسطبلھا الفردي

 البیطریة اإلذن بخالف ذلك.
  حیث یوجد العدید من األشخاص لتقدیم المساعدة والمشورة، كما تتوفر المعلومات على الموقع اإللكتروني  -ال تقلق بشأن طرح األسئلة

.FEI Clean Sport 
  یتوفر لك دائًما االختبار االختیاري لألدویة الخاضعة للرقابة. یمكن العثور على معلومات حول كیفیة إرسال عینة على موقع االتحاد

 .ھناالدولي للفروسیة 
 
 

 

 ماذا یحدث أثناء الفحص؟ 
 

 المتسابقون
   إلعطائك لمحة عامة عن إجراء الفحص. مقطع فیدیو قصیرإلیك 
 لم یتم منحك إذن بتأخیر القیام بذلك.  بمجرد إخطارك بموعد الفحص، یجب علیك إبالغ محطة مراقبة تعاطي المنشطات على الفور، ما

 تعتبر المواقف التالیة أسبابًا وجیھھ للریاضي لطلب التأخیر في إبالغ محطة مراقبة تعاطي المنشطات:
 المشاركة في حفل تتویج میدالیة/جائزة −
 الوفاء بالتزامات وسائل اإلعالم −
 بیة، مثل الحاالت التالیة:المنافسة مرة أخرى في مزید من المسابقات أو إكمال دورة تدری  −

o  في القفز: یتأھل الریاضي للقفز وسیتنافس مرة أخرى قریبًا جًدا (أحیانًا خالل الدقائق القلیلة القادمة). یجب أن یتم اإلخطار
 في ھذه الحالة بعد األداء الثاني.

o  (أحصنة) مختلف(ة).یتنافس الریاضي مرة أخرى في مزید من المسابقات، أو في نفس المسابقة على حصان 
o  یجب على الریاضي إنجاز أو إكمال دورة تدریبیة (مالحظة: الدورات التدریبیة ضروریة للحصان، وھي جزء من جدول

 مھام الیوم. وال یمكن تخطیھا أو تأجیلھا إلى وقت آخر دون التسبب في حدوث خلل).

 في منطقة التدریب بعد المنافسة)إجراء تمارین تھدئة (یمكن للریاضیین أخذ خیولھم في جولة تھدئة  −
 تلقي العالج الطبي الالزم −
 تحدید مكان الممثل و/أو المترجم الفوري −
 الحصول على بطاقة ھویة تحمل صورة −

https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list
https://inside.fei.org/fei/cleansport/humans/tues
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://campus.fei.org/
https://inside.fei.org/fei/cleansport
https://inside.fei.org/fei/cleansport/horses/elective-testing
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=sWhudwnE3Fg
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 اتخاذ الترتیبات الالزمة لرعایة الحصان، بما في ذلك مرافقتھ في االسطبالت أو إلى العیادة البیطریة −
 رافقة الحصان إلى العیادة البیطریة إذا اقتضى األمرضرورة حضور فحص بیطري، بما في ذلك م  −
 في الحدث، یمكن المضي قدًما في الدورة التدریبیة داخل البلد إذا لم تكن ھناك إمكانیة أخرى للقیام بذلك في وقت آخر؛ و −
ت ج طبي آخر)، أو إذا كناالستحمام في الظروف االستثنائیة التالیة: الحاجة إلى تنظیف المنظر بسبب اإلصابة (أو كجزء من عال −

 تبدو متسًخا بشكل واضح (على سبیل المثال مغطى بالطین)، أو إذا كنت تحتاج إلى أداء مھمة رسمیة.
أي ظرف استثنائي آخر یمكن تبریره (ویجب توثیقھ بواسطة المرافق)، على النحو الذي یحدده مسؤول مراقبة تعاطي المنشطات  −

)DCOعلیمات مقدمة من االتحاد الدولي للفروسیة.) مع األخذ في االعتبار أي ت 
 

 الخیول
  قصیر إلعطائك لمحة عامة عن إجراء الفحص مقطع فیدیوإلیك 
 أن یطلب من أي شخص آخر مرافقة  لیس من الضروري أن یقوم الریاضي بمرافقة الحصان إلى صنادیق الفحص. یجوز للریاضي

 الحصان، على سبیل المثال، سائس الخیل أو الطبیب البیطري بالفریق.
 بمجرد اختیار الحصان إلجراء الفحوصات، یمكن تھدئتھ وإزالة السرج واللجام من علیھ وتنظیفھ قبل نقلھ إلى صنادیق الفحص و 
  ولكن ال یُسمح بإحضار العلف أو التبن.یمكن إحضار الماء إلى اسطبالت الفحص الخاصة بحصانك 

 

 التثقیف عبر اإلنترنت والمیداني
 

 المتسابقون

 :التثقیف عبر اإلنترنت •
، نوصي بشدة أن Humans"hub -Sport -Cleanموقع االتحاد الدولي للفروسیة "باإلضافة إلى قراءة المعلومات المتاحة على  

یشارك الریاضیون في أحد الدروس اإللكترونیة المدرجة أدناه. سیساعد أخذ الدورة الریاضیین على تطویر السلوكیات التي تضمن 
 االمتثال لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات البشریة.

لعالمیة ى المستوى الدولي الصادرة من الوكالة امنصة تعلیم وتعلم مكافحة تعاطي المنشطات للریاضیین عل التعلم اإللكتروني من موقع −
 منصة تعلیم وتعلم مكافحة تعاطي المنشطات عبر اإلنترنتلمكافحة المنشطات على 

روسیة منصة االتحاد الدولي للفة على برنامج "مكافحة تعاطي المنشطات البشریة" للتعلم اإللكتروني من االتحاد الدولي للفروسی  −
.FEI 

 
 التثقیف المیداني:  •

سیكون خبراء مكافحة المنشطات البشریة متاحین في الموقع لتقدیم المعلومات والنصائح والعرض التقدیمي للریاضیین وموظفي دعم 
 وزیارة الكشك التعلیمي! سوف تتعلم معلومات مھمة وسیتم الرد على أسئلتك.الریاضیین. یرجى التأكد من حضور العرض 

 
 الخیول 
 

 المصادر على اإلنترنت
 .ھنامعلومات شاملة. یمكن العثور على قسم مخصص للمواد المحظورة للخیول  FEIالریاضة النظیفة االتحاد الدولي للفروسیة یوفر قسم 

 
 مصادر میدانیة 

 لتقدیم المعلومات والمشورة.سیكون الدكتور جوران أكیرستروم، المدیر البیطري في االتحاد الدولي للفروسیة، متاًحا طوال الحدث 
 
 

https://inside.fei.org/fei/cleansport/horses/how-testing-works
https://inside.fei.org/fei/cleansport/humans
https://inside.fei.org/fei/cleansport/humans
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://campus.fei.org/
https://campus.fei.org/
https://inside.fei.org/fei/cleansport
https://inside.fei.org/fei/cleansport/ad-h/prohibited-list
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 )ASPمكافحة تعاطي المنشطات البشریة: رسالة لجھاز دعم الریاضیین" (
 

) إلى مرافقي الریاضي: أي شخص یعمل مع ریاضي أو یعالج أو یساعد أحد الریاضیین ASPیشیر مصطلح "جھاز دعم الریاضیین" (
ریاضة الفروسیة، یشیر ھذا المصطلح إلى األشخاص الذین یعملون مع كل من  المشاركین أو من یستعد للمشاركة في مسابقة ریاضیة. في

 الریاضیین والخیول.

 يكما یمكن أن یشمل ھذا المصطلح السائسین والمدربین والمروضین والمدیرین والوكالء وطاقم الفریق والمسؤولین والعاملین في القطاع الطب
 الخیول أو أي شخص آخر.والطواقم الطبیة المساعدة والوالدین ومالكي 

ریاضیین على انتھاكات قواعد مكافحة تعاطي بحثًا عن مواد أو أسالیب محظورة، یمكن معاقبة جھاز دعم العدم اختبارھم وعلى الرغم من  
منھا. لذا  7، یمكن ألجھزة دعم الریاضیین ارتكاب المنشطات الحالیة لمخالفة قواعد مكافحة تعاطي 11المنشطات البشریة. من بین الفئات الـ 

 من الضروري فھم التزاماتك المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات لتجنب األخطاء التي قد تؤدي إلى تلقي عقوبات.
 لكي تكون على اطالع كامل: 

 " التابع لالتحاد الدولي للفروسیة.Humans -Sport -Cleanموقع "ابدأ بقراءة المعلومات الموجودة على   •
خذ دورة تدریبیة على اإلنترنت لمكافحة  تعاطي المنشطات. یرجى الرجوع إلى قسم "التثقیف عبر اإلنترنت والمیداني"   •

 للحصول على التفاصیل.
 
 

 االتصال لطلب المساعدة والمشورة بیانات
 
 المتسابقون 
 إذا كانت لدیك أسئلة، فیرجى االتصال بـ: •

 كاثرین بولون، استشاریة خدمات الریاضیین ومكافحة تعاطي المتسابقین للمنشطات: 
catherine.bollon@fei.org (+ 41 78 750 61 40) 

 

 
 :أثناء التواجد في الموقعإذا كانت لدیك أسئلة أو كنت بحاجة إلى مشورة  •

o .استشر طبیب فریقك أوًال 
 

o  :آنیا باور، نائبة المدیر القانوني لالتحاد الدولي للفروسیة، ستكون في الموقع ومتاحة لتقدیم المشورة 
aine.power@fei.org (+ 41 78 750 61 55) 

 
o  قسم التعلیم عبر اإلنترنت وفي الموقع للحصول على یمكنك أیًضا الحصول على المساعدة والمشورة في الكشك التعلیمي (راجع

 التفاصیل).

 
 

 الخیول
 

إذا كانت لدیك أي استفسارات، فیُرجى االتصال بالسیدة/ كاترینا تیرمین المستشار البیطري باالتحاد الدولي للفروسیة:  •
caterina.termine@fei.org. 

 
قك. سات، فعلیك أوًال أن تستشیر الطبیب البیطري لفریإذا كنت ترید طرح أي أسئلة أو تحتاج الستشارة ما أثناء المشاركة في المناف •

 إذا كنت في حاجة إلى مزید من المساعدة، یمكنك أنت والطبیب البیطري لفریقك استشارة الھیئة البیطریة المختصة.
 

ل حدث أیًضا في ك كما ھو موضح سابقًا، سیكون الدكتور جوران أكیرستروم، المدیر البیطري في االتحاد الدولي للفروسیة، متاًحا  •
 للحصول على المشورة.

https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php%D8%9Fmode=letter&hook=bedding#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-648
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php%D8%9Fmode=letter&hook=doping#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-13
https://inside.fei.org/fei/cleansport/humans
mailto:catherine.bollon@fei.org
mailto:aine.power@fei.org
mailto:caterina.termine@fei.org
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