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 .2020دليل مراقبة المنشطات واألدوية لدورة األلعاب البارالمبية/األولمبية لذوي القدرات الخاصة طوكيو 

 بالنجاح والمنافسة العادلةمن أجل أن تتكلل الدورة 

 

 

 

 تهانينا

 

، اعتمدت رياضة الفروسية ضمن دورة 1996منذ عام  .2020السادسة عشر طوكيو  نهنئكم على التأهل للمشاركة في دورة األلعاب البارالمبية الصيفية

 المغامرة! األلعاب البارالمبية وما زال ترويض الخيول من حينها في األولمبياد ويسعدنا خوضكم معنا هذه

 

ابقين ستتميز الفروسية بميزات تجعلها لعبة فريدة ونقدر الفرصة التي تسنح لنا بتسليط الضوء على العالقة الرائعة التي تعود بالنفع على المت

 وخيولهم وما يمكنهم تحقيقه سويًا.

 

داد التام، دليل مراقبة المنشطات واألدوية الذي يُوجز وقد أصدرنا، بغية مساعدتك وفريق دعمك على االستع  وهذا الشرف يُحملك المسؤولية...

ستجد أيًضا روابط مفيدة خاصة بالموارد التي تتضمن تفاصيل  النقاط الرئيسية ويحدد االعتبارات الرئيسية للفروسية ضمن دورة األلعاب.

ع مراعاة الموارد المقدمة من اللجنة البارالمبية الدولية تجُدر اإلشارة إلى وجوب قراءة هذا الدليل م الضوابط واإلجراءات والمواعيد النهائية.

  والتي تتضمن كل التفاصيل ذات الصلة.

 

لبارالمبية انولي اهتماًما وأولوية لتعريف الرياضيين والوفود المرافقة بأدق التفاصيل ضمانًا لنجاح المشاركة المنافسة العادلة في دورة األلعاب 

  ...2020طوكيو 

 

 رح استفسارات أخرى فال تترددوا في االتصال بنا. نتمنى لكم التوفيق واالستمتاع بدورة األلعاب!إذا أردتم ط
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 ؟2020مراقبة المنشطات خالل دورة طوكيو ما معايير تطبيق دليل 
 

 المتسابقون

ورة األلعاب البارالمبية/األولمبية لذوي القدرات الخاصة طوكيو قواعد اللجنة البارالمبية الدولية لمكافحة المنشطات خالل دسوف تُطبق

2020. 

 

  خالل دورة األلعاب، تنفرد اللجنة البارالمبية الدولية بسلطة أخذ عينات اختبار من جميع الرياضيين المشاركين في الدورة )بما في

افتتاح القرية األولمبية أللعاب القُوى( وستُختتم بحلول )يوم  2021أغسطس  17ستبدأ الدورة البارالمبية بتاريخ  ذلك مرافقيهم(.

 )يوم حفل الختام(. 2021سبتمبر  05

 .يجب على الرياضيين أن يقدموا إلى اللجنة البارالمبية الدولية معلومات عن أماكن تواجدهم 

 مات العالجية أثناء دورة سوف تُطبق إجراءات ومواعيد تحدد خصيًصا للرياضيين المضطرين للحصول على إعفاءات االستخدا

  األلعاب.

 ( من بداية أول 1في رياضات الفروسية، سيتم اعتبار دخول الرياضيين المشاركين المنافسة خالل الفترة التي تبدأ قبل ساعة واحدة )

 المنافسة(.فحص للخيول من أجل تأهيلهم، وتنتهي بعد آخر منافسة لهم في األلعاب أو )عملية جمع العينات المتعلقة بهذه 

 

 يرجى مطالعة إلى البنود المحددة بهذا الدليل للحصول على مزيد من التفاصيل.

 

 

 الخيول

 .يجب اختبار الخيول بواسطة فرق االختبار بنفس األساليب المطبقة بجميع الفعاليات األخرى التي ينظمها االتحاد الدولي للفروسية 

فسةخالل فترة والية االتحاد الدولي للفروسية على الموقع والتي تبدأ من يوم وصول يمكن إجراء االختبارات في أي وقت أثناء المنا

 الخيول إلى إسطبالت األلعاب البارالمبية حتى يوم المنافسة األخيرة.

 .مياء وستُحلل العينات في مختبر  ك ستحلل العينات بنفس المعايير المعتمدة في جميع الفعاليات األخرى لالتحاد الدولي للفروسية

 بمدينة طوكيو. Laboratory of Racing Chemistryالسباقات

 .وتتضمن هذه المسؤولية اإلجراءات القانونية  الرياضيون هم األشخاص المسؤولون عن الخيول ويتحملون كامل المسؤولية تجاهها

  ؤولية معه أيًضا.قد يتقاسم أعضاء فريق الدعم المرافق للرياضي المس إذا كانت نتيجة اختبار حصانك إيجابية.

 

 

 ما المحظورات؟
 

 المتسابقون

قائمة محظورات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الخاصة بالمواد واألساليب المحظورة  يُحظر على المتسابقين تناول أي شيء ُمدرج في

 يحظر أيًضا استخدام المواد التي لها نفس التركيب الكيميائي أو التأثير البيولوجي لتلك المواد المدرجة في القائمة. .2021)"القائمة"( لعام 

المواد المدرجة بالقائمة، فسوف يعتبر ذلك مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات إال إذا حصلت إعفاء  إذا ثبت إيجابية عينتك إلحتوائها على إحدى

 استخدام عالجي مماثل.  

 

قد يرتكب  فئات أخرى من أساليب مخالفة قواعد مكافحة المنشطات.  10يُضاف إلى إيجابية عينتك المحتوية على إحدى المواد المحظورة 

  ( مخالفات لقواعد مكافحة المنشطات بما في ذلك فرق الدعم الرياضي.7ا سبعة )الرياضيون وغيرهم أيضً 

 

 

  لمخالفة قواعد مكافحة المنشطات هي: 11الفئات الـ 

 

 المثول 

 )عينة إيجابية لرياضي(.

 االستخدام 

https://www.paralympic.org/sites/default/files/2021-01/Sec%20ii%20chapter%201_2_IPC%20Anti-Doping%20Code-%202021%20Final.pdf
https://www.paralympic.org/sites/default/files/2021-01/Sec%20ii%20chapter%201_2_IPC%20Anti-Doping%20Code-%202021%20Final.pdf
https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list-documents
https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list-documents
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 )استخدام الرياضي أو محاولته استخدام مادة أو طريقة محظورة(.

 التهرب من لجنة أخذ العينات  

بعدما أخطر بموعد أخذ العينة أو رفضه إجراء الفحص أو  عدم تقديمه  المنشطاتذهاب الرياضي إلى محطة مراقبة تعاطي  )عدم

 املة(.عينة ك

 عدم تقديم معلومات عن أماكن التواجد 

)ال يُقصد بتجمع االختبار المسجل للرياضيين مكان التواجد المحدد في ملف معلومات أماكن تواجدهم أو التخلف عن موعد الفحص 

ناقصة أو خاطئة  دقيقة أو عدم تقديم معلومات أماكن تواجدهم في الوقت المحدد أو إرسال معلومات 60خالل الفترة المحددة بـ 

 عن أماكن تواجدهم(.

 التحايل 

 بما في ذلك أثناء الحكم في قضية(. المنشطات، )تدخل الرياضي أو أي شخص آخر في عملية الفحص أو مراقبة

 حيازة مواد محظورة 

 )يوجد بحوزة رياضي أو أحد أفراد الدعم لديه مادة محظورة(.

 االتجار 

 )متاجرة الرياضي أو أي شخص آخر في مواد محظورة أو نقلها أو بيعها أو محاولة بيعها(.

 إعطاء الدواء للرياضي 

 محاولة إعطاء مادة محظورة إلى شخص رياضي(.)يقوم الرياضي أو أي شخص آخر بإعطاء أو 

 التواطؤ 

لى انتهاك قواعد مكافحة المنشطات، أو يشارك في ع التستر )يقوم الرياضي أو أي شخص آخر بمساعدة أو بمحاولة المساعدة في

 انتهاك قواعد مكافحة المنشطات بأي شكل من األشكال(.

 المشاركة المحظورة 

)تعاون الرياضي أو أي شخص آخر أو طلبه المساعدة أو الحصول على خدمات من أحد أفراد دعم الرياضي الذي يقضي فترة 

  تعليق(.

 تثبيط العزيمة أو الثأر 

المشتبه بها، أو السعي للثأر من أولئك  المنشطات عن تعاطي  شخًصا ما من اإلبالغ  الرياضي أو شخص آخر بتخويف )قيام

  (.المنشطاتغوا عن تعاطي أبل  الذين

 

ة فحة المنشطات لدورة األلعاب البارالمبيلمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الدورات التدريبية عبر اإلنترنت "منصة تعليم وتعلم مكا

موقع منصة تعليم وتعلم مكافحة المنشطات الصادرة من الوكالة العالمية لمكافحة  " على2020)المخصصة لذوي الحاجات الخاصة( طوكيو 

 .المنشطات عبر اإلنترنت

 

 

 الخيول

  ويجب أال توجد أي مادة واردة في القائمة في جسم الحصان خالل قائمة المواد المحظورة للخيول االتحاد الدولي للفروسيةينشر .

  قع.فترة والية االتحاد الدولي للفروسية على المو

 .كما يحظر استخدام المواد التي لها نفس التركيب الكيميائي أو التأثير البيولوجي  

  يجب توخي الحذر للتأكد من عدم تواجد المواد المحظورة في جسم الحصان بعد تناوله لعالج سابق، وعدم احتواء أي أعالف أو

 مكمالت غذائية أو مستحضرات طبية موضعية مستخدمة مواد محظورة.

 هناكنك معرفة كيفية التحقق مما إذا كان يمكنك استخدام مادة ما بالضغط يم. 

 وتطبيق جوال.كقاعدة بيانات  كما يتم إنتاج قائمة المواد المحظورة للخيول  

 

ليس مجرد الفحص اإليجابي الذي يمكن أن يؤدي إلى انتهاك لوائح مكافحة المنشطات واألدوية الخاضعة للرقابة الخاصة بالخيول 

(EADCMقد يؤدي أي من اإلجراءات التالية إلى إجراءات قانونية  .) .وإمكانية االستبعاد من البطوالت وفقدان الميداليات  

 

 .رفض تقديم الحصان ألخذ العينات عند اختياره 

 .حيازة مادة محظورة 

 .العبث بأي جزء من معدات أخذ العينات والتالعب خالل تلك العملية 

https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=doping#الإدخال-13
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=doping#الإدخال-13
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=cover#الإدخال-597
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=doping#الإدخال-13
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=doping#الإدخال-13
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://inside.fei.org/sites/default/files/2021%20Prohibited%20Substances%20List.pdf
https://inside.fei.org/system/files/FAQs%20for%20athletes%20grooms%20and%20support%20personnel_0.pdf
http://prohibitedsubstancesdatabase.feicleansport.org/search/
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 ما هي المخاطر؟
 

  المتسابقون

 نية عن أي مواد محظورة يتم العثور عليها في نظامك، دون االلتفات إلى تذكير: تتحمل بصفتك أحد الرياضيين المسؤولية القانو

  المشددة".  ويطلق على هذا المبدأ "المسؤولية طريقة وصولها إليه أو ما إذا كان لديك نية للغش.

  وإذا كنت تستخدم مادة ما دون الحصول على إعفاء استخدام عالجي مماثل، فستكون أنت المسؤول إذا كانت نتيجة الفحص للمادة

 المعنية إيجابية. 

 .إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية ، فستفقد )أنت وجميع أعضاء فريقك في حالة المنافسة الجماعية( ميدالياتك وستُستبعد من المنافسة 

 عتماًدا على مخالفة قاعدة مكافحة المنشطات ، قد تتضمن العواقب والعقوبات: استبعاد النتائج وعدم األهلية واالستبعاد من األلعاب.ا 

 ستُعلن العواقب والعقوبات على عامة الجمهور.

 

مكافحة المنشطات لدورة األلعاب البارالمبية لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الدورة التدريبية عبر اإلنترنت "منصة تعليم وتعلم 

ى موقع منصة تعليم وتعلم مكافحة المنشطات الصادرة من الوكالة العالمية لمكافحة " عل2020)المخصصة لذوي الحاجات الخاصة( طوكيو 

 .المنشطات عبر اإلنترنت

 

 

 الخيول

 إيجابية ، فستسحب )منك ومن جميع أعضاء فريقك في حالة المنافسة الجماعية( ميدالياتك   ت نتيجة فحص الخيل الخاص بكإذا كان

 وستُستبعد من المنافسة.

 لوائح مكافحة المنشطات واألدوية الخاضعة للرقابة الخاصة بالخيول. يمكن العثور على مزيد من المعلومات في 

 

 

 كيف تستعد؟
 

  المتسابقون

 لمكافحة المنشطات عبر اإلنترنت. 2020حضور دورة طوكيو  .1

تم شرح جميع عمليات مكافحة المنشطات لدورة األلعاب البارالمبية )المخصصة لذوي الحاجات الخاصة( في الدورة التدريبية عبر 

" 2020اإلنترنت "منصة تعليم وتعلم مكافحة المنشطات لدورة األلعاب البارالمبية )المخصصة لذوي الحاجات الخاصة( طوكيو 

يُعد االلتحاق بهذه  موقع منصة تعليم وتعلم مكافحة المنشطات الصادرة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عبر اإلنترنت.على 

  .2020الدورة أًمرا ضروريًا للغاية بالنسبة لك إذا كنت رياضيًا أو ضمن فريق دعم شخص رياضي ذاهب إلى طوكيو 

  اقرأ: .2

  اللجنة البارالمبية الدولية لدورة األلعاب البارالمبية )المخصصة لذوي الحاجات  قواعد مكافحة المنشطات الصادرة عن

  .2020ودليل مراقبة المنشطات لدورة األلعاب البارالمبية طوكيو  2020( طوكيو الخاصة

 صفحة موقع اللجنة البارالمبية الدولية المخصصة للرقابة على تعاطي الرياضيين للمنشطات في ألعاب طوكيو.  

( و / أو المنظمة NPCلوطنية )البارالمبية ا  شارك في أي برامج تعليمية لمكافحة المنشطات التي تسبق األلعاب والتي تنسقها اللجنة .3

 (.NADOالوطنية لمكافحة المنشطات )

 اتبع الخطوات الموضحة في "قائمة المهام المراد تنفيذها قبل الوصول" الواردة في هذا الدليل. .4

 

 

 الخيول

 .التي تسبق المنافسة وقتًا  تُعد فترة التمهيد تعاون بشكل وثيق مع الطبيب البيطري ضمن فريقك قبل وأثناء دورة األلعاب البارالمبية

 مًهما لضمان خلو حصانك من المواد المحظورة.

 ( ال يمكنك الدخول إلى اإلسطبالت لياًل إال إذا كنت برفقة ممثل االتحاد الدولي للفروسيةFEI.) 

https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://inside.fei.org/sites/default/files/EADCMRs-effective%201%20January%202021-22Feb2021-Final-Clean_with%20correction.pdf
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://www.paralympic.org/sites/default/files/2021-01/Sec%20ii%20chapter%201_2_IPC%20Anti-Doping%20Code-%202021%20Final.pdf
https://www.paralympic.org/sites/default/files/2021-01/Sec%20ii%20chapter%201_2_IPC%20Anti-Doping%20Code-%202021%20Final.pdf
https://www.paralympic.org/sites/default/files/2021-02/20DOP1321000_Doping%20Control%20Guidebook_en_210202.pdf
https://www.paralympic.org/anti-doping-tokyo2020
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 بمعالجة حصانك. يجب ملء النماذج البيطرية إذا احتاج حصانك إلى عالج، ويجب أن تمنحك اللجنة البيطرية اإلذن قبل أن تقوم 

 .يجب استخدام اسطبالت العالج ما لم  ال يمكن معالجة الخيول في إسطبلها الفردي/ محلها الخاص أثناء دورة األلعاب البارالمبية

 تمنحك اللجنة البيطرية اإلذن بخالف ذلك.

  اإللكتروني الموقع تتوفر المعلومات على حيث يوجد العديد من األشخاص لتقديم المساعدة والمشورة، كما -ال تقلق بشأن طرح األسئلة 

FEI Clean Sport. 

 

 

 قائمة مهامك المراد تنفيذها قبل الوصول
 

 المتسابقون

 فحص تعاطي العالج .1

  2021وفقًا لقائمة المحظورات لعام بمساعدة طبيب فريقك، راجع جميع العالجات الطبية الحالية أو المتوقعة. 

 ،تقدم بطلب للحصول على إعفاء استخدام عالجي ألي عالج موصوف لك يتضمن مواد و/ أو أساليب محظورة 

 وي على مواد محظورة ، فتوقف عن تناولها؛ وابحث عن بديل إذا أظهر الفحص الدوائي أنك تتناول أي عالجات غير موصوفة تحت

 غير محظور إذا لزم األمر.

في بعض األحيان  ضع قائمة بجميع األدوية التي قد تحتاجها معك في طوكيو، وتأكد من حصولك على إذن استيراد عند الحاجة.

وعلى  للجمارك وشحن البضائع( 2020دليل طوكيو راجع  يكون إذن التصدير ضروريًا إلعادة األدوية غير المستخدمة في اليابان.

التكميلية حول إجراءات استيراد األدوية والمعدات الطبية ومستحضرات  2020ومعلومات طوكيو (  3-7وجه الخصوص القسم 

  ألي شخص ينوي إحضار أدوية من بلده إلى طوكيو، ألن القانون الياباني صارم للغاية.   يعد هذا األمر بالغ األهمية  التجميل.

 

 

 المكمالت الغذائية .2

 .لمزيد من  حيث ال توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على مواد محظورة غير مصرح بها. تجنب استخدام المكمالت الغذائية

في الدورة التدريبية لمكافحة المنشطات البشرية على منصة االتحاد الدولي مالت الغذائية" المعلومات ، يرجى الرجوع إلى قسم "المك

 .(FEIللفروسية )

 

 

  2020عملية الحصول على إعفاءات االستخدام العالجي والجداول الزمنية أللعاب طوكيو  .3

 اء إعفمسبقًا  ، يجب على جميع الرياضيين المسجلين للمنافسة في األلعاب أن يطلبوا2021سبتمبر  5أغسطس حتى  3 من

سيتم تطبيق إعفاءات االستخدام العالجي بأثر   قبل تناول أي دواء يحتوي على مادة أو طريقة محظورة. TUEاستخدام عالجي 

 ة طبية حادة.رجعي في حالة الطوارئ الطبية أو العالج لحال

 ( يجب تقديم إعفاءات االستخدام العالجي الحالية إلى اللجنة البارالمبية الدوليةIPC للمراجعة، في نظام إدارة وتنظيم مكافحة تعاطي )

 أغسطس. 3، بحلول (ADAMSالرياضيين المنشطات الممنوعة )

  يجب على الرياضيين اتباع قواعد وإرشادات المنظمة الوطنيأغسطس 3قبل ،( ة لمكافحة المنشطاتNADO أو االتحاد الدولي )

 في الممارسة العملية، هذا يعني أنه: للفروسية فيما يتعلق بمتطلبات إعفاء االستخدام العالجي.

 

o  يجب على الرياضيين الذين يندرجون تحت تعريف االتحاد الدولي للفروسية "للرياضي على المستوى الدولي" الحصول مسبقًا

يعتمد تعريف االتحاد الدولي للفروسية لـ "الرياضي على  االستخدام العالجي من االتحاد الدولي للفروسية.إعفاءات   على

 المستوى الدولي" على التصنيفات، يمكنك العثور عليه في:

https://inside.fei.org/fei/cleansport/humans/tues.  

 

o  يجب على الرياضيين الذين ال يتم اعتبارهم "رياضيين على المستوى الدولي" اتباع قواعد المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات

(NADO.الخاصة بهم فيما يتعلق بإعفاءات االستخدام العالجي الخاص بهم ) الوطنية لمكافحة  إذا كانت قواعد المنظمة

( ال تتطلب إعفاء االستخدام العالجي بشكل مسبق، يجب على الرياضي التقدم بطلب إعفاء االستخدام NADOالمنشطات )

 ( كما هو موضح أدناه.IPCالعالجي إلى اللجنة البارالمبية الدولية )

https://inside.fei.org/fei/cleansport
https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-prohibited-list
https://inside.fei.org/system/files/Tokyo%202020%20Customs %20Freight%20Forwarding%20Guide_Revised%20Final%20ver(20210129).pdf
https://inside.fei.org/system/files/Supplementary%20information%20on%20import%20procedures%20for%20medicines%20medical%20equipment%20and%20cosmetics_20210305.pdf
https://inside.fei.org/system/files/Supplementary%20information%20on%20import%20procedures%20for%20medicines%20medical%20equipment%20and%20cosmetics_20210305.pdf
https://campus.fei.org/course/info.php?id=210
https://campus.fei.org/course/info.php?id=210
https://inside.fei.org/fei/cleansport/humans/tues
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  الجد  ، يجب تقديم جميع طلبات إعفاء االستخدام العالجيأغسطس 3اعتباًرا من( يدة إلى اللجنة البارالمبية الدوليةIPC للموافقة )

 ( أو عبر البريد اإللكتروني إلىADAMSعليها، إما من خالل نظام إدارة وتنظيم مكافحة تعاطي الرياضيين المنشطات الممنوعة )

tue@paralympic.org.  

 

 

 التواجدأماكن  .4

  يجب على جميع الرياضيين الذين تم تضمينهم في مجموعة االختبار خالل فترة األلعاب االستمرار في االحتفاظ بمعلومات دقيقة

ومحدثة عن مكان تواجدهم كما هو مطلوب عادةً، بما في ذلك تفاصيل اإلقامة أثناء التواجد في اليابان )على سبيل المثال، أرقام 

 قامة في قرية الرياضيين(.الغرف في حالة اإل

 بالنسبة للرياضيين غير المدرجين في مجموعة االختبارات، تطلب  ( اللجنة البارالمبية الدوليةIPC من اللجان البارالمبية الوطنية )

(NPCsتوفير معلومات عن أماكن تواجدهم خالل فترة األلعاب، بما في ذلك جداول السفر وتفاصيل اإلقامة ومواعيد التد )ب.ري  

 

والدورة التدريبية عبر اإلنترنت  2020دليل مراقبة المنشطات في دورة األلعاب البارالمبية طوكيو  لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى

موقع منصة تعليم وتعلم مكافحة المنشطات الصادرة " على 2020لم مكافحة المنشطات لدورة األلعاب البارالمبية طوكيو "منصة تعليم وتع

 .من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عبر اإلنترنت

 

 

 الخيول

  المواد المحظورة قبل السفر إلى طوكيو عن طريق إجراء فحص ما قبل الوصول.يمكنك التحقق من خلو حصانك من 

  سيتم تحليل العينات المقدمة إلى برنامج فحص ما قبل الوصول بنفس الطريقة تماًما مثل تلك العينات التي تم أخذها خالل دورة

 األلعاب البارالمبية

  عن طريق االتحاد الوطني الخاص بك.تقديم عينة تعرف على كيفية 

 

 

 ماذا يحدث أثناء الفحص؟
 

  المتسابقون

  إلعطائك لمحة عامة عن إجراء الفحص. مقطع فيديو قصيرإليك 

 عليك إبالغ محطة مراقبة تعاطي المنشطات على الفور، ما لم يتم منحك إذن بتأخير القيام  بمجرد إخطارك بموعد الفحص، يجب

 يجوز منح إذن تأخير لرياضي الفروسية في الحاالت التالية: بذلك.

o .حفل توزيع الجوائز 

o صحفية(.الوفاء بالتزامات وسائل اإلعالم )بما في ذلك الصحافة ومناطق البث اإلذاعي المختلطة والمؤتمرات ال 

o :المنافسة مرة أخرى في مسابقات أخرى أو إكمال إحدى الدورات التدريبية  

  يتنافس الرياضي مرة أخرى في مسابقات أخرى. .1

تُعد الدورات التدريبية ضرورية للحصان وهي جزء من جدول  إنجاز أو إكمال جلسة تدريبية.  يجب على الرياضي .2

 تأجيلها إلى وقت آخر دون التسبب في حدوث خلل.وال يمكن تخطيها أو  مهام اليوم. 

o .)إجراء تمارين تهدئة )يمكن للرياضيين أخذ خيولهم في جولة تهدئة في منطقة التدريب بعد المنافسة 

o .تلقي العالج الطبي الالزم 

o .تحديد مكان الممثل و/ أو المترجم الفوري 

o .الحصول على بطاقة هوية تحمل صورة 

o  الالزمة لرعاية الحصان، بما في ذلك مرافقته في االسطبالت أو إلى العيادة البيطرية.اتخاذ الترتيبات  

o .ضرورة حضور فحص الخيول، بما في ذلك مرافقة الحصان إلى العيادة البيطرية 

o  ،)و إذا أاالستحمام في الظروف االستثنائية التالية: الحاجة إلى تنظيف المنظر بسبب اإلصابة )أو كجزء من عالج طبي آخر

  كنت تبدو متسًخا بشكل واضح )على سبيل المثال مغطى بالطين(، أو تحتاج إلى أداء واجب رسمي.

o .يمكن للمرافق تبرير أي ظرف طارئ آخر وكذلك يجب عليه توثيقه  

mailto:tue@paralympic.org
mailto:tue@paralympic.org
https://inside.fei.org/system/files/20DOP1321000_Doping%20Control%20Guidebook_en_210202.pdf
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://inside.fei.org/fei/cleansport/horses/pre-arrival-testing
https://youtu.be/DT2UPAML5LE
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 الخيول

  الفحص. يوجز لك لمحة عامة عن إجراءات مقطع فيديو قصيرإليك 

  .يجوز للرياضي أن يطلب من أي شخص آخر مرافقة الحصان، على  ال يجب على الرياضي مرافقة الحصان إلى صناديق الفحص

 سبيل المثال، سائس الخيل أو الطبيب البيطري بالفريق؛

  ؛نقله إلى صناديق الفحصبمجرد اختيار الحصان إلجراء الفحوصات، يمكن تهدئته وإزالة السرج واللجام من عليه وتنظيفه قبل 

 .يمكن إحضار الماء إلى صناديق الفحص الخاصة بحصانك ولكن ال يُسمح بإحضار العلف أو التبن 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/mTvp30yRvyo
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 التواريخ الرئيسية
 

 المتسابقون

 

 2021أغسطس  03

( للمراجعة IPCالعالجي الحالية إلى اللجنة البارالمبية الدولية )  يجب تقديم إعفاءات االستخدام

 هذا التاريخ المحدد بحلول

يجب على الرياضيين، ممن يريدون الحصول على إعفاء استخدام عالجي جديد، تقديم طلب 

 ( اعتباًرا من هذا التاريخ.IPCاللجنة البارالمبية الدولية )  إلى

 افتتاح قرية األلعاب )بداية دورة األلعاب( 2021أغسطس  17

 2020طوكيو  حفل افتتاح دورة األلعاب 2021أغسطس  24

 حفل الختام )نهاية دورة األلعاب( 2021سبتمبر  05

 

 

 الخيول

 

ى تتبدأ فترة والية االتحاد الدولي للفروسية على موقع )الفحص أثناء المنافسة( من يوم وصول الخيول إلى إسطبالت األلعاب البارالمبية وح

  نهاية اليوم األخير للمنافسات.

 

 

 (ASPالرياضيين )كلمة تصف أجهزة دعم 
 

( على مرافقي الرياضي: أي شخص يعمل مع رياضي أو يعالج أو يساعد أحد الرياضيين ASPيصدق مصطلح "جهاز دعم الرياضيين" )

في رياضة الفروسية، ينطبق هذا المصطلح على األشخاص الذين يعملون مع كل من  المشاركين أو من يستعد للمشاركة في مسابقة رياضية.

 ن والخيول.الرياضيي

 

كما يمكن أن يشمل هذا المصطلح السائس والمدربين والمروضين والمديرين والوكالء وطاقم الفريق والمسؤولين والعاملين في القطاع الطبي 

 والطواقم الطبية المساعدة والوالدين ومالكي الخيول أو أي شخص آخر.

 

من بين  .المنشطاتيتم فحص أجهزة دعم الرياضيين بحثًا عن مواد أو أساليب محظورة، يمكن معاقبتهم بسبب مخالفة قواعد تعاطي  البينما 

 منها. 7، يمكن ألجهزة دعم الرياضيين ارتكاب المنشطاتالحالية لمخالفةقواعد مكافحة  11الفئات الـ 

 

، ينبغي لك قراءة هذا الدليل وااللتحاق بالدورة التدريبية 2020( المؤهلين لدورة طوكيو ASPإذا كنت فرًدا ضمن جهاز دعم الرياضيين )

منصة تعليم وتعلم مكافحة المنشطات "على  2020األلعاب البارالمبية طوكيو عبر اإلنترنت "منصة تعليم وتعلم مكافحة المنشطات لدورة 

 .الصادرة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عبر اإلنترنت

 

 

  بيانات االتصال لطلب المساعدة والمشورة
 

 المتسابقون

  استفسارات قبل الوصول إلى طوكيو، يرجى االتصال بالسيدة/ كاثرين بولون، استشارية خدمات الرياضيين ومكافحة إذا كانت لديك

 .catherine.bollon@fei.org تعاطي المتسابقين للمنشطات:

https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=bedding#الإدخال-648
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=doping#الإدخال-13
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=doping#الإدخال-13
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
mailto:catherine.bollon@fei.org
mailto:catherine.bollon@fei.org
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 نافسات طوكيو، فعليك أواًل أن تستشير فريق الطب البيطري المرافق إذا كنت تريد طرح أي أسئلة أو تحتاج الستشارة ما أثناء م

يادة بع إذا أردت الحصول على مزيد من المساعدة، يمكنك وفريق الطب البيطري المرافق لك استشارة رئيس الخدمات الطبية لك.

 االتحاد الدولي للفروسية )دكتور/ هولجر هولتشميت(.

 نونية باالتحاد الدولي للفروسية إلى الموقع لتقديم المشورة:سيحضر أيًضا ممثل قسم الشؤون القا 

ف 41+ :السيدة/ آنا ثورستينسون، المستشار القانوني باالتحاد الدولي للفروسية:  anna.thorstenson@fei.org هات

(+78750 15 7041 78750 15 70) 

 

 

 الخيول

  إذا كانت لديك أي استفسارات قبل الوصول إلى مدينة طوكيو، فيُرجى منك االتصال بالسيدة/ كاترينا تيرمين المستشار البيطري

 .caterina.termine@fei.org باالتحاد الدولي للفروسية:

  إذا كنت تريد طرح أي أسئلة أو تحتاج الستشارة ما أثناء المشاركة في منافسات طوكيو، فعليك أواًل أن تستشير فريق الطب البيطري

لطب البيطري المرافق لك استشارة الهيئة البيطرية إذا أردت الحصول على مزيد من المساعدة، يمكنك وفريق ا المرافق لك.

  المختصة.

 سيحضر ممثل من قسم الطب البيطري باالتحاد الدولي للفروسية لتقديم المشورة:

 caterina.termine@fei.org (+41 78750السيدة/ كاترينا تيرمين، المستشار البيطري باالتحاد الدولي للفروسية: 

61 48) 

 

file:///C:/Users/nis/Desktop/A%20synchroniser/March%202020/01%20-%20Inside.FEI.org/Tokyo%202020/Anti-Doping%20Guide%20for%20PG/ar-AR/هاتف:%20+41%2078750%2015%2070
file:///C:/Users/nis/Desktop/A%20synchroniser/March%202020/01%20-%20Inside.FEI.org/Tokyo%202020/Anti-Doping%20Guide%20for%20PG/ar-AR/هاتف:%20+41%2078750%2015%2070
mailto:بريد%20إلكتروني:%20anna.thorstenson@fei.org
mailto:caterina.termine@fei.org
mailto:caterina.termine@fei.org
mailto:caterina.termine@fei.org

