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ـــزة  ـــا الركي ـــى املنشـــطات بكونه ـــة عل ـــة الســـعودية للرقاب تفخـــر اللجن
ـــة الرياضـــة ونزاهتهـــا مـــن األخطـــار الناجمـــة عـــن  األساســـية حلماي
آفـــة املنشـــطات يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية, حيـــث تضمنـــت 
بتطويـــر  املنصـــرم  العـــام  خـــال  التـــي مت حتقيقهـــا  اإلجنـــازات 
الشـــراكة مـــع العديـــد مـــن املنظمـــات احملليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة 
ـــي االســـتمرار يف  ـــة، وبالتال ـــم والوقاي ـــة والتعلي ـــز التوعي بغـــرض تعزي

تطويـــر عمليـــات الرقابـــة مـــن املنشـــطات. 
 

كمـــا يســـر اللجنـــة  ممثلـــة مبجلـــس إدارتهـــا وبجميـــع منســـوبيها 
تقـــدمي هـــذا التقريـــر الـــذي يحتـــوي علـــى حملـــة عامـــة عـــن األنشـــطة 
ــم 2015-2016م  ــة خـــال املوسـ ــا اللجنـ ــج التـــي قامـــت بهـ والبرامـ
حيـــث  2016/05/30م،  ولغايـــة  2015/06/01م  مـــن  للفتـــرة 
ــي  ــة وهـ ــاور اللجنـ ــم محـ ــة بأهـ ــال املتعلقـ ــع األعمـ ــتعرض جميـ يسـ

التوعيـــة والتدريـــب و الكشـــف.

مقدمة
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عن اللجنة

حماية  يف  بدورها  املنشطات  على  للرقابة  السعودية  اللجنة  تعتز 
يف  النزاهة  لثقافة  نشرها  ويف  املنشطات،  آفة  من  الرياضيني 
الرياضة. وهي تعتبر السلطة املختصة املسؤولة عن حماية نزاهة 

الرياضة من أخطار املنشطات يف اململكة العربية السعودية. 

إن اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات هي منظمة وطنية للرقابة 
على املنشطات يف اململكة العربية السعودية. وقد مت تأسيسها مبا 
يتوافق مع الائحة الدولية ملكافحة املنشطات الصادرة من الوكالة 
الدولية  االتفاقية  وكذلك   )WADA( املنشطات  ملكافحة  الدولية 
أنيطت  حيث  اليونسكو،  منظمة  عن  الصادرة  املنشطات  ملكافحة 
بها مسؤوليات تنفيذ برنامج الرقابة على املنشطات محليا وكذلك 
جميع األمور املتعلقة مبكافحة املنشطات على كل األصعدة احمللية، 

واإلقليمية والقارية والدولية. 

إقرار  املنشطات  على  للرقابة  السعودية  اللجنة  اعتمدت  وبذلك 
وتطبيق الائحة الدولية ملكافحة املنشطات بالتوافق َمع مسؤولياتها 
ضمن مواد تلك اللوائح، مع استمرار تعزيز جهودها من أجل القضاء 

على املنشطات يف اململكة العربية السعودية. 

كياناً   SAADC املنشطات  على  للرقابة  السعودية  اللجنة  تعتبر 
اللجنة  إدارة  مبجلس  مرتبطاً  تنفيذياً  و  تشريعياً  و  استشارياً 
األوملبية العربية السعودية ومرجعاً مختصاً يف جميع األمور املتعلقة 
باملنشطات على مستوى اململكة، وهي جهة مستقلة ولها شخصيتها 
يف  السعودية  العربية  اململكة  متثل  التي  املنظمة  وهي  االعتبارية، 
العامة  السياسة  إطار  يف  وتعمل  العاقة،  ذات  الدولية  املناسبات 
للجنة األوملبية العربية السعودية، وترتبط بالهيئة العامة للرياضة.  

»الائحة  الدولية فقد مت إصدار  االتفاقيات  و  اللوائح  مع  ومتشياً 
السعودية للرقابة على املنشطات يف الرياضة« املعتمدة من الوكالة 
WADA يف 2009/02/09م  ومن ثم  الدولية ملكافحة املنشطات 
ملكافحة  الدولية  الوكالة  من  واملعتمدة  املنقحة  النسخة  إصدار  مت 

املنشطات WADA يف 2015/01/01م. 
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املوافق  1425/05/05هـ  بتاريخ  مؤقت  إدارة  مجلس  تشكيل  مت 
تنظيمية  الئحة  وإصدار  العمل  آلية  لتحديد  2004/06/23م، 
على  للرقابة  ومختصر  أولي  وطني  برنامج  تنفيذ  مع  قانونية،  و 
املنشطات يشمل )التدريب و التوعية والكشف( للفترة مابني 2004م 

و 2007م.
مابني 2007م و 2009م مت البدء بالعمل يف تنفيذ برنامج الكشف 

عن املنشطات. 

وإصدار  املنشطات  ملكافحة  الدولية  الائحة  إصدار  وبعد 
إعادة  املنشطات عام 2009م متت  للرقابة على  السعودية  الائحة 
وتاريخ   )810( رقم  القرار  مبوجب  اللجنة  إدارة  مجلس  تشكيل 

1430/06/14هـ املوافق 2009/06/07م. 
وبعد انتهاء املدة النظامية متت إعادة تشكيل مجلس إدارة اللجنة 
املوافق  1434/05/12هـ  وتاريخ   )6741( رقم  القرار  مبوجب 

2013/03/24م . 

مجلس إدارة اللجنة

الدكتور/ محمد صالح بن محمد القنباز 

الرئيس

عضوعضونائب الرئيس

العميد/ دعيرم بن حسين الشهراني الدكتور/ محمد بن عوده الغبين  المحامي/ فراس بن عبدالمعين الشواف 

عضوعضوعضو

الصيدلي/ عبدالرحمن بن سلطان السلطان العميد/ عبدالله بن محمد الصوينع  األستاذ/ محمد بن صالح السحيباني 

أمين الصندوق

األستاذ/ خالد بن مساعد المحدا

األمين العام

األستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد 
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الهيكل التنظيمي للجنة السعودية
للرقابة على المنشطات
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موقف المملكة والمتطلبات الدولية 

 
ً
 و دوليا

ً
موقف اللجنة قاريا

توقيع اململكة مبوجب األمر السامي الكرمي رقم 205 بتاريخ 	 
إعان  تبني  على  2003/09/22م  املوافق  1424/07/25هـ 
كوبنهاجن وإصدار الائحة الدولية ملكافحة املنشطات 2003م.

توقيع اململكة مبوجب األمر السامي الكرمي رقم 350 بتاريخ 	 
اإلتفاقية  على  2007/03/12م  املوافق   1428/11/23هـ  
اليونسكو   منظمة  من  الصادرة  املنشطات  ملكافحة  الدولية 

2005م.

سنوات 	   3 ملدة  الدولية  للوكالة  التأسيسي  املجلس  عضوية 
املجلس  )ويُعد  2017م،  نهاية  وحتى  2015/01/01م  من 
التأسيسي كأعلى سلطة يف الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات 

.)WADA
عضوية جلنة اخلبراء بالوكالة الدولية ملكافحة املنشطات )8 	 

جلان على مستوى العالم(.

ملكافحة 	  اإلقليمية  املنظمة  إدارة  ملجلس  الرئيس  نائب 
العام  من  اليمن  و  التعاون اخلليجي  بدول مجلس  املنشطات 

2013م حتى تاريخه. 
االستثناء 	  وجلنة  االستماع  وجلنة  التعليم  جلنة  عضوية 

لاستخدام العاجي وجلنة االستئناف.
للكشف عن 	  الدولي  التأسيسي ملختبر قطر  املجلس  عضوية 

املنشطات.

المنظمة اإلقليمية لمكافحة المنشطات 
لدول الخليج العربي واليمن

املنشطات	  ملكافحة  األطراف  مؤمتر  اململكة   تترأس 
لليونسكو منذ العام 2014 حتى 2018م. 

املجلس 	  يف  املنشطات  مكافحة  و  الطبية  اللجنة  عضوية 
االوملبي األسيوي 

عضوية اللجنة الطبية الحتاد غرب آسيا.	 
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رؤية اللجنة 

طموح اللجنة 

رسالة اللجنة

األهداف اإلستراتيجية للجنة

الرياضة ميدان املنافسة الشريفة. 

أن تكون اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات منظمة رائدة يف 
مكافحة املنشطات على املستوى العاملي.

احلفاظ على الرياضة يف اململكة العربية السعودية ميداناً للتألق 
املنشطة  املواد  استخدام  آفة  من  خاليًة  وهي  للعاملية  والوصول 
التي تقوض القيم األصيلة للنشاط الرياضي وكذلك حماية حق 
تدرك  املنشطات.  من  خالية  بيئة  املنافسة ضمن  الرياضيني يف 
جميع  إميان  أهمية  املنشطات  على  للرقابة  السعودية  اللجنة 
جميع  عليها  تقوم  التي  والعدل  بالنزاهة  واجلمهور  الرياضيني 

املنافسات الرياضية.

تنفيذ اإلستراتيجية

شعار اللجنة

على  اململكة  يف  املنشطات  على  للرقابة  الوطني  البرنامج  يرتكز 
ثاثة ركائز أساسية وهي : التوعية والتدريب والفحص. وبدورها 
والتطبيق  التنفيذ  يف  باملساهمة  عنها  يتفرع  مبا  ركيزة  كل  تقوم 

الفاعل لهذه اإلستراتيجية. 

السعودية  البيئة  واقع  وهي  سعفات  بثاث  اللجنة  شعار  يتمثل 
حيث ترمز سعفة النخيل إلى العطاء. كذلك متثل كل سعفة من 

السعفات أحد ركائز العمل يف اللجنة وهي:

قيادة ودعم اإللتزام بالسياسة الوطنية املتعلقة بالرقابة على 	 
املنشطات يف اململكة العربية السعودية. 

تقدمي برنامج متكامل ملكافحة املنشطات.	 
تعزيز مبدأ الرياضة النزيهة. 	 
اتخاذ دور ريادي يف تنسيق اإلنسجام الدولي لائحة الدولية 	 

ملكافحة املنشطات والتأثير على السياسة واألنشطة الدولية 
ملكافحة املنشطات. 

القيام بدور ريادي يف تنفيذ وتطبيق برامج مكافحة املنشطات 	 
يف األحداث الرياضية الكبرى بشكل ناجح يف اململكة العربية 

السعودية.

أسس اللجنة وأهدافها

 التوعيـــة

 التدريـــب

الكشـــف

تشكل  التي  اخلمس  األوملبية  احللقات  السعفات  هذه  وحتتضن 
احلروف األولى السم اللجنة باللغة اإلجنليزية.
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اللجـان المسـاندة للجنـة السـعودية للرقابـة 
علـى المنشـطات

لجنة اإلستماع لقضايا المنشطات:

 :)TUE( لجنة اإلستثناء لالستخدام العالجي

لجنة مسؤولي الرقابة على المنشطات: 

لجنة التعليم و األبحاث : 

وهي جلنة مختصة بالنظر يف القضايا التي تعتبر انتهاكاً ألنظمة 
مكافحة املنشطات وتصدر العقوبات الازمة بحق منتهكي األنظمة، 
وهي جهة تعمل باستقالية وتضم أعضاء ال ينتمون ألي إحتاد أو 
هيئة رياضية، وقد شكلت استناداً للمادة 8 من الائحة، حيث عقد 
استماع  جلسة   )13( عدد  2015-2016م  الرياضي  املوسم  خال 

ضمن التحقيق يف قضايا إنتهاك ألنظمة مكافحة املنشطات. 

أي  باستخدام  اخلاصة  اإلستثناءات  بإصدار  مختصة  جلنة  وهي 
حتتوي  وقد  العاج  بقصد  طبية  مستحضرات  أو  ألدوية  العب 
تعمل  مستقلة  جلنة  وهي  رياضياً،  محظورة  مواد  على  مركباتها 
املنشطات يف  للرقابة على  السعودية  الائحة  املادة 4 من  مبوجب 

الرياضة. 

اختصاصها  من  للجنة  العامة  باألمانة  إدارياً  ترتبط  جلنة  وهي   
عملهم،  وتنظيم  املنشطات  على  الرقابة  مسؤولي  على  اإلشراف 
وتعمل  اإلدارة  ومجلس  الرقابة  مسؤولي  بني  الوصل  حلقة  وتعتبر 

مبوجب املادة 5 من الائحة.

مبثابة  وتكون  واألبحاث  والدراسات  العلمية  بالشئون  اللجنة  تعنى 
املرجع العلمي للجنة السعودية للرقابة على املنشطات يف احلصول 
رياضياً  احملظورة  والطرق  املواد  يف  املتخصصة  املعلومات  على 
العلمية واألبحاث والدراسات، وتعمل مبوجب  الشئون  وغيرها من 
املادة 19 من الائحة السعودية للرقابة على املنشطات يف الرياضة.  
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البرنامج السعودي
للرقابة على المنشطات

التوعية

يرتكز البرنامج السعودي للرقابة على املنشطات على ثاثة ركائز: 

الكشفالتدريبالتوعية

الــوقــايــة 

وتثقيف  توعية  بأن  املنشطات  للرقابة على  السعودية  اللجنة  تؤمن 
أفراد  وباقي  للرياضيني  املساندة  واألطقم  واملدربني  الرياضيني 
استخدام  مخاطر  بشأن  لهم  والتوجيه  النصح  وتقدمي  املجتمع 
املنشطات وكذلك العقاقير احملظورة هو الوسيلة الرئيسية للقضاء 
واألجيال  احلالي  اجليل  رياضيي  بني  املنشطات  تعاطي  آفة  على 
القادمة, وهي بالتالي متثل العنصر األساسي للوصول إلى برنامج 
فعال ملكافحة املنشطات. تقوم اللجنة ويف كل عام بتقدمي التوعية 
الشاملة والتعليم الازم للفئات الرياضية, وكذلك تقوم مبساعدتهم 

يف فهم الدور الذي يلعبونه يف حماية الرياضة النزيهة. 

الوقاية خير من العالج 

واملمكنة  الوحيدة  الفعالة  الوسيلة  إنها  بالتوعية.  الوقاية  تتجسد 
للوصول إلى حتقيق ما نصبو إليه يف القضاء على تعاطي املنشطات 
يف مجال الرياضة يف اململكة. تعمل اللجنة على تنسيق أعمالها مع 
العديد من الشركاء واملنظمات واملؤسسات الوطنية والدولية لتحقيق 
التوعية للحصول على التأثير األكبر من برامج الوقاية من املنشطات 
من  قدر  اكبر  على  للحصول  وكذلك  الرياضي  املجتمع  فئات  على 

برامج الوقاية من املنشطات.
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اللجنة  تقوده  الذي  التوعوي  املنشطات  مكافحة  برنامج  يركز 
السعودية للرقابة على املنشطات على زيادة مستوى وعي الرياضيني 
واألطقم املساندة لهم وباقي املنظمات الرياضية مبخاطر املنشطات 
والتبعات املترتبة على استخدامها، وكذلك على تعريفهم بحقوقهم 

وواجباتهم واملسؤوليات امللقاة على عاتقهم. 
إضافة إلى ذلك، مت وضع برنامج التوعية والتعليم اخلاص باللجنة 
وإرشادهم  الرياضيني  ملساعدة  املنشطات  على  للرقابة  السعودية 
خال مسيرتهم الرياضية. حيث يشتمل على طيف واسع من األدوات 
مبا فيها املعلومات واملصادر املتوفرة من خال برامج التوعية وورش 
العمل ووسائل اإلعام على االنترنت. ويعمل املختصون يف التوعية 
لتطوير  وباقي األشخاص  الرياضيني  وثيق مع  اللجنة  بشكل  لدى 
معرفتهم باملنشطات ولزيادة مستوى وعيهم باألخطار الناجمة عن 

استخدامهم للمواد أو الطرق احملظورة. 
من خال استعراض تقرير األنشطة التعليمية والتثقيفية يتضح مدى 
التزام اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات بالبرنامج التوعوي 
الدولية ملكافحة  الوكالة  واملتوافق مع معايير  لنفسها  الذي وضعته 
املنشطات واملنظمات الدولية ذات الصلة والذي قامت بتنفيذه من 
خال جميع األحداث الرياضية التي وقعت يف اململكة خال املوسم 

الرياضي 2015-2016م. 

بناء وتأسيس التوعيةانجازاتنا لهذا العام

السعودية  اللجنة  قامت  2015-2016م،  الرياضي  املوسم  خال 
على  للعمل  شامل  توعوي  برنامج  بتنفيذ  املنشطات  على  للرقابة 
الضرورية  املعلومات  لتوفير  واخلدمات  االتصال  قنوات  توسيع 
بالواجبات  اإليفاء  كيفية  حول  املساندة  وأطقمهم  للرياضيني 
األخطار  من  واحلد  املنشطات  مبكافحة  املتعلقة  واملسؤوليات 

احملدقة بالصحة. 
كام عملت اللجنة على استخدام اإلعام لتسليط إنتباه الرياضيني 

وأطقمهم املساندة على مسؤولياتهم الكامنة يف ظل الائحة الدولية 
احلمات  من  العديد  بتنفيذ  قمنا  كذلك  املنشطات.  ملكافحة 
كانت  والتي  املنشطات  مبكافحة  تتعلق  مسائل  حول  اإلعامية 
وفقاً  املنشطات  ملكافحة  األساسي  البرنامج  مع  تتماشى  جميعها 

الحتياجات الرياضيني وأطقمهم املساندة. 
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الموقع االلكتروني

جهود  بذل  على  املنشطات  على  للرقابة  السعودية  اللجنة  حرصت 
كبيرة بغية إيصال رسالتها التوعوية الى أكبر قدر من أفراد املجتمع؛ 
سواًء كانوا من املواطنني أم املقيمني، وقد مت تتويج هذه اجلهود يف 
الرسمي  للنسخة اإلجنليزية من موقعها  اللجنة  بإطاق  العام  هذا 
على  يعمل  الذي   )www.saadc.com( العنكبوتية  الشبكة  على 
وشاملة  وافية  مبعلومات  لهم  املساندة  واألطقم  الرياضيني  تزويد 
التويتر  مثل  الرقمي  التواصل  قنوات  باقي  وكذلك  املنشطات،  عن 
واليوتيوب. لقد إزدادت أعداد متصفحي موقع اللجنة بشكل ملحوظ 
يف العام 2015-2016م حيث وصل عدد زوار موقع اللجنة بنسختيها 
العربية واإلجنليزية إلى 990.827 متفصح قاموا بـ 1.198.516 

زيارة ملختلف صفحات موقع اللجنة.

 وهذا يعكس ثقة العامة من الناس مبصداقية األخبار التي تنشرها 
إلتزامنا يف إتاحة الفرصة للجميع  اللجنة على موقعها، ويزيد من 
باملنشطات ومكافحتها وكذلك  املعلومات اخلاصة  إلى  الوصول  يف 

منتهكي أنظمتها. 

العام  خال  املنشطات  على  للرقابة  السعودية  اللجنة  إستمرت 
2015-2016م على نهجها يف التركيز على وسائل التواصل الرقمي 
كأحد السبل التي تزيد من فرص الوصول واإلستفادة من املعلومات 

املتعلقة مبكافحة املنشطات. 
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٢٠١٥ - ٢٠١٦م

وسائل التواصل االجتماعي

تدرك اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات من خال تطبيقها 
ووسائل  اإلعام  أهمية  التواصل  بوسائل  املتعلقة  إلستراتيجيتها 
وباقي  الرياضيني  مع  املباشر  التعامل  عبر  اإلجتماعي  التواصل 
اجلمهور. وبذلك أصبحت اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات 
التواصل  وسائل  مع  تكاملية  وحدٍة  يف  2015-2016م  العام  خال 
املنشطات  على  الرقابة  أنشطة  أخبار  أصدرت  بحيث  االجتماعي 
إلى  إضافة  البيانية  واللوحات  التعليمية  املتحركة  الرسوم  ومقاطع 
البيانات اإلعامية واملتعلقة جميعها بقضايا املنشطات وعززت من 

حضورها الرسمي على تلك املواقع، ما أدى إلى زيادة عدد متابعي 
التويتر على سبيل املثال إلى أكثر من 15.500 متابع مقارنة بالعام 
بالنسبة  امللحوظة  الزيادة  املنصرم والذي كان 5134 متابع وكذلك 
الذي  األمر  وهو  اليوتيوب   على  اإلعامية  اللجنة  مواد  ملشاهدي 
الرقمية قد عززت من  واإلتصاالت  التواصل  أن وسائل  إلى  يشير 
مستوى اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات وساعدت بالشيء 
الكثير يف خلق وترسيخ التوعية وكذلك منحت اللجنة منصة جديدة 

إلطاق وإيصال رسائلها إلى اجلمهور. 
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اليوتيوب

واصلت اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات نشر مقاطع الفيديو 
التوعوية والتعريفية باللجنة وباملنشطات من خال اليوتيوب، وقد 
مت تسجيل 5291 مشاهدة لـ )6 مقاطع فيديو(. وكذلك تقوم القناة 
الرياضية يف التلفزيون السعودي الرسمي بعرض هذه املقاطع بشكل 
الصحة  على  ومخاطرها  باملنشطات  اجلمهور  لتوعية  متواصل 

العامة. 

مت إنتاج ترجمة باللغة اإلجنليزية لستة مقاطع رسوم متحركة 	 
وقد نشرت على صفحة اللجنة على االنترنت وعلى اليوتيوب:  

1. اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات 
2. ما هي املواد احملظورة رياضياً؟ 

3. األضرار الصحية الستخدام املنشطات
4. كيف يجري فحص الرياضيني

5. انتهاكات أنظمة مكافحة املنشطات
6. العقوبات
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٢٠١٥ - ٢٠١٦م

اإلصدارات التوعوية والتعليمية

قامت اللجنة، وكجزء من نهجها يف التوعية والتعليم بتوفير أعداد من اإلصدارات واملطبوعات للرياضيني واألطقم املساندة لهم ولألندية 
واملنظمات واالحتادات الرياضية والتي تهدف إلى تعزيز معرفتهم باملنشطات ومكافحتها وكذلك مساعدة الرياضيني يف فهم مسؤولياتهم 
جتاه مكافحة املنشطات مبا يف ذلك معلومات حول البرنامج الذي تقوم به اللجنة لفحص املنشطات، والائحة الدولية ملكافحة املنشطات، 
وقائمة املواد احملظورة، والنصائح الطبية ومعلومات حول االستثناءات لألغراض العاجية واملسؤوليات عن أماكن تواجد الاعبني وأخيراً 

معلومات عن عملية جمع العينات. 
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الالئحة السعودية للرقابة على 
المنشطات في الرياضة 

لسياسات  إطاراً  توفر  التي  األساسية  الوثيقة  الائحة  هذه  تعتبر 
اللجنة  داخل  والقوانني  للنظم  وكذلك  املنشطات  ملكافحة  متسقة 
قامت  العامة.  املنظمات  وبني  املنشطات  على  للرقابة  السعودية 
للرقابة  السعودية  »الائحة  من  نسخة   4000 وتوزيع  بنشر  اللجنة 
على املنشطات يف الرياضة-2015« باللغتني العربية و اإلجنليزية، 
الرياضية  واألندية  الوطنية  االحتادات  جميع  على  توزيعها  وجرى 

واملنظمات الرياضية ذات الصلة. 

ونشر  طباعة  متت   »2016 احملظورة  الطرق  و  العناصر  »قائمة 
على  توزيعها  وجرى  واإلجنليزية،  العربية  باللغتني  نسخة    4200
الرياضية  واملنظمات  الرياضية  واألندية  الوطنية  االحتادات  جميع 
االنترنت  على  اللجنة  موقع  على  نشرها  الى  إضافة  الصلة،  ذات 
ملراجعتها وحتميلها أيضاً من خال: www.saadc.com, وكذلك 
لتكون  املنشطات  ملكافحة  الدولية  الوكالة  موقع  يف  اعتمادها  مت 

املرجع األساسي يف اللغة العربية ...

مت إعـــداد وطباعـــة وتوزيـــع النشـــرات التوعويـــة التعريفيـــة املتخصصـــة واملشـــار اليهـــا باجلـــدول وذلـــك بهـــدف توعيـــة الرياضيـــني بأخطـــار 
املنشـــطات وكذلـــك باألنظمـــة والقوانـــني ذات العاقـــة.

الكميةاللغة  اسم املطبوعةم

4000 عربي/ إجنليزي الائحة السعودية للرقابة على املنشطات1

4200عربي/إجنليزيقائمة العناصر و الطرق احملظورة 2016م2

مطوية »انتهاكات أنظمة الرقابة على املنشطات« 3
20.000عربي

10.000إجنليزي

مطوية »ماذا تعرف عن املنشطات؟« 4
20.000عربي

10.000إجنليزي

مطوية »آلية الفحص«5
20.000عربي

10.000إجنليزي

مطوية »اإلستثناء لألغراض العاجية«6
20.000عربي

10.000إجنليزي

20.000عربي مطوية »دليلك إلى الائحة السعودية للرقابة على املنشطات«7

200عربي/إجنليزيكتيب »مسؤولي الرقابة على املنشطات«8

200عربي/إجنليزي كتيب » اململكة العربية السعودية واليونسكو« 9

148.600املجموع

قائمة العناصر و الطرق المحظورة 
٢٠١٦م
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٢٠١٥ - ٢٠١٦م

المحاضرات

التوعوية يف  املزيد من احملاضرات  لعقد  ملحة  كانت احلاجة  لقد 
وأخطارها  املنشطات  حول  الضوء  من  مزيداً  لتسليط  العام  هذا 
السعودية  اللجنة  قامت  حيث  استخدامها،  على  املترتبة  واآلثار 
منها  استفاد  توعوية  محاضرات   10 بعقد  املنشطات  على  للرقابة 

حوالي  315 مستفيداً.  

بيان محاضرات اللجنة  2015م - 2016م

عدد املستفيديناملكانالتاريخاحملاضراتم

محاضرة لبطولة كرة الركبي 1
)السباعية الرياض(

25-1436/8/26هـ
10الرياض- معهد إعداد القادة)12-2015/6/13م(

محاضرة لبطولة كرة الركبي 2
)السباعية الرياض 5(

1436/11/19هـ
70الرياض- معهد إعداد القادة) 2015/09/03م(

1437/02/09هـمحاضرة منتخب رفع األثقال3
20الظهران- فندق قصر الظهران) 2015/11/21م(

1436/10/29هـمحاضرة نادي التعاون4
44بريدة - نادي التعاون)2015/08/15م(

1436/11/20هـمحاضرة نادي اخلليج5
31سيهات - نادي اخلليج2015/09/04م

محاضرة عن املنشطات ضمن دورة 6
التنظيم واإلدارة الرياضية

1437/3/13هــ
25الرياض- معهد إعداد القادة2015/12/24م

املنشطات يف مجال رياضة ألعاب 7
القوى

1437/4/11هـ
25الرياض- معهد إعداد القادة2016/01/21م

محاضرة للمنتخب السعودي لرفع 8
األثقال

05/13/ 1437 هـ
14الدمام- نادي اخلويلدية22 /02/ 2016  م

1437/07/14هـمحاضرة مدربي لعبة الكاراتيه9
28الرياض- معهد إعداد القادة2016/04/21م

محاضرة بعنوان املنشطات يف مجال 10
رياضة ألعاب القوى

1437/07/19هـ
48الرياض- معهد إعداد القادة04/26/ 2016 م

املستفيديناملجموع

10315 محاضرات

محاضرة ملدربي الكاراتيه يف معهد إعداد 
القادة بتاريخ 2016/04/21م



19

التشــاركية / الهيئة الســعودية للغذاء 
والدواء

تعتبر العاقة بني اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات والهيئة 
السعودية للغذاء والدواء على درجة عالية من األهمية حيث تهدف 
احليوية  املواد  وكذلك  اإلنسان  غذاء  سامة  ضمان  الى  األخيرة 
الغذاء  على  واإلشراف  ومراقبة   تنظيم  إلى  إضافة  والكيميائية 
والدواء ووضع معايير ومواصفات قياسية إلزامية خاصة بها سواًء 
كانت مصنعة محلياً أو مستوردة من اخلارج. وتتم عملية املراقبة أو 
الفحص لهذه املنتجات إما يف الهيئة السعودية للغذاء والدواء أو يف 
الهيئة  عاتق  على  تقع  ذلك،  على  وعاوًة  أخرى.  هيئات  مختبرات 
املسائل  بكافة  املستهلك  توعية  مسؤولية  والدواء  للغذاء  السعودية 

املتعلقة بالغذاء والدواء وباقي املنتجات األخرى. 

كما تطورت عاقة اللجنة مع الهيئة السعودية للغذاء والدواء لتصل 
إلى مرحلة أن قامت فيها اللجنة بإرسال عدد من عينات املكمات 
الغذائية واألدوية والتي استخدمت من قبل بعض الرياضيني وذلك 
ليتم فحصها والتأكد من خلوها أو عدم تلوثها باملواد احملظورة.    

لقد وضعت مثل تلك العاقة أساساً متيناً للتعاون فيما بني املنظمات 
يف  املنشطات  على  القضاء  بغرض  وذلك  العاقة  ذات  والهيئات 
اإلستقصاءات  عملية  املساعدة يف  هذه  مثل  أن  والشك  الرياضة. 
اللجنة  كثيراً  ساعدت  قد  املنشطات  عن  الكشف  يف  والتحقيقات 
السعودية للرقابة على املنشطات يف اتخاذ قرارها بشكل نزيه وعادل 

فيما يتعلق بحاالت انتهاك أنظمة مكافحة املنشطات. 
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٢٠١٥ - ٢٠١٦م

المعارض 

لم تهن عزمية اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات خال املوسم 
2015-2016م عن تنظيم معارض مكافحة املنشطات وذلك لتوعية 
السعودية  اللجنة  استهدفت  وقد  وأخطارها.  باملنشطات  زائريها 
للرقابة على املنشطات بتنظيمها هذه املعارض فئة الشباب لتوعيتهم 

1 - املعرض املصاحب لفعاليات اليوم األوملبي يف 2015/06/23م 
وبلغ عدد زواره 350 زائر

4 - معرض اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات يف اليونسكو يف 
باريس على هامش مؤمتر األطراف بتاريخ 29-2015/10/30م 

وبلغ عدد زواره 435 زائر

3 - املعرض املصاحب لدورة األلعاب الرياضية الثانية لدول مجلس 
التعاون اخلليجية - الدمام وبلغ عدد زواره 120 زائر

2 - معرض فنار سابك الصحي من 9-2015/09/16م وبلغ عدد 
زواره 506 زائر

املدارس  يف  املعارض  هذه  من  بعٍض  بإقامة  املنشطات  مبخاطر 
العدد اإلجمالي للمعارض  بلغ  التعليمية واجلامعات. وقد  واملعاهد 
التي قامت اللجنة بتنظيمها يف مختلف مناطق اململكة خال املوسم 

املاضي هو 10 معارض: 
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بن  اإلمام محمد  الرياضة يف جامعة  قياس عناصر  - معرض   6
سعود اإلسامية من 2/29 إلى 2016/03/02م وبلغ عدد زواره 

270 زائر

8 - املعرض املصاحب للبطولة الرابعة القوى رجل لعام 2016م
يف مركز »وقت اللياقة« 2016/04/18م وبلغ عدد زواره 30 زائر

7 - معرض نبراس بعنوان » ال جترب فأنت غالي علينا« والذي 
أقيم مبعهد العاصمة النموذجي من 3-2016/04/7م وبلغ عدد 

زواره 2250 زائر

للمعارض  الدولي  الرياض  مركز  يف  األول  الرياضة  معرض   -  9
 350 زواره  عدد  وبلغ  17-2016/04/19م  بتاريخ  واملؤمترات 

زائر

10 - معرض » كن لبيباً » يف مدارس بدر الثانوية 
 بتاريخ 25-2016/04/28م وبلغ عدد زواره 600 زائر

5 - املعرض املصاحب لورشة عمل اللياقة البدنية واألداء الرياضي 
يف جامعة امللك سعود بالرياض بتاريخ 5-2015/12/6م وبلغ 

عدد زواره 250 زائر



22

٢٠١٥ - ٢٠١٦م

مشاركة اللجنة يف املعارض للموسم 2016/2015م

عدد الزوارالتاريخاملعرضم

1436/09/06هـ  املعرض املصاحب لفعاليات اليوم األوملبي 1
350)2015/06/23م(

11/25-1436/12/3هـ معرض فنار سابك الصحي 2
506)9-2015/09/16م(

1436/12/30هـ - 1437/1/10هـاملعرض املصاحب لدورة الثانية لأللعاب اخلليجية 3
120) 16-8/24-2015/10م(

15-1437/1/16هـمعرض اليونسكو ) فرنسا (4
435) 29-2015/10/30م(

23-1437/02/24هـ املعرض املصاحب لورشة عمل اللياقة البدنية واألداء الرياضي 5
250)5-2015/12/6م(

20 - 22 / 1437/05هـ معرض قياس عناصر الرياضة املرتبطة بالصحة6
270) 2/29-2016/03/2م(

25-1437/06/29هـمعرض نبراس بعنوان ال جترب فأنت غالي علينا7
2250)3-2016/04/7م(

1437/07/11هـاملعرض املصاحب للبطولة الرابعة يف نادي وقت اللياقة 8
30)2016/04/18م(

10-1437/07/12هـمعرض الرياضة األول9
350)17-2016/04/19م(

18-1437/07/21هـمعرض كن لبيبا10
600)25-2016/04/28م(

الزواراملجموع

105161 معارض

ملخص عام لبرنامج التوعية الذي نفذته اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات خالل املوسم 2016-2015

برنامج التوعية للعام 2016-2015

املنشورات ورش العمل املعارض عدد املستفيدين عدد احملاضرات

148600 2 10 5571 10
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ضبــط الجــودة فــي اللجنــة الســعودية 
للرقابــة علــى المنشــطات

يف أبريل 2016م، باشرت اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات 
بإجراءات برنامج احلصول شهادة اجلودة األيزو 9001:2008، يف 
خطوة منها لتطوير العمل اإلداري يف نواح تشمل إدارة املوارد، وإدارة 
املعرفة وإدارة املخاطر. وقد قامت اللجنة بتطويع نظامها اإلداري 
االعتماد مبا  على شهادة  للحصول  تكون جاهزة  لكي  لذلك،  وفقاً 

يتوافق مع املعايير اجلديدة. 
جلميع  يثبت  سوف   9001:2008 اآليزو  شهادة  على  احلصول  إن 
على  قادرة  أنها  املنشطات  على  للرقابة  السعودية  اللجنة  شركاء 
يتم  تقدمها  التي  اخلدمة  وأن  اجلودة  مستويات  أعلى  تقدمي 

مراجعتها وتدقيقها بشكل متواصل. 
تعتبر شهادة اآليزو 9001 من األمور املهمة لتحقيق اجلودة. فهناك 
ولكن  اخلدمات،  أنواع  مختلف  تقدم  التي  املنظمات  من  العديد 
وفاعلية.  بكفاءة  خدماتها  تؤدي  التي  تلك  هي  الناجحة  املنظمات 
على  عند حصولها  املنشطات  على  للرقابة  السعودية  للجنة  ميكن 
التي  املشاكل  حتديد  على  القدرة  متتلك  أن   9001 اآليزو  شهادة 
تعترضها وبالتالي تستطيع إيجاد احللول لها. وكذلك تستطيع ومن 
اإلنتاجية  زيادة  من  والفعالية  للكفاءة   وحتسينها  تطويرها  خال 

واجلودة إلى حدها األقصى. 

مزايا اآليزو 9001

املزايا والفوائد التي ميكن للجنة السعودية للرقابة على املنشطات 
احلصول عليها: 

تعزيز رضا املجتمع الرياضي وجميع املتعاملني مع اللجنة. 	 
تكامل ومواءمة جميع اإلجراءات والعمليات الداخلية مبا يؤدي 	 

إلى زيادة اإلنتاجية. 
حتسني األداء واإلدارة الفعالة للمصاريف. 	 
منح الثقة لألطراف التي تتعامل مع اللجنة من حيث اإلنسجام 	 

والفاعلية والكفاءة. 
توفير اإلنسجام يف تقدمي اخلدمات التي تؤديها اللجنة. 	 
تخفيض التكاليف والوقت باإلستخدام األمثل للموارد. 	 
حتسني العمليات اإلدارية والتخطيطية ونقل املعلومات. 	 
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األبحاث 

ــة الســعودية  ــة للجن ــم واألبحــاث التابع ــة التعلي لقــد إســتطاعت جلن
للرقابــة علــى املنشــطات إجــراء اســتبيان بحثــي يتعلــق بالرياضيــني 
يف اململكــة العربيــة الســعودية واســتطاعت التطــرق إلــى موضــوع هــام 
يــدور حــول اســتخدام املنشــطات مــن قبــل الرياضيــني يف اململكــة 

ومفهومهــم حــول املنشــطات يف الرياضــة. 

ملخص عن الدراسة االستبيانية

نظراً لألعداد املتزايدة لنتائج فحوصات املواد احملظورة اإليجابية 
الغذائية بني الرياضيني فقد قامت  واخلاصة باستخدام املكمات 
استبيانية  دراسة  بإجراء  املنشطات  على  للرقابة  السعودية  اللجنة 
بعنوان »انتشار استخدام املواد احملظورة بني الرياضيني السعوديني؛ 

معرفتها واملوقف منها« وقد جاءت نتائجها على النحو التالي: 

تعتبر هذه الدراسة هي أول دراسة استقصائية شاملة تتطرق 	 
الى موضوع انتشار استخدام املواد احملظورة ومعرفتها وكذلك 
املوقف منها من قبل الرياضيني السعوديني يف اململكة العربية 

السعودية. 
مت إجراء هذه الدراسة من قبل اللجنة السعودية للرقابة على 	 

املركز  موقع  على  نشرها  ومت  2015م،  العام  يف  املنشطات 
األمريكي   )NCBI( احليوية  التكنولوجيا  ملعلومات  الوطني 

بتاريخ 2016/04/16م. 
أجريت هذه الدراسة اإلستقصائية الشاملة على الرياضيني 	 

السعوديني يف األندية الرياضية، واملاعب والصاالت التابعة 
لاحتادات الرياضية و الهيئة العامة للرياضة. 

علمية 	  مراجعة  على  مبنياً  البناء  ذاتي  استبيان  استخدام  مت 
ملوضوع االستبيان، ثم خضع لعملية مراجعة وتصحيح من قبل 

أعضاء يف اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات . 
العربية 	  اململكة  يف  رسمياً  املسجلني  الرياضيني  عدد  بلغ 

رياضي  نادي   170 الى  باإلضافة  رياضي   49074 السعودية 
ملختلف  ويتبعون رسمياً  اململكة  موزعني على مختلف مناطق 

االحتادات الرياضية حتت مظلة الهيئة العامة للرياضة. 

 	 22 وشملت  رياضياً،  نادياً   70 زيارة  الدراسة  هذه  اقتضت 
 22 لـ  تعود  األفراد(  أو  بالفرق  )خاصة  الرياضات  من  نوعاً 

احتاد رياضي. 
متت زيارة عدد 18 مدينة يف مختلف مناطق اململكة )الشمالية 	 

والشرقية واجلنوبية والغربية والوسطى(. 
ميثل العدد اإلجمالي للرياضيني الذين مت االلتقاء بهم )والبالغ 	 

1042 رياضي( احلجم الكلي لعينات الدراسة مبختلف أنواع 
الرياضات. 

يبلغ 	   ( بالدراسة هو 24 عاماً  املشاركني  كان متوسط أعمار 
أصغر املشاركني 15 عاماً، وأكبرهم 43 عاماً( 

أما نسبة املشاركني دون سن العشرين عاماً فقد بلغت 30 %. 	 
ثلث نسبة املشاركني كان مستواهم التعليمي دون اجلامعي.	 
ضمن 	  تلعب  تقريباً  الدراسة  يف  املشاركني  نسبة  نصف  إن 

الدرجة املمتازة ملختلف األنشطة الرياضية. 
بلغت نسبة انتشار استخدام املكمات بأنواعها بني املشاركني 	 

. % 38
كانت حبوب الفيتامني هي أكثر املكمات استخداماً )%62( .	 
العقاقير 	   ( احملظورة  املواد  استخدام  انتشار  نسبة  بلغت 

احملظورة أو العقاقير احملفزة لألداء( 4.38 %.
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املواد 	  حول  نصائح  بتلقي  املشاركني  نسبة  من   %  65 أقر 
والعقاقير احملظورة. 

العاج 	  أخصائي  هو  النصائح  لهذه  الرئيسي  املصدر  كان 
الطبيعي للنادي ثم تبعه مدرب اللياقة.

مّثل اإلعام دوراً محدوداً يف النصح والتوعية مبا يتعلق باملواد 	 
احملظورة. 

لفحص 	  خضع  أن   )%35( الدراسة  يف  املشاركني  لثلث  سبق 
املواد احملظورة سابقاً. 

أبدى معظم املشاركني عدم رغبتهم باستخدام املواد احملظورة 	 
يف املستقبل. 

22% من املشاركني أبدوا معرفتهم باستخدام بعض الاعبني 	 
أو األصدقاء للمواد احملظورة. 

كان السبب الرئيسي الستخدام املواد احملظورة عند 70 % من 	 
املشاركني هو حتسني األداء . 

يعتقد ثلث املشاركني أن استخدام املنشطات يعد سلوكاً منافياً 	 
لروح الرياضة.

يدرك ثلثي املشاركني بالدراسة وهو ما نسبته )77%( العقوبة 	 
املترتبة على إستخدام املنشطات، حيث يعتقد 67% منهم أن 

هذه العقوبات هي عادلة. 

مقارنة مع الرياضيني املتعلمني، فإن الاعبني األقل تعليماً هم 	 
من يستخدمون املواد احملظورة على األرجح. 

يقعون 	  احملظورة  املواد  يستخدمون  الذين  الاعبني  إن 
مع  مقارنة  عاماً   30-20 من  العمرية  الفئة  يف  الغالب  على 

الرياضيني دون الـ 20 عاماً. 
إن الاعبني الذين سبق لهم واستخدموا أياً من املكمات، هم 	 

املواد احملظورة مقارنة  على األرجح األكثر قابلية الستخدام 
مع من لم يسبق له استخدام مثل هذه املكمات. 

على الرغم من معرفة وإدراك الاعبني من مستخدمي املواد 	 
للروح الرياضية ورغم علمهم  احملظورة بأن ذلك يعد منافياً 
بالعقوبات املفروضة على ذلك، إال أنهم ما يزالون يستخدمون 

املواد احملظورة. 
العشرين 	  جتاوز  الذي  والسن  التعليمي،  املستوى  ضعف  إن 

كلها  الغذائية  للمكمات  املسبق  االستخدام  وكذلك  عاماً، 
احملظورة  املواد  الستخدام  العالية  بالنسبة  ترتبط  عوامل 

واملنشطات بني الرياضيني السعوديني. 
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التدريب

ورش العمل التدريبية 

تعزيــز خبــرات  علــى  العــام 2015-2016م  اللجنــة خــال  عملــت 
منســوبيها مــن مســؤولي الرقابــة علــى املنشــطات مــن خــال إرســال 
عــدد )6( مــن مســؤولي فحــص الــدم - حلضــور دورة تدريبيــة بهــذا 

اخلصــوص يف قطــر . 
اللجنــة  ســاهمت  اإلقليمــي  الصعيــد  وعلــى  أخــرى,  ناحيــة  مــن 
عــدد  إرســال  خــال  مــن  املنشــطات  علــى  الرقابــة  بخبراتهــا يف 
ــات  ــى املنشــطات للمشــاركة يف فعالي ــة عل ــن مســؤولي الرقاب )2( م
ماراثــون دبــي والــذي أقيــم بتاريــخ 01/22/ 2016م  يف اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة حيــث اكتســبوا مزيــداً مــن اخلبــرات ضمــن برنامــج 
الفحــص اخلــاص باللجنــة الســعودية للرقابــة علــى املنشــطات داخــل 

وخــارج اململكــة.

الدورة التدريبية الخامسة لمسؤولي 
الرقابة على المنشطات

نظمــت اللجنــة الســعودية للرقابــة علــى املنشــطات الــدورة التدريبيــة 
ــو  ــى املنشــطات يف 26/ ماي ــة عل اخلامســة لتأهيــل مســؤولي الرقاب
2016م وعلــى مــدى ثاثــة أيــام مبجمــع األميــر فيصــل بــن فهــد 
األوملبــي بالريــاض. حيــث تلقــى املشــاركون خــال الــدورة محاضــرات 
نظريــة وعلميــة وورش عمــل تطبيقيــة علــى يــد نخبــة مــن مســؤولي 
الرقابــة علــى املنشــطات املعتمديــن مــن الوكالــة الدوليــة ملكافحــة 

.”WADA“ املنشــطات

وقــد إســتهدفت الــدورة تأهيــل 47 مســؤوالً للرقابــة علــى املنشــطات 
حصلــوا خالهــا علــى التدريــب لرفــع كفاءتهــم للعمــل كضبــاط جمــع 
العينــات بعــد اجتيازهــم االختباريــن التحريــري و العملــي للــدورة 
دائــرة  لتوســيع  اخلطــوة  هــذه  خــال  مــن  اللجنــة  هدفــت  حيــث 
ــا. ــوب فحصه ــات املطل ــادة عــدد العين ــى املنشــطات وزي الكشــف عل

ــة لتأهيــل ضبــاط جمــع  ــة اقامــة 4 دورات  تدريبي حيــث ســبق للجن
الدولــي  املجــال  يف  التأهيــل  علــى  منهــم  عــدد  وحصــل  عينــات 
وأصبحــوا أحــد الدعائــم التــي تعتمــد عليهــا اللجنــة يف تنفيــذ برامــج 
الكشــف علــى املنشــطات علــى املســتوى احمللــي والدولــي باإلضافــة 
إلــى أن عــدد مــن الهيئــات واالحتــادات الدوليــة تقــوم باالســتعانة 
بالكــوادر الســعودية يف تنفيــذ برامــج الكشــف علــى املنشــطات يف 

البطــوالت الدوليــة.
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التشاركية / ورش العمل

ورشة عمل إدارة النتائج 

على هامش االجتماع الرابع عشر للمنظمة 
اإلقليمية لمكافحة المنشطات في دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربي 
واليمن

تؤمــن اللجنــة الســعودية للرقابــة علــى املنشــطات بأهميــة العمــل 
مــع املنظمــات األخــرى لتمكــني جميــع العاملــني يف مجــال مكافحــة 
مــن  واملدربــني  لهــم  املســاندة  واألطقــم  والرياضيــني  املنشــطات 
إلــى فهــم عميــق عــن املنشــطات وأخطارهــا  وبالتالــي  الوصــول 
مســاعدتهم باحملافظــة علــى نزاهتهــم, ضمــن بيئــة رياضيــة نزيهــة. 
ــع  ــاض االجتمــاع الراب ــة الري ــة يف مدين ــت اللجن ــك فقــد إحتضن لذل
عشــر للمنظمــة اإلقليميــة لــدول مجلس التعاون لــدول اخلليج العربي 
17-2016/02/18م  مــن  الفتــرة  يف  املنشــطات  ملكافحــة  واليمــن 
مبشــاركة وحضــور رئيــس وأعضــاء املنظمــة اإلقليميــة مــن كافــة 
ــة الدوليــة ملكافحــة  دول اخلليــج باإلضافــة إلــى مديــر مكتــب الوكال

املنشــطات WADA يف قــارة أســيا، و نائــب مديــر إدارة اللجــان 
اإلقليميــة والوطنيــة بالوكالــة الدوليــة.  وبعــد االجتمــاع مت إقامــة 
ورشــة عمــل بعنــوان “التعامــل مــع النتائــج” قدمهــا مديــر اإلدارة 
القانونيــة بالوكالــة الدوليــة ملكافحــة املنشــطات “WADA”  آدم 
كليفينــس مبشــاركة 48 عضــواً مــن جلــان االســتماع واإلســتئناف يف 
دول مجلــس التعــاون, والذيــن اطلعــوا علــى شــرح لألنظمــة اجلديــدة 
يف الائحــة الدوليــة ملكافحــة املنشــطات واملعاييــر الدوليــة املصاحبــة 
لهــا باإلضافــة إلــى طــرح عــدد مــن النقاشــات حول قضايا املنشــطات 
يف عــدد مــن الــدول اخلاصــة باســتخدام املــواد احملظــورة واعطائهــا 

ــى اســتخدامها.  توجيهــات عل
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ورش العمل ٢٠١5-٢٠١٦م

عدد املستفيدينالتاريخالورشةم

ورشة عمل مصاحبة لاجتماع الرابع عشر للمنظمة اإلقليمية 1
RADO  ملكافحة املنشطات بدول اخلليج العربي واليمن

9-1437/05/10 هـ
48)18-2016/02/19م(

الدورة التدريبية اخلامسة لتأهيل مسؤولي2
الرقابة على املنشطات

19-1437/8/21هـ
47)26-2016/5/28م(

املجموع 95

محاضرات/ معارض / ورش عمل
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الكشف 

اجلهــة  هــي  املنشــطات  علــى  للرقابــة  الســعودية  اللجنــة  تعتبــر 
املســؤولة عــن إجــراء عمليــات فحــص املنشــطات والكشــف عنهــا 
ــني  ــى الرياضي ــع الفحوصــات عل ــدءاً مــن توزي ــا؛ ب ــف مراحله مبختل
والرياضــات حســب خطــة توزيــع الفحوصــات مــروراً بجمــع العينــات 
لقوانــني  جميعهــا  تخضــع  والتــي  النتائــج  إدارة  مبرحلــة  وانتهــاًء 
الدوليــة  بالائحــة  ممثلــة  املنشــطات  ملكافحــة  الدوليــة  الوكالــة 
ملكافحــة املنشــطات وكذلــك باملعيــار الدولــي للفحــص والتقصــي. 
ويقتضــي عملنــا يف اللجنــة الســعودية للرقابــة علــى املنشــطات القيــام 
بتنفيــذ برنامــج شــامل للكشــف عــن املنشــطات علــى طيــف واســع مــن 

والرياضــات.  الرياضيــني 

ــغ مجمــوع أعــداد املهمــات  خــال املوســم املاضــي 2015-2016م بل
التــي قامــت اللجنــة الســعودية للرقابــة علــى املنشــطات بتنفيذهــا 
177 مهمــة أدت جلمــع 1127 عينــة بــول ودم )893 عينــة داخــل 
ــة خــارج املنافســات( وقــد شــملت  ــى 234 عين املنافســات إضافــة إل
17 رياضــة جــرت علــى أرض 58 مرفــق رياضــي, يف 23 مدينــة. وقــد 
قــام بتنفيــذ تلــك العمليــات 29 مســؤوالً للرقابــة علــى املنشــطات 

ــات.  ــع العين ــاط جم ــن مســاعدي ضب ــك 22 م وســاعدهم يف ذل
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دورة األلعاب الرياضية الثانية لدول مجلس 
التعاون الخليجية أكتوبر ٢٠١5م

احتضنــت اململكــة العربيــة الســعودية دورة األلعــاب الرياضيــة الثانيــة 
لــدول مجلــس التعــاون اخلليجيــة يف الدمــام يف الفتــرة مــن 26-15 

أكتوبــر 2015م. 
التاليــة:  األلعــاب  علــى  للــدورة  الرياضــي  البرنامــج  اشــتمل  وقــد 
كــرة الطائــرة, كــرة اليــد, كــرة الهــدف, ألعــاب القــوى, كــرة القــدم, كــرة 
الســلة, رفــع األثقــال, تنــس الطاولــة, البولينــغ, الكاراتيــه، الســباحة و 

الفروســية. 
عملــت اللجنــة الســعودية للرقابــة علــى املنشــطات ممثلــة باللجنــة 
الطبيــة ومكافحــة املنشــطات يف دورة األلعــاب الرياضيــة الثانيــة 
لــدول مجلــس التعــاون اخلليجيــة علــى تأســيس شــراكة مــع الوكالــة 
الدوليــة ملكافحــة املنشــطات وذلــك ملراجعــة برنامــج الرقابــة علــى 
علــى  العمــل  وكذلــك  واإلشــراف عليــه  الــدورة  املنشــطات خــال 
ــى االتصــاالت  ــي عل ــج التعاون ــره. اشــتمل هــذا النه حتســينه وتطوي
ــة ملكافحــة  ــة الدولي ــني الوكال ــاب ب ــل انطــاق األلع ــت قب ــي أجري الت
املنشــطات واللجنــة الطبيــة ومكافحــة املنشــطات واللجنــة الســعودية 

للرقابــة علــى املنشــطات. 
ــات التــي مت جمعهــا وفقــاً لبرنامــج  ــي للعين ــغ العــدد اإلجمال لقــد بل
ــدول  ــة ل ــة الثاني ــاب الرياضي ــى املنشــطات يف دورة األلع ــة عل الرقاب
مجلــس التعــاون اخلليجــي 215 عينــة )206 عينــة بــول / 9 عينــات 
دم(. وامتــدت عمليــات الفحــص لتشــمل 12 رياضــة و 191 رياضيــاً 

مــن خمــس دول مشــاركة ضمــن الــدورة. وهــذا يشــكل مــا نســبته 
حوالــي 25 % مــن أعــداد الرياضيــني املشــاركني يف املنافســات خــال 

الــدورة. 
بحلــول الرابــع مــن شــهر ديســمبر كانــت جميــع النتائــج قــد صــدرت 
ومت اإلبــاغ عــن حالتــني لنتائــج حتليــل عكســية )إيجابيــة( مــن قبــل 
مختبــر قطــر للكشــف عــن املنشــطات املعتمــد مــن الوكالــة الدوليــة 

ملكافحــة املنشــطات. 

تشــكل فريــق الكشــف عــن املنشــطات مبجــــمله مــن 18 مســؤوالً 
)15 مــن الســعودية, واحــد مــن الكويــت, وآخــر مــن البحريــن وواحــد 
مــن عمــان(, وكذلــك مــن أربــع مــن مســؤولي جمــع عينــات الــدم و 8 
مســاعدين. كانــت اللجنــة الطبيــة وجلنــة مكافحــة املنشــطات تقــوم 
بعقــد اجتماعــات يوميــة طــوال فتــرة احلــدث الرياضــي. وقــد أعجــب 
فريــق املراقبــني املســتقلني مبســتوى الكفــاءة املهنيــة وااللتــزام اللــذان 
فريــق  أعــرب  وكذلــك  املنشــطات.  علــى  الرقابــة  فريــق  أبداهمــا 
املراقبــني املســتقلني عــن تقديــره العالــي لقيــام فريــق الرقابــة علــى 
املنشــطات بالتطبيــق الفــوري وتنفيــذ جميــع االقتراحــات والتوصيــات 
ــة مكافحــة  ــة وجلن ــة الطبي ــى اللجن ــني إل ــق املراقب ــا فري ــي قدمه الت

املنشــطات لتطويــر عمليــة الرقابــة علــى املنشــطات. 

ضابط جمع
عينات

مسؤول
سحب الدم

مساعد ضابط
جمع عينات

٤

٨

١٨

فريق جمع العينات في الدورة
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برنامج الرقابة على المنشطات لدورة 
األلعاب الرياضية الثانية لدول مجلس 

التعاون الخليجي

٨
عينات بول

عينات إضافية

عينات سلبية 

عينات دم

عينات ايجابية

٢٠٦

٩

٢١٣
٢

١٩١ ٨

١١٥

عينات دم
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مجموع العينات التي تم جمعها خالل الدورة

نتائج التحاليل

إجمالي الفحوصات
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٢
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فحوصات الكشف في البرنامج الوطني للرقابة على المنشطات خالل الموسم ٢٠١5-٢٠١٦م

بداية البرنامج: 1436/08/25هـ  هـ )2015/06/12م(

نهاية البرنامج:

داخل خارج املنافسة
املنافسة

مساعد مسؤول رقابة 
على املنشطات 

مسؤول رقابة 
الرياضاتاملرافقاملدنعلى املنشطات

2348932229235817

إجمالي عدد العينات: 1127
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يوضح اجلدول التالي توزيع إجمالي عدد العينات التي مت جمعها على الرياضات املستهدفة بالفحص. 

الريــــــــــاضةم
البرنــــــــــامج الوطني

اإلجمالياملجموع أعداد العيـــــــــــنات
خارج املنافســــةداخل املنافســـــــــة

دمبولدمبولدمبول
585-585-193-392كرة القدم 1
18-18---18املصارعة 2
11513128--11513العاب القوى 3
25-25---25اجلودو 4
35-35---35كرة الطائرة 5
68-68---68كرة اليد 6
46-46---46كرة السلة 7
3032813581674رفع األثقال 8
16-16---16كرة املاء 9
20-20---20التايكوندو 10
7-7---7كرة الطاولة 11
8-8---8الدراجات الهوائية 12
12-12---12البولينج13
17-17---17املاكمة 14
27-27---27الكاراتيه15
7-7---7الفروسية16
32234-322السباحة17

87518221131096311127املجموع
893234إجمالي العينات

عينات بول

داخل المنافسة خارج المنافسة

٨٩٣
٨٧٥

١٨
٢٣٤ ٢٢١

١٣

عينات دم

المجموع
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اإلنتهاكات حسب الرياضة

اإلنتهاكات خالل الموسم ٢٠١٥-٢٠١٦
ونسبة االنتهاكات حسب الرياضة

النسبةاالنتهاكاتالعيناتالرياضةم 
1.3 %741رفع أثقال1
3.7 %271كاراتيه2
0.6 %5854كرة قدم3
2.1 %461كرة سلة4
3.9 %1285ألعاب قوى5
4.4 %683كرة يد6
5 %201تايكوندو7
5.5 %181املصارعة8
4 %251جودو9

النتائج  خالل الموسم 2016-2015

نسبة النتائج 
اإليجابية إيجابية سلبية

إجمالي عدد العينات
خارج املنافسة داخل املنافسة

دم بول دم بول

%1,5 17 1110
13 221 18 875

234 893
%20,8 %79,2
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داخل المنافسة

خارج المنافسة

٪٧٩٫٢

٪٢٠٫٨

٢٥

١٨

االنتهاكات
١

٢٠

٦٨

١٢٨

٤٦

٥٨٥

٢٧

٧٤

االنتهاكات
١

االنتهاكات
١

االنتهاكات
٣

االنتهاكات
٥

االنتهاكات
١

االنتهاكات
٤

االنتهاكات
١

االنتهاكات
١

الجودو

المصارعة

التايكواندو

كرة اليد

ألعاب
القوى

كرة السلة

كرة القدم

الكاراتيه

رفع األثقال

اإلنتهاكات حسب الرياضة

العينات التي جرى جمعها داخل وخارج المنافسة
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  2010 - 2009 2011 – 2010 2012 – 2011 2013 – 2012 2014-20132015-2014

86947998123159املهمات
242323232220الرياضات

121612152424املدن
404845416060املاعب

252623403056فرق الكشف

العينات
351

) د = 319( 
)خ=32(

461
) د = 387( 

)خ=74(

430
) د = 370( 

)خ=60(

507
) د = 442( 

)خ=65(

616
) د = 402( 

)خ=214(

810
) د = 608( 

)خ=202(
332447416480603794النتائج السلبية
191414271316النتائج االيجابية
-36--12انتهاكات أخرى

1,97%2.11%5.32 %3.25 %3.03 %٥٫٤٠ %النسبة

برنامج الكشف للمواسم الستة الماضية

د = داخل املنافسة ، خ = خارج املنافسة

االستثناءات لألغراض العالجية
قامــت جلنــة اإلســتثناء لإلســتخدام العاجــي )TUE( وخــال املوســم 
وافقــت  العاجــي؛  لإلســتثناء  طلبــاً   15 باســتام  2015-2016م 
علــى منــح 9 اســتثناءات منهــا وذلــك لرياضيــني يعانــون مــن مشــاكل 
ــى مــواد محظــورة.  ــوي عل ــر قــد حتت تســتوجب اســتخدامهم لعقاقي
وكذلــك رفضــت اللجنــة 6 طلبــات إســتثناء لألغــراض العاجيــة 

أخــرى. 

العقوبات 
أعلنــت اللجنــة الســعودية للرقابــة علــى املنشــطات عــن عقوبــات بحــق 
17 رياضيــاً إضافــة ألحــد أفــراد األطقــم املســاندة للرياضي إلنتهاكهم 
أنظمــة مكافحــة املنشــطات يف الرياضــة يف العــام 2016/2015م، وقد 
جــرى نشــر أســمائهم مــع التفاصيــل املتعلقــة بتلــك االنتهــاكات علــى 
موقــع اللجنــة يف االنترنــت: www.saadc.com وفيمــا يلــي جــدوالً يبــني 
ــادي  ــة الســم الن ــاك إضاف ــا االنته ــي جــرى فيه ــواع الرياضــات الت أن

واملــادة أو الطريقــة احملظــورة التــي مت اســتخدامها. 
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قضايا ٢٠١٦/٢٠١5م

االنتهاك/ املادة احملظورة نوع املادةالنادي/ الفريقالرياضة م

Drostanoloneمواد بنائيةقطر رفع أثقال 1

Stanozolol مواد بنائيةاإلماراتكاراتيه2

Cathineمنبهاتالباطنكرة قدم3

Cathineمنبهاتالوحدةكرة سلة4

Amphetamineمنبهاتاالحتادكرة قدم5

)darbepoetin )dEPOهرموناتضمكألعاب قوى 6

Amphetamineمنبهاتاخلليجكرة قدم7

Amphetamineمنبهاتاالحتادألعاب قوى8

Amphetamineمنبهاتضمكالعاب قوى 9

Amphetamineمنبهاتالنخيلالعاب قوى10

Amphetamineمنبهاتالعربيكرة يد11

Amphetamineمنبهاتالقادسيةكرة يد12

Amphetamineمنبهاتالهدىكرة يد13

Amphetamineمنبهاتجرشتايكوندو14

Oxandroloneمواد بنائيةالصفاألعاب قوى15

مواد بنائية+ محوالت االتفاقاملصارعة16
Drostanolone + tamoxifen استقابية

Boldenone + Testosteroneمواد بنائية+هرموناتالوحدةجودو17

 اعطاء و اعانةإعطاء مواد محظورةالباطنكرة القدم18
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ملخص البرنامج السعودي للرقابة على املنشطات يف املوسم 2016-2015

العوامل البنائية

٪٢٦

المحوالت االستقالبية

تم استخدام عدد ١٩ مادة محظورة من قبل ١٧ رياضي

٪٥

الهرمونات

٪١١

المنبهات

٪٥٨

رسم بياني لبرنامج الكشف للمواسم السبعة الماضية
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١٠٠٠

٨٠٠

٦٠٠

٤٠٠

٢٠٠

٠

٣٥١ ٣٣٢
٤٣٠ ٤١٦ ٥٠٧ ٤٨٠

٦١٦ ٦٠٣

٨١٠ ٧٩٤

٢م
٠١٠

 - ٢
٠٠٩

١٦١٣٢٧١٤١٩

٢م
٠١٢

-٢٠
١١

٢م
٠١٣

-٢٠
١٢

٢م
٠١٤

-٢٠
١٣

٢م
٠١٥

-٢٠
١٤

٤٦١ ٤٤٧

١٤

٢م
٠١١

-٢٠
١٠

١١٢٧ ١١١٠

١٧

٢م
٠١٦

-٢٠
١٥

مجموع العينات النتائج السلبية  النتائج االيجابية
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