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التقرير السنوي للمنظمة االردنية لمكافحة المنشطات لعام  
2020   

  
  
  

  
   :من هي المنظمة األردنية لمكافحة المنشطات

 
مكافحة   عتماد وتنفيذ قواعد إم على المستوى المحلي والوطني با هي المنظمة الرئيسية المسؤولة عن القي  

العينات و وتوجيه عمليات جمع  التحقيقات.إالمنشطات  وإجراء  االختبارات  نتائج  المنظمة   تم  وقد   دارة  إنشاء 
المنشطات من   لمكافحة  التوعية والتثقيف  أاالردنية  وتقديم  المنشطات  اردنية خالية من  بيئة رياضية  ايجاد  جل 

المنشطات    يجاد بيئة عالمية خالية منإللشباب االردني في هذا المجال والتعاون والتنسيق مع كافة الدول من اجل  
  .ومخاطرها

  

 الرؤية:   

  إن المنظمة االردنية لمكافحة المنشطات تسعى الى رؤية اردنية تثمن وتتبنى ثقافة رياضة خالية من المنشطات. 

  

  المهمة : 

لمكافحة المنشطات في تعزيز وتنسيق ورصد مكافحة تعاطي المنشطات في مجال    تتمثل مهمة المنظمة االردنية 
  جميع اشكالها. الرياضة في 

  

  البرنامج االردني لمكافحة المنشطات :  االنشطة التي يعنى بها 

  . فحص المنشطات 

   . إدارة النتائج 

  . التعليم والتوعية 

   . انشطة اخرى 
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 فحص المنشطات :  
 

إن المنظمة األردنية لمكافحة المنشطات هي المسؤولة عن إجراء الفحوصات على المستوى المحلي   
وأيضاً إعتماد وتنفيذ قواعد مكافحة المنشطات وتوجيه عمليات فحص وجمع العينات من خالل فريق الفحص 

  المكون من مسؤولي ومرافقي فحص المنشطات.

تعمل المنظمة االردنية لمكافحة المنشطات على إجراء فحص المنشطات داخل وخارج إطار المنافسة      
من  أي مكان في أي وقت و ) الدم أو/ و البول أي رياضي اردني للفحص (  أن يخضع   الممكنحيث انه من  

للحدث الرئيسي، و يتم تنفيذ   المنظمةاللجنة   أو خالل اإلتحاد الدولي أو المنظمة األردنية لمكافحة المنشطات 
  . مدربين لفحص تعاطي المنشطات لفحوصات من قبل موظفين معتمدين وجميع ا

  
  . 2020وتبين الجداول التالية تفاصيل العينات التي تم جمعها من قبل المنظمة لعام  

  المنافسة : )  العدد الكلي للفحوصات التي تم إجرائها داخل وخارج إطار 1الجدول رقم (

  35  العدد الكلي للعينات (عينات بول ) 
  11  فحوصات داخل إطار المنافسة
  24  فحوصات خارج إطار المنافسة

  

  ) عدد العينات التي جمعت من كل رياضة : 2الجدول رقم (

 االتحاد  عدد العينات  
 مالكمة  10
 تايكواندو  9
 بناء االجسام   6
 رماية   2
بارالمبية   8  

 العدد الكلي للعينات   35
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 2020لعام مكافحة المنشطات ل المنظمة االردنية  نتهاكات قواعدإأدارة النتائج  و  :  

إحدى مسؤوليات المنظمة االردنية لمكافحة المنشطات إدارة انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات التي  إن  
ال ) حاالت من  4(   2020، حيث كان عدد الحاالت االيجابية لعام  المعاونرياضيون أو أفراد الطاقم  يرتكبها 

رياضة بناء االجسام كما وكان هناك حالتين لرفض الخضوع للفحص من رياضة بناء االجسام ليصبح مجموع  
  .  2020) حاالت للعام 6انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات (

  

   : التعليم  

القواعد  والتعريف بمخاطر المنشطات وتعنى المنظمة االردنية لمكافحة المنشطات بتقديم التعليم والتوعية    
الناظمة لمكافحة المنشطات والتي تشمل الفحوصات وطرق إجرائها "عمليات جمع العينات " و العقوبات المترتبة  

المنشطات   انتهاكات قواعد مكافحة  بتنظيم محاضرات    وحقوق و واجبات الرياضي  على  المنظمة  تقوم  حيث 
كما وتعنى المنظمة    ،غيرهم من طالب الجامعات  رياضين واالطقم المعاونة ونشر المعرفة بين التوعوية من اجل  

ومرافقي   لضباط    ورات تدريبةحيث تعقد المنظمة سنويا د   االردنية لمكافحة المنشطات ببناء القدرات االردنية  
  فحص المنشطات . وتبين الجداول التالية التفاصيل :  

  

  :   )1( وعددها  ) المحاضرات التي عقدت من قبل المنظمة االردنية لمكافحة المنشطات3جدول رقم ( 

 اسم اإلتحاد  عدد المحاضرات
   العبي االعداد االولمبي محاضرة ل   1

  

  :  ) 1وعددها () دورات ضباط فحص المنشطات 4جدول رقم ( 

  التاريخ  الدورة
    12شهر  فحص المنشطات  إعادة إعتماد ضباط دورة 

  

  

  


