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للمنظمة االردنية لمكافحة المنشطات   الحصائيالتقرير ا

   1220لعام 
  

  
  

  
   :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 

  

 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 

  المنشطات.المكون من مسؤولي ومرافقي فحص 

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

للحدث الرئيسي، و يتم تنفيذ   اللجنة المنظمة أو خالل اإلتحاد الدولي أو المنظمة األردنية لمكافحة المنشطات 
  . مدربين لفحص تعاطي المنشطات لفحوصات من قبل موظفين معتمدين وجميع ا
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  . 2120وتبين الجداول التالية تفاصيل العينات التي تم جمعها من قبل المنظمة لعام  

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

  67  العدد الكلي للعينات (عينات بول ) 
  8  فحوصات داخل إطار المنافسة 
  59  فحوصات خارج إطار المنافسة 

  

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

 االتحاد  عدد العينات  
 مالكمة   12
 تايكواندو 7

 بناء االجسام   13
 السباحة  3
 جودو  2
 كراتية  1
 العاب القوى  1
 الرماية  1
 كرة السلة   1
 رفع االثقال  1
 الدراجات   1
بارالمبية   –تنس طاولة  3  

بارالمبية  –رفع اثقال  20  
بارالمبية  –العاب قوى  1  

 العدد الكلي للعينات   67
   

  

  

  

  

  

  


