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 لجنة االستثناء 
لالستخدام العالجي



ما هي لجنة االستثناء لالستخدام العالجي؟
بصفتك العب رياضي، قد تحتاج إلى تناول عقار معين في حال 
هذا  إدراج  حال  وفي  الصحية.  الظروف  بعض  أثناء  أو  مرضك 
على  الحصول  لك  يجوز  المحظورة،  المواد  قائمة  في  العّقار 

استثناء لالستخدام العالجي يسمح لك بتناول هذا العّقار.

ما فائدة الحصول على استثناء لالستخدام العالجي؟                                                          
إمكانية  العالجي  لالستخدام  االستثناء  لجنة  لك  تضمن 
تناول العقاقير في الحاالت الطبية المشروعة، حتى ولو كان 

هذا العّقار ضمن قائمة العقاقير أو الوسائل المحظورة.
بذلك  العالجي  لالستخدام  االستثناء  لجنة  موافقة  تجنبك 

مخاطر العقوبات الناتجة عن االختبار االيجابي. 

من يمكنه الحصول على استثناء االستخدام العالجي؟
تعاطي  لمراقبة  يخضع  رياضي  العب  أي  على  يتعين 
المنشطات الحصول على استثناء لالستخدام العالجي قبل 
الحفاظ على جميع  المحظورة. ويتم  العقاقير  أي من  تناول 

المعلومات المقدمة في سرية تامة. 

متى يتم التقدم للحصول على طلب االستثناء؟
ال  بمدة  فعالية  أي  في  المشاركة  قبل  الطلب  تقديم  يجب 
تقل عن 30 يومًا. ويمكن اعتماد منح االستثناء لالستخدام 
أو حاالت الطوارئ  الحاالت االستثنائية  بأثر رجعي في  العالجي 

اذكر العالج المعتمد في نموذج مراقبة تعاطي المنشطات.القصوى.

لالستخدام  االستثناء  طلب  اعتماد  على  حصولك  أكد 
العالجي.

 
لالستخدام  االستثناء  لجنة  اعتماد  من  نسخة  اعرض 

العالجي لمسؤول مراقبة تعاطي المنشطات.

لجنة  مواقفة  على  للحصول  التقديم  إجراءات  إدراج  تم 
الدولية  المعايير  ضمن  العالجي  لالستخدام  االستثناء 
العالمية  الوكالة  بمعرفة  نشرها  تم  والتي  بها  الخاصة 
يمكنك  المعلومات،  من  لمزيد  المنشطات.  لمكافحة 
الوطنية  المنظمة  أو  المعني  الدولي  االتحاد  مع  التواصل 

لمكافحة المنشطات المعنية )نادو(.

ملحوظة: ال تعتمد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات 
االستثناءات لالستخدام العالجي.

 لجنة االستثناء لالستخدام 
العالجي

نصائح لجنة االستثناء لالستخدام العالجي 
خالل مراقبة تعاطي المنشطات

خطوات الحصول على استثناء 
لالستخدام العالجي

1

2

3

4

قدم طلب للحصول على نموذج لجنة االستثناء لالستخدام 
من  أو  المعنية  المنشطات  مكافحة  منظمة  من  العالجي 
مكافحة  معلومات  إدارة  نظام  أو  آدمز(   ( برنامج  خالل 
المنشطات التابع للوكالة العالمية المكافحة للمنشطات.*

منظمة  إلى  بإرساله  تقوم  ثم  اللجنة،  نموذج  طبيبك  يمأل 
مكافحة المنشطات المعنية.

بمجرد تقديم الطلب للجنة االستثناء لالستخدام العالجي، 
مكافحة  منظمة  بمعرفة  الخبراء  من  لجنة  اختيار  يتم 
طلب  واعتماد  طلبك  لمراجعة  المعنية  المنشطات 

االستثناء لالستخدام العالجي في الحاالت التالية:

التأكد من تدهور حالتك الصحية إذا لم تتناول هذه العقاقير.
لى  وتقتصر  الرياضي،  أدائك  من  العقاقير  هذه  تعزيز  عدم 

إعادتك إلى حالتك الصحية الطبيعية.
عدم توفر عقاقير بديلة.

كان  إذا  المعنية  المنشطات  مكافحة  منظمة  توصي 
رفض  حالة  وفي  ال.  أم  المدرجة  العقاقير  تناول  بإمكانك 
الطعن في قرار  باألسباب. ويحق لك  إخبارك  الطلب، سيتم 

رفض اللجنة.


