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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ 
ՍՊՈՐՏՈՒՄ  ԴՈՊԻՆԳԻ  ԴԵՄ  ՊԱՅՔԱՐԻ  ՄԱՍԻՆ 

 
Փարիզ, հոկտեմբերի 19-ը, 2005 թվական 

 
Միավորված ազգերի կազմակերպության կրթության, գիտության և մշակույթի 
հարցերով գլխավոր խորհրդաժողովը, այսուհետ` ՅՈՒՆԵՍԿՕ, հանդիպելով 2005 
թվականի հոկտեմբերի 3-ից 21-ը Փարիզում կայացած իր 33-րդ նստաշրջանի 
ժամանակ, 
 
հաշվի առնելով, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նպատակը խաղաղությանն ու 
անվտանգությանը նպաստելն է` կրթության, գիտության և մշակույթի միջոցով 
աջակցելով ազգերի միջև համագործակցությանը, 
 
վկայակոչելով մարդու իրավունքների վերաբերյալ գործող միջազգային 
փաստաթղթերը, 
 
հաշվի առնելով Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի 
կողմից 2003 թվականի նոյեմբերի 3-ին ընդունված 58/5-րդ բանաձևը, որը 
վերաբերում է սպորտին` որպես դաստիարակությանը, առողջությանը, 
զարգացմանը և խաղաղությանն աջակցելու միջոցի, մասնավորապես բանաձևի 
7-րդ պարբերությունը, 
 
գիտակցելով, որ սպորտը պետք է կարևոր դեր ունենա առողջության 
պահպանման, բարոյական, մշակութային և ֆիզիկական դաստիարակության, 
ինչպես նաև միջազգային փոխըմբռնմանն ու խաղաղությանը նպաստելու 
հարցերում, 
 
նշելով միջազգային համագործակցությունը խրախուսելու և համակարգելու 
անհրաժեշտությունը, որը պետք է ուղղված լինի սպորտում դոպինգի 
վերացմանը, 
 
մտահոգված լինելով սպորտում մարզիկների կողմից դոպինգ օգտագործելու 
հանգամանքով և նրանց առողջության, արդար խաղի սկզբունքի, 
խարդախության վերացման և սպորտի ապագայի վրա ունեցող դրա 
հետևանքներով, 
 
գիտակցելով, որ դոպինգը վտանգում է էթիկայի սկզբունքները և դաստիարակ-
չական արժեքները, որոնք ամրագրված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ֆիզիկական 
դաստիարակության և սպորտի միջազգային խարտիայում և Օլիմպիական 
խարտիայում, 
 
վկայակոչելով, որ «Դոպինգի օգտագործման դեմ» կոնվենցիան և դրա լրացուցիչ 
արձանագրությունը, որոնք ընդունվել են Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում, 
համարվում են միջազգային հանրային իրավունքի գործիքներ, որոնց վրա են 
հիմնվում երկրների հակադոպինգային քաղաքականությունը և 
միջկառավարական համագործակցությունը, 
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վկայակոչելով դոպինգի վերաբերյալ առաջարկությունները, որոնք ընդունվել են 
սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության համար պատասխանատու 
նախարարների և ղեկավար պաշտոնյաների երկրորդ, երրորդ և չորրորդ 
միջազգային խորհրդաժողովներում` կազմակերպված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից 
Մոսկվայում 1988 թվականին, Պունտա դել Էստեյում` 1999 թվականին և 
Աթենքում` 2004 թվականին, ինչպես նաև 32 C/9 բանաձևը` ընդունված 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր խորհրդաժողովի 32-րդ նստաշրջանի ժամանակ` 2003 
թվականին, 
 
նկատի ունենալով Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալության կողմից 
2003 թվականի մարտի 5-ին Կոպենհագենում կայացած «Սպորտում դոպինգի 
վերաբերյալ» համաշխարհային խորհրդաժողովի ժամանակ ընդունված 
Համաշխարհային հակադոպինգային օրենսգիրքը, ինչպես նաև «Սպորտում 
դոպինգի դեմ պայքարի մասին» Կոպենհագենի հռչակագիրը, 
 
գիտակցելով նաև առաջատար մարզիկների ազդեցությունը երիտասարդների 
վրա, 
 
գիտակցելով դոպինգի հայտնաբերման նպատակներով հետազոտությունների 
իրականացման և դրանց օժանդակելու շարունակական անհրաժեշտությունը և 
այն գործոնների ավելի խորը ըմբռնումը, որոնք հանգեցնում են դոպինգի 
օգտագործմանը` վերջինիս կանխարգելման ռազմավարության առավելագույն 
արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով, 
 
հաշվի առնելով նաև մարզիկներին, մարզիկին օժանդակող անձնակազմին և լայն 
հասարակությանը դոպինգի օգտագործման կանխարգելման հարցերի շուրջ 
շարունակական իրազեկման կարևորությունը, 
 
ուշադրություն դարձնելով հակադոպինգային ծրագրերի իրականացման համար 
Մասնակից պետությունների կարողությունները զարգացնելու 
անհրաժեշտությանը, 
 
հաշվի առնելով, որ սպորտի համար պատասխանատու պետական մարմինները 
և կազմակերպությունները լրացուցիչ պատասխանատվություն են կրում 
սպորտում դոպինգի օգտագործման կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի և, 
մասնավորապես արդար խաղի սկզբունքի հիման վրա, սպորտային 
իրադարձությունների պատշաճ անցկացման և դրանց մասնակիցների 
առողջության պահպանման համար, 
 
գիտակցելով, որ նշված մարմինները և կազմակերպություններն այդ 
նպատակներով պետք է համատեղ աշխատեն` համապատասխան բոլոր 
մակարդակներում ապահովելով անկախության և թափանցիկության ամենաբարձ 
աստիճանը,  
 
վճռական լինելով ձեռնարկել լրացուցիչ և ավելի գործուն համատեղ քայլեր 
սպորտում դոպինգը վերացնելու գործում, 
 
գիտակցելով, որ սպորտում դոպինգը վերացնելը մասամբ կախված է հակադո-
պինգային չափանիշների և սպորտում գործելակերպի հետևողական 
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համապատասխանեցումից, ինչպես նաև ազգային ու համաշխարհային 
մակարդակում համագործակցությունից, 
 
ընդունում է սույն Կոնվենցիան 2005 թվականի հոկտեմբերի 19-ին: 
 
 

I. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ  ՈԼՈՐՏԸ 
 
Հոդված 1. Կոնվենցիայի նպատակը 
 
Սույն Կոնվենցիայի նպատակը, սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության 
բնագավառում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործունեության ծրագրի և ռազմավարության 
շրջանակներում, սպորտում դոպինգի օգտագործման կանխարգելմանն ու 
դոպինգի դեմ պայքարին նպաստելն է` նպատակ ունենալով վերացնել այն: 
 
 
Հոդված 2. Սահմանումները 
 
Ստորև շարադրված սահմանումները պետք է մեկնաբանվեն Համաշխարհային 
հակադոպինգային օրենսգրքի համատեքստում: Սակայն վեճի դեպքում 
գերակայում են Կոնվենցիայի դրույթները: 
 
Սույն Կոնվենցիայի նպատակներով` 
 
1. «Դոպինգ-ստուգման հավատարմագրված լաբորատորիաներ» նշանակում է` 
լաբորատորիաներ, որոնք հավատարմագրված են Համաշխարհային 
հակադոպինգային գործակալության կողմից: 
 
2. «Հակադոպինգային կազմակերպություն» նշանակում է`  սուբյեկտ, որը 
պատասխանատու է դոպինգ-ստուգման գործընթացի յուրաքանչյուր մասի 
նախաձեռնման, իրականացման և կատարման վերաբերյալ կանոններ ընդունելու 
համար: Դրանք են, օրինակ` Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն, Միջազգային 
պարօլիմպիկ կոմիտեն, այլ կազմակերպություններ, որոնք խոշոր միջոցառումներ 
են անցկացնում և տեղում իրականացնում տեստավորում, Համաշխարհային 
հակադոպինգային գործակալությունը, միջազգային ֆեդերացիաները և ազգային 
հակադոպինգային կազմակերպությունները:  
 
3. «Հակադոպինգային կանոնների խախտում» սպորտում նշանակում է` մեկ կամ 
մի քանի հետևյալ խախտումները. 
 
ա) արգելված նյութի (սուբստանցիայի) կամ դրա մետաբոլիտների կամ 
մարկերների առկայությունը մարզիկի օրգանիզմից վերցված նմուշներում. 
 
բ) արգելված նյութի (սուբստանցիայի), արգելված միջոցների օգտագործումը 
կամ օգտագործման փորձը. 
 
գ) նմուշ վերցնելու համար ներկայանալուց հրաժարվելը կամ, համաձայն 
հակադոպինգային կիրառվող կանոնների, ծանուցագիր ստանալուց հետո 
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առանց հարգելի պատճառի նմուշ վերցնելու համար չներկայանալը, կամ նմուշ 
վերցնելուց այլ կերպ խուսափելը. 
 
դ) կիրառվող այնպիսի պահանջները խախտելը, որոնք վերաբերում են մարզիկի                 
հասանելիությանը արտամրցաշարային տեստավորման համար, այդ թվում` նրա 
գտնվելու վայրի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն չտրամադրելուն և 
այնպիսի տեստավորումներին չներկայանալուն, որոնք նշանակվել են ողջամիտ 
կանոնների հիման վրա.  
 
ե) կեղծարարությունը կամ կեղծման փորձը դոպինգ-ստուգման ցանկացած 
փուլում. 
 
զ) արգելված նյութեր (սուբստանցիաներ) կամ միջոցներ պահելը. 
 
է) ցանկացած արգելված նյութի (սուբստանցիայի) կամ միջոցի վաճառքը: 
 
ը) որևէ մարզիկի արգելված նյութեր (սուբստանցիաներ) ներարկելը կամ 
ներարկման փորձ կատարելը կամ նրա նկատմամբ արգելված միջոց 
օգտագործելը կամ օգտագործման փորձ կատարելը կամ աջակցելը, 
խրախուսելը, օգնելը, դրդելը, թաքցնելը կամ ցանկացած այլ կերպ գործակցելը, 
որոնք կապված են հակադոպինգային կանոնների խախտման կամ խախտման 
փորձի հետ: 
 
4. «Մարզիկ» նշանակում է` դոպինգ-ստուգման նպատակներով, ցանկացած անձ, 
որն զբաղվում է սպորտով միջազգային կամ ազգային մակարդակում, ինչպես դա 
սահմանվում է ազգային հակադոպինգային յուրաքանչյուր կազմակերպության 
կողմից և ընդունվում Մասնակից պետությունների կողմից, ինչպես նաև 
ցանկացած այլ անձ` սպորտով զբաղվող կամ մարզական ավելի ցածր 
մակարդակի միջոցառումների մասնակցող, ինչպես դա ընդունվում է Մասնակից 
պետությունների կողմից: «Մարզիկ» նշանակում է` կրթական և ուսումնական 
նպատակներով, ցանկացած անձ, որն զբաղվում է սպորտով մարզական 
կազմակերպության հովանու ներքո:    
 
5. «Մարզիկին օժանդակող անձնակազմ» նշանակում է` ցանկացած մարզիչ, 
տեսուչ, մենեջեր, գործակալ, թիմի անդամ, պաշտոնատար անձ, բժիշկ կամ 
կրտսեր կամ միջին դասի բժիշկական անձնակազմ, որն աշխատում է այն 
մարզիկների հետ կամ զբաղվում է նրանց բուժմամբ, որոնք մասնակցում կամ 
նախապատրաստվում են մրցաշարին: 
 
6. «Օրենսգիրք» նշանակում է` Համաշխարհային հակադոպինգային 
գործակալության կողմից 2003 թվականի մարտի 5-ին Կոպենհագենում 
ընդունված Համաշխարհային հակադոպինգային օրենսգիրք, որը ներկայացված 
է սույն Կոնվենցիայի 1-ին լրացման մեջ: 
 
7. «Մրցաշար» նշանակում է` առանձին մրցավազք, մրցախաղ, խաղ կամ 
առանձին մրցում: 
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8. «Դոպինգ-ստուգում» նշանակում է` տեստերի անցկացումը ծրագրելը, նմուշներ 
վերցնելը և դրանց հետ աշխատանքը, լաբորատոր փորձաքննությունը, 
արդյունքներ մշակելը, լսումները և բողոքարկումները ներառող գործընթաց: 
 
9. «Դոպինգը սպորտում» նշանակում է` հակադոպինգային կանոնների 
խախտման դեպք: 
 
10. «Պատշաճ կերպով հավատարմագրված դոպինգ-ստուգման խմբեր» 
նշանակում է` դոպինգ-ստուգման խմբեր, որոնք գործում են միջազգային և 
ազգային հակադոպինգային կազմակերպությունների իրավասության 
շրջանակներում: 
 
11. «Մրցաշարային» տեստավորում նշանակում է` տեստ անցկացնելը, 
մրցաշարային և արտամրցաշարային տեստավորումները տարբերակելու 
նպատակով, եթե միջազգային որևէ ֆեդերացիայի կամ հակադոպինգային այլ 
համապատասխան  կազմակերպության կանոններով այլ բան նախատեսված չէ, 
երբ մարզիկը ընտրվում է տեստավորման համար կոնկրետ մրցաշարի 
մասնակցելու կապակցությամբ: 
 
12. «Միջազգային չափանիշ լաբորատորիաների համար» նշանակում է` 
չափանիշ, որը ներկայացված է սույն Կոնվենցիային կից 2-րդ լրացման մեջ: 
 
13. «Միջազգային չափանիշ տեստավորման համար» նշանակում է` չափանիշ, 
որը ներկայացված է սույն Կոնվենցիային կից 3-րդ լրացման մեջ: 
 
14. «Առանց նախապես տեղեկացնելու» նշանակում է` դոպինգ-ստուգում, որն 
անցկացվում է առանց մարզիկին նախապես տեղեկացնելու, և երբ մարզիկին 
շարունակ ուղեկցում են` նրան տեղեկացնելու պահից մինչև նմուշ վերցնելը: 
 
15. «Օլիմպիական շարժում» վերաբերում է բոլոր նրանց, ովքեր համաձայնում են 
առաջնորդվել Օլիմպիական խարտիայով և ճանաչում են Միջազգային 
օլիմպիական կոմիտեի իրավասությունը. դրանք են` օլիմպիական խաղերի 
ծրագրերում ընդգրկված մարզաձևերի միջազգային ֆեդերացիաները, ազգային 
օլիմպիական կոմիտեները, օլիմպիական խաղերի կազմակերպչական 
կոմիտեները, մարզիկները, մրցավարները, դատավորները, ընկերություններն ու 
ակումբները, ինչպես նաև միջազգային օլիմպիական կոմիտեի կողմից 
ճանաչված բոլոր կազմակերպություններն ու հաստատությունները: 
 
16. «Արտամրցաշարային» դոպինգ-ստուգում նշանակում է` ցանկացած դոպինգ-
ստուգում, որը չի անցկացվում մրցաշարի ընթացքում: 
 
17. «Արգելված ցուցակ» նշանակում է` սույն Կոնվենցիայի I հավելվածում 
ներառված ցուցակ, որտեղ նշված են արգելված նյութերը (սուբստանցիաները) և 
միջոցները: 
 
18. «Արգելված միջոց» նշանակում է` սույն Կոնվենցիայի I հավելվածում 
ներառված Արգելված ցուցակում որպես այդպիսին նշված ցանկացած միջոց: 
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19. «Արգելված նյութ (սուբստանցիա)» նշանակում է` սույն Կոնվենցիայի I 
հավելվածում ներառված Արգելված ցուցակում որպես այդպիսին նշված 
ցանկացած նյութ (սուբստանցիա): 
 
20. «Մարզական կազմակերպություն» նշանակում է` մեկ կամ մի քանի 
մարզաձևերում մարզական միջոցառումների անցկացման կանոնները 
հաստատող որևէ կազմակերպություն: 
 
21. «Բուժման նպատակով օգտագործման թույլտվություն տալու չափանիշներ» 
նշանակում է` սույն Կոնվենցիայի II հավելվածում նշված չափանիշները: 
 
22. «Տեստավորում» նշանակում է` դոպինգ-ստուգման գործընթաց, որը 
բաղկացած է տեստերի անցկացումը ծրագրելուց, նմուշներ վերցնելուց, դրանց 
հետ աշխատելուց ու դրանք լաբորատորիա տեղափոխելուց: 
 
23. «Բուժման նպատակով օգտագործման թույլտվություն» նշանակում է` 
թույլտվություն, որը տրվում է բուժման նպատակով օգտագործման 
թույլտվություն տալու չափանիշների համաձայն: 
 
24. «Օգտագործում» նշանակում է` արգելված նյութերի (սուբստանցիաների) և 
միջոցների օգտագործում, ընդունում (կուլ տալու միջոցով), ներարկում կամ 
ցանկացած այլ եղանակով սպառում: 
 
25. «Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալություն» (ՀհԴԳ) նշանակում 
է` Շվեյցարիայի իրավունքի համաձայն 1999 թվականի նոյեմբերի 10-ին 
ստեղծված հիմնադրամ:  
 
 
Հոդված 3. Կոնվենցիայի նպատակներին հասնելու միջոցները 
 
Կոնվենցիայի նպատակներին հասնելու համար Մասնակից պետությունները 
պարտավորվում են. 
 
ա) Օրենսգրքի սկզբունքներին համապատասխան անհրաժեշտ միջոցներ 
ձեռնարկել ներպետական և միջազգային մակարդակներում. 
 
բ) խրախուսել միջազգային համագործակցության բոլոր ձևերը` ուղղված 
մարզիկների պաշտպանության ապահովմանը, սպորտում էթիկայի սկզբունքների 
պահպանմանը և հետազոտությունների արդյունքների համատեղ 
օգտագործմանը. 
 
գ) աջակցել սպորտում դոպինգի դեմ պայքարի ոլորտում Մասնակից 
պետությունների և առաջատար կազմակերպությունների` մասնավորապես 
Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալության միջև համագործակ-
ցությանը: 
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Հոդված 4. Կոնվենցիայի կապը Օրենսգրքի հետ 
 
1. Սպորտում դոպինգի դեմ պայքարը ազգային և միջազգային մակարդակներում 
համակարգելու նպատակով Մասնակից պետությունները պարտավորվում են 
հետևել Օրենսգրքի սկզբունքներին` որպես սույն Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածում 
սահմանված միջոցների ձեռնարկման հիմք: Սույն Կոնվենցիայում ոչինչ չի 
խոչընդոտում Մասնակից պետությունների կողմից, ի լրումն Օրենսգրքի, այլ 
միջոցներ ձեռնարկելը: 
 
2. Օրենսգիրքը և դրա վերջին` 2-րդ, 3-րդ լրացումների տարբերակները 
ներկայացված են տեղեկատվական նպատակներով և սույն Կոնվենցիայի 
անբաժանելի մաս չեն կազմում: Լրացումները, որպես այդպիսիք, Մասնակից 
պետությունների համար  միջազգային որևէ իրավական պարտավորություն չեն 
առաջացնում: 
 
3. Հավելվածները կազմում են սույն Կոնվենցիայի անբաժանելի մասը: 
 
 
Հոդված 5. Կոնվենցիայի նպատակներին հասնելուն ուղղված միջոցները  
 
Յուրաքանչյուր Մասնակից պետություն, պահպանելով սույն Կոնվենցիայում 
ներկայացված պարտավորությունները, պարտավորվում է համապատասխան 
միջոցներ ձեռնարկել: Այդ միջոցներից են օրենսդրությունը, կանոնակարգը, 
քաղաքականությունը և վարչական գործելակերպը: 
 
 
Հոդված 6. Առնչությունը այլ միջազգային փաստաթղթերին  
 
Սույն Կոնվենցիան չի փոփոխում Մասնակից պետությունների իրավունքներն ու 
պարտավորությունները, որոնք ծագում են նախկինում կնքված և սույն 
Կոնվենցիայի առարկային և նպատակին համապատասխանող 
համաձայնագրերից: Դա չի ազդում մյուս Մասնակից պետությունների կողմից 
իրենց իրավունքների իրականացման կամ իրենց պարտավորությունների 
կատարման վրա: 
 
 

II. ԴՈՊԻՆԳԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ 

 
Հոդված 7. Ազգային համակարգումը  
 
Մասնակից պետություններն ապահովում են սույն Կոնվենցիայի կիրառումը` 
մասնավորապես ներպետական գործողությունների միջոցով: Մասնակից 
պետությունները սույն Կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունները 
կատարելու համար կարող են ներգրավել հակադոպինգային 
կազմակերպություններ, ինչպես նաև մարզական հաստատություններ և 
կազմակերպություններ: 
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Հոդված 8. Սպորտում արգելված նյութերի (սուբստանցիաների) և միջոցների 
մատչելիության և օգտագործման սահմանափակումը  
 
1. Մասնակից պետություններն անհրաժեշտության դեպքում միջոցներ են 
ձեռնարկում արգելված նյութերի (սուբստանցիաների) և միջոցների 
մատչելիության սահմանափակման ուղղությամբ` սպորտում մարզիկների կողմից 
դրանց օգտագործման սահմանափակման նպատակով, եթե դրանք չեն 
օգտագործվում բուժման նպատակով օգտագործման թույլտվության հիման վրա: 
Այդ միջոցներն են` մարզիկների շրջանում արգելված նյութերի 
(սուբստանցիաների) և միջոցների տարածման դեմ պայքարը և, այդ նպատակով, 
դրանց արտադրման, տեղափոխման, ներմուծման, բաշխման և վաճառքի 
նկատմամբ հսկողությունը: 
 
2. Մասնակից պետություններն անհրաժեշտության դեպքում իրենց 
իրավասությունների շրջանակներում ստեղծում են համապատասխան 
մարմիններ, որոնք միջոցներ են ձեռնարկում սպորտում մարզիկների կողմից 
արգելված նյութեր (սուբստանցիաներ) և միջոցներ օգտագործելու և պահելու 
սահմանափակման և կանխարգելման ուղղությամբ, եթե դրանք չեն 
օգտագործվում բուժման նպատակով օգտագործման թույլտվության հիման վրա:  
 
3. Սույն Կոնվենցիայի համաձայն ձեռնարկված ոչ մի միջոց չի խոչընդոտում 
նյութերի (սուբստանցիաների) և միջոցների մատչելիությունը օրինական 
նպատակներով, որոնք այլ դեպքերում արգելված են կամ վերահսկվում են 
սպորտում: 
 
 
Հոդված 9. Մարզիկին օժանդակող անձնակազմի նկատմամբ կիրառվող 
միջոցները  
 
Մասնակից պետություններն ինքնուրույն քայլեր են ձեռնարկում կամ աջակցում 
են մարզական և հակադոպինգային կազմակերպություններին` ձեռնարկելու 
միջոցներ. այդ թվում` մարզիկին օժանդակող այն անձնակազմի նկատմամբ 
պատժամիջոցներ կամ տուգանքներ կիրառելը, ովքեր խախտում են 
հակադոպինգային կանոնները, կատարում են այլ իրավախախտում` կապված 
սպորտում դոպինգի օգտագործման հետ: 
 
 
Հոդված 10. Սննդային հավելումները 
 
Անհրաժեշտության դեպքում Մասնակից պետությունները խրախուսում են 
սննդային հավելումներ արտադրողներին և տարածողներին` ներդնելու համար 
լավագույն գործելակերպ սննդային հավելումների մարկետինգի իրականացման 
և բաշխման գործում` ներառելով սննդային հավելումների քիմիական 
բաղադրության և որակի ապահովման մասին տեղեկություններ: 
 
 
Հոդված 11. Ֆինանսական միջոցները 
 
Մասնակից պետություններն անհրաժեշտության դեպքում` 
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ա) իրենց համապատասխան բյուջեների շրջանակներում տրամադրում են 
միջոցներ բոլոր մարզաձևերում տեստավորման ազգային ծրագրերի 
ֆինանսավորման համար կամ օգնություն են ցուցաբերում մարզական և 
հակադոպինգային կազմակերպություններին` դոպինգ-ստուգումը 
ֆինանսավորելու համար ուղղակի սուբսիդիաների կամ դրամաշնորհների 
տեսքով կամ, այդ կազմակերպություններին տրամադրվող սուբսիդիաների կամ 
դրամաշնորհների ընդհանուր գումարը որոշելիս, այդ ստուգման համար 
նախատեսված ծախսերը հաշվանցելով. 
 
բ) դադարեցնում են այն մարզիկներին կամ մարզիկին օժանդակող 
անձնակազմին տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը, նրանց 
մասնակցության կասեցման ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում, որոնց 
մասնակցությունը կասեցվել էր հակադոպինգային կանոնների խախտման 
հետևանքով. 
 
գ) մասամբ կամ ամբողջությամբ դադարեցնում են ցանկացած այն մարզական 
կամ հակադոպինգային կազմակերպությանը տրամադրվող ֆինանսական կամ 
որևէ այլ աջակցություն` կապված մարզական գործունեության հետ, որը 
խախտում է Օրենսգիրքը կամ չի պահպանում կիրառվող հակադոպինգային 
կանոնները` ընդունված Օրենսգրքին համապատասխան: 
 
 
Հոդված 12. Դոպինգ-ստուգմանն աջակցելու միջոցները 
 
Մասնակից պետություններն անհրաժեշտության դեպքում` 
 
ա) խրախուսում և աջակցում են իրենց իրավասության շրջանակներում գործող 
մարզական և հակադոպինգային կազմակերպություններին Օրենսգրքով 
սահմանված կարգով դոպինգ-ստուգում անցկացնել` ներառելով, առանց 
նախապես տեղեկացման, մրցաշարային և արտամրցաշարային 
տեստավորումները. 
 
բ) խրախուսում և աջակցում են մարզական և հակադոպինգային կազմակեր-
պություններին` կնքել համաձայնագրեր, որոնք թույլ են տալիս նրանց 
մասնակիցներին պատշաճ կերպով անցնել տեստավորում այլ երկրների 
դոպինգ-ստուգում իրականացնող իրավասու խմբերում. 
 
գ) պարտավորվում են աջակցել իրենց իրավասության տակ գտնվող մարզական 
և հակադոպինգային կազմակերպություններին` դոպինգ-ստուգման 
փորձաքննություն անցկացնելու նպատակով հասանելի դարձնել դոպինգ-
ստուգման հավատարմագրված լաբորատորիաները: 
 
 

III. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
Հոդված 13. Հակադոպինգային և մարզական կազմակերպությունների միջև 
համագործակցությունը 
 
Մասնակից պետություններն աջակցում են իրենց իրավասության շրջանակներում 
գործող հակադոպինգային կազմակերպությունների, պետական մարմինների և 
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մարզական կազմակերպությունների համագործակցությանը մյուս Մասնակից 
պետությունների իրավասության շրջանակներում գործող համանման 
հաստատությունների միջև` միջազգային մակարդակում սույն Կոնվենցիայի 
նպատակներին հասնելու համար: 
 
Հոդված 14. Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալության 
առաքելությանն աջակցելը 
 
Մասնակից պետությունները պարտավորվում են աջակցել Համաշխարհային 
հակադոպինգային գործակալության` դոպինգի դեմ միջազգային պայքարի 
գործում կարևոր առաքելությանը: 
 
 
Հոդված 15. Հավասարաչափ ֆինանսավորումը 
 
Մասնակից պետությունները պաշտպանում են պետական մարմինների և 
օլիմպիական շարժման կողմից Համաշխարհային հակադոպինգային 
գործակալության հաստատված հիմնական տարեկան բյուջեն հավասարաչափ 
ֆինանսավորելու սկզբունքը: 
 
 
Հոդված 16. Միջազգային համագործակցությունը դոպինգ-ստուգման ոլորտում 
 
Գիտակցելով, որ սպորտում դոպինգի դեմ պայքարը կարող է լինել արդյունավետ 
միայն այն դեպքում, երբ մարզիկները տեստավորվեն առանց նախապես 
տեղեկացվելու, և նմուշները ժամանակին տեղափոխվեն լաբորատորիաներ 
փորձաքննության համար` Մասնակից պետությունները, անհրաժեշտության 
դեպքում և ներպետական իրավունքի և ընթացակարգերի համաձայն` 
 
ա) հյուրընկալ երկրների համապատասխան կանոնակարգերի դրույթների 
պահպանմամբ օժանդակություն են ցուցաբերում Համաշխարհային 
հակադոպինգային գործակալությանը և հակադոպինգային 
կազմակերպություններին, որոնք գործում են Օրենսգրքի համաձայն, իրենց 
մարզիկների մրցաշարային և արտամրցաշարային դոպինգ-ստուգում 
անցկացնելու հարցում ինչպես իրենց երկրում, այնպես էլ նրա սահմաններից 
դուրս. 
 
բ) աջակցում են դոպինգ-ստուգման` պատշաճ կերպով լիազորված խմբերի` 
ժամանակին սահմանի հատման ապահովմանը` դոպինգ-ստուգման 
միջոցառումներ անցկացնելիս. 
 
գ) համագործակցում են նմուշները ժամանակին տեղափոխելու կամ սահմանով 
ժամանակին անցկացնելու ուղղությամբ` այնպիսի եղանակով, որը 
հնարավորություն կտա ապահովելու դրանց անվտանգությունն ու 
անձեռնմխելիությունը. 
 
դ) աջակցում են հակադոպինգային տարբեր կազմակերպությունների կողմից 
իրականացվող դոպինգ-ստուգման միջոցառումների միջազգային 
համակարգմանը և այդ նպատակով համագործակցում են Համաշխարհային 
հակադոպինգային գործակալության հետ. 
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ե) զարգացնում են համագործակցությունը դոպինգ-ստուգման` իրենց և 
համապատասխան մյուս Մասնակից պետությունների իրավասության 
շրջանակներում գործող լաբորատորիաների միջև: Մասնավորապես, իրենց 
տրամադրության տակ դոպինգ-ստուգման հավատարմագրված 
լաբորատորիաներ ունեցող Մասնակից պետությունները պետք է խրախուսեն 
իրենց իրավասության տակ գտնվող լաբորատորիաներին, որ վերջիններս 
օգնություն ցուցաբերեն մյուս Մասնակից պետություններին, որպեսզի այդ 
պետություններին հնարավորություն ընձեռվի ձեռք բերելու անհրաժեշտ փորձ ու 
հմտություններ և տիրապետելու անհրաժեշտ մեթոդների` ցանկության դեպքում 
սեփական լաբորատորիաներ ստեղծելու համար. 
 
զ) Օրենսգրքի համաձայն խրախուսում և աջակցում են հակադոպինգային 
նշանակված կազմակերպությունների միջև երկուստեք կատարվող 
տեստավորումների շուրջ պայմանավորվածությունների ձեռքբերմանը. 
 
է) փոխադարձաբար ճանաչում են դոպինգ-ստուգման ընթացակարգերը և 
տեստերի արդյունքների մշակումը, ինչպես նաև դրանց հետ կապված 
պատժամիջոցները, որոնք Օրենսգրքի համաձայն կիրառում է հակադոպինգային 
որևէ կազմակերպություն: 
 
 
Հոդված 17. Կամավոր հիմնադրամը 
 
1. Սույնով հիմնադրվում է «Սպորտում դոպինգը վերացնելու հիմնադրամ»-ը 
(այսուհետ` Կամավոր հիմնադրամ): Կամավոր հիմնադրամը կազմվում է 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ֆինանսական կանոնակարգերի համաձայն հաստատված 
նպատակային միջոցներից: Մասնակից պետությունների, ինչպես նաև մյուս 
դերակատարների կողմից կատարվող բոլոր վճարումները կրում են կամավոր 
բնույթ: 
 
2. Կամավոր հիմնադրամի միջոցները ձևավորվում են. 
 
ա) Մասնակից պետությունների կողմից կատարվող վճարումներից, 
 
բ) վճարումներից, նվիրատվություններից կամ կտակված գույքից, որոնք կարող 
են տրամադրվել` 
 
i) այլ պետությունների կողմից. 
 
ii) Միավորված ազգերի կազմակերպության համակարգում գործող 
կազմակերպությունների և ծրագրերի, մասնավորապես, ՄԱԿ-ի զարգացման 
ծրագրի, ինչպես նաև այլ միջազգային կազմակերպությունների կողմից. 
 
iii) պետական և մասնավոր մարմինների կամ ֆիզիկական անձանց կողմից. 
 
գ) Կամավոր հիմնադրամի միջոցների նկատմամբ հաշվարկվող ցանկացած 
տոկոսից.  
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դ) գանձումների միջոցով կատարված դրամական մուտքերից և Կամավոր 
հիմնադրամի համար կազմակերպված միջոցառումներից ստացված միջոցներից. 
 
ե) Մասնակիցների խորհրդաժողովի կողմից մշակված Կամավոր հիմնադրամի 
կանոնադրությամբ չարգելված ցանկացած այլ միջոցներից: 
3. Մասնակից պետությունների կողմից Կամավոր հիմնադրամ կատարված 
վճարումները չեն դիտարկվում որպես Մասնակից պետությունների` 
Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալության տարեկան բյուջեում 
իրենց մասնաբաժնի վճարման պարտավորությունների փոխարինում: 
 
 
Հոդված 18. Կամավոր հիմնադրամի կառավարումը և միջոցների օգտագործումը 
 
Կամավոր հիմնադրամի միջոցները հատկացվում են Մասնակիցների 
խորհրդաժողովի կողմից հաստատված միջոցառումները ֆինանսավորելու 
համար` մասնավորապես աջակցելու Մասնակից պետություններին 
հակադոպինգային ծրագրերի մշակման և իրականացման գործում, սույն 
Կոնվենցիայի դրույթներին համապատասխան` հաշվի առնելով Համաշխարհային 
հակադոպինգային գործակալության նպատակները, ինչպես նաև կարող են 
օգտագործվել սույն Կոնվենցիայի կիրարկման հետ կապված ծախսերը հոգալու 
համար: Կամավոր հիմնադրամ կատարվող վճարումները չպետք է 
պայմանավորվեն քաղաքական, տնտեսական կամ որևէ այլ գործոնով: 
 
 

IV. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ 
 
Հոդված 19. Կրթության և վերապատրաստման ընդհանուր սկզբունքները 
 
1. Մասնակից պետություններն իրենց հնարավորությունների սահմաններում 
պարտավորվում են մշակել կամ իրականացնել դոպինգի դեմ պայքարի 
վերաբերյալ կրթական և վերապատրաստման ծրագրեր և աջակցել դրանց: 
Մարզական հանրության համար այս ծրագրերը պետք է ուղղված լինեն հետևյալ 
հարցերով ստույգ և թարմացված տեղեկություններ տրամադրելուն. 
 
ա) սպորտում դոպինգի պատճառած վնասը էթիկական արժեքներին, 
 
բ) դոպինգի օգտագործման հետևանքները առողջության վրա: 
 
2. Մարզիկների և մարզիկին օժանդակող անձնակազմի համար, հատկապես 
նրանց նախապատրաստման սկզբնական շրջանում, կրթական և ուսումնական 
ծրագրերը պետք է ուղղված լինեն հետևյալ հարցերով ստույգ և թարմացված 
տեղեկություններ տրամադրելուն. 
 
ա) դոպինգ-ստուգման ընթացակարգեր,  
 
բ) մարզիկների իրավունքները և պարտականությունները` կապված դոպինգի 
դեմ պայքարի հետ, ներառյալ Օրենսգրքի և համապատասխան մարզական ու 
հակադոպինգային կազմակերպությունների հակադոպինգային 
քաղաքականության մասին տեղեկությունները: Այդպիսի տեղեկությունները 
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պետք է ներառեն հակադոպինգային կանոնների խախտման հետևանքների 
մասին տվյալներ, 
 
գ) արգելված նյութերի (սուբստանցիաների) և միջոցների ցուցակը, ինչպես նաև 
բուժման նպատակով օգտագործման թույլտվությունը, 
 
դ) սննդային հավելումները: 
 
 
Հոդված 20. Մասնագիտական վարվեցողության կանոնագիրքը 
 
Մասնակից պետությունները պետք է խրախուսեն համապատասխան իրավասու 
մասնագիտական ասոցիացիաներին և հաստատություններին` մշակելու և 
կիրառելու սպորտում դոպինգի դեմ պայքարի մասին համապատասխան 
վարվեցողության կանոնագիրք, լավագույն գործելակերպ և էթիկայի նորմեր, 
որոնք համապատասխանում են Օրենսգրքին:  
  
 
Հոդված 21. Մարզիկներին և մարզիկին օժանդակող անձնակազմին ներգրավելը 
 
Մասնակից պետությունները պետք է աջակցեն և իրենց հնարավորությունների 
սահմաններում օժանդակեն մարզիկների և մարզիկին օժանդակող անձնակազմի 
ակտիվ մասնակցությունը, բոլոր ուղղություններով, դոպինգի դեմ պայքարի` 
մարզական և համապատասխան այլ կազմակերպությունների աշխատանքներին, 
ինչպես նաև  խրախուսեն իրենց իրավասությունների շրջանակներում գործող 
մարզական մյուս կազմակերպություններին` վարվել նման կերպ: 
 
 
Հոդված 22. Մարզական կազմակերպությունները և դոպինգի դեմ պայքարի 
վերաբերյալ շարունակական կրթությունը և վերապատրաստումը 
 
Մասնակից պետությունները պետք է խրախուսեն մարզական և 
հակադոպինգային կազմակերպություններին` բոլոր մարզիկների և մարզիկին 
օժանդակող անձնակազմի համար իրականացնելու կրթական և 
վերապատրաստման շարունակական ծրագրեր     19-րդ հոդվածում նշված 
թեմաների վերաբերյալ:   
 
 
Հոդված 23. Կրթության և վերապատրաստման ոլորտում համագործակցությունը 
 
Մասնակից պետությունները պետք է համագործակցեն միմյանց և 
համապատասխան կազմակերպությունների հետ, անհրաժեշտության դեպքում,  
հակադոպինգային արդյունավետ ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ 
տեղեկատվության, մասնագետների և փորձի փոխանակման ուղղությամբ:  
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V. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
 
Հոդված 24. Դոպինգի դեմ պայքարի ուղղությամբ հետազոտությունների 
անցկացմանն աջակցելը 
 
Մասնակից պետություններն իրենց տրամադրության տակ ունեցած միջոցների 
շրջանակներում պարտավորվում են նպաստել և աջակցել հակադոպինգային 
հետազոտությունների անցկացմանը` հետևյալ հարցերի շուրջ 
համագործակցելով մարզական և համապատասխան այլ 
կազմակերպությունների հետ. 
 
ա) դոպինգի օգտագործման կանխում, հայտնաբերման մեթոդներ, վարքագծի և 
սոցիալական հարցեր, ինչպես նաև դոպինգի օգտագործման հետևանքներ 
առողջության համար. 
 
բ) մարզիկի առողջությանը վնաս չհասցնող` հոգեբանական և ֆիզիոլոգիական 
նախապատրաստման` գիտականորեն հիմնավորված ծրագրերի մշակման 
եղանակներ ու միջոցներ. 
 
գ) գիտական զարգացման արդյունք հանդիսացող բոլոր նոր նյութերի 
(սուբստանցիաների) և միջոցների կիրառում: 
 
 
Հոդված 25. Հակադոպինգային հետազոտությունների բնույթը 
 
Մասնակից պետությունները 24-րդ հոդվածում նշված հակադոպինգային 
հետազոտությունների անցկացմանն աջակցելու ընթացքում ապահովում են, որ 
այդ հետազոտություններն անցկացվեն. 
 
ա) միջազգայնորեն ճանաչված էթիկայի նորմերը պահպանող գործելակերպի 
համաձայն. 
 
բ) խուսափելով մարզիկներին արգելված նյութեր (սուբստանցիաներ) 
ներարկելուց և արգելված միջոցներ կիրառելուց. 
 
գ) միայն անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցների կիրառմամբ` 
հակադոպինգային հետազոտությունների արդյունքների սխալ օգտագործումը և 
դրանց` դոպինգի օգտին կիրառումը կանխելու նպատակով: 
 
 
Հոդված 26. Հակադոպինգային հետազոտությունների արդյունքները համատեղ 
օգտագործելը 
 
Մասնակից պետությունները, պահպանելով կիրառվող ազգային և միջազգային 
իրավունքը, անհրաժեշտության դեպքում փոխանակում են անցկացրած 
հակադոպինգային հետազոտությունների արդյունքները մյուս Մասնակից 
պետությունների և Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալության հետ: 
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Հոդված 27. Սպորտի բնագավառում գիտական հետազոտությունները 
 
Մասնակից պետությունները խրախուսում են. 
 
ա) գիտնականներին և բժիշկներին` Օրենսգրքի սկզբունքների համաձայն 
իրականացնելու գիտական հետազոտություններ սպորտի բնագավառում. 
 
բ) իրենց իրավասության շրջանակներում գործող մարզական 
կազմակերպություններին և մարզիկին օժանդակող անձնակազմին` Օրենսգրքի 
սկզբունքների համաձայն իրականացնելու գիտական հետազոտություններ 
սպորտի բնագավառում: 
 
 

VI. ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԸ 
 
Հոդված 28. Մասնակիցների խորհրդաժողովը 
 
1. Սույնով հիմնադրվում է Մասնակիցների խորհրդաժողովը: Մասնակիցների 
խորհրդաժողովը սույն Կոնվենցիայի գերագույն մարմինն է: 
 
2. Որպես կանոն` Մասնակիցների խորհրդաժողովի հերթական նիստերն 
անցկացվում երկու տարին մեկ: Մասնակիցների խորհրդաժողովը կարող է, 
համապատասխան որոշում ընդունելու դեպքում կամ Մասնակից 
պետությունների առնվազն մեկ երրորդի պահանջով, անցկացնել արտահերթ 
նիստ:  
 
3. Մասնակիցների խորհրդաժողովում յուրաքանչյուր Մասնակից պետություն 
ունի մեկ ձայնի իրավունք: 
 
4. Մասնակիցների խորհրդաժողովը ընդունում է իր ընթացակարգային 
կանոնները: 
 
 
Հոդված 29. Մասնակիցների խորհրդաժողովի խորհրդակցական 
կազմակերպությունը և դիտորդները 
 
Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալությունը հրավիրվում է 
Մասնակիցների խորհրդաժողովին որպես խորհրդակցական կազմակերպություն: 
Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն, Միջազգային պարօլիմպիկ կոմիտեն, 
Եվրոպայի խորհուրդը և Սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության 
միջկառավարական կոմիտեն (ՍՖԴՄԿ) հրավիրվում են որպես դիտորդներ: 
Մասնակիցների խորհրդաժողովը կարող է որոշում ընդունել որպես դիտորդ 
հրավիրելու այլ համապատասխան կազմակերպությունների:  
 
 
Հոդված 30. Մասնակիցների խորհրդաժողովի գործառույթները 
 
1. Սույն Կոնվենցիայում ամրագրված գործառույթներից բացի` Մասնակիցների 
խորհրդաժողովն ունի հետևյալ գործառույթները. 
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ա) աջակցել սույն Կոնվենցիայի նպատակին, 
 
բ) քննարկել Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալության հետ 
հարաբերություններին առնչվող հարցեր և ուսումնասիրել գործակալության 
հիմնական տարեկան բյուջեի ֆինանսավորման մեխանիզմները: Կոնվենցիայի 
մասնակից չհանդիսացող      պետությունները կարող են հրավիրվել այս 
քննարկմանը, 
 
գ) հաստատել Կամավոր հիմնադրամի միջոցների օգտագործման նախագիծը`      
18-րդ հոդվածի համաձայն, 
 
դ) քննարկել Մասնակից պետությունների ներկայացրած զեկույցները`                      
31-րդ հոդվածի համաձայն, 
ե) մշտական հիմունքներով ուսումնասիրել սույն Կոնվենցիայի կատարման 
մոնիտորինգը` ի պատասխան հակադոպինգային համակարգերի մշակման` 
համաձայն 31-րդ հոդվածի: Մոնիտորինգի` 31-րդ հոդվածի սահմաններից դուրս 
բոլոր մեխանիզմներն ու միջոցները կֆինանսավորվեն 17-րդ հոդվածով 
ստեղծված Կամավոր հիմնադրամի կողմից, 
 
զ) քննարկել, ընդունելու նպատակով, սույն Կոնվենցիայում փոփոխություններ 
կատարելու նախագիծը, 
 
է) քննարկել, հաստատելու նպատակով, Կոնվենցիայի 34-րդ հոդվածի 
համաձայն, Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալության կողմից 
ընդունված Արգելված ցուցակում և բուժման նպատակով օգտագործման 
թույլտվության չափանիշում լրացումներ կատարելու հարցը, 
 
ը) որոշել և իրականացնել սույն Կոնվենցիայի շրջանակներում Մասնակից 
պետությունների և Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալության միջև 
համագործակցության մեխանիզմներն ու ուղղությունները, 
 
թ) դիմել Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալությանը` Օրենսգրքի 
կիրարկման վերաբերյալ զեկույց ներկայացնելու պահանջով` յուրաքանչյուր 
նիստին քննարկելու նպատակով: 
 
2. Մասնակիցների խորհրդաժողովն իր գործառույթների իրականացման 
ընթացքում կարող է համագործակցել այլ միջկառավարական մարմինների հետ: 
 
 
Հոդված 31. Մասնակիցների խորհրդաժողովում ներկայացվող ազգային 
զեկույցները 
 
Մասնակից պետությունները երկու տարին մեկ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտոնական 
լեզուներից մեկով քարտուղարության միջոցով Մասնակիցների խորհրդաժողով 
են ներկայացնում սույն Կոնվենցիայի դրույթների կատարման նպատակով 
ձեռնարկված միջոցների վերաբերյալ համապատասխան բոլոր 
տեղեկությունները:  
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Հոդված 32. Մասնակիցների խորհրդաժողովի քարտուղարությունը 
 
1. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենը ապահովում է Մասնակիցների 
խորհրդաժողովին քարտուղարության կողմից տրամադրվող ծառայությունները: 
 
2. Մասնակիցների խորհրդաժողովի դիմումի հիման վրա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր 
տնօրենը հնարավորինս օգտագործում է Համաշխարհային հակադոպինգային 
գործակալության ծառայությունները` Մասնակիցների խորհրդաժողովի կողմից 
համաձայնեցված պայմաններով: 
 
3. Կոնվենցիայի հետ կապված գործառույթներին առնչվող ծախսերը կֆինան-
սավորվեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընդհանուր բյուջեից` առկա միջոցների շրջանակներում` 
համապատասխան մակարդակով, 17-րդ հոդվածով ստեղծված Կամավոր 
հիմնադրամից կամ դրանց համապատասխան համակցությամբ, որը որոշվում է 
ամեն երկու տարին մեկ: Քարտուղարության ֆինանսավորումն ընդհանուր 
բյուջեի միջոցներից կհասցվի նվազագույնի` հաշվի առնելով, որ կամավոր 
ֆինանսավորում պետք է տրամադրվի Կոնվենցիայի կիրառությանն աջակցելու 
նպատակով: 
 
4. Քարտուղարությունը նախապատրաստում է Մասնակիցների խորհրդաժողովի 
փոստաթղթերը և նիստերի օրակարգի նախագիծը, ինչպես նաև ապահովում է 
դրա որոշումների կիրարկումը: 
 
 
Հոդված 33. Կոնվենցիայում կատարվող փոփոխությունները 
 
1. Յուրաքանչյուր Մասնակից պետություն կարող է, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր 
տնօրենին հասցեագրված գրավոր հաղորդագրության միջոցով, սույն 
Կոնվենցիայում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկ 
ներկայացնել: Գլխավոր տնօրենն այդ հաղորդագրությունն ուղարկում է բոլոր 
Մասնակից պետություններին: Եթե հաղորդագրությունն ուղարկելու օրվանից 
հետո վեց ամսվա ընթացքում Մասնակից պետությունների առնվազն կեսը տալիս 
է իր համաձայնությունը, Գլխավոր տնօրենն այդ առաջարկները ներկայացնում է` 
Մասնակիցների խորհրդաժողովի հաջորդ նիստում քննարկելու համար:  
 
2. Փոփոխություններն ընդունվում են Մասնակիցների խորհրդաժողովին ներկա և 
քվեարկող Մասնակից պետությունների ձայների երկու երրորդ 
մեծամասնությամբ: 
 
3. Ընդունվելուց հետո, սույն Կոնվենցիայում կատարված փոփոխությունները 
ներկայացվում են Մասնակից պետություններին` վավերացման, ընդունման, 
հաստատման կամ դրանց միանալու համար: 
 
4. Այն Մասնակից պետությունների համար, որոնք վավերացրել, ընդունել, 
հաստատել են փոփոխությունները կամ միացել են դրանց, այդ 
փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում Մասնակից պետությունների երկու 
երրորդի կողմից` սույն հոդվածի 3-րդ պարբերությունում նշված փաստաթղթերն 
ի պահ հանձնելուց երեք ամիս հետո: Դրանից հետո, յուրաքանչյուր Մասնակից 
պետության համար, որը վավերացնում, ընդունում, հաստատում է 
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փոփոխությունը կամ միանում է դրան, նշված փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում 
այդ Մասնակից պետության կողմից վավերացման, ընդունման, հաստատման 
կամ միանալու մասին փաստաթուղթն ի պահ հանձնելուց երեք ամիս հետո: 
 
5. Այն պետությունը, որը դառնում է սույն Կոնվենցիայի մասնակից կատարված 
փոփոխությունները` սույն հոդվածի 4-րդ պարբերության համաձայն ուժի մեջ 
մտնելուց հետո, եթե այլ մտադրություն չարտահայտվի, համարվում է. 
 
ա) սույն Կոնվենցիայի մասնակից` առաջարկած փոփոխություններով. 
 
բ) չփոփոխված Կոնվենցիայի մասնակից` այն Մասնակից պետությունների 
մասով, որոնք պարտավորված չեն փոփոխություններով: 
 
 
Հոդված 34. Կոնվենցիայի հավելվածներում փոփոխություններ կատարելու 
հատուկ ընթացակարգը 
 
1. Եթե Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալությունը 
փոփոխություններ է կատարում Արգելված ցուցակում կամ բուժման նպատակով 
օգտագործման թույլտվության չափանիշի մեջ, ապա այն կարող է, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 
գլխավոր տնօրենին հասցեագրված գրավոր հաղորդագրության միջոցով, 
տեղեկացնել նրան փոփոխությունների մասին: Գլխավոր տնօրենն անհապաղ 
ծանուցում է բոլոր Մասնակից պետություններին այդ փոփոխությունների մասին` 
որպես Կոնվենցիայի համապատասխան հավելվածներում առաջարկվող 
փոփոխություններ: Հավելվածներում կատարված փոփոխությունները 
հաստատվում են Մասնակիցների խորհրդաժողովի նիստերից մեկի ընթացքում 
կամ գրավոր խորհրդակցությունների միջոցով: 
 
2. Մասնակից պետությունները Գլխավոր տնօրենից ստացված ծանուցման 
օրվանից հետո իրենց տրամադրության տակ ունեն 45 օր, որպեսզի հայտնեն 
իրենց առարկությունները առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ` կա՛մ 
Գլխավոր տնօրենին հասցեագրված գրավոր հաղորդագրության միջոցով, 
գրավոր խորհրդակցությունների դեպքում, կա՛մ Մասնակիցների 
խորհրդաժողովի ժամանակ: Առաջարկվող փոփոխությունները համարվում են 
Մասնակիցների խորհրդաժողովի կողմից ընդունված, եթե Մասնակից 
պետությունների երկու երրորդը չի հայտնել իր առարկությունների մասին: 
 
3. Գլխավոր տնօրենը Մասնակից պետություններին տեղեկացնում է 
Մասնակիցների խորհրդաժողովի կողմից ընդունված փոփոխությունների մասին: 
Այդ փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում այդ ծանուցման օրվանից 45 օր 
հետո` բացառությամբ այն Մասնակից պետության համար, որը նախապես 
Գլխավոր տնօրենին ծանուցել է, որ ինքն այդ փոփոխությունները չի ընդունում: 
 
4. Այն Մասնակից պետությունը, որը Գլխավոր տնօրենին ծանուցել է այն մասին, 
որ ինքը չի ընդունում նախորդ պարբերությունների համաձայն հաստատված 
փոփոխությունները, մնում է պարտավորված չփոփոխված հավելվածներով:  
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VII. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 
Հոդված 35. Դաշնային և ոչ միասնական սահմանադրական համակարգերը 
 
Այն Մասնակից պետությունների նկատմամբ, որոնք ունեն դաշնային կամ ոչ 
միասնական սահմանադրական համակարգ, գործում են հետևյալ դրույթները` 
 
ա) սույն Կոնվենցիայի այն դրույթների դեպքում, որոնց կիրարկումը դաշնային 
կամ կենտրոնական օրենսդիր մարմնի իրավասության տակ է, դաշնային կամ 
կենտրոնական կառավարությունը կրում է նույն պատասխանատվությունը, ինչ 
դաշնային պետություն չհանդիսացող Մասնակից պետությունը. 
 
բ) սույն Կոնվենցիայի այն դրույթների դեպքում, որոնց կիրարկումը գտնվում է 
պետության կազմի մեջ մտնող առանձին նահանգների, մարզերի, շրջանների 
կամ կանտոնների իրավասության տակ, որոնք ըստ դաշնության 
սահմանադրական համակարգի պարտավոր չեն օրենսդրական միջոցներ 
ձեռնարկել, դաշնային կառավարությունը տեղեկացնում է նահանգների, 
մարզերի, շրջանների կամ կանտոնների իրավասու մարմիններին նշված 
դրույթների մասին` դրանց ընդունման վերաբերյալ իր առաջարկությունների հետ 
մեկտեղ: 
 
 
Հոդված 36. Վավերացնելը, ընդունելը, հաստատելը կամ միանալը 
 
Սույն Կոնվենցիան ենթակա է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամ պետությունների կողմից 
վավերացման, ընդունման, հաստատման կամ միանալուն` համաձայն իրենց 
համապատասխան սահմանադրական ընթացակարգերի: Վավերացման, 
ընդունման, հաստատման կամ միանալու մասին փաստաթղթերն ի պահ են 
հանձնվում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենին: 
 
 
Հոդված 37. Ուժի մեջ մտնելը 
 
1. Սույն Կոնվենցիան ուժի մեջ է մտնում վավերացման, ընդունման, 
հաստատման կամ միանալու մասին երեսուներորդ փաստաթուղթն ի պահ 
հանձնելու օրվանից հետո մեկամսյա ժամանակահատվածի լրանալու օրվան 
հաջորդող ամսվա առաջին օրը: 
 
2. Ցանկացած պետության համար, որը հետագայում կհայտնի սույն 
Կոնվենցիայով պարտավորված լինելու իր համաձայնության մասին, այն ուժի մեջ 
է մտնում վավերացման, ընդունման, հաստատման կամ միանալու մասին 
փաստաթուղթն ի պահ հանձնելու օրվանից հետո մեկամսյա 
ժամանակահատվածի լրանալու օրվան հաջորդող ամսվա առաջին օրը: 
 
 
Հոդված 38. Կոնվենցիայի  գործողության տարածքային կիրառությունը 
 
1. Ցանկացած պետություն իր վավերացման, ընդունման, հաստատման կամ 
միանալու մասին փաստաթուղթն ի պահ հանձնելիս կարող է նշել այն 
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տարածքները, որոնց միջազգային հարաբերությունների համար ինքը 
պատասխանատու է, և որոնց նկատմամբ կիրառվում է սույն Կոնվենցիան: 
 
2. Ցանկացած Մասնակից պետություն կարող է ավելի ուշ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին 
հասցեագրված հայտարարությամբ տարածել սույն Կոնվենցիայի կիրառությունը 
հայտարարության մեջ նշված ցանկացած այլ տարածքի նկատմամբ: Այդպիսի 
տարածքի համար Կոնվենցիան ուժի մեջ է մտնում հայտարարությունն 
ավանդապահի կողմից  ստանալու օրվանից հետո մեկամսյա 
ժամանակահատվածի լրանալու օրվան հաջորդող ամսվա առաջին օրը: 
 
3. Նախորդ երկու պարբերություններին համապատասխան արված ցանկացած 
հայտարարություն կարելի է, ՅՈՒՆԵՍԿՕ հասցեագրված ծանուցման միջոցով, 
հետ վերցնել` այդպիսի հայտարարությունում նշված տարածքների մասով: 
Հայտարարությունը հետ վերցնելն ուժի մեջ է մտնում ծանուցումն ավանդապահի 
կողմից ստանալու օրվանից հետո մեկամսյա ժամանակահատվածի լրանալու 
օրվան հաջորդող ամսվա առաջին օրը:  
 
 
Հոդված 39. Կոնվենցիան չեղյալ հայտարարելը 
 
Ցանկացած Մասնակից պետություն կարող է չեղյալ հայտարարել սույն 
Կոնվենցիան: Չեղյալ հայտարարելու մասին ծանուցումը կատարվում է գրավոր 
փաստաթղթի միջոցով, որն ի պահ է հանձնվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր 
տնօրենին: Չեղյալ հայտարարելն ուժի մեջ է մտնում չեղյալ հայտարարելու 
մասին փաստաթուղթն ստանալու օրվանից հետո վեցամսյա 
ժամանակահատվածի լրանալու օրվան հաջորդող ամսվա առաջին օրը: Այն ոչ 
մի կերպ չի ազդում համապատասխան Մասնակից պետության ֆինանսական 
պարտավորությունների վրա` մինչև Կոնվենցիայից դուրս գալն ուժի մեջ մտնելու 
օրը: 
 
 
Հոդված 40. Ավանդապահը 
 
Սույն Կոնվենցիայի և դրանում կատարված փոփոխությունների ավանդապահը 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենն է: Որպես ավանդապահ` ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 
գլխավոր տնօրենը սույն Կոնվենցիայի Մասնակից պետություններին, ինչպես 
նաև կազմակերպության անդամ պետություններին տեղեկացնում է`  
 
ա) վավերացման, ընդունման, հաստատման կամ միանալու մասին ցանկացած 
փաստաթուղթ ի պահ հանձնելու, 
 
բ) 37-րդ հոդվածի համաձայն սույն Կոնվենցիան ուժի մեջ մտնելու օրվա, 
 
գ) 31-րդ հոդվածի դրույթների համաձայն պատրաստված ցանկացած զեկույցի, 
 
դ) 33-րդ և 34-րդ հոդվածների համաձայն ընդունված` Կոնվենցիայում կամ 
հավելվածներում կատարված ցանկացած փոփոխության և դրանք ուժի մեջ 
մտնելու օրվա, 
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Միավորված ազգերի կազմակերպության Հանրային տեղեկատվության վարչության 

երևանյան գրասենյակ 

 

ե) 38-րդ հոդվածի դրույթների համաձայն ներկայացված ցանկացած 
հայտարարության կամ ծանուցման,  
 
զ) 39-րդ հոդվածի դրույթների համաձայն ներկայացված ցանկացած ծանուցման 
և դրա չեղյալ հայտարարելն ուժի մեջ մտնելու օրվա, 
 
է) սույն Կոնվենցիայի հետ կապված ցանկացած այլ ակտի, ծանուցման կամ 
հայտարարության մասին: 
 
 
Հոդված 41. Գրանցումը 
 
Միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության 102-րդ հոդվածին 
համապատասխան` սույն Կոնվենցիան, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի 
դիմումի հիման վրա, գրանցվում է Միավորված ազգերի կազմակերպության 
քարտուղարությունում: 
 
 
Հոդված 42. Հավասարազոր տեքստերը 
 
1. Սույն Կոնվենցիան, ներառյալ դրա հավելվածները, կազմված են արաբերեն, 
չինարեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն և իսպաներեն. ընդ որում` վեց 
տեքստերն էլ հավասարազոր են: 
 
2. Սույն Կոնվենցիայի լրացումները ներկայացված են արաբերեն, չինարեն, 
անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն և իսպաներեն: 
 
 
Հոդված 43. Վերապահումները 
 
Որևէ վերապահում, որն անհամատեղելի է սույն Կոնվենցիայի նպատակի և 
առարկայի հետ, չի թույլատրվում: 
 
 
 
Կոնվենցիան Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի մեջ է մտել 2010թ. 
ապրիլի 1-ին 


