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  A/FCTC/COP/2/INF.DOC./2  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان ١٩  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الثانيةالدورة 

   من جدول األعمال المؤقت٢-٥البند 
  
  
  
  

  التي اتخذها مؤتمر األطرافمسائل حددت في القرارات 
  في الفترةبشأنها  إجراءات ب اتخاذوالتي تتطل

  الفاصلة بين دورتيه األولى والثانية
  
  

  )FCTC/COP/1(14)القرار (التبليغ وتبادل المعلومات 
  
  
منظمـة الـصحة العالميـة       الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية        FCTC/COP1(14)وفقاً للقرار     -١

وفـي  . فاقية، يطلب من األطراف الوفاء بالتزامات التبليغ      االتهذه   من   ٢١ والمادة   بشأن مكافحة التبغ   اإلطارية
وهي متاحة   برنامج وورد تقوم على   وهي  األولى، أداة ميكروسوفت    : هذا الصدد، تم تصميم أداتين إلكترونيتين     

 . وهي قيد اإلعداداإلنترنتحالياً، والثانية، أداة تقوم على شبكة 
  
 ٢٠٠٦ديـسمبر    / على شكل قرص مدمج في كانون األول       ردووتم توزيع األداة القائمة على برنامج         -٢

بإمكان هذه األداة   و.  طرفاً من المنتظر منهم تقديم التقارير قبل افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر األطراف            ٦١على  
 استكمال المرحلة األولى مـن      المزمعومن  . اإلنترنت األطراف تحميلها على موقع األمانة المؤقت على         جميع

 األطراف خالل انعقاد الـدورة الثانيـة لمـؤتمر          على جميع داة في الوقت المحدد حتى يتسنى عرضها        هذه األ 
  .األطراف

  
 استخدام األدوات اإللكترونية لتسهيل عملية إدخال البيانات على مـستوى           على األطراف   كلوتشجع    -٣

 .الفريق وتحليلها عند تقديم التقارير على حد سواء
  

 ئمة على برنامج ووردأداة ميكروسوفت القا
  
بمستلزمات نظام التبليغ الذي اعتمده مؤتمر األطراف في دورته          برنامج وورد تفي األداة القائمة على       -٤

وقد تـم  . متاح باللغات الست لمؤتمر األطرافوهـو   Microsoft Wordاألولى على شكل نسق تفاعلي لبرنامج 
ومن الممكن تحميل . ف على النظام واستخدامه بسهولة    اختيار هذا النسق من أجل ضمان حصول معظم األطرا        

وقـد  . وحفظها على قرص أو سواقة الستكمالها على فترة محددة من الـزمن  برنامج وورد األداة القائمة على    
صممت األداة حتى يتم نقل اإلجابات التي يتم إدخالها في حقول البيانات الواردة في االستبيان بشكل مباشر إلى                  

  .ات وحيدة، مما يسهل بالتالي استخراج البيانات وتحليلهاقاعدة بيان
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تعليمات وضعتها أستراليا وكندا واألطراف التـي حـددتها          برنامج وورد تتضمن األداة القائمة على     و  -٥
وتظهر هـذه   .  رئيسية لهذه العملية   اللجنة ألف في الدورة األولى من مؤتمر األطراف باعتبارها جهات منسقة          

معروضة بشكل بارز، تتضمنها األداة نفسها وتـسمح        " مساعدة"التعليمات الواردة في األداة على شكل أزرار        
وسعياً لمساعدة األطراف على إدخال معلومات      . للمستعمل أن ينفذ إلى معلومات نصية محددة تتعلق بمسألة ما         

ذلك للمستعمل أن ينشئ مجموعات تخـتص باألعمـار ومجموعـات تخـتص             دقيقة في النظام، تتيح األداة ك     
بالجماعات اإلثنية ومجموعات تختص بالشباب، تنقل بعدها أوتوماتياً على شكل جداول لكل مسألة من المسائل               

  .  ٣ و٢الواردة في الفقرتين 
  
سوبي أو إرسالها عبـر      على قرص حا   برنامج وورد يمكن تقديم نظم التبليغ المستكملة والقائمة على        و  -٦

 .البريد اإللكتروني
  

  األداة القائمة على شبكة اإلنترنت
  
موضـع  ) أ: ( األطراف بخيارين لتقديم بياناتها المتعلقة بالتبليغ      شبكة اإلنترنت تزود األداة القائمة على       -٧

نـسخة  ) ب(أو  برنـامج وورد إلكتروني حيث يمكنها أن تنقل إلى الحاسوب نظام تبليغ مستكمل ويقوم علـى     
. تفاعلية للنظام يمكن استكمالها في أي لغة من اللغات الست لمؤتمر األطراف ووضعها على شبكة اإلنترنـت                

شـبكة  وللنفاذ إلـى األداة القائمـة علـى         . وستُعرض الطريقتان خالل انعقاد الدورة الثانية لمؤتمر األطراف       
للتمكن من الـدخول علـى      ) مستعمل وكلمة سر  اسم  (، سيتم تزويد كل طرف بحساب مستعمل واحد         اإلنترنت
 .ومن الممكن توفير التفاصيل المتعلقة بالحساب في أي لغة من اللغات الست لمؤتمر األطراف. البرنامج

  
 أن ترفـق ملخـصات      برنـامج وورد  ألطراف التي تختار نقل األداة المستكملة القائمة على         ويمكن ل   -٨

  .ووثائق ذات صلة بالمسائل المحددة
  
 على األسئلة على شكل نـسق       اإلنترنت األطراف التي تختار ملء نظام التبليغ على شبكة          وستحصل  -٩

أن ترفق ملخصات ووثائق ذات صلة بالمسائل المحددة من خـالل نقـل             ومن الممكن على األطراف     . متفرع
جابـاتهم ويعـودوا إلـى       أن يحتفظوا بإ   شبكة اإلنترنت ويمكن لمستعملي األداة التفاعلية القائمة على       . الملفات

 لألطراف في الحاالت التي نفعاًيمكن أن تكون هذه الوظيفة أكثر و. االستبيان في وقت الحق، قبل تقديم التقرير
  .يشارك فيها عدد من األشخاص في استكمال األداة
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