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  مذآرة من األمانة الفنية

  إصدار قاعدة بيانات التحاليل المرآزية الخاصة بالمنظمة
  على قرص فيِديو رقمي

قاعدة بيانات التحاليل غ َي ِص صيغة منأحدثية إعالم الدول األعضاء بإصدار تود األمانة الفن -١

ا القرص ويتضمن هذ). DVD( على قرص فيِديو رقمي )OCAD(المرآزية الخاصة بالمنظمة 

   ة الُمَعّدة في الشكلتاسعوالصيغة ال) e-OCAD v.7(ة بعالصيغة اإللكترونية السا

PDF: portable data format) PDF-OCAD v.9 .( آما ُاْدِرجت ضمن مواد القرص قاعدة

غ من قاعدة البيانات َيوقد تم إعداد هذه الِص). OS-e-OCAD v.7(بيانات التحاليل الموقعية 

OCADاآللية المقترحة لتحديث قاعدة البيانات التحليلية المرآزية  "ذي العنوان للقرار  وفقًا

الذي اعتمده مؤتمر الدول ، )١٩٩٧مبر سبت/ أيلول٥ بتاريخ EC-IV/DEC.2( "بالمنظمة

 المؤرخة C-II/8من الوثيقة ) ج(٢-١١الفقرة الفرعية (في دورته الثانية ") المؤتمر("األطراف 

ذي العنوان  للقرار وقد تم اعتماد قاعدة البيانات وفقًا). ١٩٩٧ديسمبر /آانون األول ٥بـ

ية الخاصة بالمنظمة وقواعد البيانات إجراءات تصديق واعتماد قاعدة بيانات التحاليل المرآز"

مايو /أيار ١٧ بتاريخ C-VI/DEC.4( ، الذي اعتمده المؤتمر في دورته السادسة"الموقعية

٢٠٠١.(  

أطياف (بيانات القياس الطيفي الكتلـي ) e-OCAD v.7(ة بعالساوتتضمن الصيغة اإللكترونية  -٢

MS( ة الُمَعّدة في الشكل تاسع الالصيغة، بينما تتضمنPDF) PDF-OCAD v.9( بيانات القياس 

الطيفي ، وبيانات القياس ياس الطيفي باألشعة دون الحمـراء، وبيانات الق)MS(الطيفي الكتلي 

تتضمن و. غرافـي الغازيـُي الفصل الكرومات وقرائن االحتجاز فبالطنين المغنطيسي النووي،

القياس الطيفي الكتلي وقرائن بيانات ) OS-e-OCAD v.7(قاعدة بيانات التحاليل الموقعية 
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 بها مع معدات التفتيش الخاصة بالمنظمة إلجراء ةاالحتجاز في شكل جامع من أجل االستعان

 .التحاليل في الموقع

   المجلس هاغ بالبيانات المتعلقة بالمواد الكيميائية التي اعتمدَيوقد تم تحيين هذه الِص -٣

 ربعينة والثالثين ودورته األالل دورته الثامن خOCADدراجها في قاعدة البيانات إلالتنفيذي 

 EC-40/DEC.9الوثيقة ، و٢٠٠٤بر أآتو/ تشرين األول١٣المؤرخة بـ EC-38/DEC.10الوثيقة (

 ).٢٠٠٥مارس /آذار ١٦المؤرخة بـ

مقّر  قرص الفيِديو الرقمي بطلبها من مكتب توزيع الوثائق في يمكن الحصول على نسخ منو -٤

 .المنظمة
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