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استبيان االمتثال للمدونة الدولية ملكافحة املنشطات (الكود) هي إداة وضعتها الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات
(الوادا) لقياس التزام املوقعيين باملتطلبات اإللزامية للكود واملعايير الدولية .تم وضع هذا االستبيان إلى نظام عبر
االنترنت ملساعدة املوقعيين في تقديم الردود والبيانات إلى سلسة من األسئلة .وقد تم تصنيف ا أألسئلة إلى سبعة
االختباي والتحقيقات .3 ،إداية النتائج .4 ،اإلعفاء ل ألستخدام
أ
أقسام وهي .1 :نظام آدامز ،امليزانية والتقايير.2 ،
العالجي .5 ،التعليم .6 ،خصوصية البيانات .7 ،معلومات منظمة مكافحة املنشطات.
وقد تم وضع االستبيان بالتعاون مع عدد من املوقعيين واملنظمات األخرى مثل هيئة منظمات مكافحة املنشطات
الوطنية ( ،)iNADOاملجلس ا أألويوبي ( )CRCومنظمة اليونسكو .وقد قامت لجنة مراجعة االمتثال املستقلة
الخاصة بالوادا باإلشراف على التطوير لضمان أن النظام عبر االنترنت يصلح لهذا الغرض وسهل االستخدام.
النظام عبر االنترنت يسهل الوصول اليه في كل مكان طاملا أن املستخدم لديه اتصال باألنترنت ومتوافق مع اجهزة
الكمبيوتر واالجهزة اللوحية أوالهواتف الذكية .االستبيان موجود باللغة االنجليزية والفرنسية ويمكن للمستخدمين
التدبيل بين اللغتين كلما تطلب األمر (أنظر القسم  6.6صفحة  23ملزيد من املعلومات) .أ
أ

لدى املوقعيين ثالثة أشهر الستكمال وتقديم االستبيان ،ويجب عليهم اإلجابة على األسئلة استنادا إلى برامج
مكافحة املنشطات للسنة التقويمية ( 2016يناير – ديسمبر  .)2016في بعض األسئلة يتم أستخدام مصطلح
"الفترة املشمولة بالتقرير" وهو نفسه السنة التقويمية  .2016أ
أ

يجب على املوقعيين اإلجابة على ا أألسئلة بصدق وذلك حتى تتمكن الوادا من إجراء استعراض دقيق لبرامج
مكافحة املنشطات الخاصة بهم .أ

أ
أ
أ
أ
أ

أ

 .2التسجيل
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 1.2دور متصل االمتثال

ً
انشأت الوادا جنبا إلى جنب مع كل الدول املوقعة الفرد الذي سيكون بمثابة متصل االمتثال وهذا الفرد هو
نقطة اتصال الوادا الرئيسية باالستبيان .بدأت عملية التسجيل عندما قامت الوادا بإيسال بريد الكتروني دعوة
إلى متصل االمتثال بعنوان" :أعالم التسجيل األولي" .أ
أ

متصلي االمتثال لهم حق ا أإلداية داخل النظام على شبكة االنترنت ،وبالتالي لديهم القدية على إنشاء حسابات
ملستخدمين أخرين يمكنهم ايضا الوصول إلى االستبيان واستكماله نيابة عن الدول املوقعة .متصل االمتثال هو
املستخدم الوحيد في كل دولة موقعين الذي بإمكانه تقديم االستبيان النهائي (ملزيد من املعلومات ،ياجع قسم .7
تقديم االستبيان املكتمل في الصفحة  .)23أ
أ

 2.2تسجيل املستخدمين
1

عند استالم االخطاي أعاله (أنظر الصوية  )1يمكن ملتصل االمتثال استكمال عملية التسجيل عن طريق النقر
ً
على استمارة التسجيل .ويتضمن اخطاي التسجيل األولي ايضا معلومات هامة بما في ذلك ،املوعد النهائي
الستكمال وتقديم االستبيان ،والوصول إلى دليل املستخدم هذا ،والبريد االلكتروني في حال احتاج املوقعيين إلى
املساعدة .مالحظة :الصورة  1تتضمن عنوان البريد االلكتروني موقع االختبار وعنوان البريد اإللكتروني
الصحيح ألية مساعدة وهو compliance@wada-ama.org :انظر القسم  6في الصفحة  20ملزيد من
املعلومات.
وتتضمن استماية التسجيل خطوة كابتشا كميزة لتعزيز األمن ،ويجب أن تكتمل بشكل صحيح للتحقق من أي
مستخدم .وبمجرد االنتهاء يجب على متصل االمتثال نقر تسجيل (أنظر الصوية  2أداناه) .أ
4
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أ

2

إذا تم قبول التفاصيل ستظهر يسالة تؤكد أنه قد تم االنتهاء من التسجيل بنجاح وسيظهر زي " الذهاب إلى
ً
تسجيل الدخول" (أنظر الصوية  3في الصفحة  .)5كما سيتم أيسال بريد الكتروني إلى متصل االمتثال مؤكدا أن
عملية التسجيل قد تمت بنجاح .أ
أ

للوصول إلى البدء في إكمال االستبيان يمكن للمستخدم النقر على العودة إلى تسجيل الدخول (أنظر الصوية 3
أدناه) .أ
أ

3

أ

أ

ً
بدال من ذلك يمكن الوصول إلى االستبيان عن طريق النقر على الرابط في البريد االلكتروني املرسل ملتصل
االمتثال (أنظر أدناه في الصوية  .)4أ
أ

5
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وبعد ذلك يتم أخذ متصل االمتثال إلى صفحة الدخول (أنظر الصوية  5أدناه) حيث يمكن ادخال أسم
املستخدم وكلمة املروي للوصول إلى الصفحة الرئيسية .أ
أ

5

أ

 3.2التذكير للتسجيل واستكمال االستبيان
عند صدوي الدعوة االولية للتسجيل سيتم يصد فشل التسجيل عن طريق الوادا وسيتم ايسال يسائل تذكيرية
إلى متصل االمتثال حتى يتم االنتهاء من عملية التسجيل .أ
أ

عند قيام الدول املوقعة بالتسجيل سيتم إيسال يسائل تذكيرية اضافية إلى متصل االمتثال لتذكيرهم باملوعد
النهائي لتقديم االستبيان املستكمل الخاص بهم .أ
أ

 4.2نسيان كلمة املرور
أذا نس ي أي مستخدم كلمة املروي يمكنه اختياي كلمة مروي جديده بالنقر على زي نسيان كلمة املرو في صفحة
تسجيل الدخول (أنظر الصوية  5في الصفحة  .)6أ

أ

 .3حسابات املستخدمين
6
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كل الدول املوقعة لديها القدية على إنشاء حسابات مستخدم متعددة داخل منظمتها للسماح ملختلف ا أألفراد
باستكمال االستبيان .أ
متصل االمتثال هو املستخدم الوحيد الذي يمكنه إنشاء حسابات مستخدمين اضافية كما لديه حقوق اإلداية
داخل النظام .أ
ً
إلنشاء مستخدم جديد على متصل االمتثال إكمال االيشادات التالية اوال ،أنقر زي اإلدارة في القائمة ومن ثم
اختياي إدارة املستخدم (أنظر أدناه الصوية  .)6أ
6

وبمجرد االنتهاء تظهر الصفحة التالية .ثم يقوم متصل االمتثال بالنقر على زي أضافة مستخدم (أنظر الصوية 7
أدناه) وادخال البريد االلكتروني للمستخدم الجديد والتأكيد بالنقر على أضافة مستخدم في املربع املنبثق الذي
سيظهر له (أنظر الصوية  8في الصفحة .)8
7

7
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ً
بمجرد النقر على إضافة مستخدم يتم أيسال دعوة اليا إلى عنوان البريد االلكتروني للمستخدم الجديد الذي
يمكنه بعد ذلك تسجيل نفسه كما هو موضح في قسم التسجيل في الصفحة .4
متصلوا االمتثال يمكنهم إنشاء العديد من الحسابات ملنظماتهم كلما تطلب األمر وكذلك ازالتها (على سبيل املثال
أذا ترك املستخدم املنظمة) .أ

 .4استكمال االستبيان
8
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في كل مرة يدخل املستخدم إلى النظام سيتم نقله إلى الصفحة الرئيسية (أنظر الصوية  9أدناه) .تحتوي
الصفحة الرئيسية على مقدمة عن االستبيان ،وصلة إلى دليل املستخدم هذا وبيان قانوني .كما تحتوي الصفحة
ً
الرئيسية ايضا على نسبة أنجاز االستبيان الشاملة والتي تنبه املستخدم إلى حالة التقدم للدولة املوقعة .أ
للوصول إلى االستبيان يجب على املستخدم تحديد فتح االستبيان (محدد بمربع أحمر في الصوية  9أدناه) .أ
أ

9

 1.4موافقة املجلس األوريي لتبادل البيانات
في املرة ا أألولى التي يدخل فيها املستخدم من لجان مكافحة املنشطات التابعة للدول األوروبية النظام ستظهر له
نافذة منبثقة طلب املوافقة على تبادل البيانات الوايدة في تقديم االستبيان مع املجلس ا أألويوبي (أنظر الصوية
ً
 10أدناه) .يمكن للمستخدم اختياي مربع نعم أو ال وفقا لتفضيلهم .الحظ أن هذا الطلب لن يظهر
للمستخدمين من اللجان الغير أوروبية.

9
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 2.4فتح واستكمال االستبيان
بعد النقر على فتح االستبيان سيتم نقل املستخدم إلى القسم  1من االستبيان :آدامز ،امليزانية والتقايير (أنظر
الصوية  11أدناه).
11

تم تصميم االستبيان ليتوافق مع وجهة نظر املستخدم ،كما تم تصميم تدفق االسئلة لتكون بديهية وتتبع
التسلسل املنطقي للكود واملعايير الدولية لكل قسم.
يمكن للمستخدم أن يقري أي االقسام يريد استكمالها وباي ترتيب عن طريق تحديد أقسام مرقمة من  1إلى 8
في الجزء العلوي من االستبيان (أنظر الصوية  11أعاله) .القسم الوحيد الذي يجب أن يكتمل بالتتابع هو
االختباي خايج إطاي املنافسة).
أ
االختباي والتحقيقات حيث أن بعض االقسام تكون مرتبطة ببعضها (هذا اشاية إلى
يطلب من املستخدم إتمام القسم  2.1تقييم املخاطر وخطة توزيع االختباي قبل استكمال القسم الفرعي 2.5
اإلخطاي ،التحضيرات وإجراء جمع العينة .يتم توفير ايشادات حول الجزء العلوي من القسم ( 2.5أنظر الرسالة
أ
في املربع األحمر في الصويأة  12أدناه) .أ

أ
10
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ً
االختباي والتحقيقات وإداية النتائج ،تم أنشاء اقسام فرعية لتصنيف ا أألسئلة وفقا لذلك .كل
أ
للقسام األكبر من
قسم فرعي يمكن الوصول اليه عن طريق اختياي لوحات القسم الفرعي على الجانب األيسر من الشاشة (نظر
الصوية  13أدناه).
13

Subsections – accessed by
clicking on them with the
left button of your mouse

ً
بدال من ذلك لالنتقال إلى القسم التالي أو القسم الفرعي يمكن للمستخدم النقر على السهم على اليساي أعلى
القسم (عالمة  )1أو في نهاية كل قسم (عالمة  )2كما هو مبين في الصوية  14أدناه .أ

11

Dr Fatima K Al Malki QADC 30/04/2018

14
1

2

االستبيان ديناميكي في طبيعته ومطلوب فقط من الدول املوقعة اإلجابة على أسئلة محددة لبرنامج مكافحة
املنشطات الخاص بها .على سبيل املثال ،أذا لم يكن لدى أحد املوقعين برنامج الجواز البيولوجي للرياض ي بمجرد
االختباي والتحقيقات فأنها لن ترى أي اسئلة أخرى تتعلق ببرنامج الجواز
أ
وضع عالمة ال على السؤال  17من قسم
البيولوجي للرياض ي .بسبب هذه الخاصية فأن الوقت الذي يستغرقه استكمال هذا االستبيان سوف يختلف
ً
ً
اختالفا كبيرا بين املوقعين .أ
أ

ونتيجة لذلك سيالحظ املستخدمين أن االسئلة ليست متتابعة أوعدم ظهوي أيقام بعض ا أألسئلة .يجب على
املستخدمين االستمراي في االجابة على ا أألسئلة كما تظهر على الشاشة.
االختباي والتحقيقات ال بعدها سوف يظهر 1.2
أ
لتوضيح هذا ،إذا كانت إجابات املستخدمين على السؤال  1في
أوسيتخطى السؤال  .2السؤال التالي الذي يجيب اإلجابة عليه هو ( 3أنظر الصوية  15أدناه).
15

12
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اإلجابة على السؤال 1.1
بشكل أخر ،إذا كانت إجابات املستخدمين على السؤال  1نعم مطلوب منهم بعد ذلك أ
ومن ثم السؤال ( 2أنظر الصوية  16أدناه).
16

وعلى صعيد مشابه ،هناك بعض ا أألسئلة الخاصة لكل من االتحادات الرياضية الدولية أو لجان مكافحة
املنشطات الوطنية .على سبيل املثال في قسم إداية النتائج ،القسم الفرعي  3.1االمتثال لقوانين االتحاد الوطني
هو شرط لالتحادات الدولية فقط .لجان مكافحة املنشطات الوطنية لن ترى هذا القسم الفرعي في استبيانها.

 3.4حفظ عملك بشكل منتظم
يتم تشجيع املستخدمين على حفظ اعمالهم كلما تقدموا في االستبيان .ويمكن القيام بذلك عن طريق اختياي
ً
حفظ إما من أعلى الصفحة أو في نهاية كل قسم (أنظر الصوية  17في الصفحة  .)13الضغط على حفظ ايضا
ً
ً
يقوم بتحديث شريط التقدم ويقدم ملخصا شامال في القسم  .8أ
17
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 4.4القفل التلقائي للتحرير
ملنع العديد من املستخدمين من نفس الدولة املوقعة تحرير نفس القسم من االستبيان وانقاذ عمل املستخدم
من خطوية عدم الحفظ تم انشاء ميزة القفل التلقائي في النظام .فعند دخول املستخدم إلى قسم معين في
ً
تلقائيا ملنع قيام مستخدم أخر من تحرير هذا
أ
النظام ويكون هو أول شخص من تلك املنظمة يدخل يتم القفل
القسم .وسوف يرى املستخدم أسمه باللون االخضر في االستبيان في وضع وظيفة التحرير (أنظر الصوية 18
أدناه) .أ
أ

التحرير والحفظ .بعد  30دقيقيه من
أ
وعند القفل يكون هذا املستخدم هو الوحيد القادي على القيام بعملية
عدم النشاط أو عند خروج املستخدم يتم حفظ العمل الخاص به ويرفع القفل بحيث يمكن ملستخدم آخر
ً
الدخول .بدال من ذلك ،أذا كان املستخدم يريد ازالة القفل الخاص به في القسم أو طلب منه زميل آخر ازالة
القفل يمكن لهذا املستخدم النقر على زي وضع تحرير االستبيان في اعلى الزاوية اليسرى من االستبيان للتعطيل
ً
(أنظر الصوية  18أدناه) .سوف يطلب من املستخدم حفظ عمله قبل تعطيل قفل القسم وبذلك لن يكو أن قاديا
على إجراء تحرير لهذا القسم .أ
أ

18

 .5أنواع مختلفة من األسئلة
يحتوي االستبيان على أنواع مختلفة من ا أألسئلة واملصممة ملساعدة املستخدم على تقديم الردود واملعلومات
املطلوبة بالطريقة األكثر فعالية .ا أألن أواع املختلفة من األسئلة واإلجراءات املطلوبة من املستخدم حسب التالي :أ
أ

 1.5نعم/ال /غير قابل للتطبيق

ً
ً
شيوعا من ا أألسئلة هو ببساطة نعم أو ال  ،احيانا مصحوبة بخياي ثالث وهو ال ينطبق (أو بديل على
أ
النوع االكثر
اإلجابة املناسبة عن طريق النقر على الدائرة بجواي الخياي املناسب .عند
سبيل املثال ال أعرف) .يختاي املستخدم أ
اإلجابة املختاية (أنظر الصوية  19أدناه) .أ
اختياي الدائرة تصبح خضراء لتحدد أ

14
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 2.5االختيار من متعدد /اختيار واحد
االختياي من متعدد أو اختياي واحد من قائمة الخيايات .في هذا النوع من ا أألسئلة يمكن
أ
نوع أخر من ا أألسئلة هو
للمستخدمين إما اختياي عدد من الخيايات املعروضة (االختياي من متعدد) لوصف أفضل ألجابتهم أو اختياي
واحد من بين عدد من الخيايات.

 1.2.5االختيار من متعدد
بمجرد اختياي الزي بجانب الخياي يصبح أخضر مع وضع عالمة بيضاء (أنظر الصوية يقم  20في الصفحة .)15
أسئلة االختياي من متعدد لديها في بداية السؤال يرجى اختيار كل ما ينطبق بحيث تتيح للمستخدمين معرفة أنه
بإمكانهم اختياي أكثر من خياي واحد إذا لزم األمر .أ
20

 2.2.5اختيار واحد
تظهر أسئلة االختياي من واحد بطريقة مشابهة ألسئلة نعم /ال (أنظر الصوية  21أدناه).
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 3.5القوائم املنسدلة
ل ألسئلة التي تتطلب من املستخدمين االختياي من قائمة كبيرة من الخيايات (على سبيل املثال الئحة املنظمات في
االختباي والتحقيقات كما هو مبين في الصوية  22أدناه) ،يطلب من املستخدمين اختياي
أ
السؤال  12.1من قسم
األخضر ذو السهم االبيض املواجه للسفل (أنظر املربع املحدد باألحمر في الصوية  22أدناه) .أ
املربع أ
22

االختياي ستظهر القائمة كنافذة منبثقة ويمكن للمستخدم بعد ذلك البحث واالختياي كما هو مطلوب
وبمجرد أ
(انظر الصوية  23في الصفحة .)16
23

Any selection in the menu appears
automatically in the response to the
question

االختياي من مربع النافذة املنبثقة سوف تظهر في مربع ا أالستجابة تلقائيا .وباملثل إذا تم اختياي اإللغاء
عندما يتم أ
سيتم إزالته.
16
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إلغالق قائمة يمكن للمستخدم إما اختياي عالمة التقاطع الرمادية في الجزء العلوي األيمن من املربع (محددة
النقر فوق أي مكان على الشاشة من ديوب بوكس.
بدائرة حمراء فوق في الصوية  )23أو أ

 4.5قائمة االنتقاء
بالنسبة لبعض ا أألسئلة (على سبيل املثال  17.2من قسم االختباي والتحقيقات) مطلوب من املستخدم االختياي
من قائمة االنتقاء من أجل تعبئة جدول حيث يمكن تقديم املعلومات ذات الصلة .أ
في هذا املثال يحتاج املستخدم لتحديد الرياضة والتخصص قبل تقديم معلومات اضافية .يتم تحديد الرياضة
من خالل النقر على املربع االخضر ذو السهل االبيض املوجه للسفل (أنظر الدائرة املحددة باللون االحمر في
الصوية  .)24يمكن للمستخدم استخدام مربع البحث أو التنقل ألسفل للعثوي على هذه الرياضة ذات الصلة.
عندما يتم اختياي الرياضة سيظهر التخصص ذو الصلة للمستخدم لكي يختايه .أ
24

25

عندما يتم اختياي الرياضة (على سبيل املثال األلعاب املائية) واختياي التخصص (على سبيل املثال سباحة 100
متر أو أقل) يمكن للمستخدم النقر على زي اضافة (مربع محدد باللون االحمر في الصوية  25اعاله) .عند اختياي
17
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اضافة سوف يتم تعبئة الجدول ويمكن للمستخدم بعد ذلك اضافة معلومات اضافية حسب املطلوب .يمكن
للمستخدم اضافة العديد من الخطوط إلى الجدول كما هو مطلوب بتكراي الخطوات أعاله واذا احتاج إلى ازالة
خط ألي سبب من األسباب يمكنه النقر على عالمة التقاطع الخضراء (محددة بدائرة حمراء في الصوية 25
أعاله) .أ
أ

 5.5تحميل املستندات
عندما يطلب من املستخدمين تحميل مستند لدعم يدهم على سؤال ما فقط االنواع االتية من امللفات . .
يمكن تحميلها..jpeg, pdf, txt, doc, png, xlsx, xls, csv, ppt, pptx :
الحد األقص ى لحجم امللف لكل مستند  5ام بي .أ
أ

لتحميل مستند يختاي املستخدم الزي األخضر إرفاق (انظر الصوية  26أدناه) ثم يختاي املستند من امللفات
الخاصة به.
26

عند تحميل املستند يمكن للمستخدم التحميل أو الحذف أذا لزم األمر (أنظر املربع املحدد باللون االحمر في
الصوية  27في الصفحة  .)18يمكن للمستخدم تحميل أكثر من مستند واحد إذا اقتض ى ا أألمر بتكراي اإلجراء

أعاله .أ
27

 6.5اشرطة التمرير
18

Dr Fatima K Al Malki QADC 30/04/2018

بعض ا أألسئلة تتطلب من املستخدمين تقديم بيانات عددية من خالل أشرطة التمرير (أنظر الصوية  28أدناه).
يحدد املستخدم الزي على شريط التمرير ويستمر في السحب حتى الوصول إلى العدد الذي يمثل القيمة
الصحيحة.
28

في املثال اعاله في الصوية  28حيث أن مجموع داخل اطار املنافسة وخارج اطار املنافسة يجب أن يساوي
 %100يمكن للمستخدم سحب الزي وايقافه عند اي الزيين اوال .حال تم ايقاف الزي فان الزي املقابل سوف
ينتقل تلقائيا إلى املوقف الذي يساوي  .%100أ
هناك ايضا اسئلة بأشرطة تمرير مماثلة والتي ال تحتاج لقيمة معينة متساوية .في هذه الحاالت يجب على
املستخدم نقل االزياي بشكل مستقل إلى القيمة املطلوبة.

 7.5مريعات النص الحر
اإلجابة على سؤال بعض التفسيرات األخرىأ ،تتوفر للمستخدمين الصناديق النصية مجانا .وغالبا
عندما تتطلب أ
ما تظهر مربعات نصية مجانية عند تحديد الخياي آخر في نوع ا أألسئلة ذات االختياي من متعدد .ويتم تشجيع
املستخدمين على تقديم أجوبة مختصرة وموجزة في مربعات النص الحر باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية .أ
أ

 8.5إدخال البيانات العددية
تتطلب بعض األسئلة ادخال اعداد كرد .يجب على املستخدمين كتابة العدد مباشرة في مربع العدد واذا كانوا
بحاجة لضبط العدد ،يمكنهم استخدام أزياي ( -/+أنظر الصوية  29أدناه).
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29

Number entered
directly into
number box

 .6ميزات أخرىأ
من أجل تعزيز تجربة املستخدم يشمل النظام على عدد من امليزات األخرى التي من شأنها مساعدة املوقعين
استكمال االستبيانات الخاصة بأكبر قدي من الكفاءة .أ
أ

 1.6شريط التقدم ودليل الوقت املقدر
في الزاوية اليمنى في اعلى االستبيان (أنظر الصوية  )30هناك شريط نسبة التقدم يظهر للمستخدمين مدى
التقدم الذي احرزوه في هذا القسم .يتم تحديث الشريط في كل مرة ينقر فيها املستخدم حفظ .يجب على
املستخدمين مالحظة ذلك بما ان االستبيان ديناميكي فان هناك أسئلة كثيرة أو قليلة سوف تظهر لهم بناء على
يدودهم ،نسبة شريط التقدم قد تقل حتى إذا كان املستخدم تقدم في قسم من االستبيان .باالضافة إلى ذلك،
ً
الوقت املقدي (أو املدى) لالنتهاء من قسم متوفر للسماح للمستخدمين لتخطيط وقتهم وفقا لذلك .هذا النطاق
ً
ثابت ومبني على تجربة اختباي املستخدمين .يجب على املستخدمين مالحظة أن كال من هذه امليزات تشير فقط
إلى القسم (على سبيل املثال إداية النتائج) وليس القسم الفرعي (على سبيل املثال  3.3االستعراض األولي) .أ
30

Progress bar

Estimated time

 2.6صفحة امللخص
يتوفر في القسم  8من االستبيان صفحة امللخص إلظهاي التقدم في استكمال االستبيان للموقعين .شريط التقدم
ودوائر قسم التقدم تعكس أخر مرة تم فيها حفظ االستبيان (انظر الصوية  31أدناه) .هذه هي ا أألداة البصرية

20

Dr Fatima K Al Malki QADC 30/04/2018

التي يمكن استخدامها من قبل متصل االمتثال لرصد التقدم املحرز في منظماتهم إذا تم تفويض املستخدمين
اآلخرين مسؤولية استكمال القسم.
أ

31

 3.6مراجع الكود واملعايير الدولية
أألي سؤال يكون هناك صلة مباشرة ملقال من املدونة ،املعياي الدولي أو الوثائق الفنية ذات الصلة تم إدياج
املرجع ذو الصلة (باللون البرتقالي) ملساعدة املوقعين في االجابة على السؤال .يمكن الوصول إلى املرجع عن طريق
اختياي املرجع (أنظر الصوية  32أدناه) .إلزالة النافذة املنبثقة يمكن للمستخدم اما النقر على زيأ اغالق أو فوق
أي مكان على الشاشة خايج املربع.
32

Reference

 4.6التعاريف والروابط املفيدة
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عند وجود كلمة في سؤال تحتاج إلى مزيد من الشرح هناك وصلة مقدمة .يمكن تحديد التعاييف حيث أن كل
كلمة محددة هي التي تحتها خط ويمكن الوصول اليها عن طريق اختياي الكلمة املحددة باللون االزيق في نهاية
السؤال (أنظر الصوية  33أدناه).
33

عند االختياي سوف تظهر نافذة منبثقة تحتوي على التعريف الكامل (أنظر الصوية  34أدناه) .النافذة املنبثقة
يمكن اغالقها عن طريق الضغط على اغالق أو النقر فوق أي مكان على الشاشة خايج مربع النافذة .أ
34

وبطريقة مماثلة ،املزيد من املعلومات أو التوجيه لسؤال متاح عندما يكون هناك نص محدد باللون االخضر بعد
السؤال (أنظر الصوية  35أدناه) .مرة أخرى هذا ممكن اختيايه وسوف يوصل املستخدم إلى وثيقة أو موقع يمكن
أن يساعد الدول املوقعة في أاإلجابة على السؤال .
35

 5.6زر االجابة غير مكتملة
اإلجابة عليها .باختياي املستخدم هذا الزي سوف
هناك ميزة السماح للمستخدمين تحديد األسئلة التي لم تكتمل أ
يرى أي سؤال (اسئلة) في هذا القسم مضللة باللون الويدي لم تكتمل االجابة عليها (أنظر الصوية  36في
الصفحة  )23وهذا يتيح للمستخدم التنقل بسهولة بين هذه االسئلة واستكمالها وفقا لذلك .اذا ضغط
املستخدم "حفظ" بعد تحديث سؤال غير مكتمل فلن ينشط زيأ جواب غير مكتمل .للعثوي على املزيد من االسئلة
الغير مكتملة االجابة سيتطلب من املستخدم الضغط على زي اجابة غير مكتملة مرة أخرى.
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 6.6اللغة
امليزة االخيرة املصممة ملساندة املوقعين هي توافر االستبيان باللغتين اإلنجليزية والفرنسية .ويمكن للمستخدم
اختياي خياي اللغة في الجزء العلوي من الصفحة (أنظر الصوية  37أدناه) وحدد اما اللغة االنجليزية أو الفرنسية
ويمكن للمستخدم اختياي التبديل بين اللغتين في أي وقت .أ
37

 .7تقديم استبيان مكتمل
فقط عند اكتمال االستبيان  %100يمكن للموقعيين تقديمه للوادا للمراجعة ،باالضافة إلى ذلك متصل االمتثال
هو الشخص الوحيد الذي بإمكانه التقديم ،املستخدمين االخرين ليس لديهم زي "تقديم" في حسابهم .في حالة
كان شريط التقديم هو  %99أو أقل يمكن للمستخدم تحديد أي من االسئلة لم يتم االجابة عليها عن طريق
اختياي زي اجابة ناقصة للقسم املناسب (أنظر القسم  6.5في الصفحة  .)19أ
ً
قبل الضغط على زي تقديم ينبغي على متصل االمتثال ان يكون ياضيا عن الردود املقدمة عبر االستبيان وإجراء
املراجعة النهائية .أ
عند الضغط على زي تقديم ال يسمح باي تغيرات أخرى على االستبيان ،وسوف يكون متاح لجميع املستخدمين
ً
في شكل "للقراءة فقط" من هذه النقطة فصاعدا .أ
في حال ايادت الدول املوقعة إجراء تعديالت على اجابة سؤال أو اسئلة تم تقديمها ال يمكن اعادة الوصول إلى
الحساب االفي ظروف استثنائية .وعليه سوف تحتاج الدول املوقعة إلى ايسال بريد الكتروني توضح فيه سبب
مراجعة االستبيان .أ
تعديل االجابة وتحديد السؤال وبانها تنوي التحديث حيث أن الوادا بدأت في أ
أ
23
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 .8املتابعة واتخاذ االجراءات التصحيحية
عند تقديم االستبيان ستقوم الوادا بمراجعة االجابات في ضوء متطلبات القانون الدولي ملكافحة املنشطات
واملعايير الدولية .وبعد هذا االستعراض ستقوم باالتصال عند اقتضاء القيام ببعض اإلجراءات بما في ذلك ذلك
اإلجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها واألطر الزمنية املناسبة للتنفيذ .أ

 .9الدعم
بإمكان املستخدم االتصال بالوادا في أي لحظة للحصول على الدعم سواء للمسائل الفنية املتعلقة بأداة
اختاي خياي "االتصال بنا" عند الدخول إلى االستبيان (أنظر
أ
اإلجابة على أي سؤال.
االستبيان أو املساعدة في أ
الصوية  38أدناه) أو البريد االلكتروني :أ
compliance@wada-ama.org
38

 .10تقرير اإلجراءات التصحيحية وخطة العمل التصحيحية
24
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ً
وكما ذكر في القسم ،8بعد أن تجري الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات استعراضا الستبيان املوقع ،سيصدي
ً
تقرير اإلجراءات
أ
تقرير اإلجراءات التصحيحية .سوف يتلقى متصل االمتثال إشعايا بالبريد االلكتروني بأن
التصحيحية متاح للوصول اليه .متصل االمتثال يمكنه إما النقر على الرابط في يسالة اإلشعاي بالبريد االلكتروني
أو تسجيل الدخول إلى استبيان االمتثال للمدونة والنقر على عالمة خطة العمل التصحيحي (أنظر الصوية 39
أدناه) .أ
أ
39

ثم يتم نقل املستخدمين إلى تقرير اإلجراءات التصحيحية حيث يمكنهم مراجعة جميع اإلجراءات التصحيحية .في
األعلى سوف يرى املستخدمين ملخص اإلجراءات التصحيحية حسب الفئة :حرجة ،أولوية عالية ومهمة ،بما في
ذلك عدد من اإلجراءات وتاييخ املوعد النهائي (أنظر الصوية  40أدناه) .أ

40

من هنا يمكن للمستخدم إما استعراض "اإلجراءات التصحيحية ،استعراض "أفضل املمايسات" ،التوصيات أو
الذهاب إلى "امللخص" .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن ايضا الوصول إلى الرموز للحفظ والطباعة والتنزيل (أنظر
القسم  .)10.4أ

 10.1اإلجراءات التصحيحية
قبل عرض اإلجراءات التصحيحية ،يمكن للموقأع قراءة قسم "املقدمة" الذي يوفر املعلومات ذات الصلة
ملراجعة تقرير اإلجراءات التصحيحية والتعليمات املتعلقة بكيفية استكمال خطة العمل التصحيحية .انظر أدناه
في الصوية  41للحصول على مثال .أ
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41

يتم عرض اإلجراءات التصحيحية بشكل افتراض ي استنادا إلى املعايير التالية :أ
أ

 -1نظام القسم أو القسم الفرعي ،على سبيل املثال نظام آدامز ،وامليزانية ،والتقرير أوال ،واالختباي والتحقيقات،
وما إلى ذلك .أ
 -2فئة عدم االمتثال ،أي األهمية الحاسمة ،واألولوية العالية ،واألهمية .أ
أ
ً
إذا لم يكن لدى املوقع أي إجراءات تصحيحية في قسم أو قسم فرعي فسيكون فايغا .أ

 10.1.1االطالع على اإلجراءات التصحيحية
يمكن للمستخدم تكييف عرض اإلجراءات التصحيحية لتتوافق مع ما يفضله .في املنطقة التي تحمل عالمة ""A
ً
يمكن للمستخدم تحديد اإلجراءات التصحيحية استنادا إلى معايير مختلفة ،إما فئة عدم االمتثال أو ما إذا كان
قد تم وضع عالمة عليها على أنها "مكتملة" أم ال من جانب املوقع .أ
أ

كما يمكن تغيير الطريقة التي يتم بها عرض اإلجراءات التصحيحية بالنسبة إلى مربع النص الخاص بخطة العمل
ً
التصحيحية وفقا لتفضيل املستخدم .كما هو مبين في الصوية  42أدناه ،يمكن عرض خطة العمل التصحيحية
ً
جنبا إلى جنب مع اإلجراء التصحيحي عن طريق الضغط على زي "عمود العرض" (عالمة  Bأدناه) .إذا كان
املستخدم يفضل عرض خطة العمل التصحيحية أسفل اإلجراء التصحيحي فيمكن ترك زي "عمود العرض" في
وضعية "ايقاف" (هذا هو خياي العرض االفتراض ي) .أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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B

A
C

D

E
F
G

لكل إجراء تصحيحي تتوفر املعلومات التالية في خطة العمل التصحيحية:
 السؤال االصلي في استبيان االمتثال للمدونة (تحمل عالمة " "Dفي الصوية  42أعاله) ،أ
 استجابة املوقع (تحمل عالمة " "Eفي الصوية  42أعاله) ،أ
اإلجراءات التصحيحية ،بما في ذلك أي ايتباطات تشغيلية أو وثائق مرجعية ذات صلة (تحمل عالمة ""F
 أ
في الصوية  42أعاله) ،و أ
 مربع النص الحر في خطة املعل التصحيحية (تحمل عالمة " "Gفي الصوية  42أعاله).
أ

القسم الوحيد الذي يمكن تعديله من قبل املستخدم هو مربع النص الحر لخطة العمل التصحيحية .أ
قبل إدخال أي نص ،يحتاج املستخدم للضغط على زي "وضع التحرير " (النظر " "Cفي الصوية  42أعاله) .في
مربع النص الخاص بخطة العمل التصحيحية ،يطلب من املوقع إدخال املعلومات التالية :أ
أ
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 كيف يعتزمون تنفيذ اإلجراءات التصحيحية أ
 من هو املسؤول عن إكمال اإلجراء (قسم أو فرد) أ
أ

وإذا يغب املوقع في تقديم أي معلومات داعمة لشرح خطة العمل التصحيحية الخاصة به فيمكنه إما إضافة
ايتباط تشعبي ،على سبيل املثال ،إلى موقعه على الويب بالنقر فوق "إضافة ايتباط تشعبي مرجعي" أو مستند
بالنقر فوق "أضافة ملف مرجعي" .أ
في كل مرة يقوم املوقع بحفظ النص في مربع النص الخاص بخطة العمل التصحيحية يقدم آخر تحديث ،بما في
ذلك اسنم املستخدمين والوقت والتاييخ الذي تم إجراء التحديث فيه .انظر الصوية  43أدناه .أ
43

USER,NAME

وبمجرد أن يعتقد املوقعون بانهم قد استكملوا اإلجراءات يمكنهم وضع عالمة على زي "مكتمل" (انظر الصوية 43
أعاله) .مالحظة ،ال يمكن وضع عالمة على زي "مكتمل" إال إذا كان هناك نص في مربع النص الخاص بخطة
العمل التصحيحية .أ

 10.2أفضل املمارسات
يمكن الوصول إلى قسم "أفضل املمايسات" عن طريق النقر على زي "أفضل املمايسات" في الصوية  ،40صفحة
 .25يتضمن هذا القسم توصيات لزيادة تحسين برنامج مكافحة املنشطات للموقعين .وعلى الرغم من أم هذه
التوصيات ليست متطلبات إلزامية من املدونة أو املعايير الدولية ،تشجع الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات
املوقعين على النظر في تنفيذ هذه التوصيات أثناء عملية اإلجراءات التصحيحية .ومرة أخرى وفرت الوكالة
الدولية ملكافحة املنشطات حيثما أمكن مواد إيشادية مناسبة إما على شكل وصلة تشعبية أو ملف مرجعي .أ
أ
أ
أ
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 10.3ملخص
يوفر قسم " ملخص" أداة تقدم بصري للموقع لتقدير إنجازه املستمر وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية .وفقط
عندما يتم تنشيط مربع الزي "مكتمل" يقوم النظام بتحديث التقدم املحرز مقابل مجموع اإلجراءات التصحيحية
لكل فئة (االهمية الحاسمة واألولوية العالية واملهمة) "والنسبة االجمالية الكتمال خطة العمل التصحيحية".
انظر الصوية  44أدناه للحصول على مثال للتقدم الحاسم في اإلجراءات التصحيحية.
44

 10.4تنزيل وطباعة خطة العمل التصحيحية
إذا يغب أحد املوقعين في تنزيل أو طباعة خطة العمل التصحيحية في أي مرحلة ،فإن وظيفة إنشاء وطباعة
ملف بي دي أف متاحة .يجب على املوقعين حفظ عملهم قبل الضغط على زي "تحميل" أو " طباعة" (انظر ""A
في الصوية  45أدناه) .إذا قام املوقعين بإجراء تغييرات ولم يقوموا بالضغط على زي الحفظ سيتم تعطيل زي
التحميل و لطباعة .هذا لضمان أنه عندما يتم تنشيط التنزيل أو الطباعة يمثل أحدث نسخة محفوظة من
خطة العمل التصحيحية( .انظر " "Aفي الصوية  45أدناه) .يتم تقديم الوقت والتاييخ الصاديين في اعلى يمين
نظام االستبيان لالمتثال للمدونة (انظر " "Bفي الصوية  45أدناه) وفي تذييل ملف تقرير البي دي اف الخاص
بخطة العمل التصحيحية ملساعدة املوقعين على مراقبة التقدم املستمر .أ
B

A

45

أ
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 .11خطة العمل التصحيحية "تعليقات الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات" وتسجيل الخروج
 11.1تعليقات الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات في خطة العمل التصحيحية
ملساعدة املوقعين على تنفيذ خطة العمل التصحيحية ،تم تطوير ميزة جديدة تسمى "تعليقات الوكالة الدولية
ملكافحة املنشطات" .تحتوي تعليقات الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات على تعليقات الوكالة على املعلومات
املقدمة من املوقعين (أنظر الصوية  46أدناه) .أ

46

 11.2تسجيل الخروج من خطة العمل التصحيحية
بمجرد قيام املوقع بإدخال املعلومات في مربع النص لخطة العمل التصحيحية ووضع عالمة على أنها مكتملة
تقوم الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات بمراجعة هذه املعلومات ملعرفة ما اذا كانت مرضية .فاذا كانت
املعلومات غير مضية تقوم الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات بتقديم تعليقات على النحو املذكوي أعاله في .11.1
واذا كانت املعلومات مرضية تقوم الوكالة بالتوقيع الفعلي على الخطة عن طريق وضع عالمة على زي "تسجيل
خروج"( .مالحظة :تسطيع الوكالة التوقيع الفعلي على الخطة واستعمال زي “تسجيل الخروج” فقط عندما يتم
وضع عالمة على زي "مكتمل" من قبل املوقع) .سيؤدي هذا الى جعل مربع النص في الخطة للقراءة فقط لجميع
املستخدمين .أنظر الصوية  47أدناه .أ
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47

حاملا يتم التوقيع على جميع خطط العمل التصحيحية في كل فئة (حرجة ،عالية االهمية ومهمة/أخرى) من
قبل الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات سيتم ايسال اخطاي نائي الى املوقع استبيان االمتثال للمدونة الدولية
ً
ملكافحة املنشطات .عندما يتم تسجيل الخروج من جميع الفئات سوف يتلقى املوقع اشعايا نهائيا يؤكد على
ان جميع االجراءات التصحيحية قد تم تناولها .أ
في قسم املخلص يمكن أن ترى الجهة املوقعة النسبة املئوية إلكمال ملخص خطة العمل التصحيحية على
حد سواء بالنسبة للخطط التصحيحية التي قام املوقع بوضع عالمة "منتهي" عليها ( )Aأو الخطط التصحيحية
التي قامت الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات بوضع عالمة "تسجيل خروج" عليها ( .)Bأنظر الصوية ( )48في
الصفحة .31
48

A
B

31

Dr Fatima K Al Malki QADC 30/04/2018

