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التعليقات /معلومات أساسية لنظام إبداء المالحظات

إحصائيات( : OCS)عبر االنترنت 
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2015-2011التعليقات عبر االنترنت /استخدام نظام إبداء المالحظات



التعليقات عبراالنترنت/معلومات أساسية حول نظام إبداء المالحظات
(OCS)

الـمهمةOCS:ترنتاالنشبكةعلىاالستخداموسهلوفعالبسيطنظامتوفير

.الوثائقعلىالتعليقاتوتصنيفوجمعلتبادل

2011-2014:النباتاتلوقايةالدوليةاالتفاقيةأمانةوضعت(IPPC)ونفذت

.(OCS)االنترنتعبرالتعليقات/المالحظاتإبداءلنظاماألولاإلصدار

2014-2015:االتفاقيةأمانةحددتIPPCيةالتكنولوجوالمتطلباتاالحتياجات

.(IT)المعلوماتتكنولوجيادعموانهاءالجديدة،

الجاهزالمنتجبشراءوالزراعةاألغذيةمنظمةقامت:2015ديسمبر.

منلكأعضاءاحتياجاتلتلبيةوتكوينهالمنتجتهيئةتم:2016مايو-يناير
.(Codex)الغذائيوالدستورIPPCالدوليةاالتفاقية
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المتطلبات العامة للمستخدم

ترخيص 

لالستئجار 

المتعدد

التوافق مع 

األجهزة المحمولة 
والمتصفحات

متعدد اللغات
سهولة 

االستخدام

تسجيل المستخدم 
واإلدارة

يمكن تهيئتها

مستخدم 

أدوار ،واحد

متعددة

مراجعات 

/  داخلية

خارجية

البحثإعالم/إخطاراتفئات التعليق
تصدير 

البيانات
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يمكن لألمانة أن:

 تدير المستخدمين( من خالل نقاط االتصال الرسمية لالتفاقيةIPPCفقط)

تحميل الوثائق والمستندات

دعوة المنظمات للتعليق

جمع وتصنيف التعليقات

للتحميل أن تدير أداة الجمع والتصنيف التعليقات الواردة وإعداد تقرير يتاح
:Wordبواسطة برنامج 

(IPPC)متطلبات أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

Com
m. #

Para Text T Comment S Author Comment

1 G (General Comment) C Category : TECHNICAL
Test Contact Point 1 (18 May 2016 2:43 
PM)
The Country of ABC thinks the TPPT should 
review some of these terms

O
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أسرع وأكثر رسوخا  أصبح النظام.

 مبّسطجديد ( تخطيط)تصميم.

مع جميع المتصفحات الرئيسية واألجهزة النقالة التوافق.

نظام ترخيص جديد.

للوثائق قيد المراجعةالوصول المباشر.

لتعديالت إمكانية التنقل عبر الوثيقة، وإضافة التعليقات وا:سهولة االستخدام
(.Window)المقترحة على نفس اإلطار 

تحسين وظيفة البحث للمستخدمين والمراجعين.

ما الذي تغير؟
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(تابع)ما الذي تغير؟

الجديدالقديم

معالجة/مراجعةالتشاور

التعليقتفسير/ إيضاح

التغيير المقترحإعداد للنشر/تنقيح 

نشر التعليقاتالتعليقاتعرض

التوافق/ تقرير التسوية التعليقاتتصنيف/جمع 

خاصتيالمراجعات/مراجعات بمشاركتي الوثائق/صفحة إدارة المستندات 
(Reviews I’m in / Reviews I own)

–التعاون داخل البلد)المشاركة /التقاسم

(والتشارك طبقا للمبادئ العالمية

(الشخصية والمشتركة)التوزيع قوائم

مجموعات العمل ومجموعات العمل الفرعيةغير مطبقة

طة نق( )الُمنِسق)الُمهيِئ-المشرف : األدوارنقطة االتصال ، المساعد، المراجع: األدوار

، نائب نظام (االتصال الخاصة بمجموعة العمل

(  OCS)التعليق عبر االنترنت /إبداء المالحظات

والُمراجع
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هيكل النظام

9

األمـــانــة
(النقطة االتص)الُمنِسق /الُمهيئ 

(إلزامي ، واحد فقط لكل بلد)

نائب 
(اختياري ، واحد فقط لكل بلد)

(مراجعينأو )ُمراجع 
(اختياري ، حتى ثالثة لكل بلد)



األمانة

OCSُمهيئ النظام
كندا

OCSُمهيئ النظام
الكاميرون

OCSُمهيئ النظام
تشيلي

OCSُمهيئ النظام
جزر كوك
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1الحالة : دعوة النظام والتشارك 



األمانة

OCSُمهيئ النظام
االتحاد األوروبي

OCSالنظامُمراجع
1بلد 

االتحاد األوروبي

OCSُمراجع النظام
2بلد 

االتحاد األوروبي

OCSُمراجع النظام
3بلد 

االتحاد األوروبي

OCSُمراجع النظام
رقم البلد

االتحاد األوروبي
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2الحالة : دعوة النظام والتشارك 



األمانة

OCSمهيئ النظام 

إيران

 OCSنائب النظام 
إيران

OCSُمراجع النظام 

1إيران 

OCSُمراجع النظام 

2إيران 

OCSُمراجع النظام 

3إيران 

OCSمهيئ النظام 

الصين

 OCSنائب النظام 
الصين

OCSُمراجع النظام 

1الصين 

OCSُمراجع النظام 

2الصين 

OCSُمراجع النظام 

3الصين 
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3الحالة : دعوة النظام والتشارك 



IPPCتات االتفاقية الدولية لوقاية النبا–ورش العمل اإلقليمية 

13

قبل ورشة العمل 
اإلقليمية

تأكد من استالم : 1خطوة•
معلومات تسجيل الدخول 

OCSالخاصة بك لنظام 
IPPCلالتفاقية 

يوليو، 1بداية من :2خطوة•
مراجعة ُمسّودة المعايير 

بمشاورة ( ISPMs)الدولية 
الخبراء بشأن الموضوعات 

ذات الصلة

إدخال تعليقات :3خطوة •
قبل OCSمنظمتك في نظام 

ورشة العمل

سيتم تشارك :4خطوة •
ميع تعليقاتك تلقائياً مع ج

المنظمات األخرى

ةأثناء ورشة العمل اإلقليمي

تتم المناقشة:5خطوة •
في ورشة العمل لجميع

المهمة التعليقات التقنية و
ام التي تم ادخالها في نظ

OCS قبل بداية ورشة
العمل

يتم تقاسم :6خطوة •
ورشة التعليقات النهائية ل

العمل مع نقاط االتصال
للبلدان المشاركة في

ورشة العمل والمنظمات 
اإلقليمية لوقاية النباتات 

(RPPOs )الخاصة بهم

بعد ورشة العمل 
اإلقليمية

مراجعة : 7خطوة •
ورشة التعليقات النهائية ل

العمل وتحديد ما إذا 
كانت مقبولة لديهم

يمكن أن تقوم :8خطوة •
ت نقاط االتصال بمراجعا
ير إضافية لمسّودة المعاي

 ISPMsالدولية

تقوم نقاط :9خطوة •
االتصال بإحاطة أمانة 

حول IPPCاالتفاقية 
حلول التعليقات النهائية ب

سبتمبر30



كيف تبدو شاشة العرض؟ صفحة تسجيل الدخول
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كيف تظهر شاشة العرض ؟ صفحة مشاركاتي
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كيف تظهر شاشة العرض؟ صفحة التعليق

Navigat

ion

pane

Review 

pane

Comment 

pane
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جزء العرضجزء التعليق
جزء 
التنقل



كيفية إدخال وقبول ونشر التعليقات
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 وبيان عملي من خالل ورش العمل اإلقليمية( وجها لوجه)عروض مباشرة

 (مجموعة أو اتصال بين شخصين( )الويبينار)ندوات عبر االنترنت

االتصال عبرIPPC-OCS@fao.org

التعليقات عبر االنترنت /صفحة موارد نظام ابداء المالحظات(OCS) مع دليل للمستخدم ،

-https://www.ippc.int/en/online-comment: متعدد اللغات وفيديوهات
system/

لزيادة النسبة المئوية للمنظمات القطرية لوقاية النباتات : الهدف التالي(NPPOs ) والمنظمات

(.RPPOs)اإلقليمية لوقاية النباتات 

.المعايير( مسّودة)ارسال التعليقات بشأن مشروع 

!دعنا نجعل من هذا جهد جماعي

ُسُبل التقدم

One 
IPPC!
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؟أْسئَلة
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