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؟OCSاالنترنت التعليقات عبرلماذا نحتاج إلى نظام إبداء 
المهمة والفوائد

شاركة نظام إلكتروني بسيط وفعال وسهل االستخدام لملتوفير : OCSمهمة نظام

.وجمع وتجميع التعليقات على المستندات

:OCSنظام فوائد

والوصولاالستخدام سهل •

سرية واالمن•

يطبق شكل تعليق قياسي•

دقةأسرع وأكثر عملية التجميع •
المتصفحات الرئيسية واألجهزة النقالةمع متوافق •
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قبل ورشة العمل اإلقليمية

ل تأكد نقاط االتصا: 1الخطوة •
لنباتات لالتفاقية الدولية لوقاية ا

من استالمها معلومات تسجيل
الدخول الخاصة بـها لنظام 

IPPC OCS.

قبل ورشة العمل ، : 2الخطوة •
اتها تدخل نقاط االتصال تعليق

في ) OCSفي نظام
م االستعراض الفرعي الذي ت

 RPPOإنشاؤه بواسطة حساب 
/ RW  المعني ، وليس ضمن

ة مجموعة عمل االتفاقية الدولي
(.لوقاية النباتات

خالل ورشة العمل اإلقليمية

يعرض المنظمون : 3الخطوة •
RPPO / RW ي التعليقات الت

قدمتها بلدان المنطقة على 
يقات الشاشة؛ تتم مناقشة التعل
ورشة الفنية والتقنية فقط في

.العمل

يوافق المشاركون : 4الخطوة •
ي على التعليقات، الت( أو ال)

يتم تعديلها ونشرها على 
ة مجموعة عمل االتفاقية الدولي

ظم لوقاية النباتات من قبل من
RPPO / RW.

مية العمل اإلقليواوراش االنترنت التعليقات عبر نظام إبداء 
النباتاتالدولية لوقاية لالتفاقية 



OCS الصفحة الرئيسية
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من بصري مؤشر 

ية الحالاستعراضاتك 
IPPC  العملمجموعة

مربعات االختيار 

اتكاستعراضلتصفية 

مؤشر مجموعة 

العمل

رابط 

لمراجعة 

لوحة 

التحكم

رابط 

إلدخال 

مراجعة
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في التعليقاتالستخداما 

النهائية



مجموعات العمل القطرية
مؤشر مجموعة 

العمل
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قاتالتعليلمشاريع لالستخدام



دخول االستعراض
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جزء التنقل

العرضجزء 

التعليقجزء

صفحة التعليق
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إضافة التعليقات العامة
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إضافة التعليقات على الفقرات
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ةالقطري/البلدالتعليقات المستلمة أثناء المراجعة داخل 
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(القطرية/البلدللمراجعات داخل )التعليقات نشر 
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The OCS and IPPC Regional Workshops

قبل ورشة العمل اإلقليمية

تأكد من استالم: 1خطوةال•
معلومات تسجيل الدخول

OCSالخاصة بك لنظام 
IPPCلالتفاقية 

قبل ورشة :2خطوةال•
العمل ، تقوم نقاط 

اتها االتصال بإدخال تعليق
في   ) OCSفي نظام  

ي االستعراض الفرعي الذ
تم إنشاؤه بواسطة حساب

RPPO / RW  ، المعني
وليس ضمن مجموعة 
عمل االتفاقية الدولية 

(.لوقاية النباتات

أثناء ورشة العمل اإلقليمية

يعرض المنظم : 3الخطوة •
RPPO / RW  التعليقات

قة التي قدمتها بلدان المنط
ة على الشاشة ؛ تتم مناقش

قنية التعليقات الفنية والت
.فقط في ورشة العمل

يوافق : 4الخطوة•
على ( أو ال)المشاركون 

عديلها التعليقات، التي يتم ت
ونشرها في مجموعة عمل 

ة االتفاقية الدولية لوقاي
النباتات من قبل منظم 

RPPO / RW.

بعد ورشة العمل اإلقليمية

في حالة : 5الخطوة •
ت الموافقة على التعليقا

المقدمة في ورشة العمل ،
ي تضيف نقاط االتصال ف

كل مراجعة في مجموعة 
عمل االتفاقية الدولية 
الوقاية النباتات تعليق   : ا عام 

دلى أؤيد التعليقات التي أ"
 / RPPOبها حساب 

RW" قبل الموعد النهائي
.2018سبتمبر 30في 

تستطيع جهات: 6الخطوة •
قات االتصال تعديل التعلي

مل التي تمت في ورشة الع
دة أو إضافة تعليقات جدي

ة في مجموعة عمل االتفاقي
الدولية لوقاية النباتات

سبتمبر 30بحلول 
2018.



IPPC-OCS@fao.org:االتصال •
ت التعليقات عبر االنترن/صفحة موارد نظام ابداء المالحظات•

(OCS)، الفيديو للمستخدم متعدد اللغات ومقاطع دليل مع: 
https://www.ippc.int/en/online-comment-

system/
ى عل( مجموعة أو اتصال بين شخصين)عبر اإلنترنت ندوات •

النحو المطلوب

OCS موارد
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IPPC Secretariat
Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Tel.: +39-0657054812
Email: IPPC@fao.org

Websites: 
www.fao.org
www.ippc.int

Contacts

mailto:IPPC@fao.org
http://www.fao.org/home/en/
http://www.ippc.int/
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC+

