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؟OCSاالنترنت التعليقات عبرلماذا نحتاج إلى نظام إبداء 
المهمة والفوائد

ادل وجمع لتبنظام إلكتروني بسيط وفعال وسهل االستخدام لتوفير : OCSمهمة نظام

.الوثائقوتجميع التعليقات على 

:OCSنظام فوائد

والوصولاالستخدام سهل •

يمتاز بالسرية وامن•

على شكل تعليق قياسييطبق •

دقةأسرع وأكثر عملية التجميع •
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 OCSاالنترنت التعليقات عبرإبداء نظام 

/URL: https://ocs-new.ippc.intعنوان 

واألجهزةمتوافق مع المتصفحات الرئيسية 

المستخدمينأنواع 

أمانة االتفاقية الدولية لوقاية: المراجعةصاحب 
(المؤلف-المشرف :OCSدور)النباتات 

(المؤلف-المشرف :OCSدور)االتفاقية : المؤلف

لتنفيذ اتصالقبل نقطة المستخدم المفوض من : نائب

نشر جميع اإلجراءات ولكن ليس إنشاء المستخدم وال
(المؤلف :OCSدور )النهائي 

لى قادرين عاآلخرين، جميع المستخدمين : المراجع

إدراج التعليقات في النظام داخل مجموعة عمل إذا
تم دعوتها

https://ocs-new.ippc.int/


 OCSاالنترنت إبداء التعليقات عبرالصفحة الرئيسية لنظام 



IPPC  العملمجموعةIPPC  من بصري مؤشر العملمجموعة

ية الحالاستعراضاتك 

مربعات االختيار 

اتكاستعراضلتصفية 

مؤشر مجموعة 

العمل

رابط 

لمراجعة 

لوحة 

التحكم

رابط 

إلدخال 

مراجعة



دخول االستعراض
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جزء التنقل

العرضجزء 

التعليقجزء

صفحة التعليق
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تعليقات عامةإضافة 
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تعليقات على الفقراتإضافة 



مجموعات العمل القطرية
مؤشر مجموعة 

العمل
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في مجموعات العمل القطريةإدارة المستخدمين 
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(1)إعداد مراجعة فرعية 



(2)إعداد مراجعة فرعية 



(3)إعداد مراجعة فرعية 



(4)إعداد مراجعة فرعية 



(5)إعداد مراجعة فرعية 



(6)إعداد مراجعة فرعية 



(7)إعداد مراجعة فرعية 



ةالقطري/البلدالتعليقات المستلمة أثناء المراجعة داخل 
19



(القطرية/البلدللمراجعات داخل )التعليقات نشر 
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ةقبل ورشة العمل اإلقليمي

تأكد من : 1خطوةال•
ل استالم معلومات تسجي
الدخول الخاصة بك 

لالتفاقية OCSلنظام 
IPPC

اعتبارا من :2خطوةال•
، تقوم نقاطيوليوز1

االتصال بمراجعة  
ية مسودات المعايير الدول

اتية لتدابير الصحة النب
من خالل استشارة 
خبراء ذوي الصلة 
بالموضوع وإدخال 

تعليقاتها في مجموعة
ليمية االتفاقية اإلق"العمل 

أو " لوقاية النباتات
المنظمات اإلقليمية 

لوقاية النباتات

ةورشة العمل اإلقليميخالل

يعرض : 3الخطوة •
 RPPO / RWالمنظم 

ها التعليقات التي قدمت
بلدان المنطقة على 

شة الشاشة ؛ وال تتم مناق
ة اال التعليقات الفني

والتقنية في ورشة 
.العمل

يتم التوافق: 4الخطوة•
بين المشاركين على 

م التعليقات، والتي يت
تعديلها ونشرها في 

مجموعة عمل االتفاقية 
ات الدولية لوقاية النبات

رفي وقت البث المباش

ةبعد ورشة العمل اإلقليمي

تقوم نقاط : 5الخطوة •
االتصال بمراجعة 
التعليقات النهائية 

.  هاللورشة وتحديد قبول
في هذه الحالة ، يمكنهم

كل تقديم تعليق عام على
أوافق على : "مسودة

ل التعليقات المقدمة هال
".الورشة اإلقليمية

تستطيع : 6الخطوة •
جهات االتصال ضبط 

دة تقديم تعليقات جدي/
على مسودات المعايير

حة الدولية لتدابير الص
30النباتية بحلول 

.سبتمبر

مية العمل اإلقليواوراش االنترنت التعليقات عبر نظام إبداء 
النباتاتالدولية لوقاية لالتفاقية 



التقارير

ا
ب



IPPC-OCS@fao.org:االتصال •
مع تاالنترنالتعليقات عبر /صفحة موارد نظام ابداء المالحظات•

 :الفيديو للمستخدم متعدد اللغات ومقاطع دليل 
https://www.ippc.int/en/online-comment-

system/
اإلقليميةالعمل خالل ورشة العروض التقديمية •

على النحو ( مجموعة أو واحدة على حدة)عبر اإلنترنت ندوات •
المطلوب

التعليقات عبر /واتصاالت نظام ابداء المالحظاتموارد 
(OCS)االنترنت 
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اتصلوا بنا 
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

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

