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عبر اإلنترنتنظام التعليق مزايا 

قاتوسيلة بسيطة ، فعالة وسهلة االستخدام عبر اإلنترنت لمشاركة وتجميع التعلي•

سهولة الوصول واالستخدام•

األمان والسرية•

تنفيذ صيغة تعليق قياسية•

جمع التعليقات بشكل أسرع وأكثر دقة•

متوافق مع أغلب األجهزة وبرامج التصفح المعروفة•



عبر اإلنترنتنظام التعليق الوصول إلى 

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

من خالل الرابط

من خالل الصفحة الرئيسية لبوابة 

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

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


أنواع المستخدمين

User Types

Review 
Owner
Admin-Author

Author

Admin-Author

Deputy

Author

Reviewer



أنواع المستخدمين

Reviewer(s)
بلد/ أشخاص بحد اقصى 3 اختيارية

Deputy

بلد/ واحد فقط  اختيارية

Author (نقطة االتصال الرسمية )

بلد/ واحد فقط  إلزامية



الصفحة الرئيسية



مجموعة العمل الرئيسية

مؤشر عن الملفات التي

حاليامراجعتهايتم 

مؤشر مجموعة 
العمل

ب تحديد حس
الحالة

لوحة تحكم 

في عرض 

الملف

للدخول إلى 

الملف

اعدادت 

المستخدم

للخروج

حالة المراجعة
Not Started – In progress – Completed

Overdue - Closed



صفحة التعليقات

لوحة التنقل لوحة االستعراضلوحة التعليقات

للخروج

التنقل

البحث

اضافة 

تعليق 
عام

تنزيل 
الملفات

الزمن الباقى 
للمراجعة

فرز 
التعليقات



تصنيف التعليقات

تعديل النص دون تغيير المعنى•

مثل التصحيح االمالئي او النحوي، أو اقتراح كلمات او جمل مرادفة•

تحريري 

Editorial

تغيير للمفهوم أو اضافة جوانب أو افكار جديدة•

مثل تعديل النص عن طريق االضافة او الحذف او اعادة التنظيم •

موضوعي

Substantive

التصحيحات العلمية أو المبررات الفنية•

االخرىمثل اضافة توضيح او مبرر علمي، او تحقيق التوافق مع المعايير•

تقني

Technical

خاص بتعديل الترجمة الغير صحيحة الحدى اللغات األخرى•
الترجمة

Translation



اضافة تعليق عام



إضافة تعليق على فقرة محددة



تعديل أو حذف التعليق

لوحة 

التعليقات



إدارة المستخدمين على المستوى الوطني

للدخول إلى 

صالحيات 

االدارة البحث عن 

مستخدم 

مسجل

إضافة 

مستخدم جديد



إنشاء مراجعة فرعية

مؤشر عن الملفات التي

يتم استعراضها حاليا

مؤشر مجموعة 
العمل

لوحة تحكم في

عرض الملف

للدخول إلى 

الملف



إنشاء مراجعة فرعية

انشاء مراجعة 

فرعية



إنشاء مراجعة فرعية

م تاكيد االس

وتحديد 

الموعد 

النهائى



إنشاء مراجعة فرعية

اضافة 

المعايير



إنشاء مراجعة فرعية

اضافة 

مستخدمين

ن المستخدمي

الحاليين



إنشاء مراجعة فرعية

ضبط 

االعدادات



انشاء مراجعة فرعية

البدء في 

المراجعة أو 

وضعها في

حالة 

االنتظار



إدارة التعليقات المستلمة على المستوى الوطني



(على المستوى الوطني)إعتماد ونشر التعليقات 

نشر التعليقات من قبل نقطة 

االتصال الرسمية

تظهر هذه االيقونة : ملحوظة

فقط فى حال وجود مراجعة 

فرعية



إعتماد ونشر التعليقات

الضغط على خروج

تحديث 

الحالة

اضافة 

ملخص

اعتماد

المراجعة

استقبال

اخطارات



استخدام النظام فى ورشة العمل االقليمية

قبل ورشة العمل

على نقاط االتصال •
تأكد الرسمية للبلدان ال

من امكانية الدخول

ادخال التعليقات من•
خالل مجموعة العمل 

(  NEPPO)االقليمية 
(IPPC)وليس 

اثناء ورشة العمل

المنظمة االقليمية •
لوقاية النباتات 

(NEPPO ) و
المنظمين يقومون 

يقات باستعراض التعل
ةالفنية والموضوعي

يتم التوافق على •
ة التعليقات النهائي

ومن ثم نشرها فى 
مجموعة عمل 

(IPPC ) من خالل
(NEPPO)

بعد ورشة العمل

ة فى حال موافقة نقط•
االتصال الرسمية 

على التعليقات 
المدرجة من قبل 

(NEPPO ) يقوم
ى بادخال تعليق عام ف

مجموعة عمل 
(IPPC )قه بتأكيد تواف

مع التعليقات

ة أو التعديل أو اضاف•
تعليقات

يجب االخذ فى •
االعتبار الموعد 

النهائى لكل مرحلة



مصادر حول نظام التعليق عبر اإلنترنت

صفحة المصادر على 

بوابة االتفاقية

المعايير المتاحة صفحة المساعدة

للمراجعة



 
ت  را

 
 لحض

ً
كرا كمش 

www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020

