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 الخطوة األولى: االستعداد

 (.ePhytosيجب أن يكون لديه نظام قادر على إنتاج شهادات الصحة النباتية اإللكترونية ) ،ePhyto Hubلكي يشارك بلد ما في منصة 

 

 بالمعلومات التقنيةنوصي بأن يقوم ممثلو البلد بقراءة جميع الوثائق المتعلقة  ،Hub منصة ال الستخدامالصحيح  االستعدادلضمان 

 الوصل يربط، من طرف الشخص الذي بلدلكل  (NPPO) تتم المصادقة على مشاركة المنظمة الوطنية لوقاية النباتات ePhyto. لمشروع

يجب على ممثل المنظمة الوطنية  ، و قبل الشروع في الخطوة الموالية،لذلك .المنظمة داخل (IPPC) الدولية لوقاية النباتات االتفاقية مع

داخل منظمته مع  الوصل يربطإبالغ الشخص الذي  Hubال  منصة الستخدامالذي يطلب تسجيل منظمته  (NPPO) لوقاية النباتات

 .يطلب منه تأكيد التسجيلHub ال  بأنه سيتلقى رسالة تلقائية من (IPPC) تاالتفاقية الدولية لوقاية النباتا

عبر البريد  (IPPC) مالحظة: إذا كنتم تحتاجون إلى تأكيد رسمي للمشاركتكم، يرجى الكتابة إلى االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 .الصددوسنكون سعداء بتزويدكم بخطاب رسمي في هذا  (ippc@fao.org) االلكتروني

 

 لخطوة الثانية: التسجيلا

 لكل بلد الدخول إلى الرابط التالي ؛  لتسجيل منظمته يجب على ممثل المنظمة الوطنية لوقاية النباتات 
https://www.ephytoexchange.org/AdminConsole " واختيار عالمة التبويبRegister NPPO"  ثم تتبع خطوات

 . التسجيل

 

 الدولية لوقاية النباتات الوصل مع االتفاقية بمجرد االنتهاء من خطوات التسجيل وبمجرد المصادقة عليه من طرف الشخص الذي يربط
(IPPC)  فالمرجو االتصال  اإللكترونية،لة هذه الرسا استالمإذا لم يتم  .سيتلقى الممثل رسالة إلكترونية تؤكد تسجيل منظمته المنظمة،داخل

 .لمزيد من المعلومات (ippc@fao.org) عبر البريد االلكتروني (IPPC) بـاالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

يما ف (UNICC) للحوسبةومركز األمم المتحدة الدولي  (IPPC) سيكون هذا الممثل نقطة اتصال منظمته مع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 .النباتات التي يمثلها على هذه المنصة لوقاية، وسيضطلع بمسؤولية تدبير حساب المنظمة الوطنية  Hubيتعلق بالمسائل التقنية لمنصة ال

 .كما سيكون المشرف األول على هذا الحساب ويمنح حق الولوج إليه إلى األعضاء اآلخرين في المنظمة

 

 الخطوة الثالثة: االنضمام

 ،Hubال لمنصة  باالنضمامسيحصل ممثل المنظمة الوطنية لوقاية النباتات المسجلة على جميع الوثائق المتعلقة  التسجيل،بمجرد تأكيد 

(. سوف تقوم هذه الوثائق بتوجيه Hub API Web Service) الموضحة لواجهة برمجة المنصة والوثيقة التقنيةدليل االنضمام  بما فيها

 الخطوات الواجب اتباعها ونوع المساعدة التي سيتم توفيرها. وتحدد بوضوحالمنصة.  استخدامن أجل م المسجل وفريقه
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