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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 

 لالتحاد البرلماني الدولي 318الجمعية العامة الـــ 
 واالجتماعات ذات الصلة

 سويسرا جنيف،       
 4038 مارس/  آذار 42-48          

 
 الدولي البرلماني لالتحاد اإللكتروني التسجيل عن تفسيرية مذكرة

 
 لالحتداد  اإللكدرتوين املوقد  خدالل مدن الدووي الربملاين لالحتاد العامة لألمانة اإللكرتوين التسجيل نظام إىل الوصول ميكن
كدددانو   8 مدددن اعتبدددارا   النظدددام وسدددي ت . التسدددجيل زر علددد  النقدددر مبجدددرد وذلددد   831العامدددة الدددددد  اجلمعيدددة صددد  ة يف

 التسدجيل دائدر  لدو  املندووبو  يسدجل أ  ينبغد  ذلد  وبعدو  8181مدار  /آذار 81 لغاية   8181ديسمرب /األول
 .registration@ipu.org: الووي الربملاين االحتاد يف

 

 عدرب التسدجيل لنظدام الوديدو املسدتدوم كو سديو   منسدقا  واددوا  للوفدو كافدة  املشداركو  يعدن أ  املست سن من : :هام
 .املرور كلمةوهو الذي سيدتار   اإلنرتنت

 

 :عملية التسجيل كما يل تتم و 
قمددددت كنددددت قددددو إذا  . قددددم بالتسددددجيل لل حددددول علدددد  دسددددال وأدخددددل الت اصدددديل امل لوبددددة يف هددددذ  الحدددد  ة .8

وميكدددن   معلومدددال التعريدددة اكاصدددة بددد  ال تددد ال صدددا ةفددد     عامدددة مدددت مددد خرا  بالتسدددجيل بنجددداة جلمعيدددة 
  .استدوامها

 .املرور وكلمة املستدوم اسم باستدوام الوخول بتسجيل قم بنجاة  دسال إنشاء مبجرد .8
 

 . 831الدد العامة  اجلمعية يف للتسجيل" ا وث هلذا تسجيل" عل  انقر .3
 

 خت د  كندت مسد  إذاا ورجت د أ  تدن  ال للوفدو  منسدقا   بحد ت . وفدو  لتسدجيل" التسدجيل بدوء" علد  انقر .4
 .ا وث  ضور
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 

 
 

 : يرج  التأكو من أ  .5
   مورجة  ولجانه التحاد البرلماني الدوليالحاكمة لهيئات اليف كلها املعلومال املتعلقة بالعضوية

 ;"ضمن االحتاد الربملاين الووي املسم  الوظي  أو  اللقب: "حتت عنوا 
  حتت عنوا  ببرلمانك الوطنيالت اصيل املتعلقة ترد: 

 ."املنظمة /يف الربملا  املسم  الوظي   /اللقب" 
  باألدرف الكبري  كتبتال. 
  (.عنوما يكو  هنا  أكثر من وادو )  جلا  إلضافة"+" اضغ  عل  عالمة 
 

: عل  الراب  التاياألسئلة املتكرر   إطار ضمنمتوفر  ملعلومال  يو من اامل .6
http://w3.ipu.org/registration/index.php/FAQs/en  

 
االحتاد م   تواصل  وبعو ذل  علي  ال8181مار  /آذار 81 كن  إجراء تغيريال عل  بيانات  دىمي .7

  registration@ipu.org: اإللكرتوين الربيو عربالربملاين الووي مباشر  
 

فور الت قق من . النظام طلب  للتسجيل مس ولو  خالهلا يف سيور  ديث ،مرحلة تحققعملية التسجيل  تشمل
 إجراء أي الختاذ لوينا املشرفن أدو ب  سيتحل  وإال. ربيو إلكرتوينالتأكيو عرب   سيتم إرسال تسجيل ص ة 
 .املتابعة يت لب

 

 سادر سالي آنإذا كانت لوي  أية أسئلة دول عملية التسجيل  يرج  إرساهلا إىل موظ ة خومال امل مرال السيو  
 :  م  نسخ إىل عناوين الربيو اإللكرتوين العامة لالحتاد الربملاين الووي sas@ipu.org :لكرتوينعل  الربيو اإل

 postbox@ipu.org باإلضافة إىل:  registration@ipu.org. 
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Explanatory note on IPU online registration 
 
 
The IPU Secretariat online registration system can be accessed through the 
138

th
 Assembly webpage, simply by clicking on the Registration button.  The system will 

be open from 1
st
 December 2017 to 20 March 2018, after which delegates should register 

with the IPU registration service: registration@ipu.org. 
 

Important: There should only be one coordinator per delegation. S/he will be the sole 
user of the online registration system and will choose a password. 
 

The registration process is as follows: 
 

1.  Sign up for an account and enter the requested details on this page.   
If you registered successfully for a recent Assembly, your identification information 
is still valid and may be used. 

 

2.  Once you have successfully created an account, sign in using your user name and 
password. 

 

3.  Click on "Register for this event" to register for the 138
th
 Assembly. 

 

4.  Click on "Start registration" to register your delegation.  In your capacity as 
delegation coordinator, do not forget to include yourself if you plan to attend the 
event. 

 

5. Please ensure that: 

 All information relating to membership in IPU governing bodies and 
committees is included under: "Title or function within the IPU";  

 Details pertaining to your national parliament are included under: 
"Title/function in Parliament/Organization". 

 You DO NOT use ALL CAPITALS. 

 You click on the “+” sign to add committees (when there are more than 
one). 

 

6.  More information under FAQs: http://w3.ipu.org/registration/index.php/FAQs/en. 
 

7. It will be possible to make changes to your data until 20 March 2018, after which 
you should contact the IPU directly at registration@ipu.org. 

 

The registration process includes a validation phase, during which system 
administrators will examine your registration. Once your registration has been validated, 
you will be sent a confirmation e-mail. Otherwise, one of our administrators will contact 
you for any action that requires follow-up. 
 

Should you have any questions on registration, please send them to Ms. Sally-Anne 
Sader, Conference Services Officer, at sas@ipu.org, with copies to the generic IPU 
e-mail addresses: postbox@ipu.org and registration@ipu.org. 
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