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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 طط

 

 

 
 

 

 الدولي البرلماني لالتحاد اإللكتروني التسجيل عن تفسيرية مذكرة
 

 اإللكنرتوين املوقن  خنالل منن الدويل الربملاين لالحتاد العامة لألمانة اإللكرتوين التسجيل نظام إىل الوصول ميكن
 وسننني ت . التسنننجيل زر علننن  النقنننر طريننن  عنننن ببسننناطة وذلننن   731العامنننة النننننن  اجلمعينننة صننن  ة يف لالحتننناد 
 ذلننن  وبعننند  7171أكتنننوبر  /األول تشنننرين 3 يف وسننني ل  7171 يونينننو/  حزينننرا  71 منننن اعتبنننارا   النظنننام
 .registration@ipu.org: الدويل الربملاين االحتاد يف التسجيل دائرة لدى املندوبو  يسجل أ  ينب ي

 

 عننرب التسننجيل لنظننام الوحينند املسننتمدم ليكننو   مجيعننا  منسننقا  للو نند املشنناركن يعننن أ  املست سننن مننن :هااا 
 .مرور كلمةوهو خيتار   اإلنرتنت

 

 :عملية التسجيل كما يليتتم و 
كننننت قننند إذا  . قنننم بالتسنننجيل لل ىنننول علننن  حسنننال وأدخنننل الت اصنننيل امل لوبنننة يف هننن   الىننن  ة .7

معلومات التعريف اخلاصة ب  ال تنزال صنا ة  إ    عامة متت مؤخرا  قمت بالتسجيل بنجاح جلمعية 
نيابنننة عنننن  باسنننتمدام سنننال ب نننت  حأماننننة االحتننناد الربملننناين الننندويل قامنننت إذا و  .وميكنننن اسنننتمدام ا

   إنننن  مننندعو إىل االتىنننال باالحتننناد الربملننناين الننندويل علننن  لربملانننن عننننوا  الربيننند اإللكنننرتوين الر ننني 
 .لل ىول عل  مزيد من املعلومات  registration@ipu.org: العنوا  التايل

 .املرور وكلمة املستمدم اسم باستمدام الدخول بتسجيل قم بنجاح  حسال إنشاء مبجرد .7
 

 . 731العامة النن اجلمعية يف للتسجيل" ا دث هل ا تسجيل" عل  انقر .3
 

     إذاا تدرج أ  تنس ال للو د  منسقا   بى ت . و دكم لتسجيل" التسجيل بدء" عل  انقر .4
 .ا دث  ضور خت ط كنت

 

 لالتحاد البرلماني الدولي 731الجمعية العامة الااا 
 روسيا االتحاديةبطرسبرغ،  تسان

 7171أكتوبر / تشرين األول  71-71 
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 : يرج  التأكد من أ  .5
   ولجانه التحاد البرلماني الدوليالحاكمة لهيئات اليف كل ا املعلومات املتعلقة بالعضوية 

 . لقب أو منىب ضمن االحتاد الربملاين الدويل: "حتت عنوا مدرجة 
" "Title or function within the IPU 

  املنظمنة /منىنب يف الربملنا /لقنب: "حتنت عننوا  ببرلمانا  الاوي يالت اصيل املتعلقة ترد ".
"Title/function in Parliament/Organization" 

  مجي  العواصم ال تستخد. 
  جلا   إلضافة"+" اض ط عل  عالمة "“+” sign to add committees"   

 (.عندما يكو  هناك أكثر من واحدة)
 

وبعننند ذلننن  عليننن    7171أكتنننوبر  /تشنننرين األول 3 ميكنننن  إجنننراء ت ينننيات علننن  بياناتننن  حنننى .6
 : اإللكنننننننننننرتوين الربيننننننننننند خنننننننننننالل منننننننننننناالتىنننننننننننال باالحتننننننننننناد الربملننننننننننناين الننننننننننندويل مبا نننننننننننرة 

registration@ipu.org 
 

 مسؤولو  خالهلا   يفسيدرس حيث, validation phase مرحلة تحققعملية التسجيل  تشمل
  وإال. ربيد إلكرتوينتأكيد بال  سيتم إرسال تسجيل  ور الت ق  من ص ة . النظام طلب  للتسجيل

 .املتابعة يت لب إجراء أي الختاذ لدينا املشر ن أحد ب  سيتىل
 

سالي إذا كانت لدي  أية أسئلة حول عملية التسجيل  يرج  إرساهلا إىل موظ ة خدمات املؤمترات السيدة 
  م  نسخ إىل عناوين  sas@ipu.orgلكرتوين عل  الربيد اإل Sader  Anne-Sallyسادر آن

 :الربيد اإللكرتوين العامة لالحتاد الربملاين الدويل
 postbox@ipu.org باإلضا ة 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 IPU website, 
on the 137

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

will be open from 19 June 2017 and will close on 3 October 2017, after which delegates 
should register with the IPU registration service: registration@ipu.org. 
 

Important: It is recommended that all participants designate one delegation coordinator, 
who 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. 

 

If the IPU Secretariat has opened an account on your behalf using your 
parliament’s official e-mail address, you are invited to contact the IPU at 
registration@ipu.org for more information. 

 

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 137
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.  It will be possible to make changes to your data until 3 October 2017, 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 as well as registration@ipu.org
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