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 االتحاد البریدي العالمي اجتماعات لحضور لتسجیلا
 

 .19-كوفید وذلك بسبب جائحة عد في اجتماعاتھالمشاركة عن بُ أجاز االتحاد البریدي العالمي لقد 
ند ھذا اس����تو .اجتماعات ھجینةللمش����اركة عن ُبعد أو لعقد  أنس����ب جدیداً  االتحاد البریدي العالمي نظاماً اختار و

 .ن وسھولة االستخدام والتكاملمعاییر األماالختیار إلى 
 .ال یتجزأ من النظام الجدید اآلن جزءاً  االتسجیل واالعتماد وأصبحت وتغیرت عملیتا

 
 

 من أحداث االتحاد البریدي العالمي حدثلمشاركة في التسجیل ل
 

ي التس�����جیل في اجتماعات االتحاد البریدي العالم: ، یرجى النقر على الرابط التاليلبدء عملیة التس�����جیل -1
(https://events.upu.int) 

 
 

 :مالحظات ھامة
وھذا یعني أنھ من الض�����روري أن یدخل البرید اإللكتروني. ب تس�����جیلھ درس�����الة تؤكس�����یتلقى المش�����ارك  أ )

 االتحاد البریدي العالمي الخاصة بالمستخدم. في قاعدة بیانات اً صحیح ه اإللكترونيبرید عنوان المشارك
، أي في االتحاد البریدي العالميالخاص بھ  حس��ابالباس��تخدام ھویتھ  أن یثبت المش��اركیجب للتس��جیل،  ب)

الموقع  ، یرجى زیارةجدید حس��اب ین (ولفتحالمندوبالخاص ب القدیم تس��جیلالنظام الحس��اب المس��تخدم في 
 )."Login" النقر فوق زر تسجیل الدخولثم  - www.upu.int - البریدي العالمي التحاداإللكتروني ل

 
 ."حساب المستخدم الخاص في االتحاد البریدي العالميالدخول باستخدام انقر فوق الزر " -2
 

 إلثبات الھویة المنبثقةالنافذة  -3
 

 :التالیة الخانات ظھرست
 أسجل الدخول بصفتي ..."القائمة المنسدلة: " أ )
 في االتحاد البریدي العالمي.أو شریك أو مراقب  عضو إما: اختر 

م ، أي اس���م المس���تخدبحس���ابك الخاص باالتحاد االعتماد الخاص���ة: اس���تخدم بیانات بیانات االعتماد ب)
ل القدیم أو على الموقع اإللكتروني في نظام التسجی وكلمة المرور اللذین كنت تستخدمھما إلى الیوم

 .البریدي العالميالخاص باالتحاد 
 

 إلى صفحة التسجیلالنفاذ  -4
 ".تابعالزر " سیظھر لكبعد التعریف بھویتك، سُتحال إلى صفحة التسجیل، حیث  ) أ

 .صفحة التسجیللك وستظھر  "تابع"الزر انقر فوق  ب)
 

 االستمارة ملء -5
 .االتصال الخاصة بك في الجزء األول من الصفحةبیانات  أضف الشخصیة: المعلومات ) أ

 ورك خالل االجتماع والفترة المعنیة.د الصفحة، یرجى تحدیدفي الجزء الثاني من  الدور والفترة: ب)
 

للتسجیل ھا مستخدم یعمل في برید اإلمارات لشاشة التالیة المعلومات التي أدخللقطة ا سبیل المثال، ُتبین وعلى
 .اجتماعات مجلس اإلدارةللوفد في  اً رئیسالبریدي و في اجتماعات مجلس االستثمار اً مندوببصفتھ 

 
 .: یمكنك التسجیل لمدة أقصاھا تسع فتراتمالحظة

https://events.upu.int/
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 إرسال االستمارة -6
 "التالي" الزر بعد إدخال المعلومات المطلوبة، انقر فوق ) أ

 .تأكید إرسال االستمارةتك والتحقق من معلوما النافذة الموالیة، من خالل سُیطلب منك ب)
 .لن تتمكن من العودة إلى الوراء وتغییر االستمارة ،اإلرسالبمجرد تأكید و 

 
 التسجیل الحصول على تأكید -7

 :التسجیل تأكید ) أ
 .طلبك لكتروني تؤكد إرسالالبرید اإلب بعد االنتھاء من عملیة التسجیل، ستتلقى رسالة 

 :إرسال المعلومات إلى موظف االعتماد ب)
 .رسالةً  بدوره المسؤول عن التحقق من صحة طلب التسجیل االعتماد موظف سیتلقى 

 :داتمموافقة موظف االع ج)
سجیلك   سُترسأو عقب قبول موظف االعتماد طلب ت إلبالغك  تلقائیاً  ةإلكترونیرسالة ل رفضھ لھ، 

 طلبك أو رفضھ. بقبول
 
 یل للمشاركة في اجتماعات محددةسجالت -8
 تلك الرس��الة ض��منتوس��ت. البرید اإللكترونيبتأكید  رس��الة س��تتلقىإذا قُبل طلب تس��جیلك بعد التحقق منھ،  

 .یمكنك من اختیار اجتماعات محددة للمشاركة فیھا اً شروحات موجزة ورابط
الجدول الزمني واختیار االجتماع الذي  لفتح "الجتماعاتلمش�������اركة في االتس�������جیل ل" فوق انقر ) أ

 .حضوره ترغب في
 .رمز االجتماع الذي ترید المشاركة فیھفوق  انقر ب)

 .جمیع المستخدمین المسجلینل اً إذا كان االجتماع مفتوح النجمةانقر فوق  
إلى موظفي المكتب الدولي  اً طلب . ثم سیرسل النظام تلقائیاً محدوداً إذا كان االجتماع  القفلانقر فوق  

 .المسؤولین عن إدارة االعتمادات التي تسمح بالمشاركة في االجتماع المعني
 
 .حضوره ترغب في على حدة لتسجیل في كل اجتماع: من الضروري امالحظة

ثم س���یتلقى المكتب . ، یرجى إغالق النافذةمیع االجتماعات التي ترغب في حض���ورھاج بعد اختیار ج)
 .رسالة إلكترونیة تلقائیة تسرد االجتماعات المختارةالدولي 

 
مرفوض) /ة توض��ح وض��ع طلبك (مقبولإلكترونی ، س��ترس��ل رس��الةالمحدودة: بالنس��بة إلى االجتماعات مالحظة

 .في الطلب المكتب الدوليبعد أن ینظر 
 
 دارة اجتماعاتكإ -9
 :اتالجتماعفي الجدول الزمني ل 

 ؛تطلب المشاركة في االجتماعنك لم إلى أالقفل األسود یشیر  •
 ؛في االجتماع لمشاركةإلى قبول طلبك ل القفل المفتوحشیر ی •
 طلبك قد ُرفض.إلى أن  حمراأل القفلیشیر  •
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 عملیة االعتماد -10
موظف االعتماد برسالة إلكترونیة تخبره بأنھ یتعین  یتوصلعندما یرسل المشارك طلب التسجیل،  ) أ

 علیھ النظر في طلب اعتماد واحد أو أكثر.
یمكن من الوص���ول إلى قائمة طلبات التس���جیل  رابطاً  ةالواض���ح ةاإللكترونی تلك الرس���الةض���من تت ب)

 باإلضافة إلى جمیع الشروحات الالزمة لمعالجتھا.
 .الرسالة، ستظھر لك النافذة التالیة بالضغط على الرابط الموجود في تلك ج)
إذا كان یقبل أو باس���تخدام القائمة المنس���دلة في العمود الخاص باالعتماد، یحدد موظف االعتماد ما  د)

طلب المش���ارك. ویمكن إض���افة التعلیقات التي س���ُترس���ل بالبرید اإللكتروني إلى المش���ارك  یرفض
 إلبالغھ بوضع طلبھ.


