التسجيل
الهدف:تسجيل منظمتك على البوابة اإللكترونية الخاصة بشركاء األمم المتحدة من خالل إدخال معلومات حول منظمة وإنشاء حساب لها
اإلجراء

الخطوات الوصف
1

رابط الموقع
اإللكتروني

2

نوع المنظمة

3

أدخل/ي االسم القانوني والمعلومات التعريفية األخرى المتعلقة
قم/قومي بإدخال
المعلومات التعريفية بمنظمتك على النحو المطلوب

مالحظات

أدخل/ي الرابط الوارد أدناه في شريط العنوان الخاص بك

https://www.unpartnerportal.org/registration

4

اختر/اختاري نوع المنظمة الذي ينطبق على منظمتك:
•
•
•

أكاديمية
منظمة قائمة على المجتمع المحلي
منظمة غير حكومية دولية

•

منظمة غير حكومية وطنية

•

حركة الصليب األحمر/الهالل األحمر

يرجى مالحظة أنه ال يمكن للمكاتب القُطرية للمنظمات غير الحكومية الدولية
تسجيل مكاتبها بشكل مباشر.
المقرات الرئيسية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية
ويجب على مكاتب
ّ
الدولية أوالً تسجيل وإنشاء حسابات للمكاتب القُطرية التابعة لها.

احرص/ي على تعبئة جميع المعلومات المطلوبة .أسئلة الرموز
واالختصارات هي األسئلة االختيارية فقط.

انقر/ي على “متابعة” لالنتقال إلى القسم التالي.
وإذا كان هناك حقول غير مكتملة ،فلن يُسمح لك بمتابعة عملية
الخاصة
التسجيل
بك .رفع وثيقة واحدة على األقل من الوثائق المطلوبة.
منظمة
على كل
تقديم تفاصيل حول احرص/ي على تقديم تفاصيل تتعلق بالوضع القانوني لمنظمتك مثل يجب

الوضع القانوني

سنة التأسيس في البلد المنشأ ،و/أو وثيقة التسجيل والوثيقة التنظيمية
إن أمكن و/أو أي خطاب مرجعي.
وإال ،لن تتمكن/ي من متابعة عملية التسجيل.
قم/قومي برفع الوثائق الضرورية

انقر/ي على “متابعة” لالنتقال إلى القسم التالي.
5

6

تعبئة إقرار الشريك قم/قومي بتعبئة نموذج إقرار الشريك من خالل اإلجابة بـ “نعم” أو “ال” وأية منظمة ال ينسجم إقرارها مع بيانات القيم األساسية لن تتمكن من التسجيل
على البوابة اإللكترونية.
على اإلجابات المطلوبة

شروط االستخدام
وسياسة
الخصوصية

القسم
لالنتقال إلى
التالي .وسياسة الخصوصية
االستخدام
شروط
متابعة”التشعيبي
انقر/ي على “الرابط
لقراءة الوثيقة.
)(1
حددّ/ي المربع لإلقرار بأنك قرأت شروط االستخدام وسياسة
الخصوصية ()2
انقر/ي على أيقونة “تسجيل” ( )3للدخول إلى البوابة اإللكترونية
الخاصة بشركاء األمم المتحدة.
سوف يتم إعادة توجيهك بشكل تلقائي إلى ملفك داخل البوابة
اإللكترونية الخاصة بشركاء األمم المتحدة.
انقر/ي على “استكمال الملف التعريفي” ( )3لمتابعة العملية.

إلعادة تسجيل الدخول إلى البوابة ،يرجى الذهاب إلى الرابط التالي وإدخال
بريدك اإللكتروني الذي استخدمته سابقا ً للتسجيل وكذلك إدخال كلمة المرور
المرتبطة به التي قمت بإنشائها:
https://www.unpartnerportal.org/login

الخطوات الوصف
ا1

رابط الموقع
اإللكتروني

مالحظات

اإلجراء
أدخل/ي الرابط الوارد أدناه في شريط العنوان الخاص بك:

https://www.unpartnerportal.org/registration

الخطوة 1

الخطوات الوصف
نوع المنظمة

2

اإلجراء
اختر/اختاري نوع المنظمة الذي ينطبق على منظمتك:
• أكاديمية
• منظمة قائمة على المجتمع المحلي
• منظمة غير حكومية دولية
•

منظمة غير حكومية وطنية

•

حركة الصليب األحمر/الهالل األحمر

مالحظات
اختر/اختاري نوع المنظمة الذي ينطبق على منظمتك.
يرجى مالحظة أنه ال يمكن للمكاتب القُطرية للمنظمات غير الحكومية الدولية تسجيل مكاتبها بشكل
المقرات الرئيسية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية الدولية أوالً تسجيل
مباشر .ويجب على مكاتب
ّ
وإنشاء حسابات للمكاتب القُطرية التابعة لها.

انقر/ي على “متابعة” لالنتقال إلى القسم التالي

2.1

2.1


انقر/ي على السهم لفتح القائمة المنسدلة لعرض الخيارات المختلفة

الخطوة 2

2.2

2.2

انقر/ي على أحد الخيارات المتاحة.

2

إذا كنتم مؤسسة أكاديمية ،أو منظمة
قائمة على المجتمع المحلي ،أو منظمة
غير حكومية ،انقر/ي على زر
“المتابعة” (الخطوة  )2.4كخطوة تالية
إذا كنتم منظمة غير حكومية دولية أو جزء
من حركة الصليب األحمر/الهالل األحمر،
انظر/ي الخطوطة التالية 2.3
2.3

2.3

3



إذا كانت منظمتك منظمة غير حكومية
دولية ،أو جزء من حركة الصليب
األحمر/الهالل األحمر ،يرجى اإلشارة
إلى ما إذا كنت تعمل/ين لمكتب ُقطري
أو لمق ّر رئيسي.









وإذا رغبت بتسجيل مكتب ُقطري ،سوف
تنبثق الرسالة التالية

2.4

2.4





الخطوات الوصف
3

مالحظات

اإلجراء

قم/قومي بإدخال
أدخل/ي االسم القانوني والمعلومات التعريفية األخرى المتعلقة بمنظمتك على احرص/ي على تعبئة جميع المعلومات المطلوبة .أسئلة الرموز واالختصارات هي
المعلومات التعريفية النحو المطلوب ()1
األسئلة االختيارية فقط.
انقر/ي على “متابعة” ( )2لالنتقال إلى القسم التالي.

وإذا كان هناك حقول غير مكتملة ،فلن يُسمح لك بمتابعة عملية التسجيل الخاصة
بك.
الخطوة 3
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الخطوات الوصف
4

تقديم تفاصيل حول
الوضع القانوني

اإلجراء

مالحظات

احرص/ي على تقديم تفاصيل تتعلق بالوضع القانوني لمنظمتك مثل سنة التأسيس يجب على كل منظمة رفع وثيقة واحدة على األقل من الوثائق المطلوبة.
في البلد المنشأ ،و/أو وثيقة التسجيل والوثيقة التنظيمية إن أمكن و/أو أي خطاب
مرجعي.
وإال ،لن تتمكن/ي من متابعة عملية التسجيل.

قم/قومي برفع الوثائق الضرورية
انقر/ي على “متابعة” لالنتقال إلى القسم التالي.

الخطوة 4

الخطوة 4
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الخطوات
5

اإلجراء

الوصف

تعبئة إقرار الشريك

مالحظات

قم/قومي بتعبئة نموذج إقرار الشريك من خالل اإلجابة بـ “نعم” أو “ال” ()1
وأية منظمة ال ينسجم إقرارها مع بيانات القيم األساسية لن تتمكن من التسجيل على البوابة
على اإلجابات المطلوبة ،أو انقر/ي على “متابعة” ( ) 2لالنتقال إلى القسم التالي اإللكترونية.

الخطوة 5







الخطوات
6

الوصف

مالحظات

اإلجراء

شروط االستخدام انقر/ي على الرابط التشعيبي شروط االستخدام وسياسة الخصوصية لقراءة الوثيقة.
)(1
وسياسة
حددّ/ي المربع لإلقرار بأنك قرأت شروط االستخدام وسياسة الخصوصية ()2
الخصوصية

إلعادة تسجيل الدخول إلى البوابة ،يرجى الذهاب إلى الرابط التالي وإدخال بريدك
اإللكتروني الذي استخدمته سابقا ً للتسجيل وكذلك إدخال كلمة المرور المرتبطة به
التي قمت بإنشائهاhttps://www.unpartnerportal.org/login :

انقر/ي على أيقونة “تسجيل” ( )3للدخول إلى البوابة اإللكترونية الخاصة بشركاء األمم
المتحدة.
سوف يتم إعادة توجيهك بشكل تلقائي إلى ملفك داخل البوابة اإللكترونية الخاصة
بشركاء األمم المتحدة.
انقر/ي على “استكمال الملف التعريفي” ( )3لمتابعة العملية.

الخطوة 6

الخطوة 6









ل قد تم تسجيل منظمتك بنجاح على البوابة اإللكترونية الخاصة بشركاء األمم المتحدة .ويمكنك اآلن استكشاف جميع مزايا البوابة .يرجى العلم أنه يجب على منظمتك استكمال ملفها التعريفي قبل أن
تتمكن من تقديم الطلبات ألخذها بعين االعتبار في التمويل.
عرض دعوات إبداء االهتمام

