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 معلومات عامة

 بيانات الاتصال  الاسم

 الصفة

   دولة املقر الرس�ي إدارة انتخابية 

  رقم الهاتف                            إقليمية منظمة 

  رقم الفاكس  ألافراد 

  ال��يد إلالك��و�ي مؤسسة مجتمع مد�ي 

  العنوان والرمز ال��يدي  ١تار�خ إلا�شاء

  املوقع إلالك��و�ي  الدائمالعنوان 

 ٢ طلب الانضمامفئة 

 شر�ك                                  عضو فخري                                   عضو منتسب 

 طبيعة العمل

 املحلية التشريعية  الرئاسية  مهم��ا الانتخابات  إدارة انتخابية

  ألافراد /مد�ي مجتمع مؤسسة /اقليمية منظمة 

....................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ 

الاسم الر�ا�� 

 لل�خص املخول 
  رقم الهاتف 

  تار�خ تقديم الطلب  ال��يد إلالك��و�ي

التوقيع وا�خاتم 

 الرسمي
 

                                                            
 ال ينطبق ع�� ألافراد ١
 ومعاي��ها. طلبات الانضماما�خاص بفئات  ١ير�� الاطالع ع�� م�حق رقم   ٢
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 و�عهد إقرار   

 

 ب
ً
و�االل��ام  للمرأة �� الانتخاباتإلاطار الناظم لعمل الشبكة العر�ية أن�ي اطلعت ع�� أقر بأن املعلومات املعبأة أعاله، �حيحة، وأ�عهد خطيا

ومع ألاهداف العامة الواردة ، الشبكة العر�ية للمرأة �� الانتخابات ، والس�� لتحقيق ألاهداف والغايات ال�ي �شأت من أجلهابمقتضياتھ

 ستدام��ا.وأن أقوم ببذل ا�جهود لتطو�ر وتحس�ن أعمالها بما يضمن ا�� ميثاق املنظمة العر�ية لإلدارات الانتخابية، 

 

مؤسسة إلادارة / املنظمة / الفرد/الاسم (

 )املجتمع املد�ي

 

  ٣الاسم الر�ا�� لل�خص املخول 

 ا�خاتم الرسميأو  /التوقيع و

 

 

 
 املرفقات املطلو�ة مع الطلب:

 ��خة من الوثيقة القانونية إل�شاء (إلادارة / املنظمة/ املؤسسة). -١

 (إلادارة / املنظمة/ املؤسسة).��خة من النظام الداخ�� ا�خاص بـ  -۲
 تفو�ض رسمي ملمثل (إلادارة / املنظمة/ املؤسسة) �� عضو�ة الشبكة. -۳

 
 
 

                                                            
 ال ینطبق على األفراد األعضاء الفخریین  ۳
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 م�حق 

 : طلبات الانضمامفئات 

) ألاعضاء :
ً
 وتحتوي الفئات التالية: أوال

 ألاعضاء املؤسس�ن:  .١

 الانتخابية.إلادارات الانتخابية ألاعضاء �� املنظمة العر�ية لإلدارات 

 ألاعضاء املنتسب�ن: .٢

 �� املنظمة والراغب�ن �� الانضمام للشبكة فقط.  عضاءالانتخابية العر�ية غ�� ألا  إلادارات .أ

 آلاتية:املنظمات إلاقليمية الذين تنطبق عل��م املعاي��  .ب

 .عمل ع�� املستوى إلاقلي�ي� 

  الواردة �� ميثاق املنظمة العر�ية لإلدارات تتوافق أهدافها ونظامها الداخ�� مع ألاهداف العامة

 الانتخابية.

 .عاملة �� مجال دعم وتمك�ن املرأة من املشاركة السياسية 

 .لد��ا برامج وا�شطة فاعلة وممارسات جيدة �� �عز�ز املشاركة السياسية للمرأة 

 .لد��ا عالقات �عاون مع منظمات دولية وإقليمية مماثلة 

  سيا��ي لها.عدم وجود دور 

 ألافراد الذين تنطبق عل��م املعاي�� آلاتية:  أعضاء فخر��ن: .٣

  .مؤثر�ن �� مجال مشاركة املرأة السياسية والانتخابية 

 .لد��م خ��ات سابقة �� مجال مشاركة املرأة �� العمليات السياسية والانتخابية 

 .وجودهم �عطي قيمة مضافة للشبكة  

 ) الشر�اء
ً
 املؤسسات واملنظمات املحلية والاقليمية والدولية ال�ي تدعم وتروج عمل الشبكة. : ثانيا

 


