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 قديم ت

يقنت  أ  واالنتخابية، بعدما شهدت العديد من الدول العربية تطورات ملحوظة في مجال تمكين املرأة من املشاركة في الحياة السياسية

أن مؤشر نمو املجتمعات يقاس بمدى قدرتها على دمج النساء في قضايا املجتمع العامة والخاصة، وتحسين آليات املمارسة  

جاءت هذه التطورات من خالل اتخاذ العديد من التدابير االصالحية  الديمقراطية القائمة على التطبيق الفعلي ملفهوم املشاركة، وقد  

  نجداملجال،  على الرغم من التقدم في هذا  ال أنه و إالتي عززت من مشاركة املرأة العربية في املجال السياس ي،  والقانونية واملؤسسية  

مشاركتها في العملية االنتخابية   املرأة فيجميعها في حجم وطبيعة التحديات التي تواجه  تشتركال زالت  أن املجتمعات العربية

  . ووصولها الى مواقع صنع القرار

 
 
ترسيخ قيم الديمقراطية بمعناها الشمولي ونشر ثقافة االنتخابات دون تمييز   ألهمية النتخابية  ا ملنظمة العربية لإلدارات من ا وإيمانا

 دراكإبين الرجال والنساء، و 
 
 وما االنتخابية، العملية في مشاركة املرأة تعزيز في العربية االنتخابية  اإلدارات الرئيس ي الذي تلعبه  للدور  ا

 على دعم وتطوير  وتأكيدا منهااملشاركة،  هذه  بمستوى  لالرتقاء محورية دعامة  تشكل  عميقة  خبرة ومعرفة من  اإلدارات هذه  تمتلكه

فقد   تحقهاكانة التي تساملنيل  لتعزيز وبناء قدرات النساء وتمكينها من االنتخابية العربية وشركائها في املنطقة  اإلدارات التعاون بين 

السياسية   شاركةاملتعزيز كجزء ال يتجزأ من املنظمة، تهدف الى  عربية للمرأة في االنتخابات شبكة ت املنظمة العربية انشاء قرر 

 .  املنطقة العربية  لمرأة  في ل
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 تعريفات عامة

 :اآلتيةاملعاني   الوثيقةيكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه  

منظمة عربية إقليمية مستقلة غير سياسية، لها الصفة االعتباريـة، تسعى إلى   العربية لإلدارات االنتخابية املنظمة

  االنتخابية العربية واالرتقاء بمستوى أدائها، ويمثلها قان اإلداراتتعزيز قدرات 
 
ونا

 أمام الجهات الوطنية والدولية رئيس الجمعية العامة للمنظمة.

الذين تم قبول   عضاءأعلى سلطة رقابية وإشرافية في املنظمة، تضم جميع األ  الجمعية العامة 

 عضويتهم وفق امليثاق واللوائح الداخلية للمنظمة. 

وقرارات الجمعية العامة ومتابعتها، ويتألف الجهاز املسؤول عن تنفيذ سياسات  املكتب التنفيذي 

الدائمين بصفاتهم ملدة   عضاءمن رئيس وعضوين تنتخبهم الجمعية العامة من األ 

 ألحكام الالئحة التنفيذية، باإلضافة إلى األمين العام )الذي ال  
 
سنتين وذلك وفقا

 يملك حق التصويت(. 

ة ومقرها في )عمان/األردن( يرأسها األمين العام الذي  هي الجهاز اإلداري للمنظم األمانة العامة للمنظمة 

يتم تعيينه من قبل الجمعية العامة ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة  

 وتضم عدد من املوظفين من ذوي الكفاءة التي تتطلبها طبيعة عملها. 

عن دعم وتعزيز املنظمة العربية لإلدارات االنتخابية    إطار ؤول في  سامل  الهيكلهي   لمرأة في االنتخاباتالعربية ل الشبكة 

 املشاركة السياسية واالنتخابية للمرأة في املنطقة العربية.

الجسم املسؤول عن اعداد السياسات واالستراتيجيات والخطط الالزمة لتحقيق   اللجنة التوجيهية 

وفق   تم اختيارهم ي أعضاء  7تكون من تأهداف الشبكة ومتابعة تنفيذها. و 

 . ملدة سنتين اإلطار الناظم هذا مقتضيات 

وفق أحكام هذا اإلطار  يتم تعيينه و  املكلف بتنسيق أعمال الشبكةالشخص  الشبكة ة /منسق

 . الناظم للشبكة وللوائح املنظمة 
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 :ؤية الشبكةر 

 

ضمان استقرار وازدهار  لات املشاركة السياسية واالنتخاب املساواة بين النساء والرجال فيالوصول إلى مجتمعات تتحقق فيها  "

 " الشعوب

 :رسالة الشبكة

على تعزيز املشاركة السياسية واالنتخابية للمرأة في الوطن العربي، من خالل الدعوة إلى إدماج النوع االجتماعي في  تعمل الشبكة

والشركاء، ودعم املرأة في العمليات السياسية واالنتخابية، وتحديد ونشر املعايير واملمارسات الجيدة   عضاء سياسات وبرامج كافة األ 

 العربية.  ملشاركة املرأة في املنطقة

 

  :األهداف العامة للشبكة

 تعمل الشبكة لتحقيق األهداف اآلتية: 

أن تكون التشريعات الوطنية ضمانة فعلية ملشاركة املرأة في العملية السياسية واالنتخابية بطريقة مساوية ملشاركة   -

 الرجل

تعزيز مشاركة املرأة في العملية السياسية  أن تكون اإلدارات االنتخابية واألطراف املعنية ذات قدرات عالية في مجال  -

 واالنتخابية 

 أن يتحقق التشبيك والتعاون وتبادل الخبرات لدعم املشاركة الفاعلة للمرأة في العملية السياسية واالنتخابية  -

 أن تكون مصادر املعرفة املتعلقة بمشاركة املرأة في العملية السياسية واالنتخابية متوفرة  -

 املعايير املتعلقة بدعم املشاركة الفاعلة للمرأة في العملية السياسية واالنتخابية مشتركة ومحّددةأن تكون املبادئ و  -
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 هام الشبكة:م

 لتحقيق أهدافها تتولى الشبكة املهام األساسية اآلتية:

 توفير املصادر املعرفية للمختصين والباحثين في النوع االجتماعي واالنتخابات.   •

 نشاء قاعدة بيانات حول الخبراء واملستشارين الفنيين في مجال تمكين ودعم النساء من املشاركة السياسية  إ •

متابعة مستوى املشاركة السياسية واالنتخابية للمرأة بشكل دوري على املستوى االقليمي لرصد ما تم تذليله من معيقات   •

 ية واالنتخابية. وتلك التي ال زالت تشكل اعاقة أمام مشاركتها السياس

 إنتاج اإلحصاءات والدراسات املقارنة واألبحاث العلمية وتحليل نتائج العمليات االنتخابية.    •

 إنشاء منصات إلكترونية وإقليمية محلية وتفاعلية لتبادل املعارف.  •

 االنتخابية وتعزيز معرفتهم بقضايا النوع االجتماعي.   اإلداراتبناء قدرات الطواقم العاملة في   •

حصر ودراسة التحديات واملعوقات التي تواجه مشاركة النساء في العملية االنتخابية بكافة مستوياتها إلرساء عدد من   •

 التدخالت والحلول الالزمة بالتعاون مع كافة الشركاء. 

ساتها وخططها االستراتيجية للتأكد من مواءمتها لسياسات النوع  وتطوير سيا على مراجعةاالنتخابية  اإلدارات تحفيز  •

 .ودوليااالجتماعي املعتمدة اقليميا 

توفير شبكة تواصل إيجابي وبّناء مع كل الفاعلين في مجال دعم مشاركة املرأة السياسية سواء على املستوى الحكومي أو   •

 قضايا املرأة ومشاركتها السياسية. املدني أو املحلي، من أجل توسيع دائرة العمل املشترك ل

االنتخابية لتبادل املعلومات والخبرات حول تجاربها نحو تعزيز وتمكين املرأة من املشاركة   اإلداراتالتنسيق والتواصل مع  •

 السياسية. 

 نتخابية للمرأة. االنتخابية وفقا الحتياجاتها لتمكينها من القيام بدورها نحو تعزيز املشاركة السياسية واال  اإلدارات دعم  •
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 عضوية الشبكة:

 :فئات العضوية

 تنقسم فئات العضوية على النحو اآلتي:

تعتبر اإلدارات االنتخابية األعضاء في املنظمة العربية لإلدارات االنتخابية أعضاء مؤسسين للشبكة   : ون املؤسس  عضاءاأل  (أ 

 .منفصل في االنضمام للشبكةمن تاريخ االنضمام للمنظمة بأي صفة كانت ودون حاجة لتقديم طلب 

 : ون املنتسب عضاءاأل  ( ب

 في املنظمة والراغبين في االنضمام للشبكة فقط.   عضاءغير األ  العربية  االنتخابية اإلدارات * 

 :  املعايير اآلتية  اتنطبق عليه تيات اإلقليمية الم نظامل* 

 تعمل على املستوى اإلقليمي. -

 الداخلي مع ميثاق املنظمة العربية لإلدارات االنتخابية تتوافق أهدافها ومبادئ نظامها  -

 مجال عملها وبرامجها مع رؤية وأهداف الشبكة املبينة بهذا اإلطار الناظم توافق  ي -

 السياسية للمرأة.االنتخابية و تعزيز املشاركة  تمكن مننشطة فاعلة وممارسات جيدة ألديها برامج و  -

 منظمات دولية وإقليمية مماثلة. لديها عالقات تعاون مع  -

 دور سياس ي.  ليس لها  -

 1بطلبالتي تنطبق عليها الشروط املبينة أعاله غير األعضاء في املنظمة واملنظمات االقليمية العربية تقدم اإلدارات االنتخابية وت

 .لالنضمام كأعضاء منتسبين للشبكة

 

 :  اآلتيةاألفراد الذين تنطبق عليهم املعايير  : الفخريون  عضاءاأل  (ت

 ملرأة السياسية واالنتخابية.  مؤثرين في مجال مشاركة ا -

 
 طلب انضمام للشبكة العربية للمرأة في االنتخابات. 1ملحق رقم  1
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 لديهم خبرات سابقة في مجال مشاركة املرأة في العمليات السياسية واالنتخابية. -

 وجودهم يعطي قيمة مضافة للشبكة.  -

وتعمل اللجنة التوجيهية في اعتماد األعضاء الفخريين على  ، للشبكةاألعضاء الفخريين من قبل اللجنة التوجيهية  تنسيبيتم حيث 

 .مراعاة التوازن بين مختلف الدول املمثلة في الشبكة

 

 :حقوق وواجبات األعضاء

   :لألعضاء في الشبكة الحق في

 الناظم. املشاركة في اتخاذ القرارات املتعلقة بعمل الشبكة وفق اآلليات املبينة بهذا اإلطار   -

 حضور اجتماعات الشبكة.  -

 املشاركة في األنشطة والبرامج التي تنظمها الشبكة.  -

 االستفادة من الخبرات واملصادر املعرفية املوجودة لدى الشبكة. -

 الترويج ألنشطتهم من خالل منبر الشبكة اإلقليمية.  -

 

 يلتزم األعضاء بالواجبات اآلتي ذكرها: 

 لشبكة.اتنفيذ أهداف املساهمة في  -

 املشاركة في األنشطة والبرامج التي تنظمها الشبكة.  -

 املشاركة الفاعلة في اللجان التي تشكلها الشبكة لغايات تنفيذ أهدافها.  -

 ثراء املصادر املعرفية املوجودة لدى الشبكة. إ -

 ثراء الخبرات املوجودة في الشبكة.إ -

 يمي واملحلي. الترويج للشبكة وأنشطتها على املستوى اإلقل -

  

 



                                                                                   
 

9 
 

 الشبكة:  شركاء

، من خالل لشبكةفي اصفة الشريك  ذات صبغة دولية أو اقليمية أو محلية  سواء كانت ملؤسسات واملنظمات ايمكن أن تكتسب 

 وذلك على النحو التالي: 

 الشركاء املمولين:  -1

 . الشبكةتنفيذ خطة عمل  لوالفني  املالي  دعمالاملؤسسات واملنظمات اإلقليمية أو الدولية، التي تتبنى  

 : الشركاء الداعمين  -2

أو من شأنها أن تحقق قيمة  التي تعمل في مجال دعم املشاركة السياسية واالنتخابية للمرأة  االقليمية املؤسسات واملنظمات 

ويتم التعاون مع املؤسسات واملنظمات اإلقليمية من خالل مذكرات التفاهم التي يتم توقيعها  . إضافية أو ترويجا لعمل الشبكة

 .من قبل الجمعية العامة للمنظمةمع اللجنة التوجيهية، واملصادق عليها 

 : املحليين الشركاء  -3

، على املستوى املحلي التي تعمل في مجال دعم املشاركة السياسية واالنتخابية للمرأة   املحلية املؤسسات واملنظماتالجمعيات و 

 . محليا  والتي يمكن أن تساهم في تنفيذ أنشطة الشبكة

 تفاهم. ات مذكر ويتم تأطير التعاون عن طريق  األعضاء،  التنسيب منمع أو  بالتنسيق  معهم ويتم التعاون  

 يحق للشركاء:

دون أن يكون لهم  اللجنة التوجيهية واملشاركة في اقتراح الخطط والبرامج حضور اجتماعات يحق للشركاء املمولين فقط  -

 .حق التصويت

 االستفادة من األنشطة والبرامج التي تنظمها الشبكة.  -

 االستفادة من املصادر املعرفية املوجودة لدى الشبكة.  -

 االستفادة من الخبرات املوجودة لدى الشبكة.  -

 نشطتهم من خالل الشبكة اإلقليمية.الترويج أل -



                                                                                   
 

10 
 

   واجبات الشركاء:

 يلتزم الشركاء باآلتي:

 واالهداف العامة للشبكة.  لعمل الشبكة اإلطار الناظم  احترام -

 دعم البرامج واألنشطة الخاصة بالشبكة. -

 التشبيك في برامج مماثلة. دعم الشبكة من خالل   -

 الشبكة. تقديم التسهيالت لألنشطة التي تقوم بها  -

 

 

 :  الهيكل التنظيمي

 

االمانة العامة للمنظمة العربية وتتولى  املنظمة العربية لإلدارات االنتخابية تعمل الشبكة العربية للمرأة في االنتخابات تحت مظلة 

 فيما يتعلق بجميع أعمال الشبكة.   مهام التنفيذ

رئيس اللجنة التوجيهية   الذي يخضع إلشراف منسق الشبكة ومن التنظيمي للشبكة من لجنة توجيهية يتشكل الهيكل ولهذه الغاية 

 . ويوضع إداريا تحت السلطة الرئاسية لألمين العام للمنظمة
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 للشبكة:  اللجنة التوجيهية

 

 تركيبة اللجنة التوجيهية: أوال: 

 من:  اللجنة التوجيهية تكون ت

 وفق أحكام االنتخاب املبينة بهذا اإلطار الناظم.يتم انتخابهم )رجلين وامرأتين( االنتخابية   اإلداراتعن  ممثلين  ةأربع .1

 األعضاء في الشبكة يتم انتخابهم وفق أحكام االنتخاب املبينة بهذا اإلطار الناظم.   ثالثة ممثلين عن املنظمات اإلقليمية  .2

  لبرامج أو دعمهم تمويلهم أو املمولين أو الداعمين الذين تمت املصادقة على ويحضر اجتماعات اللجنة التوجيهية ممثلو الشركاء 

 . من قبل الجمعية العامةاملوازنة السنوية   اعتمادبمناسبة تحديدا للشبكة مشاريع 

   التوجيهية.اللجنة   اجتماعات للمنظمةكما يحضر األمين العام 

 الشركاء الداعمين واملمولين حق التصويت.وال يكون لألمين العام للمنظمة وملمثلي  

 

 :   إجراءات انتخاب أعضاء اللجنة التوجيهية ثانيا: 

 أحكام عامة:  . أ

 تكون مدة العضوية لألعضاء في اللجنة التوجيهية سنتين ويجوز لألعضاء الشاغلين الترشح للدورة التالية ملرة واحدة فقط.  -

وتوجه  . التوجيهية من أعضاء الجمعية العامة للمنظمة الذين يملكون حق التصويتيتم التصويت على أعضاء اللجنة  -

 الدعوة لحضور الجلسة املخصصة لالنتخاب لكل أعضاء الشبكة.
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و رئيس املكتب التنفيذي  أشخاص يختارهم رئيس املنظمة العربية  أدارة عملية التصويت من قبل لجنة مكونة من ثالثة  إتم  ت -

مام الحضور وتقديم النتيجة النهائية للرئيس  أمن بين الحضور ليقوموا بجمع وفرز بطاقات التصويت وتجميع النتائج 

 إلعالنها. 

خالل مدة   ويتم التجديد بنفس الطريقة  وملدة سنة واحدة  هعقدتول اجتماع أفي  ةالتوجيهي جنةيتم انتخاب رئيس لل  -

 . العضوية

 

  :إلدارات االنتخابيةا  انتخاب ممثلي  ب.

( لعضوية اللجنة  امرأة ورجلترشيح شخصين ) في املنظمة ولها حق التصويت بالجمعية العامة  عضو  كل إدارة انتخابية ليجوز 

 التوجيهية. املقررة النتخاب أعضاء اللجنة  الجلسةموعد التوجيهية وذلك قبل شهر من 

 

 للجنة التوجيهية اآلتي: رشحيشترط في امل

 

 .  باإلدارة االنتخابية و ممن يشغل مواقع قيادية وإشرافية للجهاز التنفيذيأأن يكون من مجلس املفوضين  -

املعرفة واالملام بالتحديات التي تواجه مشاركة املرأة في العملية االنتخابية وااللتزام بإيجاد االليات ملواجهة هذه التحديات   -

 الخاصة بتنفيذها.  ووضع الخطط

 امتالك رؤية واضحة حول كيفية االرتقاء بمشاركة املرأة في العملية االنتخابية في العالم العربي من خالل الشبكة.   -

 القدرة على تمثيل الشبكة والترويج لها وألنشطتها على املستوى املحلي واالقليمي والدولي.   -

 لشبكة.  دعم االقدرة على التواصل مع الشركاء واالطراف املعنين من الجهات الداعمة إليجاد املصادر املالية والفنية ل -

 لدورية والتفاعل من خالل طرق التواصل املختلفة.  تخصيص الوقت الكافي للشبكة وذلك من خالل حضور االجتماعات ا -

 العمل ضمن فريق وتقبل اآلراء واألفكار الجديدة.  -

 

توفر الشروط املذكورة أعاله وذلك وفق النموذج تة لببالوثائق املثيقدم الترشيح من قبل ممثل اإلدارة االنتخابية باملنظمة ويرفق  

 بهذا اإلطار الناظم.  امللحق 

 

الجمعية  يوما على األقل من تاريخ انعقاد  15قائمة بأسماء املرشحين قبل  أعضاء الجمعية العامة  للمنظمة  يزود املكتب التنفيذي

 العامة  
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او من ينوب عنهم اربعة اشخاص  الحاضرينالذين لهم حق التصويت الجمعية العامة  ممثلو اإلدارات االنتخابية أعضاءينتخب  

 من املرشحين لعضوية اللجنة التوجيهية )رجلين وامرأتين( على أال يتم اختيار أكثر من مرشح من نفس اإلدارة االنتخابية. 

 السري. يجري االنتخاب من خالل االقتراع  

على من الرجال املرشحين  ومن تحصل على أكثرية األصوات من النساء املترشحات ت من تحّصليفوز بعضوية اللجنة التوجيهية 

 . أكثرية األصوات

فإنه    التوجيهيةأو مترشحتين في عدد األصوات املتحصل عليها وكان ذلك العدد مؤهال للفوز بعضوية اللجنة  في حال تساوي مرشحين  

 . ا، ما لم يتم التوافق على تخلي مترشحة أو مترشح لفائدة اآلخريتم اجراء القرعة بينهم 

  ا، يتم اجراء القرعة بينهمعلى العدد األعلى من األصوات  )الرجل واملرأة(أكثر من شخص من ذات اإلدارة االنتخابية    حصول في حال  

 . لفائدة اآلخر أحدهماا وإبعاد الثاني ما لم يتم التوافق على تخلي  الختيار أحدهم

أو من تحصلت على عدد األصوات األدنى مباشرة مع  من تحصل  التصريح بفوز إثر ذلك يتم التوجيهية عضوية اللجنة  والستكمال 

 التناصف بين النساء والرجال في تركيبة اللجنة التوجيهية    مراعاة

 

، يتم اشغال املنصب من قبل الشخص الذي يليه في  املمثلين لإلدارات االنتخابية في حال شغر منصب أحد أعضاء اللجنة 

التنفيذي تعيين البديل من اإلدارات االنتخابية غير املمثلة في اللجنة التوجيهية والراغبة أن  االصوات وإذا تعذر ذلك يتولى املكتب 

 .في أول اجتماع لها تم املصادقة على التعيين من قبل الجمعية العامة ت، على أن اتكون في عضويته

 

 : املنظمات االقليمية ممثلي  انتخاب  ج.

موعد  لعضوية اللجنة التوجيهية وذلك قبل شهر من  الشبكة الترشح عبر ممثلها القانونيلكل منظمة اقليمية عضو في يجوز 

 الجمعية العامة املقررة النتخاب أعضاء اللجنة التوجيهية. 

 

الوقت الكافي للشبكة وذلك من خالل حضور االجتماعات الدورية   بتعيين من يخصصاملنظمة االقليمية  أن تتعهد  للترشح  يشترط  و 

 من خالل طرق التواصل املختلفة.   والتفاعل 

 

 وفق النموذج امللحق بهذا اإلطار الناظم.  املنظمة املعنيةيقدم الترشيح من قبل ممثل 

 

الجمعية  يوما على األقل من تاريخ انعقاد  15قائمة بأسماء املرشحين قبل  أعضاء الجمعية العامة للمنظمة  يزود املكتب التنفيذي

 العامة  

لعضوية  ثالث منظمات اقليميةاو من ينوب عنهم  الحاضرين الذين لهم حق التصويت للمنظمة الجمعية العامة  أعضاءينتخب 

 . اللجنة التوجيهية
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 السري. يجري االنتخاب من خالل االقتراع  

 . على أكثرية األصوات وا تحّصلاملترشحين من من  يفوز بعضوية اللجنة التوجيهية 

يتم اجراء فإنه  التوجيهيةفي عدد األصوات املتحصل عليها وكان ذلك العدد مؤهال للفوز بعضوية اللجنة في حال تساوي مرشحين 

 .ا، ما لم يتم التوافق على تخلي مترشح لفائدة اآلخرالقرعة بينهم

  

ممثلي  من قبل  املقاعد الشاغرةيتم اشغال في صورة عدم توفر العدد الكافي من الترشحات عضوية اللجنة التوجيهية  تكمالوالس

من قبل الجمعية   ذلك التنسيبتم املصادقة على ت، على أن مية التي تنسبها اللجنة التوجيهية املتخليةيالقلا و املنظمات أاملنظمة 

 .املخصصة النتخاب أعضاء اللجنة التوجيهيةخالل الجلسة  العامة

  التي تحصلت املنظمة املترشحةقبل   من املنصب اشغال يتم ،لجنة من ممثلي املنظمات االقليميةال  أعضاءمنصب أحد   شغر حال في

من بين املنظمات التي   اللجنة التوجيهية املباشرون تعيين البديل أعضاء    يتولى ذلك تعذر  وإذا   الذي يليه في عدد االصوات على الناتج

 في أول اجتماع لها.  من قبل الجمعية العامة املصادقة تمت ان  علىلها صفة األعضاء املنتسبين بالشبكة 
 

 :واألمانة العامة ثانيا: منسق الشبكة 

 تنفيذها. يقوم منسق)ة( الشبكة بتنسيق أعمالها واإلعداد لها ومتابعة 

رئيس اللجنة التوجيهية ويوضع إداريا تحت السلطة الرئاسية لألمين العام للمنظمة  وتوجيهات  إلشراف منسق)ة( الشبكة يخضعو  

 . وينتدب وفقا للوائح اإلدارية للمنظمة

 حق التصويت. ال يملك منسق الشبكة عند حضوره اجتماعات الشبكة واجتماعات اللجنة التوجيهية 
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 عمل الشبكة  طرق 

 

 املهام  توزيع

 

 مهام اللجنة التوجيهية:   .أ 

 واملقّرة من الجمعية العامة تنفيذ املهام التالية:  للشبكةتتولى اللجنة التوجيهية في إطار السياسة العامة 

 وضع االستراتيجيات والخطط والبرامج واالجراءات العامة لعمل وأنشطة الشبكة.  -

ورفعها للمكتب التنفيذي إلدراجها  املعدة من قبل منسق الشبكة تحت رئاسة األمانة العامة للمنظمة املوازنة  مناقشة -

 . واعتمادها من الجمعية العامة كبند مستقلللمنظمة  ضمن املوازنة العامة 

بلورة مذكرات التفاهم مع الشركاء على املستوى االقليمي والخاصة بتعزيز املشاركة السياسية للمرأة ورفعها للجمعية   -

 العامة للمصادقة.

 لدولية املناظرة، في األنشطة ذات العالقة بعمل الشبكة.التواصل مع الهيئات اإلقليمية وا -

 املوافقة على طلبات العضوية -

 الالزمة   القرارات مناقشة التقارير الفنية واإلدارية واملالية وتقارير سير العمل واتخاذ  -

 منظمة. االشراف واملتابعة على تنفيذ الخطط واألنشطة الخاصة بعمل الشبكة بالتنسيق مع األمانة العامة لل -

 رفع التقارير الفنية واإلدارية الخاصة بأنشطة الشبكة إلى الجمعية العامة للمنظمة.  -

 املهام التنفيذية  ب.

 

  .اللجنة التوجيهيةتنفيذ الخطط والبرامج املعتمدة من مسؤولية بمساعدة منسق)ة( الشبكة  االمانة العامة للمنظمة العربيةتتولى 

 ذلك تقوم األمانة العامة باملهام التالية:   إطار وفي 
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 .اللجنة التوجيهيةضعها تالخطط واألنشطة واملشاريع التي تنفيذ  -

 االشراف واملتابعة وتوفير الدعم اإلداري والفني واللوجستي الالزم لتنفيذ األنشطة الخاصة بالشبكة  -

تيسير عملية اعداد وتجميع البيانات املصنفة حسب الجنس وتيسير إجراء البحوث بشأن الجهود التي تبذلها مختلف   -

 االنتخابية لتعزيز املساواة بين الجنسين   اإلدارةهيئات  

ل  والشركاء الستقطاب املشاريع الخاصة بدعم النساء على املستوى االقليمي وتنفيذها من خال  عضاءلتنسيق مع األ ا -

 الشبكة. 

 تنفيذ األنشطة الخاصة بأهداف ومهام الشبكة على املستوى اإلقليمي.  -

 . وللقاءاتهم مع أعضاء املكتب التنفيذي للمنظمة اللجنة التوجيهيةألعضاء التحضير لالجتماعات الدورية  -

 التواصل والتنسيق مع الشركاء لتنفيذ االنشطة الخاصة بخطط الشبكة.  -

 .ةالتوجيهي جنة املوازنة الخاصة بعمل الشبكة ورفعها للاعداد مقترح  -

 الترويج ألهداف وانشطة الشبكة على املستوى االقليمي واملحلي. -

 التنسيق والتواصل مع جميع الشركاء واألطراف املعنيين لتوفير الدعم املالي والفني الخاص بعمل الشبكة.   -

 .جنة التوجيهيةورفعها لل بعمل وانجازات الشبكة الخاصة الفنية واملالية واإلدارية  اعداد التقارير  -

والقيام بجميع ااألعمال اإلدارية والتحضيرية املتعلقة والدعوة إلى االجتماعات  اللجنة التوجيهية  مهام سكرتاريا  منسق الشبكة  يتولى  

  .بالشبكة
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 :العمل  آليات

 

 : االجتماعات .أ 

 ويمكن أن تكون اجتماعاتها عن بعد. حتاجها ومكان انعقادهاتعدد االجتماعات التي  تقرر تجتمع اللجنة التوجيهية بصورة دورية و 

الذين لهم حق   ا بالتوافق فان لم يتم ذلك يكون بأغلبية أعضائه اتخاذ القرارات ، ويتم ابحضور أغلبية أعضائه اللجنة نعقد ت 

 .التصويت

للتشاور   ومن تراه من شركائها من املنظمات واملؤسسات االقليمية والدولية لالجتماع  ء الشبكة يمكن للجنة أن تدعو مختلف أعضا

 حول موضوع معين يندرج في إطار مهامها ويتخذ القرار في هذه الحالة بأغلبية الحاضرين. 

 .ذلكإلى   كما يمكن إقرار اجتماعات بين أعضاء اللجنة التوجيهية واملكتب التنفيذي للمنظمة كلما دعت الحاجة

 

 عرض التقارير والوثائق  . ب

إلى الجمعية  وجميع الوثائق والقرارات التي تقتض ي املصادقة  التقارير الفنية واإلدارية الخاصة بأنشطة الشبكة  اللجنة التوجيهية  رفع  ت

 ويحضر من يمثلها أعمال الجلسة املخصصة للمصادقة على املوازنة العامة للمنظمة.  العامة للمنظمة 

 ج. الدراسات واألنشطة واملشاريع 

وتقوم  تقر اللجنة التوجيهية إصدار الدراسات وتنفيذ األنشطة واملشاريع املختلفة الداخلة ضمن مهامها واملصادق على إنجازها 

 ملمكنة وخاصة منها عبر الوسائل االلكترونية. بالترويج لها ونشرها عبر الوسائل ا
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 :  املالحق

 

 نموذج طلب انضمام بصفة عضو أو شريك  -

 بصفة ممثل عن إدارة انتخابية  استمارة ترشح -

 بصفة ممثل عن منظمة اقليمية  استمارة ترشح -
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 معلومات عامة

 بيانات االتصال  االسم 

 الصفة

   دولة املقر الرس�ي إدارة انتخابية 

  رقم الهاتف                             إقليمية منظمة 

  رقم الفاكس  األفراد 

  ال��يد اإللك��و�ي مؤسسة مجتمع مد�ي 

  العنوان والرمز ال��يدي  1تار�خ اإل�شاء

  املوقع اإللك��و�ي  الدائمالعنوان 

 2 طلب االنضمامفئة 

                                   عضو فخري                                    عضو منتسب 

 طبيعة العمل

 املحلية التشريعية  الرئاسية  مهم��ا االنتخابات  إدارة انتخابية

  األفراد / مد�ي مجتمع مؤسسة / اقليمية منظمة  

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

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

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

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

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

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

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

االسم الر�ا�� 

 لل�خص املخول 
  رقم الهاتف 

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

التوقيع وا�خاتم 

 الرسمي 
 

 
 ال ينطبق ع�� األفراد  1
 ومعاي��ها.   طلبات االنضماما�خاص بفئات    1ير�� االطالع ع�� م�حق رقم    2
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 و�عهد إقرار   

 

 ب
ً
  للمرأة �� االنتخابات اإلطار الناظم لعمل الشبكة العر�ية أن�ي اطلعت ع�� أقر بأن املعلومات املعبأة أعاله، �حيحة، وأ�عهد خطيا

ومع األهداف العامة  ،  الشبكة العر�ية للمرأة �� االنتخابات  ، والس�� لتحقيق األهداف والغايات ال�ي �شأت من أجلهاو�االل��ام بمقتضياتھ

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

 

مؤسسة  اإلدارة / املنظمة / الفرد/ االسم (

 ) املجتمع املد�ي

 

  3االسم الر�ا�� لل�خص املخول 

 ا�خاتم الرسمي أو  /التوقيع و

 

 

 
 املرفقات املطلو�ة مع الطلب:

 ��خة من الوثيقة القانونية إل�شاء (اإلدارة / املنظمة/ املؤسسة).  -1

 (اإلدارة / املنظمة/ املؤسسة). ��خة من النظام الداخ�� ا�خاص بـ  -2
 تفو�ض رسمي ملمثل (اإلدارة / املنظمة/ املؤسسة) �� عضو�ة الشبكة.  -3

 

 

 

 
 ال ینطبق على األفراد األعضاء الفخریین  3
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 م�حق 

 :  طلبات االنضمامفئات 

) األعضاء :
ً
 وتحتوي الفئات التالية:  أوال

 األعضاء املؤسس�ن:   .1

 االنتخابية.اإلدارات االنتخابية األعضاء �� املنظمة العر�ية لإلدارات  

 األعضاء املنتسب�ن:  .2

 �� املنظمة والراغب�ن �� االنضمام للشبكة فقط.   عضاءاالنتخابية العر�ية غ�� األ   اإلدارات .أ

 اآلتية: املنظمات اإلقليمية الذين تنطبق عل��م املعاي��  .ب

  .عمل ع�� املستوى اإلقلي�ي� 

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

 االنتخابية. 

  .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 

 األفراد الذين تنطبق عل��م املعاي�� اآلتية:    أعضاء فخر��ن: .3

   .مؤثر�ن �� مجال مشاركة املرأة السياسية واالنتخابية 

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

 .وجودهم �عطي قيمة مضافة للشبكة   

 ) الشر�اء
ً
 املؤسسات واملنظمات املحلية واالقليمية والدولية ال�ي تدعم وتروج عمل الشبكة.  : ثانيا
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 ا�جلس التوجي�ي للشبكة العر�ية للمرأة �� االنتخاباتاالنتخابية ل�خص لعضو�ة  اإلدارةرشيح تا�جزء األول : 

 

 بيانات اإلدارة االنتخابية .1

  :الدولة  :االنتخابية اإلدارة

  : اإللك��و�يال��يد   الهاتف:

  :الفاكس  الهاتف:

 األول  املر�حبيانات  .2

 ا�جلس التوجي�ياسم املر�ح لعضو�ة 

 (كما سيظهر ع�� بطاقة االنتخاب)
   :الهاتف 

  و الوحدة ال�ي �عمل ��ا املر�حأاملستوى 
 للمر�ح  الوظيفياملس�ى 

 ال�ي �شغلها) الوظيفية(
 

  التوقيع  : اإللك��و�يال��يد 

 الثا�يبيانات املر�ح  .3

 ا�جلس التوجي�ياسم املر�ح لعضو�ة 

 (كما سيظهر ع�� بطاقة االنتخاب)
   :الهاتف 

  و الوحدة ال�ي �عمل ��ا املر�حأاملستوى 
 للمر�ح  الوظيفياملس�ى 

 ال�ي �شغلها) الوظيفية(
 

  التوقيع  : اإللك��و�يال��يد 

 التوقيع

 االنتخابية اإلدارةرئيس 
  االسم

دارة ا�ختم الرس�ي لإل 

 االنتخابية 

  التوقيع

النتخابية ��  لإلدارةاملمثل الرس�ي 

 طلب العضو�ة) (حسبا�جمعية العامة 

  االسم

  التوقيع

 

 

 استمارة ترشـــح 

 للمجلس التوجي�ي

 الشبكة العر�ية للمرأة �� االنتخابات
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 املر�ح�ن لتحقيق أهداف الشبكة.ا�خ��ات السابقة وا�خطط واآلليات املتبعة من التعر�ف با�جزء الثا�ي: 

 (�عبأ من قبل املر�ح)

 سيتم تزو�د اإلدارات االنتخابية األعضاء ��ذا ا�جزء إلعطا��م املعلومات املسبقة عن �افة املر�ح�ن.

 : اسم املر�ح الر�ا��

 العمل:مجموعة  �ةعضو 

 .)تأسيس و�طالق الشبكة من الناحية القانونية والتنظيمية واإلجرائية (هل كنت أحد أعضاء مجموعة العمل ا�خاصة بتو�� قيادة

 ا�خ��ات املهنية: 

  .و ا�خ��ات االقليمية �� مجال االنتخاباتأبما ف��ا التجارب  �عز�ز مشاركة املرأة �� العملية االنتخابيةبرز مالمح خ��تك �� أير�� تحديد 

 

 

 

 

 

 

 أهداف الشبكة:اآلليات املق��حة لتحقيق 

 )؟أهداف الشبكةليات املمكن استخدامها لتحقيق اآل ما �� ،من وجهة نظرك(

 

 

 

 

 

 

 

  

  التوقيع:

 


