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 معلومات عامة 

 بيانات االتصال   االسم 

 الصفة

    دولة املقر الرسمي إدارة انتخابية  

  رقم الهاتف                              إقليمية منظمة 

  البريد اإللكتروني    األفراد 

  العنوان والرمز البريدي  مؤسسة مجتمع مدني  

  1تاريخ اإلنشاء

  املوقع اإللكتروني   العنوان الدائم 

 2  طلب االنضمام فئة 

 شريك                                  فخري              عضو                 عضو منتسب 

 طبيعة العمل

 رقم الهاتف  املحلية  التشريعية   الرئاسية   مهمتها االنتخابات   إدارة انتخابية

   األفراد / مدني مجتمع مؤسسة / اقليمية منظمة 
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الهاتف  رقمالهاتف قم ر  

االسم الرباعي  

 للشخص املخول 
  رقم الهاتف  

  تاريخ تقديم الطلب  البريد اإللكتروني 

التوقيع والخاتم 

 الرسمي
 

 
 ال ينطبق على األفراد 1
 ومعاييرها. طلبات االنضمامالخاص بفئات  1يرجى االطالع على ملحق رقم    2
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 وتعهدإقرار    

 

 بأنني اطلعت على اإلطار الناظم لعمل الشبكة العربية ل
ً
في االنتخابات وبااللتزام    لشبابأقر بأن املعلومات املعبأة أعاله، صحيحة، وأتعهد خطيا

في االنتخابات، ومع األهداف العامة الواردة في    للشباب بمقتضياته، والسعي لتحقيق األهداف والغايات التي نشأت من أجلها الشبكة العربية  

 ها. ميثاق املنظمة العربية لإلدارات االنتخابية، وأن أقوم ببذل الجهود لتطوير وتحسين أعمالها بما يضمن استدامت

 

االسم )الفرد/اإلدارة / املنظمة / مؤسسة  

 املجتمع املدني(

 

  3االسم الرباعي للشخص املخول 

 الخاتم الرسمي أو  /التوقيع و

 

 

 

 املرفقات املطلوبة مع الطلب:

 نسخة من الوثيقة القانونية إلنشاء )اإلدارة / املنظمة/ املؤسسة(. -1

 )اإلدارة / املنظمة/ املؤسسة(.نسخة من النظام الداخلي الخاص بـ  -2

 تفويض رسمي ملمثل )اإلدارة / املنظمة/ املؤسسة( في عضوية الشبكة.  -3

 

 

 

 
 ال ينطبق على األفراد األعضاء الفخريين   3
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 ملحق  

 :  طلبات االنضمامفئات 

( األعضاء:
ً
 وتحتوي الفئات التالية:  أوال

 األعضاء املؤسسين:   .1

 االنتخابية.اإلدارات االنتخابية األعضاء في املنظمة العربية لإلدارات 

 األعضاء املنتسبين:  .2

 في املنظمة والراغبين في االنضمام للشبكة فقط.   عضاءاالنتخابية العربية غير األ   اإلدارات .أ

 اآلتية: املنظمات اإلقليمية الذين تنطبق عليهم املعايير  .ب

 تعمل على املستوى اإلقليمي.  ✓

العامة   ✓ األهداف  مع  الداخلي  ونظامها  أهدافها  لإلدارات  تتوافق  العربية  املنظمة  ميثاق  في  الواردة 

 االنتخابية. 

 من املشاركة السياسية.  الشبابعاملة في مجال دعم وتمكين  ✓

 .للشبابلديها برامج وانشطة فاعلة وممارسات جيدة في تعزيز املشاركة السياسية  ✓

 لديها عالقات تعاون مع منظمات دولية وإقليمية مماثلة.  ✓

 . عدم وجود دور سياس ي لها ✓

 األفراد الذين تنطبق عليهم املعايير اآلتية:    أعضاء فخريين: .3

 السياسية واالنتخابية.   الشبابمؤثرين في مجال مشاركة  ✓

 في العمليات السياسية واالنتخابية.  الشباب لديهم خبرات سابقة في مجال مشاركة   ✓

   وجودهم يعطي قيمة مضافة للشبكة. ✓

( الشركاء
ً
 املؤسسات واملنظمات املحلية واالقليمية والدولية التي تدعم وتروج عمل الشبكة. : ثانيا

 


