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1. االسم الكامل للمنظمة وبيانات االتصال :

االسم :

اسم رئيس المنظمة : 

العنوان الكامل :

ي :
و�ن يد االلك�ت الهاتف/الفاكس/ال�ب

ي :
و�ن الموقع االلك�ت

2. جهة االتصال :

االسم :

المسمى الوظيفي :

القسم : 

العنوان الكامل :

ي :
و�ن يد االلك�ت الهاتف/الفاكس/ال�ب

3. سنة تأسيس المنظمة : 

)المرجو إرفاق شهادة التسجيل(

4. نوع المنظمة : 

يسيسكو أحد مجاالت اهتمامها( و/أو منظمة  ن لتنظيم دولي يتشارك مع االإ ة من االأشخاص المنتم�ي هل هي منظمة دولية )أي أنها تمثل نسبة كب�ي

إقليمية :

: ) حدد نوع المنظمة )مجال نشاطها الرئيسي

5. أهداف المنظمة : 

ي القانون االأساسي أو أي وثائق مماثلة(.
/القانون الداخلي كما ورد �ن )المرجو إرفاق نسخة من القانون االأساسي

6. مجاالت العمل الرئيسية / أنشطة المنظمة :

يسيسكو بصفة   نموذج طلب االنضمام للإ
عضو مراقب )المنظمات الحكومية وغ�ي الحكومية(



2

يسيسكو :  ي تنوي المنظمة تنظيمها من أجل دعم تنفيذ أهداف االإ
7. االأنشطة ال�ت

يسيسكو وأهدافه ومبادئه( : )المرجو توضيح مدى انسجام هذه االأنشطة مع روح ميثاق االإ

لماذا تسعى المنظمة إىل الحصول عىل االعتماد؟

)المرجو إرفاق وثائق داعمة مثل البيانات المتعلقة بالمهام والقانون االأساسي للمنظمة وآخر إصداراتها وقيمها االأساسية وخططها 

اتيجية( االس�ت

8. عضوية المنظمة وحكامتها؟

دالء بالمعلومات حول ماهية العضوية )هل هي تنظيمية أم فردية( المرجو االإ

دالء بالوثائق المتعلقة بالعضوية والحكامة والبنية والتمويل مثل نسخ من التقارير السنوية والهيكل التنظيمي والنظام الداخىلي  )المرجو االإ

واالأساسي وميثاق المنظمة وسياساتها وإجراءاتها الداخلية(.

ن )حال وجودهم( : قليمية / الممثل�ي 9. مقّرات المكاتب االإ

ية : 10. بنية المنظمة ومواردها الب�ش

ن وعددهم(. ن والمتطوع�ي ي ذلك نوع الموظف�ي
ية باختصار بما �ن  )المرجو ذكر قدرات المنظمة من حيث الموارد الب�ش

11. البيانات المالية للمنظمة ومصادر تمويلها :

12. هل لدى المنظمة علقات رسمية مع منظمات وهيئات أخرى :

)المرجو إرفاق وثائق داعمة(

وقعه : )االسم الكامل والمنصب(

بتاريخ :

التوقيع : 


