
 )أجتنبية أو دولية( 5102مجلس التنواب تنتاابا  ل  طلب متابعة 

 
 

 أمين عباس /السيد القاضي
 رئيس اللجنة العليا لالنتخابات

 
 تحية طيبة وبعد، 
 
 ________________/__________ةمنظم نأمل الموافقة على طلب 
العلياا  جاات  بقالال اللجناة وفقاا  للواوابط التا  ،1025 متابعة االنتخاباا  البللمانياةل 

مجتماااام الماااادن  اوجنبيااااة  و لمتابعااااة منظمااااا  ال 1020لساااانة  12 لقاااا  لالنتخابااااا 
وعاادد  عاادد المتااابعي  المطلااوب _ااو _______ متابعااا   ، علمااا  بااأ الدوليااة لالنتخابااا 

 .المتلجمي  المطلوب _و _______ متلجما  
 :المستندا  اآلتيةوملفق بالطلب  

 وجنسيتها. ،ومقل_ا ،و نشطتها ،ع  المنظمة ملخص واف -2
 ابا  خالل الثالث سنوا  السابقة.خمتابعة االنت سابقة خبلا  المنظمة ف  -1
 متابعة االنتخابا  بها.  سمات الدول الت  شالك  ف  -3
 اللجنة العليا لالنتخابا . ما   مفوض المنظمة لتمثيلهااس   -0
 مستندا   خلى _____________________________________ -5

 ،وتفضلوا بقبول خالص التحية
 _____________________________________________ ه:ـمقدم

 _____________________________________________ الوظيفة:
 _____________________________________________ املنظمة :
 _____________________________________________ : التوقيع

 
 

 ااتم المتنظمة



 اللجتنة العليا لالتنتاابا  )أجتنبية أو دولية( امتفويض تمثيل المتنظمة أم 

 
 السيد القاضي/ أمين عباس

 رئيس اللجنة العليا لالنتخابات
 
 تحية طيبة وبعد، 
 _____________________بتفويض منظمة/_____نلجو اإلحاطة  

 _____ز ساافل___  قااوم   و جااوا_________________ حاماال بطاقااة لقاا___/ لشااخص
 _____________ محمول ________ بليد إلكتلون  يفو لت ______الصادل ع  دولة _

استال  بيانا  حساب المستخد  و  1025  تقدي  طلب متابعة المنظمة النتخابا  مجلس النواب ف
وتعديل بيانا   ،متابعي  جددالخاص بالمنظمة، و كواد التسجيل والذى يمك  م  خاللهما تسجيل 

 واساتال  بطاقاا  االعتمااد الخاصاة بالمتاابعي ، المتابعي  المسجلي ، وحذف المتابعي  المسجلي ،
 املاة ، واللجناة ليسا  مسائولة عا    ك تحمل المنظمة مسئولية الحفاظ على سلية _اذ  البياناا تو 

تخااااذ  عبااال حسااااب المساااتخد  الخااااص بالمنظماااة مااا  إواااافة،  و تعاااديل،  و حاااذف إجااالات يااات  ا
 للبيانا .
 ط  _ذا الطلب المستندا  التالية: وملفق
 لمفوض.صولة ووئية م  بطاقة اللق  القوم   و جواز السفل الخاص با 

 وتفضلوا بقبول خالص التحية
 _____________________________________________ ه:ـمقدم

 _____________________________________________ الوظيفة:
 _____________________________________________ املنظمة :
 _____________________________________________ : التوقيع

 
 ملحوظة:
 _ذا التفويض بمعلفة الممثلي  القانونيي  للمنظمة. يمأل .2
لعليا لالنتخاباا  بماا قاد يطال  علاى مفاوض المنظماة ما  ولولة اإلخطال المسبق للجنة ا .1

 تغييل.
 

 ااتم المتنظمة


