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 العراق –ة للسجناء العدالشبكة               

 للمنظمات عضويةالإستمارة             

لعمل في اوية في الشبكة للمنظمات الراغبة مجلس إدارة شبكة العدالة للسجناء في العراق فتح باب التقديم لطلب العضتشرف ي

موضوعية و ن تتوفر فيهم الشروط الممالصالحات التشريعية الخاصة بالعدالة الجنائية و ايات و السجون و االصالحفي مجال 

 .الشكلية لعضوية الشبكة

االيميالت رجى مراسلة يرسل الطلبات إللمزيد من المعلومات أو ( و  2022تموز  31يكون الموعد االخير لتقلي الطلبات )  و

 ( muha507@yahoo.com)   ( albidhani.jnp@gmail.com)    -: لتالية ا

 معلومات مقدم الطلب: القسم االول 

  اسم المنظمة باللغة العربية

  اسم المنظمة باللغة االنكليزية

 عنوان المنظمة
 رقم المبنى الزقاق المحلة المدينة المحافظة

     

  االيميل  موبايل المنظمة رقم الهاتف او

  الموقع االلكتروني 

  سنة التأسيس

  رقم التسجيل

  اختصاص المنظمة

 معلومات عن رئيس مجلس االدارة
 ) او مجلس االمناء حسب هيكلية المنظمة (

  االسم الكامل

  رقم الهاتف الشخصي

  البريد االلكتروني الشخصي

 معلومات عن مدير المنظمة
المقصود رئيس الجهاز التنفيذي للمنظمة حسب هيكلية ) 

 المنظمة (

  االسم الكامل

  رقم الهاتف الشخصي

  البريد االلكتروني الشخصي

 معلومات ممثل المنظمة في الشبكة
) يجوز ان يمثل المنظمة في الشبكة ، رئيس مجلس إدارة 
المنظمة او رئيس الجهاز التنفيذي او يكون اي شخص 

 تختاره او تختارها المنظمة لتمثلهم في الشبكة (

  االسم الكامل

  رقم الهاتف الشخصي

  البريد االلكتروني الشخصي
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 القسم الثاني : طلب االنتماء

 سبب طلب االنتماء للشبكة
 للمناصرة و المدافعة فقط نرغب العمل في هذا المجال اختصاص مشترك

   

االنتساب المجموعة التي تود 
 اليها

 الجنوب الوسط الشمال

   

 تعهد المنظمةالقسم الثالث : 

 
 

 ....... ( نؤكد بأن المعلومات المذكورة اعاله......نحن منظمة ) ..............................................................
 

 و بناء عليها نتقدم، و نتعهد بااللتزام بمواد النظام الداخلي للشبكة و سياساتها صحيحة و دقيقة حول منظمتنا و كوادرها 
 

 بطلب االنتماء الى شبكة العدالة للسجناء
 
 
 
 
 
 

 التأريخ                        ختم المنظمة          التوقيع                          اسم رئيس المنظمة              
 

                                                                                                                /          /2022 
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 المستمسكات المطلوبة ارفاقها القسم الرابع :

 
 

 المرفقات :   
 للمنظمةالنظام الداخلي نسخة من  -1
 المنظمةنسخة من شهادة التسجيل  -2
 نسخة من التقرير االنجازي / السردي للسنة االخيرة -3
 نسخة من التقرير المالي المصدق للسنة االخيرة. -4
 + ارفاق اسماء اعضاء مجلس االدارة  نسخة من الهيكل التنظيمي -5
 ) حتى لو كان عقد من الباطن ( عقد ايجار مكتب المنظمة -6
 )تقرير سردي(   واألنشطة السابقة في مجال السجون واالصالحياتالخبرات  -7
 السيرة الذاتية لممثل المنظمة في الشبكة -8

 القسم الخامس : معلومات هامة للمتقدمين لطلب العضوية

تتوفر فيها الشروط بكل تأكيد تتشرف شبكة العدالة للسجناء لقبول عضوية المنظمات التي تطلب العضوية و التي  -1
 المعلنة سلفا و ذلك لتحشيد الجهود و االمكانيات لخدمة الفئة السجنية .

بموجب النظام الداخلي يشترط وجود منظمة واحدة على االقل في المحافظات التي ليست فيها تسفيرات و سجون  -2
حتجاز وقتية ، و ثالث و اصالحيات ن و منظمتين على االقل في المحافظات التي فيها تسفيرات و اماكن ا

 منظمات في المحافظات التي فيها سجون و اصالحيات .
 ( العاصمة بغداد و اربيل عاصمة االقليم . 2تستثنى من التقسيم الوارد في الفقرة )  -3
 عدم قبول طلب المنظمة ال تعني اننا ال نتعاون معا بصرف النظر عن اكتساب صفة العضوية من عدمها. -4


