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بني  قاعامتد املرا

  األمانةمن إعدادثويقة 

نظام ادلاخيل .1 لنص ا نة ي ية الفكرية للج  ية وا ية اب مللكا من لتن نة(ملع نظامت ) للجا ية دويـة و نظامت حكو مـعىل إماكية اعامتد  م لم ن
ية بصفة مراقب مؤقت لفرتة عام واحد   )..CDIP/1/2 Revثالويقة (مغري حكو

يـة  .2 نظمـة واحـدة غـري حكو توي مرفق هذه الويقة عىل معلومات عن  مو م ث نحي سة فريـدرخي إيـربت ا تيه مؤ غ الـيت سـتيفسـ
 .طلبت صفة املراقب املؤقت

نظمة غـري  .3 بت يف طلب اعامتد ا نة مدعوة إىل ا ملإن ا ل للج
ية  بـصفة مراقـب مؤقـت لعـام واحـد، كـام ورد يف مرفـق ماحلكو

 .ثهذه الويقة

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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نظمة  ملامس ا

نغ سة فريدرخي إيربت ا تمؤ  ستيفس

نظمة ملثل ا  مم

سؤول  يب ونرت،  يد  ما يل فسـ  )org.geneva-fes@info(ل

ها نظمة وأهدا فهممة ا  مل

سة   )مجعية(فريدرخي إيربت سيه مؤ

ست عام  ها عام 1925ستأ يد تأ نازيون وأ سيس وحظرها ا ع يا (1947ل  )نبون، أملا
يا: ئالريس يه فوكس، أملا يدة أ نا نكسـ  ل

يا: األمني العام يت، أملا ند  يد رو نا مش ل  لسـ

سة يف برلنيمقر   ساملؤ
يا20لوها   ن فرعا يف أملا

ها  يل يف العامل100لكام  تب  متث   مك

تري شوتس، : : هيئة اإلدارة يد د يه فوكس، وا يدة أ لا ينك سـ لسـ تني ل يدة كر يـت، وا نـد  يد رو يرت اسرتاك، وا يد  سـوا سـ مش ل سـ ب يـسـ لـ ل ل
ــرغامن،  ــدت، ب يــرت بران يد  بوا ــسـ يدة ســابني اكســربيتل ــارت، وا ه ــورغن بور يد ي سـوا ــسـ ل ــ يد هــانسكل ــسـ، وا ــرخي لكــوز، -ل  أول
يد ياس بالسك لسـوا يد ما تفرينري مولر، وا ت  لسـ

 :جماالت العمل يه/األهداف
ية؛ ياسة وادلميقرا يف يف جمال ا طا لسـ  لتثق

باب؛ ية للطالب ا نح ادلرا شـوا سـ  لمل
تضامن ادلويل؛ تعاون ادلويل بفضل ا لوا  ل

شورات  .ملنواألحباث وا

هاتف والفاكس نوان وأرقام ا لا  لع

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 

6bis, chemin du Point-du-Jour 

1202 Geneva 

Switzerland 

Tel:  00-41-22-733-3450 

Fax:  00-41-22-733-3545 

E-mail:  info@fes-geneva.org 

www.fes-globalization.org 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


