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CDIP/22/6 

 ابلفرنس يةالأصل: 

 2018سبمترب  26 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الثانية الدورة
ىل  19جنيف، من   2018نومفرب  23ا 

 اعتماد املراقبني
عداد مانة من ا   الأ

ماكنية عىل  )جلنة التمنية( ينص النظام ادلاخيل للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .1 اعامتد منظامت حكومية دولية ا 

 (.CDIP/1/2 Revبصفة مراقب مؤقت لفرتة عام واحد )انظر الوثيقة ومنظامت غري حكومية 

ويتضمن مرفق هذه الوثيقة معلومات عن منظمة غري حكومية، أأال ويه "الرابطة الفرنس ية للمؤرشات اجلغرافية  .2

 " اليت قدمت ترش يحها للحصول عىل صفة مراقب مؤقت.(AFIGIA) الصناعية واحلرفية

ىل البت يف طلب  .3 ن اللجنة مدعوة ا  ا 

املنظمة غري احلكومية، املذكورة يف مرفق هذه 

 بصفة مراقب مؤقت لعام واحد.اعامتدها ة، الوثيق

 [املرفقييل ذكل ]



CDIP/22/6 
ANNEX 

 املرفق

 الرابطة الفرنس ية للمؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية 

 امس املنظمة

 (AFIGIA)الرابطة الفرنس ية للمؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية 

 ممثل املنظمة

 الس يدة أأودري أأوابر، الأمينة العامة )فرنسا(

 أأعضاء جملس اال دارة

 د فابريس ديسكومبيس، الرئيس )فرنيس(الس ي

 الس يد تريي مويسيت، انئب الرئيس )فرنيس(

 الس يدة لورانس بيس، أأمينة الصندوق )فرنيس(

 والية املنظمة وأأهدافها

تنشط الرابطة الفرنس ية للمؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية يف جمال جتميع املنتجات التقليدية الفرنس ية البارزة املعروفة 

"مكؤرشات جغرافية". وتمتزي هذه املنتجات بأأصالهتا وجتدرها اقتصاداي يف منش هئا اجلغرايف وحترص عىل صيانة وتطوير العمل 

يف مناطقها، الس امي: سكني جليول، وصابون مرس يليا، والكتان الباسيك، ودانتيل بوي، وجحر بورجوندي، واجلرانيت 

س )خفار سوفليهنمي، وخفار بيتستشدورف(، ومقاعد ليفول، وخزف لميوج، وجحر بريتاين، والعقيق بربينياين، وخفار الألزا

كونتواز، وجحر بريجيورد، وجساد ومفروشات أأوبيسون، -أأريدي، وجحر ميدي، وَمزهرية أأندوز، وصناعة ساعات فرانك

 ومتاثيل بروفانس اخلزفية الصغرية، وساككني نونرتون.

رساء نظام املؤرشات اجلغرافية يف فرنسا لتعزيز وحامية منتجاهتا الشهرية وتعمل هذه القطاعات منذ س نوات عديدة ع ىل ا 

ىل الرابطة يسمح لهذه القطاعات مبعرفة بعضها البعض وتوحيد هجودها  ن الانضامم ا  احمللية الصنع واملمتزية ابخلربة الفريدة. ا 

 مادام هدفها واحد. 

 تفاصيل االتصال الاكمةل

 بوردو فرنسا 33300 -رتن شارع شارل ما 39العنوان: 

 36 67 99 54 9 33+الهاتف: 

 18 64 93 82 6 33+الهاتف اخللوي: 

  afigia.asso@gmail.comالربيد اال لكرتوين: 

 afigia.fr: اال لكرتوينوقع امل

 []هناية املرفق والوثيقة
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