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Introduction
 تشكؿ المؤشرات الجغرافية وسيمة ىامة لمتعرؼ عمى منشأ السمع والخدمات  ،فيي
تس ػػتعمؿ ف ػػي تش ػػجيع التج ػػارل  ،ته توا ػػش لممس ػػتيمؾ المنش ػػأ الجغ ارف ػػي لممنتج ػػات
الهي غالباً ما يرتبط بصفات نوعية يبحث عنيا المستيمؾ .
 فػػاها كانػػت العامػػة التجاريػػة تشػػارل يسػػتخدميا المصػػنعوف لو التجػػار لو الشػػركات
ليميزوا منتجاتيـ وخدماتيـ عف منتجات منافسييـ وخدماتيـ .
ف ػػاف المؤش ػػر الجغ ارف ػػي يس ػػتخدـ ليب ػػيف لممس ػػتيمؾ لف المن ػػت ص ػػادر ع ػػف مك ػػاف
مع ػػيف ،و يج ػػوز لك ػػؿ المنتج ػػيف ال ػػهيف يص ػػنعوف منتج ػػاتيـ ف ػػي هل ػػؾ المك ػػاف لف
ينتفعوا بيها البياف .
فمػالاً تها كانػػت عبػػارل " صــنف فــي رويرـ ار " يمكػف لف يسػػتعمميا جميػػع مصػػنعي

ػر تال لف العام ػػة التجاريػ ػػة  )Swatchال يمكػ ػػف أحػ ػػد لف
الس ػػاعات فػ ػػي سويسػ ػ ا
يستعمميا عمى الساعات تال شركة .Swatch
 وال يقتصػػر االنتف ػػاع بالمؤش ػرات الجغرافي ػػة عمػػى المنتج ػػات الزراعيػػة فق ػػط  ،وانم ػػا
تستعمؿ ليااً لممنتجات الصناعية  ،ته يمكف االستعانة بيا إلبػراز صػفات محػددل
فػػي المنػػت ترجػػع تلػػى عوامػػؿ بش ػرية يخػػتص بيػػا مكػػاف منشػػأ تمػػؾ المنتجػػات مالػػؿ
الميارات الصناعية .
 وازاء ىهه اأىمية البالغػة لممؤشػرات الجغرافيػة ودورىػا فػي تشػجيع التجػارل الدوليػة،
و تزاء اخػتاؼ مفيػوـ ىػػها المصػطمش مػف دولػػة تلػى لخػري ووروده فػػي العديػد مػػف
المعاىػػدات و االتفاايػػات الدوليػػة  ،فػػاف مواػػوع ىػػهه الوراػػة سينصػػم عمػػى ماىيػػة
المؤشرات الجغرافية وطرؽ حمايتيا عمى المستوييف الوطني والدولي .
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ماهية المؤشرات (البيانات) الجغرافية:
ما هو المقصود بمصطمح المؤشرات الجغرافية ( البيانات الجغرافية ) ؟
Geographical indications
وهل المؤشرات الجغرافية تختمف عن
 -1بيانات المصدر :

Indication of Source

 -2ترمية المنشأ :

Appellation of origin

وىؿ توجد عااة بيف ىهه المصطمحات جميعيا ؟
 -2بيانات المصدر :Indication of source :
 استخدـ ىها المصطمش في المادل  )1فقرل  )2والمادل  )11مػف معاهـدة بـاريس
بشػػأف حمايػػة الممكيػػة الصػػناعية  ،واسػػتخدـ ليا ػاً فػػي اتفـــاق مدريـــد بشػػأف امػػع
بيانات مصدر السمع الزائفة لو الماممة .

 وبالرغـ مف لنو ال يوجػد تعريػؼ ليػها المصػطمش بمعاىػدل بػاريس لو باتفػاؽ مدريػد،
تال لف المادل  )1فقرل  )1مف اتفاؽ مدريػد تاػمنت عبػارل تواػش المقصػود بيػها
المصطمش .
 حيث تنص تمك المادة عمى أن: -1لي سػمعة تحمػؿ بيانػاً زائفػاً  Falseلو ماػماً deceptive

يتـ بموجبو اإلشارل بصػورل مباشػرل لو غيػر مباشػرل تلػى لف لحػد البمػداف
التػػي يطبػػؽ عميػػو ىػػها اإلتفػػاؽ  ،لو لحػػد اأمػػاكف الوااعػػة فيػػو  ،ىػػو بمػػد
لو مكاف المنشأ  ،يقع الحجز عمييا عند تستيرادىا في لي بمد مػف ىػهه
البمداف) .
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وبالتالي فإن المقصود ببيان المصدر :
كػػؿ عبػػارل لو تشػػارل تسػػتعمؿ لمداللػػة عمػػى لف سػػمعة مػػا لو خدمػػة مػػا تػػأتي مػػف بمػػد لو
منطقة لو مكاف معيف ،ومػف الػـ فػاف بيػاف المصػدر يػدؿ عمػى المنشػأ الجغ ارفػي لممنػت
لو الس ػػمعة ولك ػػف ال يتطم ػػم لف تكػ ػوف نوعي ػػة السػ ػمعة لو لي ػػة خص ػػائص بي ػػا راجع ػػة
بصورل لساسية تلى منشأىا الجغرافي .
مثال لبيانات المصدر :
عبارل صنف في روير ار" لو" " Made in Swiss
ىي بياف يعرؼ المشتري بمقتااه لف بمد اإلنتاج ىي سويس ار .

 -9ترميات المنشأ Appellations of origin :
 نج ػػد تعريػ ػؼ ى ػػها المص ػػطمش ف ػػي اتف ػػاؽ لش ػػبونو بش ػػأف حماي ػػة تس ػػميات المنش ػػأ و
تسػ ػػجيميا عمػ ػػى الصػ ػػعيد الػ ػػدولي والمعػ ػػروؼ " باتفـــــاق لشـــــبون -

Lisbon

"Agreement
 حي ػػث لنش ػػأ ى ػػها اإلتف ػػاؽ نظ ػػاـ دول ػػي لحماي ػػة تس ػػميات المنش ػػأ المتمتع ػػة بالحماي ػػة
الوطنية في لحد البمداف اأعااء في االتفاؽ  ،بؿ وتسجيميا دولياً .
 حيث تنص المادة ( )9من إتفاق لشبون عمى أن : - 1تعني تسمية المنشأ  ،طبقاً ليها اإلتفاؽ  ،التسػمية الجغرافيػة أي

بمد لو تاميـ لوجيػو  ،التػي تسػتخدـ لمداللػة عمػى لحػد المنتجػات الناشػئة
في ىها البمد لو اإلاميـ لو الجيػة ،والتػي تعػود جودتػو وخصائصػو كميػة
لو لساسػ ػ ػاً تل ػ ػػى البيئ ػ ػػة الجغرافي ػ ػػة  ،بم ػ ػػا ف ػ ػػي هل ػ ػػؾ العوام ػ ػػؿ الطبيعي ػ ػػة

والبشرية.
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 - 2بمػػد المنشػػأ ىػػو البمػػد الػػهي يمالػػؿ اسػػمو تسػػمية المنشػػأ التػػي اشػػتير
بيػػا المنػػت  ،لو ىػػو البمػػد الػػهي يقػػع فيػػو اإلامػػيـ لو الجيػػة التػػي يمالػػؿ
اسميا تسمية المنشأ التي اشتير بيا المنت ) .
 مػػف خ ػاؿ ىػػها التعريػػؼ يظيػػر جمي ػاً لف تسػػمية المنشػػأ ىػػي نػػوع خػػاص مػػف
بيانػػات المصػػدر  Indications of sourceالتػػي ورد هكرىػػا فػػي معاىػػدل

بػػاريس واتفػػاؽ مدريػػد  ،هلػػؾ لف المنػػت الػػهي يسػػتخدـ تسػػمية المنشػػأ لمداللػػة
عميو يجم لف تعود جودتو لو خصائصو كمياً لو لساساً تلى البيئة الجغرافية.
أمثمة لترميات المنشأ :
 )1تسمية ( هافانا ) لمتبغ المزروع في منطقة ىافانا في كوبا .
 )2تسمية ( توركانا ) لزيت الزيتوف المنت في مقاطعة توسكانا بايطاليا.
 )3تسمية ( دارجيمنغ ) لمشاي .

 )4تسمية ( روكفور ) لمجبنة المصنوعة في كيوؼ تاميـ روكفور بفرنسا
فاناػػاج ىػػهه الجبنػػة فػي منطقػػة كيػػوؼ روكفػػور ىػػو الػػهي يعطييػػا مػػهاايا
وخصائصيا المعروفة .
 )5تس ػػمية (شـــمبانيا)  Champagneلمنبي ػػه المن ػػت فػ ػي تام ػػيـ ش ػػمبانيا

شػ ػػماؿ شػ ػػرؽ فرنسػ ػػا  ،واػ ػػد لنػ ػػت ىػ ػػها المشػ ػػروم منػ ػػه عيػ ػػد اإلمبراطوريػ ػػة
الرومانية والزاؿ يشكؿ لفاؿ مشروم معتؽ في العالـ .
 -0المؤشرات (البيانات) الجغرافية Geographical indications
 عرفػػت تتفاايػػة الت ػربس المؤش ػرات الجغرافيػػة فػػي المػػادل  )22فق ػرل  )1حيػػث
نصت عمى لف :
 -1فػػي ىػػهه اإلتفاايػػة  ،تعتبػػر المؤشػرات الجغرافيػػة ىػػي المؤشػرات التػػي
تحػػدد منشػػأ سػػمعة مػػا فػػي ل اراػػي بمػػد عاػػو  ،لو فػػي منطقػػة لو مواػػع
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فػي تمػؾ اأ اراػػي ،حػيف تكػوف النوعيػػة لو السػمعة لو السػمات اأخػػري
ليهه السمعة راجعة بصورل لساسية تلى منشأىا الجغرافي).
 ى ػػها التعري ػػؼ واف ك ػػاف اائمػ ػاً بص ػػورل واا ػػحة ولساس ػػية عم ػػى تعري ػػؼ تس ػػمية
المنشأ في المادل  )2مف تتفاؽ لشبونو  ،تال لنو اختمؼ معو في بعض النقػاط

وهلؾ عمى النحو التالي :
 -1عرفت تتفااية التربس المؤشرات الجغرافية بأنيا  :مؤشرات تحدد منشأ سػمعة
ما ....
في حيف عرؼ اتفاؽ لشبونة تسمية المنشأ بأنو  :التسػمية الجغرافيػة أي بمػد
لو تامػػيـ لو جيػػة التػػي تسػتخدـ لمداللػػة عمػػى المنػػت الناشػػىء فػػي ىػػها البمػػد لو
اإلاميـ لو الجية .
وبالتػػالي فػػاف تنفػػاؽ لشػػبونة ال يػػوفر الحمايػػة لتسػميات المنشػػأ التػػي تتكػػوف مػػف
تش ػػارات غي ػػر اأس ػػماء الجغرافي ػػة  ،و عم ػػى ى ػػها فالتس ػػمية غي ػػر الجغرافي ػػة لو
العنصػػر الرمػػزي

( Non-Geographical name , Figurative

)  elementال يدخؿ في تطار اتفااية لشبونة و تنما يػدخؿ فػي تطػار اتفاايػة
التربس .
 -2اتفػ ػػاؽ لشػ ػػبونة يتطمػ ػػم لف تكػ ػػوف جػ ػػودل المنػ ػػت وخصائصػ ػػو راجعػ ػػة كميػ ػػة لو
ًً لساسا تلى البيئة الجغرافية بما في هلؾ العوامؿ الطبيعية والبشرية .
لمػػا تتفاايػػة الت ػربس فتتطمػػم لف تكػػوف النوعيػػة لو السػػمعة لو السػػمات اأخػػري
لمسمعة راجعة بصورل لساسية تلى منشأىا الجغرافي .
ومػػف الػػـ فػػاف السػػمع التػػي ليػػا سػػمعة معينػػة ولكػػف لػػيس ليػػا جػػودل خاصػػة ترجػػع
تلى مكاف نشأتيا  ،لف تدخؿ في تطار الحماية المقررل بموجم اتفاؽ لشبونو.


: Conclusion
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 مػػف خػػاؿ التعريفػػات السػػابقة لبيانػػات المصػػدر وتسػػميات المنشػػأ والمؤشػ ػراتالجغرافية  ،يمكف استخاص النتائ االتية :
 -1يعتبػػر مصػػطمش بيانػػات المصػػدر المصػػطمش اأوسػػع بالنسػػبة لممؤشػػرات
الجغرافية بالمعنى الوارد فى اتفااية التربس) وتسميات المنشأ .
 -2مص ػػطمش المؤشػ ػرات الجغرافي ػػة يع ػػد اأوس ػػع بالنس ػػبة لتس ػػميات المنش ػػأ،
بمعنػػى لف كػػؿ تسػػميات المنشػػأ تعتبػػر مؤش ػرات جغرافيػػة ولكػػؿ ل ػيس كػػؿ
المؤشرات الجغرافية تعتبر تسميات منشأ .
 -3اها كانػػت بيانػػات المصػػدر تتطم ػم فقػػط لف يكػػوف المنػػت الػػهي يسػػتخدـ
بياف المصدر لمداللة عميػو اػد نشػأ فػي منطقػة جغرافيػة معينػة  ،فأنػو مػف
الطبيع ػػي لف تك ػػوف ىن ػػاؾ بيان ػػات مص ػػدر ال ت ػػدخؿ ف ػػي تط ػػار الحماي ػػة
الممنوحػػة بموجػػم تتفاايػػة التػربس  ،وىػػي بيانػػات المصػػدر التػػي تسػػتخدـ
لمداللة عمى منتجات التتطمم نوعية لو سمعة معينة .
 -4لف عب ػػارل المؤشػ ػرات الجغرافي ػػة عن ػػدما تس ػػتعمؿ بمعناى ػػا الواس ػػع  ،فاني ػػا
غالبا ما تتامف بيانات المصدر و تسميات المنشأ و البيانات الجغرافيػة
بالمعنى الوارد فى التربس.
 -5اف كاف مصطمش المؤشرات الجغرافية يختمؼ مدلولو مف دولة الى اخري
 ،اال لف معظػ ػػـ الػ ػػدوؿ تسػ ػػتند فػ ػػى تعريفيػ ػػا لممؤش ػ ػرات الجغرافيػ ػػة عمػ ػػى
تعريؼ اتفااية التربس .

حماية المؤشرات (البيانات) الجغرافية:
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أوال  :حماية المؤشرات الجغرافية عمى المرتوى الوطنى :
بخاؼ ما ىو الحاؿ بالنسبة الى العامات التجارية و البراءات  ،تتوفر عدل
طرؽ لحماية المؤشرات الجغرافية ،،،،،،،...
 -2بوارطة تشريف خاص :
لي مف خاؿ القوانيف لو المراسيـ .
 -9من خالل ترجيمها فى رجل خاص بالبيانات :
 -0من خالل قوانين المنافرة غير المشروعة :
فاالدعاء بأف لسمعة ما منشأ جغرافى معيف فى حيف لف ىهه السمعة ليست
مف انتاج ىها المنشأ الجغرافى خير مالاؿ عمى الممارسات التجارية غير
المشروعة .
 -4من خالل ترجيل عالمات تجارية جماعية أو عالمات تصديق :
أ –عامات تجارية جماعية :

تتبع مجموعة مف التجارلو المنتجيف.

ب-عامات التصديؽ :
ال تخاع لموافقة مسبقة  ،فيى مسجمة و يمكف أي شخص كاف
لف يستعمميا فى حاؿ كاف مستوفيا لمشروط المطموبة الخاصة
باستعماليا  ،فاستعماؿ عامة التصديؽ الخاصة بجبف ستمتوف
يقتصر عمى بعض المنتجيف الهيف يستوفوف الشروط المطموبة
فى النظاـ الخاص باستعماؿ ىهه العامة .
ثانيا  :حماية المؤشرات الجغرافية عمى المرتوى الدولى :

-8-

 اأسػػاس اإلاميمػػي الػػهي تقػػوـ عميػػو المؤش ػرات الجغرافيػػة يترتػػم عميػػو كنتيجػػة
مباشرل وحتمية لنو اد يكوف مؤشر جغرافي معيف متمتعاً بالحماية فػي بمػد مػا ،
في حيف لنو في بمد لخر يكوف هات المؤشر مجرد تعبير مشترؾ Generic
 expressionبالنسبة لنوع المنتجات التي يستخدـ لمداللة عمييا.
 يمكف تمييز حالتيف مختمفتيف لمحماية فػي تطػار العااػات الالنائيػة لو العااػات
متعددل اأطراؼ :
أوالً  :اإلتفاقيات الثنائية : Bilateral Agreements :

بحيػث تبػرـ بمػد معػػيف تتفػاؽ مػع بمػػد لخػر مػف لجػػؿ حمايػة متبادلػة لممؤشػرات
الجغرافيػ ػػة الخاصػ ػػة بكمييمػ ػػا  .الػ ػػـ يػ ػػتـ تبػ ػػادؿ ل ػ ػوائش بالمؤش ػ ػرات الجغرافيػ ػػة
الموجودل في كؿ منيما وتمنش الحماية عمى لساس مبدل المعاممة بالمالؿ .

Examples :
1) The Cray Fish Agreement between France and South
Africa , 1930 .
2) The Eu – Australia wine Agreements of 1994 .
ثانياً  :اإلتفاقيات متعددة األطراف : Multilateral Agreements

أن ػػو ل ػػيس بمق ػػدور ك ػػؿ البم ػػداف لف تب ػػرـ تتفااي ػػات النائي ػػة فيم ػػا بيني ػػا  ،توج ػػد
ليااً اتفااات متعددل اأطراؼ .

 -2معاهدة باريس لحماية الممكية الصناعية :Paris Convention :
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 تعد معاىدل باريس لحمايػة الممكيػة الصػناعية مػف لاػدـ المعاىػدات
متعػ ػػددل اأط ػ ػراؼ فػ ػػي الممكيػ ػػة الصػ ػػناعية حيػ ػػث واعػ ػػت فػ ػػي 21
م ػػارس  1883ودخم ػػت حي ػػز التنفي ػػه ف ػػي  7يولي ػػو  1884وع ػػدلت
ست مرات .
 وتحتػ ػػوي معاىػ ػػدل بػ ػػاريس عمػ ػػى حقػ ػػوؽ الممكيػ ػػة الص ػ ػناعية حيػ ػػث
لرسػػت مجموعػػة مػػف القواعػػد الموحػػدل التػػي يجػػم لف تكػػوف محػػؿ
نظػ ػػر الدولػ ػػة العاػ ػػو فػ ػػي اإلتحػ ػػاد لكػ ػػي تػ ػػوفر الحػ ػػد اأدنػ ػػى مػ ػػف
الحماية في التشريعات الوطنية المتعمقة بحقػوؽ الممكيػة الصػناعية
.
 منحػػت المعاىػػدل الحمايػػة لبيانػػات المصػػدر

"Indication of

" sourceاد االستخداـ الزائؼ المخالؼ لمحقيقة .
 فتضـــمنت المـــادة ( )23مـــن المعاهـــدة ال ػػنص عم ػػى لن ػػو ف ػػيحاالت االستعماؿ المباشرل لو غير المباشر لبياف مخػالؼ لمحقيقػة
عػف مصػدر المنتجػات false indication of the

source

 of the goodsلو عػف شخصػية المنػت لو الصػانع لو التػاجر
تطبؽ لحكاـ المادل  )9مف المعاىدل .
وحيث تنص المادة ( )9من المعاهدة عمى أن :( -2كػػؿ منػػت يحمػػؿ بطريػػؽ غيػػر مشػػروع عامػػة صػػناعية لو تجاريػػا لو
اسػماً تجاريػاً يصػػادر عنػػد االسػػتيراد فػػي دوؿ اإلتحػػاد التػػي يكػػوف فييػػا ليػػهه
العامة لو ليها اإلسـ حؽ الحماية القانونية .

 -9تواػػع المصػػادرل لياػاً فػػي الدولػػة التػػي واػػعت فييػػا العامػػة بطريػػؽ

غير مشروع لو في الدوؿ التي تـ تستيراد المنت تلييا .
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 -0تقػػع المصػػادرل بنػػاء عمػػى طمػػم النيابػػة العامػػة لو ليػػة سػػمطة مختصػػة
لخري لو مف صاحم مصمحة سواء لكاف شخصػاً طبيعيػاً لو معنويػاً وهلػؾ

وفقاً لمتشريع الداخمي لكؿ دولة .

-4ال تمتػػزـ السػػمطات بتوايػػع المصػػادرل عمػػى المنتجػػات التػػي تمػػر بالدولػػة
في تجارل عابرل .
-5تها كػػاف تش ػريع الدولػػة ال يجيػػز المصػػادرل عػػف اإلسػػتيراد فيسػػتعاض
عف هلؾ بحظر اإلستيراد لو بالمصادرل داخؿ الدولة .
-6تها كػػاف تش ػريع الدولػػة ال يجيػػز المصػػادرل عنػػد اإلسػػتيراد وال حظػػر.
اإلس ػػتيراد وال المصػ ػػادرل داخػ ػػؿ الدولػ ػػة فيس ػػتعاض عػ ػػف ىػ ػػهه اإلج ػ ػراءات

بالػػدعاوي والوسػػائؿ التػػي يكفميػػا اػػانوف تمػػؾ الدولػػة لرعاياىػػا فػػي الحػػاالت
المماالمة  ،وهلؾ حتى يتـ التعديؿ الازـ في التشريع).
 وم ػػف ال ػػـ فان ػػو بموج ػػم الفقرت ػػاف اأول ػػى والالاني ػػة م ػػف ن ػػص الم ػػادل  )9س ػػالفة
اإلشػػارل  ،فػػاف المنتجػػات التػػي تحمػػؿ بيانػاً مخالفػاً لمحقيقػػة عػػف مصػػدرىا يجػػم

لف تصػ ػػادر عنػ ػػد اإلسػ ػػتيراد فػ ػػي الػ ػػدوؿ اأعاػ ػػاء فػ ػػي المعاىػ ػػدل  ،كمػ ػػا تػ ػػتـ
المصػادرل لياػاً فػػي الدولػػة التػػي واػػع فييػا بيػػاف المصػػدر لو فػػي الدولػػة التػػي

تـ تستيراد المنت تلييا .

 وىهه المصادرل تقع بناء عمى طمم النيابة العامة لو لية سمطة مختصػة لخػري
لو مف صاحم مصمحة وهلؾ وفقاً لمفقرتيف الالانية والالالالة .
 وا ػػد لتاح ػػت الفقرت ػػاف  )5و  )6م ػػف الم ػػادل  )9لمدول ػػة العا ػػو ف ػػي معاى ػػدل
باريس التػي ال يجيػز تشػريعيا المصػادرل عنػد اإلسػتيراد لف تحظػر اإلسػتيراد لو
تقوـ بالمصادرل داخؿ الدولة  ،فاها لـ يجيز التشريع هلؾ ليااً فيستعاض عػف
ىهه اإلجراءات بالدعاوي والوسائؿ التي يكفميا اانوف الدولة.
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 واػ ػػعت المعاىػ ػػدل اأسػ ػػاس الػ ػػدولي لمحمايػ ػػة اػ ػػد أعمــــال المنافرــــة غيــــر
المشروعة (غير المنصفة) . )unfair Competition

 --فنصت المادة ( )23ثانياً عمى أن :

(-2تمتزـ دوؿ اإلتحاد بأف تكفؿ لرعايا دوؿ اإلتحاد اأخري حماية فعالػة اػد
المنافسة غير المشروعو.

-9يعتبػ ػػر مػ ػػف لعمػ ػػاؿ المنافسػ ػػة غيػ ػػر المشػ ػػروعة كػ ػػؿ منافسػ ػػة تتعػ ػػارض مػ ػػع
العادات الشريفة في الشئوف الصناعية لو التجارية.
-0يكوف محظو اًر بصفة خاصة ما يمي :

ل -كاف ػة اأعمػػاؿ التػػي مػػف طبيعتيػػا لف توجػػد بأيػػة وسػػيمة كانػػت لبس ػاً مػػع
منشأل لحد المنافسيف لو منتجاتو لو نشاطو الصناعي لو التجاري .

م -اإلدعػػاءات المخالفػػة لمحقيقػػة فػػي مزاولػػة التجػػارل والتػػي مػػف طبيعتيػػا
نزع الالقة عف منشأل لحد المنافسيف لو منتجاتو لو نشاطو الصػناعي لو
التجاري .
ج -البيان ػػات لو االدع ػػاءات الت ػػى يك ػػوف اس ػػتعماليا ف ػػى التج ػػارل م ػػف ش ػػأنو
تا ػ ػ ػػميؿ الجمي ػ ػ ػػور بالنس ػ ػ ػػبة لطبيع ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػػمع لو طريق ػ ػ ػػة تص ػ ػ ػػنيعيا لو
خصائصيا لو صاحيتيا لاستعماؿ لو كميتيا ).
 وبالرغـ مف لف استخداـ بيانات المصدر المخالفة لمحقيقة لػـ يػرد هكرىػا اػمف
اأعم ػػاؿ المحظػ ػورل الػ ػواردل ب ػػالفقرل  )3م ػػف الم ػػادل  )11الانيػ ػاً  ،تال لف ى ػػها
اإلس ػػتخداـ يمك ػػف تعتب ػػاره م ػػف لعم ػػاؿ المنافس ػػة الت ػػي تتع ػػارض م ػػع الع ػػادات

الشػريفة  )honest practicesفػي الشػئوف الصػناعية لو التجاريػة التػي ورد
هكرىا في الفقرل الالانية مف هات المادل .
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 مف الجدير بالهكر لف لحكاـ المعاىدل واف كانت اد تعرات إلسػتخداـ بيانػات
المصدر المخالفة لمحقيقة  ،تال لنو في بعض الحاالت اد يؤدي بيػاف المصػدر
تلى التاميؿ بالرغـ مف لنو بياف حقيقي.

مثـــال:تها كػػاف ىنػػاؾ اسػػـ جغ ارفػػي لو تسػػمية جغرافيػػة فػػي دولتػػيف ل) و م) فػػاها
اس ػػتخدـ ى ػػها االس ػػـ كبي ػػاف لمص ػػدر المنتج ػػات الت ػػي تنش ػػأ ف ػػي الدول ػػة ل)  ،ف ػػاف
اسػػتخدامو مػف ابػػؿ المنتجػػيف فػػي الدولػػة م) ال يمكػػف اعتبػػاره بحػػاؿ مػػف اأحػواؿ
بيػػاف مصػػدر غيػػر حقيقػػي  ،فيػػو حقيقػػي ولكػػف تسػػتخدامو اػػد يػػؤدي تلػػى تاػػميؿ
المستيمكيف .
 -2اتفاق مدريد بشأن قمف بيانات مصدر الرمف الزائفة أو المضممة :
Madrid Agreement for the Repression of False or
Deceptive indications of Source on goods.

 مػنش ىػهه االتفػاؽ الحمايػة لبيانػات المصػدر  ، indication of sourceتال
لنػػو لػػـ يكتفػػي بػػالنص فػػي المػػادل اأولػػى فق ػرل  )1عمػػى منػػع اسػػتخداـ بيانػػات
المصدر المخالفة لمحقيقػة الزائفػة)  ، False indication of sourceوانمػا
لا ػػاؼ تليي ػػا بيان ػػات المص ػػدر الما ػػممة  ، )Deceptiveحي ػػث لف بيان ػػات
المصدر اد تكوف حقيقية ولكنيا اد تؤدي تلى الخداع والتاميؿ .
 باإلاػ ػػافة تل ػ ػػى هل ػ ػػؾ ف ػ ػػاف الم ػ ػػادل  )4مػ ػػف اإلتف ػ ػػاؽ تا ػ ػػمنت حكمػ ػ ػاً خاصػ ػ ػاً
بالتسميات اإلاميمية لمصدر منتجات النبيه .
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" Regional Appellations concerning the source of
"products of the vine
حيث تـ استالناء ىػهه التسػميات مػف القاعػدل العامػة التػي تسػتطيع بموجبيػا كػؿ بمػد
لف تقرر التسميات التي ال تخاع بسبم طابعيا النوعي أحكاـ اإلتفاؽ .

-3اتفاق لشبونة بشأن حماية ترميات المنشأ وترجيمها عمى الصعيد الدولي :
Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of
Origin and their International Registration

 يعد ىها االتفاؽ اتفاؽ خاص بتسميات المنشأ وتسػجيميا عمػى المسػتوي الػدولي
 ،تديره المنظمة العالمية لمممكية الفكرية

. )WIPO

 يتػػيش ىػػها اإلتفػػاؽ نظام ػاً دولي ػاً لمتسػػجيؿ  ،حيػػث يمكػػف مػػف خالػػو لمبمػػد الػػهي
يتبغ نظاماً وطنياً لحماية تسميات المنشأ لف يطمػم تسػجيؿ تسػمية منشػأ معػيف
عمى الصعيد الدولي .

 بالرغـ مػف لف ىػها النظػاـ يعمػؿ بشػكؿ جيػد  ،تال لف امتػداده الجغ ارفػي محػدود
بسبم امة البمداف التي تتمتع بنظاـ وطني لحماية تسميات المنشأ .
 تنص المادة ( )2من اإلتفاق عمى أن :
 -1تؤلؼ البمداف التي يطبؽ عمييا ىػها اإلتفػاؽ اتحػاداً خاصػاً يػدخؿ فػي تطػار
اتحاد حماية الممكية الصناعية .

-2

تتعيد ىهه البمػداف  ،طبقػاً لنصػوص ىػها اإلتفػاؽ بػأف تسػير داخػؿ ل اراػييا
عمػػى حمايػػة تسػػميات المنشػػأ الخاصػػة بمنتجػػات البمػػداف اأخػػري اأعاػػاء
في اإلتحاد الخاص  ،تمؾ التسميات المعترؼ بياء والخااعة بيهه الصػفة
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لحماي ػ ػػة بم ػ ػػد المنش ػ ػػأ  ،والمس ػ ػػجمة ل ػ ػػدي المكت ػ ػػم ال ػ ػػدولي لمممكي ػ ػػة الفكري ػ ػػة
المسمى فيما بعد المكتم الدولي لو المكتم ) والمشار تليو في اإلتفاايػة
التػػي لنشػػئت بموجبيػػا المنظمػػة العالميػػة لمممكيػػة الفكريػػة المسػػماه فيمػػا بعػػد
المنظمة ) .

 وتنص المادة ( )5من اإلتفاق :
 -1ي ػػتـ  ،بن ػػاء عم ػػى طم ػػم ادارات البم ػػداف اأعا ػػاء فػ ػي االتح ػػاد الخ ػػاص ،
تسػػجيؿ تسػػميات المنشػػأ لػػدي المكتػػم الػػدولي باسػػـ اي شػػخص طبيع ػي لو
معنػوي ،خػاص لو عػاـ  ،لػػو حػؽ اسػتخداـ ىػػهه التسػميات بموجػم التشػريع
القومي .
-2يباشر المكتم الدولي دوف تأخير اخطار ادارات مختمؼ البمػداف اأعاػاء فػي
االتحاد الخاص بالتسجيات التي تجري  ،و ينشرىا في مجمة دورية .
-3يجػػوز الدارل اي بمػػد لف تعمػػف عػػف عػػدـ امكانيػػا اػػماف حمايػػة احػػدي تسػػميات
المنشػػأ التػي تػػـ االخطػػار بتسػػجيميا  ،شػػرط لف تقػػوـ باخطػػار المكتػػم الػػدولي بيػػها
االعػػاف  ،مػػع بيػػاف اأسػػبام خػػاؿ عػػاـ مػػف تػػاريط تسػػمـ االخطػػار بالتسػػجيؿ  ،و
ش ػػرط لال ي ػػؤدي ى ػػها االع ػػاف ف ػػى البم ػػد المعن ػػى ال ػػى المس ػػاس باش ػػكاؿ الحماي ػػة
اأخري لمتسمية  ،التي فى امكاف مالكيا اف يطالم بيا بمقتاى المادل  4اعاه.
-4ال يجػػوز الدارات البمػػداف اأعاػػاء فػي االتحػػاد المعاراػػة فػي ىػػها االعػػاف ،
بعد انقااء ميمة العاـ المنصوص عمييا في الفقرل السابقة .
-5عمى المكتم الدولي اف يخطر بأسرع واػت ممكػف ادارل بمػد المنشػأ بػأي اعػاف
تص ػػدره ادارل اي بم ػػد اخ ػػر طبق ػػا لنص ػػوص الفقػ ػرل  )3اع ػػاه .و يج ػػوز لصػ ػاحم
الشػػأف ،حالمػػا تخطػره ادارتػػو القوميػػة بػػاالعاف الصػػادر مػػف بمػػد اخػػر  ،اف يمػػارس
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فى ىػها البمػد االخػر كػؿ طػرؽ الطعػف القاػائية او االداريػة المتاحػة لمػواطنى ىػها
البمد .
-6اها كانػػت احػػدي التسػػميات التػػى تتمتػػع بالحمايػػة فػػى بمػػد مػػا بنػػاء عمػػى اخطػػار
بتسػػجيميا عمػػى الصػػعيد الػػدولي ،تسػػتخدـ بالفعػػؿ مػػف ابػػؿ الغيػػر فػي ىػػها البمػػد منػػه
تػػاريط سػػابؽ عمػػى ىػػها االخطػػار  ،فػػاف االدارل المختصػػة فػػي ىػػها البمػػد يكػػوف ليػػا
الحػػؽ ف ػي لف تمػػنش ىػػها الغيػػر ميمػػة ال تزي ػػد عمػػى عػػاميف لكػػى ياػػع حػػدا لي ػػها
االس ػػتخداـ  ،و هل ػػؾ ش ػػرط اب ػػاغ المكت ػػم ال ػػدولي ب ػػهلؾ خ ػػاؿ اأش ػػير الالاال ػػة
التالية عمى انقااء ميمة العاـ المنصوص عمييا في الفقرل  )3لعاه ).
 وطبق ػاً لػػنص المػػادتيف  )1و  )5مػػف ىػػها اإلتفػػاؽ  ،يمكػػف إلدارل لي بمػػد مػػف
البمػػداف اأعاػػاء فػػي اإلتحػػاد الخػػاص التقػػدـ بطمبػػات تسػػجيؿ تسػػميات المنشػػأ
المتمتعػػة بالحمايػػة فػػي بمػػد المنشػػأ وهلػػؾ لػػدي المكتػػم الػػدولي لمممكيػػة الفكريػػة
ال ػػهي ت ػػديره منظم ػػة الويب ػػو  ،)WIPOحي ػػث يباش ػػر المكت ػػم ال ػػدولي تخط ػػار
تدارات مختمػػؼ البمػػداف اأعاػػاء فػػي اإلتح ػػاد ويػػتـ نشػػرىا فػػي مجمػػة دوري ػػة،
ويجوز إلدارل لي بمد خاؿ عاـ مف تاريط تسمميا اإلخطار بالتسجيؿ لف تعمػف
ع ػػف ع ػػدـ تمكاني ػػا ا ػػماف حماي ػػة تح ػػدي تس ػػميات المنش ػػأ الت ػػي ت ػػـ تخطارى ػػا
بتسجيميا وتخطر المكتم الدولي بيها اإلعاف مع بياف اأسبام.
وبشرط لال يؤدي ىها اإلعػاف فػي البمػد المعنػي تلػى المسػاس بأشػكاؿ الحمايػة
اأخػري لمتسػػمية التػي فػػي تمكػاف مالكيػػا لف يطالػم بيػػا بمقتاػى والػػائؽ دوليػػة
لخ ػػري مال ػػؿ معاى ػػدل ب ػػاريس بش ػػأف حماي ػػة الممكي ػػة الص ػػناعية لو تتف ػػاؽ مدري ػػد
بشػػأف امػػع بيانػػات مصػػدر السػػمع الزائفػػة لو الماػػممة وهلػػؾ وفق ػاً لػػنص المػػادل
 )4مف اإلتفاؽ.

 وطبقاً لػنص المػادل  )6مػف االتفػاؽ  ،فػاف لي تسػمية تتمتػع بالحمايػة فػي لحػد
بمػ ػػداف اإلتحػ ػػاد الخػ ػػاص بمقتاػ ػػى اإلج ػ ػ ارءات المنصػ ػػوص عمييػ ػػا فػ ػػي المػ ػػادل
،)5ال يجػ ػ ػػوز النظ ػ ػ ػػر تليي ػ ػ ػػا كمػ ػ ػػا لوكان ػ ػ ػػت ا ػ ػ ػػد لصػ ػ ػػبحت تس ػ ػ ػػمية مش ػ ػ ػػتركة
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 )Generic Appellationsطالمػػا ظمػػت مشػػمولة بالحمايػػة عمػػى لسػػاس
لنيا تسمية منشأ في بمد المنشأ .
 تف الحماي ػػة المق ػػررل لتس ػػميات المنش ػػأ المس ػػجمة دوليػ ػاً يع ػػد لوس ػػع ولش ػػمؿ م ػػف
الحمايػػة المقػػررل لبيانػػات المصػػدر

 indication of sourceفػػي تطػػار

معاىػػدل بػػاريس واتفػػاؽ مدريػػد بشػػأف امػػع السػػمع الزائفػػة لو الماػػممة ،حيػػث لف
حماية تسميات المنشأ المسجمة دوليػاً ال تكفػؿ فقػط اإلسػتخداـ الماػمؿ لتسػمية
المنشػػأ المتمتػػع بالحمايػػة الدوليػػة  ،وانمػػا تكفػػؿ ليا ػاً لي تنتحػػاؿ لو تقميػػد ليػػهه
التس ػػمية حت ػػى ول ػػو كان ػػت ىن ػػاؾ تش ػػارل تل ػػى المنش ػػأ الحقيق ػػي لممن ػػت لو كان ػػت
التسمية مستخدمة في شكؿ ترجمة لو مصحوبة بعبػارات مالػؿ نػوع لو طػراز
لو نموزج لو تقميد لو ما يماالؿ هلؾ وهلؾ وفقاً لنص المادل  )3مف اإلتفػاؽ

.

-4إتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة لحقوق الممكية الفكرية :
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual
)Property Rights (TRIPS
 تعػػد ىػػهه اإلتفاايػػة مػػف لىػػـ اأتفاايػػات الدوليػػة التػػي دعػػت تلػػى تاامػػة تناسػػؽ
لوانسجاـ لو توافؽ ما بيف القوانيف والقواعد التنظيمية المحمية لمدوؿ وسياسػاتيا
الوطنية في مجاؿ مجدد مف مجػاالت التجػارل متعػددل اأطػراؼ لال وىػو حمايػة
حقوؽ الممكية الفكرية .
 ولق ػػد تمال ػػؿ الي ػػدؼ الج ػػوىري لي ػػهه اإلتفااي ػػة ف ػػي ا ػػماف ح ػػد لدن ػػى لمسػ ػػتوي
الحمايػ ػػة القانونيػ ػػة المقػ ػػررل لحقػ ػػوؽ الممكيػ ػػة الفكريػ ػػة فػ ػػي كػ ػػؿ بمػ ػػد مػ ػػف البمػ ػػداف
اأعاػاء فػي منظمػػة التجػارل العالميػة  ،وفػػي سػبيؿ تحقيػؽ ىػػها اليػدؼ الزمػػت
االتفااية كؿ مف ىهه البمداف بالتحرؾ في تتجاه تاػميف تشػريعاتيا الداخميػة مػا
يكفي مف اأحكاـ لتوفير مالػؿ ىػها الحػد االدنػي  ،و لياػا المكػاف تحقيػؽ ىػهه
اأحكػػاـ عمػػا او لواػػعيا مواػػع التنفيػػه الفعمػػى اي مػػا يكفػػى إلنفاهىػػا  ،هلػػؾ
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تنػػو كػػاف مػػف المسػػتحيؿ بػػدوف تػػوفير مالػػؿ ىػػها الحػػد اأدنػػى لمسػػتوي حمايػػة
حقوؽ الممكية الفكريػة فػي التجػارل الدوليػة  ،لف يػتخمص النظػاـ التجػاري متعػدد
اأطػ ػراؼ م ػػف جان ػػم ى ػػاـ م ػػف الن ازع ػػات والت ػػوترات الت ػػي لعاا ػػت مس ػػار ى ػػهه
التجارل .
 ومف الـ فاف ىهه اإلتفااية تعتبر تطار اانوني تجاري دولي يشػتمؿ عمػى لحكػاـ
اانونيػ ػػة لحمايػ ػػة حقػ ػػوؽ الممكيػ ػػة الفكريػ ػػة  ،ومػ ػػف اػ ػػمف الحق ػ ػوؽ التػ ػػي اػ ػػررت
اإلتفااي ػ ػػة ت ػ ػػوفير الحماي ػ ػػة لي ػ ػػا المؤشػ ػ ػرات الجغرافي ػ ػػة

Geographical

 indicationsوهلؾ في القسـ  )3في المواد مف  )22تلى . )24
 وتتطمم ىهه اإلتفااية مػف الػدوؿ اأعاػاء فػي منظمػة التجػارل العالميػةلف تق ػػوـ بحماي ػػة المؤشػ ػرات الجغرافي ػػة م ػػف ك ػػؿ تس ػػتخداـ غي ػػر مس ػػموح
يؤدي تلى تاميؿ الجميور ويشكؿ مادل لممنافسة غير المشروعة .
 كما تتامف اإلتفااية درجة لعمى شػأناً لممؤشػرات الجغرافيػة فيمػا يتعمػؽبالخمور والمشروبات الروحية .

فالمؤشػ ػرات الجغرافي ػػة لمال ػػؿ ى ػػهه المنتج ػػات يتع ػػيف حمايتي ػػا حت ػػى ف ػػي
غيػ ػػام لي خطػ ػػر لمتاػ ػػميؿ لو المنافسػ ػػة غيػ ػػر المشػ ػػروعة تال لف ىػ ػػهه
الحمايػػة اأكالػػر شػػموالً خااػػعة لػػبعض اإلسػػتالناءات بالنسػػبة لممؤشػرات

الجغرافية التي تستخدـ منه مدل طويمة لو التي تستخدـ بحسف نية.
أوالً نص المادة (: )99

تنص المادل  )22مف االتفااية عمى لف :
-1فى ىهه االتفااية  ،تعتبر المؤشرات الجغرافية ىػى المؤشػرات التػى تحػدد منشػأ
سمعة ما فى لرااى بمد عاو  ،لو فػى منطقػة لو مواػع فػى تمػؾ اأ اراػى ،حػيف
تكػػوف النوعيػػة لو السػػمعة لو السػػمات اأخػػري ليػػهه السػػمعة راجعػػة بصػػورل لساسػػية
تلى منشأىا الجغرافى.
-2فيمػ ػػا يتعمػ ػػؽ بالمؤش ػ ػرات الجغرافيػ ػػة ،تمتػ ػػزـ البمػ ػػداف اأعاػ ػػاء بتػ ػػوفير الوسػ ػػائؿ
القانونية لألطراؼ المعنية لمنع :
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ل ) اسػػتخداـ ليػػة وسػػيمة فػػى تسػػمية لو عػػرض سػػمعة مػػا ت ػوحى بػػأف السػػمعة
المعنيػ ػة نشػ ػػأت ف ػ ػي منطق ػػة جغرافيػ ػػة غيػ ػػر المنش ػػأ الحقيقػ ػػى ،بأسػ ػػموم ياػ ػػمؿ
الجميور بشأف المنشأ الجغرافى لمسمعة.
م) لي اس ػػتخداـ يش ػػكؿ عمػ ػاً م ػػف لعم ػػاؿ المنافس ػػة غي ػػر المنص ػػفة حس ػػبما

يتحدد معناىا فى المادل  11مكررل مف معاىدل باريس .)1967

-3تمتػػزـ البمػػداف اأعاػػاء ،مػػف تمقػػاء نفسػػيا تف كانػػت تش ػريعاتيا تسػػمش بػػهلؾ لو
بناء عمى طمم مف طػرؼ لػو مصػمحة فػى هلػؾ  ،بػرفض لو تلغػاء تسػجيؿ عامػة
تجارية تشمؿ لو تتألؼ مف مؤشر جغرافى فيما يتعمؽ بسػمع لػـ تنشػأ فػى اأ اراػى
المشػػار تلييػػا ،لف كػػاف اسػػتخداـ المؤشػػر فػػى العامػػة التجاريػػة بالنسػػبة ليػػهه السػػمع
فى البمد العاو هات طبيعة تامؿ الجميور فيما يتعمؽ بالمنشأ الحقيقى لمسمع.
-4تطبؽ تدابير الحماية المنصوص عمييا فػى الفقػرات  3 ، 2 ،1اػد المؤشػرات
الجغرافية التى تصور كهباً لمجميور لف السػمعة المعنيػة نشػأت فػي ل اراػى لخػري،

عمػػى الػػرغـ مػػف لنيػػا صػػحيحة حرفيػاً فيمػػا يتعمػػؽ باأ اراػػى لو المنطقػػة لو المواػػع
الهي نشأت فييا السمع.

 يتضح من النص الرابق ما يأتى :
 -1لف الفق ػرل  )1بػػدلت بتعريػػؼ المقصػػود بالمؤش ػرات الجغرافيػػة أغ ػراض االتفاايػػة
بأنيا :
المؤشرات التى تحدد منشأ سػمعة مػا فػى ل اراػى بمػد عاػو لو فػى منطقػة )region
لو مواع  )Localityامف ىهه اأرااى ،وهلػؾ عنػدما تكػوف النوعيػة )quality
لو الس ػػمعة  )reputationلو غي ػػر هل ػػؾ م ػػف خص ػػائص الس ػػمعة ،راجع ػػة لو عائ ػػدل
 )attributableتلى منشأىا الجغرافى.
ويالحظ هنا :
ل ) لف االتفااي ػػة منح ػػت الحماي ػػة لممؤشػ ػرات الجغرافي ػػة بالنس ػػبة لكاف ػػة الس ػػمع
عمى السواء.
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م) لف المرش ػ ػػر الجغ ارف ػ ػػى وفقػ ػ ػاً لاتفااي ػ ػػة ل ػ ػػيس بالا ػ ػػرورل لف يك ػ ػػوف اس ػ ػػـ
جغ ارف ػػى ،وم ػػف اأىمي ػػة ماحظ ػػة لف المؤش ػػر يتطم ػػم لف تك ػػوف نوعي ػػة
السػػمعة أو سػػمعتيا أو لي مػػف خصائصػػيا ولػػيس جميػػع ىػػهه العناصػػر)
راجعة بصورل لساسية تلى منشأىا الجغرافى.
اأمر الهي يستفاد منػو لف تعريػؼ المؤشػرات الجغرافيػة فػى اتفاايػة التػربس يعػد تعريفػاً

واسعاً يتعدي تعريؼ تسمية المنشأ .Appellation of Origin

 -2لف الفقػرل  )2لوجبػػت عمػػى الػػباد اأعاػاء لف تػػوفر الوسػػائؿ القانونيػػة لألطػراؼ
المعنيػػة بي ػدؼ منػػع  :ل) اسػػتخداـ ليػػة وس ػػيمة فػػى تسػػمية لو فػػى عػػرض سػػمعة م ػػف
شأنيا لف تؤشر لو توحى  Suggestsبأف السػمعة اػد نشػأت  originatesفػى منطقػة
حغرافي ػػة غي ػػر منش ػػأىا الحقيق ػػى بطريق ػػة ت ػػؤدي تل ػػى تا ػػميؿ الجمي ػػور بش ػػأف المنش ػػأ
الجغرافى لمسمعة.
(ب) لي اسػ ػػتخداـ يشػ ػػكؿ عم ػ ػاً مػ ػػف لعمػ ػػاؿ المنافسػ ػػة غيػ ػػر المنصػ ػػفة

unfair

 ) competitionحسػػبما يتحػػدد معناىػػا فػػى المػػادل  )11مكػػرر مػػف معاىػػدل بػػاريس
.)1967

ويالحظ هنا :
ل)

لف االتفااية تمنع عرض السمعة بأسموم يؤدي تلى تاميؿ الجميػور بشػأف

المنشأ الجغرافى ليا.
م) لف االتفااية تشترؾ مع معاىػدل بػاريس  )1967فػى تعريػؼ المنافسػة غيػر
المنصفة.
 -3لف الفقػ ػرل  )3الزم ػػت البم ػػداف اأعا ػػاء م ػػف تمق ػػاء لنفس ػػيـ تها كان ػػت تشػ ػريعاتيـ
تس ػ ػػمش ب ػ ػػهلؾ لو بن ػ ػػاء عم ػ ػػى طم ػ ػػم م ػ ػػف ط ػ ػػرؼ هي مص ػ ػػمحة لف ي ػ ػػرفض لو يبط ػ ػػؿ
 )invalidateتسػػجيؿ عامػػة تجاريػػة تحتػػوي لو تتػػألؼ مػػف مؤشػػر جغ ارفػػى بالنسػػبة
لسمع لـ تنشأ فى اأرااى التى يدؿ عمييا المؤشر وهلؾ تها كاف مف طبيعػة اسػتخداـ
المؤش ػػر ف ػػى العام ػػة التجاري ػػة لمال ػػؿ ى ػػهه الس ػػمع ف ػػى هل ػػؾ البم ػػد لف يا ػػمؿ الجمي ػػور
بخصوص المكاف الحقيقى لممنشأ.
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ويالحظ هنا :
لف االتفااية اشترطت حتى يتـ رفض لو تبطاؿ تسجيؿ العامة التجارية لف يكػوف مػف
شأف استخداـ المؤشر فى العامة بالنسبة ليهه السمعة فػى البمػد العاػو لو يػؤدي تلػى
تاميؿ الجميور بشأف منشأ السمعة الحقيقى وتصبش العامة التجارية مف الـ ماممة.
لما تها احتوت العامة التجارية عمى مؤشر جغرافى يشير تلى المنشأ الحقيقػى لمسػمعة
 ،فأنيػػا ال تكػػوف ماػػممة حتػػى ولف تاػػمنت اإلشػػارل تلػػى منطقػػة جغرافيػػة لو تعبيػػر
جغرافى) ليس الي منيما عااة بمنشأ السمعة الحقيقى .
 -4تقا ػػى الفقػ ػرل اأخيػ ػرل بتطبي ػػؽ الفقػ ػرات ال ػػالاث الس ػػابقة ا ػػد المؤش ػػر الجغ ارف ػػى
الماػػمؿ الػػهي واف كػػاف صػػحيش حرفي ػاً فيمػػا يتعمػػؽ باأ اراػػى لو المنطقػػة لو المواػػع

الػػهي نشػػأت فيػػو السػػمع  ،تال لنػػو يصػػور لمجميػػور كػػهباً  falselyلف ىػػهه السػػمع اػػد

نشأت فى لرااى لخري.

ثانياً  :نص المادة (: )90

يتضح من نص المادة ( )90ما يأتى :

- )1لف الفقػرل  )1للزمػػت كػػؿ بمػػد عاػػو بتػػوفير الوسػػائؿ القانونيػػة لألطػراؼ المعنيػػة
لمنع استخداـ.
ل  -المؤش ػرات الجغرافيػػة التػػى تحػػدد منشػػأ الخمػػور لتسػػمية الخمػػور التػػى لػػـ
تنشأ فى المكاف الهي تشير تليو المؤشرات الجغرافية المعنية.
م -المؤشػ ػ ػرات الجغرافي ػ ػػة الت ػ ػػى تع ػ ػػرؼ نش ػ ػػأل المش ػ ػػروبات الروحي ػ ػػة لتس ػ ػػمية
المشروبات الروحية التى لػـ تنشػأ فػى المكػاف الػهي تشػير تليػو المؤشػرات
الجغرافية المعينة.
وهلؾ حتى لو كاف المنشأ الحقيقى لمسمع اد تـ بيانو لو تـ اسػتخداـ المؤشػر الجغ ارفػى
مترجـ لو مقروناً بعبارات مػف ابيػؿ نػوع  ، )kindصػنؼ  ، )typeنسػؽ ، )style
تقميد  )imitationلو ما يشابييا .
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 ويالحـــظ هنـــا لنػػو ورد فػػى اليػػامش الخػػاص بػػالفقرل اأولػػى مػػف المػػادل
 )23لن ػػو  :عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف الجمم ػػة اأول ػػى م ػػف الم ػػادل  )42يج ػػوز
لمبمػػداف اأعاػػاء فيمػػا يتعمػػؽ بيػػهه اإللت ازمػػات لف تػػنص بػػدالً مػػف هلػػؾ
عمى االنفاه عف طريؽ اإلجراءات اإلدارية .

 جدي ارً بالذكر أن الجممة األولى من المادة ( )49تنص عمى أن :

تتيش البمداف اأعااء أصحام الحقػوؽ تجػراءات ااػائية مدنيػة فيمػا يتصػؿ بانفػاه
لي مف الحقوؽ الممكية الفكرية التى تغطييا ىهه اإلتفااية .
 -)2لف الفقػ ػرل  )2للزم ػػت البم ػػداف اأعا ػػاء م ػػف تمق ػػاء نفس ػػيـ لف كان ػػت تشػ ػريعاتيـ
تسػػمش بػػهلؾ لو بنػػاء عمػػى طمػػم مػػف طػػرؼ معنػػى ،بػػأف تقػػوـ بػػرفض لو تلغػػاء تسػػجيؿ
لي عامػػة تجاريػػة بشػػأف الخمػػور لو المشػػروبات الروحي ػة تها كانػػت تشػػمؿ لو تتػػألؼ
م ػػف مؤش ػػر جغ ارف ػػى يح ػػدد منش ػػأ الخم ػػور لو منش ػػأ المش ػػروبات الروحي ػػة فيم ػػا يتعم ػػؽ
بالخمور لو المشروبات الروحية التى لـ تنشأ فى تمؾ اأماكف.

ثالثاً  :المادة (: )94

تامنت المادل  )24عدد مف االستالناءات مف لحكاـ المادتيف  )22و )23

يمكف حصرىا فى الاالة استالناءات عمى النحو اآلتى :
االرتثناء األول  :م ( )94فقرة (: )4

لعطػػت الفق ػرل  )4الحػػؽ لمبمػػداف اأعاػػاء فػػى االسػػتخداـ المسػػتمر والمماالػػؿ لمؤشػػر
جغ ارفػػى معػػيف خػػاص ببمػػد عاػػو مخػػر تعػػرؼ خمػػو اًر لو مشػػروبات روحيػػة وهلػػؾ فيمػػا

يتعمػػؽ بسػػمع لو خػػدمات ينتجيػػا لي مػػف مواطنييػػا لو اأشػػخاص المقيمػػيف فييػػا الػػهيف

ظمػوا يسػػتخدموف هلػػؾ المؤشػػر الجغ ارفػػى اسػػتخداماً مسػػتم اًر بالنسػػبة لمسػػمع لو الخػػدمات
هاتيا لو المتصمة بيا فى لرااى هلؾ البمد العاو لما :
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ل ) عمى اأاؿ لمدل عشر سنوات سابقة لتاريط  15لبريؿ .1994
أو م) بحسف نية ابؿ هلؾ التاريط.

االرتثناء الثانى  :م( )94فقرة (: )5
يستند تلى لف تنفيػه لحكػاـ اسػـ المؤشػرات الجغرافيػة بمعرفػة البمػداف اأعاػاء ال تخػؿ
بأىمي ػػة تس ػػجيؿ العام ػػة التجاري ػػة لو باس ػػتمرار ص ػػاحيتيا لو بح ػػؽ اس ػػتخداميا عم ػػى
لساس لنيا مطابقة لو مماالمة لمؤشر جغ ارفػى وهلػؾ فػى حالػة تػوافر لي مػف الحػاالت
اآلتية :
)1

تقديـ طمم بتسجيؿ عامة تجارية لو تسجيميا بحسف نية.

)2

حػ ػػيف تكػ ػػوف حقػ ػػوؽ فػ ػػى ممكيػ ػػة عامػ ػػة تجاريػ ػػة اػ ػػد اكتسػ ػػبت مػ ػػف خػ ػػاؿ
االسػػتخداـ الحسػػف النيػػة لمػػا  :ل) ابػػؿ تػػاريط تطبيػػؽ ىػػهه اأحكػػاـ فػػى هلػػؾ
البمد العاو لو م) ابؿ منش المؤشر الجغرافى الحماية فى بمد المنشأ.

االرتثناء الثالث  :م( )94فقرة ()6
يتعمػػؽ بمؤشػػر جغ ارفػػى خػػاص بػػأي بمػػد عاػػو يمكػػف اعتبػػاره مػػف ابػػؿ بمػػد عاػػو مخػػر
فيمػػا يتعمػػؽ بسػػمع لو خػػدمات المؤشػػر الػػداؿ عمييػػا مطابقػػة لمعبػػارل المألوفػػة فػػى المغػػة
الدارجة عمى لنيا اأسـ الدارج ليهه السمع لو الخدمات فى لرااى هلؾ البمد العاو.
وكهلؾ فيما يتعمؽ باشارل جغرافية خاصة بأي بمد مخر فيما يتعمػؽ بانتػاج الكرمػة التػى
تعتب ػػر المؤش ػػر ال ػػداؿ عميي ػػا مطابق ػػة لألس ػػـ ال ػػدارج لن ػػوع م ػػف اإلعن ػػام الموج ػػودل ف ػػى
لرااى هلؾ البمد العاو اعتبا اًر مف تاريط نفاه اتفاؽ منظمة التجارل العالمية.
The End of the Document
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