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عرض الدويل للساعات وا,وهرات جلنة امل: مكافحة التقليد واألعمال املقلدة يف املعارض التجارية
BASELWORLD 

يدم توفر النز، ريس اإلدارة القانوية وأمني / لسـن إعداد ا نكر ئسـ نةي عرض املجلنة  وأمني ، زل، احملدودةMCH، مجموعة للجا
ساعات واLوهرات   BASELWORLD∗للاNويل 

    ملخصملخصملخصملخص    ....أوالأوالأوالأوال

تكرات، .1 تقى  تصاد، و تجارية يه مرآة لال باملعارض ا مل للمل تجات ق نصة لإلبداع، وماكن مالمئ ملقfي ا ملنو   واخلدماتم
شطهتم  سني .نغري القانويةنملامرسة أ نا تازة للحصول عىل معلومات عن ا يح فرصا  تجارية  ف فالعروض واملعارض ا ت مم ت ملل ت

تجات جديدة شاف  نوا مت هم أيضا. ك ـي   يف ماكحفة ممارساتتسولكن املعارض  يد،  فها ه� لتقل تثل طريقة  يسـمت طيع هبا س
تجون ومقدمو تعرف عىل ا ملنا مت�واخلدمات ملنتجات لاخلدمات ا  .حملاملقfة واألخطار ا

ساعات واLوهرات املو .2 نوي األمه عىل ا  هوBASELWORLDللعرض اNويل  لاملعرض ا للساعات  صعيد العامليلسـ
يع أحناء العامل 104 000 وأكرث من عارض 1 800 وجيذب أكرث من )يسورسا(يقام يف زل   وهو،واLوهرات مج زائر من 
ساعات واLوهرات ملمجيع هذه األرقام خاصة ( حصفي 3 300وأكرث من   BASELWORLDللعرض اNويل 

تجارة). 2012 لعام بريا جدا من ا لويقدر أن جزءا  يد العاملي واليت ك ساعات واLوهرات عىل ا نوية  لصع ا لل ها إىل لسـ جحميصل 
ية من اNوالراملياراتعدة   .نت يدار يف أªم املعرض ال©

نةوتعد  .3 تحكمي للجا ية  للحممكة دا ساعات واLوهرات مل خل تص  .BASELWORLDللعرض اNويل  ختويه 
ناء املعرض ية الفكرية أ تعلقة نهتااكت حقوق ا شاكوى ا ث مل ترص عىل ماكن . مللكل ية، مبعين أهنا  شكوى و تقوإجراءت ا ت قل

تغرها) أي قاعات العرض يف زل(املعرض  قوالفرتة اليت  ثريااراتالقر ولكن أثر ،يسـ تجاوز هذه األبعاد  ك  نح . ي ميهو  من ف
                                                

ست لرضورة آراء األمانة العامة أو اNول األعض ∗ ياآلراء املعرب عهنا يف هذه الويقة يه للمؤلف و بولث  .ياء يف الو
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بت حصهتا  شكوى  تثتقدم  ب تة يف خالل ي ية24قحامية مؤ سالم الفكرية مللك ساعة ويضمن احرتام حقوق ا ل مع احملافظة عىل ا
نة  وقد أصدرت .يف املعرض رشين اليت انقضت عىل وجودها للجا نوات ال©ين وا لعيف ا  حاÊ 824 حوايلبشأن قرارات لسـ
 .2012 و1985بني عايم 

شطة ثبت جناح قد و .4 نوع نأ نازعاتمن لهذا ا سوية ا بدي�  ملاإلجراءات ا ت شلكة ف. لل يد مرمغ تفامق  مسـتوى عىل لتقلا
ية، اخنفض عدد العامل سلع الكام ل، ال سـÓ يف جمال ا نة يف امل اليت عرضت عىل القضاªل ساعات واLوهرات للجا للعرض اNويل 

BASELWORLD الفرتة من خالل يف العام قضية  30من القرن املايض إىل العقد األخري ام يف يف العقضية  40 من حنو
ثالثةقضية  20 ، وإىل أقل من2009 حىت 2001 يةليف العام خالل األعوام ا  .ض املا

نة تورسي  .5 ناء مدة املعرض وداخل قاعات العرض يف للجقرارات ا ية القانوية أ نا ثمن ا ن ساملحل اعات للعرض اNويل 
ليدة املدى ×ر غري أن اآل .BASELWORLDواLوهرات  تخدم . تتجاوز ذØقرارات هذه البع تسـثريا ما  القرارات فك

بارها آراء خرباء يف احملامك العادية  ثل بذØ اخلطوة األا،خارÝو يداخل سورساعت وىل يف احلمك يف قضاª الرسوم أو فمت 
تجارية يف الáذج بfل أو العالمات ا تلفةان لا  .âا

يا يا× يا× يا× يد     ....نننن× يد شلكة ا يد شلكة ا يد شلكة ا تقلشلكة ا تقلم تقلم تقلم سورسيةواألعامل املقfة واألعامل املقfة واألعامل املقfة واألعامل املقfة للللم ساعات ا ناعة ا سورسيةيف  ساعات ا ناعة ا سورسيةيف  ساعات ا ناعة ا سورسيةيف  ساعات ا ناعة ا ييف  ل ل يص ل ل يص ل ل يص ل ل     ص

يد ميثل  .6 ساعاتلتقلا ناعة ا  Óية، ال سـ سلع الكام ناعة ا لشلكة كربى  ص ل ل لص مية ،2011ففي عام . م الصادرات ق بلغت 
ناعة سورسية  صمن  ساعات ا يا ل ساعا. يفرنك سورسيمليار  19 278ل ناعة ا لويعمل يف  سورسية أكرث من ص يت ا  50 000ل

ساعات املقfة. يخشص يف سورسا يع  اليت لويقدر عدد ا يون ساعةللبتعرض  تعرض هذا  ويعين .مللك عام بأربعني  رضار أللا
يون فرنك سورسي لك عام800قميهتا حوايل  ي  سورسية عىل احلدود 2011ويف عام . مل سلطات امجلرية ا ي، صادرت ا ل ك ل

بالء. قضية 3 180منتجات مقfة يف  ثريا هبذا ا تأثر  ساعات  ناعة ا لوشري لك هذه األرقام إىل أن  ك ت ل ص ها ت تعىن جيعل، وهو ما 
يد يف أمهكثريا  هذا القطاع معرض جتارلتقلمباكحفة ا  .لي 

ثا ثا× ثا× ثا×     لجلجلجلجنةنةنةنةللللاااا    ننننشأةشأةشأةشأة    ....لللل×

ية الفكرية  .7 نات من القرن املايض، وجد أحصاب حقوق ا مللكيف أوائل ال© يف معرض يد بشلك مزتاأهنم يواÝون ني
ساعات واLوهرات  تجارية نسخا من رسوðم ومناذÝملا رشوعةل، وانهتااكت لعالماهتم ا سة غري  نا مو ف البد هلم من الرد  واكن. م

تاحة هلم  يدة ا مللطريقة الو ية –ح تونن ويه احملامك املد نة زلنيف اك بق فقط . ي مد ية  تدابري و تطواكنت هذه احملامك تأمر  ت قب
ناء فرتة  يصل إىل أكرث من 1984حبلول عام و. املعرضثأ  ªبحت يف قضية  30ل، زاد عدد القضا ية، وأ صأªم املعرض ال© ن

تعامل مع هذه القضاª طوال أªم املعرض لاكمل تقربا  Êشغو للاحملامك  ي ية . م ية ا ية األخرى ا لصحفواكن من اآل×ر اجلا تغطب لن
ية  يطر عىل قاعات املعرض جالضخمةلسلبا شكو من فسـ،  تعامل مع . والقلق لا ثور عىل طريقة  للواكن عىل إدارة املعرض ا لع

شأهذا الوضع ية عىل شلك هيئةت ن، فأ نة وتضطلع . جلنةخل حتكمي دا يذ اآلللجهذه ا ية  سؤو تنفن  ل يةمب تدابري الو تا ناء مدة قل ث أ
ساعات واLوهرات امل ترص عىل ويه ،BASELWORLDللعرض اNويل  تدابري اليت  تق ا ويرد األساس . املعرضأرايض ل

شطة  نة نالقانوين أل ية يف للجا يذية ا لتمكيلالالحئة ا نة يعرتف العارض مبوجهبا واليت  ،لعقد العارضني مع إدارة املعرضلتنف للج
بارها  تحكمي ويوافق عىل ýلزتام بأيهيئة عت سورسي .  أحاكم تصدرهاةلا ية ا بق قانون اإلجراءات املد يو ل ن ي فرعكأساس يط

تعلق إلجراءات  Óيف. 

نةإجراءات إجراءات إجراءات إجراءات     ....رابعارابعارابعارابعا نةا نةا نةا     للجللجللجللجا

سم اإلجراءات الرضورياكن من  .8 سالسة تت أن  عرض اNويل املبقدر اإلماكن نظرا إىل الفرتة احملدودة النعقاد ل
يان إال كذØ ألن بعض ýنهتااكت ال و، BASELWORLDللساعات واLوهرات  للعشف  ناء املعرضتنك تعني ،ثأ ي وألنه 
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يع أي عارض أو غري ع.  ساعة24دون تأخري خالل قراراهتا الوصول إىل للجنة اعىل  سخة ارض يدعي يسـتطو شف  نأنه ا كت
شكوىلعالمة جتارية محلاية أو انهتااك يمتتع  من رمس أو منوذج رشوع يف إجراءات ا لا تخذ . ل نة توال  إجراء من تلقاء ذاهتا؛ للجا

تقدم  شطة تقع يف يد الطرف ا ملفلك األ  .لشكوىن

شكوى  .9 ساءللجنة لوجيب تقدمي ا ساعة الرابعة  مبل ا ل رش. ق شايك لغري أن ا أن لط األسايس �Ø هو أنه جيب عىل ا
يال مادª معرتف ية الفكرية ي به يف سورسااليقدم د منوذج(املعين مللك عىل حق ا تجاريةلالرمس أو ا ). اع أو ýخرت،ل، أو العالمة ا

نةلشايك وإلضافة إىل ذØ، جيب عىل ا ية الفكرية للجأن يزود ا ية وفقا حلقوق ا مللكثال للقطعة األ صل سريا ،مب  Øتي وذ
تعني سداده  ناك رسام  يللمقارنة؛ وأخريا، فإن  ندئذ ترسل ).يفرنك سورسي 2 200.- وهو اآلن(ه نة وفدا من ع و للجا

ناح املدعى  ش. عليه دون تأخريجعضوين إىل  نا، يكون عىل ا لو يه يةاء شـايك حتديد األ يح . ثل انهتااكمتأهنا  اليت يدعي ملعنا تتو
نة  سه، ورمبا ترص عىل أعليه الفرصة للمدعى للجا با ما . ن يمت ذØ فورانفلfفاع عن  أن تكون احلجة املطروحة يه لوغا

تلف  سلعة عخياليشء األصيل  يةلن ا منوذجملعنا يث الرمس أو ا ل من  تجاريةح شائعة أن ل؛ ومن احلجج األخرى ال أو العالمة ا
تج  ية الفكريةاملعينملنا يل حق ا بل  سوق  مللك اكن يف ا سجق شايكتل سلعة ا ل   .ل

متع  .10 نةجتو ساعةللجا سة ل بصفة رسية يف ا شاكوى م ماخلا يع ا شة  نا لساء لك يوم  مج ق يوم مل لاملعلقة اليت قدمت يف ذØ ا
يع األحاكم املدونة. والختاذ قراراهتا سه  جتموجيري يف الوقت  يوم .نف باحال ويف ا تاسعة  ساعة ا بارا من ا تايل، وا صا ل ل ت  تصدر ،عل

نة  يقة أحاكðا للجا رشة د سات مدة لك مهنا مخس  قيف  ع يةيف حق جل سمح و. ملعناألطراف ا شكوى،  ييف حاÊ رفض ا ل
يه  تج علللمدعى  مترار يف عرض ا ملنال شكوى، أما  .املعينسـ بول ا  Êليف حا يع فإنه يطلب من املدعى ق قيه تو ف  يعرتتعهدعل

ناع عن أي ý عىل Øيوافق بذ نة،  تيه بقرار ا مللج ف سلع.  انهتااكت أخرىةف لوشمل ذØ حسب ا تجات اليت ي ملن أو حسب ا
يري نازع علهيا أو حسب املواد اإلعالية ورمبا يصل األمر إىل  تجارية ا تغحتمل العالمة ا ن ت ناحه  ملل تة أو العالمة املمزية عىل  جالال ف

 ).يفرنك سورسي 4 000.-يف الوقت الراهن قدره (عرض رة املودفع رمس إلدايف املعرض 

نة ترسي أحاكم  .11 يذها دون تأخريللجا تخذ إدا. تنففورا وجيب  تىض توقد  احلال، مبا يف مقرة املعرض تدابري أخرى وفق 
ناح  ثل ذØ ضام� . أحد العارضنيجذØ إغالق  نة الصادر عن القرار تنفيذ لميو من تقدمي  ساعة 24يف خالل فرتة للجا

شكوى تايل. لا سمح للعارض الشرتاك يف املعرض ا لويف احلاالت اخلطرية، ال   .ي

سا ساخا ساخا ساخا     حمك اخلرباءحمك اخلرباءحمك اخلرباءحمك اخلرباء    ....ممممخا

نةيتوقف معل  .12 يÓهتاقراراهتاال سـÓ إنفاذ و، للجا تخب إدارة املعرض أعضاء . تق، عىل جودة  نة لك عامتنو ؛ للجا
نة شمل أعضاء يو تخصصني ذوي اخلربة يف للجا نني من ا ملا ساعات إلضافة إىل ث لناعة ا عادة و. يف اLوهراتمتخصص ص
يان ال يا وا سورسية؛ ومه يف الوقت الراهن من فرسا وإيطا ية ا ثالثة ا ثلون ا لحيمل هؤالء ا ل ن ل سـ ل يملم نة وتضم . جلن بعد للجا

تخصصني يف القانونذØ أيضا ثالثة من  يةملا سورسية وNهيم معلومات أسا ية ا سـ ممن حيملون ا ل يسـ  يف جمال حقوق جلن
ية الفكرية بق. مللكا سورسي هو القانون ا بب يف ذØ أن القانون ا ملطوا يل تخصصني يف  ءويعمل واحد من هؤال .سل ثالثة ا ملا ل

سا القانون يوعىل مدى . للجنةئي ر تدت ل© نفرتة ا رشين ةم بت عاماع و نة كتس، ا ها مع للجا ملقدرا هائال من اخلربة من خالل تعا
شاكوى لئات ا  .م

تلفة    ....ادساادساادساادساسسسس ية الفكرية ا تلفةحامية حقوق ا ية الفكرية ا تلفةحامية حقوق ا ية الفكرية ا تلفةحامية حقوق ا ية الفكرية ا ââââحامية حقوق ا     مللكمللكمللكمللك

تايل معل  .13 سم ا ليعرض ا نة لق شار إلهيا أد�هللجا ية الفكرية ا ئات الفردية حلقوق ا يث ا مليل أكرب من  مللكتفص لف ح كام . ب
ية  سؤو لحتدد هذه احلقوق أيضا جماالت  نةم نطاق توال . للجا سائل لدخل يف هذا ا تة ملا تعاقدية ا يعة ا بحذات ا ل لب لط

سلمي، ( تأخر يف ا تعلقة جلودة، أو ا شاكوى ا تا ل مل ية سأÊ ملا، أي لك ما يقع خارج .)اخلالفات عىل األسعار، إخل وألل لفعلا
تعلقة  مبا ية الفكريةمل مللكية حقوق ا ية الفكرية فقط. لك تعامل مع حقوق ا نة  مللكفا ت  .للج
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يةالرسوم والáذجالرسوم والáذجالرسوم والáذجالرسوم والáذج    ....سابعاسابعاسابعاسابعا نا ية ا نا ية ا نا ية ا نا ع ا علص علص علص     لص

لئة اليت تأيت مهنا معظم الا .14 تلقاها اليتشاكوى ف نة ت  ئة للجا ية ذجالáوم والرسفيه  نا عا بل لص ق اليت اكنت تعرف من 
يةلáذج واألمناط  نا عا ساعات واLوهرات، . (industrial pattern and model) لص تغرب يف عامل ا  Øلويس ذ مبسـ ل

هر اخلار0 نافيعترب  ملظنظرا إىل أن ا بة إىل هذه األ ية  صمن العوامل الر سـ نسـ لي  .ئ

يمي أي انهتاك  .15 ند  تقو سورسي املعين إىل املواصفاتبصفة عامة يست ي الواردة يف القانون الفدرايل ا الáذج ولرسوم ل
توبر 5الصادر يف و نة وتقوم . 2001ك أ نة مبقارنةللجا ية لعي ا هر اململعنا يلوملظ يل يف و×ئق ا سجصوف  تتفص ويرد يف هذه . لل

تع محلاية منوذج ا�ي  هر الرمس أو ا يمتالو×ئق وصف  ل شايك كام تطلب . ملظ نة عادة من ا لا ساعاتللج ية من ا نة أ لتقدمي  صل  عي
يةأو اLوهرات  يد من ذØ هو إ1حة الفرصة Nراسة أفضل للقطعة املوصوفة ملعنا يلح، غري أن الغرض الو  يف لتفص

يل باع العام مح املمزية للقطعة إلضافة إىل  عىل املالويركز القانون. لتسجا ýهر العام –نط ملظ إىل أي درجة ميكن أن يؤدي ا
بس نب إلجراء املقارنة . للللقطعة إىل ا با إىل  تني  ساك  متد أساسا عىل اإل جوقد بطل العمل ألسلوب ا�ي  ن لقطع جم يع

تذكرهبيهنام هد. املرء عن القطعة هو ما هيم ي؛ مفا  سج� مثلفا ية ا هر القطعة األ سـهت4  يه ا تذكر  ملف هو حمااكة موقف  صل مل مظي  ف
fتج املق  .ملنجيد ا

يع  ذج إىل حاميةالáوم ووهيدف قانون حامية الرس .16 سويق املرء عىل اإلبداع تشجاإلبداع و تلكفةذي لتودمع ا .  املرتفعةلا
بغي أن يكون أي خشص  ية الفكرية قادراممتتع بأحد حقوق ينو ثل انهتااك أيضا عىل حامية هذا احلق منمللكا تجات اليت  مت ا  .6 ملن

نا نا× نا× نا× تجارية    ....مممم× تجاريةالعالمات ا تجاريةالعالمات ا تجاريةالعالمات ا     للللالعالمات ا

تجاريةينبغي  .17 نعه نتج ملا لأن حتدد العالمة ا ناع اآلخرينيصا�ي  يزيه من بضائع ا لصالصانع وأن تكون قادرة عىل  . مت
تجاريةويرد األساس القانوين هوم العالمة ا ل  سورسي محلادرايل  القانون الف يفملف يا تجارية ل سطس 28(لية العالمات ا  .)1992 غأ

منوذج لفرتة حمدودة  نوحة للرمس أو ا رسي امحلاية ا لويف حني  ملم تجارية تتقيد ، ال )عاما 25(ت تحديد للحاميةهبلالعالمات ا . لذا ا
ند تربير ذØ إىل أن  بغي يستو ساعات أو اLوهرات  ينصانع ا تاج وسويل تأن يكون قادرا عىل إ نفس امس العالمة ن بق بضائعه 

مترة تجارية بصفة  مسـا ـي.ل منوذج بعد  حامية تنهت ويف حني  سعى عاما 25لالرمس أو ا رشاكت يزتايد عددها طراد إىل ت، 
سمة كعالمة جتاراأو أجزاء مهن" ذÝااðا ومنورس"تسجيل  متر حاميهتا رشيطة جتديدهاجمية   .تسـ ميكن أن 

تعلق نهت .18 بول شكوى  توميكن  تجارية أن يرتك أثرا لغا حقالق يف يعرض العارضون  ففي حني. لاك إحدى العالمات ا
بريا من الرسوم تلفة، فإهنم يفعلون ذØ عادة حتت امس عالمة جتارية وكأغلب األحوال عددا  ، أو عدد صغري ةواحد âالáذج ا

تجارية ساعات أساس العالمةواحلمك ا�ي يصدر عىل العارض عىل . لمن العالمات ا تجارية لن يؤدي فقط إىل رفع ا ل ا ل
يري شمل أيضا إزاÊ املواد اإلعالية وقد يؤدي إىل  تغواLوهرات من العرض، بل  ن تة أو العالمة املمزية  ي تفالال ناح ةملثبا ج عىل 

ناح متاما  .جلالعرض أو إغالق ا

ية    ....1111سعاسعاسعاسعا يةت اجلغرا يةت اجلغرا يةت اجلغرا يا����ت اجلغرا ياا ياا ياا ففففا     للللبببب

تخدام  .19 ý سـثل يايل مي ýية غريحت فيا�ت جغرا يحة ش> خاصا لب تمن أشاكل ýحص  ِتفادة من مسعة  ن  .ج آخرمسـ
ت يف ا َوال يزال  ن ملن شأ معني ج وفقاتص سامت من ملن  تعامل لا بح يمت  يوم أ ساعات ا يع ا ية عىل الرمغ من أن  سـلغة األ ص ل ل جتم مه

رشاكت ميكن أن بىن مكو�ت من مجموعة من املصادر وعىل الرمغ من أن  تية ا ل رسعة ملك توى (بتغري  ). اNويلملسـحىت عىل ا
يانكون لفقدان اجلودةوميكن أن ي بري عىل بب مقرو�  يح تأثري  ك جغرايف غري  تاجحص ث� املاديةومن . نمسعة أحد مراكز اإل  ماأل
يا�ت لهذه املراكز وعادة ال يكون ). ريس (Parisأو  )جنيف (Genève أو )يسورسية صناعة( Swiss madeب 

شكوى  تقدمون  لا ية أو حىت مل ية أو و نيف هذه احلاالت عارضني أفرادا بل احتادات إ طمي  .بfا�قل
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    براءات ýخرتاعبراءات ýخرتاعبراءات ýخرتاعبراءات ýخرتاع    ....عاعاعاعارشرشرشرشاااا

تاج تقوم حامية ýخرتاع عن طريق براءات ýخرتاع بدور ðم يف نظام  .20 ناعي ناإل ساعات لكه، مبا يف ذØلصا ل قطاعا ا
ية الفكرية املعرض. واLوهرات ثل حقوق ا مللكوميكن أن  ساعة تمت ية معل ا ثال يف جماالت كآ تاكر تقين،  نا يف ا لة للخطر  ل ب مه

يون تقنية ( ثالTourbillionبيلتور هار الوقت، أو )م،  ساعةظطريقة إ سوار  تصل هبا ا ل، أو الطريقة اليت  ل  .ي

تعلقة لرباءات  .21 شاكوى ا سم ا ملوميكن أن  ل شديد لتعقيد تت تلزم الا ندما   Óيان، ال سـ ليف بعض األ سـ تع شكوى ح
يا مفصال سورسي من أعضاء . تقنوصفا  تخصصني يف القانون ا يويكون أحد ا ل نةمل تخصصا يف الربللجا يا  م حما ومع . ءات أيضاام

نةذØ، فقد اضطرت  يني،، يف بعض احلاالتللجا تخصصني خار تعانة  ý ج إىل مب ناعةسـ سورسي  لص، وخاصة من ýحتاد ا  يل
ساعات ها للرباءات اليت و. لا يد، وجدت تتتقيمييف  نة لتعقسم  ند أقىص للجا يا� تقف  عها أ ح ما ميكهنا معL، ال سـÓ فÓ نفس

ساعات فرتة بيتعلق  رشين احملددة إلصدار األحاكملا  .لعاألربع وا

رش رشحادي  رشحادي  رشحادي      حق املؤلفحق املؤلفحق املؤلفحق املؤلف    ....ععععحادي 

تاج، و .22 ية اليت تدخل يف اإل نا ية وا ياك يات ا بب ا ساعات  نبق حق املؤلف بدرجة أقل عىل ا ع لص مل لعمل ل يكيط نس لكهنا ب
ثريا عىل رس كبق بدرجة أكرب  تج .ذج قطع اLوهراتام أو منوتط متزي ا رشط األسايس يف هذا الصدد هو أن  ملن غري أن ا ي ل

نعة املعين  يدويةحيث (لصبقدر ملموس من األصاÊ واإلبداع، إلضافة إىل ا تجات ا ليكون عادة من ا  .)ملن

رش رش×ين  رش×ين  رش×ين  رشوعة    ....عععع×ين  سة غري ا نا رشوعةا سة غري ا نا رشوعةا سة غري ا نا رشوعةا سة غري ا نا ملا ف ململ ف ململ ف ململ ف     مل

يص ا .23 ملميكن  سة غري تلخ رشوعة فنا تفادةملا تجات عارض آخر سـبأهنا ا تخدم . منأحد العارضني من صورة و يسـو
سة غري  نا سورسي  فالقانون الفدرايل ا للم رشوعة يل سمرب 19بتارخي (ملا رشوعةماكحفة  كأساس يف) 1986ي د سة غري ا نا ملا ف  .مل

مترار .24 نة تواجه  سـظلت ا سة غري قضاª  للج نا فنطوي عىل ا مل رشوعةت يمي ما إذا اكن األمر واخلطوة األوىل  .ملا تقنا يه  ه
بعاد ذØ،احقميس  تع محلاية؛ وبعد ا ست آخر  سة غري قرارميكن اختاذ  يمت نا ف عىل أساس ا رشوعةمل هو هنا وأول ما هيم . ملا

رشكة  توى ارباطه  سـهتلكني و تج بني ا تعرف عىل ا بسأÊ درجة ا ت سـ مل ن ل مم  .معينةمل
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رش رش  رش  رش  ت    ....عععع×ل×ل×ل×لثثثث  تا تا تا تخذها إدارة املعارض للللا تخذها إدارة املعارض دابري اليت  تخذها إدارة املعارض دابري اليت  تخذها إدارة املعارض دابري اليت      بني املعارضبني املعارضبني املعارضبني املعارضيف األوقات الفاص� يف األوقات الفاص� يف األوقات الفاص� يف األوقات الفاص� تتتتدابري اليت 

ية الفكرية، بل ويفضل أن حتول دون  .26 رسيع يف حاÊ حدوث انهتااكت حلقوق ا ترصف ا مللكهدف إدارة املعرض هو ا ل ل
بقا س. مسـحدوث هذه ýنهتااكت  يدةسو�Ø، أرست إدارة املعرض أ شاركني يف ال جا  يع ا لتعاون مع  مل مج سوق بني ل

تجات املقfة تعلق   Óناملعارض الفردية ف شأت إدارة . ملي ساعات واLوهرات املنوأ  BASELWORLDللعرض اNويل 
ية تجارية الو ساعات واLوهرات أو ýحتادات ا ناعة ا ها حتادات  نبكة حول العامل تر ل ل ص طشـ ناقش ،بط اليت القضاª ت كام 

نة تعرض عىل  ثلنيللجا شلك ملممع ا م  نة . نتظمب للجونظم أمانة ا بالد حمارضات داخل ت شورة ت وسدي اوخارÝلا للعارضني ملا
ية الفكرية يف املعرض مللكشأن حامية حقوق ا  .ب

ترب مجموعة  .27 رشكة القابضة(احملدودة  MCHتعو ساعات واLوهرات امليف ) لا  BASELWORLDللعرض اNويل 
سورسية ملاكحفة نصة ا يعضوا يف ا ل يد مل شطة Stop Piracyسـتوب بريايس صنة والقرلتقل ا هذه األ نوتقدم اNمع   .ل

رش رشرابع  رشرابع  رشرابع  نةملخص ملخص ملخص ملخص     ....ععععرابع  نةلقرارات ا نةلقرارات ا نةلقرارات ا     للجللجللجللجلقرارات ا

شطة  .28 نمتد جناح أ نة يع يد عىل يف مواÝة للجا يةلتقلا ية وإلزا متدابري وقا تجات املقfة. ئ سوق ا منو العاملي  نومع ا ملل بت ل ث، 
يةللبدرجة ملموسة يف أمه معرض القضاª أنه من املمكن خفض عدد  لتجات الكام شكوك فهيا حت. من ُومل تعد القطع ا مل إىل مل

ساعات واLوهرات امل نة ، وإذا حدث ذØ، فإن BASELWORLDللعرض اNويل   .ترد عىل الفورللجا

تجارية    ....ععععرشرشرشرشخامس خامس خامس خامس  متع املعارض ا شطة  تجاريةأ متع املعارض ا شطة  تجاريةأ متع املعارض ا شطة  تجاريةأ متع املعارض ا شطة  لأ لن لن لن ناعة املعارض : : : : جمجمجمجمن يات ýحتاد العاملي  ناعة املعارض تو يات ýحتاد العاملي  ناعة املعارض تو يات ýحتاد العاملي  ناعة املعارض تو يات ýحتاد العاملي  لصتو لصص لصص لصص     ((((UFIUFIUFIUFI))))ص

ية الفكرية يف املعارض (UFI) لصناعة املعارضýحتاد العاملي ، وضع 2008يف عام  .29 يات محلاية حقوق ا مللكتو وقد . ص
بحت  يات صأ تو صهذه ا شار ل ý تلف نتواسعة  .تطبيقها من بf إىل آخرخيوميكن أن 

تايل .30 نحو ا يات عىل ا تو يص هذه ا لوميكن  ل ص ل  :تلخ

تجارية أو الرباء • يل العالمات ا لبل احلدث، جيب عىل العارضني حامية و تسج أو الرسوم أو الáذج ات ق
يع أشاكل امحلاية القانويةساري املفعول حق للحصول عىل  تفادة من  ý نويكون مبقدورمه مج سـ  .ل
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ية الفكرية • تعلقة حبامية حقوق ا تجارية أن يزودوا العارضني ملعلومات ا نظمي املعارض ا مللكبغي  ملن ل مل  .ي

شاكوى أو ýنهتااكت • لساعدة العارضني يف معاجلة ا ية الفكريمل تعلقة حبقوق ا مللك ا تجارية، مل ناء املعارض ا لة أ ث
يل العارضني ا�ين ينبغي  بني يف  ية الفكرية الرا تخصصني يف ا يني ا ثنظمني تقدمي قامئة حملامني ا غ مل حملل متللم مللك

بون يف اختاذ إجراء قانوين  .غير

نظمي  • ملبغي  تجارية أن ني هم لاملعارض ا تحكمي احملسعيكون بو ساعدةأايد لتوفري ا يف تقرير  للمو أحد القضاة 
نازعات ا اكن أي انهتاك قد حدث إذ ما سوية ا ملو تجاريلت ناء املعرض ا ية الفكرية أ تعلقة حبقوق ا لا ث  .مللكمل

ية    ....ععععرشرشرشرشسادس سادس سادس سادس  تا يةمالحظات  تا يةمالحظات  تا يةمالحظات  تا ممالحظات  مخ مخ مخ     خ

ساعات واLوهرات جلنة املتفردت  .31 تجات  BASELWORLDللعرض اNويل  ملننذ زمن طويل يف جمال ماكحفة ا م
تجاريةامل ناءه فÓ . لقfة يف املعارض ا بل العرض وأ تلفة للعارضني  ثوتوجد اآلن معارض جتارية أخرى تقدم أيضا خدمات  قخم

ثل انهتااك تجات اليت  شالك ا متتعلق  ن مب ترص عىل تدابري ،ملي شطهتا، يف معظم احلاالت،  تق ولكن أ يات  ::::أخفن تو صكإصدار ا ل
شورة وإسداء  ساعات واLوهرات جلنة املوجناح  ترجع قوة بيá. نالقانوية، إخلملا إىل  BASELWORLDللعرض اNويل 

بعاد من املعرض ý منو مللكوتواجه حقوق ا. ستتأثريها اإللزايم، ا�ي ميكن حىت أن يؤدي إىل ثل يف ا  ªلية الفكرية حتد يمت
ثل انهتااك تجات اليت  سوق ا متاملزتايد  ن توª وال. ملل بت مسـبد من خوض املعركة عىل  تلفة؛ و تثت  عرض اNويل جلنة املخم

تجاري –أنه من املمكن اختاذ تدابري �حجة  BASELWORLDللساعات واLوهرات  ل عىل األقل يف فرتة املعرض ا
  .احملدودة

 ]ثهناية الويقة[


