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ينتج زيت زيتون وادي بو دو بروفانس يف إقليم صغر ال يزيد طوله عىل 25 

كيلومرتاً وعرضه عىل 7 كيلومرتات ويقع يف الضفة الرشقية من نهر رون. 

وتمنح الرتبة الصخرية نكهة مميزة لحبات الزيتون التي تستخدم فيما بعد 

لتحضر زيت الزيتون. وقد اعرتف بهذه امليزة الفريدة يف وقت الحق ومنحت 

تسمية منشأ فرنسية لزيت زيتون وادي بو دو بروفانس يف سنة 1996. 

ويستفيد 2300 منتج من حماية زيت الزيتون التي تمثل 20 يف املائة من 

اإلنتاج الوطني )000 400 لرت يف السنة(. وتتضمن قائمة املواصفات املنطبقة 

عىل استخدام التسمية متطلبات صارمة مثل كثافة املزروعات املرصح بها أو 

حجم شجر الزيتون أو الفرتة التي يجب خاللها عرص حبات الزيتون بعد التقاطها. وضماناً لالنتفاع بالحماية 

الدولية سجلت الهيئة الفرنسية املختصة )املعهد الوطني لتسميات املنشأ INAO( تسمية املنشأ الفرنسية فيما 

بعد لدى الويبو بناء عىل اتفاق لشبونة يف 29 يونيو 1998.              
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ومناطق ال ماتانزا وموروبون وسانتو دومنغو يف الرشق ومنطقتي كاستيال )إقليم بيورا( وتامبوغراندي 

)سوالنا( يف الغرب يف جمهورية برو
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وإعالن   1976 فرباير   10 يف  املؤرخ  التجارية  والعالمات  االخرتاعات  بشأن  القانون  القانونية:  القاعدة 

أكتوبر   13 الرسمية يف  املجلة  1977 واملنشور يف  أكتوبر   13 الصادر يف  الصناعية  الرتاث والتنمية  وزارة 

1977

اتفاق  بناء عىل   1978 تيكيال سنة  سجل مرشوب 

لشبونة الذي تديره الويبو مما أرىس صفة املرشوب 

منطقة  يف  املرشوب  هذا  إنتاج  وينحرص  الدولية. 

منطقة  )إقليم  املكسيك  يف  محدودة  جغرافية 

أي  لتحضره  األولية  املادة  تنمو  حيث  خاليسكو( 

نبتة األغاف الشبيهة بالصبّار. وقد ازدادت مبيعات 

استطاع  إذ  التسجيل  لهذا  نتيجة  تيكيال  مرشوب 

االسم  استعمال  املنتج بمنع  منتجوه ضمان جودة 

ملنتجات مصنوعة بمكونات مختلفة أو صادرة عن 

مناطق أخرى مما قد ييسء يف النهاية بسمعة املنتج 

املكسيكي األصيل ويضّلل املستهلك.
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© La Vallée des Baux de Provence واتفاق لش�بونة بش�أن حماية تس�ميات املنشأ 
وتس�جيلها عىل الصعيد الدويل )املشار إليه فيما 
بعد بعب�ارة »اتفاق لش�بونة«( أب�رم بالتحديد 
حس�بما يتبني من اس�مه اس�تجابة للحاجة إىل 
نظ�ام دويل يي�ر حماي�ة فئة خاص�ة من تلك 
البيان�ات الجغرافية، أي »تس�ميات املنش�أ«، يف 
بل�دان أخرى تختلف عن بلد املنش�أ بتس�جيلها 
ل�دى الويب�و عرب إج�راء واح�د بأقل ق�در من 

املتطلبات الشكلية والنفقات.

املصال�ح  حماي�ة  يف  يس�اهم  االتف�اق  وه�ذا 
االقتصادية الوطنية. فالسلع التي تحمل تسمية 
املنشأ تمثل حصة ال يستهان بها من الصادرات 
يف عدة بلدان ومن املهم بالتايل حماية التسميات 
ع�ىل نحو فعال من أي تمل�ك يف أكرب عدد ممكن 

من البلدان.

البيانات الجغرافية مشمولة بالحماية بناء عىل املعاهدات الدولية والقوانني 
الوطني�ة يف ظ�ل طائفة كب�رة من املفاهيم وال س�يما القوان�ني الخاصة 
لحماية البيانات الجغرافية أو تسميات املنشأ أو قوانني العالمات التجارية 
يف ش�كل العالم�ات الجماعي�ة أو عالم�ات التصديق أو قوان�ني مكافحة 
املنافس�ة غر املرشوعة أو قوانني حماية املس�تهلك أو القوانني أو املراسيم 
املحددة التي تعرتف بالبيانات الجغرافية الفردية إال أن ضمان حماية هذه 
البيانات يف بلدان أخرى كان أمراً معقداً بسبب اختالف املفاهيم القانونية 

بني بلد وآخر يف هذا الصدد.

تس�ميات شامبانيا وكونياك وروكفور وكيانتي وبورتو وتيكيال ودارجيلنغ هي بعض األمثلة 
عىل أسماء تقرتن بمنتجات محددة الطبيعة والصفة واملنشأ الجغرايف.

والبيان�ات املش�مولة بالحماية التي تعترب أيضاً أداة جماعية يس�تخدمها املنتجون لرتويج منتجات 
أراضيه�م قد تصبح ذائعة الصي�ت وتتحول بالتايل إىل أصول تجارية قيمة لفائدة املنتجني املحليني 
وتمث�ل عىل نطاق أوس�ع عامالً للتنمية االقتصادية الوطنية واس�تدامة املنتج�ات التقليدية. وغالباً 
ما تتعرض هذه البيانات لهذا الس�بب بعينه للتملك غر املرشوع أو التقليد بالنس�بة إىل منتجات ال 
تتصل بها عىل يد جهات أخرى غر مرصح لها باس�تخدامها ويستحس�ن كل االستحس�ان حمايتها 

عىل الصعيدين الوطني والدويل.

والحماي�ة القانونية املمنوحة عرب البيانات الجغرافية وتس�ميات املنش�أ مبنية عىل االعرتاف بوجود 
صلة بني صفات تلك املنتجات أو خصائصها ومنطقة جغرافية معينة.

ما هي مزايا الحماية بناء عىل نظام لشبونة؟

التسجيل الدويل: يمكن أن يطلب أصحاب الحق يف استخدام تسمية املنشأ 
بعد أن تمنح التسمية الحماية يف بلد املنشأ من حكومة بلدهم إيداع طلب 
للتسجيل الدويل بناء عىل اتفاق لشبونة. ويبارش التسجيل الدويل لتسمية 
املنشأ بناء عىل طلب »بلد املنشأ« باسم الجهات املهتمة )أي شخص طبيعي 
أو معنوي خاص أو عام له حق استخدام هذه التسمية بموجب الترشيع 
الوطني(. ثم يخطر املكتب الدويل املكاتب املختصة التابعة لسائر األطراف 

املتعاقدة يف اتفاق لشبونة بأي تسجيل دويل جديد لتسميات املنشأ.

فرنك   500 قدره  واحد  رسم  لتسديد  الدويل  التسجيل  يخضع  الرسم: 
سويري.

مدة الحماية: يضمن التسجيل الدويل لتسمية املنشأ حماية هذه التسمية دون الحاجة إىل تجديد 
التسجيل ما دامت التسمية مشمولة بالحماية يف بلد املنشأ.

نطاق الحماية: ال يمكن اعتبار تسمية مسجلة كما لو كانت قد أصبحت تسمية مشرتكة يف دولة 
املتعاقدة  الدول  ذلك، يجب عىل  عن  املنشأ. وفضالً  بلد  يف  بالحماية  متعاقدة طاملا ظلت مشمولة 
الدولية  بالحماية  منشأ مشمولة  لتسمية  تقليد  أو  انتحال  أي  الحماية من  تكفل سبل  أن  األخرى 

ضمن أراضيها.

األثر اإلقليمي للتسجيل: يجب مبدئياً حماية 
البلدان  جميع  يف  دولياً  املسجلة  املنشأ  تسمية 
املنضمة إىل نظام لشبونة. وعىل الرغم من ذلك، 
مربرة  الحماية  تلك  رفض  البلدان  لهذه  يحق 
تسمية  أن  أساس  املثال عىل  رفضها عىل سبيل 
تجارية محمية  أراضيها عالمة  يف  تماثل  املنشأ 
أو بياناً عاماً ملنتج معني. ويمكنها أن تفعل ذلك 
الرفض يف غضون سنة  الويبو بإعالن  بإخطار 
من تاريخ تسلم اإلخطار بالتسجيل الذي يرسله 
يف  الرفض  إعالن  صدر  وإذا  الدويل.  املكتب 
البداية غر أنه تبني مع مرور الوقت أن الظروف 
التي بررت هذا الرفض لم تعد صالحة، فيجوز 
بياناً  أو  الرفض  بسحب  إعالناً  يصدر  أن  لبلد 
ما  تلقائياً  بالحماية  املنشأ مشمولة  تسمية  تعترب  أي رفض،  إعالن  عدم  الحماية. ويف حال  بمنح 

دامت مسجلة )ما لم تبطل محكمة وطنية آثار التسجيل يف البلد املعني(.

الطعن يف الرفض: يخطر املكتب الدويل املكتب املختص يف بلد املنشأ بأرسع وقت ممكن بأي إعالن 
رفض لحماية التسجيل الدويل لتسمية املنشأ. ويجوز لصاحب الشأن بعد أن يخطره مكتبه الوطني 
القضائية واإلدارية  الطعن  اآلخر كل طرق  البلد  يمارس يف هذا  أن  آخر  بلد  الصادر عن  باإلعالن 

املتاحة ملواطني هذا البلد.

تس�مية املنش�أ هي نوع خاص من البيانات الجغرافية. فهي عموماً اس�م جغرايف أو تس�مية تقليدية 
توضع عىل منتجات ذات صفات أو خصائص معينة تعزى أساساً إىل البيئة الجغرافية التي تنتج فيها.

وتعرف تس�ميات املنش�أ بموجب املادة 2 من اتفاق لش�بونة عىل النحو التايل: تعني تس�مية املنشأ 
التس�مية الجغرافية ألي بلد أو إقليم أو جهة التي تس�تخدم للداللة عىل منتج ناش�ئ يف هذا البلد أو 
اإلقليم أو الجهة تعود جودته أو خصائصه كلية أو أساساً إىل البيئة الجغرافية، بما يف ذلك العوامل 
الطبيعية والبرشية. وبلد املنشأ هو البلد الذي يمثل اسمه تسمية املنشأ التي اشتهر بها املنتج، أو هو 

البلد الذي يقع فيه اإلقليم أو الجهة التي يمثل اسمها تسمية املنشأ التي اشتهر بها املنتج.

وعىل وجه التحديد، تتعهد األطراف املتعاقدة بناء عىل اتفاق لشبونة بأن تحمي داخل أراضيها تسميات 
املنش�أ الخاصة بمنتجات الجهات األخرى املوقعة عىل االتفاق رشيطة تس�جيل التسميات لدى الويبو. 
ويجب إضفاء الصفة الرسمية عىل حماية تسمية املنشأ يف بلد املنشأ يف املقام األول عرب األحكام الترشيعية 
أو األحكام اإلدارية أو قرار قضائي أو أي شكل من أشكال التسجيل حتى تصبح مؤهلة للتسجيل الدويل.

تسميات املنشأ أداة جماعية يستخدمها املنتجون 
ما  عىل  والحفاظ  أراضيهم  منتجات  لرتويج 
الزمن.  مرور  مع  وسمعة  جودة  من  اكتسبته 
بالحماية  املشمولة  املنشأ  تسمية  واستخدام 
بعدد  الوفاء  عىل  القادرين  للمنتجني  مخصص 
من املواصفات بما فيها منطقة اإلنتاج الجغرافية 

وطرق اإلنتاج وخصائص املنتجات وهلم جراً.

وبهذه الصفة، يعود نظام فعال وحديث لحماية تسميات املنشأ بالفوائد عىل:

هذا  ويف  منتجاتهم.  مقابل  مجزية  أسعار  عىل  الحصول  عىل  املنتجني  التسمية  تساعد  املنتجني: 
الجودة  للحفاظ عىل مستويات  التعويض  أشكال  من  املنشأ شكالً  اعتبار تسميات  يمكن  الصدد، 

العالية والثابتة.

واملستهلكني: تمنح تسميات املنشأ املستهلكني ضمانات بخصوص طرق اإلنتاج والجودة.

والتنمية االقتصادية: تسميات املنشأ أدوات تسهم يف تنمية األقاليم والبلدان واالرتقاء بها. فعندما 
يُشمل اسم منتج بحماية تسمية املنشأ، تستفيد املجتمعات املحلية من الوقع اإليجابي بطرق شتى أي:

رفع  إىل  املؤدية  التمييز  )اسرتاتيجية  للعمل  فرص  وإيجاد  اإلنتاج  زيادة  يف  التسمية  تساهم   
األسعار واملساعدة يف الوقت ذاته عىل مواصلة إنتاج املنتجات التقليدية(

تمكن التسمية من تحسني إعادة توزيع القيمة املضافة عرب سلسلة اإلنتاج برمتها انطالقاً من   
منتجي املواد الخام ووصوالً إىل الصانعني.

كيف يمكن حماية تسميات املنشأ؟    
)إجراءات التسجيل(

بعض املعلومات:

اعتم�د اتف�اق لش�بونة س�نة 1958 وع�دل يف 

اس�توكهولم س�نة 1967 ودخل حيز التنفيذ يف 

25 س�بتمرب 1966. وه�و اتفاق يدي�ره املكتب 

ال�دويل للويب�و ال�ذي يمس�ك الس�جل ال�دويل 

لتسميات املنشأ ويصدر نرشة عنوانها “تسميات 

املنش�أ” تتاح أيضاً يف صيغته�ا اإللكرتونية عىل 

موقع الويبو اإللكرتوني عىل العنوان التايل:

http://www.wipo.int/lisbon/en/

ويض�م االتفاق حالي�اً 27 طرف�اً متعاقداً وتتاح 

القائمة بأس�ماء هذه األطراف ع�ىل موقع الويبو 

اإللكرتوني عىل العنوان التايل:

http://www.wipo.int/treaties/en/

documents/pdf/lisbon.pdf

»لشبونة إكسربس«

تسمح قاعدة بيانات “لشبونة إكسربس” بالبحث 

عن تسميات املنشأ املسجلة بناء عىل اتفاق لشبونة 

واملنتجات التي تنطبق التسميات عليها ومنطقة 

تسميات  استخدام  يف  الحق  وأصحاب  إنتاجها 

املنشأ وأي حاالت رفض أو إبطال أخطر بها من 

جانب البلدان األعضاء وغر ذلك. وقاعدة البيانات 

العنوان  اإللكرتوني عىل  الويبو  متاحة عىل موقع 

http://www.wipo.int/ipdl/en/ التايل: 

lisbon/search-struct.jsp

ما هي تسمية املنشأ؟

ما هي فوائد حماية        
تسميات املنشأ؟
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© La Vallée des Baux de Provence واتفاق لش�بونة بش�أن حماية تس�ميات املنشأ 
وتس�جيلها عىل الصعيد الدويل )املشار إليه فيما 
بعد بعب�ارة »اتفاق لش�بونة«( أب�رم بالتحديد 
حس�بما يتبني من اس�مه اس�تجابة للحاجة إىل 
نظ�ام دويل يي�ر حماي�ة فئة خاص�ة من تلك 
البيان�ات الجغرافية، أي »تس�ميات املنش�أ«، يف 
بل�دان أخرى تختلف عن بلد املنش�أ بتس�جيلها 
ل�دى الويب�و عرب إج�راء واح�د بأقل ق�در من 

املتطلبات الشكلية والنفقات.

املصال�ح  حماي�ة  يف  يس�اهم  االتف�اق  وه�ذا 
االقتصادية الوطنية. فالسلع التي تحمل تسمية 
املنشأ تمثل حصة ال يستهان بها من الصادرات 
يف عدة بلدان ومن املهم بالتايل حماية التسميات 
ع�ىل نحو فعال من أي تمل�ك يف أكرب عدد ممكن 

من البلدان.

البيانات الجغرافية مشمولة بالحماية بناء عىل املعاهدات الدولية والقوانني 
الوطني�ة يف ظ�ل طائفة كب�رة من املفاهيم وال س�يما القوان�ني الخاصة 
لحماية البيانات الجغرافية أو تسميات املنشأ أو قوانني العالمات التجارية 
يف ش�كل العالم�ات الجماعي�ة أو عالم�ات التصديق أو قوان�ني مكافحة 
املنافس�ة غر املرشوعة أو قوانني حماية املس�تهلك أو القوانني أو املراسيم 
املحددة التي تعرتف بالبيانات الجغرافية الفردية إال أن ضمان حماية هذه 
البيانات يف بلدان أخرى كان أمراً معقداً بسبب اختالف املفاهيم القانونية 

بني بلد وآخر يف هذا الصدد.

تس�ميات شامبانيا وكونياك وروكفور وكيانتي وبورتو وتيكيال ودارجيلنغ هي بعض األمثلة 
عىل أسماء تقرتن بمنتجات محددة الطبيعة والصفة واملنشأ الجغرايف.

والبيان�ات املش�مولة بالحماية التي تعترب أيضاً أداة جماعية يس�تخدمها املنتجون لرتويج منتجات 
أراضيه�م قد تصبح ذائعة الصي�ت وتتحول بالتايل إىل أصول تجارية قيمة لفائدة املنتجني املحليني 
وتمث�ل عىل نطاق أوس�ع عامالً للتنمية االقتصادية الوطنية واس�تدامة املنتج�ات التقليدية. وغالباً 
ما تتعرض هذه البيانات لهذا الس�بب بعينه للتملك غر املرشوع أو التقليد بالنس�بة إىل منتجات ال 
تتصل بها عىل يد جهات أخرى غر مرصح لها باس�تخدامها ويستحس�ن كل االستحس�ان حمايتها 

عىل الصعيدين الوطني والدويل.

والحماي�ة القانونية املمنوحة عرب البيانات الجغرافية وتس�ميات املنش�أ مبنية عىل االعرتاف بوجود 
صلة بني صفات تلك املنتجات أو خصائصها ومنطقة جغرافية معينة.

ما هي مزايا الحماية بناء عىل نظام لشبونة؟

التسجيل الدويل: يمكن أن يطلب أصحاب الحق يف استخدام تسمية املنشأ 
بعد أن تمنح التسمية الحماية يف بلد املنشأ من حكومة بلدهم إيداع طلب 
للتسجيل الدويل بناء عىل اتفاق لشبونة. ويبارش التسجيل الدويل لتسمية 
املنشأ بناء عىل طلب »بلد املنشأ« باسم الجهات املهتمة )أي شخص طبيعي 
أو معنوي خاص أو عام له حق استخدام هذه التسمية بموجب الترشيع 
الوطني(. ثم يخطر املكتب الدويل املكاتب املختصة التابعة لسائر األطراف 

املتعاقدة يف اتفاق لشبونة بأي تسجيل دويل جديد لتسميات املنشأ.

فرنك   500 قدره  واحد  رسم  لتسديد  الدويل  التسجيل  يخضع  الرسم: 
سويري.

مدة الحماية: يضمن التسجيل الدويل لتسمية املنشأ حماية هذه التسمية دون الحاجة إىل تجديد 
التسجيل ما دامت التسمية مشمولة بالحماية يف بلد املنشأ.

نطاق الحماية: ال يمكن اعتبار تسمية مسجلة كما لو كانت قد أصبحت تسمية مشرتكة يف دولة 
املتعاقدة  الدول  ذلك، يجب عىل  عن  املنشأ. وفضالً  بلد  يف  بالحماية  متعاقدة طاملا ظلت مشمولة 
الدولية  بالحماية  منشأ مشمولة  لتسمية  تقليد  أو  انتحال  أي  الحماية من  تكفل سبل  أن  األخرى 

ضمن أراضيها.

األثر اإلقليمي للتسجيل: يجب مبدئياً حماية 
البلدان  جميع  يف  دولياً  املسجلة  املنشأ  تسمية 
املنضمة إىل نظام لشبونة. وعىل الرغم من ذلك، 
مربرة  الحماية  تلك  رفض  البلدان  لهذه  يحق 
تسمية  أن  أساس  املثال عىل  رفضها عىل سبيل 
تجارية محمية  أراضيها عالمة  يف  تماثل  املنشأ 
أو بياناً عاماً ملنتج معني. ويمكنها أن تفعل ذلك 
الرفض يف غضون سنة  الويبو بإعالن  بإخطار 
من تاريخ تسلم اإلخطار بالتسجيل الذي يرسله 
يف  الرفض  إعالن  صدر  وإذا  الدويل.  املكتب 
البداية غر أنه تبني مع مرور الوقت أن الظروف 
التي بررت هذا الرفض لم تعد صالحة، فيجوز 
بياناً  أو  الرفض  بسحب  إعالناً  يصدر  أن  لبلد 
ما  تلقائياً  بالحماية  املنشأ مشمولة  تسمية  تعترب  أي رفض،  إعالن  عدم  الحماية. ويف حال  بمنح 

دامت مسجلة )ما لم تبطل محكمة وطنية آثار التسجيل يف البلد املعني(.

الطعن يف الرفض: يخطر املكتب الدويل املكتب املختص يف بلد املنشأ بأرسع وقت ممكن بأي إعالن 
رفض لحماية التسجيل الدويل لتسمية املنشأ. ويجوز لصاحب الشأن بعد أن يخطره مكتبه الوطني 
القضائية واإلدارية  الطعن  اآلخر كل طرق  البلد  يمارس يف هذا  أن  آخر  بلد  الصادر عن  باإلعالن 

املتاحة ملواطني هذا البلد.

تس�مية املنش�أ هي نوع خاص من البيانات الجغرافية. فهي عموماً اس�م جغرايف أو تس�مية تقليدية 
توضع عىل منتجات ذات صفات أو خصائص معينة تعزى أساساً إىل البيئة الجغرافية التي تنتج فيها.

وتعرف تس�ميات املنش�أ بموجب املادة 2 من اتفاق لش�بونة عىل النحو التايل: تعني تس�مية املنشأ 
التس�مية الجغرافية ألي بلد أو إقليم أو جهة التي تس�تخدم للداللة عىل منتج ناش�ئ يف هذا البلد أو 
اإلقليم أو الجهة تعود جودته أو خصائصه كلية أو أساساً إىل البيئة الجغرافية، بما يف ذلك العوامل 
الطبيعية والبرشية. وبلد املنشأ هو البلد الذي يمثل اسمه تسمية املنشأ التي اشتهر بها املنتج، أو هو 

البلد الذي يقع فيه اإلقليم أو الجهة التي يمثل اسمها تسمية املنشأ التي اشتهر بها املنتج.

وعىل وجه التحديد، تتعهد األطراف املتعاقدة بناء عىل اتفاق لشبونة بأن تحمي داخل أراضيها تسميات 
املنش�أ الخاصة بمنتجات الجهات األخرى املوقعة عىل االتفاق رشيطة تس�جيل التسميات لدى الويبو. 
ويجب إضفاء الصفة الرسمية عىل حماية تسمية املنشأ يف بلد املنشأ يف املقام األول عرب األحكام الترشيعية 
أو األحكام اإلدارية أو قرار قضائي أو أي شكل من أشكال التسجيل حتى تصبح مؤهلة للتسجيل الدويل.

تسميات املنشأ أداة جماعية يستخدمها املنتجون 
ما  عىل  والحفاظ  أراضيهم  منتجات  لرتويج 
الزمن.  مرور  مع  وسمعة  جودة  من  اكتسبته 
بالحماية  املشمولة  املنشأ  تسمية  واستخدام 
بعدد  الوفاء  عىل  القادرين  للمنتجني  مخصص 
من املواصفات بما فيها منطقة اإلنتاج الجغرافية 

وطرق اإلنتاج وخصائص املنتجات وهلم جراً.

وبهذه الصفة، يعود نظام فعال وحديث لحماية تسميات املنشأ بالفوائد عىل:

هذا  ويف  منتجاتهم.  مقابل  مجزية  أسعار  عىل  الحصول  عىل  املنتجني  التسمية  تساعد  املنتجني: 
الجودة  للحفاظ عىل مستويات  التعويض  أشكال  من  املنشأ شكالً  اعتبار تسميات  يمكن  الصدد، 

العالية والثابتة.

واملستهلكني: تمنح تسميات املنشأ املستهلكني ضمانات بخصوص طرق اإلنتاج والجودة.

والتنمية االقتصادية: تسميات املنشأ أدوات تسهم يف تنمية األقاليم والبلدان واالرتقاء بها. فعندما 
يُشمل اسم منتج بحماية تسمية املنشأ، تستفيد املجتمعات املحلية من الوقع اإليجابي بطرق شتى أي:

رفع  إىل  املؤدية  التمييز  )اسرتاتيجية  للعمل  فرص  وإيجاد  اإلنتاج  زيادة  يف  التسمية  تساهم   
األسعار واملساعدة يف الوقت ذاته عىل مواصلة إنتاج املنتجات التقليدية(

تمكن التسمية من تحسني إعادة توزيع القيمة املضافة عرب سلسلة اإلنتاج برمتها انطالقاً من   
منتجي املواد الخام ووصوالً إىل الصانعني.

كيف يمكن حماية تسميات املنشأ؟    
)إجراءات التسجيل(

بعض املعلومات:

اعتم�د اتف�اق لش�بونة س�نة 1958 وع�دل يف 

اس�توكهولم س�نة 1967 ودخل حيز التنفيذ يف 

25 س�بتمرب 1966. وه�و اتفاق يدي�ره املكتب 

ال�دويل للويب�و ال�ذي يمس�ك الس�جل ال�دويل 

لتسميات املنشأ ويصدر نرشة عنوانها “تسميات 

املنش�أ” تتاح أيضاً يف صيغته�ا اإللكرتونية عىل 

موقع الويبو اإللكرتوني عىل العنوان التايل:

http://www.wipo.int/lisbon/en/

ويض�م االتفاق حالي�اً 27 طرف�اً متعاقداً وتتاح 

القائمة بأس�ماء هذه األطراف ع�ىل موقع الويبو 

اإللكرتوني عىل العنوان التايل:

http://www.wipo.int/treaties/en/

documents/pdf/lisbon.pdf

»لشبونة إكسربس«

تسمح قاعدة بيانات “لشبونة إكسربس” بالبحث 

عن تسميات املنشأ املسجلة بناء عىل اتفاق لشبونة 

واملنتجات التي تنطبق التسميات عليها ومنطقة 

تسميات  استخدام  يف  الحق  وأصحاب  إنتاجها 

املنشأ وأي حاالت رفض أو إبطال أخطر بها من 

جانب البلدان األعضاء وغر ذلك. وقاعدة البيانات 

العنوان  اإللكرتوني عىل  الويبو  متاحة عىل موقع 

http://www.wipo.int/ipdl/en/ التايل: 

lisbon/search-struct.jsp

ما هي تسمية املنشأ؟

ما هي فوائد حماية        
تسميات املنشأ؟
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© La Vallée des Baux de Provence واتفاق لش�بونة بش�أن حماية تس�ميات املنشأ 
وتس�جيلها عىل الصعيد الدويل )املشار إليه فيما 
بعد بعب�ارة »اتفاق لش�بونة«( أب�رم بالتحديد 
حس�بما يتبني من اس�مه اس�تجابة للحاجة إىل 
نظ�ام دويل يي�ر حماي�ة فئة خاص�ة من تلك 
البيان�ات الجغرافية، أي »تس�ميات املنش�أ«، يف 
بل�دان أخرى تختلف عن بلد املنش�أ بتس�جيلها 
ل�دى الويب�و عرب إج�راء واح�د بأقل ق�در من 

املتطلبات الشكلية والنفقات.

املصال�ح  حماي�ة  يف  يس�اهم  االتف�اق  وه�ذا 
االقتصادية الوطنية. فالسلع التي تحمل تسمية 
املنشأ تمثل حصة ال يستهان بها من الصادرات 
يف عدة بلدان ومن املهم بالتايل حماية التسميات 
ع�ىل نحو فعال من أي تمل�ك يف أكرب عدد ممكن 

من البلدان.

البيانات الجغرافية مشمولة بالحماية بناء عىل املعاهدات الدولية والقوانني 
الوطني�ة يف ظ�ل طائفة كب�رة من املفاهيم وال س�يما القوان�ني الخاصة 
لحماية البيانات الجغرافية أو تسميات املنشأ أو قوانني العالمات التجارية 
يف ش�كل العالم�ات الجماعي�ة أو عالم�ات التصديق أو قوان�ني مكافحة 
املنافس�ة غر املرشوعة أو قوانني حماية املس�تهلك أو القوانني أو املراسيم 
املحددة التي تعرتف بالبيانات الجغرافية الفردية إال أن ضمان حماية هذه 
البيانات يف بلدان أخرى كان أمراً معقداً بسبب اختالف املفاهيم القانونية 

بني بلد وآخر يف هذا الصدد.

تس�ميات شامبانيا وكونياك وروكفور وكيانتي وبورتو وتيكيال ودارجيلنغ هي بعض األمثلة 
عىل أسماء تقرتن بمنتجات محددة الطبيعة والصفة واملنشأ الجغرايف.

والبيان�ات املش�مولة بالحماية التي تعترب أيضاً أداة جماعية يس�تخدمها املنتجون لرتويج منتجات 
أراضيه�م قد تصبح ذائعة الصي�ت وتتحول بالتايل إىل أصول تجارية قيمة لفائدة املنتجني املحليني 
وتمث�ل عىل نطاق أوس�ع عامالً للتنمية االقتصادية الوطنية واس�تدامة املنتج�ات التقليدية. وغالباً 
ما تتعرض هذه البيانات لهذا الس�بب بعينه للتملك غر املرشوع أو التقليد بالنس�بة إىل منتجات ال 
تتصل بها عىل يد جهات أخرى غر مرصح لها باس�تخدامها ويستحس�ن كل االستحس�ان حمايتها 

عىل الصعيدين الوطني والدويل.

والحماي�ة القانونية املمنوحة عرب البيانات الجغرافية وتس�ميات املنش�أ مبنية عىل االعرتاف بوجود 
صلة بني صفات تلك املنتجات أو خصائصها ومنطقة جغرافية معينة.

ما هي مزايا الحماية بناء عىل نظام لشبونة؟

التسجيل الدويل: يمكن أن يطلب أصحاب الحق يف استخدام تسمية املنشأ 
بعد أن تمنح التسمية الحماية يف بلد املنشأ من حكومة بلدهم إيداع طلب 
للتسجيل الدويل بناء عىل اتفاق لشبونة. ويبارش التسجيل الدويل لتسمية 
املنشأ بناء عىل طلب »بلد املنشأ« باسم الجهات املهتمة )أي شخص طبيعي 
أو معنوي خاص أو عام له حق استخدام هذه التسمية بموجب الترشيع 
الوطني(. ثم يخطر املكتب الدويل املكاتب املختصة التابعة لسائر األطراف 

املتعاقدة يف اتفاق لشبونة بأي تسجيل دويل جديد لتسميات املنشأ.

فرنك   500 قدره  واحد  رسم  لتسديد  الدويل  التسجيل  يخضع  الرسم: 
سويري.

مدة الحماية: يضمن التسجيل الدويل لتسمية املنشأ حماية هذه التسمية دون الحاجة إىل تجديد 
التسجيل ما دامت التسمية مشمولة بالحماية يف بلد املنشأ.

نطاق الحماية: ال يمكن اعتبار تسمية مسجلة كما لو كانت قد أصبحت تسمية مشرتكة يف دولة 
املتعاقدة  الدول  ذلك، يجب عىل  عن  املنشأ. وفضالً  بلد  يف  بالحماية  متعاقدة طاملا ظلت مشمولة 
الدولية  بالحماية  منشأ مشمولة  لتسمية  تقليد  أو  انتحال  أي  الحماية من  تكفل سبل  أن  األخرى 

ضمن أراضيها.

األثر اإلقليمي للتسجيل: يجب مبدئياً حماية 
البلدان  جميع  يف  دولياً  املسجلة  املنشأ  تسمية 
املنضمة إىل نظام لشبونة. وعىل الرغم من ذلك، 
مربرة  الحماية  تلك  رفض  البلدان  لهذه  يحق 
تسمية  أن  أساس  املثال عىل  رفضها عىل سبيل 
تجارية محمية  أراضيها عالمة  يف  تماثل  املنشأ 
أو بياناً عاماً ملنتج معني. ويمكنها أن تفعل ذلك 
الرفض يف غضون سنة  الويبو بإعالن  بإخطار 
من تاريخ تسلم اإلخطار بالتسجيل الذي يرسله 
يف  الرفض  إعالن  صدر  وإذا  الدويل.  املكتب 
البداية غر أنه تبني مع مرور الوقت أن الظروف 
التي بررت هذا الرفض لم تعد صالحة، فيجوز 
بياناً  أو  الرفض  بسحب  إعالناً  يصدر  أن  لبلد 
ما  تلقائياً  بالحماية  املنشأ مشمولة  تسمية  تعترب  أي رفض،  إعالن  عدم  الحماية. ويف حال  بمنح 

دامت مسجلة )ما لم تبطل محكمة وطنية آثار التسجيل يف البلد املعني(.

الطعن يف الرفض: يخطر املكتب الدويل املكتب املختص يف بلد املنشأ بأرسع وقت ممكن بأي إعالن 
رفض لحماية التسجيل الدويل لتسمية املنشأ. ويجوز لصاحب الشأن بعد أن يخطره مكتبه الوطني 
القضائية واإلدارية  الطعن  اآلخر كل طرق  البلد  يمارس يف هذا  أن  آخر  بلد  الصادر عن  باإلعالن 

املتاحة ملواطني هذا البلد.

تس�مية املنش�أ هي نوع خاص من البيانات الجغرافية. فهي عموماً اس�م جغرايف أو تس�مية تقليدية 
توضع عىل منتجات ذات صفات أو خصائص معينة تعزى أساساً إىل البيئة الجغرافية التي تنتج فيها.

وتعرف تس�ميات املنش�أ بموجب املادة 2 من اتفاق لش�بونة عىل النحو التايل: تعني تس�مية املنشأ 
التس�مية الجغرافية ألي بلد أو إقليم أو جهة التي تس�تخدم للداللة عىل منتج ناش�ئ يف هذا البلد أو 
اإلقليم أو الجهة تعود جودته أو خصائصه كلية أو أساساً إىل البيئة الجغرافية، بما يف ذلك العوامل 
الطبيعية والبرشية. وبلد املنشأ هو البلد الذي يمثل اسمه تسمية املنشأ التي اشتهر بها املنتج، أو هو 

البلد الذي يقع فيه اإلقليم أو الجهة التي يمثل اسمها تسمية املنشأ التي اشتهر بها املنتج.

وعىل وجه التحديد، تتعهد األطراف املتعاقدة بناء عىل اتفاق لشبونة بأن تحمي داخل أراضيها تسميات 
املنش�أ الخاصة بمنتجات الجهات األخرى املوقعة عىل االتفاق رشيطة تس�جيل التسميات لدى الويبو. 
ويجب إضفاء الصفة الرسمية عىل حماية تسمية املنشأ يف بلد املنشأ يف املقام األول عرب األحكام الترشيعية 
أو األحكام اإلدارية أو قرار قضائي أو أي شكل من أشكال التسجيل حتى تصبح مؤهلة للتسجيل الدويل.

تسميات املنشأ أداة جماعية يستخدمها املنتجون 
ما  عىل  والحفاظ  أراضيهم  منتجات  لرتويج 
الزمن.  مرور  مع  وسمعة  جودة  من  اكتسبته 
بالحماية  املشمولة  املنشأ  تسمية  واستخدام 
بعدد  الوفاء  عىل  القادرين  للمنتجني  مخصص 
من املواصفات بما فيها منطقة اإلنتاج الجغرافية 

وطرق اإلنتاج وخصائص املنتجات وهلم جراً.

وبهذه الصفة، يعود نظام فعال وحديث لحماية تسميات املنشأ بالفوائد عىل:

هذا  ويف  منتجاتهم.  مقابل  مجزية  أسعار  عىل  الحصول  عىل  املنتجني  التسمية  تساعد  املنتجني: 
الجودة  للحفاظ عىل مستويات  التعويض  أشكال  من  املنشأ شكالً  اعتبار تسميات  يمكن  الصدد، 

العالية والثابتة.

واملستهلكني: تمنح تسميات املنشأ املستهلكني ضمانات بخصوص طرق اإلنتاج والجودة.

والتنمية االقتصادية: تسميات املنشأ أدوات تسهم يف تنمية األقاليم والبلدان واالرتقاء بها. فعندما 
يُشمل اسم منتج بحماية تسمية املنشأ، تستفيد املجتمعات املحلية من الوقع اإليجابي بطرق شتى أي:

رفع  إىل  املؤدية  التمييز  )اسرتاتيجية  للعمل  فرص  وإيجاد  اإلنتاج  زيادة  يف  التسمية  تساهم   
األسعار واملساعدة يف الوقت ذاته عىل مواصلة إنتاج املنتجات التقليدية(

تمكن التسمية من تحسني إعادة توزيع القيمة املضافة عرب سلسلة اإلنتاج برمتها انطالقاً من   
منتجي املواد الخام ووصوالً إىل الصانعني.

كيف يمكن حماية تسميات املنشأ؟    
)إجراءات التسجيل(

بعض املعلومات:

اعتم�د اتف�اق لش�بونة س�نة 1958 وع�دل يف 

اس�توكهولم س�نة 1967 ودخل حيز التنفيذ يف 

25 س�بتمرب 1966. وه�و اتفاق يدي�ره املكتب 

ال�دويل للويب�و ال�ذي يمس�ك الس�جل ال�دويل 

لتسميات املنشأ ويصدر نرشة عنوانها “تسميات 

املنش�أ” تتاح أيضاً يف صيغته�ا اإللكرتونية عىل 

موقع الويبو اإللكرتوني عىل العنوان التايل:

http://www.wipo.int/lisbon/en/

ويض�م االتفاق حالي�اً 27 طرف�اً متعاقداً وتتاح 

القائمة بأس�ماء هذه األطراف ع�ىل موقع الويبو 

اإللكرتوني عىل العنوان التايل:

http://www.wipo.int/treaties/en/

documents/pdf/lisbon.pdf

»لشبونة إكسربس«

تسمح قاعدة بيانات “لشبونة إكسربس” بالبحث 

عن تسميات املنشأ املسجلة بناء عىل اتفاق لشبونة 

واملنتجات التي تنطبق التسميات عليها ومنطقة 

تسميات  استخدام  يف  الحق  وأصحاب  إنتاجها 

املنشأ وأي حاالت رفض أو إبطال أخطر بها من 

جانب البلدان األعضاء وغر ذلك. وقاعدة البيانات 

العنوان  اإللكرتوني عىل  الويبو  متاحة عىل موقع 

http://www.wipo.int/ipdl/en/ التايل: 

lisbon/search-struct.jsp

ما هي تسمية املنشأ؟

ما هي فوائد حماية        
تسميات املنشأ؟
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© La Vallée des Baux de Provence واتفاق لش�بونة بش�أن حماية تس�ميات املنشأ 
وتس�جيلها عىل الصعيد الدويل )املشار إليه فيما 
بعد بعب�ارة »اتفاق لش�بونة«( أب�رم بالتحديد 
حس�بما يتبني من اس�مه اس�تجابة للحاجة إىل 
نظ�ام دويل يي�ر حماي�ة فئة خاص�ة من تلك 
البيان�ات الجغرافية، أي »تس�ميات املنش�أ«، يف 
بل�دان أخرى تختلف عن بلد املنش�أ بتس�جيلها 
ل�دى الويب�و عرب إج�راء واح�د بأقل ق�در من 

املتطلبات الشكلية والنفقات.

املصال�ح  حماي�ة  يف  يس�اهم  االتف�اق  وه�ذا 
االقتصادية الوطنية. فالسلع التي تحمل تسمية 
املنشأ تمثل حصة ال يستهان بها من الصادرات 
يف عدة بلدان ومن املهم بالتايل حماية التسميات 
ع�ىل نحو فعال من أي تمل�ك يف أكرب عدد ممكن 

من البلدان.

البيانات الجغرافية مشمولة بالحماية بناء عىل املعاهدات الدولية والقوانني 
الوطني�ة يف ظ�ل طائفة كب�رة من املفاهيم وال س�يما القوان�ني الخاصة 
لحماية البيانات الجغرافية أو تسميات املنشأ أو قوانني العالمات التجارية 
يف ش�كل العالم�ات الجماعي�ة أو عالم�ات التصديق أو قوان�ني مكافحة 
املنافس�ة غر املرشوعة أو قوانني حماية املس�تهلك أو القوانني أو املراسيم 
املحددة التي تعرتف بالبيانات الجغرافية الفردية إال أن ضمان حماية هذه 
البيانات يف بلدان أخرى كان أمراً معقداً بسبب اختالف املفاهيم القانونية 

بني بلد وآخر يف هذا الصدد.

تس�ميات شامبانيا وكونياك وروكفور وكيانتي وبورتو وتيكيال ودارجيلنغ هي بعض األمثلة 
عىل أسماء تقرتن بمنتجات محددة الطبيعة والصفة واملنشأ الجغرايف.

والبيان�ات املش�مولة بالحماية التي تعترب أيضاً أداة جماعية يس�تخدمها املنتجون لرتويج منتجات 
أراضيه�م قد تصبح ذائعة الصي�ت وتتحول بالتايل إىل أصول تجارية قيمة لفائدة املنتجني املحليني 
وتمث�ل عىل نطاق أوس�ع عامالً للتنمية االقتصادية الوطنية واس�تدامة املنتج�ات التقليدية. وغالباً 
ما تتعرض هذه البيانات لهذا الس�بب بعينه للتملك غر املرشوع أو التقليد بالنس�بة إىل منتجات ال 
تتصل بها عىل يد جهات أخرى غر مرصح لها باس�تخدامها ويستحس�ن كل االستحس�ان حمايتها 

عىل الصعيدين الوطني والدويل.

والحماي�ة القانونية املمنوحة عرب البيانات الجغرافية وتس�ميات املنش�أ مبنية عىل االعرتاف بوجود 
صلة بني صفات تلك املنتجات أو خصائصها ومنطقة جغرافية معينة.

ما هي مزايا الحماية بناء عىل نظام لشبونة؟

التسجيل الدويل: يمكن أن يطلب أصحاب الحق يف استخدام تسمية املنشأ 
بعد أن تمنح التسمية الحماية يف بلد املنشأ من حكومة بلدهم إيداع طلب 
للتسجيل الدويل بناء عىل اتفاق لشبونة. ويبارش التسجيل الدويل لتسمية 
املنشأ بناء عىل طلب »بلد املنشأ« باسم الجهات املهتمة )أي شخص طبيعي 
أو معنوي خاص أو عام له حق استخدام هذه التسمية بموجب الترشيع 
الوطني(. ثم يخطر املكتب الدويل املكاتب املختصة التابعة لسائر األطراف 

املتعاقدة يف اتفاق لشبونة بأي تسجيل دويل جديد لتسميات املنشأ.

فرنك   500 قدره  واحد  رسم  لتسديد  الدويل  التسجيل  يخضع  الرسم: 
سويري.

مدة الحماية: يضمن التسجيل الدويل لتسمية املنشأ حماية هذه التسمية دون الحاجة إىل تجديد 
التسجيل ما دامت التسمية مشمولة بالحماية يف بلد املنشأ.

نطاق الحماية: ال يمكن اعتبار تسمية مسجلة كما لو كانت قد أصبحت تسمية مشرتكة يف دولة 
املتعاقدة  الدول  ذلك، يجب عىل  عن  املنشأ. وفضالً  بلد  يف  بالحماية  متعاقدة طاملا ظلت مشمولة 
الدولية  بالحماية  منشأ مشمولة  لتسمية  تقليد  أو  انتحال  أي  الحماية من  تكفل سبل  أن  األخرى 

ضمن أراضيها.

األثر اإلقليمي للتسجيل: يجب مبدئياً حماية 
البلدان  جميع  يف  دولياً  املسجلة  املنشأ  تسمية 
املنضمة إىل نظام لشبونة. وعىل الرغم من ذلك، 
مربرة  الحماية  تلك  رفض  البلدان  لهذه  يحق 
تسمية  أن  أساس  املثال عىل  رفضها عىل سبيل 
تجارية محمية  أراضيها عالمة  يف  تماثل  املنشأ 
أو بياناً عاماً ملنتج معني. ويمكنها أن تفعل ذلك 
الرفض يف غضون سنة  الويبو بإعالن  بإخطار 
من تاريخ تسلم اإلخطار بالتسجيل الذي يرسله 
يف  الرفض  إعالن  صدر  وإذا  الدويل.  املكتب 
البداية غر أنه تبني مع مرور الوقت أن الظروف 
التي بررت هذا الرفض لم تعد صالحة، فيجوز 
بياناً  أو  الرفض  بسحب  إعالناً  يصدر  أن  لبلد 
ما  تلقائياً  بالحماية  املنشأ مشمولة  تسمية  تعترب  أي رفض،  إعالن  عدم  الحماية. ويف حال  بمنح 

دامت مسجلة )ما لم تبطل محكمة وطنية آثار التسجيل يف البلد املعني(.

الطعن يف الرفض: يخطر املكتب الدويل املكتب املختص يف بلد املنشأ بأرسع وقت ممكن بأي إعالن 
رفض لحماية التسجيل الدويل لتسمية املنشأ. ويجوز لصاحب الشأن بعد أن يخطره مكتبه الوطني 
القضائية واإلدارية  الطعن  اآلخر كل طرق  البلد  يمارس يف هذا  أن  آخر  بلد  الصادر عن  باإلعالن 

املتاحة ملواطني هذا البلد.

تس�مية املنش�أ هي نوع خاص من البيانات الجغرافية. فهي عموماً اس�م جغرايف أو تس�مية تقليدية 
توضع عىل منتجات ذات صفات أو خصائص معينة تعزى أساساً إىل البيئة الجغرافية التي تنتج فيها.

وتعرف تس�ميات املنش�أ بموجب املادة 2 من اتفاق لش�بونة عىل النحو التايل: تعني تس�مية املنشأ 
التس�مية الجغرافية ألي بلد أو إقليم أو جهة التي تس�تخدم للداللة عىل منتج ناش�ئ يف هذا البلد أو 
اإلقليم أو الجهة تعود جودته أو خصائصه كلية أو أساساً إىل البيئة الجغرافية، بما يف ذلك العوامل 
الطبيعية والبرشية. وبلد املنشأ هو البلد الذي يمثل اسمه تسمية املنشأ التي اشتهر بها املنتج، أو هو 

البلد الذي يقع فيه اإلقليم أو الجهة التي يمثل اسمها تسمية املنشأ التي اشتهر بها املنتج.

وعىل وجه التحديد، تتعهد األطراف املتعاقدة بناء عىل اتفاق لشبونة بأن تحمي داخل أراضيها تسميات 
املنش�أ الخاصة بمنتجات الجهات األخرى املوقعة عىل االتفاق رشيطة تس�جيل التسميات لدى الويبو. 
ويجب إضفاء الصفة الرسمية عىل حماية تسمية املنشأ يف بلد املنشأ يف املقام األول عرب األحكام الترشيعية 
أو األحكام اإلدارية أو قرار قضائي أو أي شكل من أشكال التسجيل حتى تصبح مؤهلة للتسجيل الدويل.

تسميات املنشأ أداة جماعية يستخدمها املنتجون 
ما  عىل  والحفاظ  أراضيهم  منتجات  لرتويج 
الزمن.  مرور  مع  وسمعة  جودة  من  اكتسبته 
بالحماية  املشمولة  املنشأ  تسمية  واستخدام 
بعدد  الوفاء  عىل  القادرين  للمنتجني  مخصص 
من املواصفات بما فيها منطقة اإلنتاج الجغرافية 

وطرق اإلنتاج وخصائص املنتجات وهلم جراً.

وبهذه الصفة، يعود نظام فعال وحديث لحماية تسميات املنشأ بالفوائد عىل:

هذا  ويف  منتجاتهم.  مقابل  مجزية  أسعار  عىل  الحصول  عىل  املنتجني  التسمية  تساعد  املنتجني: 
الجودة  للحفاظ عىل مستويات  التعويض  أشكال  من  املنشأ شكالً  اعتبار تسميات  يمكن  الصدد، 

العالية والثابتة.

واملستهلكني: تمنح تسميات املنشأ املستهلكني ضمانات بخصوص طرق اإلنتاج والجودة.

والتنمية االقتصادية: تسميات املنشأ أدوات تسهم يف تنمية األقاليم والبلدان واالرتقاء بها. فعندما 
يُشمل اسم منتج بحماية تسمية املنشأ، تستفيد املجتمعات املحلية من الوقع اإليجابي بطرق شتى أي:

رفع  إىل  املؤدية  التمييز  )اسرتاتيجية  للعمل  فرص  وإيجاد  اإلنتاج  زيادة  يف  التسمية  تساهم   
األسعار واملساعدة يف الوقت ذاته عىل مواصلة إنتاج املنتجات التقليدية(

تمكن التسمية من تحسني إعادة توزيع القيمة املضافة عرب سلسلة اإلنتاج برمتها انطالقاً من   
منتجي املواد الخام ووصوالً إىل الصانعني.

كيف يمكن حماية تسميات املنشأ؟    
)إجراءات التسجيل(

بعض املعلومات:

اعتم�د اتف�اق لش�بونة س�نة 1958 وع�دل يف 

اس�توكهولم س�نة 1967 ودخل حيز التنفيذ يف 

25 س�بتمرب 1966. وه�و اتفاق يدي�ره املكتب 

ال�دويل للويب�و ال�ذي يمس�ك الس�جل ال�دويل 

لتسميات املنشأ ويصدر نرشة عنوانها “تسميات 

املنش�أ” تتاح أيضاً يف صيغته�ا اإللكرتونية عىل 
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)املصدر: املعهد الوطني لتسميات املنشأ، فرنسا(

)املصدر: املجلس التنظيمي ملرشوب تيكيال(

)املصدر: قاعدة بيانات »لشبونة إكسربس«(

ISBN 978-92-805-2189-4  942)A( منشور الويبو رقم

نظام لشبونة:
الحماية الدولية ألدوات تعريف املنتجات املميزة من منطقة 

جغرافية معينة

املنتج: زيت

صاحب التسجيل: مستخدمو تسمية املنشأ املعنية من املنتجني ومجموعات املنتجني

منطقة اإلنتاج: اإلقليم املحدود ضمن مقاطعة بوش دو رون

القاعدة القانونية: املرسوم الصادر يف 27 أغسطس 1997

ينتج زيت زيتون وادي بو دو بروفانس يف إقليم صغر ال يزيد طوله عىل 25 

كيلومرتاً وعرضه عىل 7 كيلومرتات ويقع يف الضفة الرشقية من نهر رون. 

وتمنح الرتبة الصخرية نكهة مميزة لحبات الزيتون التي تستخدم فيما بعد 

لتحضر زيت الزيتون. وقد اعرتف بهذه امليزة الفريدة يف وقت الحق ومنحت 

تسمية منشأ فرنسية لزيت زيتون وادي بو دو بروفانس يف سنة 1996. 

ويستفيد 2300 منتج من حماية زيت الزيتون التي تمثل 20 يف املائة من 

اإلنتاج الوطني )000 400 لرت يف السنة(. وتتضمن قائمة املواصفات املنطبقة 

عىل استخدام التسمية متطلبات صارمة مثل كثافة املزروعات املرصح بها أو 

حجم شجر الزيتون أو الفرتة التي يجب خاللها عرص حبات الزيتون بعد التقاطها. وضماناً لالنتفاع بالحماية 

الدولية سجلت الهيئة الفرنسية املختصة )املعهد الوطني لتسميات املنشأ INAO( تسمية املنشأ الفرنسية فيما 

بعد لدى الويبو بناء عىل اتفاق لشبونة يف 29 يونيو 1998.              

املنتج: خزف
صاحب التسجيل: حكومة برو

ومنطقة  بيورا.  مقاطعة  ضمن  موروبون  إقليم  يف  الواقعة  شولوكاناس  منطقة  اإلنتاج:  منطقة 
شولوكاناس متاخمة ملنطقة فرياس )إقليم أياباكا( يف الشمال ومنطقة كاتاكاوس )إقليم بيورا( يف الجنوب 
ومناطق ال ماتانزا وموروبون وسانتو دومنغو يف الرشق ومنطقتي كاستيال )إقليم بيورا( وتامبوغراندي 

)سوالنا( يف الغرب يف جمهورية برو
امللكية  املنافسة وحماية  للدفاع عن  الوطني  للمعهد  التابع  املميزة  اإلشارات  مكتب  القانونية:  القاعدة 
الفكرية )INDECOPI(، عمالً بالقرار رقم OSD-INDECOPI/2006-011517 الصادر يف 26 يوليو 
2006، رقم السجل: 3                                                                     )املصدر: قاعدة بيانات »لشبونة إكسربس«(

املنتج: مرشوب كحويل

صاحب التسجيل: حكومة املكسيك

منطقة اإلنتاج: إقليم منطقة خاليسكو

وإعالن   1976 فرباير   10 يف  املؤرخ  التجارية  والعالمات  االخرتاعات  بشأن  القانون  القانونية:  القاعدة 

أكتوبر   13 الرسمية يف  املجلة  1977 واملنشور يف  أكتوبر   13 الصادر يف  الصناعية  الرتاث والتنمية  وزارة 

1977

اتفاق  بناء عىل   1978 تيكيال سنة  سجل مرشوب 

لشبونة الذي تديره الويبو مما أرىس صفة املرشوب 

منطقة  يف  املرشوب  هذا  إنتاج  وينحرص  الدولية. 

منطقة  )إقليم  املكسيك  يف  محدودة  جغرافية 

أي  لتحضره  األولية  املادة  تنمو  حيث  خاليسكو( 

نبتة األغاف الشبيهة بالصبّار. وقد ازدادت مبيعات 

استطاع  إذ  التسجيل  لهذا  نتيجة  تيكيال  مرشوب 

االسم  استعمال  املنتج بمنع  منتجوه ضمان جودة 

ملنتجات مصنوعة بمكونات مختلفة أو صادرة عن 

مناطق أخرى مما قد ييسء يف النهاية بسمعة املنتج 

املكسيكي األصيل ويضّلل املستهلك.

بعض األمثلة عىل تسميات املنشأ املسجلة بناء عىل نظام لشبونة

)رقم التسجيل: 669(، مسجل يف 78/3/6مرشوب تيكيال 

املنتج: جبنة

صاحب التسجيل: اتحاد منتجي جبنة بارميجانو رجيانو:

Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano, 4, piazza della Vittoria, Reggio Emilia 

منطقة اإلنتاج: إقليم مقاطعات بولونيا )الضفة اليرى من نهر رينو( ومانتوفا )الضفة اليمنى من نهر 

بو( ومودنا وبارما ورجيو إميليا

القاعدة القانونية: املرسوم رقم 1269 الصادر عن رئيس الجمهورية اإليطالية يف 30 أكتوبر 1955

 )رقم التسجيل: 513(، مسجلة يف 69/12/23جبنة بارميجانو رجيانو  

زيت زيتون
)رقم التسجيل: 806(، مسجل يف 98/6/29ال فاليه دي بو دو بروفانس 

)رقم التسجيل: 869(، مسجل يف 2006/10/31خزف شولوكاناس 
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