
تأثري ذلك عليكم مدى 

ة الحرصيّة  إّن محاوالت االتحاد األورويّب املطالبة بامللكيّ

لهذه األسامء تهّدد بتقليص خيارات اإلمداد العاملي باألجبان 

من الواليات املتحدة كام ومن غريها من كربى البلدان 

األخرى املصّدرة ملنتجات األلبان واألجبان. لذلك يف حال 

حصل االتحاد األورويب عىل مراده، سيرتاجع عدد مورّدي 

ز الواليات املتحدة بأنّها أّمة متعّددة الثقافات، تقوم عىل مهاجرين وفدوا إليها من مختلف بلدان العامل.  تتميّ

ة استقت مهاراتها يف إنتاج األجبان من مهاجرين  لذلك ميكن القول إّن العديد من رشكات األجبان األمريكيّ

أوروبيّني أتوا إىل أمريكا طامحني يف غٍد أفضل وحاملني أفضل وصفاتهم لصناعة األجبان. فكانت إنطالقة 

ة منذ حواىل قرنني، حيث بدأ منتجو األجبان أّواًل بصناعة األجبان األكرث شهرًة يف  صناعة األجبان األمريكيّ

بلدانهم األّم، مثال “البارميزان” و”الفيتا” وغريهام، وهي تقاليد حافظوا عليها حتّى يومنا هذا ألّن هذه األجبان 

ة، وهي تالقي منذ ذلك الحني نجاًحا زاهرًا يف  ات يف املنازل األمريكيّ أصبحت، منذ فرتة طويلة، من األساسيّ

ة  ا، ذلك أّن أسامء بعض هذه األجبان الرائجة األمريكيّ ا مقلق جدًّ الكثري من البلدان األخرى. غري أّن الوضع حاليًّ

ة الحرصيّة لتلك األسامء. الصنع تواجه تهديًدا بفعل محاوالت االتحاد األورويب املطالبة بامللكيّ

n  بلغ حجم جنب الفيتا املصنوع خارج اليونان يف 2014 أكرث من 790000 طّن، أي ما يزيد عن 10 أضعاف كّمية الفيتا التي تّم
ة املصدر. إنتاجها يف اليونان، كام أّن 64 باملائة من مجموع الصادرات من جنب الفيتا غري يونانيّ

n  622817 يف 2014، بلغت نسبة البارميزان املنتج خارج إيطاليا 49 باملائة من مجموع اإلنتاج العاملي من البارميزان الذي سّجل
ا كان مصدره غري إيطايّل. طّن. كام وتبنّي أّن 72 باملائة من البارميزان الذي تّم التداول به عامليًّ

n  ا أكرب بلد منتج للواليات املتحدة تاريخ عريق يف صناعة األجبان بدأ مع توافد املستوطنني األوروبيني األوائل، وهي حاليًّ
لألجبان يف العامل، ذلك أّن إنتاجها من األجبان يف العام 2014 بلغ 5،3 مليار طن، وقد وفّرت بذلك مروحة كربى من الخيارات 

وإمداد ثابت يلبّي الطلب العاملي املتزايد عىل األجبان.

معلومات 
مفيدة

األجبان بشكل كبري يف املستقبل، األمر الذي سيؤّدي إىل 

ارتفاع يف األسعار وقد يفرض عىل الشارين تغيريًا يف عمليات 

االسترياد التي يعتدونها ويف عالقاتهم الجاريّة القامئة. وال 

بّد من اإلشارة هنا إىل األثر التجارّي الكبري الذي سيطال 

حصصهم من السوق ومبيعاتهم وأرباحهم.

ا دامئً مفتوحة  إمداد  خيارات 

أسعارها وتيّس  األجبان  تنّوع 



تراجع كبري يف حجم مبيعات منتجات غذائية شائعة 

ز مجلس صادرات  كثرية يف جميع أنحاء العامل. لذلك يركّ

األلبان واألجبان األمريكية، ممثّل صناعة األلبان واألجبان 

األمريكية، عىل الوقع املحتمل لهذه املسألة عىل أسواق 

األجبان الدولية، وعىل الخطر الذي تشّكله عىل قطاعات 

اللحوم والنبيذ والخضار والفاكهة:

n  سيضطّر الكثري من املنتجني واملصّدرين أن يبذلوا

ة  جهود كبرية ومكلفة لتغيري بطاقات املعلومات البيانيّ

والعالمات التجارية الخاصة مبنتجاتهم، األمر الذي سيؤثّر 

ة تسويقها ويحّد من قيمة العالمات التجاريّة  عىل قابليّ

ا ويربك املستهلكني. املعروفة دوليًّ

n  إّن مستوردي ومعيدي تصدير األجبان الرائدة والعالمات

التجارية لألجبان قد يواجهون دعاوى قضائية الستريادهم 

أجبان تحمل أسامء خاضعة لحامية امللكية من قبل االتحاد 

األورويب وبلدان أخرى، وقد يخسون أسواق قيّمة عملوا 

ا عىل  لسنوات طويلة عىل إرسائها، األمر الذي سيؤثّر سلبً

عائداتهم من استثامراتهم السابقة يف بناء العالمات التجارية 

ة. كام وعىل أرباحهم ومبيعاتهم الحاليّ

n  بائعو التجزئة قد يبيعون كّميات أقل من املنتجات

املفّضلة ويواجهون أسئلة وتعليقات من املستهلكني. 

وسيرتاجع عدد أصناف األجبان املعروفة وقد تتقلّص 

هوامش ربحهم أيًضا.

n  املستهلكون لن يتعرّفوا بعد اآلن عىل املنتجات املعتادة

وسيصابون باإلرباك يف ما يتعلّق بالعالمات التجارية 

واملنتجات املفّضلة بالنسبة إليهم. أضف أّن خياراتهم 

ستتقلّص وقد ينتج عن ذلك ارتفاع يف األسعار بسبب تراجع 

املنافسة ضمن فئة منتجات متعارف عليها.

أسامء األجبان الشائعة:
فيتا

جورجونزوال

جرجونزوال فيتا

أسامء األجبان الشائعة:

عملت الرشكات السنغافوريّة للتسويق لها وأصبح الطلب 

ا  عليها كبريًا. غري أّن املورّدين الذين يتّم التعامل معهم حاليًّ

هم بشكٍل رئيس من بلدان ال يسمح لها االتحاد األورويّب 

ببيع هذه املنتجات وهي بالتايل مهّددة بأن يتّم فرض قيود 

عليها. وإذا وافقت سنغافورة عىل حامية ملكية تسمية “فيتا” 

بصفتها داللة جغرافية، قد يتّم مثالً إلزام مستوردي الفيتا 

الدمناركية واألسرتالية بإيجاد مورّدين جدد يونانيّني وأعىل 

كلفة لهذا الجنب، وذلك عمال باتفاقية التجارة الحرّة هذه.

n  ا استخدام مصطلح كوستاريكا: تحرص كوستاريكا حاليًّ

“بارميزان” باملنتجني اإليطاليّني دون غريهم عىل الرغم من 

أّن هذا املصطلح لطاملا كان مستخدًما يف كوستاريكا ويف 

جميع أنحاء العامل. وكان لهذا القرار وقع كبري عىل منتجي 

يني الذين كانوا يبيعونها يف هذا البلد  تلك األجبان املحلّ

طوال عقود، كام وعىل الواردات األخرية من الواليات املتحدة 

التي ساعدت يف تعزيز الطلب عىل األجبان هذه من خالل 

توسيع مروحة خيارات اإلمداد املتاحة.  

إّن الواليات املتحدة وغريها من البلدان مستاءة بشّدة من 

ة أسامء األغذية الشائعة، ويعود ذلك  مسألة حامية ملكيّ

ا إىل تاريخها العريق يف إنتاج الكثري من هذه األجبان.  جزئيًّ

فالبارميزان يصنع يف الواليات املتحدة منذ أكرث من قرن وسبق 

أن فازت رشكات أمريكية بعّدة جوائز دولية يف مجال األجبان، 

مثال “البارميزان” و”الفيتا” وغريهام، وقد أصبحت اآلن 

أسامؤها مهّددة بامللكية الحرصية بسبب الدالالت الجغرافية. 

لذلك تعترب جهود االتحاد األورويب للحّد من املنافسة ومن 

خيارات اإلمداد الدولية متعارضة بشكٍل صارٍخ مع التوّجه 

العاملي نحو املزيد من األسواق املفتوحة ونحو مروحة كربى 

من األصناف والخيارات للشارين واملستهلكني.

وما مل يتّم التحّقق من سالمة الجهود التي تبذلها أي 

مجموعة “لتملّك” املصطلحات العاّمة، سيؤّدي ذلك إىل 

ا دامئً مفتوحة  إمداد  خيارات 

تنّوع األجبان وتيّس أسعارها



إنضّمت رشكات أمريكية عديدة إىل تحرّك عاملي من شأنه 

العمل عىل وقف هذا التجاوز يف حامية الدالالت الجغرافّية، 

نة.  ة معيّ أي أسامء املنتجات املنسوبة إىل منطقة جغرافيّ

وتعمل الرشكات األمريكية هذه مع حلفاء دوليّني من اثني 

ا للتصّدي لهذا التهديد الذي يشّكل خطرًا  عرش بلًدا تقريبً

ة اإلمداد العاملي، وذلك من خالل اإلتحاد الخاص  عىل تنافسيّ

بأسامء األغذية الشائعة.

ا أن يعي املستخدمون النهائّيون واملستوردون،  من املهّم جدًّ

الذين يقّدمون أجبان ولحوم ومنتجات أخرى من بلدان 

مختلفة، أن يعوا فداحة هذه املسألة وأن يدعموا الجهود 

الرامية إىل دحض مطالبات االتحاد األورويب هذه، ألّن العمالء 

يعرفون أسامء منتجاتهم املفّضلة ويثقون بها. وعندما ال 

يُسمح إاّل للرشكات األوروبية بتسويق األجبان وغريها من 

املنتجات الشائعة باألسامء التي اعتاد عليها العمالء، ستنحرص 

ة يف األسواق، وترتفع األسعار،  األصناف وترتاجع التنافسيّ

وسكون لذلك تأثريات تجارية سلبية عىل الشارين، كام وعىل 

املستهلكني نظرًا لتقلّص خيارات اإلمداد. 

ال يعرتض املنتجون األمريكيون عىل مفهوم الدالالت 

الجغرافية التي تحمي أسامء املنتجات املقرتنة مبنطقة 

نة، مثال “الربمجيانو ريجيانو” من بارما يف إيطاليا، أو  معيّ

ة  “غودا هولند”. لكن عندما تحاول رشكات متلك حقوق ملكيّ

ة، بسط الحامية وصفة الحرصيّة عىل  لهذه الدالالت الجغرافيّ

ملكية أسامء عاّمة مثال “بارميزان”، و”جرجونزوال”، و”أسياجو”، 

ا كلامت مفردة ضمن الدالالت  و”فيتا”، وهذه تكون غالبً

ة، يعترب ذلك تجاوز واضح يرمي إىل اجتزاء املنافسة. الجغرافيّ

ينشط االتحاد األورويب جاهًدا يف إطار اتفاقيات التجارة 

ات الدالالت الجغرافية  الحرّة لبسط امتداد حامية ملكيّ

بشكٍل غري سليم، وقد نجحت جهوده لألسف يف بعض 

الحاالت، ال سيّام يف:

n  كوريا: حيث تّم منع منتجي األجبان غري األوروبيّني

من بيع أجبان: “أسياجو” أو “فيتا” أو “فونتينا” أو 

“جرجونزوال” يف كوريا، وتّم حظّر تسويقها بهذه األسامء. 

أّما هذا املنع فقد صدر نتيجة مطالبة االتحاد األورويب 

بذلك مبوجب اتفاقية التجارة الحرة املعقودة بينه وبني 

كوريا، وكان وقع هذا املنع كبريًا عىل املستوردين الكوريّني 

ألنّه قلّص مروحة البلدان والرشكات التي ميكنهم رشاء هذه 

املنتجات منها.

n  سنغافورة: يف سياق مفاوضاتها مع االتحاد األورويب

بشأن اتفاقية التجارة الحرّة بينهام، وافقت سنغافورة عىل 

حامية قامئة طويلة من الدالالت الجغرافية بعد خضوع 

هذه األخرية للتدقيق من السلطات السنغافوريّة. وتضّم 

هذه القامئة أجبان



زوروا CommonFoodNames.com للمزيد حول اإلتحاد 

الخاص بأسامء األغذية الشائعة وعن مهّمته بالنيابة عن 

املنتجني والشارين واملستخدمني النهائيني واملستهلكني 

العامليّني.

نحن نحّض الرشكات املعنّية، منتجة كانت أم شارية، 

لالنضامم إىل اإلتحاد الخاص بأسامء األغذية الشائعة ملحاربة 

هذا التهديد العاملّي املتنامي لخيارات اإلمداد، من خالل 

طلب العضويّة يف االتحاد أو طلب املزيد من املعلومات 

ة إىل حكوماتها.  لتسهيل إيصال قلقها حول التجارة والتنافسيّ

إتخذوا هاتني الخطوتني عرب االتصال باإلتحاد الخاص بأسامء 

 األغذية الشائعة عىل الربيد االلكرتوين

.info@commonfoodnames.com

n CommonFoodNames.com للمزيد من املعلومات حول هذا التهديد، زوروا

n  لالنضامم إىل االتحاد أو لطلب معلومات info@commonfoodnames.com :اتصلوا باإلتحاد الخاص بأسامء األغذية الشائعة عرب
إضافية لتسهيل إيصال مخاوفكم إىل حكوماتكم يف مجال التجارة والتنافسية.

n  :وميكن للعمالء االتصال مبجلس صادرات األلبان واألجبان األمريكية. إليجاد ممثّل للمجلس بالقرب منكم، زوروا
.ThinkUSAdairy.org/global-presence

ا دامئً مفتوحة  إمداد  خيارات 

تنّوع األجبان وتيّس أسعارها

املساعدة؟ ميكنكم  كيف 

إّن اإلتحاد الخاص بأسامء األغذية الشائعة تحالف دويّل 

مستقّل ال يبغى الربح، يعمل إليقاف املحاوالت الرامية إىل 

احتكار األسامء الشائعة العاّمة التي أصبحت جزًءا من املجال 

العام. ويسعى االتحاد إىل تعزيز تبّني منوذج مالئم لحامية 

ة واألسامء العاّمة لألغذية.  كّل من الدالالت الجغرافية الرشعيّ

وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن مجلس صادرات األلبان واألجبان 

األمريكية وعدد من رشكات األلبان الرائدة هي من األعضاء 

املؤسسني لالتحاد إىل جانب منتجني من أمريكا الالتينية 

وأسرتاليا ومناطق أخرى. وقد بدأ هذا التحرّك عندما بدأت 

عّدة بلدان يف إدخال سياسة الدالالت الجغرافة إىل أنظمتها، 

األمر الذي دفع مبنتجي األغذية وبائعي التجزئة يف هذه 

البلدان إىل االهتامم بحامية املصطلحات الشائعة. 

منذ تأسيسه يف 2012، سّجل اإلتحاد الخاص بأسامء األغذية 

الشائعة نجاًحا كبريًا لجهة زيادة الوعي حول هذه املسألة 

ودرء التهديدات التي تطال األسامء الشائعة.

لالتصال 
بنا:

ة مقابل األسامء العاّمة: الدالالت الجغرافيّ

جنب البارمجيانو ريجيانو، ال يتنج إال يف 
منطقة بارما يف إيطاليا.

جني البارميزان، إسم عام وينتج يف 
بلدان كثرية حول العامل.
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