
  مشروع قانون حماية المؤشرات الجغرافية
  

  الفصل األول
  أحكام عامة

  
  
  تعاريف: األولىلمادة ا

ة إال إذا        اني التالي اه المع من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يفهم من المفردات والعبارات المدرجة أدن
  :دل النص على خالف ذلك

  .وزير االقتصاد والتجارة: الوزير -
  .صاد والتجارة وزارة االقت:الوزارة -
  . مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد والتجارة:المصلحة -
  . الدائرة المختصة بتسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية وتسميات المنشأ:الدائرة -
ة  - سمية التقليدي ة        : الت ستهلك بمنطق ا الم ة يربطه ر جغرافي ة أو غي سمية جغرافي ي ت ه

  .جغرافية معينة
سمية المتما - سة الت ة أو المتجان ات    : ثل رى إال أن المنتج سمية أخ شابهة لت سمية م ي ت ه

  .المعنية بالتسمية ال تعود إلى المنطقة الجغرافية نفسها
ه        : تسمية الجنس  - ي          هي اسم المنتج الذي، على الرغم من أن ة الت ان أو المنطق ينتمي للمك

غة الدارجة في لبنان على     آان ينتج فيها باألساس، قد أصبح مطابقا للعبارة المألوفة في الل          
  .أنها االسم الدارج للسلعة بغض النظر عن منشئها الجغرافي

  . طلب تسجيل المؤشر الجغرافي أو تسمية المنشأ:الطلب -
سجيل أو                :اللجنة - رارات الت ى ق سجيل واالعتراضات عل  اللجنة المناطة دراسة طلبات الت

  .الرفض
  عيا مع الجريدة الرسمية  ملحق خاص بالملكية الفكرية يصدر أسبو:النشرة -
شأ أو              : المنطقة الجغرافية  - سمية المن ي أو ت ا المؤشر الجغراف هي المنطقة التي يشتهر فيه

تج                تتمرآز فيها عملية اإلنتاج أو تتمرآز فيها العوامل الطبيعية والبشرية التي تعطي المن
  .خصائصه

  . المعدلة1883معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية للعام : معاهدة باريس -
ي - ذي :المرسوم التطبيق وم ال ي المرس ذ ف ر  يتخ راح وزي ى اقت اء عل وزراء بن  مجلس ال

  .االقتصاد ويعنى بتطبيق بعض أحكام هذا القانون
  
   تعريف المؤشر الجغرافي : الثانيةالمادة

تج                              ى من دل عل د، ي تثنائية، اسم بل ان محدد أو في حاالت اس ة أو مك  المؤشر الجغرافي هو اسم منطق
زة أخرى                          ة مي ة أو شهرة أو أي ة معين ه نوعي د ولدي ك البل ان أو ذل ك المك ينتمي إلى تلك المنطقة أو ذل
ة المحددة                       ة الجغرافي ك المنطق ي تل داده ف ه أو إع تعود لمنشئه الجغرافي وتتم عمليات إنتاجه أو تحويل

  .عينها



رة وفقا للشروط المنصوص    يصبح المؤشر الجغرافي محميا عندما يسجل لدى وزارة االقتصاد والتجا         
  .عليها في الفصل الثاني من هذا القانون

  

  تعريف تسمية المنشأ: الثالثةالمادة 

ود                            ان وتع ة أو المك ك المنطق شأه في تل تج من ى من تسمية المنشأ هي اسم منطقة أو مكان محدد يدل عل
ى العوا      شرية    نوعيته أو ميزاته أصال وحصرا إلى تلك المنطقة الجغرافية مشتملة عل ة والب مل الطبيعي

  . شرط أن تتم عمليات اإلنتاج والتحويل واإلعداد ضمن المنطقة الجغرافية المحددة

ة               ة عن منطق ة مختلف ة جغرافي ويمكن أن تأتي المواد األولية للمنتجات المعنية بتسمية المنشأ من منطق
  :التحويل إذا توفرت الشروط التالية مجتمعة

  .د األولية محدودةأن تكون منطقة إنتاج الموا -

 .أن تتوافر شروطا خاصة إلنتاج المواد األولية -

  . أن يتوافر نظام رقابة يراقب احترام هذه الشروط -

  

شروط المنصوص                         ا لل دى وزارة االقتصاد والتجارة وفق سجل ل دما ت ة عن شأ محمي سمية المن تصبح ت
  .عليها في الفصل الثاني من هذا القانون

  

   التقليديةالتسميات: المادة الرابعة

تج ينتمي                 تعتبر مؤشرات جغرافية التسميات التقليدية، الجغرافية أو غير الجغرافية، التي تشير إلى من
  . من هذا القانون2إلى منطقة أو مكان معين وتتوافر فيه الشروط المذآورة في المادة 

ى     تعتبر تسميات منشأ التسميات التقليدية، الجغرافية أو غير الجغرافية، التي ت   تج ينتمي إل ى من شير إل
  . من هذا القانون3منطقة أو مكان معين وتتوافر فيه الشروط المذآورة في المادة 

  
  مجال تطبيق القانون: الخامسةالمادة 

صّنعة            ة أو الم ة المحول ة الزراعّي ات الغذائّي ة والمنتج ات الزراعّي ى المنتج انون عل ذا الق ق ه يطّب
  .شروبات الروحيةوالمنتجات الحرفّية والنبيذ والم

ا يخ ي م ذبص تف واد من ،النبي ام الم ى 11 تراعى أحك م 18 ال انون رق ق 216/2000 من الق  المتعل
   .بإنتاج وتصنيع وبيع واستيراد النبيذ

  
  الجهة صاحبة الصالحية للتسجيل: السادسةالمادة 

  . شأتنشأ في المصلحة دائرة مختصة بتسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية وتسميات المن
  . أو رفض تسجيلها تنشأ لجنة للنظر في طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية وتسميات المنشأ
 .تحدَّد األصول واآللية المتبعة لعمل الدائرة واللجنة في المرسوم التطبيقي



  
  سجل المؤشرات الجغرافية وتسميات المنشأ: السابعةالمادة 

  .فية وتسميات المنشأ المحميةتمسك الدائرة سجال تقيد فيه المؤشرات الجغرا
  :يتضمن هذا السجل

  .اسم المؤشر الجغرافي أو تسمية المنشأ -
 .اسم الجهة طالبة التسجيل -
 .تحديد هيئة الرقابة التي ستراقب احترام دفتر الشروط -
 .دفتر الشروط  -
 .تاريخ التسجيل -
  .تاريخ نشر التسجيل -



  الفصل الثاني
  جراءات التسجيلإ

  
  

  حاب الحق في التسجيلأص: الثامنةالمادة 
  :إلى الوزارة حماية المؤشرات الجغرافية وتسميات المنشأ يكون للجهات التالية الحق في تقديم طلبات

ارين               - أ % 50: تجمعات المنتجين أو المحولين المعنية بالمنتج والتي لها صفة تمثيلية ضمن معي
  .من عدد المنتجين أو المحولين% 50من حجم اإلنتاج و

ة                الشخص الطبي  - ب ي منطق سجيل ف َتج موضوع الت عي أو المعنوي الذي يكون المنتج الوحيد للمن
  .معينة

  
  طلب التسجيل: التاسعةالمادة 

  :طلب التسجيل ما يلييجب أن يتضمن  
  . اسم الجهة طالبة التسجيل والمستند الذي يثبت تمثيلها-أ
  .تحديد ما إذا آانت التسمية مؤشر جغرافي أو تسمية منشأ -ب
ين   الع-ج ة ب ا ووصف العالق ة عينه ة الجغرافّي أتي من المنطق َتج ي ي تثبت أّن المن ناصر الت

  .المنتج ومصدره وتتبع اثر المنتج
  . من هذا القانون11 دفتر الشروط المشار إليه في المادة -د
تج -ه ين المن صلة ب ات ال ة إلثب ة والقانونّي صادّية والتاريخّي ة واالقت ستندات التقني ة الم  آاف

  .رهومصد
  

  تعيين حدود المنطقة الجغرافية: العاشرةالمادة 
صائص            ة بالخ رة إداري ل دائ ع آ رط أن تتمت ة ش ة أو إداري ة طبيعي ة الجغرافي دود المنطق ون ح تك

ا  شرية ذاته ة والب ي     . الطبيعي ب ف ة الطل دة لدراس ة المعتم ي اآللي دود ف ين الح ات تعي ة إثب نظم عملي ت
  .المرسوم التطبيقي

  
  دفتر الشروط:  عشرةالحاديةالمادة 

  :يجب أن يتضمن دفتر الشروط ما يلي
  .اسم المنَتج  - أ
  .تحديد المنطقة الجغرافية المعينة - ب
  .وصف المنتج وخصائصه  - ج
  .وصف طريقة الحصول على المنتج -د
  .تعيين هيئة الرقابة التي ستراقب مطابقة المنتج لدفتر الشروط -ه
  . العناصر المتعلقة بالتوضيب وبالملصقات-و
  .المتطلبات التي تفرض احترامها األحكام المحلية الخاصة -ز

  . يعالج المرسوم التطبيقي لهذا القانون عناصر دفتر الشروط بشكل تفصيلي
  

  دراسة طلب التسجيل: الثانية عشرةالمادة 
  .تحدد آلية وآيفية دراسة الطلب من قبل اللجنة في المرسوم التطبيقي لهذا القانون



دد بمرسوم يت ا يح ى آم اء عل شهادة بن ى ال م الحصول عل داع ورس وزراء رسم االي ي مجلس ال ذ ف خ
  .اقتراح الوزير

.  
 

  نشر طلب التسجيل: المادة الثالثة عشرة
نشر تصريح عن      يتوجب على الدائرة   ، قابالن للتسجيل   المؤشر الجغرافي أو تسمية المنشأ     إذا تبين أن  
  .نشر القرار الكترونيًا على موقع الوزارة النشرة على نفقة طالبي التسجيل آما ي فيالتسمية

  
  شروط االعتراض : المادة الرابعة عشرة

شأ أو رفض       سميات المن ة وت رات الجغرافي سجيل المؤش ى ت ر باالعتراضات عل ة النظ ولى اللجن تت
 .تسجيلها
  : طلب التسجيل شرط توفر أي من الحاالت التالية أن يعترض علىصاحب مصلحة يحق لكل

 .تسمية المطلوب حمايتها ال تتوافر فيها الشروط المحددة في هذا القانون إذا آانت ال - 
ة                -  وق المتعلق ال الحق ى سبيل المث سبة، عل وق المكت أي حق من الحق سمية تضر ب إذا آانت الت

ر                    ة وغي سبة بحسن ني بعالمة تجارية تتمتع بالحماية في لبنان شرط أن تكون هذه العالمة مكت
 .متجانسة آليًا أو جزئيًا/ اثلةقابلة لإللغاء، بتسمية متم

تج   -  م الجنس للمن ي اس سمية ه ت الت ذا   إذا آان ن ه ى م ادة األول ي الم وارد ف ف ال ا للتعري وفق
 .القانون

 . غير ممثلين في التجمع الذي قدم الطلبإذا آان منتجون معنيون بالمنتج في المنطقة المعينة - 
  

سمية             : المادة الخامسة عشرة   سجيل المؤشر الجغرافي أو ت ول أو رفض ت رار قب ى ق االعتراض عل
  المنشأ والطعن بهذا القرار 

ي                           - أ ة الت ام اللجن راض أم ق االعت ة للطعن عن طري رفض قابل القبول أو ال ة ب إن قرارات اللجن
  .أصدرت القرار

سميات ال      - ب سجيل ت رة ت ارة، دائ صاد والتج ى وزارة االقت ة إل راض آتاب ّدم االعت شأ  يق من
 .والمؤشرات الجغرافية، التي تحيله إلى اللجنة خالل مدة خمسة أيام من تاريخ استالمها له

  . تصدر اللجنة وبعد سماع الجهة المعترضة قرارا معلال إما بقبول االعتراض أو رفضه- ج
ة                    -د زم الجه ا أن تل  في حال اتخذت اللجنة بنتيجة االعتراض قرارا قضى بقبول التسجيل يحق له
  .لمعترضة بتنفيذ ما تراه مناسبا من األحكام لقبول تسجيل المؤشر الجغرافي أو تسمية المنشأا
ة           -ه ام محكم ق اإلدعاء أم  إن القرار الصادر نتيجة االعتراض قرارا نهائيا قابال للطعن عن طري

  .الغرفة االبتدائية الناظرة في القضايا التجارية
نة أو بقرار مبرم من المحكمة، تبقى الرسوم المدفوعة    إذا رفض طلب التسجيل بقرار من اللج  -و

  .إيرادا للخزينة
  .  تحدد مهل االعتراض في المرسوم التطبيقي لهذا القانون-ز
   



  
  

  شهادة تسجيل المؤشرات الجغرافية وتسميات المنشأ المحمية: المادة السادسة عشرة
اريخ     يوما 15 المنشأ خالل مدة     يصدر رئيس الدائرة شهادة بتسجيل المؤشر الجغرافي أو تسمية          من ت

  .تعتبر التسمية مسجلة من تاريخ إيداع الطلبو. صدور قرار اللجنة بقبول طلب التسجيل
  

  نشر تسجيل المؤشرات الجغرافية وتسميات المنشأ: المادة السابعة عشرة
 9قا ألحكام المادة   والبيانات المتعلقة بها وف   المسجلة  المؤشرات الجغرافية وتسميات المنشأ     جميع  تنشر  

وزارة االقتصاد  أصحاب التسمية آما تنشر الكترونيًا على موقع        على نفقة   من هذا القانون، في النشرة      
  .والتجارة

  
  تعديل دفتر الشروط:  الثامنة عشرةالمادة

سجيل                     سها الخاصة بالت ق اإلجراءات نف عند التقدم بطلب لتعديل دفتر الشروط من قبل المنتجين، تطب
ر                   17 إلى   8 ألحكام المواد من     وفقًا ى دفت ديل الطارئ عل ة أن التع أت اللجن  من هذا القانون إال إذا ارت

  . الشروط طفيفا
  

  إلغاء التسجيل: المادة التاسعة عشرة
  :يلغى التسجيل في الحاالت التالية

 .بناء على طلب المنتجين المسجلين  - أ
 . هذا القانون من25بناء على طلب هيئة الرقابة وفقا ألحكام المادة  - ب
شأ ضمن                     -ج سمية المن ي أو ت  بناء  لطلب آل ذي مصلحة في حال عدم استعمال المؤشر الجغراف

سجيل اريخ الت دأ من ت ل تب ى األق ة عل دة خمس سنوات متتالي ة لم سقط حق . األراضي اللبناني وي
سم                  ي أو ت شأ   المطالبة باإللغاء في حال قام المنتجون المسجلون باستعمال المؤشر الجغراف ية المن

شأ في                .قبل شهر من تاريخ التقدم بطلب اإللغاء       سمية المن ي أو ت على أن ال يلغى المؤشر الجغراف
حال أثبت المنتجون المسجلون أنه لم يكن لديهم النية بعدم االستعمال أو االهمال فضًال عن وجود               

أنها                         ة من ش ل الحكوم ق مفروضة من قب تهم من االستعمال، آوجود عوائ ق   ظروف منع أن تعي
ارة ع       . التج ه بجمي ن تقديم سجلين ويمك ين الم ى المنتج ات عل بء االثب ع ع ة، يق ذه الحال ي ه وف
 . الطرق

  . يتم نشر اإللغاء في النشرة على نفقة المنتجين المسجلين



  الفصل الثالث
  حماية المؤشرات الجغرافية وتسميات المنشأ

  
  

  نطاق الحماية :  المادة العشرون
  : ت الجغرافية وتسميات المنشأ تمنعإن حماية المؤشرا

 .آل استخدام لتسمية محمية على منتج مماثل أو غير مماثل للمنتج المحمي - 
ر            -  ي دفت ا ف صوص عليه شروط المن ستوفي ال تج ال ي ى من ة عل سمية محمي تخدام لت ل اس آ

  .الشروط
 .آل استخدام يسمح باالستفادة من شهرة التسمية واالستثمارات الجارية عليها - 
 .ستخدام من شأنه أن يخدع المستهلك في ما يتعلق بمصدر المنتجآل ا - 
أي تقليد للتسمية إذا لم يكن منشؤها المكان المشار إليه بتلك التسمية حتى لو تمت اإلشارة إلى        - 

ل        ارات مث ة بعب ة أو مقرون سمية مترجم ر الت م ذآ ي، أو ت تج الحقيق صدر المن وع"م أو " ن
 .ا يشابههاأو م" تقليد"أو " طريقة"أو " صنف

ًا عن مصدر                     -  أي تقليد لتكييف أو شكل المنتج، أو تغليفه أو دعايته مما قد يخلق انطباعًا خاطئ
 .المنتج الحقيقي

ادة             -  وم الم ر مشروعة بمفه سة غي شكل مناف شأ ي  10أي استعمال لمؤشر جغرافي أو تسمية من
 .مكرر من معاهدة باريس

  
    المحمية استخدام التسمية:  المادة الحادية والعشرون

  .آل ُمنَتج يستوفي جميع الشروط الواردة في دفتر الشروط يتمتع بحق استخدام التسمية المحمية
  

  االستثناءات من الحماية :  المادة الثانية والعشرون 
  . تستثنى من الحماية تسميات الجنس

ة   سميات المتماثل ال الت ي ح ى أن ال   / وف ا عل ل منه نح لك ة تم ان الحماي سة، ف ذا  المتجان ؤدي ه  ي
ور    ن الجمه ي ذه اس ف ق التب ى خل تعمال إل ك    . االس ن تل ل م رن آ ة أن تق ذه الحال ي ه ويجب ف

ا              ز بينه ة تمكن الجمهور من التميي شأ الخاص            . التسميات بدالالت آافي د اسم المن ا يجب تحدي آم
  .بالمنتج بشكل واضح وبارز على المنتج

  
  تسميات المنشأ والعالمات التجارية /ات الجغرافيةالعالقة بين المؤشر:  المادة الثالثة والعشرون 

شأ             سمية من ي أو ت يجوز استعمال العالمة التجارية أو جزء من العالمة التي تشتمل على مؤشر جغراف
  . إذا آان الحق في هذه العالمة قد اآتسب من خالل استعمالها بحسن نية قبل تاريخ العمل بهذا القانون

سمية                   وفي حال سوء النية يكون أل      ي أو ت ى مؤشر جغراف شتمل عل ي ت ة الت صحاب العالمات التجاري
  . منشأ، مهلة ثالث سنوات لتصحيح أوضاعهم تحت طائلة شطب عالماتهم

  
  استخدام اسم الشخص :  المادة الرابعة والعشرون

  .يجوز أن يستعمل أي شخص اسمه أو اسم سلفه في نشاطه التجاري على وجه ال يضلل الجمهور
  .لطة القضائية المختصة القرار في هذا الشأنتأخذ الس



  الفصل الرابع
   على المؤشرات الجغرافية وتسميات المنشأالرقابة

  
  

   هيئة الرقابة :  المادة الخامسة والعشرون 
شكيل                         نظم في المرسوم التطبيقي ت شأ وي سميات المن ة وت ى المؤشرات الجغرافي ة عل تنشأ هيئة للرقاب

  . وآلية الرقابة وتكاليفهاالهيئة ودورها وماهيتها
  

ادة           ام الم انون   15في ما يختص بالنبيذ، تطبق أحك ع     216/2000 من الق صنيع وبي اج وت ق بإنت  المتعل
  .واستيراد النبيذ

  
  تكاليف الرقابة :  المادة السادسة والعشرون 

ز       ة االلت ة مراقب ستلزمها عملي ي ت اليف الت سمية التك ستخدمون الت ذين ي ون ال ل المنتج دفتر يتحم ام ب
  .الشروط



  الفصل الخامس
  العقوبات

  
  

  العقوبات :  المادة السابعة والعشرون 
ى                    ين إل ة من خمسة مالي ى ثالث سنوات وبالغرام ة أشهر إل رة   50يعاقب بالحبس من ثالث ون لي  ملي

  . من هذا القانون20 أحكام المادة ةخالفقام بملبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من 
  

  مضاعفة العقوبة في حالة التكرار : لثامنة والعشرون المادة ا
  .تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل في حالة التكرار

  
  التعويض على صاحب الحق :  المادة التاسعة والعشرون 

شمل                ضا ي ق المتضرر تعوي يلزم آل من اعتدى على حقوق مستعملي التسمية المسجلة بأن يدفع للفري
ى             األضرار ال  مادية والمعنوية والربح الفائت والربح الذي جناه المعتدي والخسارة الالحقة باإلضافة إل

  .المصاريف واألتعاب
  

  عقوبات ثانوية :  المادة الثالثون 
ا                       ين يوم دة ثالث يجب أن يتضمن آل حكم يصدر في جرم معاقب عليه في هذا القانون، لصق الحكم لم

ة          ا المحكم ي تعينه صناعة                في األماآن الت ق الخاسر وغرف التجارة وال المختصة وفي مكاتب الفري
  .والزراعة ونشره في جريدتين محليتين واسعتي االنتشار على نفقة الفريق الخاسر

  



  الفصل السادس
  أحكام نهائية

  
  

  المرسوم التطبيقي :  المادة الحادية والثالثون 
ين           تنظم آيفية تحديد المؤشرات الجغرافية وتسميات المنشأ و        ات تعي ة وإثب ل اللجن دراسة الطلب من قب

ان بمرسوم يتخذ في             الحدود وتسمية هيئة الرقابة وتنظيم عملها وتسويق المؤشرات الجغرافية في لبن
  .مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير خالل شهرين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ

  
  القانون سريان مفعول :  المادة الثانية والثالثون 

 .يعمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية


