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  الجمهورية اللبنانية

 لتجارة وزارة االقتصاد وا  

  
  

 
المؤشرات الجغرافية يقصد بالتسميات الجغرافية  ما هي التسميات الجغرافية؟

  .وتسميات المنشأ
  
  

هـو   ما هو المؤشـر الجغرافـي؟  
حّدد منشأ سلعة ما في أراضي بلـد عـضو،          يمؤشر  

أو في منطقة أو موقع في تلك األراضي، حين تكون 
النــــّوعية أو الـــّسمعة أو الـــّسمات األخـــرى لهـــذه 
الـــّسـلعة تعـــود بـــصورة أساســـية إلـــى منـــشئها  

  .الجغرافي
  
  

هـي أي    ما هي تسمية المنـشأ؟    
أ منـتج ببلـد معـّين أو بمنطقـة أو       مؤّشر يحّدد منـش   

 إذا آانـت نوعّيـة المنـتج        في هذا البلد  بموقع معّين   
أو خصائــصه تعــود بــصورة أساســّية أو حــصرّية إلــى 
ــّبيعّية           ذلك المنشأ الذي يحتوي علـى العوامـل الط
والبشرّية وإذا آان قد تّم تحـضيره وإنتاجـه وتحويلـه           

  .في المنطقة الجغرافّية المحّددة
  
  

ــو  ــا هــ ــة  مــ ــشروع حمايــ  مــ
 إطــار فــي المؤشــرات الجغرافيــة؟

 لبنــاناتفاقيــة التبــادل التجــاري الحــر الموقعــة بــين 
ــة األ ــرة  ودول الرابطــ ــارة الحــ ــة للتجــ  EFTAوروبيــ

، وضـع   )سويسرا وليشتنـشتاين والنـروج واسـلندا      (
آل من لبنان وسويسرا برنامجا ثنائيـا للمـساعدات         

مشروع رة  ويتضمن هذا البرنامج تمويل وادا     .التقنية
تتـولى  .  اللبنانية الجغرافيةالتسميات  حماية  خاص ب 

وزارة االقتــصاد والتجــارة بالتعــاون مــع فريــق عمــل   
  ).2006حتى آانون األول و 2005 تموزمن ( شهرا 18خالل متخصص تنفيذ هذا المشروع في 

 الخبيـرة   يق مـع   برانـد بالتنـس    فريدريك في التسميات الجغرافية السيد      سويسريالخبير  اليدير المشروع   
 .سهير ندي األستاذةوزارة االقتصاد والتجارة  في الملكية الفكرية في

  
 

تدريب الفريق اللبناني العامل في 
  المشروع

  
  سويسرا وفرنسا واسبانيا: المكان
  2005 تشرين األول 20 إلى 6من : الزمان

تــضمن التــدريب زيــارات   : مــضمون التــدريب 
لمؤشـــرات الجغرافيـــة ميدانيـــة لمواقـــع إنتـــاج ا

وتـــسميات المنـــشأ المراقبـــة بهـــدف التواصـــل 
بــشكل مباشــر مــع المنتجــين ولفهــم المراحــل  
المتعــددة التــي اتبعوهــا للحــصول علــى إشــارة  
النوعيــة وفهــم الطــرق المعتمــدة إلدارة هــذه     

آما شارك فريق العمل اللبناني لمدة      . اإلشارات
ــة     ــومين فــي محاضــرات حــول إشــارات النوعي ي

)signes de qualité (  ــة والمؤشــرات الجغرافي
 وتسميات المنشأ وحول قائمة التراث المطبخي

  .السويسري
ــاني  : األهــداف ــاء قــدرات فريــق العمــل اللبن بن

ــز      ــع األرض وتميـ ــة مـ ــة العالقـ ــه لناحيـ وتثقيفـ
المنتجــات وعمـــل التجمعــات وهيئـــات الرقابـــة   
والتـــــصديق ودور الدولـــــة فـــــي إدارة ودعـــــم 

  . تسميات المنشأالمؤشرات الجغرافية و
ــصرين   : االســتنتاجات ــاك عن ــا أن هن ــدو جلي يب

ســاهما فــي نجــاح التــسميات الجغرافيــة فــي   
يبـدو  . تميز المنتجـات والتنظـيم الـداخلي      : أوروبا

التنظـــيم الـــداخلي واضـــحا مـــن خـــالل تحفيـــز 
المنتجــين والتعــاون بــين الــشرآات بهــدف إدارة  
وتــسويق المنتجــات ومــن خــالل فعاليــة الــدعم  

  .اتيالمؤسس
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  الجمهورية اللبنانية

 لتجارة وزارة االقتصاد وا  

يكمـن   ما هي أهداف مـشروع حمايـة التـسميات الجغرافيـة؟          
الهدف األساسي للمشروع في التوصل إلى إيجـاد نظـام مالئـم لحمايـة التـسميات الجغرافيـة فـي                    

ية الجودة و المحافظة علـى فـرص العمـل فـي            لبنان، من شأنه أن يساعد على تسويق منتجات عال        
  . مراآز اإلنتاج

  
  :األهداف المحّددة للمشروع هي التالية

منتجات ذات شهرة جغرافّية آبيـرة و       ( جغرافّية اعتبارها تسميات التي يمكن   نتجات  تحديد الم   
  .د محّددةوذلك وفقًا لمنهجّية تحدي) مؤّهلة للتـّصدير والمنتجات الـّتي تحمل تسميات تقليدّية

تحديد األساليب  (ما بينهم    تحديد الجـهات اللبنانيـّة المعنّية بالمشروع وخلق شبكة تربط في         
  ).لنقل المعلومات المالئمة و إجراء مقابالت معهم

 لحمايـة التـسميات الجغرافيـة اللبنانيـة وإعـداد مـشروع قـانون        وضع إطار قانوني و مؤّسسي    
  .النواب للموافقة عليه إلى مجلس هرفعبهدف  بهذا الخصوص 

  
 

الممتدة من أيلول   لقد تم، خالل الفترة      ما هي المهام المنجزة حتى اليوم؟     
  :، تنفيذ عدة مهام أهمها2006 حتى نيسان 2005

  
 إعداد الئحة بأسماء األشخاص المعنيين بالمشروع 

قطاعــات  الجغرافيــة يتطلــب تــشاورا واســعا بــين األنظمــة وال  تــسمياتإن إنــشاء نظــام لحمايــة ال 
  . آما أنه يجمع المنتجين وهيئات البحث والسلطات العامة  المختلفة 

  .ما يتعلق باإلنتاج والمنتج يؤدي التقارب بين المنتجين إلى خلق مبادرات إبداعية في
يكمن هدف إعداد هذه القائمة في تزويد األشخاص المعنيين بالمشروع بالمعلومات المالئمة حول             

آمــا تعــرض نتــائج أعمــال المــشروع علــى تجمعــات المنتجــين وعلــى  . فــهمــشروع القــانون وأهدا
تهدف هذه األخيـرة إلـى سـماع االقتراحـات          . المؤسسات المعنية ضمن إطار اللقاءات واالجتماعات     

المتعلقة بالمساعي وبالنشاطات التي يجب المباشرة فيها وإلـى تحديـد الخطـوط العريـضة لخطـة              
  .العمل المتبعة

  
  ع قسم من األشخاص المعنيينإجراء لقاءات م 

اص ومؤسسات معنية بموضوع التسميات الجغرافيـة اللبنانيـة مـن     عدة لقاءات مع أشخ لقد أجريت 
  .  جل تبادل المعلومات ووجهات النظرأ
  

  الجغرافيةمسودة مشروع قانون حماية التسمياتإعداد  
 تعريف التسميات الجغرافية 
 إجراءات التسجيل 
 نطاق الحماية  
 ناءات من الحمايةاالستث 
 اجراءات الرقابة 
 العقوبات 

 
تحــضير دراســات بينيــة متعلقــة بــبعض المنتجــات الزراعيــة والحرفيــة    

 اللبنانية
إن آـل منـتج مـشهور ممكـن أن يكـون موضـوعا             . لقد تم اختيار المنتجات وفقا لشهرتها فـي لبنـان         

  .لهذه الدراسات بدون أية شروط إضافية
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  الجمهورية اللبنانية

 لتجارة وزارة االقتصاد وا  

منتجـات  (نية هو تحديد المنتجات المحتمل اعتبارها تسميات جغرافية         إن هدف إجراء الدراسات البي    
ذات شــهرة عاليــة مرتبطــة بالمــصدر الجغرافــي مــع احتمــال تــصديرها ومنتجــات تحمــل تــسميات   

  .وذلك وفقا لمنهجية تحديد دقيقة) تقليدية
  
  

المواضيع األساسية التي تمت اإلشارة إليهـا فـي         
هـــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــات البينيـــــــــــــــة   

 
  

 ق مع البعثة الفرنسية حول زيت زيتون حاصبياالتنسي
لقد مولت وزارة الزراعة الفرنسية بعثة لدراسة قطاع الزيتون وزيت الزيتون في لبنان في 

  .2005 آانون األول 17 إلى 11منطقة حاصبيا وذلك في الفترة الممتدة من 
ان وخاصـة  هدفت هذه البعثة الى دراسة عامة لقطاع الزيتون في لبن         :أهداف البعثة 

  .في منطقة حاصبيا ودراسة إمكانية تزويد زيت زيتون حاصبيا بتسمية جغرافية
أظهــرت نتــائج الزيــارات الميدانيــة والدراســات التــي قامــت بهــا البعثــة  :نتــائج البعثــة

الفرنسية الى أن زيـت زيتـون حاصـبيا يتمتـع بكـل المـؤهالت التـي تخولـه أن يكـون محميـا              
 .آتسمية جغرافية

  
  

تم إنشاء لجنة المؤشـرات الجغرافيـة بقـرار مـن وزيـر              لمؤشرات الجغرافية لجنة ا 
االقتصاد والتجـارة وتعنـى بمتابعـة وتنـسيق جميـع المـشاريع المتعلقـة بتحديـد وتـسجيل وحمايـة              

  .المؤشرات الجغرافية اللبنانية
وزارة : ايرأس اللجنـة وزيـر االقتـصاد والتجـارة، وتتـضمن أعـضاء مـن آافـة الجهـات المعنيـة ال سـيم                       

االقتصاد والتجارة، وزارة الزراعة، وزارة الصناعة، وزارة الشؤون االجتماعية، اتحاد غرف التجارة، نقابة         
  .الصناعات الغذائية ومشروع حماية المؤشرات الجغرافية

  

قائمة المنتجات التي تمت    
  دراستها حتى اليوم

  
  زيت زيتون حاصبيا 
  زيت زيتون الكورة 
  زيت زيتون رميش 
  صابون طرابلس 
  لصرفندزجاج ا 
  لبنة شتورة 
  جبنة شتورة 
  لبنة تعنايل 
   بعلبكلبنة الدرف 
 لبنة العنبريس 

بشّري/الشوف/بعلبك(
  )شبعا/
   بشّريجبنة الدرف 
 شنكليش رحبة 
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  الجمهورية اللبنانية

 لتجارة وزارة االقتصاد وا  

  

فـي   ما هو الهدف من تسجيل وحماية التسمية الجغرافيـة؟        
آـان ال بـد ايجـاد اآلليـة التـي تـسمح        ،  العالميـة ألسـواق لفـتح  مـا ترتـب عليهـا مـن     عولمـة و  ظل ال 

  الجـودة  علـى صـعيد   فقـط وانمـا     ليس علـى صـعيد األسـعار        بالمنافسة عالميًا   لمنتجين اللبنانيين   ل
 تسمح لبعض )indicateurs de qualité (اعتماد مؤشرات للنوعيةمن الضروري لذلك . النوعية أيضاو

األآثر داة  األة   الجغرافي  التسمية  وتشكل .المحلية والدولية   أن تتميز في األسواق     اللبنانية المنتجات
  .هذه الغايةلتحقيق مالئمة 

  
منـتج  وسيلة لالسـتفادة مـن الـشهرة والخـصائص والنوعيـة الخاصـة لل             هي   ة الجغرافي التسميةإن  

 علـى اسـتمرار وتنميـة النـشاطات فـي      ة الجغرافيـ تـساعد التـسمية  . المرتبطة بمصدره الجغرافـي   
 مـصدر للنـشاط االقتـصادي       اإنهـ . تقييم اإلنتـاج والمعـارف المحليـة      لريفية وذلك من خالل      ا المناطق

  .واالجتماعي والثقافي في آن واحد
  

مــن  عــدة ســنوات خــرين مــن تملــك شــهرة مبنيــة علــى الجغرافيــة تمنــع اآلايــة التــسمياتإن حم
ال لمؤشر خـاطئ أو     استعمأي   من   تهاياحميضمن  تسجيل التسميات الجغرافية    إن   .والكفاح.عملال

 الجغرافية أيضا من مخاطر االستعمال غيـر المـشروع مـن قبـل المنتجـين                تحمى التسميات  .مضلل
عية التي  الذين وإن آانوا يتمرآزون في المنطقة الجغرافية المعينة، إال أنهم ال يستوفون شروط النو             

   .ة الجغرافييقرنها المستهلك بالتسمية
  

ن لقـد أظهـرت الدراسـات أ     . ايجابيـات فـي تـسويقه      يحمـل     المنـتج   علـى   الجغرافـي  ذآر المصدر إن  
لـذلك  . غـذائي المنـتج  المكـان إنتـاج   ب  اطمئنانا إذا حصل على معلومة متعلقـة أآثر المستهلك يكون

يجب حماية اسم المصدر عندما يكون مقرونا بخصائص خاصة، على سبيل المثال النوعية المرتبطة              
  .بمكان اإلنتاج

  

ات الجغرافيـة ايجابيـات عديـدة بالنـسبة         لحماية التـسمي  
  :للمنتج وللمستهلك والقتصاد البلد بشكل عام أهمها

  
 تشجيع تنوع اإلنتاج الزراعي 
 تشجيع المنتجات اللبنانية المتميزة 
 تحسين مداخيل المزارعين 
 ترسيخ اإلنتاج الريفي في دائرته 
محاربة الغش والقرصنة والتعدي على حقـوق        

 المنتجين
ت عاليــــة الجــــودة علــــى   عــــرض منتجــــا  

 المستهلكين
إعالم المستهلكين بوضـوح عـن طـرق تـصنيع           

المنتج من ناحية الهويـة والنوعيـة المـرتبطين         
 باألرض

 تشجيع التصدير 
حمايــة المنتجـــات اللبنانيــة مـــن المنافـــسة    

  الخارجية غير المشروعة
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  الجمهورية اللبنانية

 لتجارة وزارة االقتصاد وا  

ما هي العناصر األساسية الواجب توافرها لحماية التسمية 
  الجغرافية؟

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

يقدم طـالبو الحمايـة طلـب تـسجيل منـتج زراعـي أو غـذائي أو حرفـي إلـى الـسلطة المناطـة                         
  .بالتسجيل

  :تضمن طلب التسجيل العناصر التاليةيجب أن ي 
 اسم طالبي التسجيل والمستندات التي تثبت تمثيلهم 
  اسم المؤشر الجغرافي أو تسمية المنشأ 
 generic العناصر التي تثبت أن التسمية الجغرافية ليست اسما للجنس 
 العناصر التي تثبت أن المنتج يأتي من المنطقة الجغرافية عينها 
 آد الصلة مع المنطقة الجغرافيةالعناصر التي تؤ 
 وصف الطرق المشروعة والثابتة والمعتمدة في اإلنتاج 
 مصدره المنتج آل المستندات التقنية واالقتصادية والقانونية التي تثبت الصلة بين 
 دفتر الشروط 

تـتم  . إن هيئة الرقابـة هـي الهيئـة المناطـة بمراقبـة تطبيـق شـروط اإلنتـاج مـن قبـل المنتجـين                       
ذا تبين للهيئـة أن المنـتج ال يحتـرم القواعـد            إ. المراقبة بشكل منتظم من قبل هيئة رقابة حيادية       

. المنصوص عليهـا فـي دفتـر الـشروط، يـسقط حـق المنـتج فـي اسـتعمال التـسمية الجغرافيـة                      
  .وبشكل عام، يتحمل المنتجون تكاليف الرقابة

فهـو يحـدد شـروط اإلنتـاج التـي      . إن دفتر الـشروط هـو العنـصر األساسـي فـي طلـب التـسجيل             
  :يحدد دفتر الشروط العناصر التالية. ب على المنتجين احترامها بدقةيتوج

 اسم المنتج 
 تحديد المنطقة الجغرافية 
 وصف المنتج وخصائصه 
 وصف طريقة الحصول على المنتج 
 تحديد هيئة المراقبة 
 العناصر المتعلقة بوضع الملصقات 

 النقـاط خاصـة علـى تحديـد         وعليه، قبل إعداد دفتر الشروط، على المنتجين أن يتفقوا على آـل           
المنطقة الجغرافية وخصائص المنتج وطريقة الحـصول عليـه، بحيـث أن يلتزمـوا بتطبيـق الـشروط                  

 .التي نص عليها هذا الدفتر دون أي تعديل
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  الجمهورية اللبنانية

 لتجارة وزارة االقتصاد وا  

  
  
  
  
  
  

نداء إلى التجمعات التي ترغب بتسجيل 
  تسمية جغرافية

على المنتجين الذين يـستعملون تـسمية جغرافيـة         
ــذي      ــالمنتج ال ــون ب ــا معني ــم جميع ــاونوا ألنه أن يتع

  . إلى منطقة جغرافية محددةينتمي
بعــد التأآــد مــن أن المنــتج قابــل للحمايــة آمؤشــر   
ــين أن     ــى المنتج ــشأ، عل ــسمية من ــي أو آت جغراف
ــين      ــل األشــخاص الطبيعي ــضمن آ ــًا يت ــوا تجمع يؤلف

  .والمعنويين المعنيين بالمنتج
يعتبر هذا التجمع الممثل الرسمي للمنتجين الـذين        

آة مـن اجـل     يترتب عليهم تحديـد األهـداف المـشتر       
ــسمية      ــر التـ ــتجهم عبـ ــة منـ ــى حمايـ ــل إلـ التوصـ

  .الجغرافية
  

 إن طلب تـسجيل التـسمية الجغرافيـة ال          !هام جداً 
يمكن أن يقدم قبل بدء العمل بنظام التـسجيل فـي           

  . لبنان

  :لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ
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