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تتضمن هذه النشرة آخر . نشرة المؤشرات الجغرافية تزود القارئ بمعلومات مفيدة حول المؤشرات الجغرافية 
تطورات مشروع المؤشرات الجغرافية وتقدم العمل فيه باإلضافة إلى معلومات ودراسات متنوعة متعلقة بهذا 

              . الموضوع
         

                          
  حماية المؤشرات الجغرافية ومرسومه التطبيقيمشروع قانون 

          
  مشروع القانون .1

  
ل مشروع المؤشرات         د من قب ة، المع أرسل مشروع قانون حماية المؤشرات الجغرافي

ة      الجغرافية في وزارة االقتصاد والتجارة  ة المؤشرات الجغرافي اون مع لجن ى  بالتع ، إل
  .2007آذار  24مجلس الوزراء في 

م   الوزراء على مشروع القانون من خاللوافق مجلس من جانبه،  اريخ   85القرار رق ت
ار  21 م أصدر. 2007أي ذا ث االمجلس  ه ذ حكم م  المرسوم الناف اريخ  573رق  27ت

  :الذي يتضمن المادتين التاليتين 2007تموز 
ة المؤشرات       : المادة األولى ى حماي انون الرامي إل يحال إلى مجلس النواب مشروع الق

  .افيةالجغر
  . إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم: المادة الثانية

  
واب ال   لمؤشرات الجغرافية إلىمشروع قانون حماية ا بالتالي لقد أحيل اني مجلس الن  لبن

ك   لدراسته وتصديقه لكي تتمكن وزارة االقتصاد والتجارة من تطبيق أحكامه ال سيما تل
  . الجغرافية وتسميات المنشأ المتعلقة بتسجيل المؤشرات

  

  دراق بكفيا   
  

  المرسوم التطبيقي .2
  

يهدف هذا المرسوم  . يقوم مشروع المؤشرات الجغرافية بإعداد المرسوم التطبيقي لقانون حماية المؤشرات الجغرافية
انون    ذ الق ة تنفي لطات المخول ل الس هيل عم ى تس الل  إل ن خ ديم تفصيل م ة الم  تق راءات حماي روط وإج رات لش ؤش

 .  الجغرافية في لبنان
  

 في هذا العدد
ة    • انون حماي روع ق مش

راتا ة لمؤش  الجغرافي
 ومرسومه التطبيقي

ول    • ل ح دم العم ات ال تق  منتج
ة  ة ال النموذجي ة للحماي قابل

 آمؤشرات جغرافية
اق  • ة  3إلح ات بيني دراس

ي     ة ف ات لبناني ثالث منتج ل
ات  دة بيان -SINER"قاع

GI" 
رات    • ول المؤش ة ح ر مقال نش

ة   ي مجل ة ف ران الجغرافي طي
 الشرق األوسط

ات   • هرة المنتج ديق ش تص
رات  القابل ة آمؤش ة للحماي

 جغرافية
اون • روع  التع ين مش ب

 المؤشرات الجغرافية وبعض 
 لقائمة في لبنانالمشاريع ا

ة أداة  • رات الجغرافي المؤش
ة أو أدا  ويق محلي ة تس

 ؟للتصدير
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  :في ما يلي األحكام األساسية التي سوف يتضمنها المرسوم التطبيقي
 شهرة المنتجات •
 تعريف العوامل الطبيعية والبشرية •
 دائرة تسجيل المؤشرات الجغرافية ولجنة دراسة طلبات التسجيل •
 إجراءات التسجيل •
 تكاليف التسجيل •
 االعتراضمهل  •
 التسجيل يلباطالصفة التمثيلية ل •
 دفتر الشروط •
 التحديد الجغرافي لمنطقة اإلنتاج •
 الملف التاريخي •
 الرقابة الداخلية والخارجية على استعمال المؤشرات الجغرافية •
  شهادة التسجيل •

 
 قابلة للحماية آمؤشرات جغرافيةال النموذجية منتجاتال تقدم العمل حول

  
 بصل آفرفيال .1

  
خاصة في األسواق المجاورة    فيال للتقليد في السوق اللبنانيسمية بصل آفرتعرض ت أثبتت  إن زيارة منطقة آفرفيال

  . المنتج لمنطقة آفرفيال مما يؤثر سلبا على سعر
دة أوجه              ة أخرى من ع اطق لبناني تج في من رفيال عن البصل المن ذور،     (يختلف بصل آف ار الب ون، اختي الشكل، الل

  ...)طريقة اإلنتاج، الرائحة، الطعم،
دم ر       يق تج آمؤش جيل المن ف تس ل تحضير مل ن أج رفيال م ع آف ة لتجم اعدة تقني ة مس رات الجغرافي روع المؤش مش

  .جغرافي
  
 
  زعتر الجنوب  .2

  
ر    وقد تبين أنه. الصعيدين المحلي واإلقليمي يشتهر زعتر الجنوب بنوعيته الجيدة على يتم حاليا استعمال تسمية زعت

ا     ر ذات نوعية سيعلى زعت) توبةدون اللجوء إلى تسمية مك(جنوب شفهيا ال ة، مم واد إضافية وملون ئة ومحتو على م
  . حماية هذه التسمية يستدعي

د  ة  لق باب التالي ك لألس وذجي وذل تج نم وب  آمن ر الجن ى زعت ل عل ة عن العم : توقف مشروع المؤشرات الجغرافي
ر    اج الزعت ا إنت ة الر     المساحة الواسعة التي يتم فيه ان و الطريق وب لبن ة في جن ر و    ا يفي ع الزعت ة في جم اب  لمتبع الغي

  . الحالي للسلطة التي تستطيع تحمل مسؤولية حماية المنتج والوقت الضيق لمشروع المؤشرات الجغرافية
تج من     ذا المن إال أنه وعلى الرغم من ذلك يبقى مشروع المؤشرات الجغرافية على اتصال مع األشخاص المعنيين به

ب التأجل م ديم طل اعدتهم لتق دماس ة   سجيل عن ؤالء األشخاص أن حماي أى ه ا ارت ذ وإذا م ز التنفي انون حي دخل الق ي
  .منتجهم ضرورية بالنسبة لهم
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  زيت زيتون حاصبيا .3
  

دة  دا     . يستثمر منتجو زيت زيتون حاصبيا الكثير من األموال بهدف إنتاج زيت ذات نوعية جي م متحمسون ج ا أنه آم
ة الزيت       لحماية تسمية زيت زيتون حاصبيا آمؤش ى أسعارهم المرتبطة بنوعي إن  .ر جغرافي من أجل المحافظة عل

   . نوعيته بشكل أفضلعلى هذا المنتج من شأنه أن يثبت للجمهور مدى جودته و استعمال المؤشر الجغرافي
  .تسميتهم في وزارة االقتصاد والتجارةيقوم تجمع حاصبيا حاليا بإعداد دفتر الشروط من أجل تسجيل 

  

  
  

 "SINER-GI"في قاعدة بيانات  دراسات بينية لثالث منتجات لبنانية 3إلحاق 
  

Strengthening International Research on Geographical Indications (SINER-GI)  هي
ة واضحة     في يهدف هذا التجمع إلى إنشاء ومشارآة. "ى المؤشرات الجغرافيةتقوية األبحاث الدولية عل" دة علمي قاع

ة    على المستوى العالمي متعلقة بالشروط االقتصادية  ة والثقافي اتية واالجتماعي ة     والمؤسس لنجاح المؤشرات الجغرافي
 . شرعيتها في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية ولدعم

ى            ة إل م إرسال ثالث دراسات بيني ع، ت ذا التجم ة وه " SINER-GI"تبعا للتعاون بين مشروع المؤشرات الجغرافي
زيت زيتون حاصبيا وبصل  : اسات البينية المرسلة بالمنتجات التاليةتتعلق الدر. بهدف تبادل المعلومات بين الطرفين

  .آفرفيال وزعتر الجنوب
  
  

  نشر مقالة حول المؤشرات الجغرافية في مجلة طيران الشرق األوسط
  

ران الشرق األوسط            ة طي اال في عدد تشرين األول من مجل ة مق ". أجنحة األرز "نشر مشروع المؤشرات الجغرافي
: مثالعلى سبيل ال. ضوء خاصة على شهرة بعض المنتجات اللبنانية القابلة للحماية آمؤشرات جغرافيةسلط المقال ال

ة الق  ورة وحاصبيا وزجاج الصرفند ومشمش           جبنة الضرف بشري ولبنع ون الك ة وزيت زيت ريس وشنكليش رحب نب
  . بعلبك وغيرها

  
  إحصاءات حول شهرة المنتجات اللبنانية في لبنان والخارج

  
، من خالل مشروع حماية المؤشرات الجغرافية، بهدف التأآد من شهرة  )في لبنان والخارج(اء إحصاءين لقد تم إجر

  .المنتجات اللبنانية القابلة للحماية آمؤشرات جغرافية
  

  إحصاء محلي .1
  

ان   "أجرت شرآة    تهلكين ا  " Statistics Lebanonإحصاءات لبن ا مع المس انيين في مختلف المن   تحقيق اطق للبن
ة ة المس    . اللبناني دى معرف ار م ى اختب ق إل ذا التحقي دف ه ة واختب ه ات اللبناني ط  تهلكين بالمنتج ى رب درتهم عل ار ق

  .المنتجات بالمناطق الجغرافية من ناحية وربط المناطق اللبنانية بالمنتجات التي تشتهر بها من ناحية أخرى
  

وزارة           إن آل  ع االلكتروني ل ى الموق وافرة عل ة مت ة بمشروع المؤشرات الجغرافي المعلومات والمستجدات المتعلق
  ).حماية المؤشرات الجغرافية: المشاريع(. www.economy.gov.lb :االقتصاد والتجارة
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 :بعض نتائج هذا اإلحصاءفي ما يلي 
 

  التي تشتهر بها هذه المناطق؟ما هي المنتجات 
  %21.89: مشتقات الحليب  شتورا
  %40.07: التفاح  بشري
  %34.38: الخيار  الكحالة
  %15.95: الصابون  طرابلس

   
  

  ما هي المناطق التي تشتهر بها هذه المنتجات؟
  %19.14: بسكنتا  الكرز
  %57.85: الدامور  الموز

  %26.15: مغدوشة  ماء الزهر
  %42.31: الكورة  زيت الزيتون

  
  

 إحصاء دولي .2
  

ة              ات اللبناني ا الجالي ي تتواجد فيه دول الت دد من ال ا آخر في ع ة تحقيق ات  (أجرى مشروع المؤشرات الجغرافي الوالي
ا   ا وغيره ة  ) المتحدة األميرآية وأستراليا والبرازيل وأفريقي ربين  بواسطة وزارة الخارجي ة والسفارات    والمغت اللبناني

  .تمدة في الدول األجنبيةاللبنانية المع
ة المريجات ون        ة وجبن ذا اإلحصاء أن لبن ال أظهر ه اء زهر شتورا      على سبيل المث ا وم ارة وآفري ذ آس وصابون   بي

 . الشوف هي من المنتجات اللبنانية التي تشتهر بها بعض الدول األجنبية حيث يقيم عدد من اللبنانيين
 
 

  صابون طرابلس  
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  لقائمة في لبنانمع بعض المشاريع ا فيةشرات الجغرابين مشروع المؤ التعاون
  

  :والتي تتعاون مع مشروع المؤشرات الجغرافية صرية بالمشاريع القائمة في لبنانفي ما يلي الئحة غير ح
  

يحية     .1 بان المس ة الش روع جمعي رات      ): YMCA(مش ول المؤش رات ح يم محاض روع بتنظ ذا المش دأ ه ب
اطق اللبن ي بعض المن ة ف ة االجغرافي ار(ني وم  ) حاصبيا وعك اني حول مفه ور اللبن ة الجمه ن أجل توعي م

  . أهمية حماية المؤشرات الجغرافية في لبنانو
ات األسواق من أجل تصديرها         "مشروع   .2 ة مع متطلب ة المنتجات اللبناني ): MACLE Project( "مطابق

والتعبئة والتغليف بهدف  يتعاون هذا المشروع حاليا مع تجمع زيت زيتون حاصبيا في مجاالت المواصفات
 .تحقيق تطابق المنتج القابل للتصدير مع المعايير المعتمدة دوليا

 . حاصبيا تعاون مستقبلي حول زعتر الجنوب وزيت زيتون): ICU(المشروع اإليطالي  .3
 .تعاون مستقبلي حول زيت زيتون حاصبيا: 70مشروع أفريقيا  .4
 .قبلي حول زيت زيتون حاصبياتعاون مست): Mercy corps(مشروع هيئة الرحمة  .5
 .تعاون مستقبلي حول زعتر الجنوب): برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(ية مشروع تسويق المنتجات الريف .6
 .تعاون مستقبلي حول زعتر الجنوب): ESCWA(مشروع اإلسكوا  .7

  
 

  
  عنب البقاع
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  ؟للتسويق المحلي أو أداة للتصديرالمؤشرات الجغرافية هي أداة 
إن استعمالها وحمايتها . المنتجات في السوق المؤشرات الجغرافية هي حقوق ملكية فكرية تساعد على تمييزإن 

تعطي المؤشرات . نقل معلومات عديدة من المنتج إلى المستهلكا أن تيجعلها أداة تسويق فعالة ألن من شأنه
تسمح المؤشرات الجغرافية . ادر الطبيعيةمصالجغرافية قيمة مضافة للمنتجات آما أنها تحمي المعارف المحلية وال

الي إنها تشكل أداة ممتازة بالت. للمنتجين بتسويق منتجات متميزة عن غيرها وذات خصائص مميزة بشكل واضح
  .إلى األسواق المنتجات لوصول

جديدة  افي عصر العولمة والتجارة التنافسية، تخلق القيمة المضافة التي تتضمنها المؤشرات الجغرافية فرص
لمنتجات النوعية للوصول إلى أسواق جديدة من خالل استعمال المنتجين ألداة تسويق تسمح بتمييز المنتجات 

  . بوضوح وتلبي طلبات المستهلكين في ما يخص المصدر والنوعية
بيرة في في الواقع، للمؤشرات الجغرافية أهمية آ. للتصديرلذا ال تعتبر حماية المؤشرات الجغرافية أداة حصرية 

لقد أدرك المستهلك اللبناني قيمة المصدر والنوعية في المنتجات التي . تسويق المنتجات اللبنانية على الصعيد المحلي
عويض القيمة المضافة التي تحمل مؤشرا جغرافيا آما أن بعض المنتجين مستعدون لدفع سعر مرتفع نوعا ما لت

  .تحملها هذه المنتجات
إن هذه المشكلة قائمة في لبنان خاصة . ية المستهلك من الخداع في ما يتعلق بمصدر المنتجتحمي المؤشرات الجغراف

  . وغيرها من المنتجات وزعتر الجنوب في ما يتعلق ببعض المنتجات آزيت زيتون الكورة وحاصبيا وبصل آفرفيال
ن، من أجل شراء منتج ما،  في ظل غياب حماية المؤشرات الجغرافية، يقوم عدد آبير من المستهلكين اللبنانيي

أن  مثال  ال شيء يضمن للمستهلك. بزيارة منطقة اإلنتاج شخصيا من أجل التأآد من أن المنتج يأتي من هذه المنطقة
إن . زيت زيتون الكورة المتواجد في األسواق يأتي فعال من منطقة الكورة خاصة أن الحماية والرقابة شبه غائبين

أن تقلل نسبة الخداع حول مصدر المنتج  على استعمال المؤشرات الجغرافية في لبنان الحماية والرقابة من شأن
  . بشكل آبير

من ناحية أخرى، إن سوء استخدام المؤشرات الجغرافية يلحق ضررا بالمنتجين الشرعيين الذين يخسرون فوائد 
في حال تصدير (وعلى الصعيد الدولي العمليات التجارية المربحة آما أنه يضر بسمعة التسمية على الصعيد المحلي 

     ).  المنتج
باإلضافة إلى آونها أداة للتسويق المحلي، إن المؤشرات الجغرافية هي أيضا أداة مهمة لتصدير المنتجات اللبنانية 

 ومعايير إلى أسواق خارجية خاصة إلى األسواق األوروبية التي تربط استيراد المنتجات الزراعية والغذائية بشروط
  .متعلقة بالنوعية
من خالل تسويق المنتجات اللبنانية ذات  لمؤشرات الجغرافية في لبنانالقيمة االقتصادية لحماية ا من هنا، تؤمن

 .    بل أيضا في األسواق المحلية في األسواق الخارجية ليس فقط المؤشرات الجغرافية
  
 
  
 


