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  فتتاحيةاال
 في هذا العدد

إنجـــاز مـــشروع قـــانون    •
 حمايــــــة المؤشــــــرات 

 الجغرافية
المراحــــل التشخيــــصية  •

ــة    ــات قابلـ ــة منتجـ لثالثـ
ــرات   ــة آمؤشـــ للحمايـــ

ية واختيار منتجـين    جغراف
 اثنين

تصديق شهرة المنتجـات     •
ــة   ــة للحمايــــــ القابلــــــ

 آمؤشرات جغرافية
ــع بعـــــض   • ــاون مـــ التعـــ

المشاريع المتوافقـة مـع     
 المؤشرات الجغرافية

 دفتر الشروط والرقابة •
  

يسر مشروع المؤشرات الجغرافيـة أن يـضع بـين أيـديكم اليـوم العـدد الثالـث مـن                    
  . 1نشرة المؤشرات الجغرافية

  
  

  إنجاز مشروع قانون حماية المؤشرات الجغرافية
ــة المؤشــرات      ــع لجن ــسيق م ــاون والتن ــة بالتع أعــد مــشروع المؤشــرات الجغرافي

  . في لبناناية المؤشرات الجغرافية الصيغة النهائية لمشروع قانون حم2الجغرافية
          
  إعداد مشروع قانون أولي خضع للمراجعة مرات عدة -1

  
لقد تم إعـداد مـشروع القـانون مـع األخـذ بعـين االعتبـار أحكـام اتفاقيـة الجوانـب                      

وأحكام المرسـوم األوروبـي   ) TRIPS(المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية      
 20 تـاريخ    2006/510رقم    والمرسوم األوروبي    1992موز   ت 14 تاريخ   92/2081رقم  
 بحمايـة المؤشـرات الجغرافيـة وتـسميات المنـشأ للمنتجـات          ان المتعلق 2006آذار  

الزراعية وأحكام التشريع السويسري المتعلـق بالمؤشـرات الجغرافيـة وتـسميات            
  . لبنان خصائص الوضع القانوني والتقني في أيضاالمنشأ، مع األخذ بعين االعتبار

 لجنـة المؤشـرات    التـي أبـدتها   للتعليقـات المتتاليـة  وفقالقد تمت مراجعة مشروع القانون هذا مرات عدة      
  .    الجغرافية

  
  إضافة مقترحات وتعليقات القطاعين العام والخاص -2

  
 أجـاب . وإلى القطاع الخـاص ) الوزارات والمؤسسات المعنية( تم إرسال مشروع القانون إلى القطاع العام       

مشروع حماية المؤشرات الجغرافية على مختلف المقترحات والتعليقـات المرسـلة مـن الجهـات المعنيـة                 
  .في القطاعين العام والخاص آخذا بالمقترحات المناسبة دون المقترحات غير القابلة للتطبيق

  
  إعداد مشروع القانون النهائي -3

  
 لمناقشة آافة النقـاط     20/03/2007افية في    اجتمع مشروع المؤشرات الجغرافية ولجنة المؤشرات الجغر      

  .وقد تم االتفاق على آافة النقاط التي تمت مناقشتها.  المتعلقة بمشروع القانونالقانونية والتقنية
إال أن وزارة الزراعة أبدت تحفظا علـى موضـوع دراسـة طلبـات تـسجيل المؤشـرات الجغرافيـة وتـسميات                      

 فـي حـين  .  م التطبيقـي لقـانون حمايـة المؤشـرات الجغرافيـة     المنشأ الذي سيعالج تفصيليا في المرسو 
اتفق آافة أعضاء اللجنة علـى أن تـصدر قـرارات لجنـة دراسـة الطلبـات بغالبيـة أعـضائها وذلـك مـن أجـل                           

 وزارة الزراعة على أن تصدر قرارات اللجنة ، أصرتتسهيل عمل اللجنة ومنع أحد األعضاء من عرقلة عملها
  . نع إصدار قرارات دون موافقة الجهة المعنية بنوع المنتج موضوع التسجيلباإلجماع وذلك بهدف م

  
  

 24إلى مجلس الوزراء بتاريخ     ه  أرسل و  الصيغة النهائية لمشروع القانون    أصدر مشروع المؤشرات الجغرافية   
  . 2007آذار 

  
  
  
  
  

 
تتضمن هذه النشرة آخر . نشرة المؤشرات الجغرافية تزود القارئ بمعلومات مفيدة حول المؤشرات الجغرافية 1

ت الجغرافية وتقدم العمل فيه باإلضافة إلى معلومات ودراسات متنوعة متعلقة بهذا تطورات مشروع المؤشرا
 .الموضوع

تقوم هذه اللجنة بتنسيق ومتابعة آافة . أنشئت لجنة المؤشرات الجغرافية بقرار من وزير االقتصاد والتجارة 2
ألف اللجنة من ممثلين عن وزارة تت. المشاريع المتعلقة بتحديد وتسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية في لبنان

االقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة ووزارة الشؤون االجتماعية ووزارة الصناعة واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة 
 .واتحاد الصناعات الغذائية ومشروع المؤشرات الجغرافية
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  المراحل التشخيصية لثالثة منتجات قابلة للحماية آمؤشرات جغرافية واختيار منتجين اثنين
  

هو تحديد ثالثة منتجـات قابلـة للحمايـة آمؤشـرات جغرافيـة             إن أحد أهداف مشروع المؤشرات الجغرافية       
لقد خضعت هـذه    . هويتهم الجغرافية ناتجة عن   نتجا يتمتعون بشهرة     م 41 الئحة تتضمن    يتم اختيارها من  

  . المنتجات الثالثة إلى دراسة تشخيصية معمقة ومكملة للدراسات التي أجريت سابقا
بالنـسبة  . ت أدى إلى اختيار منتجين اثنين مـن المنتجـات الثالثـة           إن التقرير الذي أعد نتيجة هذه الدراسا      

إجـراءات التـسجيل والحمايـة    مـع   توافـق م ،لمؤشر الجغرافـي اتسجيل للهذين المنتجين، تم تحضير ملف   
  . الواردة في مشروع قانون حماية المؤشرات الجغرافية

  
  : إن المنتجات الثالثة التي تم اعتمادها هي التالية

  
  ون حاصبيازيت زيت -1
 بصل آفرفيال -2
 ماء زهر مغدوشة -3
 

  
تجـدر اإلشـارة إلـى الـدور الفعـال الـذي لعبتـه الجهـات المحليـة المعنيـة بحمايـة            

  .المنتجات آمؤشرات جغرافية في تحضير الدراسات التشخيصية
  

أظهــرت الدراســات التشخيــصية أن زيــت زيتــون حاصــبيا وبــصل آفــرفيال يتمتعــان  
. يــة تفــوق تلــك المتعلقــة بمــاء زهــر مغدوشــةبقابليــة للحمايــة آمؤشــرات جغراف

ونتيجة لتصويت لجنة المؤشرات الجغرافية، تم اعتماد زيـت زيتـون حاصـبيا وبـصل               
آفــرفيال بحيــث ســيقوم مــشروع المؤشــرات الجغرافيــة بتقــديم المــساعدات        
المناســبة للجهــات المعنيــة بهــذين المنتجــين مــن أجــل القيــام بكافــة اإلجــراءات  

  . الالزمة لتسجيل المنتجات ال سيما إعداد دفتر الشروط
  

  : التي تتضمن ما يليجراءاتلقد بدأ العمل بهذه اإل
  

إجراء اإلتصاالت مع الجهات المعنية فـي حاصـبيا وآفـرفيال بعـد إعالمهـم             -
 .بنجاح مسعاهم وباختيار منتجاتهم

ات المؤشـر إجراءات التسجيل الواردة فـي مـشروع قـانون حمايـة            تطبيق   -
 .الجغرافية والتوصل إلى تسجيل المنتجين المذآورين أعاله

  
  
  

 زيـارة  يمكـن ،   وشرحه واألسـباب الموجبـة لـه       لكل من يرغب باإلطالع على مشروع القانون      و
  lb.gov.economy.www:  على العنوان التاليوزارة االقتصاد والتجارةااللكتروني لموقع ال

  
إن أبرز العناصر التي تمت     
دراســـتها فـــي المراحـــل 
  :التشخيصية هي التالية

 معلومات حول المنتج •
 تنظيم اإلنتاج •
ــسوق   • معلومــات حــول ال

 المحلي والعالمي
 سعر المنتج •
العالقـــة بـــين الجهـــات    •

 المعنية بالمنتج
 المنافسة وتقليد المنتج •
 الترويج للمنتج •
 خصائص منطقة اإلنتاج •
  تجهيز المنتج •

  تصديق شهرة المنتجات القابلة للحماية آمؤشرات جغرافية
  

سوف يتم تصديق شهرة المنتجات اللبنانية القابلة للحمايـة آمؤشـرات جغرافيـة أو تـسميات منـشأ مـن                    
سـوف يـتم تنفيـذ هـذا        .  ان وفـي الخـارج    فـي لبنـ     اللبنـانيين   وتحقيق مع المستهلكين   إحصاءإجراء  خالل  

 أمــا فــي الخــارج، فــسيتم إجــراء التحقيــق مــع ".إحــصاءات لبنــان" مــن قبــل شــرآة  فــي لبنــانالتحقيــق
  . المستهلكين من خالل السفارات األجنبية المعتمدة في لبنان

 كين فـي مختلـف المنـاطق اللبنانيـة      من خالل هـذا التحقيـق، سـيتم طـرح عـدة أسـئلة علـى المـستهل                 
. وفي البلدان األجنبية التي تعيش فيهـا الجاليـات اللبنانيـة      )  لبنان، الشمال، الجنوب والبقاع    بيروت، جبل (

يهدف هذا التحقيق إلى اختبار مدى معرفة المستهلكين بالمنتجات اللبنانيـة واختبـار قـدرتهم علـى ربـط                   
  . تي تشتهر بهاالمنتجات بالمؤشرات الجغرافية وربط المناطق اللبنانية بالمنتجات ال
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  التعاون مع بعض المشاريع المتوافقة مع المؤشرات الجغرافية

  
إن أحد أهداف مشروع المؤشرات الجغرافية هو البحث عن شرآاء يعملون في مشاريع تنمية تتوافق مـع                 

 – إدارة – نوعية –إنتاج :  التالية المجاالتإحدى في في ما بينهممبدأ المؤشرات الجغرافية بهدف التعاون 
  . تسويق– تجهيز المنتج – تحديد المنطقة الجغرافية – ترويج –بيئة 

  
إن التعاون مع مشاريع التنمية التي تنفذ في لبنان يهدف بشكل أساسي إلى توعية أصـحاب المـشاريع                  
حول أهمية المؤشر الجغرافي آمدخل جيد لضم مجموعة من األشخاص المعنيين بمنتج ما حول مشروع 

ر عن هويتهم ألن المؤشر الجغرافي هو اسمهم الجغرافـي وإرثهـم وبالتـالي لهـؤالء األشـخاص                  معين يعب 
  . مصلحة في تحديد وحماية هذا المؤشر بشكل مشترك

بــدأ مــشروع المؤشــرات الجغرافيــة باالتــصال بــبعض المــشاريع مــن أجــل التعــاون بإحــدى المجــاالت  لقــد 
  . المذآورة أعاله

ة في وزارة االقتصاد والتجارة يحـث آـل مـشاريع التنميـة التـي تنفـذ فـي                   إن مشروع المؤشرات الجغرافي   
  .  لبنان والتي تتوافق مع مبدأ المؤشرات الجغرافية على االتصال بالمشروع لبحث آيفية وسبل التعاون

  
  
  
  

  دفتر الشروط

  :أن يتضمن دفتر الشروط العناصر التاليةيجب 
    التعريف بالمجموعة طالبة التسجيل-1
  سم المنتج ا-2
    نوع المنتج-3
   خصائص فيزيائية وآيميائية وحسية– شكل وهيئة المنتج –وصف عام :  وصف المنتج-4
   تحديد المنطقة الجغرافية-5
   مصدر تاريخي–تتبع أثر المنتج :  العناصر التي تثبت مصدر المنتج-6
   التجهيز–عملية التصنيع :  طريقة الحصول على المنتج-7
   معارف– شهرة حالية –تاريخ : لمصدر الجغرافي الصلة مع ا-8
   هيئة الرقابة-9

   الملصقات-10

  
  
  
  
  

  رقابة استعمال المؤشرات الجغرافية

ال يؤخذ المؤشر الجغرافي على محمل الجد مـن قبـل المـستهلك             .  إن آل ضمانة بدون رقابة ال قيمة لها       
ل تمارسه هيئة تتمتع بالصالحية واالستقاللية      إذا لم يكن استعماله مقرونا برقابة من قبل نظام رقابة فعا          

  .والموضوعية
تسجيل مؤشر جغرافي أو تسمية منشأ يرتبط بشكل أساسي بدفتر الشروط الذي يتعهـد المنتجـون                إن  

لذلك على هؤالء المنتجين أن يسموا هيئة رقابة تقـوم بالتأآـد مـن التـزامهم بـشروط اإلنتـاج                    . االلتزام به 
  .لشروطالتي نص عليها دفتر ا

لقد نص مـشروع قـانون حمايـة        . لهيئة الرقابة دور أساسي في نظام حماية المؤشرات الجغرافية        بالتالي  
بمراقبـة   المؤشرات الجغرافية على أن يتم إنشاء هيئة للرقابة على استعمال المؤشرات الجغرافية تعنى            

عـن طريـق الوثـائق والزيـارات        احترام دفتر الشروط وشـروط اإلنتـاج والتحويـل واإلعـداد والـسجالت وذلـك                
الميدانية وإجراء الفحوصات الحسية والفيزيائية والكيميائية في أي مرحلة من مراحل اإلنتاج أو التحويل أو               

  .اإلعداد
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