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ملخص :
تعد ظاهرة التقليد أهم املخاطر التي تحيط بالقطاع االقتصادي و ظاهرة تهدد األمن
القومي للبالد ،حيث يقوم بعض األشخاص من األجانب والوطنين ،داخل الوطن وخارجه،
بتقليد منتجات مثل األدوية ،قطع غيار املركبات ،املنتجات الغذائية ،مستحضرات
التجميل واآلالت الكهرومنزلية والتي ال تتطابق مع املقاييس املعمول بها ،ليتم تسويقها في
الجزائـر ،مما يتسبب في حوادث مميتة وخسائر مادية معتبرة ،شكلت وال تزال تشكل عبئا
ثقيال على ميزانية الدولة وباملقابل خسائر لدى املستثمرين من خالل تقليد منتجاتهم بما
يعطي االنطباع على أنها أصلية.
وألجل مسايرة هذا الركب فقد عمد املشرع الجزائري وخالل مسار انضمامه ملنظمة
التجارة العاملية على مواكبة هذا املسعى من خالل تعديل قانون امللكية الصناعية الصادر
سنة  2003املتضمن قانون العالمات ،براءات االختراع ،تسمية املنشأ والرسوم والنماذج
الصناعية ،وهو الطرح الذي نادى به أصحاب رؤوس األموال ،سواء الوطنيين واألجانب من
خالل املطالبة بتعديل قانون امللكية الصناعية بما يشجعهم على استثمار أموالهم بالشكل
الذي يتناسب وقواعد التجارة النزيهة واالستثمار الفعال واملنتج.
الكلمات املفتاحية  :امللكية الصناعية ،العالمة التجارية ،دعوى قضائية ،منتجات مقلدة،
أثار التقليد.
*املؤلف املرسل :بن زيد فتحي
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 أثرها وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري،جريمة تقليد املنتجات
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Abstract:
The phenomenon of counterfeiting is considered the most
important risks for the economic sector and the phenomenon that
threatens the national security of the country, where some people
from homelands inside and outside the country the reproduction
of products such as drugs, vehicle parts, food products, cosmetics,
household appliances that do not conform to applicable standards,
to be marketed in Algeria, causing fatal accidents and
considerable material losses, formed and continues to be a heavy
burden on the budget of the state, and in return, investors' losses
by imitating their products, giving the impression that it is
genuine.
To deal with this behind the Algerian legislator deliberately by
accession to the World Trade Organization to follow this effort by
amending the Industrial Property Act of 2003 containing the right
path of trademarks, patents, appellation of origin, designs and
industrial models, a proposal advocated by the owners of capital,
whether National and foreign parties demand the amendment of
the law on industrial property to encourage them to invest their
money in a proportionate manner to the rules of fair trade and to
a efficient and productive investment.
Keywords: industrial property, trademark, lawsuit, imitation
products, imitation effects.

:مقدمة
لقد تطلبت الحركية االقتصادية إعطاء تحفيزات للمستثمرين ووضع ضوابط
قانونية لحماية أصحاب العالمــات و براءات االختراع حماية للمستهلكين وقمعا للغش عن
طريق إرساء منظومة قانونية تلزم كل األطراف املتدخلة حقوقهم و تفادي مخاطر
.تجاوزها
 حيث يقوم بعض األشخاص من،لعل أهم هذه املخاطر تلك املتعلقة بالتقليد
 بتقليد منتجات مثل قطع غيار املركبات التي، داخل الوطن و خارجه،األجانب واملواطنين
 مما يتسبب في حوادث، ليتم تسويقها في الجزائـر،ال تتطابق مع املقاييس املعمول بها
.مرور مميتة و خسائر مادية أخرى معتبرة
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وبالنظر ألهمية املوضوع ،وبهدف معرفة مدى دور قانون امللكية الصناعية في محاربة
الظاهرة ،يجدر بنا اإلجابة عن اإلشكالية التالية :ما الخطورة التي تحملها املنتجات
املقلدة وتأثيراتها على األمن القومي للدولة و إلى ّ
أي مدى ساهم قانون امللكية
الصناعية الجديد بتعزيز وحماية حقوق املستهلك؟
ولإلجابة على هاته اإلشكالية قسمنا بحثنا هذا إلى مبحثين هما على التوالي:
* املبحث األول :مجـال حقوق امللكية الصناعية وآثــار التقليد عليها.
* املبحث الثاني :آليات حماية املستهلك على ضوء قانون امللكية الصناعية.
املبحث األول  :مجـال حقوق امللكية الصناعية وآثــار التقليد عليها
امللكيــة الصــناعية لــي ســلطة مباشــرة يمنحهــا القــانون للشــخة بحيــث تعطيــه مكنــة
االستئثار بكل ما ينتج عـن فكـره ،ف ـي ترتـب لصـاحوها نـوعين مـن املصـال  :مصـبحة فـي نسـبة
اختراعه إليه ،ومصبحته في االستفادة منه ماليا عن طريق الطرح والتداول في السوق.1
ومحـ ــل حقـ ــوق امللكيـ ــة الصـ ــناعية هـ ــو إمـ ــا ابتكـ ــارات جديـ ــدة ،وإمـ ــا بيانـ ــات مميـ ــزة،
واملالح ـ أن التقلي ــد يم ــس كاف ــة مج ــاالت امللكي ــة الص ــناعية دون تحدي ــد أو تميي ــز ،وه ــو م ــا
سيتم التطرق فيما يلي:
املطلب األول  :حقوق امللكية الصناعية
إن ظاهرة التقليد أصبحت تشكل تهديد القتصاد الدول بسبب املخاطر الناجمة
عنها و عليه فإن الدول سعت إلى إصدار قوانين لتجريم هذه الظاهرة و إبرام اتفاقيات
دولية ملحاربتها.
إن االستعمال غير الشرعي للعالمة التجارية أو ملؤشر أو لتصاميم صناعية أو لبراءة
اختراع صناعة عاملية ذات إنتاج ويد عاملة ورؤوس أموال ،تمس كل مجاالت الصناعة
وتتسبب في آثار وخيمة.
لقد نصت املادة الثانية من اتفاقية باريس 2لسنة  1883لحماية امللكية الصناعية
أن حماية امللكية الصناعية ال بد أن تشمل جميع الحقوق املرتبطة بها من  :براءة
االختراع ،نماذج املنفعة ،الرسوم والنماذج الصناعيـة ،العالمات الصناعية أو التجارية،
االسم التجاري وتسميات املنشأ....الخ .
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الفرع األول  :أهمية حقوق امللكية الصناعية
ظهرت بوادر حقوق امللكية الصناعية خالل العصور الوسطى بادئ األمر في شكل
ً
قانونية العالقات التجارية التي اتخذها املنتج رمزا ملهارته ليميز منتجاته عن منتجات
منافسيه .وفي بداية القرن الخامس عشر ظهرت هذه الحقوق بحماية املخترعات في ظل
قانون البندقية الصادر عام  .1474وتأكد وجودها وبرزت نظمها القانونية في منصف
القرن التاسع عشر حين بدأت الثورة التكنولوجية.
ولهذه الحقوق أهمية اقتصادية وسياسية وحربية حيث ان انتقال التكنولوجيا إلى
الدول النامية يؤدي إلى تغييرها من النواحي السالفة الذكر  ،ذلك ان االختراعات التي
ظهرت في الحضارات القديمة غيرت مجرى التاريخ فاكتشاف الكتابة والورق والطباعة
وكذلك اكتشاف وسائل النقل البحرية والبرية ثم الجوية مثل السفينة والقطار والطائرة
ً
ً
واكتشاف الطاقة عموما كل ذلك أدى إلى ثورات متعاقبة أثرت في مسيرة اإلنسانية جمعا.
والشك أن ظهور االختراعات يؤدي إلى تطور الحياة االقتصادية حيث يتوسع
اإلنتاج ويتحسن فيرتفع مستوى املعيشة ،وزيادة اإلنتاج في حاجة إلى توسع رقعة األسواق
لتصريف املنتجات فتزدهر التجارة الخارجية باإلضافة إلى تطور األفكار السياسية وسيطرة
ً
الدول الصناعية الكبرى على الدول الصغيرة لجعلها أسواقا ملنتجاتها.
ً
وال شك أيضا أن أوروبا استفادت في نهضتها الصناعية من االختراعات واالكتشافات
التي قدمها العرب في الفترة بين القرنين السادس والسادس عشر امليالدي ،وبعد ذلك
تركزت الثورة التكنولوجية في أوروبا وأمريكا واليابان ،ولكن هذه الثورة أدت إلى ثورة
ً
اقتصادية في مجاالت الصناعة والتجارة والزراعة وكان لزاما ان تتبعها ثورة قانونية.
اتض لنا أن الثورة التكنولوجية أعقبتها ثورة اقتصادية شاملة أدت إلى ظهور
مصال اقتصادية جديدة في حاجة إلى تنظيم األمر الذي تطلب سن تشريعات برزت في
إطارها حقوق اقتصادية من طبيعة جديدة لي الحقوق امللكية الصناعية.
الفرع الثاني  :مجال حقوق امللكية الصناعية
 -1أ  -العالمات:
لقد نظم املشرع الجزائري قوانين تساير حماية العالمات كما جاء به األمر رقم
 306/03املؤرخ في  2003/07/19نظرا للدور الذي تلعبه العالمة التجارية في ضمان حقوق
املستهلكين من أساليب الغش واالحتيال حول مواصفات املنتجات الصناعية أو البضائع أو
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الخدمات التي يتلقونها من يد الصناع أو التجار أو مقدمي الخدمات ،وذلك من خالل
ً
ً
ً
الرجوع على هؤالء رجوعا قانونيا مناسبا لتحديد مسؤوليتهم عن آثار تضليل جمهور
املستهلكين.
ويقصــد بالعالمــة كــل إشــارة أو داللــة يضــعها التــاجر أو الصــانع طبيعــي أو معنــوي علــى
املنتجــات التــي يقــوم ببيعهــا أو صــنعها لتمييــز هــذه املنتجــات عــن غيرهــا مــن الســلع املماثلــة،4
وتش ــير العالم ــة إم ــا إل ــى بل ــد اإلنت ــاج أو مص ــدر ص ــناعة الس ــلع أو مص ــدر بيعه ــا أو أنواعه ــا أو
مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو للداللة على تأدية خدمة من الخدمات ،كما تشـمل
العالم ــة الص ــناعية ،وتنص ــرف إل ــى تميي ــز املنتج ــات الزراعي ــة ومس ــتخرجات األر  ،وبعب ــارة
ً
أخرى كل ما يعد داخال في التعامل التجاري أيا كانت طبيعة مصدر املنتجات.5
 -1ب  -براءة االختراع :نظم املشرع الجزائري براءة االختراع في األمر  ،607-03وتعرف
البراءة بأنها الوثيقة التي يصدرها املعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ،INAPI
واالختراع هو فكرة يتوصل إليها أي مخترع ،تمكنه عمليا من إيجاد حل ملشكلة معينة في
مجال التكنولوجيا ،وهو كل جديد في مجال العلم أو البحث ،قابل لالستغالل سواء كان
متعلقا بمنتجات جديدة أو بوسائل مستخدمة أو بهما معا.
واألصل في منح هذا السند أن املخترع يذيع اختراعه ويعلنه صراحة في مجال الثروة
العامة فيمنح لقاء ذلك حماية خاصة ملنع أي استغالل غير مشروع دون موافقة مالكها،
فله حق التصرف فيها بعقد خاص يسمى بعقد الترخية ،ويتضمن اإلذن للمتنازل له
باالنتفاع من االختراع ،فيتنقل الحق في االنتفاع باالختراع إلى غير صاحب البراءة بعو أو
غير عو بين األحياء أو باإلضافة إلى ما بعد املوت.7
 -1جـ -الرسوم و النماذج :الرسم أو النموذج الصناعي هو املظهر الخارجي ،يتألف
من عناصر ثنائية األبعاد مثل الرسوم أو الخطوط أو األلوان ،كما يعتبر رسما كل تركيب
خطوط أو ألوان يقصد به إعطاء مظهر خاص لش يء صناعي أو خاص بالصناعة
التقليديــة ،و قد نظم املشرع الجزائري الرسوم والنماذج في األمر رقم  86-66املؤرخ
في. 81966/04/24
-1د -تسميات املن ــشأ :تم تنظيمه ضمن األمر رقم  76-56املؤرخ في 91976/07/16
تستعمل تسمية املنشأ من قبل املنتج لتشخية بضاعته وتمييزها عن تلك املشابهة لها،
ومنحها شهرة وطنية ودولية ،ويتمسك املستهلك بهذه البيانات ألنها تضمن له الصفات
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املميزة للبضاعة التي أنتجت في مكان معين ،وبالتالي ترجع أهميتها للدور الذي تلعبه في
ضمان الجودة ونوعية البضاعة املعروضة للبيع ،فالهدف املنشود من وضعها هو اجتذاب
الزبائن ،وال عبرة لتلك املتخذة وسيلة للدعاية في حد ذاتها ،وإنما العبرة بالصفات املميزة
لإلنتاج ،لذا يحق لكل من يهمه األمر طلب إبطال تسمية منشأ مستعملة لتعيين منتج ما
إذا كان غير ناش ئ في املكان املقصود ،مما يستوجب اعتبارها من النظام العام.
املطلب الثاني  :ظاهرة التقليد Contrefaçon
تعتبر أفعال التقليد من أهم التصرفات التي تبحق ضررا بأصحاب حقوق امللكية
الصناعية من جهة وباملستهلك من جهة أخرى نظير املخاطر التي تحملها  ،كونها تفتقد
لعناصر أصالة املنتجات وبالتالي إلحاق الضرر بطرفي هذا الحق .
الفرع األول  :مفهــوم التقليد
 -1تعريف التقليد :يعرف التقليد أنه :كل تصنيع ملنتج بالشكل الذي يجعله شبيها
ّ
في ظاهره ملنتج أصلي وذلك بنية خداع املستهلك ،بيد أن التقليد يمكن أن يتعلق بكافة
أصناف حقوق امللكية الفكرية ،فيعرف على أنه '':كل مساس بحقوق امللكية الفكرية''.10
وترجع عدم قانونية هذا التقليد إلي كون أحد حقوق امللكية الفكرية قد تم انتهاكه11
كما يلي:
ـ ـ ـ ـ عالمة اإلنتاج أو الصنع أو عالمة تجارية مسجلة أو اسم تجاري؛
ـ ـ ـ ـ ـ حق محفوظ مسجل على التعبئة أو الغالف أو على شكل (توضيح) املنتجات؛
ـ ـ ـ ـ اختراع نموذج أو رسم أو شكل صريح؛
حق امللكية األدبية يطلق عليها بحقوق املؤلف و يقصد بها حقوق املؤلفين علىإنتاجهم الفكري مهما كان نوعه " و نمط تعبيره و درجة استحقاقه و وجهته.12
وعلى هذا األساس تتجلى لنا مظاهر تقليد حقوق امللكية الفكرية في ما يلي:
 عالمة مسجلة أو اسم تجاري :تحمل النسخ املقلدة العالمة أو البيان املشابه أواملزيف ،فالتشابه مجاله املنتجات الحاملة للعالمة املسجلة أو االسم التجاري؛
 تسميات املنشأ :للمنتجات شكل ومظهر وبيانات متعارف عليها من قبل الجمهوركميزة وتخة بوضوح منظمة منتجة معينة ،وعليه قد يعتقد هذا الجمهور خطئا أن
النسخ املقلدة لها نفس املصدر مثل املنتجات األصلية؛
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 االختراع أو نموذج أو رسم :في هذه الحالة نجد عنصرا أو عدة عناصر من املنتجاألصلي محفوظة بواسطة االختراعات الصحيحة أو/و نماذج أو الرسوم ،وهذه العناصر
املحمية موجودة وتظهر على أوفي املنتجات املقلدة(النسخة)؛
 حق املؤلف :تتجلى صورة املنتج األدبي في نة(كتيب إشهاري ،كتاب )...أو صورةفيلم أو نغمة أو برنامج إعالمي/معلوماتي ،وثائق تقنية وأشكال ،واملنتجات املقلدة حينها
تكون مشابهة أساسا للنموذج األصلي بإعادة النة بطريقة غير معترف بها ،أو اقتباس
عنصر من نة لكاتب آخر" .13" Copyright
ً ً
 -2ظاهرة تقليد العالمة التجارية :تلعب العالمة التجارية منذ زمن بعيد دورا بارزا
ً
في الداللة على مصدر املنتجات ،وال شك أن هذا الدور كان أقدم وظائف العالمة ظهورا
من الناحية التاريخية ،إذ ُعرفت هذه الوظيفة التقليدية للعالمة في املجتمعات القديمة،
واستمرت العالمة إلى يومنا هذا تؤدي دورها في الداللة على مصدر املنتجات ،ثم تطورت
وظيفة العالمة نتيجة للتغيرات االقتصادية وقيام اإلنتاج الكبير ،فلم تعد تقتصر على
ً
الداللة على املصدر ،بل أصبحت رمزا لصفات وخصائة املنتجات ودرجة جودتها ،
فوجود العالمة يوحي بالثقة وضمان الجودة للمستهلك ،وباإلضافة إلى ذلك فقد ظهرت
ً
حديثا وظيفة أخرى للعالمة نتيجة لالستثمارات الضخمة التي تخصصها الشركات ،واملبالغ
املالية الطائلة التي تنفقها في حمالت الدعاية واإلعالن عن العالمات لكي يتعرف الجمهور
عليها وترسخ في األذهان ،وتعرف هذه الوظيفة بالوظيفة التسويقية للعالمة.
وم ــن الغن ــى ع ــن البي ــان أن تزوي ــر العالم ــات التجاري ــة وتقلي ــدها يعرق ــل أداء العالم ــة
ً
ً
لوظائفهــا ،ويبحــق ضــررا جســيما بــاملجتمع ،إذ ال يقتصــر الضــرر النــاتج عــن التزويــر والتقليــد
علــى الصــناعة والتجــارة ،بــل يمتــد إلــى املســتهلك الــذي يقــع عــحية الغــش والخــداع ،وخاصــة
بعد أن اتسعت دائرة االتجار في السلع التي تحمل عالمات تجاريـة مـزورة فشـملت كـل أنـواع
املنتجـ ــات والبضـ ــائع مـ ــن مالبـ ــس ونظـ ــارات وسـ ــاعات وقطـ ــع غيـ ــار سـ ــيارات وآالت صـ ــناعية
وأجهــزة كهربائيــة ،كمــا امتــدت تجــارة البضــائع املزيفــة إلــى ســلع يــؤدى تقليــدها إلــى املســاس
بصــحة اإلنســان وتعــريض حياتــه لبخطــر ،مثــل املنتجــات الغذائيــة واألدويــة واألجهــزة الطبيــة
وفرامل السيارات وقطع غيار الطائرات.14
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لــذا فــإن العالمــة التجاري ــة تتعــر للتقليــد أكثــر م ــن بقيــة عناصــر امللكيــة الص ــناعية
لســهولة العملي ـة مــن جهــة ومــن كثــرة األربــاح املتأتيــة مــن بيــع الســلع املقلــدة مــن جهــة أخــرى
التي تأخذ األشكال التالية:15
 تقليد العالمة أو االسم التجاري:وفيها يصعب التمييز بين املنتج األصـلي واملقلـد ،نظـرا الحترافيـة ودقـة عمليـة التقليـد
التي تتخذ عدة حاالت ولي:
الحالة األولى :من ناحية االسم يختار املقلد كاالسم املوضوع في العالمة التجارية مع
تغير بعض لحروف أو إضافة حرف ال يغير نطق الكلمة أو تغير ترتيب بعض الحروف مما
يقوي مخاطر االلتباس كتقليد اسم بعض العالمات املشهورة مثل  ADIDASإلى
...ADIBAS
الحالة الثانية :تقليد محتوى املنتج في حد ذاته ،ولي اخطر عمليات التقليد
الحتوائها على مخاطر عالية نتيجة ارتباط املنتج باملستهلك واملخاطر املترتبة عليه ،كون
املنتج املقلد مخالف للمواصفات واملقاييس املعتمدة عامليا والداخلة في عملية التركيب،
الش يء الذي ينتج عنه مضار على صحة املستهلك.
الفرع الثاني  :محل املنتجات املقلدة وآثارها
-1املنتج ــات محل التقليــد
لم يستثني مرتكبي جرائم التقليد أي قطاع على مستوى الدولة من محاولة التأثير
عليه بطرح منتجات مقلدة على مستواه ،نظير ارتباط املستهلك بسلع وخدمات هاته
القطاعات ومنها ما يلي:
-1أ -قطع الغيار :إن تقليد قطع الغيار بكل أنواعها و التي ال ينحصر في وضع عالمة
مشهورة عليهــا وإنما يصل إلى غاية إعادة صنع القطعة بمواد أقل جودة وبنفس الشكل
والقيـاس وبدقة متناهية حتى أنه يستحيل لغير املختة أن يميـز بين العالمة األصليـة
والعالمة املقلدة.
وتشمل قطع الغيار املقلدة مجاالت صناعية مختلفة ،كعتاد السيارات ،العتاد الزراعي،
اآلالت املنزلية ،الطائرات ،الساعات وحتى األسبحة ،ويحدث أن يفوق عدد قطع الغيار
املقلدة عدد األصلية منها في بعض األسواق ،نظرا النخفا سعرها.
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 -1ب -مواد التجميل :تنتشر في األسواق الشعبية الكثير من مساحيق التجميل
الرخيصة الثمن تحمل أسماء املاركات العاملية مثل كريستين ،هولي ،اليزابيت ،لوريات
وغيرها من املاركات ،وتتمثل مواد التجميل هذه في احمر الشفاه ،ضالل العي ــون والخدود
أو طالء األظافر وغيرها ،هذه املواد املقلدة تخلف الكثير من املشاكل الجلدية عند
استخدمها .
 -1ج -املواد الصيدالنية :إن املواد الصيدالنية املقلدة مصدر خطر للمستهلكين
حينما يتم التالعب بمكوناتها أو بمقادير صنعها ،أو أن يتم اإلفراط في وضع العناصر
الفعالة  ،أو حتى استبدال هذه العناصر بمواد مختلفة فتمنعه من الحصول على الدواء
الفعال و تؤخر من شفائه مما قد يزيد من تأزم حالته.
 -1د -النظارات الشمسية :ينص أطباء العيون باستعمال النظارات الشمسية
املانعة ملرور األشعة ما فوق البنفسجية الجتناب الضرر التي تبحقه األشعة بالعين،
وتكتس ي النظارات الشمسية الحاملة املاركات العاملية املشهورة هذه امليزة ،إال أن النظارات
املقلدة املستوردة ال تحتوي على هذه امليزة وتشكل خطرا على صحة املواطن.
-1ه -لعـب األطفال :تعتبر اللعب بمختلف أنواعها وسيلة أساسية لتنمية ذكاء
الطفل و توسيع خياله لذا يبجأ األولياء إلى اقتناءها وبأسعار مرتفعة أحيانا ،كونها تخضع
في صناعتها إلى معايير الجودة والسالمة في حين تفتقد اللعب املقلدة إلى هذه املعايير.
سجل العالم خالل السنوات األخيرة تفاقم ظاهرة التقليد بشتى أنواعه بسبب
ضعف تكاليف صناعة هذه املنتجات املقلدة التي تعود بأرباح عخمة على أصحابها،
فغزت سلعهم املقلدة مجاالت متعددة وتترتب عنها آثار سلبية كثيرة لي
 -2أثار التقليد:
بالتأكيد أن تطور هذه الظاهرة وتشعب ممارساتها ستتولد عنه آثار متعددة وعلى
مستويات مختلفة ،فما لي إذن النتائج املترتبة عن ظاهرة التقليد؟
يمكن أن نبخة مختلف اآلثار أو النتائج املترتبة عن انتشار ظاهرة التقليد في "
الخطـر" ،حيث أن هذا األخير مرتبط بإمكانية التعر لحدث مستقبلي ينجم عنه
أضرار ،16لن يبحق باملنشأة وفقط ،ولكن ستنعكس آثاره على ثالثة أطراف أساسية:
املنشأة ،املستهلك ،الدولة كما يلي:
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 -2أ  -أث ـ ــار ظاهرة التقلي ــد على الدولـ ــة :تتسبب ظاهرة التقليد سنويا بإحداث
خسائر فادحة للدولة ،باإلضافة إلى أن هذه اآلفة تمثل عائقا في وجه كل محاوالت التنمية
االقتصادية.
إن تصنيع املنتجات املقلدة يتم في الخفاء داخل ورشات غير مرخة لها قانونا ،ال
يدفع أصحابها الضرائب وال الرسوم وال االشتراكات االجتماعية ،وعليه فإن الدولة ال
تستفيد من أي مساهمة من هذه الصناعة بل تضطر إلى تخصية أموال معتبرة لقمعها
مثل مصاريف التحقيقات واملتابعات.
فيترتب عن التقليد عدة أضرار تمس السلطات العمومية وذلك بالتأثير على النشاط
ّ
التزييف التام يمارس في الظالم أو ما يطلق عليه
الجبائي على اعتبار أن التقليد أو
باالقتصاديات الظلية 17وإضافة إلى ذلك فهو يساهم في تشويه صورة الدولة من خالل
ارتفاع نسبة الجريمة املنظمة ،وبالتالي ضبط االستثمارات األجنبية ،و التمادي في هذه
املمارسات قد يقود إلى جرائم أخرى كتبييض األموال والرشوة التي تعتبر من ممارسات
الفساد اإلداري والتي تؤدي إلى تحطيم االقتصاد؛
كما يساهم التقليد أيضا في رفع نسبة البطالة من خالل الضرر الذي يسببه
للمؤسسات جراء انتهاك حقوق امللكية الفكرية و يجبر ارتفاع معدل البطالة في هذه الحالة
على تخصية مبالغ مالية اكبر في شكل منح للبطالة.
إضافة إلى أن صناعة املنتجات املقلدة غالبا ما تتم من طرف أطفال قصر في
مستودعات تفتقد إلى شروط األمن والسالمة مما يؤدي إلى وقوع حوادث تسبب
إعاقات جسدية وأمرا مزمنة تقع تكاليفها على عاتق الدولة.
من جهة أخرى يعد التقليد سببا في امتناع البنوك العاملية عن منح قرو
لالقتصاد الوطني فال يمكن لتلك املؤسسات أن تثق من وجهة نظر مالية في دولة ال تراعي
فيها حماية حقوق امللكية الفكرية ،وتفتر املؤسسات األجنبية كذلك لالستثمار في دولة
ال تبدي جدية في قمع ظاهرة التقليد إذ تخش ى هذه املؤسسات التعر إلى منافسة غير
مشروعة شديدة.
 -2ب -أثــار التقليد على املؤسسة :تتحمل الشركات عند إنتاجها ملختلف السلع
تكاليف باهظة تخة األبحاث والدراسات ،أعمال الدعاية  ،اإلشهار ،التأمين ،الضرائب
وخدمات ما بعد البيع وعندما تقوم بإطالق منتج جديد ،تخصة ميزانية كبيرة لتلك
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الحملة ،بعد ذلك وببساطة تجد تلك املؤسسات منتجاتها مقلدة في األسواق تؤدي بها إلى
خسائر مالية ومعنوية كبيرة.
من جهة أخرى عندما تقرر املؤسسات املتضررة من التقليد مواجهة هذه الظاهرة
فإنها تضطر غالبا إلى دفع مصاريف املنازعات القضائية ،ناهيك على مصاريف التسجيـ ـل
والشهرة ونقل التراخية ،مع اإلشارة إلى أنه ليس في متناول كل املؤسسات مواجهة هذه
الظاهرة ،فإذا كانت الشركات الكبرى تملك الوسائل الالزمة لذلك فإن املؤسسة الصغي ــرة
واملتوسطة تبقى عاجزة عن فعل أي ش يء.
ويعد التقليد عمال من أعمال املنافسة غير املشروعة يفقد املؤسسة حصتها في
السوق ،فانتشار السلع املقلدة رخيصة الثمن يؤدي إلى انخفا الطلب على املنتجات
ّ
املصنعة ملنتجات أصلية وارتفاع
األصليـة وبالتالي انخفا رقم أعمال املؤسسات
التكاليف الثابتة ،وتسجيلها لخسائر قد تؤدي إلى إفالسها.
كما يعتبر التقليد سرقة لحقوق امللكية الفكرية للمؤسسة وتشويه لسمعتها فالنوعية
الرديئة للمنتجات املقلدة تؤثر سلبا على صورة العالمة خاصة إذا تعلق األمر باملنتجات
الكمالية الفاخرة .
 -2جـ  -أث ـ ــار التقلي ــد على املستهلك :يقع املستهلك عحية الغش حينما يدفع ثمن
سلعة مقلدة يعتقد أنها أصلية وبالتالي فالتقليد هو انتقاص لحقوق املستهلك مقابل ما
يدفعه من قيمة السلعة التي تفتقر إلى النوعية والجودة والضمان املشروط لها ،إن حجم
الضرر الذي يبحق باملستهلك متعلق بنوع السلعة املقلدة املستعملة فهناك سلع أكثر
خطورة من غيرها مثل قطع الغيار ،املواد الغذائية ،األدوية ،مواد التجميل واأللبسة،
وذلك بحكم اتصالها املباشر بحياة املستهلك.
ويتجسد الخطر في التغليط أو إيقاعه في الخطأ ،مما يجعله عحية ملمارسات غير
مشروعة و ينعكس هذا التهديد على صحته وأمنه خاصة إذا تعلق األمر بتقليد األدوية،18
واملواد الغذائية ومواد التنظيف والتجميل وقطع غيار السيارات واألجهزة اإللكترونية ،كما
أن التغليط يحمل مفهوم الخداع.
 -3واقع ظاهرة التقليد في الجزائر:
يشهد السوق الجزائري منذ تحرير التجارة الخارجية سنة  1991تطورا لحركة
السلع املقلدة ،و ذلك من حيث الحجم و التنوع ،حيث تشير إحصائيات مصبحة محاربة
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التقليد على مستوى املديرية العامة لبجمارك بوجود على األقل  1,3مليون منتوج مقلد
سنويا سنة  ،2002حيث تم مصادرة أكثر من  300.000منتوج خالل خمسة أشهر األولى
لسنة  ،19 2005و خالل فترة النشاط  2006فقد شهدت تطورا معتبرا في عدد املنتجات
املحجوزة على مستوى الجمارك ،و ذلك باملقارنة مع خمس سنوات األخيرة ،حيث تم حجز
 831.786منتوج سنة  ،2006يمكن توزيع مختلف النسب حسب املنتجات في الشكل20
أدناه.
شكل رقم ( ) :توزيع المنتجات المقلدة حسب النسب
لسنة 2006
0,7
قطع غيار السيارات
منتجات التجميل
السجائر
المواد الغذائية
منتجات الكترونية
المعدات اآلنية
األحذية الرياضية
األجهزة الكهرومنزلية

0,73

0,5

3,61

8,36
9,62

62,77
14,29

توزيع املنتجات املقلدة حسب الترتيب املصدر :الجمارك الجزائرية 2006
أكبر نسبة تحتلها قطع غيار السيارات وتتعلق بنفس العالمات لسنة
 ،COGEFA.BENDIX. CFAEYQUEN ، VALEO : 2005تتبع بمواد التجميل وتمس
عالماتDOVE. :
 ، LYCOSE. IDEALلتحتل السجائر املرتبة الثالثة بنسبة  % 9,62و تتعلق أساسا باملنتج
الجزائري الحامل للعالمة "ريم" ،حيث تم حجزها على مستوى مديرية الجمارك لورقلة،
ّ
أما املنتجات الغذائية فقدرت بـ  % 8.36و ّ
مست أساسا الشاي األخضر.
وقدرت نسبة املنتجات االلكترونية بـ  % 3,61حيث انصبت على عالمتين
أساسيتين ،املصابيح الكهربائية " "OSRAMو  disjoncteursالكهربائية "." BACO
وتتوزع النسب  % 0,73و  % 0,70بين األدوات اآلنية واأللبسة الرياضية على
التوالي ،حيث تم حجز عالمة " " NIKEعلى مستوى مصال الجمارك بوهران ،ولم تتغاض ى
ظاهرة التقليد عن األجهزة الكهرومنزلية ،حيث احتلت الوضعية األخيرة بنسبة % 0,50
وذلك من خالل تقليد املكيفات الهوائية " " AIR WELLو املدفآت الغازية "" DELONGHI
وتم حجز هذه النسب املهددة لالقتصاد واملجتمع انطالقا من دول مختلفة،
تبخة في الشكل 21أدناه:
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شكل رقم( )  :مصدر المنتجات المقلدة لسنة 2006
الصين
االمارات العربية
ايطاليا
الطيوان
لبنان
مصر
هونقونق
فرنسا
مالي
النيجر

3,22
3,22
41,93

3,22

3,22
3,22
3,22
3,22
6,45
32,25

مصدر املنتجات املقلدة ،املصدر :الجمارك الجزائرية .2006
حيث تمثل هذه الدول مصدرا النتقال املنتجات املقلدة إلى الجزائر ،إذ تحتل
الصين الصدارة بنسبة  ،  41,93أما نسبة   32,25من املنتجات املحجوزة فقد تمت
عن طريق اإلمارات العربية ،ليمون السوق الجزائرية بنسبة   6,45من طرف أشهر دولة
أوروبية في مجال التقليد " إيطاليا"  ،و تتوزع باقي النسب بالتساوي بين دول عربية و أخرى
أوروبية و إفريقية.
ّأما املنشأ الرئيس ي لهذه املنتجات فتعود ّ
باألساس إلى ثالث دول  :الصين و تحتل
دائما الريادة بنسبة   61,29و   6,45بالنسبة لفرنسا و ايطاليا.22
املبحث الثاني  :أليات حماية املستهلك على ضوء قانون امللكية الصناعية
لقد افرد املشرع الجزائري بموجب أحكام قوانين حقوق امللكية الصناعية حقا
ألصحاب هاته الحقوق وسيلة للدفاع عن حقوقهم متمثلة في حق البجوء إلى القضاء ولي
دعوى جزائية تسمى دعوى التقليد ،والتي يترتب عنها حماية لهم وللمستهلك من مخاطر
املنتجات املقلدة ،وهيئات ملكافحة الظاهرة.
املطلب األول  :دعوى التقليد
نظرا لدور حقوق امللكية الصناعية في تطوير أنماط الحياة والنمو االقتصادي
ودخلها املادي ،فإنها قد تتعر للتقليد ،23ولردع ذلك تتبع أصحاب هاته الحقوق الدعوى
الجزائية ،بشرط قيام أركانها وإتباع األحكام املتعلقة بها.
الفرع األول  :أركان جنحة التقليد
طبقا ألحكام القانون العام تقوم جنحة تقليد حقوق امللكية الصناعية على الركن
الشرعي ،الركن املادي ،والركن املعنوي.
أ الركن الشرعي :ال يمكن أن تعتبر الشركة عمليات استغالل حقوق امللكيةالصناعية تقليدا إال إذا كانت غير مشروعة ،ويكتس ي الفعل هذه الصفة عندما يتطابق مع
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نة التجريم باستيفائه جميع الصور التي تجعل نة التجريم واجب ،التطبيق عليه ،وأصل
الركن الشرعي هو في القاعدة القانونية لقانون العقوبات 24وعليه فإن الركن الشرعي يقر أنه
ال يمكن معاقبة الشخة إال بوجود نة قانوني يجرم الفعل الذي قام به ، 25ولقيام الركن
الشرعي يجب أن تكون براءة االختراع والعالمة املعتدى عليها بالتقليد صحيحة ،وأن ال يخضع
فعل التقليد لسبب من أسباب اإلباحة ،ألنه في حالة وجود أعمال مبررة تستبعد جنحة
التقليد ،كقيام الشريك في ملكية البراءة مثال بانجاز االختراع ، 26أو االستثناءات املقررة
قانونا.27
ب -الركن املادي :ال تقوم الجريمة دون ركن مادي ،وهو األفعال املادية املعاقب عليها،
التي تتطابق مع نة التجريم ،ويتجسد هذا الركن في فعل تقليد املنتوج موضوع البراءة
وتحقيقه ماديا ،وال يشترط االستعمال ألن التشريع يعاقب عملية الصنع بغض النظر عن
عملية االستعمال ، 28والقيام بإخفاء الش يء املقلد أو عرضه للبيع أو إدخاله إلى التراب
الوطني ،وكذا الفعل الذي يقوم فيه املقلد باستعمال طريقة الصنع موضوع البراءة.
وفي العالمة يقوم الركن املادي باصطناع عالمة مطابقة تماما للعالمة األصلية أو
نقل األجزاء الرئيسية بحيث تشبه العالمة املقلدة العالمة األصلية بصورة تؤدي النخداع
الجمهور وتضليله ،إضافة إلى استعمال عالمة تجارية مملوكة للغير أو عالمة مقلدة لها نفس
نوع املنتوج التي سجلت تلك العالمة من أجلها ،إضافة إلى فعل البيع أو االقتناء بقصد البيع
أو العر للبيع منتجا يحمي العالمة دون وجه حق ،وكل استعمال لعالمة مسجلة لحساب
شركة معينة قصد اإلعالن عن منتجات من صنف املنتوج الذي تستعمل العالمة من أجله،
باإلضافة إلى الفعل القاض ي ببيع منتج استعملت له عالمة مقلدة أو شرائه قصد البيع أو
عرضه للبيع ،وال يشترط لقيام الفعل املادي تحقق الربح بل الشركة الطرف التي لحقها ضرر
جراء هذه األفعال تعد مشمولة بالتقليد.
ج  -الركن املعنوي  :وهو القصد الجنائي أو سوء نية املقلد ،وهو ركن يشترط طبقا
للقواعد العامة في الجريمة ،وعلى خالف هذه القواعد العامة فإن التشريعات املتعلقة
بحقوق امللكية الصناعية تفتر أن يكون العمل الذي ارتكبه الغير وسبب ضررا بالحقوق
االستئثارية للشركات صاحبة امللكية الصناعية ،قد تم عن قصد ،بمعنى أنه عمال متعمدا، 29
بغض النظر عن سوء أو حسن نية املقلد ،فالركن املعنوي إذا ليس ضروريا إثباته لقيام
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جنحة تقليد حقوق امللكية الصناعية ،فبوجود الركن الشرعي و الركن املادي ال جدوى من
إثبات الركن املعنوي ،ألن الجريمة قائمة بمجرد قيام فعل االعتداء(الركن املادي).
الفرع الثاني  :أحكام دعوى التقليد
ترفع دعوى التقليد من طرف مالك براءة االختراع أو صاحب تسجيل العالمة أو
خلفه.30
أ -رفع الدعوى :ترفع الشركة أو املؤسسة دعوى التقليد ضد االعتداء الذي وقع على
حقوق امللكية الصناعية الصحيحة ،أي التي تم إيداعها ونشرها ،وتكون هذه الدعوى أمام
الجهة القضائية املختصة ولي املحكمة الجزائية وفي الجزائر الفرع الجزائي على مستوى
املحكمة ،الفاصل في جرائم الجنح بما فيها الجرائم الواقعة على حقوق امللكية الصناعية،
وفيما يخة االختصاص اإلقليمي وطبقا لألحكام العامة تختة إقليميا بالنظر في جنحة
تقليد حقوق امللكية الصناعية محكمة محل الجريمة أو محل إقامة الجاني ،31أو أحد
املتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ،حتى ولو كان هذا القبض قد تم لسبب من
األسباب في قضية أخرى ،فتفصل في جنحة التقليد املحكمة الفاصلة في الدعوى األصلية،
ويجوز رفع هذه الدعوى ضد الجاني مفردا كان أو جماعة ،في املدة املقررة قانونا ألن الدعوى
تتقادم طبقا للقواعد العامة بمرور ( )03ثالث سنوات.32
ب -اإلجراءات التحفظية :تبجا لها الشركات أو للمؤسسات لتدعيم دعوى التقليد
وحف عالماتها ،33و الحصول على األدلة الالزمة إلثبات التقليد واالعتداء ،غير أنه فيما
يخة براءة االختراع لم تنة األحكام التشريعية والتنظيمية الجزائرية على هذا اإلجراء رغم
أهمية الدور الذي تؤديه براءة االختراع لتطوير التكنولوجيات والنمو االقتصادي ،خاصة
وإذا علمنا أن التشريع السابق نة على التدابير التحفظية34بالنسبة لبراءة االختراع.ويتم
الحجز بترخية قضائي ،وهو إجراء تمهيدي لدعوى التقليد ليس إجباريا ،لبحفاظ على هذا
اإلجراء ،يلتزم املتضرر من فعل التقليد رفع دعوى التقليد أمام قاض ي املوضوع في أجل شهر
تحت طائلة بطالن الوصف والحجز مع عدم اإلخالل بما يطلب من تعويضا.35
ج -العقوبات الجزائية لجنحة التقليد :تستفيد الشركات املعتدى عليها من العقوبات
املوقعة على املقلد ،خاصة منها املادية و تكون عقوبات أصلية وتكميلية.
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أ -العقوبات األصلية :واملتمثلة في الحبس من ستة )( 6أشهر إلى سنتين والغرامة التي
تتراوح بين مليونين وخمسمائة ألف دينار ) (2.500.000إلى عشرة ماليين دينار)(10.000.000
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط حسب التشريع الجزائري.36
ب -العقوبات التكميلية :واملتمثلة في الغلق النهائي أو املؤقت للمؤسسة املقلدة،
ومصادرة األشياء املقلدة و األدوات املعدة لصناعتها ،ملنع املقلد من إعادة صنع األشياء
املقلدة.
إتالف األشياء محل االعتداء 37حفاظا على املصبحة العامة. إلصاق نة الحكم في األماكن التي تحددها املحكمة ونشره في جريدة يومية علىحساب نفقة املحكوم عليه ،تعويضا عن الضرر املعنوي الذي لحق الشركة ،وإعالم
األشخاص املتعاملين مع املقلد بوجود جنحة تقليد ،إلى جانب ذلك يجوز للقاض ي البجوء إلى
التهديدات املالية.38
املطلب الثاني  :الهيئات املكلفة بمحاربة التقليد في الدولة
تعبر اإلحصائيات السابقة عن إرادة مديرية الجمارك لتضيق ظاهرة التقليد والوعي
بضرورة محاربتها ،وما هذه األخيرة إال جزء من مجمل الهيئات الحكومية املجندة ملكافحة
طاهرة التقليد ،بداية من املعهد الوطني لحماية امللكية الصناعي  ،INAPIالديوان الوطني
لحماية حقوق املؤلفين  ،ONDAوزارة التجارة ،وزارة الصناعة )معهد التقييس( ،وزارة
الصحة ووزارة الداخلية والجماعات املحلية )املديرية العامة لألمن الوطني(.
الفرع األول  :الهيئات الوطنية اإلدارية ملكافحة ظاهرة التقليد
وتشكل الهيئات الثالث اآلتية محور الدراسة الرتباطها الوثيق مع ظاهرة التقليد
واإلمكانيات املتاحة لها والصالحيات املخولة بموجوها للتصدي لظاهرة التقليد ولي :املديرية
العامة لبجمارك الجزائرية ،املعهد الوطني للملكية الصناعية ووزارة التجارة ،نتيجة إلدخال
تغيرات مهمة في إطار برنامج " " MEDAتحضيرا لالنضمام إلى املنظمة العاملية للتجارة،
والجدول املوالي يبين أهم األدوار املنوطة بهاته الهيئات للتصدي لظاهرة التقليد:39
تلعب هذه اإلدارات بحكم طبيعة عالقتها مع املتعاملين االقتصاديين سواء على
املستوى املحلي او على مستوى املوانئ واملطارات وهو ما يتجلى في مديرية الجمارك
باعتبارها حامية االقتصاد الوطني على مستوى املعا بر الحدودي.
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والجدول التالي يبين الدور األساس ي واملهم واملنوط بهاته الهيئات اإلدارية والنتائج
املحصلة من نشاطها .
الجمارك الجزائرية

املعهد الوطني للملكية الصناعية وزارة التجارة
املستهلك

الدور

حماية
مصادرة املنتجات املقلدة  حماية حقوق امللكية
أو املشكوك فيها بطريقتين :الصناعية املودعة على مستوى بالتصدي
للمخالفات املتعلقة
املعهد؛
 التدخل بناء على
بـ :الجودة واألمن
طلب؛
 تحفيز و تدعيم قدرة اإلبداع
والتقليد ،وذلك عن
و االبتكار؛
 تدخل مستقل EX
مصال
طريق
office
الجودة
 تزويد الباحثين و الصناعيين مراقبة
باملعلومات
وقمع الغش.

 تكوين في مجال امللكية
الفكرية لصال  30إطار
على مستوى اإلدارة
املركزية؛
 تنظيم عدة ملتقيات
الجهود
تم اكتشاف  41عالمة و نموذج
وأيام دراسية بالنسبة
صناعي مقلد .
املبذولة
للمفتشين؛
قاعدة
 إنشاء
تتعلق
للمعطيات
بعمليات الحجز على
مستوى الجمارك.

برنامج
تسطير
لتطوير جهاز مراقبة
الجودة وذلك في
 07جويلية ،2004
يتعلق بـ:
 إنشاء
لتأهيل
املراقبة؛

مركز
أعوان

 إنشاء مخابر
لتجريب وتحليل
املنتجات
الصناعية؛
 توظيف 1500
جامعي لتطوير
فعالية املراقبة.

جدول :دور الهيئات الوطنية ملكافحة ظاهرة التقليد
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الفرع الثاني  :الهيئات األمنية ملكافح ــة التقلي ــد الشرطة مثاال)
قبل صدور األمر  03-06املتعلق بالعالمات ،كانت الفرق االقتصادية التابعة
للشرطة القضائية و كذا أفراد الشرطة التابعين ملكتب الشرطة العام ــة و التنظيم على
مستوى أمن الواليات يتولون مهمة مكافحة جرائم التعدي على امللكية الفكرية و كانت في
تلك الفترة فرقة واحدة متخصصة على مستوى أمن والية الجزائر تنشط و تعمل في ميدان
مكافحة لتقليد ملجابهة خطر التعدي على امللكية الصناعية .
يتمحور دور مصال األمن الوطني في ميدان مكافحة التقليد أساسا في قيام ضباط
الشرطة القضائية التابعين للفرق املختصة في هذا املجال بإجراء تحقيقات بناءا على
شكاوي أصحاب الحقوق والقيام باملعاينات الالزمة بشأنها باإلضافة إلى مراقبة األسواق
ملعاينة السلع والبضائع املعروضة للبيع والتأكد من مدى مطابقتها باملواصفات املحددة
قانونــا واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها تحت إدارة وكيل الجمهورية .
و من أهم الجرائم التي يتم معاينتها ميدانيا ما يل ــي:
 جنح ــة استعمال عالمة مقلدة أو مشوهة (م  ) 1/33من األمر .06-03 جنح ــة وضع عالمة لي ملك للغير (م  ) 2/33من األمر .06-03 جنح ــة البيع أو عر للبيع سلع ــة أو أكثر أو تقديم خدمات ال تحمل عالمة (م ) 33من األمر رقم .06-03
 استعمال عالمة غير مسجلة لسلعة ،مخالفة منصوص عليها في املادة  04و املعاقبعليها باملادة  33من األمر رقم  06-03املؤرخ في  2003/07/19املتعلق بالعالمات.
 الغش في النوعية ،مخالفة نة املادة  68من قانون  03-09املؤرخ في ، 2009/02/25املتعلق بحماية املستهلك و قمع الغش .
إن املجهودات املبذولة من قبل مصال األمن لقمع أفعال جريمة التقليد أفضت إلى
معالجة عدة قضايا على املستوى الوطني و التي أسفرت على النتائج االيجابية املبينة كما
يلي:
* جدول إحصائيات املديرية العامة لألمن الوطني على مستوى التراب الوطني
بالنسبة لقضايا املساس بحقوق املؤلف و الحقوق املجاورة:
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الخسائر املترتبة
للديوان الوطني
لحقوق املؤلف
والحقوق املجاورة

عدد
األشخاص
املتورطين

السنوات عدد عدد املؤلفات
القضايا املحجوزةCD-
املسجلة DVD-K7-
OUVRAGES
2007

228

198608

 34.350.497 ,00دج

253

2008

324

159901

 41.907.344,20دج

330

2009

360

109965

 49.834.228,00دج

372

 إحصائيات املديرية العامة لألمن الوطني- 2008*جدول إحصائيات املديرية العامة لألمن الوطني على مستوى التراب الوطني بالنسبة
لقضايا املساس بامللكية الصناعية:
 تم تسجيل ستة  06قضايا خالل سنة  2008متعلقة بتقليد قطع غيار السياراتتحمل عالمة طويوطا  ،قدر عددها بـ  22049قطعة
السنوات

القضايا املسجلة

عدد األشخاص
املتورطين

2007

19

58

2008

31

59

2009

18

30

إحصائيات املديرية العامة لألمن الوطني -2008
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الخ ـاتمة:
يتعين في النهاية التأكيد على أن حماية امللكية الصناعية ليست بالطبع غاية في حد
ذاتها وإنما لي وسيلة هامة وأساسية من وسائل تشجيع النشاط اإلبتكاري والتصنيع
واالستثمار والتجارة النزيهة ،خاصة ما تعلق منها بتصنيع قطع الغيار وعمليات استيرادها
والغر من ذلك كله هو اإلسهام في التقليل من املخاطر التي قد تنجر عن عمليات
تقليدها بإيجاد آليات محكمة وقوانين مناسبة واالنضمام إلى املعاهدات واملنظمات الدولية
التي تعمل على حماية امللكية الفكرية لتأمين حماية أفضل لها باإلضافة إلى تنفيذ أحكام
القوانين و متابعة التنفيذ لكي تتحقق الغاية املتوخاة من سنها.
فمن خالل ما سبق يمكن أن نجزم أن التقليد هو إحدى املخاطر التي أصبحت تالزم
املنشآت في أي جزء من أجزاء العالم ،وتمتد تأثيراته إلى املستهلك والدولة ،حيث يظهر
التقليد كلما ضعفت مصداقية املعلومات وتتسع ممارساته بالتواء املعلومة.
وملحاربة هذه الظاهرة البد من:
 زي ــادة نش ــر ال ــوعي وثقاف ــة امللكي ــة الفكري ــة ف ــي ال ــوطن العرب ــي عـ ـن طري ــق منظم ــاتوجه ــات متخصص ــة مث ــل االتح ــاد العرب ــي لحماي ــة حق ــوق امللكي ــة الفكري ــة وال ــذي يعم ــل ف ــي
نطاق مجلس الوحدة االقتصادية العربيـة والـذي تأسـس فـي  2005 / 12 / 7وذلـك ملكافحـة
ظــاهرة القرصــنة والتقليــد فــي الــوطن العربــي وحمايــة امللكيــة الفكريــة باعتبارهــا أداة فعالــة
للنمــو االقتصــادي فــي العــالم العربــي مــن خــالل تنظــيم منتــديات ومــؤتمرات ولقــاءات وإصــدار
دراسات ونشرات ومجالت للبحث في ظاهرة القرصنة واتخاذ إجراءات تحد من تناميها.
 إدخال مادة حماية حقـوق امللكيـة الفكريـة كمـادة أساسـية فـي كليـات الشـرطة لخلـقثقافة أمنية مرتبطة بهذا املوضوع الهام.
 زي ــادة ع ــدد الجم ــارك وت ــدريب موظفيه ــا لرف ــع كف ــاءتهم حي ــث ان  % 60م ــن الح ــاالتالتــي يــتم ضــبطها فــي العــالم تــتم عــن طريــق الجمــارك وتصــل النســبة فــي البلــدان األوربيــة الــى
 %90فقــد ضــبط جهــاز الجمــارك فــي دول االتحــاد األوروبــي عــام  2005لوحــده أكثــر مــن 75
مليون منتج مزور وأكثر من  500مليون مادة غذائية وأكثر من  5ماليين دواء مزور
 تـدريب وتنميــة مهـارات رجــال الجمــارك العـاملين فــي مجــال محاربـة القرصــنة والتقليــدوالتنس ــيق م ــع الجه ــات املعني ــة واملؤهل ــة لإلش ـراف عل ــى عملي ــة الت ــدريب ف ــي الناحي ــة الفني ــة
والتقنية الخاصة بضبط جرائم القرصنة والتعامل السليم مع املضبوطات .
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 ي ــتم خف ــض تكلف ــة الب ـرامج األص ــلية م ــن الش ــركات املنتج ــة كم ــا ح ــدث م ــؤخرا عل ــىسبيل املثال اتفاق بين الحكومة املصرية وعدة شركات عاملية منتجة للبرمجيات سـيكون لـه
تــأثير إيجــابي علــى الحــد مــن ظــاهرة القرصــنة فــي مجــال بـرامج الحاســب اآللــي إذ تســمح هــذه
االتفاقيــة لجميــع املؤسســات والهيئــات الحكوميــة بالحصــول علــي تـراخية اســتخدام بـرامج
هــذه الشــركات بتكلفــة مخفضــة ممــا يــؤدى إلــى ترســخ اســتخدام الب ـرامج األصــلية كســلوك
حضاري.
 التركيز على الدور اإليجابي لإلبداع بالنسبة للمجتمع. تبيان دور امللكية الفكرية في عملية اإلبداع . إرساء ثقافة امللكية الفكرية على كل مختلف األصعدة واملستويات . القيام بحمـالت توعيـة تبـين مـدى الضـرر الـذي يمكـن أن يبحـق بـاألفراد واملجتمعـاتنتيجة القرصنة والتقليد .
 تأمين اإلطار التشريعي املناسب لحماية حقوق امللكية الفكرية . اإلنفاذ الفعال لحقوق امللكية الفكرية.الهوامش:
1

Albert Chavane et Jean-Jacque Bust , Droit de la propriété industrielle, 5eme
édition, Dalloz 1998, p39.
 2انضمت الجزائر لهاته االتفاقية بمقتض ى األمر  48-66املؤرخ في .1966/02/25
 3األمر  06-03الصادر بتاريخ  ،2003/07/23املتضمن قانون العالمات الجزائري ،الجريدة الرسمية لبجمهورية الجزائرية ،عدد
 ،44ص .23
 4املادة األولى من األمر  06-03املتضمن قانون العالمات الجزائري ،مرجع سابق.
 5براك ناصر النون ،نائب رئيس االتحاد العربي لحماية حقوق امللكية الفكرية ،ورقة عمل عن تقليد العالمة التجارية وأضرارها
وسبل حمايتها ،اإلتح ـ ــاد العربي لحماية حقوق امللكية الفكرية هيئة عربية دولية ،ص.4
 6األمر  07-03الصادر بتاريخ  2003/07/23املتضمن قانون براءة االختراع الجزائري ،ج ر عدد  ،44ص .28
 7املواد  11و  36من األمر  ،07-03مرجع سابق.
 8األمر  86-66الصادر بتاريخ  ،1966/04/24املتضمن قانون الرسوم والنماذج  ،ج ر عدد  ،36ص .43
 9األمر رقم  65-76املؤرخ في  ،1976/07/16املتضمن قانون تسميات املنشأ  ،ج ر عدد  ،59ص.36
 10بلهواري نسرين ،تجريم واثبات أفعال التقليد في التشريع الجزائري ،أطروحة دكتوراه ،قسم القانون الخاص ،كلية الحقوق
جامعة الجزائر ،2014-2013 ،1ص .22
 11دور التسويق في تقلية املنتجات املقلدة دراسة حالة الجزائر ،بحث منشور في املوقعwww.iefpedia.com :
 12فرحة زاوي صال  ،الكامل في القانون التجاري الجزائري ،القسم األول املحل التجاري عناصره ،طبيعته القانونية و العمليات
الواردة عليه ،ابن خلدون ،2001 ،ص122 :

http://www.leplagiat.net/page009.html
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 14براك ناصر النون ،مرجع سابق ،ص .8
 15زايد مراد ،دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق حالة الجزائر ،أطروحة دكتوراه علوم اقتصادية ،فرع التسيير ،جامعة
الجزائر  ،2006-2005 ،1ص .319-318
16

Ben Hunt, Irrésistible de la gestion des risques, diffusé par internet :
http://www.lesechos.fr/formations/risques/articles/article_12_13.htm
11/12/2006
17
Isabelle de BERRANGER-ZELLER, la lutte contre la contrefaçon, P :11.
18
I sabelle de BERRANGER-ZELLER, Ibid, p : 12.
19
Programme MEDA, appui de la révision et au rapprochement de la législation
commerciale et à la définition des instruments d’application, ministère du
commerce, novembre 2006, P : 07.
20
21

مصبحة محاربة التقليد  -املديرية العامة لبجمارك
مصبحة محاربة التقليد  -املديرية العامة لبجمارك

Ghodbane Fadila, Lutte contre la contrefaçon, bilan d’activité 2006.

22

 23نعمان وهيبة ،استغالل حقوق امللكية الصناعية والنمو االقتصادي ،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق جامعة الجزائر،1
 ،2010/2009ص .161
 24املادة األولى من األمر  154-66بتاريخ  1966/06/08املعدل واملتمم بالقانون  01-09الصادر بتاريخ  2009/02/25املتضمن
قانون العقوبات.
 25املادة  61من األمر  07-03مرجع سابق ،واملادة  26من األمر  06-03مرجع سابق.
 26املادة  2/20من األمر  ،07-03مرجع سابق.
 27ـ املادة  ،01/14نفس املرجع.
 28فرحة زراوي ،املرجع السابق ، 2006 ،ص.1
 29املادة  61من األمر  ،07-03مرجع سابق.
 30املادة  28من األمر  06-03واملادة  01/58من األمر  ،07-03مرجع سابق.
 31املادة  329من األمر 08/01الصادر بتاريخ  2001/01/26املعدل واملتمم لألمر  156-66الصادر بتاريخ  1966/06/08املتضمن
قانون اإلجراءات الجزائية.
 32املادة  08من األمر  01-08املتضمن قانون االجراءات الجزائية ،مرجع سابق.
 33املادة  34من األمر  ،06-03مرجع سابق.
 34املواد  66 ،65 ،64من األمر  ،54-66مرجع السابق.
 35املادة  35من األمر  ،06-03مرحع سابق.
 36املادة  32من األمر  06-03مرجع سابق ،واملواد  62 ،2/61من األمر  07-03مرجع سابق
 37املادة  32من األمر  ،06-03مرجع سابق
 38فرحة زراوي ،مرجع سابق ،2006،ص.182

Ghodbane Fadila, Modalités d’intervention en matière de la lutte contre la
contrefaçon, Séminaire sur la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle,
Alger les 15 et 16 janvier 2007.
 Nabila KADRI, La propriété industrielle en Algérie id.
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 LEBKIRI, Rôle du Ministère du Commerce dans le dispositif de lutte
contre la contrefaçon, id.
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