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  واحللول الواقعفعالية محاية حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة يف اجلزائر، 
  

 عمار طهرات. أ
 الشلف جامعة - ةاالقتصادي العلوم كلية - أ-مساعد  أستاذ 

  :ملخص
حيث عملت ، امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة تعاين اجلزائر من ظاهرة التعدي على حقوق 

وما أعقبها من  سعيها إىل االنضمام  منظمة التجارة العامليةمن خالل والزالت من اجل احلد منها 
وذلك دف االستفادة من املزايا العديدة اليت تطرحها هذه  ،إجراءات جادة نصت عليها اتفاقية تريبس

 التقليد والقرصنة، وأكرب دليل على االتفاقية الدولية و لعل أبرزها متابعة املتسببني يف استفحال ظاهريت
هذا االهتمام مصادقتها مؤخراً على عدد من االتفاقيات اإلقليمية والدولية املتعلقة بامللكية الصناعية 

  .وحبق  املؤلف
من بينها أن احلماية الفعالة حلقوق  نصل إىل جمموعة من النتائج،ومن خالل هذه الورقة سوف 

القصري سينتج عنها بعض اآلثار السلبية للدول النامية واجلزائر واحدة منها،  امللكية الفكرية على املدى
تتمثل يف االضطرار إىل استخدام املنتجات األصلية األعلى سعراً بالطبع من املنتجات املقلدة، إال انه 

يمها على على املدى املتوسط والبعيد سيكون هلا آثار اجيابية تتمثل يف تعزيز القدرات اإلبداعية و تدع
 .املستوى احمللي وحىت الدويل

  .امللكية الفكرية، اتفاقية تريبس، القرصنة، االنتهاك، التقليد، اجلرائم املعلوماتية: الكلمات املفتاحية
Abstract : 

The country of  Algeria suffers from the phenomenon of infringement 
of intellectual property rights relating to trade, where she worked and is 
still in order to reduce them through their quest to join the World Trade 
Organization and the subsequent serious measure improvised for in the 
TRIPS Agreement, and in order to take advantage of the many 
advantages offered by the International Convention Perhaps the most 
important follow-up to the perpetrators of the phenomena 
of rampant counterfeiting and piracy and the biggest proof of this 
interest the recent ratification of a number of regional and   
international agreements concerning industrial property and copyright. 
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Through this paper will deduce some of the observations, including 
that the effective protection of intellectual property rights in the short 
term will result in some negative effects for developing countries, Algeria, 
and one of them, is having to use the original products more expensive, of 
course, counterfeit products, but that in the medium term and long term will 
have some positive effects is to promote creativity and strengthened at the 
local level and even international. 

  
  :مقدمـة

سر التقدم التكنولوجي ال ميكن أن يتجاوز اجلنس البشري يف  أن دول العامل أدركتلقد 
تزايد الصراع العلمي بني هذه الدول و ما تبعه ذلك من تعدي على احلقوق  ومع إبداعاته املختلفة،

أمهية حقوق امللكية الفكرية يف العصر احلديث تزايدا كبريا، تزامناً مع توجه اهتمام  تزايدت  الفكرية
الدول الصناعية الكربى ا، وهذا راجع للتطورات العلمية والتكنولوجية اهلائلة اليت شهدها العصر 

، األمر احلايل وحماولة استغالل هذه التطورات الصناعية و التكنولوجية وصبها يف قالب  جتاري حمض
الذي أثار بشكل مباشر املصاحل التجارية للدول الكربى، ودعاها إىل أن تلقي بثقلها خلف اجلهود 
املبذولة لتعزيز وتقوية وسائل احلماية هلذه احلقوق ، وقد جنحت هذه الدول إىل حد ما يف وضع معايري 

  ت إنشاء املنظمة العاملية للتجارةدولية للحماية وتوفري حد أدىن من خالل االتفاقيات الدولية اليت صاحب
وتعترب اتفاقية تريبس األكثر أمهية يف جمال التنظيم القانوين الدويل للملكية الفكرية، إذ وبعد 
حاجة الدول الكربى إىل اتفاقية تم حبقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة، و رغم اعتراض الدول 

وإصرارها على موقفها القاضي برفض االتفاقية بسبب النامية على التوسع يف نطاق املفاوضات 
االحتكارات اليت متارسها الدول الكربى على االبتكار، حيث ترى أن مثل هذه االتفاقية حيد من حقها 

  . TRIPS تريبس"يف اإلبداع و االختراع، واألخري، أسفرت هذه املفاوضات إىل التوصل إىل اتفاقية 
 التجارة كة مع االحتاد األورويب، وقرب انضمامها إىل منظمةوبتوقيعها على اتفاقية الشرا

من هنا قامت بإتباع جمموعة من اإلجراءات ، وإرادةً يف التصدي إىل هذه الظاهرة اجلزائرأبدت العاملية، 
إصدار العديد من القوانني و األوامر من اجل تكييف املنظومة التشريعية مع املعايري الدولية يف جمال منها 

 .لكية الفكرية ومحايتهاامل
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  : البحث أهداف -
تبيان البعد حبقوق امللكية الفكرية، و اتفاقية تريبس حماولني  دف من خالل هذه الدراسة إىل التعريف

  :   من خالل هلا االقتصادي
  ؛الكشف عن اإلطار التنظيمي حلقوق امللكية الفكرية يف اجلزائر -
  ؛تأثرياا على االقتصاد اجلزائريالتعرف على اتفاقية تريبس و  -
  ؛دور اجلمارك اجلزائرية و الشرطة القضائية يف حماربة التقليد يف اجلزائرالتعرف على  -
   .اخلاصة باملوضوع استنتاج بعض التوصيات العامة -

   :البحث أمهية -
عشرة سنة م، مخسة 2010سنة  اية دخول اتفاقية تريبس حيز التنفيذ إىل غايةلقد مر على 

الحظ أن أغلب املراجع أن الباحث قد  كما. على اجلزائر االقتصادية، ما يدفعنا إىل معرفة آثارها كاملة
املوضوع بشكل وصفي   املتاحة باللغة العربية حول حقوق امللكية الفكرية و اتفاقية تريبس تطرقت إىل

  .    ن جوانبه القانونية البحتةفقط، وجل املراجع املتوفرة واليت وقف عندها الباحث تناولته م
  : البحث منهجية -

على األسلوب الوصفي التحليلي ملختلف البيانات املستقاة من الكتب نعتمد يف هذه الدراسة 
واالت وتقارير اجلمارك اجلزائرية باللغتني العربية والفرنسية، و بعض اجلرائد اليومية اجلزائرية بسبب 

على إحصائيات يف مثل هذه الدراسات، كوا ختص دراسة سوق  شح املعلومة وصعوبة احلصول
موازي غري رمسي تقوم اهليئات الرمسية مبحاربته، باإلضافة إىل االستعانة ببعض املواقع الرمسية على شبكة 

  .االنترنت
  : حدود البحث -

  :تتحدد هذه الدراسة باحلدود التالية
  ؛االتفاقيات املنظمة حلقوق امللكية الفكرية يف اجلزائراهتمام الدراسة باإلشارة إىل أهم  -
م كأساس للدراسة التطبيقية حبكم أا السنوات 2009م و2008م، 2007م، 2006حتديد سنوات  -

    ؛البحث األخرية هلذا
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اجلزائر تصطدم الدراسة بصعوبة احلصول على معطيات رمسية حول انتهاك حقوق امللكية الفكرية يف  -
  .حبصر الظاهرة و بياناا املهتمة هاالنعدام املؤسسات الرمسية و غرينظرا 
  

  :االقتصاديةماهية امللكية الفكرية، تطورها و أمهيتها : احملور األول
  

  :ماهية امللكية الفكرية وأنواعها: 1
تعرف امللكية الفكرية على أا تلك احلقوق املعترف ا لصاحل كل شخص علـى نشـاطاته   
االبتكارية ومنجزاته الفكرية املستعملة يف الصناعة، و ميكن لصاحبها من االستئثار باستغالل ابتكاره أو 

             1عالمته التجارية أو امسه التجاري يف مواجهة الكافة
قبل الكافة باستغالل  -حيتكر -كما يقصد ا حقوق استئثار صناعي ختول لصاحبها أن يستأثر

  . 2عالمة مميزة ابتكار جديد أو
ويتضمن موضوع محاية امللكية الصناعية كل من براءات االختراع و مناذج املنفعة و الرسوم و 
النماذج الصناعية و العالمة الصناعية أو التجارية و عالمات اخلدمات و االسم التجـاري و بيانـات   

      .        املصدر أو تسميات املنشأ و كذلك قمع املنافسة غري املشروعة
وإذا أردنا أن جنمل و نلخص ما سبق ذكره حول ماهية امللكية الصناعية فيمكن أن نقـول أن  
امللكية الصناعية هي جمموعة من احلقوق الرامية إىل محاية املبتكرات ذات الصفة الصناعية أو العالمات 

  3:سيني مهااملميزة الصناعية و التجارية حيث تتفرع حقوق امللكية الصناعية إىل فرعني أسا
  . حقوق االبتكارات اجلديدة و هي براءة االختراع و الرسوم والنماذج الصناعية -أ

  .    حقوق العالمات املميزة و هي العالمات التجارية والصناعية و الرسم التجاري -ب
  :وهناك عنصران أساسيان لنظام حقوق امللكية اخلاصة

                                                
فرحة زراوي صاحل، الكامل يف القانون التجاري اجلزائري، احملل التجاري، واحلقوق الفكرية، القسم الثاين، مطبعة  - 1

  2م، ص2006اجلزائر،  –ابن خلدون 
  46م، ص1971حممد حسين عباس، امللكية الصناعية و احملل التجاري، دار النهضة العربية، مصر، سنة  - 2
  .17م، ص2003ختراع ملكية صناعية وجتارية، منشورات دار احلليب سنة نعيم مغبغب، براءة اال - 3
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قبل أصحاب املمتلكات طاملا كان استخدامهم هـذا ال  للموارد من ) أحلصري(االستخدام املنفرد  -
  .خيل حبقوق ملكية أي شخص آخر

قدرة األفراد على نقل أو تغيري أو تبادل هذه احلقوق على أساس اختياري حبت وحسبما يريدون،  -
ولذلك كلما زادت محاية امللكية كلما زاد ختصيص األفراد ألمواهلم ومواردهم واستخدامها يف 

تمع الذي يعيشون فيه بشكل أكثر فعالية، ذلك أن تكوين الثروات يسري جنبا إىل جنب نفس ا
  .مع ختصيص املوارد و األموال بشكل فعال

إن الدول ذات الصناعات االبتكارية الكثرية توفر جمموعة من النظم واآلليات املشجعة لالبتكار 
على اعتبار أن تلك احلقوق ختص هؤالء وأصحابه، و من هنا ظهر ما يعرف حبقوق الفكر و أمهيته، و

املبدعني فهي متثل ملكية خاصة م، ومن مث جاء مصطلح حقوق امللكية الفكرية، واليت تعرف على أا 
  1:تلك احلقوق املرتبطة بااالت التالية

 براءة االختراع وتتعلق باالختراعات.  
  ًللرسومات اهلندسية وبرامج حقوق املؤلف وتتعـلق باألعمال األدبـية والفنية وصوال

  .احلاسب اآليل
 التصميمات وختتص باألشكال وتصميمات الدوائر املتكاملة.  
  العالمات التجارية وترتبط بكلمات أو رموز ملنتجات أو خدمات معينة للتعريف عن

  .                           مصدرها
 ري املفصح عنها واليت ال تتطلب األسرار التجارية، حيث تقوم على محاية املعلومات السرية غ

  .التسجيل
  محاية أصناف النباتات اليت تقدم حقوق معينة يف أصناف النبات اعتماداً على املعاهدة الدولية

  . حلماية أصناف النباتات اجلديدة
  

                                                
مصطفى حممد عز العرب، ورقة حبثية بعنوان، اتفاقية تريبس، آليات احلماية و بعض معارضات الدول النامية،  -1

لعاملي، مركز مقدمة يف ندوة مستقبل اتفاقية حقوق امللكية الفكرية يف ضوء بعض اجتاهات املعارضة على املستوى ا
  .    20، ص2001حبوث و التجارة اخلارجية، جامعة حلوان، 
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كما نشري يف هنا إىل أن مفهوم امللكية الفكرية كان دائماً ينظر إليه على أنه مفهوما قانونيا 
إىل الربط بني النمو  Paul Romer إىل أن توصل الباحثون يف علم االقتصاد أمثال بول رومرحمضا، 

 .السريع الذي تعرفه بعض االقتصاديات واملعارف واالبتكارات كأحد العوامل املؤثرة على هذا النمو
  

 :التطور التارخيي حلقوق امللكية الفكرية :2
لوضع اللبنات األوىل حلماية امللكية الفكرية ظهرت يف تشري الدراسات إىل أن أوىل احملاوالت 

للفرد،  اعندما صدر قانون يتضمن محاية االختراعات ومينح حقا استئثاريم، 1474 البندقية بايطاليا عام
 Johannes( األملاين اآللة الطابعة على يد اختراعاجلدل املتعلق حبق املؤلف  هذا احتدامولقد أسهم يف 
Gutenburg(  سهولة النسخ واحلصول  حيث أدى ذلك إىل، م1440 خالل سنة  جوتنربغيوهانس

لرخص مثنها،  حيث تعرف إقباالً كبرياً، 1بأسعار زهيدة الطباعة على عدد كبري من النسخ الرديئة
بعدما  ،املالية بشكل صارخ وبالتايل ساهم ذلك يف عملية قرصنة الكتب والتعدي على حقوق املؤلف

مما جعل اجلدوى  ،املؤلف يوازي جهد اًكبري اًكتاب خطياً تكلف جهد ستنساخاكانت مهمة 
  .من القرصنة سابقة ال تذكر االقتصادية

وعلى إثر هذه احلادثة صدر تشريعاً حلماية خمتلف االختراعات، و مينح حق ذلك للفرد 
  :صاحب االبتكار، وكان ذلك مبدينة البندقية اإليطالية، والذي جاء فيه

من يقوم بأي عمل جديد حيتاج إىل احلذق واملهارة يكون ملزما بتسجيله جمرد االنتهاء من  إن كل"
إعداده على الوجه األكمل بصورة ميكن معها االستفادة منه، وأن حيظر على أي شخص آخر القيام 
 بعمل مماثل أو مشابه من غري موافقة املخترع وترخيصه، ذلك ملدة عشر سنوات، وإذا قام أي شخص

آخر بعمل مماثل أو مشابه فيكون للمخترع حق طلب احلكم على املعتدي بدفع تعويض مع إتالف ما 
  2"عمله

ومن هنا بدأت التشريعات يف خمتلف الدول األوروبية و أمريكا تتواىل، كالقانون اإلجنليزي 
يعترب  و م،1791م، و الفرنسي الصادر العام 1790م، و األمريكي الصادر العام 1610الصادر عام 

                                                
املعرفة والثقافة العاملية،  ، ترمجة حممد حسام لطفي، اجلمعية املصرية لنشر“ حقوق املؤلف"بول جولديستاين،  - 1

  42السنة  غري مدونة، ص

  .14م، ص1982دار الفرقان عمان، سنة صالح الدين الناهي، الوجيز يف امللكية الصناعية و التجارية،  - 2
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الذي الصراع نتيجة ملؤلف يف إجنلترا،  أول تشريع حلقوقم، 1706الصادر عام ) Anne(تشريع آن 
حيث أصدرت والية  ،والتاج الربيطاين، ومن مث حذت حذوها أمريكا بني مجاعة الوراقنيكان قائما 

 Act for Encouragement of وغ م، وهو تشريع اآلداب والنب1783 كونتيكت أول تشريع عام

Literature and Genius،  ومن مث تبعتها فرنسا، ومن ذلك احلني وحىت يومنا احلاضر الزال اجلدل
  .1يتزايد يوماً بعد يوم حبقوق امللكية الفكريةاالهتمام  قائم والزال

  

  :تزايد أمهية حقوق امللكية الفكرية مع التقدم التكنولوجي: 3
والتكنولوجي، ويف ظل التطورات املتالحقة وثورة االتصاالت، تزايد نتيجة التقدم التقين 

االهتمام بتطوير ومحاية صناعة الربجميات واستخدامات احلاسوب اليت أصبحت من أسرع القطاعات 
منوا، و يرتبط ا تطوير استخدامات اإلنترنت والتجارة اإللكترونية، ومن هنا اجته التركيز حنو دور 

للتشريع إلجياد تشريعات وقوانني قوية  حلماية حقوق امللكية الفكرية ومراعاة  احلكومات كمصدر
التطبيق الفعال و الصارم هلا للمحافظة على دوافع اإلبداع الفكري وتأكيد تشجيع استخدام الربجميات 

  .األصلية كي تعم اآلثار اإلجيابية كافة نواحي االقتصاد الرقمي
  EDVAKو ENIAC البدايات األوىل للحواسيب معففي أواسط األربعينيات ويف 

مل يكن التفكري قائما بشكل مستقبل االعتماد على هذه األجهزة يف نقل األفكار وكيفية  EDSAKو
محايتها، بل كان التركيز حول تطوير األجهزة لتقوم مبساعدة اإلنسان يف معاجلة البيانات وحفظها 

  . وتداوهلا
ى التطور اإللكتروين أصبحت العديد من املؤسسات والشركات وبعد أكثر من أربعني سنة عل

تعتمد على األجهزة والنقل اإللكتروين اعتمادا كليا، وبدأ الشعور باخلوف أوال من خماطر الفريوسات 
وقرصنة الربجميات، بل واملسامهة يف إتاحتها وباان ضمن بيئة جديدة أطلق عليها بيئة الفضاء 

األكرب مع هذه البيئة هو أن ما ينتشر فيها ما يتحرر من كل قوانني احلماية، والتخوف . اإللكتروين
وحىت العديد من القيم االجتماعية و أخالقيـات املستخدم هلا، كما أن التهـديد مل يعد مقتصرا على 

ل املتخصصني واملنتجني يف جمال الربجميات ونظم التشغيل، بل امتد عموما ليشمل مجيع املستفيدين، ولع

                                                
  42والثقافة العاملية، ص لنشر املعرفةحممد حسام لطفي، اجلمعية املصرية  - 1
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من ابرز الصعوبات القانونية ضمن هذا االقتصاد هو محاية سلعة اليت ال تأخذ هلا شكال ملموسا ثابتا 
كاألفكار و احلقائق، يف سوق اإلنترنت، حيث من حق اجلميع تداول املعلومات اليت تعرب عن احلقائق 

  .1و األفكار طاملا مت اإلعالن عنها و عرضها
لى نشاطات خمتلفة لنسخ وتوزيع نسخ مقلدة أو غري ويستخدم مصطلح القرصنة ليدل ع

مرخصة من الربامج املختلفة، وتقدر مصادر دولية أن معاجلة القرصنة معاجلة صحيحة تؤدي إىل توفري 
لدى  م2005مليار دوالر عام  25مليون فرصة عمل جديدة وزيادة يف اإليرادات احلكومية تقدر بنحو 

  . الدول املتقدمة
اليت تتميز بالتغريات التكنولوجية الكثرية الصناعات الدوائية و غريها من ااالت ومن ااالت 

اهلامة، و مما الشك فيه أن لتلك التغريات التكنولوجية أثارا عديدة على حقوق امللكية الفكرية، حيث 
ح يف أسهم التطور التكنولوجي يف زيادة عمليات انتهاك حقوق امللكية الفكرية، و يظهر ذلك بوضو

عامل التسجيالت الصوتية، إذ أصبح من السهل نقل و نسخ األشرطة سواء من التسجيالت أم احملطات 
اإلذاعية، كذلك سهولة نسخ برامج احلاسب اآليل، و أصبح االنتهاك على نطاق واسع بشكل يزيد 

  .األمر صعوبة ويربز مدى أمهية وضرورة وجود وسائل إلعاقة هذا الوضع
عن الفلسفة االقتصادية من وراء االنتهاك من خالل اإلشارة إىل أن اخنفاض نفقة وميكن التعبري 

اختراع ما عن النفقة اليت يتكبدها الشخص أو املؤسسة القائمة باالختراع ميثل منطقا اقتصاديا مناسبا 
دمي منتج للقيام بالتقليد وانتهاك حقوق اآلخرين، وتتمثل نفقة التقليد يف النفقات اخلاصة بتطوير و تق

 Prototypeشامال البحث التطبيقي وتوصيف املنتج وتشكيل النموذج األوىل ) غري شرعي(مقلد 
واالستثمار يف اآلالت واملعدات وبدء التصـنيع والتسويق، وترتبط نفقـة التقـليد بالزمن املطلوب 

حول املنتج الذي يتم إلمتامه واملعروف بزمن التقليد، وهو الفترة يف بداية البحث التطبيقي للمقلد 
  . تقليده إىل تاريخ تقدميه التجاري

وتبدو العالقة بني نفقة التقليد وزمنه عكسية، حبيث أن الوقت الذي تتطلبه شركة ما لتقليد 
وقامت إحدى الدراسات حبساب القيمة . منتج جديد ميكن ختفيضه من خالل املزيد من اإلنفاق

                                                
  .87،2001جملة آفاق اقتصادية ،ديب،العدد " نعيمة حسن رزوقي، اقتصاديات األفكار يف بيئة الفضاء اإللكتروين - 1
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يف املائة يف  1و هي تعين أن ختفيض  0.7ة للزمن، ووجدا حوايل املتوسطة ملرونة نفقة التقليد بالنسب
  .يف نفقة التقليد، و ذلك يف املتوسط  0.7ينتج عنه زيادة ب ) أي وفر يف الزمن ( الزمن 

  

  :التزامات و أدوات اتفاقية التريبس: 4
 :التزامات اتفاقية التريبس: 4-1

كل من  ارتكزت يف عمومها على أحكاممادة، " 73"بثالثة وسبعون " تريبس" جاءت اتفاقية 
اتفاقية بارن للمصنفات الفنية واألدبية، واتفاقية باريس للملكية الصناعية، واتفاقية روما حلماية املؤدين 

  .1ومنتجي التسجيالت الصوتية واهليئات اإلذاعية ومعاهدة امللكية الفكرية للدوائر املتكاملة
ال تلغي أيا من االتفاقيات املذكورة بل تعتربها مكملة هلا، وحتتوي وعليه، فإن فاتفاقية تريبس 

االتفاقية يف جانب منها على األحكام العامة واملبادئ اليت تستند يف األصل إىل اتفاقية الغات األساسية، 
  :2وميكن تلخيص هذه املبادئ وااللتزامات على النحو التايل

  
 :مبدأ املعاملة الوطنية :4-1-1

ادة الثالثة من اتفاقية تريبس أن متنح كل دولة عضو لألجانب املنتمني ألي دولة أخرى نصت امل
من الدول األعضاء معاملة ال تقل عن تلك اليت متنحها ملواطنيها، يف شأن محاية حقوق امللكية الفكرية، 

األعضاء يف  وعليه فإن هذا املبدأ يرسي نوعا من املساواة بني األشخاص املنتمني إىل الدول األخرى
االتفاقية وبني املواطنني املنتمني إىل دولة معينة عضو يف االتفاقية، وتنطبق هذه املساواة من حيث حتديد 

  . املستفيدين من هذه احلماية وكيفية احلصول عليها، ونطاقها، ومدا ونفاذها
  :مبدأ الدولة األوىل بالرعاية :4-1-2

يتعني على الدول األعضاء عدم التفرقة يف  OMCيف ظل اتفاقيات منظمة التجارة العاملية 
املعاملة بني مجيع الدول األعضاء دون استثناء ،أي لو فرضنا أن دولة ما عضو يف منظمة التجارة العاملية 

                                                
  .األول اخلاص باألحكام العامة و املبادئ األساسية من اتفاقية تريبسهذا ما نصت عليه املادة األوىل من اجلزء  - 1
جالل وفاء حممدين، احلماية القانونية للملكية الصناعية وفقاً التفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية  - 2

   23الفكرية، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، ص
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دول األخرى منحت دولة أخرى عضو ميزة تفضيلية معينة، فيتعني عليها تقرير نفس امليزة جلميع ال
  . األعضاء

فيما يتعلق حبماية امللكية  –هذا املبدأ فنصت على أنه " تريبس" من اتفاقية  4وقد أكدت املادة 
الفكرية فأن أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة مينحها بلد عضو للمواطنني أي بلد آخر جيب أن 

  ...".خرىمتنح على الفور ودون أية شروط للمواطنني مجيع البلدان األ
  

  :وفق اتفاقية تريبس األدوات احلاكمة حلماية امللكية الفكرية :4-2
مع  73إىل  9إن األدوات احلاكمة حلقوق امللكية الفكرية تناولتها اتفاقية تريبس يف املواد من 

نطاق استخدامها واليت تنحصر يف سبعة أنواع للملكية الفكرية يف إطار النظام التجاري متعدد 
األطراف، وذلك يف اجلزء الثاين والثالث من االتفاقية، وقد صنفت هذه احلقوق يف جمموعتني رئيسيتني 

  .مها حقوق امللكية األدبية و الفنية، وحقوق امللكية الصناعية
أما حقوق امللكية  .يف حق املؤلف واحلقوق املتصلة ا: لكية الفكرية واألدبية والفنيةتتمثل حقوق امل

؛ املؤشرات اجلغرافية ؛العالمات التجارية :الصناعية، وتضم سبعة أنواع من حقوق امللكية الفكرية هي
املمارسات غري مكافحة ة؛ األسرار التجاري ؛الدوائر املتكاملة ؛براءات االختراع ؛التصميمات الصناعية

  .التنافسية يف التراخيص غري التعاقدية
  
  : حقوق امللكية األدبية والفنية:4-2-1

إن كلمة املؤلف تعين الشخص الذي أبدع املصنف وهو املالك األصلي حلقوق املؤلف، 
األصلية واألشخاص الطبيعية هي الوحيدة املؤهلة للقيام باإلبداعات الفكرية، ونتيجة لذلك فإن امللكية 

حلقوق املؤلف ترجع إىل الشخص الطبيعي الذي أبدع املصنف، واألشخاص االعتبارية ال تستطيع 
  .     1إنشاء املصنفات، ولكنها ميكن أن تكون مالكة حلقوق مشتقة لبعض حقوق املؤلف

  :كما أن حلقوق امللكية األدبية ثالثة نظريات أساسية من حيث تصنيفها وهي
  ؛امللكية اعتباره من حقوق -

                                                
، 2005ضوء القانون اجلزائري اجلديد، ديوان املطبوعات اجلامعية، سنة حمي الدين عكاشة، حقوق املؤلف على  - 1

  105ص 
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  ؛اعتباره من حقوق الشخصية -
  .يتميز بطبيعة مزدوجة -
   

يهدف قانون حق  ):14-9:املواد (حق املؤلف واحلقوق املرتبطة به حسب اتفاقية التريبس: أوالً
 ،املسرحيات ،قصائد الشعر ،الفين املتمثل يف الرواياتواملؤلف إىل محاية اإلنتاج الفكري واألديب 

تصاميم  ،القطع املوسيقية، األفالم ،قواعد البيانات ،برامج الكومبيوتر ،الكتب الفكرية املختلفة
اخلرائط  ،مصنفات اهلندسة املعمارية، املنحوتات ،الصور الشمسية ،الرسوم ،اللوحات الزيتية ،الرقصات

  .اجلغرافية وغريها من املنتجات الفكرية اإلبداعية
لف احلقوق املرتبطة حبق املؤلف مثل حقوق املؤدين من ممثلني كما حيمي قانون حق املؤ

  1.موحقوق منتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة والتلفزيون وغريه موسيقيني،و
من االتفاقية تنظيم حق املؤلف ومن أهم األحكام املنظمة حلقوق  14-9تتضمن املواد من 

املؤلف هو اإلشارة إىل عدم تعارض االتفاق من االتفاقيات الدولية القائمة واعتبار برامج احلاسب اآليل 
     2.استثنائية يف جمال إجياد املصنفات من املصنفات األدبية يف مفهوم اتفاقية برن، ومتتع املؤلفني حبقوق

فيما يلي نعرض أهم االتفاقيات واملعاهدات اليت دف إىل تنظيم هذه احلقوق على الصعيد 
الدويل رغم وجود قوانني حملية لكل دولة من دول العامل تنظم تلك احلقوق على حدا أما املعاهدات 

  :الدولية فهي
 ؛م1979اتفاقية برن حلماية املصنفات األدبية و الفنية عام  -
  ؛م1971االتفاقية العاملية حلقوق املؤلف عام  -

                                                
  28اتفاقية تريبس ومحاية امللكية الفكرية يف الوطن العريب، ص"بعنوان -غري منشورة –بلقاسم زايري، ورقة حبثية  - 1
التزام البلدان األعضاء مبراعاة يف جانب االلتزام بنصوص معاهدة برن، فقد نص االتفاق يف مادته التاسعة على  - 2

و ملحقها و يترتب على ذلك أن الدول ) 1971(من معاهدة برن   211األحكـام اليت تنص عليهاا املواد من 
املوقعة على اتفاقيات جولة أورجواي ومل تكن عضو يف معاهدة برن االلتزام مبا أشارت إليه اتفاقية حقوق امللكية 

ة برن اليت بلغ عدد الدول األعضاء فيها وقت التوقيع على اتفاقيات جولة أورجواي الفكرية من نصوص يف اتفاقي
  .دولة) 137(دولة والدول اليت وقعت على اتفاقيات تلك اجلولة حىت هذا التاريخ ) 105(
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  ؛م1971اتفاقية روما حلماية منتجي األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة لعام -
  ؛)اتفاقية بروكسل( م1974اتفاقية توزيع اإلشارات حاملة الربامج عرب التوابع الصناعية عام  -
  ؛م1989معية و البصرية عام اتفاقية التسجيل الدويل للمصنفات الس -
  ؛م1979اتفاقية مدريد لتفادي االزدواج الضرييب على حقوق املؤلفني عام  -
  1. اتفاقية التيبس فيما يتعلق مبجال حقوق التأليف و احلقوق ااورة هلا -

  
كما تقوم اتفاقية تريبس حبماية مؤلفي املصنفات املبتكرة يف اآلداب والفنون والعلوم أيا كان 

  :نوع هذه املصنفات أو طـريقة التعبري عنها أو أمهيتها أو الغرض من تصنـيفها و من أشكال احلماية
املصنفات املكتوبة واملصنفات الداخلة يف الرسومات والتصوير بأي  أسلوب باخلطوط أو  -

  ؛باأللوان أو احلفر أو النحت
  ؛املصنفات اليت تلقى شفويا كاحملاضرات و اخلطب وغريها -
  ؛املصنفات املسرحية واملوسيقية والفوتوغرافية والسينمائية -
  ؛اخلرائط اجلغرافية -
  ؛املصنفات اسمة اخلاصة باجلغرافيا أو الطبوغرافيا، واملصنفات املتعلقة بالفنون التطبيقية -
  .املصنفات املعدة خصيصا أو اليت تذاع بواسطة اإلذاعة الالسلكية أو التليفزيونية -

  
اتفاقية التريبس أصحاب احلقوق ملكية مطلقة بل حددا مبدد ختتلف حسب نوعية  ومل تعط

 :احلق، اجلدول اآليت يبني حقوق املؤلف واحلقوق املرتبطة به ومدد احلماية اخلاصة ا لكل نوع منها
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  سب اتفاقية تريبسيوضح مدد احلماية القانونية للحقوق املرتبطة حبق املؤلف و احلقوق املرتبطة ح: 1جدول 
  

  مدة احلماية  نوع احلق  الرقم

  حق املؤلف  1
سنة من تاريخ الترخيص بالنشر أو مدة حياة  50

  .سنة 50+ املؤلف 

سنة بعد تاريخ إتاحتها للجمهور، أو بعد  50  األعمال اخلاصة بالتصوير السينمائي  2
  .تاريخ أداء العمل إذا مل يتم إتاحته للجمهور

  .سنة بعد اجناز العمل 25  الفوتوغرايفالتصوير   3
  .سنة من اية السنة امليالدية اليت مت فيها األداء 50  حق األداء العلين  4

5  
حقوق منتجي االسطوانات و 

  التسجيالت
سنة من اية السنة اليت مت فيها تسجيل  50

  االسطوانة ألول مرة

  حقوق البث اإلذاعي  6
سنة من اية السنة امليالدية اليت حدث فيها  20

  .البث

  على أحكام اتفاقية تريبس اعتمادا  جتميع الباحث: املصدر
 

 :احلقوق املرتبطة حبق املؤلف : ثانياً
أما احلقوق املتصلة حبق املؤلف فتنصرف إىل احلقوق اليت يتمتع ا من يقومون بأداء 

وقد تعرضت االتفاقية هلذه احلقوق يف . هيئات اإلذاعة التسجيالت الصوتية، وبإنتاجها، وكذا
  .منها واليت استندت أحكامها إىل املواد الواردة باتفاقية روما يف هذا اخلصوص) 14(املادة

  

ترجع أول اتفاقية دولية تناولت محاية حقوق امللكية الصناعية : حقوق امللكية الصناعية :4-2-2
م، بباريس و اليت مسيت بامسها، حيث أطلق عليها اسم اتفاقية 1883على الصعيد الدويل إىل عام 

م، و يوجد  إىل جانب 1967باريس، مث أدخلت عليها عدة  تعديالت و مراجعات كان آخرها عام 
ة يف إطار املنظمة العاملية للملكية الفكرية، و سنتناول خمتلف هذه الصور اتفاقية باريس اتفاقات عديد

  :يف األدوات اليت حتكم و تسري للملكية الصناعية، و تتمثل أدواا فيما يليواملتمثلة 
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كل إشارة أو داللة " العالمة التجارية هي : 21إىل 15تناولتها املواد من  –العالمات التجارية: أوالً
خدماته عن مثيالا اليت  ذها الصانع أو التاجر أو مقدم اخلدمة لتمييز صناعته أو بضاعته أومميزة يتخ

تنبع أمهية العالمة التجارية من الوظائف اليت تؤديها، سواء ، "يصنعها أو يتاجر ا أو يقدمها آخرون 
   .1اءللصانع أو للتاجر أو ملقدم اخلدمة أو للمستهلك فهي مهمة لدى هؤالء على حد سو

  
  : 39تناولتها املادة  -املعلومات غري املصرح ا -محاية املعلومات السرية:ثانياً 

من بني األحكام اخلاصة اليت جاءت يف اتفاقية تريبس محاية املعلومات السرية اليت حتمل قيمة جتارية، 
نظراً  -األحيان باإلجنليزيةوذلك لسريتها املتعلقة بالتجارة و املنافسة، واليت تعرف اصطالحاً يف أغلب 

كافة أشكال املعلومات السرية مبا  ، والسر التجاري بصفة عامة يعين Trade Secrets-لشيوعها
؛ برامج ؛عمليات مزج مادة بأخرى ؛مناذج ؛توليفة برامج ؛تركيبات جديدة ؛االبتكارات:  فيها

تكن معروفة إال للذين آالت وأساليب وطرق ووسائل صناعية اليت تكون هلا قيمة اقتصادية، طاملا مل و
حيصلون على قيمتها االقتصادية من خالل علمهم و استخدامهم هلا، ومل يكن من املمكن ألشخاص 

وسائل آخرين اكتشافها أو احلصول عليها بوسائل مشروعة وبشرط أن تكون هذه املعلومات حماطة ب
  .2معقولة، طبقاً للظروف للحفاظ على سريتها

  
  .38إىل  35وتناولتها املواد من  –الدوائر املتكاملة : ثالثاً

 –كل منتج يف هيئته النهائية أو يف هيئته الوسطى يتضمن مكونات "الدوائر املتكاملة هي 
مثبتة على قطعة من مادة عازلة، وتشكل بعض الوصالت أو  -أحدها على األقل يكون عنصراً نشطاً

كما أن صناعة الدوائر املتكاملة طبقاً . 3"كلها كياناً متكامالً يستهدف حتقيق وظيفة إليكترونية حمددة
ءة عالية وإمكانات خلطط أو تصميمات يف غاية التفصيل والدقة، كما أن ابتكارها يتطلب جهداً وكفا

                                                
 ،2001ية، دار وائل للنشر والتوزيععبد اهللا حسني اخلشروم، الوجيز يف حقوق امللكية الصناعية والتجار - 1

    .144ص
  .و ما بعدها 84م، ص1987حسام حممد عيسى، نقل التكنولوجيا، دار املستقبل العريب،  - 2
 حممد حمسن إبراهيم النجار، التنظيم القانوين لعناصر امللكية التجاري والصناعية، يف ضوء أحكام اتفاقية تريبس، - 3

   105، ص 2005للنشر،دار اجلامعة اجلديدة 
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مالية كبرية، وكلما صغر حجم الدائرة املتكاملة، كلما كان اجلهد يف إخراجها أكرب، وعادة ما 
  . تستخدم هذه الدوائر يف صناعة الساعات واألجهزة اإللكترونية وغريها

  

  . 26 و 25تناولتها املادتان  –الرسوم والنماذج الصناعية : رابعاً
هو كل ترتيب للخطوط يعطي السلعة طابعاً مميزاً عن مثيالا ملوناً كان أم غري "  :الرسم الصناعي -أ

ملون الستخدامه يف اإلنتاج الصناعي بوسيلة يدوية أو آلية أو كيماوية أو غري ذلك، أي بصرف النظر 
رسم وقد عن الوسيلة اليت تستعمل لتنفيذ الرسم كالتطريز والنقوش الزخرفية، وقد تكون آلية كطباعة ال

تكون كيماوية كما يف صباغة املنسوجات، وقد يكون الرسم نتيجة ابتكار مناذج يف نسيج 
  2."األقمشة

هي عبارة عن القالب اخلارجي اجلديد الذي تظهر فيه املنتجات فيعطي هلا : النماذج الصناعية - ب
ذاته، أي الشكل الذي صفة اجلاذبية واجلمال، كما يعترب منوذجا صناعيـا شكل السلعة أو اإلنتاج 

و . اخل… تنسجم فيه اآللة املبتكرة أو السلعة ذاا، كما هو احلال يف جسم السيارة أو جسم الثالجة 
كما هو احلال يف قالب األواين واملالبس واألحذية، وزجاجات العطور، واملياه واألدوية ولعب األطفال 

  . 1وأدوات الزينة والتجميل وما إىل ذلك
  

فاالختراع  لغةً  هو كشف القناع عن : 34إىل  27تناولتها املواد من  –راءات االختراع ب: خامساً
وبعبارة أخرى هو الكشف عن شيء ما مل يكن مكتشفا ،  2شيء مل يكن معروفا بذاته أو بالوسيلة إليه

   .3أو إجياد شيء ما مل يكن موجودا
أما براءة االختراع فهي شهادة متنحها اإلدارة املختصة لشخص ما، يستطيع بواسطتها أن 
يتمسك باحلماية اليت يضفيها القانون على االختراعات ما دام قد استوىف الشروط احملددة قانوناً ملنح 

اعه مالياً فهي وثيقة متنحها الدولة للمخترع فيخول له حق استغالل اختر، 4براءة االختراع الصحيحة
                                                

  42م، ص1967الوجيز يف التشريعات الصناعية ، اجلزء الثاين يف حقوق امللكية الصناعية، طبعة،  مسيحة القليويب، - 1
  .22صالح الدين الناهي، مرجع سبق ذكره، ص - 2
  67صالح الدين الناهي، مرجع سبق ذكره ، ص - 3
  .63عبداهللا حسني اخلشروم، مرجع سبق ذكره، ص - 4
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والتمتع باحلماية القانونية املقررة هلذا الغرض، وذلك ملدة حمدودة وبشروط معينة، فالدولة بصفتها ممثلة 
للجماعة متنح املخترع هذه الوثيقة مقابل ما قدمه للجماعة ذا االختراع، فرباءة االختراع ال تعدو أن 

ة إىل صاحب االختراع أو االكتشاف، تكون شهادة رمسية تصدرها جهة إدارية خمتصة يف الدول
يستطيع هذا األخري التمتع من خالل هذه الشهادة  باحلق أحلصري يف االستثمار، مقابل الكشف عن 

 . 1اختراعه بأنواعه الصناعي، جتاري أو زراعي ملدة حمددة وبقيود معينة
 

ؤشرات منشأ سلعة ما يف حتدد امل: 24 إىل 22تناولتها املواد من  – املؤشرات اجلغرافية: سادساً
أراضى إحدى الدول األعضاء أو يف موقع معني منها عندما تكون النوعية أو السمعة أو السمات 
األخرى هلذه السلعة تقود بصورة رئيسية ملصدرها اجلغرايف، و قد ال يكون لالسم اجلغرايف قدرة لتمييز 

و  Eau de Cologneقابليته للحماية مثل السلعة بإسنادها ملصدرها اجلغرايف،و هذا يفقد صالحيته و 
 2ذلك الن هذا املصطلح أصبح يستخدم للمياه العطرية بوجه عام بصرف النظر عن مصدرها اجلغرايف

مل تعد تشري يف الواليات املتحدة  إىل املشروب الروحي الوارد من إقليم  Champagneأو عبارة 
Champagne  يف فرنسا، بل أصبح مدلوله يف اللغة الدارجة يف الواليات املتحدة لكافة املستويات

الكحولية اليت هلا خاصية املياه الفوارة، و تعارض كثري من الدول األوروبية فكرة حتول املؤشر اجلغرايف 
بني الدول رد اسم شائع، و من مث ترفض رفع احلماية عنه، و هذا املوضوع يثري دائماً خالفات 

  .3األوروبية و الواليات املتحدة
  :وحتكم محاية تلك املؤشرات جمموعة االتفاقيات الدولية اآلتية

  ؛م1967م واملعدلة العام 1819اتفاقية مدريد لتجرمي البيانات املضللة عن منشأ البضائع للعام  -أ
م، واملعدلة العام 1958اتفاقية لشبونة حلماية دالالت املصدر وتسجيلها دوليا للعام  -ب

  ؛م1979
  .اتفاقية التريبس فيما خيص املؤشرات اجلغرافية -ج

  

                                                
  .127محمد حسنين، مرجع سبق ذكره، ص - 1
  . 388مسيحة القليويب، مرجع سبق ذكره، ص - 2
  25بلقاسم زايري، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
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جاءت : 40تناولتها املادة  -الرقابة على املمارسات غري التنافسية يف التراخيص التعاقدية: سابعاً
–االتفاقية بأحكام دف إىل إقامة توازن ما بني تقوية و تعزيز محاية أصحاب حقوق امللكية الفكرية 

و املصاحل االقتصادية و االجتماعية للدول النامية و ذلك دف أال تؤدي - غالبيتهم يف الدول املتقدمة
يام مبمارسات احتكارية أو هذه احلماية إىل تعسف أصحاب تلك احلقوق يف استخدام حقوقهم و الق

شبه احتكارية ال تراعي مصاحل الدول النامية أو فرض شروط حتد من نقل املعرفة التكنولوجية إىل هذه 
 .الدول و انتشارها

 
  

   ،ياجلزائرو آثارها على االقتصاد  املتعلقة بالتجارة حقوق امللكية الفكريةوضعية  :احملور الثاين
  :الفكرية يف اجلزائرانتهاك حقوق امللكية  -1
  :يف اجلزائر التقليدظاهرة  :1-1

مل تعرف اجلزائر ظاهرة انتهاك حقوق امللكية الفكرية قبل التسعينيات، و هذا بسبب احتكار 
و حىت بداية التسعينات مل يسمح للمزيفني واملقلدين ، الدولة ملمارسة التجارة اخلارجية يف هذه الفترة

 لذلك فإن حجم هذه الظاهرة يف تلك الفترة كان ضئيال إن مل نقل منعدماًبإنتاج وتسويق منتجام، 
  .متاما

ومع اية الثمانينات تغري املناخ االقتصادي بفعل اإلصالحات االقتصادية اليت شرعت فيها 
اجلزائر واليت متثلت أساسا يف حترير املؤسسات االقتصادية ومنحها االستقالل املايل واإلداري، إضافة 

  .لعمليات التصدير واالستريادالدولة ورفع احتكار  ، حترير قطاع التجارة اخلارجيةإىل
إن هذا التغري املفاجئ يف السياسة االقتصادية للجزائر، إضافة إىل غياب وسائل قانونية 

أدى إىل انتشار ظاهرة التزييف بشكل كبري، حيث استغل يف حينها  فعالة و تشريعية ومؤسساتية
ثغرات القانونية والتشريعية اخلاصة بامللكية الفكرية لتفعيل نشاطهم، باملوازاة مع تدهور ن الواملقلد

القدرة الشرائية للمستهلك اجلزائري وقلة الوعي، واليت جتعله يقبل على استهالك السلع املنخفضة الثمن 
  .حىت ولو كانت مقلدة

، نظراً لتوسع استرياد املنتجات ليدلظاهرة التقأما يف األعوام األخرية فقد لوحظ انتشار واسع 
مما جعل مجيع السلع واملنتجات ليست يف منأى عن  ،وإعطاء حرية أوسع للتجارة اخلارجية املقلدة
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التعدي عليها بانتهاك حقوقها الفكرية وبيعها بأخبس األمثان على أا أصلية دف تضليل املستهلك 
  .   صلية واملقلدةالذي ال يستطيع مبفرده التفرقة بني السلع األ

  

  :يف اجلزائر التقليدأشكال  :1-2
احتلت اجلزائر املرتبة التاسعة عاملياً يف التزييف يف م 2008من املنتج املزيف سنة  %84مبعدل 
  :1خمتلف أنواعه

  .أشكال ثالثةوالذي يعترب األكثر شهرةً من بني أشكال التزييف ويضم  :التقليـد :1-2-1
  :يكون التقليد بتشبيه إمجايل للعالمات إما -أ

  ؛)Foryota , Toyota)( ،)Dove, Love: شفوي -
  .يف الشعار والرسم: شكلي -
 la) التجارية املعروفة للعالمةتقليد  ) (La vache joyeuse: يف ترابط األفكار -

vache qui rit)  "وهكذا.  
األكثر  سلع غري تلك اليت سجلت ا احلالةتتمثل يف تركيب عالمات مشاة لألصلية على  -ب

وتباع على أا  مقلدةمادة حتتوي على عالمة مشهورة لمثل إلصاق على قارورات  شيوعا يف اجلزائر
  .أصلية

وأخذت عدة  ،التجارية العوملةب ما أصطلح عليه ظهرت القرصنة مع ظهور: ةـالقرصن :1-2-2
  :أشكال

   :قرصنة االسطوانات -أ
   -CD رقمية مبا فيها تنسخ أفالم يف شكل أسطوانالهي تصنيع وتوزيع وبيع غري قانوين 

ROM، VCD ،DVD ،CD،  م 2009لسنة " بزنس سوفت وار أليانس"مؤسسة حيث ذكر تقرير
خالل  % 84 اجلزائرية أن نسبة القرصنة بلغتبشأن ظاهرة قرصنة برجميات اإلعالم اآليل يف السوق 

من        أن و ،، األمر الذي كبد املصنعني العامليني للربجميات خسائر جسيمةم2009و م2008العامني 

                                                
  1 - quotidien el watan sue le web, du 30juin 2010, édition du 19-02-2009.  
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دوالر  75الربجميات اليت يسوقها للمصنعني العامليني، تقابلها سلع بـ  دوالر عائدات بيع 100بني 
  . عبارة عن برجميات مقلدة

  : قرصنة الفيديو كاسيت -ب
حنو  إال أن هذا النوع يتجه حاليا وإجيارها بطريقة غري قانونية،هي طبع وتوزيع للفيديو كاسيت 

استعمال الكاسيات فيديو، و استبداهلا باألقراص  الزوال يف اجلزائر بسبب عزوف املستهلكني على
   .   البصرية –السمعية 

  : قرصنة االنترنت - ج
املواقع  قانونية عن طريقهي حتميل أو توزيع مواد غري معتمدة عرب شبكة االنترنت بطرق غري 

ألف شكوى من طرف  336أكثر من م 2009اجلزائر خالل سنة  سجلت حيث ،اإللكترونية
   .تعرضوا إىل القرصنة واهلجمات االلكترونية مستخدمي شبكات االنترنت

    :سرقة اإلشارة -د
هذه  حيث تنتشر، يتم باستقبال إشارات فضائية دون ترخيص بواسطة فك الشفرات الفضائية

يلجأ العاملية، إذ وبشكل ملفت لالنتباه، سيما مع املناسبات الرياضية القارية  يف اجلزائر الظاهرة
افت اجلزائريون على فمثالً سواء،  املقرصنون على فك شفرة القنوات الفرنسية و العربية على حد

 ساعات من انطالق فعاليات بربامج مقرصنة  التلفزيوين االستقبال حمالت متخصصة يف شحن أجهزة
إىل جانب   فك الشفرة كأشهر طرق " كادابرا آبرا"و" أمنية"وتأيت بطاقة  ،م2010 املونديال اإلفريقي

، الذكية طاقاابوغالء ، معينة أجنبية احتكار حقوق البث لقنواتخاصة مع  ، بوكسور جهاز م
  .وضعف القدرة الشرائية ألغلب اجلزائريني

         

  :يف اجلزائر انتهاك حقوق امللكية الفكريةحماربة ظاهرة قطاع اجلمارك ودوره يف  :1-3
تلعب مصلحة اجلمارك دوراً هاماً يف حماربة ظاهرة التزييف إذ أن القانون قد منح هلا 

من قانون  22الصالحيات يف ذلك، وهنا جند األساس القانوين هلذه الصالحيات واملتمثل يف املادة 
حتضر عن االسترياد كل البضائع اليت حتمل بيانات مكتوبة على "  :اجلمارك واليت تنص على ما يلي

املنتجات نفسها، على األغلفة، على الصناديق، األحزمة، األظرف، األشرطة أو امللصقات، واليت من 
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مهما كان  دعند االسترياو حتضر . شأا أن توحي بأن البضاعة اآلتية من اخلارج ذات منشأ جزائري
  ."النظام اجلمركي الذي وضعت فيه وختضع للمصادرة

احملدد لكيفيات تطبيق  م2002جويلية  15وتطبيقا هلذه املادة أصدر وزير املالية القرار املؤرخ يف 
  1.من قانون اجلمارك واملتعلق باسترياد البضائع املزيفة 22املادة 

من هذا القانون خمالفة من  22مارك أن خمالفة أحكام املادة من قانون اجل 321كما تعترب املادة 
الدرجة الثالثة يعاقب عليها مبصادرة البضائع املتنازع عليها، وهذا باإلضافة إىل أن إلدارة اجلمارك 

من املرسوم  05وهذا ما تنص عليه املادة  ،صالحيات يف جمال مراقبة مطابقة البضائع للمعايري الدولية
املتعلق مبراقبة مطابقة املواد املنتجة حمليا أو  م1992فرباير  12املؤرخ يف  65 -92التنظيمي رقم 

  .املستوردة
  

   :حماربة التقليدطرق تدخلها يف إدارة اجلمارك اجلزائرية و  :1-3-1
وشساعته،  للجزائر على طول الشريط احلدودي ياإلستراتيجموقعها  من إدارة اجلمارك وإن 

تصنف على أا من بني أهم اهليئات يف جمال  ،بنوعيها التجارية والسياحية نقاط مراقبة تواجدضرورة و
 .وطنياً مكافحة الغش والتقليد

  :هلا طريقتني للتدخل التقليدإن إدارة اجلمارك ويف إطار عملها يف سبيل مكافحة 
احلالة ال يكون إال بعد قيام الشخص  إن تدخل اجلمارك يف هذه :التدخل على أساس عريضة -أ

  :هي املستفيد من التدخل بعدة إجراءات
  : طلب تدخل اجلماركتقدمي  -

بإمكان صاحب العالمة املسجلة أن يتقدم للمديرية العامة للجمارك بعريضة مكتوبة مبيناً أنه 
إىل تعليق عملية اجلمركة للسلع احملتمل يدعوها فيه مالك العالمة املسجلة أو صاحب حق املؤلف، 

جويلية  15انتهاكها حلقوقه الفكرية، وفقا للفقرة الثانية من املادة الرابعة من قرار وزير املالية املؤرخ يف 
، جيب أن يتضمن مقلدةمن قانون اجلمارك املتصلة باسترياد بضائع  22احملدد طرق تطبيق املادة  م2002
  :البيانات اآلتية الطلب

  .مع إعطاء عينة إن أمكن ذلك، وصف شامل للسلعة للتمكن من معرفتها -
                                                
1 - La voix de l'oranie, Quotidien d'information, Mardi 16 janvier 2007, P 2 
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كما جيب على املتقدم  ،وثيقة تثبت أن الطالب هو صاحب احلق بالنسبة للسلع حمل الطلب -
 املعلومات اليت ميلكها واليت تسمح للجمارك بقبول الطلب، وهذه املعلومات تتركز بالطلب تقدمي مجيع

  :أساسا يف
  ؛تواجد السلع أو مكان توجهها احملتمل مكان -
  ؛تعريف باإلرساليات والطرود، وتاريخ اإلرسال واإلقالع احملتمل للبضائع -
  ؛اخل...وسائل النقل املستعملة، هوية املستورد، املورد أو املالك -
وهذه  املساعدة فيها جيب أن تبني العريضة املقدمة للجمارك املدة اليت جيب على اجلمارك تقدمي -

  .الحقطريق طلب  متديدها عن املدة ميكن
 2006مع اية السنة املالية ها أما عن تدخالت مصاحل اجلمارك اجلزائرية، ففي بيان صدر عن

فقد دعت ذات املديرية كل املتعاملني االقتصاديني احلاملني لشهادات  والذي ما زال ساري املفعول،
خبصوص املنتجات املقلدة واليت  قصد التدخل،  العالمات إىل التقرب من مصاحلها إليداع شكاويهم

أصبحت تشكل خطراً على صحة املستهلكني، و يأيت هذا النداء بعد أن قامت اجلمارك باختاذ 
تنفيذاً هلذه  للتحكم يف ظاهرة التقليد، حيث بلغ عدد تدخالت مصاحل اجلماركإجراءات رقابية صارمة 

  :1م ما يلي2009مع اية سنة  التعليمة
 الصني، فيما متثل البلد األصلي للسلع تنتج يفاملقلدة اليت مت حجزها  من السلع %76أكثر من 

 % 4.76 بنسب متساوية وفرنسا وبولونيا والنيجر % 9.52األخرى يف كل من تركيا بنسبة 
، % 60القائمة بنسبة جتاوزت  أما بالنسبة للبلدان اليت مت استرياد السلع املقلدة منها، فتتصدر الصني

ونغ ك، مث فرنسا وتركيا والنيجر وهونغ % 14, 28بنسبة  متبوعة بدولة اإلمارات العربية املتحدة
سنة  ، بأنه مت خاللنفس املصدرأرقام كما أكدت  % 4, 76بلغت  أيضاً متساوية ومالطا بنسب

2009:   
    ، ما ميثل نسبة''شانال''التجميل حيمل عالمة  ألف منتج خاص مبواد 123 حجز أكثر من -

  . السلع اليت مت حجزها خالل هذه الفترة من جمموع % 27, 34

                                                
  .م، تصريح مديرة مكافحة الغش، باملديرية العامة للجمارك2010جانفي  13اليومية ليوم اخلرب  جريدة - 1
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   .’’تويوتا''، إىل جانب ''فاليو'' و'' رونو''قطعة غيار مقلدة حتمل عالمات  1817حجز   -
 . ''مالبورو''ألف سيجارة من نوع  40بالنسبة للسجائر، فقد مت حجز   -
       '' يب سي أر''اليت حتمل عالمة كل من شركة  املقلدة، نفياتاحلمنتج من  8860حجز   -

  '' أف أل أر'' و
  .''باكو''منتوج كهربائي مقلدة من نوع  30080حجز   -
 

  :توفرها يف الطلبالعناصر الدليل الواجب  -
  :جيب أن يتوفر يف طلب التدخل العناصر التالية

 االسم والعنوان التجاري الرئيسي لكل شخص أو مؤسسة أجنبية متورطة يف إنتاج أو توزيع السلع -
  ؛املشبوهة

  ؛وسيلة النقل وهوية الناقلني -
و حق املؤلف بنفس إعطاء عينة من املنتج للعالمة أ: وصف مفصل هلذه السلع والذي يكون بـ -

  ؛يظهر ا على مستوى السلع، مكان إنتاج السلع املشبوهة وهوية املنتجني اليت الصفة
االسم والعنوان التجاري الرئيسي لكل شخص أو مؤسسة جزائرية مؤهلة الستعمال حق امللكية  -

  ؛يف حالة ما إذا كان احلائز على احلق ممثل للمالك فقط تبيان التوكيل مع الفكرية،
 حتديد الرسم القانوين الذي يغطي النفقات اإلدارية احملققة من صرف إدارة اجلمارك يف جمال توفري -

  .املساعدة لصاحب احلق يف محاية حقه
ولكل من يتقدم بعريضة إلدارة اجلمارك يلتزم بتعويض اجلمارك وكذا املستورد، واملصدر أو 

  .السلع واليت تبني أا غري مربرة مالك السلع عن اخلسائر الناجتة عن تعليق مجركة
  

  :اإلجراءات املتخذة من قبل اجلمارك -
عندما تقدم لدى مكتب اجلمارك الذي تلقى القرار املتعلق بالدخل البضاعة املشبوهة، فإنه يقوم 
بتعليق رفع اليد أو حبجز هذه البضاعة مع اإلعالم الفوري للمديرية العامة للجمارك واليت هي بدورها 

ك وبطلب من املعين تعلم املتقدم بالطلب وكذا املصرح بالبضاعة،  كما ميكن للمديرية العامة للجمار
اسم وعنوان املصرح ومستقبل البضاعة إن كان معروفا، وهذا لتمكينه من رفع الدعوى : تقدمي
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القضائية املناسبة أمام اجلهة القضائية املختصة، وكما ميكن مكتب اجلمارك املعين أن يسمح للمتقدم 
  .ينة من هذه البضاعةبالطلب القيام بتفتيش البضاعة والذي ميكنه الذهاب إىل غاية أخذ ع

أيام مفتوحة لرفع دعوى قضائية من أجل محاية حقه، فعند انتهاء  10وللمتقدم بالطلب أجل 
هذا األجل ومل يعلم مكتب اجلمارك بأي رفع لدعوى ومل يتلق أمر باختاذ اإلجراءات التحفظية من 

  .اجلمركة قد متت السلطات املعنية، فإن يسمح برفع اليد شرط أن تكون باقي إجراءات وشروط
التدخل املباشرطريقة  -ب:  

يف اغلب األحيان املعاجلة اجلمركية للمواد املنتهكة تكون بطلبات التدخل اليت حترر من طرف 
مالك الرباءة، لكن حيدث يف بعض األحيان و أثناء املراقبة الروتينية إلدارة اجلمارك تتصادف مع سلع 

تقوم بإبالغ صاحب امللكية ليقدم الوثائق الثبوتية على أا  ، مقلدةحتمل بعض املؤشرات على أا 
منتهكة، واملعلومات الضرورية كاالستعانة خببري تقين بإمكانه الكشف عن السلعة هل هي منتهكة أم 

دون  يف حالة وجود شك يف سلعة ما بأا منتهكةمباشرة  اجلمارك التدخل ومن هنا بإمكان إدارة 1،ال
  .2شرطية توفر طلب خطي من طرف صاحب امللكيةاللجوء إىل 

  

  :طلبات التدخل، ونداءات الطوارئ املوزعة كأسلوب فعال يف حماربة التقليد :1-3-2
  :ت التدخلاعدد طلب :أ

مكافحة  تدخل لدى مديريةلل اًطلبو عشرون  مخسة مت تسجيل م2007خالل سنة   :م2007سنة  -
وقد أصدرت املديرية املذكورة كشف إعالن حالة  ،جابتها باملوافقةإت مت عشرة طلباًأربعة  منها ،الغش

  .و للتحقق من املعلومات املتوفرة نتظار قيد الدراسةاحالة  يف) اًطلب 11 أي(، أما الباقي الطوارئ

                                                
1 - A.C.DJBARA, La Douane et la Contrefaçon, des cours sur la contrefaçon prépare pour 

L'Ecole Supérieure de la magistrature, 29 Novembre 2004 .p8-9    
يف عالمة جتارية ما، و التالعب يف شكلها بغرض الغش والتدليس على  واضح نتهاكتكون يف حالة وجود ا - 2

أو  ADIDASالتسمية األصلية  عوض ABIBAS مثلاملستهلك سيما  إذا كان الشبه بني العالمتني كبرياً جداً 
  .، وهكذاPANASONICالعالمة املعروفة  عوض PANASOIANICكتابة 
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طلباً للتدخل لدى مديرية مكافحة  ثالثة و ثالثون مت تسجيلم 2008خالل سنة : م2008سنة  -
وتوزيعها على كافة  الطوارئمنها مت قبوهلا وقد أصدرت املديرية كشف إعالن حالة  عشر ثالثةالغش، 

  .الدراسةفهي قيد  نقاط اجلمارك يف الوطن، أما الباقي

للتدخل لدى مديرية مكافحة  واحد و عشرون طلباً مت تسجيلم، 2009خالل سنة : م2009سنة  -
  .الطوارئإعالن حالة بعد أي  مل يصدرو الغش، 

  1 رقم بياينشكل 
  يبني عدد طلبات التدخل، و عدد نداءات الطوارئ املوزعة

  2009-2008-2007خالل سنوات

  
  Excel 2007من إعداد الباحث بناًء على معطيات اجلمارك اجلزائرية وباالعتماد على نظام : املصدر

  

  :عدد عمليات تدخل مصاحل اجلمارك :ب
ملفاً مت ) 19(تسعة عشرتدخل ملصاحل اجلمارك،  ةعملي) 44( أربعة وأربعون من بني :م2006سنة  -

سويت خالل هذه  ، أما باقي امللفات فهي موجودة على مستوى العدالة باستثناء قضية واحدةتسويته
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إتالف مجيع الكمية بومت التحفظ عليها مع إصدار أمر من العدالة  ،أقفلت بشكل ائي السنة و
  .BICشفرات احلالقة من نوع  داملستوردة، و املتعلقة باستريا

 تدخالت، مطار اجلزائر الدويل) 09(وتتوزع هذه التدخالت حسب مناطق ميناء اجلزائر بتسع 
تدخالت وتأيت منطقة قسنطينة كأكرب منطقة عرفت تدخالت ) 06(، ووهران بستة )02(تدخلنيب

بسبب توسطها ملنطقة الشرق اجلزائري اليت تشهد  تدخالً) 26(مصاحل اجلمارك مبجموع ستة وعشرين 
   ).01(، و يف األخري تأيت منطقة تبسة بتدخل واحدحركة كبرية للسلع املقلدة

ملفاً مت ) 14(ةعشر أربعةملصاحل اجلمارك،  الًتدخ) 51( واحد ومخسون من بني :م2007سنة  -
  .العدالة ، أما باقي امللفات فهي موجودة على مستوىبشكل ائي تسويته

تدخالت، مطار اجلزائر الدويل ) 06( ستةوتتوزع هذه التدخالت حسب مناطق ميناء اجلزائر ب
تأيت منطقة قسنطينة ولسنتني على التوايل  ،تدخالت) 03(بثالثة ، ووهران تدخالً )21(بواحد وعشرين

  . تدخالً) 21(وعشرين  بواحدكأكرب منطقة عرفت تدخالت مصاحل اجلمارك مبجموع 
ملفاً مت ) 14(أربعة عشرةملصاحل اجلمارك،  الًتدخ) 29( تسعة وعشرون من بني :م2008سنة  -

فهي موجودة على مستوى  ملفاً) 15(واملقدرة خبمسة عشرة  بشكل ائي، أما باقي امللفات تسويته
  .العدالة

تدخالت، مطار اجلزائر الدويل  )07(سبع وتتوزع هذه التدخالت حسب مناطق ميناء اجلزائر 
منطقة قسنطينة كأكرب منطقة عرفت تدخالت مصاحل اجلمارك وتأيت ، التتدخ) 10(عشر تدخالت ب

  .تدخالً) 12( ةاثنيت عشرمبجموع 
كما نالحظ أن عدد تدخالت مصاحل اجلمارك يف تناقص سنة بعد سنة، و هذا راجع إىل فعالية 

  . اإلجراءات والتشريعات اليت قامت املديرية العامة للجمارك بتطبيقها خالل السنوات األخرية
توزيع مكاتب  اجلدول اآليت يلخص عدد تدخالت اجلمارك اجلزائرية موزعة حسب مناطق

 .اجلمارك
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  2008 -2007-2006لسنوات نطقة امليوضح عدد تدخالت فرق اجلمارك اجلزائرية حسب : 2 جدول رقم
  مكاتب اجلمارك تقسيمات حسب  عدد التدخالت  السنة

ميناء   متوقفة  ائية
  اجلزائر

املطار 
  الدويل

  تبسة  قسنطينة  وهران

2006  19  25  09  02  06  26  01  
2007  14  37  06  21  03  21  00  
2008  14  15  07  10  00  12  00  

  م2009 -كافحة الغش باملديرية العامة للجماركمل ة الفرعيةديريامل: املصدر
بالغاً  14م، من قبل اجلمارك اجلزائرية فقد بلغت 2009أما عدد إعالنات الطوارئ املوزعة سنة 

  :موزعة كما يلي
  .م2009خالل سنة  نداءات الطوارئ املرسلة من طرف املديرية العامة للجمارك:3 جدول رقم

  املؤسسة املالكة للحقوق  نوعية السلعة  رقم املرجع
  املؤسسة الوطنية ملواد التطهري ENAD- ENAD-من نوع -ماء جافيل -مغلفات مواد التطهري املرتيل  03/2009

 FLAMME BLEUE  مسخنات املاء من نوع الشعلة الزرقاء  13/2009

 Bellissila"  EPA-SHYMECA-SPA"مواد التجميل من نوع  14/2009

 ROBERT PINCHOU  "اخليمة" شاي أخضر من نوع   15/2009

 ZENATI ELECTRONICS  موازين  26/2009

 Fax SARL-FAXصابون من نوع   26/2009

  Peugeot et Citroën PEUGEOT + CITROEN قطع غيار من نوع  39/2009

  Soficlef SOFICLEFأقفال من نوع   40/2009

 GARDY Schnider Electric Finance.S.Aمعدات كهربائية من نوع   43/2009

 FLR"  SARL-FLR"حنفيات صحية و صناعية من نوع   44/2009

 Betexco EURL-SOMOBTAPصمام من نوع   45/2009

 SILK"  Braud et Silk-Epil"و " BRAUN"آالت كهرو مرتلية من نوع   46/2009

 Adidas Adidasأحذية و مالبس رياضية  حتمل شعار   47/2009

 Reebok Reebokأحذية و مالبس رياضية حتمل شعار   48/2009

 إعداد الباحث باالعتماد على معطيات موقع املديرية العامة للجمارك: املصدر
-www.douane.gov.dz    
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  :نوع وطبيعة املواد املقلدة احملتجزة من قبل مصاحل اجلمارك :1-3-3

ختتلف نوعية و طبيعة املواد املقلدة احملتجزة من طرف فرق اجلمارك اجلزائرية حسب طبيعتها، 
، من مواد التجميل إىل املالبس إىل املواد الغذائية، إىل املوازين وصوالً إىل عدادات واتساع استعماهلا

إال أن قطع غيار السيارات تبقى األكثر تعرضاً للتقليد سيما خالل سنة . قارورات الغاز، والسجائر
ة من طرف كمية املواد املقلدة احملتجز اجلدول اآليت يبني ، بسبب رواج هذه التجارة وتنوعها،م2006

  .م2009-م2006اجلمارك اجلزائرية خالل الفترة 

  2الرسم البياين رقم 
 2009- 2006يتضمن كمية املواد املقلدة احملتجزة من طرف اجلمارك اجلزائرية ألربع سنوات متتالية 

  
  .Excel 2003من إعداد الباحث بناًء على معطيات املديرية العامة اجلمارك، وباالعتماد على نظام  :املصدر

  :حتليل النتائج -
بسبب رواج هذه السلعة،  قطع غيار السيارات قائمة املواد املقلدة تتصدر : قطع غيار السيارات -أ

حيث تقدر هذه  وكثرة مستهلكيها نظراً لكرب احلظرية الوطنية للسيارات بنوعيها الثقيلة و اخلفيفة،
األخرية وحسب تصريح وزير الطاقة واملناجم اجلزائري يف ندوة حول عقالنية استهالك الوقود 

مليون سيارة تسري يف اجلزائر حىت اية سنة  5.7م إىل أن حنو 2010فيفري  03بالعاصمة يوم 
م، وهي نسبة كبرية جداً 2006خالل سنة  % 62.19 قطع الغيار املقلدة نسبةحيث بلغت ، م2009

 10.24، مث %12.25مقارنة بباقي املواد األخرى، إال أن هذه النسبة تراجعت سنة بعد أخرى لتبلغ 
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على التوايل، وذلك بسبب منع احلكومة الستزاد  م2009و  م2008، م2007لسنوات   %0.4، فـ %
هذه السلعة من غري البلدان اليت فيها شركات منتجة لقطع الغيار األصلية، وكذا تشديد الرقابة عليها 

بلغت قد و .Peugeot et Citroën، وأشهر القطع املنتهكة ختص شركيت يف النقاط احلدودية
مليون دوالر  291طن بقيمة  44 256حجما قدر بـ  2008واردات قطع غيار السيارات خالل سنة 

مليون  5.6طن بقيمة  1316 :بـ م2008أمريكي، فيما قدر حجم القطع احملجوزة خالل سنة 
  .1دوالر

م، إال أا 2006سنة  %14.29 نسبة ة والتجميلنمواد الزي بلغت :مواد الزينة والتجميل -ب
على  %81.85و  %30.86م بنسبة 2008م و 2007وعكس النوع األول عرفت منو لسنتني متتاليتني 
م بلغت رقماً 2008إال أن الكميات احملجوزة سنة  ،التوايل، ومنت بشكل عكسي مع النوع األول

، وقد  %27.34لتصبح يف حدود  2009قياسياً مل يعرف من قبل، وقد عادت إىل االخنفاض سنة 
  . Fax، باإلضافة إىل صابون عالمة "Bellissila"مست يف السنة األخرية عالمة 

يف اجلزائر   أعدا مكاتب مراقبة النوعية ملنتجات شركات عاملية تروج ملنتجاا ريراتقوحسب 
يتعلق مبواد  2يف السوق اجلزائرية عن تفاقم ظاهرة التقليد والتزييف الذي طال ماركاا العاملية

سنة  املغشوش متداولة يف السوق اجلزائرية طنا من املاكياج 69التجميل، حيث يشري التقرير عن وجود 
كبريا منها مصنوع  حيتوي على مواد خطرية يف مقدمتها ارتفاع نسبة الرصاص، بل أن جزءا ،2009

مكونات أساسية غالية الثمن بأخرى استبدال  من مادة الطباشري والطالء املوجه ملواد البناء إىل جانب
-NIVIA, NEX، أما العالمات األكثر عرضة للتزييف جند الكحول رخيصة وسامة على غرار مادة

MEN, HEAS AND SHOULDERS, DOP, PANTENE فهي تنتج جبودة أقل وختادع ،
  .ات األصليةاملستهلك من خالل أسعار جدة مغرية عن تلك اليت تعرفها املنتجات اليت حتمل العالم

  

                                                
  :م، على افتتاحية اجلزائر، صحيفة إلكترونية2009 جوان 23مقال منشور بتاريخ  - 1

 www.algerianeditorial.com 
يف  م، موضوع بعنوان ماكياج مصنوع من الطالء والطباشري2010فيفري  27جريدة الشروق اليومية، بتاريخ  - 2

 .  السوق اجلزائرية، من إعداد فضيلة خمتاري
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 9.62م ما يقارب 2006مل تسلم السجائر من التقليد هي األخرى، حيث بلغت سنة  :السجائر  - ج
 –، أما يف السنة املوالية %30.68م، لتصل إىل حدود 2007، مث ارتفعت بثالثة أضعاف خالل سنة %

 ،% 8.87من مادة التبغ والسجائر، لتعود يف السنة املوالية لتبلغ نسبة  منتجفلم يتم حجز أي  -م2008
الذي جيد نفسه يستهلك على صحة املستهلك فهي تتميز خبطورا ، 1فمثالً إذا أخذنا مادة الشمة

الزجاج، اليت يتم طحنها ومزجها مع أوراق التبغ بوسائل وفضالت احليوانات وزيوت السيارات، 
املغشوش يف أكياس مقلّدة، قيل لنا إن  املنتجتقليدية تفتقد ألبسط وسائل النظافة، ليتم بعدها تعليب 

مصدرها من تونس، ويتم طبعها دون تواريخ، ليتمكن املقلدون من مطابقة الصيغة املعتمدة لدى 
  .2لكربيت اليت تعمد يف كل مرة لتغيري رموزهااملؤسسة الوطنية للتبغ وا

على سنوات حمل الدراسة  طيلة األربع اقتصرت الكميات احملجوزة من املواد الغذائية  :مواد غذائية -د
هذه املواد بسبب حساسيتها  راجع لطبيعة، وهذا % 8.36بلغت  بنسبةم، 2006سنة واحدة هي 
ذا النوع من السلع  املخاطرة حيبذونال باملتغريات اجلوية، لذلك فإن املقلدون  تأثرهاوسرعة تلفاا، و

 ROBERT  اململوكة خليمةا" الشاي اخلضر الذي حيمل عالمة  انتهاكاشهر املاركات أ، واملقلدة
PINCHOU.  

عرفت املنتجات اإللكترونية املقلدة اليت صودرت خالل األربع سنوات  :منتجات إلكترونية -ـه
خالل سنة  ،%3.61األخرية تغريات من سنة على أخرى، حيث كانت نسبة املنتجات املصادرة 

، وهي نسبة تعد مرتفعة مقارنة بباقي املواد األخرى، %13.45م، إىل 2007م، لترتفع يف سنة 2006
، وهي أدىن نسبة سجلت %1.95نقاط العبور عادت لتتراجع إىل ما نسبته ونظراً لتشديد الرقابة يف 

حدود  احملتجزة من السلع اإللكترونية يفم، فقد سجلت املواد املقلدة 2009خالل هذه الفترة، أما سنة 
و اليت تقلد عليها عالمات جتارية كبرية يف  وتتركز أساساً هذه املنتجات من اهلواتف احملمولة .2.53%

                                                
 . و هي مادة تصنع من ورق التبغ و فضالته، توضع يف الفم لالستفادة من النيكوتني اليت حتتويه - 1
ضالت احليوانات مليون كيس مشة خملوطة بف 220م، حتقيق بعنوان 2010مارس  22جريدة الشروق اليومية ليوم  - 2

  :أنظر وزيوت السيارات،
www.echoroukonline.com/ara/national/49821-220.html  
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 أجهزةو ، Pay stationمثل  اإللكترونية ل، ولعب األطفاSamsung، و Nokiaعامل احملمول مثل 
MP3 .      

م، بنسب 2007م و 2006أما بالنسبة للخردوات فقد حجزت فقط خالل سنيت  :خردوات -و
املقلدة، أما خالل السنتني اآلخرين فلم يتم ضبط أي من اخلردوات على التوايل،  %3.77و  % 0.73

أشهر   Soficlefولعل أقفال الذين حيملون  وذلك بسبب صعوبة نقل مثل هذه املواد وثقل أوزاا،
  .هذه األنواع تقليداً

كانت نسبة املواد املقلدة من املالبس و األحذية احملتجزة حمدودة جداً،   :مالبس وأحذية خمتلفة - ز
، بينما مل %0.17م، بلغت نسبة 2007، و يف سنة %0.7م، ما نسبته 2006حيث بلغت خالل سنة 

فيما تركزت املواد املقلدة احملجوزة حتتجز مصاحل اجلمارك أي منتج مقلد خالل السنتني اآلخرتني، 
، خاصة على ألبسة الرياضة، وبعض األحذية اليت وضعت عليها ماركات عاملية بغرض تضليل املستهلك

         .Reebokو   Adidasو تعترب األلبسة الرياضية أكثر أنواع األلبسة تقليداً، و اشهرها 

كما مل تسلم األدوات الكهرومرتلية هي األخرى من التقليد، لكن  :ةأدوات و آالت كهرومرتلي - ح
،  %1.69و   %0.39وكذلك  ،%0.5م، ما يقارب 2006بنسب ضعيفة نوعاً ما، حيث بلغت سنة 

م، أي حمجوزات من هذه املواد 2007بينما مل تعرف سنة . م على التوايل2009م و 2008لسنوات 
 ,Electronix , Singer, Moulinex, Sebوأكثر املاركات عرضة للتقليد جند ، املقلدة

THOMSON ا أدوات أصلية يف كل منسوق ديب بالعلمة والية : وتباع يف أسواق خمصصة على أ
مثالً، أصدرت  م2009، فخالل سنة احلميز باجلزائر العاصمة، واحملمدية بوالية مبعسكرسطيف، سوق 

  ".SILK"و" BRAUN"اجلمارك اجلزائرية إعالن طوارئ بسبب دخول سلع مقلدة جتمل العالمتني 

راجت يف السنوات األخرية جتارة األقراص السمعية البصرية  :بصرية- أقراص مسعية - ط
)Multimedia – DVX(،  م، حيث بلغت نصف احملجوزات على 2009وهذا ما تبينه نسبة سنة

، بينما ال %3.6م، حيث بلغت نسبتها 2008اإلطالق، واالرتفاع املفاجئ مقارنة مع السنة اليت قبلها 
  . م2007م، و 2006توجد حمجوزات من هذه السلعة خالل سنيت 
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املتخصصة يف تسويق قارورات غاز البوتان شركة نفطال حتتكر  :غاز البوتان لواحق قارورات - ي
مثل، حافظ ضغط الغاز، وعداداته، باإلضافة إىل اخلراطيم املخصصة للتوصيل إال  قاروراته بعض لواحق

م حجزت بعض هذه األجهزة مقلدة سيما آلو خفض الضغط، وأن الكمية املضبوطة 2008يف سنة 
  .      ، كلها مقلدة للعالمة التجارية لشركة نفطال%1.75واملقدرة بنسبة 

، من فرش الدهون %8.84متكنت مصاحل اجلمارك من حجز ما نسبته  :فرش دهون العمارات -ك
م، وهي ختص تقليد عالمات جتارية معروفة حملياً يف حماولة 2007املخصصة للعمارات خالل سنة 

مل يتم حجز أي تنوع من هذه  2009و  2006،2008لتضليل املستهلك، إال أن خالل سنوات 
  .األخرية ما يدل على حمدودية هذه السلعة من ناحية التقليد

مل تسلم املوازين اخلاصة بالتقييس هي األخرى من التقليد، حيث قلدت املوازين اليت  :موازين -ل
بينما ال حتترم أدىن شروط التقييس املتعارف علبها دوليا، خاصة يف السنة األخرية اليت تعمل بالنابض 
  .، بينما مل تتمكن مصاحل اجلمارك من ضبطها خالل السنوات األوىل للدراسة%0.93وصلت حدود 

تنظيم توزيع  اكما ضبطت اجلمارك اجلزائرية الضابطات الكهربائية ووظيفته: كهربائية ضابطات - م
، حيث سجلت فقط خالل سنة االكهرباء، ولكن تعرب من بني أخطر املواد املقلدة لطبيعة ووظيفته

  .م، ألا جمال حديث التقليد، بينما مل حتتجز هذه املنتجات خالل باقي السنوات حمل الدراسة2009

  

  :اجلزائر حنوللمواد املقلدة املوجهة   املصدرة دولأبرز ال :1-3-4
 و أن ،تقوم بتصدير املواد املقلدة و املقرصنة حنو اجلزائر هناك دوالً منتجة أنتبني اإلحصائيات 

ما يدل على تركيز بعض  ،لسنوات األربع األخريةاملصدرة تبقى نفسها تقريباً خالل اذات الدول 
  .الدول على اجلزائر كأهم سوق إقليمية مستهلكة و بقوة للمنتجات املقلدة

رسوم بيانية لألربع سنوات األخرية موزعة حسب الدول املصدرة للمواد املقلدة  فيما يلي 
  :   املوجهة للجزائر

  
  



 فعالية محاية حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة يف اجلزائر، الواقع واحللول عمار طهرات. أ

 

174 
 

  :3متثيل بياين رقم 
  يبني الدول املصدرة للسلع املقلدة املوجهة حنو اجلزائر احملتجزة 

  م 2006قبل اجلمارك اجلزائرية خالل سنة  من
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3,22 3,22 3,22 2,86 2,86 2,86 2,86

  
  Excel 2007 إعداد الباحث بناًء على معطيات املديرية العامة للجمارك، و باالعتماد على نظام: املصدر

  4متثيل بياين رقم 
  يبني الدول املصدرة للسلع املقلدة املوجهة حنو اجلزائر احملتجزة 

م 2007قبل اجلمارك اجلزائرية خالل سنة  من
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2,71%

  
  Excel 2007 بناًء على معطيات املديرية العامة للجمارك، و باالعتماد على نظامإعداد الباحث : املصدر
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  5متثيل بياين رقم 
  يبني الدول املصدرة للسلع املقلدة املوجهة حنو اجلزائر احملتجزة

  م2008قبل اجلمارك اجلزائرية خالل سنة  من
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  Excel 2007 معطيات املديرية العامة للجمارك، و باالعتماد على نظامإعداد الباحث بناًء على : املصدر

  6متثيل بياين رقم 
  يبني الدول املصدرة للسلع املقلدة املوجهة حنو اجلزائر احملتجزة 

  م 2009قبل اجلمارك اجلزائرية خالل سنة  من
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  Excel 2007 املديرية العامة للجمارك، و باالعتماد على نظامإعداد الباحث بناًء على معطيات : املصدر
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  :خاتـمة
إن اتفاقية تريبس وإن كانت على املدى القصري سينتج عنها بعض اآلثار السلبية للدول النامية 
واجلزائر واحدة منها، تتمثل يف االضطرار إىل استخدام املنتجات األصلية األعلى سعراً بالطبع من 

يف تعزيز  أساساً جيابية تتمثلإ اًاملقلدة، إال انه على املدى املتوسط والبعيد سيكون هلا آثاراملنتجات 
  .و تدعيمها على املستوى احمللي دلألفرا القدرات اإلبداعية

وتوفر اتفاقية تريبس عدداً من املعايري اليت تشكل حدا أدىن، حيث أن االتفاقية تلزم الدول 
من احلماية، ولألعضاء حرية توفري قدر اكرب من احلماية، ومع تطبيق االتفاقية األعضاء بتوفري حد أدىن 

يف كامل البلدان النامية، سيتم تنفيذ قواعد احلد األدىن اليت فرضتها هذه االتفاقية، مما سيؤدي إىل ضبط 
  .إنتاج السلع املقلدة واملقرصنة واملتاجرة فيها

فيذ الفعلي إىل حتول القائمني بعمليات االنتهاك ما سيؤدي وضع القوانني األخرى موضع التن
بأنواعه للسلع األجنبية و تصديرها، إىل ممارسة إنتاج هذه السلع ذاا ولكن بالطريق املشروع واملتمثل 

  .وقخيص أصحاب احلقايف احلصول على تر
يريات وبالنظر إىل الظروف اليت نشأت من خالهلا االتفاقية، فإنه يصبح من احملتم إدخال تغ

  :عليها، حبيث تتفق مع مصاحل الدول النامية على وجه اخلصوص، حيث نقترح ما يلي
تغيري فترة احلماية املمنوحة للرباءات حبسب نوع املنتج، حيث دورة حياة املنتج ختتلف  -

  ؛مع املراجعة الدورية لفترة احلماية حسب جماالت استعماله،
االتفاقيات الدولية  ، وذلك من خاللاملقلدةالدول املصدرة للمواد  اقتصادياتشفافية  -

  ؛آليات منظمة التجارة العاملية بغية التشجيع على االبتكار وتغطية تكلفة األحباثو
استحداث آلية جديدة يف إطار منظمة التجارة العاملية، تكون مهمتها مساعدة الدول النامية  -

 ؛فض املنازعاتخبصوص حماربة ظاهرة التقليد وطرق  على جتنب الصعوبات الفنية واملالية
تشجيع وتنظيم وتطوير إمكانيات وجماالت االستخدام احلكومي لرباءات االختراع يف إطار  -

 .املنفعة العامة وليس يف إطاره التجاري، وهو حق تستخدمه البلدان املتقدمة بكفاءة
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ومبا أن اجلزائر دولة نامية فبإمكاا االستفادة من مزايا و نظم و تشريعات محاية حقوق امللكية 
  :اآلتيةحتقيق األهداف إتباع اخلطوات والفكرية، من خالل 

لربامج، بالتطبيق الفعال للقانون غري املشروع ل نسخاليف  املتمثلمكافحة نشاط القرصنة  -
تطوير وتوزيع الربامج  شركاتل الفكرية قوقاحلمحاية  من خالل ودعم هذا القطاع

  ؛املعلوماتية األصلية
  ؛تشجيع اإلبداع الفكري الوطين ومحايته -
  ؛املختلفة وتطويرها املتعلقة بالصناعات  تشجيع اإلنفاق على البحوث العلمية -
  ؛وتوطينها حملياًبالطرق املشروعة،  تشجيع نقل التقنية -
املباشرة، مبنحها ضمانات حلماية  األجنبية استثمارااى جذب تشجيع الشركات الكربى، عل -

  ؛الفكرية ممتلكاا
  ؛ومحايتها ة الذهنيةتطوير اتمع إىل جمتمع معريف يعتمد على صناعة املعلومتوجيه  -
حلماية  فعال يف الوقت احلايل يف غياب نظام بأنواعه، محاية املستهلك من الغش التجاري -

  ؛الفكرية حقوق امللكية
، إىل االستثمار يف حقوق امللكية التقليدإجياد السبل الفعالة للتحول من جمرد احلماية من  -

  ؛باالستثمار يف اإلبداع الفكرية، وذلك
 ا منظمة التجارة العاملية من خالل اتفاقيةالعديدة اليت متنحه املزاياالتقنيات و االستفادة من -

  ؛تريبس
، خاصة أن هذا عند املؤسسات واألفراد الفكرية وأمهيتهاالوعي بامللكية  ضرورة نشر -

  ؛يستوي يف ذلك املخترعون وغريهم، كما م كافة فئات اتمع املوضوع ذو جوانب كثرية
حنو استخدام املنتجات األصلية، من  املستهلكنيتشجيع دور القطاع اخلاص لتغيري اجتاهات  -

   ؛اجلمهور لتوعية خالل إقامة الندوات
، حبيث ملنتجات املقلدةمن ااملنتجات األصلية اقل تكلفة على الدولة أن جتد آلية فعالة جلعل  -

  ؛يصبح اللجوء على السلع املقلدة غري ذي جدوى
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مبا يف ذلك جهات  ،ضرورة تأهيل وتدريب القائمني على مسائل إنفاذ أحكام االتفاقية -
وتكوينهم بصفة دورية لكشف عن السلع املقلدة،  والدرك الوطين الشرطة ،اجلمارك، القضاء

  ؛ومتييزها عن األصلية
  ؛ضرورة التنسيق الدوري و العمليايت بني القضاء، اجلمارك، الشرطة والدرك الوطين -
ليس جمرد نسخ نصوص وأحكام االتفاقية و من مرونة، اتفاقية تريبساالستفادة مما توفره  -

  ؛فقط
يث يكون هناك ترابط منطقي بينه وبني حبامللكية الفكرية، تفعيل أحكام تشريعات حقوق  -

  .املدنية واجلنائية نطاق أوسع من القوانني
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