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 مفهوم القرصنـة والتقليـد
 في االتحاد األوروبي  -أ

 Council Regulation EC No. 1383/2003           
(a)  ‘counterfeit goods’, 
(i) goods, including packaging, bearing without authorization 
a trademark identical to the trademark validly 
registered in respect of the same type of goods, or 
which cannot be distinguished in its essential aspects 
from such a trademark, and which thereby infringes 
the trademark-holder's rights under Community law, as 
provided for by Council Regulation (EC) No 40/94 of 
20 December 1993 on the Community trademark (4) 
 
 
 

  
                                    



 
 
or the law of the Member State in which the application 
for action by the customs authorities is made; 
 
(ii) any trademark symbol (including a logo, label, sticker, 
brochure, instructions for use or guarantee document 
bearing such a symbol), even if presented separately, 
on the same conditions as the goods referred to in 
point (i); 
  
(iii) packaging materials bearing the trademarks of counterfeit 

goods, presented separately, on the same conditions as the 
goods referred to in point (i); 

 



(b) ‘p 

(b) ‘pirated goods’, 
 
 namely goods which are or contain copies made without  
the consent of the holder of a copyright or related right or 
design right, regardless of whether it is registered in 
national law, or of a person authorised by the right-holder  
in the country of production in cases where the making of 
those copies would constitute an infringement of that right 
under Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 
2001 on Community designs (5) or the law of the Member 
State in which the application for customs action is made; 



في اتفاقية تربس   -ب  
 

   : 51 المادة هامش
 : " مقلدة تجارية عالمات تحمل التي السلع " عبارة تعنى-

 تجارية عالمة إذن دون تحمل ، العبوات ذلك في بما سلع أي    
 يتصل فيما مشروعة بصورة المسجلة التجارية للعالمة مطابقة

 جوانبها في تمييزها يمكن ال التي أو السلع، هذه بمثل
 على بذلك تعتدى والتي التجارية العالمة تلك عن األساسية

 البلد لقوانين وفقا المعنية التجارية العالمة صاحب حقوق
   . المستورد

 : " منتحله طبع حقوق تمثل التي السلع " عبارة تعنى-
 الشخص أو الحق صاحب من إذن دون منسوخة تكون سلع أي-

 تصنع والتي المنتج البلد في قبله من األصول حسب المفوض
 السلع صنع بشكل مواد من مباشرة غير أو مباشرة بصورة

 وفقا بذلك متصل حق أو الطبع حقوق على تعديا منها المنسوخة
   . المستورد البلد لقوانين



 تفاقم ظاهرة القرصنة والتقليـد
 

أو مقلدة تجارية عالمات تحمل التي السلع في االتجار دائرة اتسعت 
  . المؤلفين حقوق على اعتداء على تنطوى التي

 
ونظارات ، مالبس من والبضائع المنتجات أنواع كل إلى التقليد امتد ، 

 كما . كهربائية أجهزة ، صناعية آالت ، سيارات غيار قطع ، وساعات
 وتعريض اإلنسان بصحة المساس إلى تقليدها يؤدي سلع ذلك شمل
  : مثل للخطر حياته

قطع – السيارات فرامل – الطبية األجهزة – األدوية – الغذائية المنتجات 
  ... الطائرات غيار

 
 وعندما . ترويحية طائرة مؤخرة إصالح في مقلدة غيار قطع استخدمت 

 إلى ذلك وأدي وسقطت مؤخرتها انكسرت جوية برحلة الطائرة قامت
  . األرواح من كبير عدد ضياع

 
مما السوق في المقلد الحليب من كبيرة كمية طرح تم 2001 سنة في 

  . الصين في طفل ألف 192 وفاة إلى أدي



 والتقليـد القرصنـة من الدولية االتفاقيات موقف
   : 1883 الصناعية الملكية لحماية باريس اتفاقية -أ
 
بعض 1883 الصناعية الملكية لحماية باريس اتفاقية وضعت 

 لمواجهة باريس اتحاد في األعضاء الدول تخذها لكي التدابير
  ، مكرر 6 المادتين في وتزويرها التجارية العالمات على التعديات

 بهذه التجارية واألسماء العالمات االتفاقية خصت وقد . منها 9
   . األخرى الصناعية الملكية طوائف من غيرهما دون األحكام

بموجبه المشهورة العالمة لحماية نظاما وضعت فقد 6 المادة أما 
 استعمال منع أو تسجيل إبطال أو برفض باريس اتحاد دول تتعهد
 تجارية لعالمة ترجمة أو تقليدا او نسخا تشكل التي للعالمة الغير

 منتجات لتمييز العالمة استخدام المزمع من كان إذا ، مشهورة
 المشهورة العالمة تستخدم التي للمنتجات مشابهة أو مماثلة

 درجة يوفر لم الحكم هذا أن البيان عن الغنى ومن . تمييزها في
 االتفاقية تضع لم إذ ، المشهورة للعالمات المطلوبة الحماية

 . المشهورة للعالمة تعريفا



 لحماية الحدودية التدابير بعض وضعت فقد االتفاقية من 9 المادة أما 
 باريس اتحاد فى األعضاء الدول على أن فقررت التجارية واألسماء العالمات
 عند تجارية أسماء أو عالمات مشروع غير بطريق تحمل التى المنتجات مصادرة

 9 المادة ( فيها محمية األسماء أو العالمات تلك تكون التى الدول إلى استيرادها
 أو المختصة السلطة أو العامة النيابة طلب على بناء المصادرة قعتو .)1 فقرة

 تلتزم وال .)3 فقرة 9 مادة ( دولة لكل الداخلي للتشريع وفقا الشأن صاحب
 ( ) ترانزيت ( عابرة تجارة فى بالدولة تمر التى المنتجات مصادرةب السلطات

  االستيراد عند المصادرة يجيز ال الدولة تشريع كان وإذا .)4 فقرة 9 المادة
 اإلفراج بعد الدولة حدود داخل بالمصادرة أو االستيراد بحظر ذلك عن فيستعاض

 يجيز ال الدولة تشريع كان فإذا . )5 فقرة 9 المادة ( . جمركياً  المنتجات عن
 اإلجراءات هذه عن اضعتسفي الدولة داخل وال االستيراد عند المصادرة
 الحاالت فى لمواطنيها الدولة تلك قانون يكفلها التى والوسائل بالدعاوى
 .)6 فقرة 9 المادة ( المماثلة

  
لظاهرة للتصدي كافية تكن لم المتقدمة التدابير أن البيان عن الغني ومن 

 من 9 المادة من 6 الفقرة ألن ، ورةمز عالمات تحمل التى السلع فى االتجار
 أجازت بل ، باتخاذها االتحاد فى األعضاء الدول تلزم ال باريس اتفاقية

 الداخلي القانون يكفلها التى والوسائل بالدعاوى التدابير تلك عن االستعاضة
 االتفاقية من 9 المادة عليها تنص التى التدابير فقدت ثم ومن ، الدولة لمواطني

 بمناشدة تكتفي باريس اتفاقية من 9 المادة أن يعنى وهذا . اإللزامي طابعها
 استيراد عند التدابير هذه اتخاذ إلى ودعوتهم االتحاد فى األعضاء الدول

 عليها تفرض أن دون ، تجارية عالمات مشروع غير بطريق تحمل التى المنتجات
  . أخالقي حتى أو قانوني التزام أي

 



مفاوضات الجات في شأن تجارة السلع المقلدة  -ب  
: وتطورها   

 
 السبعينيات بداية منذ األمريكية المتحدة الواليات أدركت وقد 

 تحدثها التى السلبية واآلثار المزيفة السلع تجارة خطورة مدى
 إلى الرامية جهودها إطار فى ، ونادت ، الدولية التجارة مجال فى
  المستوى على الفكرية الملكية حقوق حماية مستويات رفع

 وضع مجرد أن جليا ظهر أن بعد لإلنفاذ، قواعد بوضع ، الدولي
  يعد لم الفكرية الملكية حقوق لحماية موحدة موضوعية قواعد
 االتفاقيات بموجب توفيرها يتم التى الحماية درجة ألن ، كافياً 

  . االتفاقيات تلك لنصوص الفعال اإلنفاذ على تتوقف الدولية
 

 تحت عقدت التي التجارية للمفاوضات السابعة الجولة وفي 
 مائدة على طرحت ، 1974 طوكيو جولة وهي ، الجات مظلة

 ، counterfeiting goods المقلدة السلع تجارة مسألة المفاوضات
 هذا في اتفاق أي إلى التوصل عن تسفر لم المفاوضات أن غير

   . الشأن



  
 

 إلى األمريكية المتحدة الواليات توصلت 1979 سنة وفي
 لطرحه تمهيداً  مشروع على األوروبية الجماعة مع اتفاق

  " سمى الجات في األطراف الدول على
Agreement on Measures to Discourage the Importation of 

Counterfeit Goods  "  
 عدة أعقاب في المشروع هذا على تعديالت عدة أدخلت وقد

 الصناعية الدول من عدد مع عقدت رسمية غير اجتماعات
 المشروع على وأطلق ، 1982 – 1980 من الفترة خالل

Anticounterfeiting Code  االجتماع في المشروع وعرض . 
 1982 سنة في المنعقد الجات في األطراف للدول الوزارى

 – النامية الدول أن غير القادمة، المفوضات لجولة للتحضير
 مسائل معالجة على اعترضت – والهند البرازيل بقيادة

 هذه أن أساس على ، الجات مظلة تحت الفكرية الملكية
 للملكية العالمية المنظمة اختصاص صميم من المسائل

 المسائل على أهدافها تقتصر الجات وأن ،)الويبو ( الفكرية
 بالمسائل لها شأن فال ثم ومن ، السلع بتجارة المتعلقة
 الفكرية الملكية وحقوق التجارية العالمات بتزوير المتعلقة

  . األخرى
 



دائرة من الفكرية الملكية استبعاد فى النامية الدول تفلح لم 
 وزراء من صدر الذي الوزاري اإلعالن وتضمن الجات مفاوضات

  ليست بونتادي مدينة فى الجات فى األطراف الدول تجارة
 الملكية ، جديدة مفاوضات جولة ءبد معلنا ،1986 باورجواى

 . المفاوضات تشملها التى الموضوعات قائمة ضمن الفكرية
  

 الحماية أن جلياً  ظهر إذ ، لإلنفاذ اً قواعد المفاوضات تناولت وقد
 الناحية من مجدية تكون ال الفكرية الملكية لحقوق الموضوعية

 قانونية آليات من الوطنية التشريعات فى يوجد ما بقدر إال العملية
 – المتحدة الواليات نظر وجهة وكانت . التنفيذ موضع النصوص لوضع

 الوطنية التشريعات أن – المتقدمة الصناعية الدول ذلك فى وأيدتها
 كفاية عدم -1  : هي مجاالت 5 فى اإلنفاذ قواعد ضعف من تعاني

 الحدود على المزيفة البضائع على التحفظ بغرض الحدودية التدابير
  ،الشرطة أجهزة من الكاف العون تقديم عدم عن فضال ، الجمركية

 السلطات أو القضاء إلى اللجوء دون تحول عوائق وجود -2
 الوقتية الحماية توفير عدم -4 ، صارمة اإلثبات قواعد -3 ،المختصة

. رادعة جنائية حماية توفير عدم -5      ، التحفظية أو  



 عن النهاية فى الفكرية الملكية مفاوضات أسفرت وقد 
 الملكية حقوق من بالتجارة المتصلة الجوانب اتفاقية إلى التوصل
 الملكية حقوق االتفاقية وعالجت .)التربس اتفاقية( الفكرية
 ومبادئ عامة أحكام :التوالى على هى أجزاء سبعة فى الفكرية

 الفكرية الملكية حقوق بتوفير المتعلقة المعايير أساسية،
 اكتساب الفكرية، الملكية حقوق إنفاذ واستخدامها، ونطاقها

 اإلجراءات من بها يتصل وما واستمرارها الفكرية الملكية حقوق
 االنتقالية، والترتيبات وتسويتها، المنازعات منع أطرافها، بين فيما

 .النهائية واألحكام المؤسسية الترتيبات
 
الملكية حقوق انفاذ شأن فى االتفاقية من الثالث الجزء وينقسم 

  العامة االلتزامات فى األول القسم :أقسام خمسة إلى ، الفكرية
 المدنية والجزاءات اإلجراءات الثاني والقسم ، )41 مادة (

 المؤقتة التدابير الثالث والقسم ، )49 – 42 من المواد ( واإلدارية
 بالتدابير الخاصة المتطلبات الرابع والقسم ، )50 المادة(

 اإلجراءات فى الخامس والقسم ، )60-51 من المواد( الحدودية
  .)61 المادة( الجنائية

 



 األقسام في الواردة اإلنفاذ قواعد تقسيم ويمكن
 : نوعين إلى االتفاقية من الثالث الجزء من الخمسة

 حقوق لمختلف العامة اإلنفاذ قواعد : األول النوع
 ، العامة االلتزامات تشمل وهي ، الفكرية الملكية

 والتدابير ، واإلدارية المدنية والجزاءات واإلجراءات
 للتصدى خاصة تدابير تضمنت إنفاذ وقواعد ، المؤقتة

 السلع في الدولي االتجار لظاهرة أساسية بصفة
 على تنطوى أو مزورة تجارية عالمات تحمل التي

 العمدي االعتداء وتجريم المؤلفين لحقوق انتحال
 نطاق على المؤلفين وحقوق التجارية العالمات على

 واإلجراءات ، الحدودية التدابير تشمل وهي ، تجاري
  . الجنائية والعقوبات

 



 منظمة التعاون االقتصادي
 والتنمية

OECD 
Organization for Econoic Co-

operation and Development 
 



الـ نشرت 2008 سنة في OECD بعنوان تقريرا :   
“ The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy” 
البضائع في الدولية التجارة قيمة أن التقرير تضمن 

 حقوق على اعتداء على تنطوى والتي المقلدة
 دراسة وفي . سنويا دوالر بليون 200 بلغت المؤلفين
 بليون 250 ليبلغ الرقم هذا ارتفع 2009 في للمنظمة

  . دوالر
 البضائع قيمة يتضمن ال الرقم هذا أن التقرير ذكر 

 السوق في واستهالكها إنتاجها يتم التي المقلدة
 المقلدة المصنفات قيمة يتضمن ال كما ، الداخلي
 ، حاسب برامج ( االنترنت شبكة عبر االعتداء وأعمال

   )..... ، موسيقي ، أفالم
 



 اقتصادي أثر له والتقليد القرصنة أن التقرير شمل
   : على الخطورة بالغ واسع

 التجارة  
 األجنبي االستثمار   
البطالة ( العمل سوق (  
اإلبداع   
الجريمـة  
البيئـة  
العامة والنفقات الضريبية اإليرادات   

 



 غرفـة التجـارة الدوليـــة
 

خبراء تكليف تم الدولية التجارة غرفة من مبادرة إطار في 
 الناتجة واالجتماعية االقتصادية اآلثار حول دراسة إلعداد

 إليه انتهي ما الستكمال وذلك ، والتقليد القرصنة عن
   . OECD تقرير

حكومية غير منظمات التقرير إعداد في اشترك   
 Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP)  
 Frontier Economics 

بعنوان بالدراسة تقرير نشر 2011 فبراير وفي :  
 Estimating the Global Economic and Social Impact of 

Counterfeiting and Piracy 
  

 
 



تقدير القيمة االجمالية للمنتجات المقلدة و 
  2015 و2008فى  المقرصنة



تقدير القيمة االجمالية للمنتجات المقلدة و 
2008فى  المقرصنة  
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