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highlights

في هذا العدد: 

مكافحة  لتفعيل  تو�صيات 
وحماية  والتقليد  الغ�ّش  عملّيات 

لبنان �ش.2 الفكرية يف  امللكية 
الأ�صعف«  »احللقة  يبقى  الق�صاء 

التقليد �ش.3 اآفة  يف مكافحة 
على  بناًء  عطورات  تقليد  اإدانة 

قانون براءة الخرتاع �ش.6

ال�صيدلة  مهنة  مزاولة  منع 
�صنتني لبيع دواء قلب مزّور �ش.4

عقوبة  ت�صديد  يجب  �صتيوي: 
الغذائية �ش.7 املواد  تقليد 

�ش.8 التقليد  لك�صف  ن�صائح   7

تقليد الب�صائع وعدم اإحرتام امللكية 
�رسقة  جرائم  ي�صّكالن  الفكرية 
املواطنني  حياة  تهّدد  مو�صوفة، 
الدولة  خزينة  وتخ�رّس  و�صّحتهم 
وت�صّوه  اللبناين  الإقت�صاد  وتوؤذي 

�صورة لبنان.

اأن يلعب دورًا بارزًا  لذا على الق�صاء 
يف مكافحة هذه اجلرائم، وع�صى اأن 
من  باأكرث  حتكم  جريئة  اأحكاًما  نرى 
اأ�صحت  طّماعة  اأقلّية  لردع  العدل، 
و�أمنّية  �إقت�صاديّة  بخيوط  مت�صك 

عديدة.

التحّرك، وعدم  املدين  املجتمع  وعلى 
ما  وهو  و�صاكتًا.  �صاكنًا  البقاء 
املراجع  ومواقف  يتالقى  اأن  يجب 
ال�صيا�صية والدينية التي بداأت تدّق 
ناقو�ش اخلطر، بالن�صبة اإلى الو�صعني 

الإقت�صادي والإجتماعي.

إفتتاحية

البول  والطبشور ونجارة الخشب 
في منتجات يستهلكها اإلنسان

من  املري�ش  حترم  اأدوية  ت�صّمم،  »اأغذية 
خطرة،  موادَّ  تت�صّمن  مل  اإن  العالج 
حوادث  ت�صّبب  �صيارات  غيار  قطع 
قاتلة، م�صتح�رسات جتميل تثري الّطفرة 
متّر  ما  حترق  تنظيف  ومو�د  �جللدية، 
عالمات  حتمل  منتجات  هي  عليه... 
جتاريّة عاملية لكّنها مقّلدة!   )تتمة �ش3(

ثالثة أحكام مشددة بحق صيادلة

اأ�صدر القا�صي املنفرد اجلزائي يف بريوت 
غ�ّصان اخلوري ثالثة اأحكام، بحق �صيادلة 
ق�صت  ومهربة،  مقلدة  اأدوية  باعوا 
بعقوبات تراوحت بني مدة 4 اأ�صهر و�صنة 
منعهم  اإلى  اإ�صافة  �صجن،  اأ�صهر  و3 
من مزاولة مهنة ال�صيدلة ملّدة ناهزت 
»قانون  تعديل  بعد  وذلك  �ل�صنتني، 
ال�صيدلة« جلهة ت�صديد العقوبات على 
تقليد الأدوية.                      )تتمة �ش.5( Stop dealing with counterfeit
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العجلة  ودفع  التجاري  القطاع  �صالمة  تاأمني  يف  اأ�صا�صي  دورٌ  الفكرية  امللكية  حلماية 
الإقت�صادية قدماً، لذا تعمل »جمعية جتار بريوت« بالتعاون مع وزارة الإقت�صاد و»�ملنظمة 
العاملية للملكية الفكرية« على و�صع خطة ملكافحة تقليد الب�صائع وزيادة التوعية حول 
خطرها. يف هذه املقابلة مع رئي�ش »جمعية جتار بريوت« نقول �صما�ش ن�صاأل عن اأ�صباب 
�إهتمام �جلمعية مبكافحة �آفة �لتقليد وبحماية �مللكية �لفكرية و�ل�صبل �ملمكنة لذلك.

ملاذ� تهتم »جميعة جتّار بريوت« مبكافحة �لب�صائع �ملقلدة؟
تقليد الب�صائع ي�صّبب اأ�رساراً اإقت�صادية واإجتماعية لأربعة اأفرقاء:

جزًء�  يخ�رس  �لتقليد، فهو  تنتهك حقوقه يف عملية  �لذي  �مل�صنع  �لأول، هو  �لفريق   -
ول حتوي  ي�صنعها  لكّنه مل  التجارية  بب�صائع حتمل عالمته  اإ�صمه  وي�صّوه  �صوقه  من 

موا�صفات ب�صائعه. وهو بالتايل يفقد زبائنه.
- �لفريق �لثاين، هو �لتاجر �لذي ميلك وكالت ح�رسية ل�صتري�د هذه �لب�صائع وت�صويقها، 
فهو يخ�رس جتارياً من املناف�صة غري امل�رسوعة ويت�رسّر اإقت�صادياً من اإنعكا�صات هذه املناف�صة 
على �رسكته، التي ت�صّدد الر�صوم وال�رسائب واإ�صرتاكات �صندوق ال�صمان الإجتماعي على 
عك�ش املتفّلتني من اأب�صط هذه القواعد.                                             )تتمة �ش.2(

رئي�ش »جمعية جتار بريوت« نقول �صما�ش

شماس: التّجار سيجدوننا إلى جانبهم لنواجه معًا آفة التقليد
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مقابلة مع رئيس جمعية تجار بيروت نقوال شماس            )تتمة �ش.1(

- �لفريق �لثالث هو �مل�صتهلك �لذي يدفع من �صّحته وحياته وماله ثمن �لغ�ّش و�ل�رسقة 
املو�صوفة.

اأّما الفريق الرابع فهو الدولة اللبنانية التي تخ�رس خزينتها اإيرادات من عمليات التهريب 
والتهّرب من الر�صوم اجلمركية و�رسيبة القيمة امل�صافة و�صندوق ال�صمان الإجتماعي، 

وغريها من ال�رسائب والر�صوم.
يف  �لإبد�ع  على  �صبابنا  ت�صجيع  يف  �أ�صا�صيًّا  دورً�  �لإخرت�ع  بر�ء�ت  حلماية  فاإّن  كذلك 
وطنهم وعدم الهجرة اإلى اخلارج لت�صجيل اإخرتاعاتهم وحمايتها. فلَم ل ن�صّدر »الب�صائع 
لهذه  الت�صّدي  كتّجار  علينا  يجب  لذا  �صبابنا«؟  »عقول  ت�صدير  من  بدلً  والإخرتاعات« 

�لّظاهرة �خلطرية �لتي تهّدد جمتمعنا وت�رسّ �إقت�صادنا وتلّوث �صمعتنا.

كيف قّررمت الت�صّدي لهذه الآفة، وباأّي و�صائل؟
هذا الواقع دفعنا اإلى الت�صامن لو�صع خّطة عمل، فكان التعاون بني القطاعني العام 
واخلا�ش ممّثلني بوزارة الإقت�صاد و»جمعية جتّار بريوت« و»�ملنّظمة �لعاملية للملكية �لفكرية«. 
اإجتمعنا يف ور�صة عمل يف مقّر اجلمعّية وبحثنا يف �صبل زيادة اإحرتام امللكية الفكرية عرب 

الأجهزة احلكومّية والقوانني والق�صاء والتوعية.

ما هو دور الأجهزة الأمنية يف املعركة �صد الب�صائع املقّلدة؟
الأجهزة احلكومية املعنية يف حماية امللكية الفكرية، لها دورًا رئي�صيًا يف �صبط عمليات 
الب�رسية  بالعنا�رس  تَُعزَيزها  يجب  لذا  وت�صويقها.  وتهريبها  املقّلدة  الب�صائع  ت�صنيع 
وباملعّد�ت �لالّزمة لتنفيذ عملها. كذلك يجب �أن تَُعزِّز هذه �لأجهزة �لتن�صيق يف ما بينها 
لتاأدية دور تكاملي يف مكافحة جرائم التقليد. ونحن على اإتّ�صال دائم مع هذه الأجهزة، 

وب�صكل خا�ش مع وزارة الإقت�صاد، لتن�صيق اجلهود يف ما بيننا.

�لق�صاء، ما هو �لدور �ملمكن �أن يلعبه يف ردع هذه �لظاهرة؟
�لق�صاء له �لدور �لأكرب يف ردع �ملقّلدين عن تكر�ر جرميتهم ومن يرغب بتقليدهم، عرب زيادة 
�لغر�مات وت�صديد �لعقوبات يف �أحكامه. فتقليد �لب�صائع جرمية �رسقة مو�صوفة، تهّدد 
اللبناين وت�صّوه �صورة  الإقت�صاد  وتوؤذي  الدولة  املواطنني و�صّحتهم وتخ�رس خزينة  حياة 
�صة بامللكية �لفكرية بهدف متكني �لق�صاة من  لبنان. لذ� نقرتح �إن�صاء حمكمة متخ�صّ

التعّمق اأكرث بهذه امللّفات وت�رسيع البّت فيها.

لالإعالم دور اأي�صاً يف معركتكم �صّد تقليد الب�صائع، فكيف يتجّلى هذا الدور؟
التوعية لها الدور الأ�صا�صي بتح�صني املجتمع �صد هذه الآفة. فبالتوعية ننّبه التّجار 
من خماطر بيع هذه �لب�صائع ون�صاعدهم على ك�صف عمليات �لغ�ش. وبالتوعية نحّث 
على  ونحّثهم  �صحيتها  الوقوع  من  ونحميهم  املقّلدة  الب�صائع  رف�ش  على  املواطنني 
التبليغ عنها. لذا �صنعمل على توعية التّجار واملواطنني على خطر هذه الآفة اأي التقليد، 

عرب الو�صائل الإعالمية والإعالنية.

لكّن املعركة �صد املقّلدين ل تخلو من امل�صاعب؟
نوؤّكد للتّجار اأنّهم لن يكونوا وحدهم يف وجه هذا اخلطر. لن يُ�صتفرَدوا بعد اليوم، لأنّهم 
ون�صع  واإقت�صادنا.  تهّدد جمتمعنا  التي  الآفة  هذه  نواجه معاً  اإلى جانبهم  �صيجدوننا 

لهذه الغاية اإمكانّيات »جمعية جتّار بريوت« بت�رسّفهم.
نّحاس أكد على »دور وزارة اإلقتصاد في مكافحة الغّش«

�للبناين- �لبنك  مع  بالتعاون   ،2012 حزيران   12 يف  بريوت«،  جتار  »جمعية  اإ�صت�صافت 
�لفرن�صي،  حما�رسة �ألقاها وزير �لقت�صاد و�لتجارة نقول نّحا�ش بعنو�ن: »دور وز�رة �لإقت�صاد 

والتجارة يف مواجهة الغ�ّش والتقليد، و�صبل مكافحتها«.
رئي�ش اجلمعية نقول �صّما�ش اأ�صار �إلى �أّن »وز�رة �لإقت�صاد و�لتجارة منوط بها عدد كبري من 
الأمور التي تهّم القطاع اخلا�ش ب�صكل عام، ويف مقّدمها الدور الذي تلعبه يف مواجهة 
الإقت�صاد  �صمعة  ويلّطخ  التّجار،  م�صاجع  يق�ّش  الذي  املو�صوع  وهو  والتقليد،  الغ�ش 

اللبناين«.
�لوزير نّحا�ش �أكد بدوره »�أّن �لوز�رة هي كبقّية �لأجهزة �لتابعة للدولة متنع �لتعّدي على 
لي�ش  املو�صوع  وهذا  الوطني،  الإقت�صاد  على  توؤثّر  عنها  نتحّدث  التي  واحللقة  القانون، 
بحاجة اإلى تربير، لأنّه دقيق ويتطّلب معاجلات على كّل امل�صتويات«. واأّكد نّحا�ش »�رسورة 

ت�صكيل جلنة م�صّغرة لت�صع املقرتحات العملّية لتّخاذ اخلطوات التنفيذية املنا�صبة«.

توصيات لتفعيل مكافحة عملّيات 
الغّش والتقليد وحماية الملكية 

الفكرية في لبنان

والتجارة«  الإقت�صاد  »وزارة  بني  التعاون  اإثر 
القطاع  عن  وممّثلني  بريوت«  جتّار  و»جمعية 
اخلا�ش واملجتمع املدين ت�صّكلت جلنة م�صّغرة، 
و�صع  اإلى  وخل�صت  اإجتماعات  عّدة  عقدت 
الغ�ّش  عمليات  مكافحة  لتفعيل  تو�صيات 
لبنان.  يف  الفكرية  امللكية  وحماية  والتقليد 

واأبرز التو�صيات التي و�صعتها، هي:

1- يف �لإجر�ء�ت �لإد�رية:
زيادة عدد املراقبني و�صقل مهارتهم بدورات   -
تدريبية وت�صهيل مهامهم باأحدث التجهيزات. 
- حتريك �ل�صكوى بناًء على �إخبار ولي�ش فقط 
بتقدميها �صد  و�ل�صماح  �ملت�رسّر.  على �صكوى 
املعلومات  باإعطاء  احلق  حفظ  مع  جمهول 

الكاملة يوم املداهمة. 
- حتديد مهلة زمنية وا�صحة لتحويل امللفات 

من اإدارة اجلمارك الى وزارة الإقت�صاد والتجارة.
لتفعيل  مركزية  تن�صيق  وحدة  ت�صكيل   -
الإقت�صاد  ووزارة  اجلمارك  اإدارة  بني  التعاون 

والتجارة ووزارة العدل واأجهزة املكافحة.
 

2- يف �لتوعية:
- تعميق �لتعاون مع �ملنّظمات �لدولية �ملعنية، 
ول �صّيما »�ملنّظمة �لعاملية للملكّية �لفكرية« 
لالأجهزة  �لتدريبية  �لدور�ت  وتنظيم   ،)WIPO(

الأمنية والإدارية املعنية وتكثيفها.
- اإ�صدار تعاميم تذكـّر التجار ب�رسورة التقيـّد 
واإ�صدار  الفكرية.  امللكية  قوانني  باأحكام 
كتيـّب حقوق التّجار، على غرار كتيـّب حقوق 

�مل�صتهلك.
بامللكّية  املتعّلقة  الق�صائية  الأحكام  ن�رس   -
وثقافة  التوعية  ن�رس  للم�صاهمة يف  الفكرية 
احلقوق  اأ�صحاب  وت�صجيع  الفكرية،  امللكّية 

للعب دور اأ�صا�صي يف مكافحة التقليد.
ودفاتر  �لعامة  �ملناق�صات  نظام  تعديل   -
امللكّية  اإحرتام  فيه  ت�صمن  ب�صكل  �رسوطها 

الفكرية.

3- يف �لت�رسيع:
- العمل على تطوير القوانني املتعلـّقة بامللكّية 
الفكرية، والقوانني ذات ال�صلة، وب�صورة خا�صة 

قانون العقوبات.
 Patent &( �لت�صجيل  وكالء  نظام  �إعتماد   -

)Trademark Agent
- حتميل اجلهة املخالفة كافة امل�صاريف الناجتة 

عن �صبط الب�صائع وحجزها
- الطلب من م�صلحة حماية امللكية الفكرية 
�إلى  �ملقّلدة  �لب�صائع  �صبط  حما�رس  �إر�صال 
النيابة العامة املخت�صة يف مهلة 15 يوماً من 

تاريخ املح�رس لكي ل تكون العملية باطلة.

4- يف �لق�صاء: 
- تعيني ق�صاة متخ�صـّ�صني يف جمال امللكية 
واإن�صاء  عاّمني(  ومّدعني  )ق�صاة  الفكرية 
�أمور  يف  متخ�صـّ�صة  عامة  ونيابات  حماكم 
النيابة  �صالحيات  وتو�صيع  الفكرية،  امللكّية 

العامة املالية.
يف  للت�صّدد  �لق�صاة  �لى  تعاميم  �إ�صد�ر   -
تطبيق قوانني امللكية الفكرية والإ�رساع بالبّت 

بامللفات وت�صديد الأحكام.
�صني يف �مللكّية �لفكرية  - تعيني خرب�ء متخ�صّ

لدى املحاكم والإدارات املعنّية.
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 تحقيق

»�ملجلة �لق�صائية«، �لعدد �لأول - ني�صان 
2012

يف  بول  الأغذية،  يف  خ�صب  ن�صارة 
العطورات وكل�ش يف م�صاحيق الغ�صيل

مبيعاً  �لأكرث  �ملنتَج  عن  يبحث  �ملقّلد 
�صهرة  من  م�صتفيداً  ليقّلده،  وا�صتهالكاً 
ي�رسح  به«،  �مل�صتهلكني  وثقة  �ملنّتج 
والعالمات  املنتجات  حماية  جمعّية  رئي�ش 
التجاريّة يف لبنان )BPG( اأ�صعد �صلهب. 
كّل املنتجات املقّلدة ممكن اأن تكون م�رسّة 
ب�صّحة الإن�صان، واآثار التعّر�ش لها ممكن اأن 
مبا�رسة  باأعر��ش  �لوقت  مع  �أو  فور�ً  تظهر 
بالبيئة،  كذلك  ت�رسّ  وهي  مبا�رسة.  غري  �أو 
اإن بطريقة ت�صنيعها اأو باملواد التي ت�صنع 
منها اأو بالنفايات التي تخّلفها، ما ينعك�ش 
على �صحة اأي اإن�صان حتى ولو مل يتعّر�ش 
مبا�رسة اإلى املنتَج املقلَّد. »ال�رسكات حترتم 
معايري وموا�صفات عاملية متعّلقة بكمية 
�ملو�د �لكيمائية ونوعّيتها، �حلافظة و�مللّونة، 
التي تدخلها الى منتجاتها، اإلّ اأّن املقّلدين ل 
يحرتمون �أيّاً من هذه �ملعايري«، ت�رسح كوكب 

القضاء يبقى »الحلقة األضعف« في مكافحة آفة التقليد

�رسكة   و�صاحبة   BPG الـ  من�ّصقة  �صّنو، 
ات  ر �صت�صا BusinessConServ«لالإ «
واخلدمات، منطلقة من جتربتها ك�صيدلية 
مواّد  املقّلدون  ي�صتخدم  »فقد  وت�صيف: 
العاملية  املعايري  لأّن  رادع  اأّي  دون  م�رسطنة 

ل تعنيهم«.

عبود  ندمي  املحامي  يونيلفر  �رسكة  وكيل 
امل�صتخدمة  الفّعالة  املواد  اأّن  يك�صف 
�لتي  لتلك  متاماً  مغايرة  لد  �ملقَّ �ملنّتج  يف 
يتكّون منها املنتَج الأ�صلي، كاأن تت�صّمن 
�مل�صموح  �ملعايري  من  �أكرث  برتوكيماويات 
بها يف ال�صامبو ما قد يوؤّدي اإلى ت�صاقط 
وي�صيف  الق�رسة«.  تكوُّن  اإلى  اأو  ال�صعر 
ع�صو الـBPG  �صليم خوري: »قد تت�صّبب 
املقلَّدة  والعطورات  التجميل  م�صاحيق 
بح�صا�صية وهيجان يف الب�رسة، ويف بع�ش 
الأحيان باأعرا�ش غثيان ودوخة من الإفرازات 

التي تتبّخر منها«. 

�ملقلِّد ل ميتنع حتى عن �إدخال »بول �لن�صان« 
يف تركيبة �ملنتَجات �ملقلَّدة كالعطور، حيث 
للرائحة، تك�صف  البول كُمثبت  ي�صتخدم 

�إدخال  عن  �أي�صاً  �ملقلِّد  يتورَّع  ول  �صّنو! 
بات الدجاج،  جنارة اخل�صب اإلى نوع من مكعَّ
من  �صعيبي،  باتري�صيا  �ملحامية  ت�رسح 
وم�صت�صارون  )حمامون  وم�صاركوه  �صادر 
قانونيون(. كذلك فاإّن �لفوط �ل�صحية قد 
وت�صّبب  الباكترييا  من  خطرة  اأنواعاً  حتمل 
ح�صا�صية للن�صاء، فيما النتائج قد تكون 
 wet اأخطر مع احلفا�صات واملناديل املرّطبة
بب�رسة  مبا�رسة  حتتّك  �لتي  �ملقلَّدة   wipes
�لطفال، ي�رسح وكيل �ندفكو القانوني روجيه 
ومواد  الغ�صيل  م�صاحيق  اأّما  طانيو�ش. 
�لكل�ش  بع�صها  فيُ�صتخدم يف  �لتنظيف 
وامللح، ما يوؤدي اإلى تخريب الغ�ّصالة اأو حرق 
الت�صّبب  عن  ف�صالً  والأر�صية  املفرو�صات 

باحل�صا�صية اجللدية.

الإ�صطرابات الأمنية توؤّمن ترويج املنتَج 
املقلَّد 

الإن�صان،  �صحة  على  املبا�رس  ال�رسر  اإلى 
على  بخ�صارة  اي�صاً  التقليد  يت�صّبب 
�رسراً  ينعك�ش  الذي  الوطني  القت�صاد 

ال�رسطة الق�صائية تداهم م�صتودعاً يحوي اأطناناً من الب�صائع املقّلدة يف برج الرباجنة )يف 2010/10/7(
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تدفع  ال�رسكات  فهذه  امل�صتهلكني.  على 
املنتجات،  عن  الإعالنات  بدل  طائلة  اأموالً 
ي�صتفيد  بينما  والر�صوم،  ال�رسائب  وتدفع 
املقّلد من الإعالنات ومن �صهرة املنتَج ول 
يدفع �أي �رس�ئب �أو ر�صوم ويوؤثِّر بالتايل على 
�صوق �ل�رسكة وعلى �قت�صاد �لدولة، ي�رسح 
من  ر�ً  موؤخَّ ي�صتفيدون  »�ملقلِّدون  �صلهب. 
املنطقة،  يف  امل�صطربة  الأمنية  الأو�صاع 
و�ملالحقة.  �لرقابة  �آليات  ت�صعف  حيث 
فاملقّلد ي�صّوق منتجاته يف املناطق النائية 
مناطق  يف  �أو  �لرقابة،  �أنظار  عن  بعيد�ً 
ب�رسعة«،  �ملنتجات  ت�رسف  حيث  �صعبية 
�رسب  �إلى  �ملقلِّد  وي�صعى  �صلهب.  ي�رسح 
�ملنتَج �لأ�صلي باملقلَّد يف نقاط �لبيع، كاأن 
املتجر مثالً خم�صة ع�رس  »ي�صرتي �صاحب 
�صندوقاً من ال�رسكة �صاحبة الإمتياز ومئة 
مع  �لأ�صلي  فيعر�ش  �ملقلِّد  من  �صندوق 
م فاتورة �ل�رسكة  �ملقلَّد، وعند �مل�صاءلة يقدِّ

ل خوري.  �صاحبة الإمتياز« يف�صّ

»فان اأبي�ش« اأو »كحلي«، تاجر من دون اإ�صم 
فاتورة...  دون  ومنتَجات من  رقم هاتف،  ول 
ال�صوق.  يف  املقلَّدة  املنتَجات  توزّع  هكذا 
فقد ك�صف �صاحب حمل با�صم »1$« يف 
�لبتد�ئي  �لتحقيق  �أثناء  علق،  عني  حمّلة 
التجميل  ات  م�صتح�رسَ ي�صتلم  اأنّه  معه، 
معروفة  جتارية  عالمة  حتمل  التي  املقلَّدة، 
عاملياً، »من تاجر ميّر ب�صكل دوري بفان كحلي 
على حمّله ويبيعه �لقطعة �لو�حدة بثالثة 
بائعون  �عرتف  �آخرى،  حالة  يف  دولر�ت«. 
باأنهم  �ل�صعبي«  �لأحد  »�صوق  حملة  يف 
املقلَّدة  التجميل  ات  م�صتح�رسَ يبتاعون 
باأ�صعار  اجلن�صية  اأجنبي  متجّول  بائع  من 
ترت�وح بني �لألف و�لأربعة �آلف لرية لبنانية. 
يف �صوق �صرب� مثالً، يعطي مروِّج �ملنتَجات 
كما  اإ�صم،  دون  من  لكن  فواتري  املقلَّدة 
قطعة   200 لديه  �صبطت  بائع  ك�صف 
ال�صم�ش  من  الوقاية  كرمي  من  مقلَّدة 
القطعة  اإ�صرتى  كان  اآخرى،  جتميل  واأدوات 

الواحدة منها بدولر ون�صف.

املعّطلة«  و»املا�صحات  املكافحة 
و»املناطق املقفلة اأمنياً«

من  �صكاوى  على  بناًء  ال�رسكات  »تتحّرك 
�ل�رسكة  موزِّعي  مالحظة  �أو  �مل�صتهلكني، 
يف  يوزِّعنها  �لتي  تلك  غري  منتجات  وجود 
ال�صوق، اأو بناًء على تقارير املخربين اخلا�صني 
)secret shoppers(« ي�رسح عبود. فمثالً، 
التقليد  مكافحة  يف  اإندفكو  �صيا�صة 
�صل�صلة  على  طانيو�ش،  بح�صب  تقوم، 

خطوات، اأبرزها: »ت�صجيل عالماتنا التجارية 
كان،  بلد  اأي  يف  منتجاتنا  ت�صويق  قبل 
األف ت�صجيل  ولدينا يف هذا الإطار حوايل 
جداً  مكلفة  �صيا�صة  هذه  العامل؛  حول 
لكن ل بّد منها حلماية منتَجاتنا. ثم ن�صّوق 
ل  اإذا  كثب،  عن  ال�صوق  ونراقب  منتجاتنا 
ي�صوَّق منتَج مقلَّد ول نكون قد  �أن  ميكن 
ويف  املقّلد.  دنا  وحدَّ يومني  خالل  به  علمنا 
بال  �ملقلِّد  نالحق  خمالفة  �أي  �صبط  حال 

رحمة كي ل يجروؤ على تكرار فعلته«. 

يف وزارة القت�صاد والتجارة تقع م�صوؤولية 
م�صلحتي  مراقبي  عاتق  على  املراقبة 
حماية �مل�صتهلك وحماية �مللكية �لفكرية، 
الذين »كان عددهم ل يتجاوز الـ 15 موظفاً، 
عاماً«،  اخلم�صني  يتجاوز  اأعمارهم  ل  معدَّ
تك�صف �صّنو، وت�صيف: »هذا الواقع دفعنا 
بالتعاقد  العدد  رفع  باجتاه  ال�صغط  اإلى 
اإلى  امل�صلحتني  يف  اليوم  فو�صل  اأقّله، 
اجلدد،  املتخّرجني  من  متعاقد  مراقب   200
�صاهمنا بتدريبهم على التمييز بني املنتَج 

ال�صلي واملنتج املقلَّد«. 

ب�صكل  الو�صع  حت�ّصن  اجلمارك،  اإدارة  يف 
 )scanners( ملحوظ منذ اإدخال املا�صحات
على �آلية عملهم، ي�رسح �صلهب. وي�صيف: 
على  متّر  ل  �لب�صائع  كّل  �أّن  »�صحيح 
واإل  »الأحمر«،  باخلط  نفة  امل�صّ املا�صحات، 
اإمنا  البالد،  اإلى  ال�صترياد  عملية  تتعّطل 
على  الآلية  تقوم  فّعالة«.  املتبعة  الآلية 
بها  امل�صتبه  امل�صتوردة  امل�صتوعبات  و�صع 
على �خلط �لأحمر، وذلك �إما لنق�ش �أو لعيب 
يحّلل  املانيف�صت  يف  غريب  لت�رسيح  اأو 
على اأ�صا�ش نوعية الب�صائع وكميتها وبلد 
امل�صتورد  وملف  ا�صتريادها  ومو�صم  املن�صاأ 
و�صوابقه. لكن ما مدى فاعلية هذه الآلّية 
ب�صبب عدم  املا�صحات  بع�ش  تعّطل  عند 
كما  ل�صيانتها؟  اإعتمادات  تخ�صي�ش 

ك�صفت �صّنو.

دور  مع  مبدئياً  يتكامل  اجلمارك  اإدارة  دور 
قوى الأمن الداخلي، عرب مكتبي »مكافحة 
اجلرائم املالّية وتبيي�ش الأموال« و«مكافحة 
امللكّية  وحماية  املعلوماتّية  جرائم 
لكن  الق�صائية.  ال�رسطة  يف  الفكريّة« 
وت�صهم  كثرية  متارَ�ش  �لتي  »�ل�صغوطات 
يف تاأخري البت بامللفات، فال مقّلد اإل ولديه 
�ملحامي  ي�رسح  له«،  يتو�ّصطون  »معارف« 
ندمي عبود. اإ�صافة اإلى هذه العقبة، »تواجه 
على  ال�صعوبات  من  العديد  الأمن  قوى 
�صعيد مكافحة هذه �لظاهرة �أهّمها عدم 
�صبط املعابر احلدوديّة ب�صكل جّيد ووجود 

اأمني  لها طابع  التي  املناطق  من  العديد 
العالقات  �صعبة  رئي�ش  يك�صف  خا�ش«، 

العامة املقّدم جوزيف م�صّلم.

الق�صاء... »احللقة الأ�صعف«

�لأ�صعف يف حماربة  �حللقة  »�لق�صاء هو 
اآفة تقليد الب�صائع، فهو ياأخذ وقتاً طويالً 
يف �لبت يف بع�ش �لق�صايا، وبعد �لنتظار 
�لطويل ي�صدر �أحكاماً غري ر�دعة، معظمها 
ت�صّمنها  واإن  ال�صجن،  عقوبة  يت�صّمن  ل 
فلمدة ل تتجاوز الثالثة اأ�صهر، اأّما الغرامات 
تتخّطى  ل  جداً،  فخفيفة  والتعوي�صات 
الـ يعّلق ع�صو  لرية،  اخلم�صة ع�رس مليون 
BPG �صليم خوري وي�صيف: »حتى اأن اأحد 
ال�صجن  يف  حب�صه  فرتة  و�صف  املقّلدين 
املركزي يف روميه بالإقامة يف فندق خم�ش 
�ل�صجن  »دخلت  �ملقّلد:  قال  حيث  جنوم؛ 
وكنت املقّلد الوحيد يف الغرفة التي اأقمت 
وحمكوماً  موقوفاً  ع�رس  خم�صة  مع  فيها 
اآخرين، وبعد �صهر عندما خرجت اأ�صبح يف 
الغرفة خم�صة ع�رس مقّلداً«. ويختم خوري: 
�صة بامللكية  »اإن�صاء غرفة ق�صائية متخ�صّ
حلقة  تقوية  اإلى  املدخل  هو  الفكرية، 
املنتجات  مكافحة  عملية  يف  الق�صاء 
املقّلدة، لأّن القا�صي �صيتفرّغ لها بدلً من 
�ملرت�كمة.  �لخرى  �مللفات  مبئات  �لإن�صغال 
هذ�  �لق�صاة يف  �ش  تخ�صّ يَح�ُصن  كذلك 

النوع من امللفات«. 

»طالب بحقك«
تبقى التوعية احللقة الأخرية من مكافحة 
ظاهرة التقليد. �صلهب ق�صم امل�صتهلكني 
�لب�صائع  �أّن  يعرف  ل  َمن  فئات:  �أربع  �لى 
الغ�ش،  فيقع �صحية  وي�صتهلكها  مقّلدة 
َمن يعرف �أنّها مقّلدة وي�صتهلكها في�صارك 
يف �جلرم، َمن يعرف ول ي�صتهلكها ول يبّلغ 
باأنّها  يعرف  وَمن  بال�رسر،  في�صهم  عنها 
من  بحّقه.  فيطالب  عنها  ويبّلغ  مقّلدة 
هنا كانت حمالت التوعية التي قامت بها 
�لأولى عرب  �لفئة  بهدف حماية   ،BPG الـ 
توعيتها وتو�صيع �لفئة �لر�بعة عرب حّث من 
يكت�صف التقيلد على املطالبة بحقه. ويف 
التوعية  ال�رسكات يف  ت�صاهم  الطار،  هذا 
على متييز �ملنّتج �لأ�صلي عرب حفر �لعالمة 
�إلى  تعمد  كذلك   .hologram اإ�صافة  اأو 
تغيري ال�صكل اخلارجي للمنتَج كل عامني، 

وتظهره يف �لإعالنات �خلا�صة به. 

اأو  املق�صود  التق�صري،  واقع  امام  وختاماً، 
ملكافحة  البطيء  والتطّور  املق�صود،  غري 
اآفة التقليد يف لبنان، ل بّد من اأن يتحّمل 

املواطنون امل�صوؤولية، ويطالبوا بحقهم. 

34.8% ك�صفوا اأنّهم �صبق ان ا�صرتوا ب�صائع 
مقّلدة ب�صبب وقوعهم �صحية غ�ش

10.67% فقط اعتربوا اأّن ال�صلطات تقوم 
بواجبها ملكافحة التقليد
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نََ ملدة �صنة لبيع دواء ممنوع تداوله �ُصجِِ

يف  اجلزائي  املنفرد  القا�صي  اأ�صدر 
بريوت غ�ّصان اخلوري حكماً، حمل الرقم 
 ،2012/3/29 بتاريخ    2009/1335
�صيدلية  �صاحب  ب�صجن  ق�صى 
ال�صّتة  بني  تراوحت  ملدة  و�صيدليني 
�أ�صهر و�ل�صنة، وتغرميهم مببالغ تر�وحت 
لرية  مليون  و15  ماليني  �صبعة  بني 
مهّربة  �أدوية  لبيعهم  وذلك  لبنانية، 
وزارة  من  بقرارات  تداولها  وممنوع 

ال�صحة.

يف الواقعات

يف  ال�صيديل  التفتي�ش  جهاز  �صبط 
وز�رة �ل�صحة لدى �صيدلية يف حمّلة 
من  ظرفاً   1590 املزرعة  كورني�ش 
 ،»Ibuprofen« الدواء امل�صاد لالأوجاع
الذي �صبق لوزارة ال�صحة اأن ا�صدرت 
قرارات ب�صحبه من الأ�صواق اللبنانية 
بعد  اخلطوة  هذه  اأتت  تداوله.  وعدم 
يف  اأدوية  م�صتودع  على  الك�صف 
اأّن  ح�صاباته  دفاتر  من  تبنّي  �صيدا، 
الكمية  هذه  ال�صيدلية  باع  �صاحبه 
�صاحب  ال�صيديل  اأقّر  الدواء.  من 
من  الكمية  ا�صرتى  باأنّه  امل�صتودع 
�صيديل ثاٍن،  اإّدعى بدوره اأنّه ا�صرتاها 
من �صخ�ش قد تويف وذلك من دون �أن 

اأية فواتري. يربز 

يف القانون

�صاحب  فعل  اأّن  املحكمة  اإعتربت 
الكمية  هذه  �رساء  جلهة  ال�صيدلية 
لكونه  تداوله،  املمنوع  الدواء  من 
ولي�ش  اجلودة  م�صمون  وغري  مهّرباً 
م�صّجالً وغري معروف م�صدر ��صتري�ده، 
وبيعه يف �صيدليته ي�صّكل جرم املادة 
92 من قانون ال�صيدلة، بالن�صبة اإلى 
املدعى عليهم الثالثة. واعتربت اأنّه ل 
يرّد على دفاعهم بعدم معرفتهم باأّن 
�ل�صيدلية  لكون  ذلك  مهّرب  �لدو�ء 
اإدارته  عن  امل�صوؤول  الأدوية  وم�صتودع 
�صيدلنية  موؤ�ص�صات  هي  �صيديل 
قانون  عملها  ي�صبط  وجتارية  جمازة 
لبنان  يف  ال�صيدلة  مهنة  مزاولة 

ت�صبط  �لتي  به،  �مللحقة  و�لأنظمة 
وبيعها  ال�صيدلنية  املوؤ�ص�صات  عمل 

الأدوية. 

احلكم

املدعى  باإدانة  املحكمة  حكمت 
قانون  من   92 �ملادة  مبقت�صى  عليهم، 
ال�صيدلة، وحب�ش كل منهم ملدة �صنة 
ثالثني  منهم  كل  وتغرمي  ا�صهر  وثالثة 
املحكمة  واأنزلت  لبنانية.  لرية  مليون 
احلكم على �صاحب ال�صيدلية، �صنداً 
اأ�صهر  اإلى �صتة  للمادة 254 عقوبات، 
غرامة،  لرية  ماليني  و�صبعة  حب�ش 
ثمانية  األى  امل�صتودع  �صاحب  وعلى 
اأ�صهر حب�ش وع�رسة ماليني لرية غرامة 
وعلى ال�صيديل الذي باعه الدواء الى 
�صنة حب�ش وع�رسة ماليني لرية غرامة. 
�ملدعى  مبنع  �حلكم  ق�صى  كذلك 
ال�صيدلة  مهنة  مزاولة  من  عليهم 

ملدة �صنة من تاريخ تنفيذ احلكم.

�صنتني  ال�صيدلة  مهنة  مزاولة  منع 
لبيع دواء قلب مزّور

اجلزائي  املنفرد  القا�صي  اأ�صدر 
حكماً،  اخلوري  غ�ّصان  بريوت  يف 
بتاريخ    2007/1620 الرقم  حمل 
�صاحب  باإدانة  ق�صى   ،2012/03/29
�صيادلة  واأربعة  اأدوية  م�صتودع 
من   92 �ملادة  مبقت�صى  �آخر  ومتورّط 

العقوبات  وتراوحت  ال�صيدلة.  قانون 
ا�صهر  وثالثة  اأ�صهر و�صنة  ثمانية  بني 
وثالثني  لرية  ماليني  وخم�صة  �صجن 
ومنع   غرامة،  لبنانية  لرية  مليون 
�صنتني  مّدة  ال�صيدلة  مهنة  مزاولة 

اإبرام احلكم. تاريخ  من 

يف الواقعات

وزارة  يف  ال�صيديل  التفتي�ش  �صبط 
�ل�صحة لدى م�صتودع �أدوية يف حمّلة 
 )plavix( دواء قلب  ال�رسفية 34 علبة 
تداوله  واملمنوع  املهّرب  النوع  من 
العامة.  ال�صحة  وزارة  قرارات  بح�صب 
املبيعات  بحركة  التدقيق  لدى  وتبنّي 
هذا  من  علب   304 كمية  وامل�صرتيات 
علبة   68 م�صدر  عن  م�رسّح  �لدو�ء، 
منها فقط. وبعد التحقيق بامللف تبنّي 
تورّط ثالثة �صيادلة يف عملية بيع هذه 
�صخ�ش  اإلى  اإ�صافة  و�رسائها  الكمية 

رابع �صهل العملية. 

يف القانون

اإعتربت املحكمة اأّن فعل املدعى عليه 
الدواء  �رساء  جلهة  امل�صتودع  �صاحب 
�ل�رسكة  غري  خمتلفة  م�صادر  من 
الكمية  بت�رسيف  وقيامه  الوكيلة 
وزارة  قرار  رغم  الريبة،  يثري  ب�صكل 
بهذه  التداول  منع  الذي  ال�صحة 
اجلرم  ي�صّكل  الدواء،  من  الطبخة 
من   92 املادة  يف  عليه  املن�صو�ش 

حكم قضائي
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�أّن  �ملحكمة  ور�أت  �ل�صيدلة.  قانون 
�مل�صتودع  �ل�صيدلية مديرة  م�صوؤولية 
كمية  ��صتالمها  على  تقت�رص  ال 
�لدو�ء �ملزّور، حيث �إّن �كت�صاف تزويرها 
به  تقم  مل  علمياً  تدقيقاً  يتطّلب 
�لوكيل  غري  من  �لدو�ء  ��صتالم  و�إّن 
ي�صّكالن  م�صدره  بتدوين  و�لتالعب 
�ملرتكب  �جلرم  يف  تدّخلها  على  دليالً 

�مل�صتودع. من �صاحب 

احلكم

بجرم  عليهم  �ملدعى  �ملحكمة  �أد�نت 
�ملادة 92 من قانون �ل�صيدلة معطوفة 
على �ملادة 254 عقوبات.  وق�صى �حلكم 
�صنة  ملدة  �مل�صتودع  �صاحب  بحب�س 
وتغرميه ثالثني مليون لرية لبنانية، و�إنز�ل 
�أ�صهر  ثمانية  �إلى  تخفيفاً  �لعقوبة 
غر�مة.  لرية  مليون  وع�رصين  �صجن 
كذلك بحب�س �ل�صيدلية �مل�صوؤولة عن 
وتغرميها  �أ�صهر  ثمانية  �مل�صتودع  �إد�رة 
مبلغ ع�رصة ماليني لرية، و�إنز�ل �لعقوبة 
وتغرميها مبلغ خم�صة ماليني  تخفيفاً 
�لثالث  �ل�صيادلة  �أما  لبنانية.  لرية 
�صنة  ملدة  بحب�صهم  �حلكم  فق�صى 
ثالثني  منهم  كل  وتغرمي  �أ�صهر  وثالثة 
من  ومنعهم  لبنانية،  لرية  مليون 
للمادة  �صند�ً  �ل�صيدلة،  مهنة  مز�ولة 
 92 �ملادة  على  معطوفة  عقوبات   94
�إبر�م  تاريخ  من  �صنتني  ملدة  �صيدلة، 
بحب�س  �حلكم  ق�صى  كذلك  �حلكم. 
وتغرميه  �صنة  ملدة  �لر�بع  �ل�صخ�س 

ع�رصة ماليني لرية لبنانية. 

15 مليون لرية غر�مة لبيع دو�ء مهّرب 
وغري م�صمون �جلودة

يف  �جلز�ئي  �ملنفرد  �لقا�صي  �أ�صدر 
بريوت غ�ّصان �خلوري حكماً، حمل �لرقم 
 ،2012/03/29 تاريخ  يف   2008/1298
ثالث  و�صخ�س  باإد�نة �صيدليني  ق�صى 
�ل�صيدلة،  قانون  من   92 �ملادة  بجرم 
�أ�صهر  �لثالثة  بني  �لعقوبات  وتر�وحت 
ماليني  �لع�رصة  وبني  �صجناً  و�ل�صنة 
و�خلم�صة 10 مليون لرية لبنانية غر�مة.

يف الواقعات

مبنع  �لقا�صي  �ل�صحة  وز�رة  قر�ر  بعد 
 »Ibuprofen« لالأوجاع  �مل�صاد  �لدو�ء 
�لتفتي�س  جهاز  �صبط  �لتد�ول،  من 
من  مظروفني  �لوز�رة  يف  �ل�صيديل 
�لدو�ء يف �صيدلية يف حملة �لرببري. ويف 
�مل�صوؤولة  �ل�صيديل  �أفادت  �لتحقيق، 
��صرتت  �أنها  �ل�صيدلية  هذه  عن 
�مل�صار  �لدو�ء  من  مظروفاً  ع�رص  �ربعة 
تبّلغت  و�نها  �أدوية،  م�صتودع  من  �ليه 
�لدو�ء  هذ�  ب�صحب  �ل�صحة  وزير  قر�ر 
�ملظروفان  بقي  �أنّه  �إاّل  �الأ�صو�ق  من 
يف  �خلطاأ  طريق  عن  �مل�صبوطان 
�ل�صيدلية. �صاحب �مل�صتودع �أ�صار �لى 
�ذ�  �أن يعرف ما  �لدو�ء من دون  باع  �أنّه 
علب  يباع يف  ال  لكونه  »�رصعياً«،  كان 
يوجد  وال  منفردة  مبظاريف  �إمنا  كرتون 
عليها دمغة وز�رة �ل�صحة، و�أنّه ��صرتى 

�لكمية من �صيديل.

يف القانون 

�عتربت �ملحكمة �أّن جرم �ملدعى عليها 
دو�ء  �رص�ء  جلهة  �ل�صيدلية  مديرة 

مهّرب وغري م�صمون �جلودة، وبيعه يف 
 92 �ملادة  الأحكام  يخ�صع  �صيدليتها، 
لكون عملها يف  �ل�صيدلة،  قانون  من 
�ل�صيدلية هو عمل يخ�صع ل�صو�بط 
هذه  ومن  �ملذكور،  �لقانون  عليها  ن�س 
م�صدر  من  �الأدوية  �رص�ء  �ل�صو�بط 
�مل�صتورد  بدمغة  و�لتدقيق  به  موثوق 
وهذ�  �لت�صجيل،  ورقم  �ل�صحة  ووز�رة 
هذ�  �ليه.  �مل�صار  �لدو�ء  يف  متوّفر  غري 
ف�صالً عن �أنّه مل يدخل �لى لبنان عرب 
من  �ل�صحة  وز�رة  يف  �لرقابة  �أجهزة 
�ملر�فئ �جلمركية، فيكون �لدو�ء بالتايل 

مهّرباً وغري م�صمون �جلودة.

احلكم

�لثالثة  عليهم  �ملدعى  �ملحكمة  �أد�نت 
�ل�صيدلة  قانون  من   92 �ملادة  بجرم 
عقوبات.   254 �ملادة  على  معطوفة 
�ل�صيديل  ب�صجن  �حلكم  وق�صى 
ثالثة  مّدة  �ل�صيدلية  عن  �مل�صوؤولة 
ماليني  ع�رصة  مبلغ  وتغرميها  �أ�صهر 
مّدة  �مل�صتودع  �صاحب  و�صجن  لرية، 
�أربعة �أ�صهر وتغرميه ع�رصة ماليني لرية، 
�لكمية  باعه  �لذي  �ل�صيديل  و�صجن 
ع�رص  خم�صة  مبلغ  وتغرميه  �صنة  مّدة 
مليون لرية، وذلك بعد خف�س �لعقوبة 
�صنة  �ل�صجن  من  منهم  و�حد  لكل 
وثالثة �أ�صهر وثالثني مليون لرية غر�مة. 
وق�صى �حلكم كذلك مبنع �ل�صيدليني 
من مز�ولة مهنة �ل�صيدلـة مّدة �صنة 

بعد تنفيذ �حلكم.
إدانة تقليد عطورات بناًء على قانون »براءة االختراع«

�صدر عن قا�ٍس منفردٍ جز�ئي قرر�ً ق�صى باإد�نة �صخ�س لبيعه عطور�ت حتمل عالمات جتارية مقلدة لتلك �لتي متلكها �رصكة عاملية مركزها باري�س فيما 
�أبطل �لتعقبات عن �آخر لعدم توفر عنا�رص جرمي �لتقليد و�ملز�حمة �الإحتيالية، وبتغرمي كل منهما، بعد �لتخفيف و�الإدغام، مببلغ مليون لرية لبنانية، 
وباإلز�مهما باأن يدفعا بالتكافل و�لت�صامن مبلغ خم�صة ع�رص مليون لرية لبنانية كتعوي�صات �صخ�صية لل�رصكة �ملدعية. حتى �الآن �خلرب �أكرث من عادي، 
نظر�ً لت�صاهل �لق�صاء �للبناين مع مرتكبي جر�ئم �لتقليد و�لتعدي على عالمات جتارية حممية �أ�صوالً تخ�س �لغري، �إال �أن ما هو لي�س بعادي هو �صدور 

�حلكم بناءً على »قانون بر�ءة �الإخرت�ع« بدالً من »قانون حماية �مللكية �لتجارية و�ل�صناعية«، هذ� و�ن جرم �لتقليد ين�صوي حتت �أحكام هذ� �لقانون.

فقد ر�أى �حلكم �أّن �ملالحقة ينبغي �أن تتّم على �أ�صا�س �لتقليد �لذي من مكّوناته و�صع �لعالمة �لفارقة على �ملنتجات �ملقّلدة، وبالتايل يق�صي �أن 
تتّم �صند�ً للمادتني 40 و42 من �لقانون رقم 2000/240 �ل�صادر بتاريخ 2000/8/7 معطوفة على �ملادة 702 من قانون �لعقوبات. و�صّدد �حلكم 
على وجوب �إثبات �صوء �لنية لدى من يعر�س �ملنتوجات �ملقّلدة �أو يبيعها، بناًء على �لفقرة �لثانية من �ملادة 40 من قانون بر�ءة �الخرت�ع، معترب�ً �أّن 
�لقاعدة هي ح�صن �لنية لدى �ملدعى عليه. وطلب مر�عاة بع�س �لظروف �ملحيطة بالق�صية كالت�صابه �لتام بني �ملنتج �ملقّلد و�ملنتج �الأ�صلي، 

با�صتثناء �ل�صعر، و�لكمية �ملحدودة من �ملنتجات �ملقّلدة.

�خطاأ �حلكم يف تطبيق قانون بر�ء�ت �الإخرت�ع على �الأفعال �جلرمية �ملتمثلة بتقليد �لب�صائع و�لتعدي على عالمات جتارية تخ�س �لغري، فاإعترب يف 
حيثياته باأنه ينبغي �أن تتم �ملالحقة على ��صا�س �لتقليد ويقت�صي �أن تتم �صند�ً الأحكام �ملادتني 40 و41 من �لقانون رقم 2000/140، �ملتعلق برب�ء�ت 
�الإخرت�ع، فوقع �حلكم يف خطاأ جاهر لتوجب تطبيق �أحكام �ملو�د 105 وما يليها من �لقر�ر رقم 2385 �ملتعلق بحماية �مللكية �لتجارية و�ل�صناعية 

و�ملادة 702 من قانون �لعقوبات �للبناين.
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شتيوي: يجب تشديد عقوبة تقليد المواد الغذائية

مكافحة سرطان إقتصادي: تقليد البضائع

املحامي عمر �صتيوي
مدير الدائرة القانونية يف �رسكة ن�صتله 

ال�رسق الأو�صط 
اآذار  الأول،  العدد  الق�صائية«،  »املجلة 

2012

تنتهج �رسكة »ن�صتله« ا�صرتاجتية عدم 
امل�صاومة يف حقوق امللكية الفكرية ويف 
تقليد �لب�صائع، لن �لهدف هو �أن يقوم 
�لب�صائع  و��صتهالك  ب�رس�ء  �مل�صتهلك 
�رسكة  م�صانع  يف  امل�ًصنعة  الأ�صلية 
الب�صائع  يقع �صحية  وان ل  »ن�صتله« 
املقلدة. لذا ثابرت »ن�صتله«، منذ العام 

املحامي راين �صادر
اآذار  الأول،  العدد  الق�صائية«،  »املجلة 

2012

اأ�صا�صيًا  دورًا  احلقوق  اأ�صحاب  يلعب 
خطة  و�صع  عرب  التقليد  مكافحة  يف 
بت�صجيلها  التجارية  عالماتهم  حلماية 
، حمايته قانونيًّا وق�صائيًّا.  اأولً، ومن ثمَّ

امل�صادقة  اللبنانية  الدولة  على  دوليًّا، 
املتعددة  الدولية  الإتفاقيات  على 
�لأطر�ف �جلديدة، وفتح �أفق جديدة عرب 
الإ�صترياد  ثنائية مع دول يتم  اإتفاقيات 
منها ب�صكل م�صتمر، لكي تتم مالحقة 
�صل�صلة املقلدين بكاملها من م�صنع 
حمليًّا،  �أما  وبائع.  وم�صتورد  وم�صّدر 
اإقرار  واحلكومة،  النواب  جمل�ش  فعلى 
تتناول  التي  اجلديدة  القوانني  م�صاريع 
واإ�صدار  عام،  ب�صكل  الفكرية  امللكية 
خا�صة  تطبيقية  ومرا�صيم  قوانني 
ت�صدد  بحيث  خا�ش،  ب�صكل  بالتقليد 
�لعقوبات خا�صة تلك �ملتعلقة ب�صحة 
�لإن�صان. كذلك، يفرت�ش  مبجل�ش �لنّو�ب 
ملتابعة  جلنة  اأو  ع�صٍو،  اأقله،  تعيني، 

اجلمارك  اإدارات  مع  التعاون  الى   ،2005
يف معظم �لدول، وعلى وجه �خل�صو�ش 
التقليد.  م�صاكل  فيها  التي  الدول 
اجلمارك  مع  ثنائية  مذكرات  فوقًعت 

الأردنية وال�صورية وامل�رسية وغريها. 

مع  وثيقة  تعاون  اأو�صار  ال�رسكة  وبنت 
اجلمارك اللبنانية، على اأمل تتويج هذا 
تفاهم  مذكرة  بتوقيع  املثمر  التعاون 
وتدريب  امل�صتقبلي  التعاون  لتاأطري 
املخت�صة  اجلمركية  والكوادر  العنا�رس 
على  والك�صف  احلاويات  بفح�ش 
حمتوياتها من �لنو�حي �لفنية من �أجل 
من  وي�رس  و�رسعة  ب�صهولة  متكينهم 

ك�صف الب�صائع املقلدة ووقفها.

ملكافحة  تكفي  ل  وحدها  املراقبة 
جلم  اأهمية  تكمن  هنا  من  التقليد، 
�إلى  �ملرتكبني  �إحالة  عرب  �لظاهرة  هذه 
الق�صاء املخت�ش على اأن ت�صدر اأحكام 
التقليد  خطورة  درجة  وتوازي  تراعي 
و�صالمتهم.  امل�صتهلكني  �صحة  على 

املحاكم  ت�صتخدم  اأن  يجب  وبالتايل 
حيث  من  وجه،  �أكمل  على  �صلطتها 

ت�صديد العقوبات. 
ما  �إذ�  �لدوية  بنف�ش م�صاف  �لغذية 
ب�صكل  ت�صتهدف  لنها  تقليدها،  مت 
والعجزة.  الطفال  املر�صى،  ا�صا�صي 
املواد  تقليد  عقوبة  رفع  يجب  لذا 
وال�صجن،  الغرامة  لت�صبح  الغذائية 
وتزوير  تقليد  عقوبة  بت�صديد  اأ�صوّة 
يلعب  �أن  للبنان  ميكن  وهنا  �لدوية. 
مكافحته  يف  املنطقة  يف  ريادياً  دوراً 
لنه  �صبطها،  ويف  �لتقليد  لظاهرة 
اأقرَ يف  باأن  الدول  الأوائل بني  كان من 
ب�صاأن   659 رقم  القانون   2005 العام 
عن  �صدر  و�لذي  �مل�صتهلك  حماية 
جمل�ش النواب اللبناين بتاريخ 4 �صباط 
�لعامة  �ملديرية  متار�ش  ومبوجبه   2005
وتلعب  �صالحيتها  �مل�صتهلك  حلماية 
�مل�صتهلك  حماية  يف  متميز�ً  دور�ً 
والتقليد  التجاري  الغ�ش  من  اللبناين 

اخل�صو�ش. بهذا  ال�صكاوى  وتتلقى 

م�صائل امللكّية الفكريّة واأن ين�ّصق الى 
حد ما بني الدولة والقطاع اخلا�ش على 

هذا ال�صعيد. 

العدلية،  ال�صابطة  اإلى  بالن�صبة  اأما 
وقوى  الإقت�صاد،  وزارة  موظفي  من 
الأمن واجلمارك، فيجب بذل امل�صتطاع 
لك�صف م�صنعي وم�صتوردي الب�صائع 
حمايتهم  وعدم  الأ�صا�صيني،  املقلدة 
الوزر عنهم.  اإيجاد طرق لتخفيف  و/اأو 
فكم طفالً يجب �أن يت�صمم ورمبا مير�ش 
اأو حتى يقتل، لنعي اأن التقليد �رسطان 

اإقت�صادي يجب اإتقاء �رسّه؟!

وللق�صاء دور بارزٌ يف مكافحة التقليد. 
ع�صى اأن نرى اأحكاًما جريئة حتكم باأكرث 
من العدل لردع اأقلية طّماعة اأ�صحت 
مت�صك بخيوط �إقت�صادية و�أمنية عديدة، 

ل يردعها رادع، ول يحكمها حاكم.

وعلى ال�صيا�صّيني ورجال الدين معرفة اأّن 
حماية امللكّية الفكريّة هي اأ�صا�ش بناء 
املدين  املجتمع  وعلى  ح�صاري.  جمتمع 

التحرك، وعدم البقاء �صاكنًا و�صاكتاً. 

اأنه  نعي  اأن  علينا  اآخرًا،  ولي�ش  واأخريًا 
الفكرية،  امللكية  اإ�صمحالل  حال  يف 
تبتكر  التي  ال�رسكات  �صت�صمحل 
�جلديد!  ممكن �أن ل يكون لذلك �أهمية،  
وحمّرمة،  معيبة  تبقى  �ل�رسقة  �أّن  �إل 
والتقليد  وحقوقيًّا،  ودينيًّا  اإجتماعيًّا 
رقيب  دون  اإنت�رست  اإن  �رسقة،  يبقى 
فقط  لي�ش  ت�صلب  فقد  ح�صيب  اأو 

الأموال، بل احلياة اأي�صاً.

�صارك مكتب �صادر وم�صاركوه - حمامون 
»املجلة  عدد  يف  قانونيون  وم�صت�صارون 
ملف  2012( يف  )اآذار  الثاين  الق�صائية« 
»تقليد املنتجات... اآفة تهّدد اأمننا الغذائي 

وال�صحي«.

املحامية باتري�صيا �صعيبي �رسحت كيف 
واأعطت  التقيلد يف لبنان،  تتم عمليات 
اأمثلة عن ق�صايا وعن اأحكام ق�صائية يف 

جرائم تقليد املنتجات.

فقرة  يف  كتبت  حداد  ن�رسين  املحامية 
»دليل املواطن« عن الية ت�صجيل العالمات 

.)Trademarks( التجارية
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إعداد: السي مفرج
شارك في هذا العدد: احملامي راني صادر، احملامية نسرين حداد، احملامية باتريسيا صعيبي

غرافيكس: سيلني عواد sader@saderlaw.com

هذه  من  نسخة  على  لالستحصال  /أو  و  القتراحاتكم 
النشرة، الرجاء مراسلتنا على البريد االلكتروني:

المنتجات  لكشف  نصائح   7
:1 المقّلدة

تبدو  التي  العرو�ش  اإلى  اإنتبهوا   -1
ُعر�ش عليكم  فاإذا  واقعية.  لكم غري 
فّكروا  جداً،  منخف�ش  ب�صعر  منتجاً 

مّرتني قبل �رسائه.

كثب  عن  �لغالف  تفّح�صو�   -2
التغليف..(..  نوعية  ال�صور،  )الألوان، 
اإّن املاركات املعروفة وامل�صهورة تغلَف 
بطريقة خالية من ال�صوائب والعيوب.

لقراءة  الكايف  الوقت  خذوا   -3
�لغالف.  على  �ملوجودة  �ملعلومات 
اإبحثوا اأي�صاً عن املعلومات الأ�صا�صية 
اإ�صم  مثل:  دائماً،  توّفرها  يجب  التي 
العالمة  ال�صناعة،  بلد  امل�صّنع، 

املمّيزة... 

لل�رسكة  الإلكرتوين  املوقع  زوروا   -4
يف  ذلك  ي�صاعدكم  فقد  �مل�صّنعة 

ك�صف التقليد!

من  منتجاتكم  ب�رساء  قوموا   -5
احل�رسيني  كالوكالء  به  موثوق  بائع 

لتتجنّبوا املجازفات.

مقابل  ر�صمية  فاتورة  اأطلبوا   -6
من  ذلك  �صيمّكنكم  �إذ  م�صرتياتكم 
لزم  اإذا  بعد  ما  حّقكم يف  اإ�صرتجاع 

الأمر.

 1739 على  بالإت�صال  ترتّددوا  ل   -7
اإلى  مبا�رسة  ب�صكوى  لتتقّدموا 
وز�رة  يف  �مل�صتهلك  حماية  مديريّة 

الإقت�صاد والتجارة.
1- http://www.brandprotectiongroup.org

عقوبات
الى  ا�صهر  ثالثة  من  و�صجن  غرامة 
عن  قلد  �صخ�ش  لكل  �صنوات  ثالث 
مودعة  ماركة  ا�صتعمل  اأو  معرفة 
املاركة  �صاحب  له  يرخ�ش  اأن  بدون 
للبيع  عر�ش  اأو  معرفة  عن  باع  اأو 
حم�صولً عليه ماركة مقلدة بق�صد 
قانون »حماية  )املادة  105من  الغ�ش 
�مللكّية �ل�صناعّية و�لتجاريّة - �لرقم 

.)24/2385

مؤتمرات

مكافحة
مراقبة حماية المستهلك شملت نحو 94387 مؤّسسة عام 2011

ك�صف املدير العام لوزارة الإقت�صاد بالإنابة فوؤاد فليفل اأّن »الأرقام ال�صنوية للعام 
2011 ت�صري بو�صوح �إلى �تّ�صاع رقعة مهّمات �ملر�قبة �لتي �صملت حماّل جتارية 
يف  موؤ�ّص�صة   94387 عددها  بلغ  �لتي  �مل�صوغات  وحماّل  �لغذ�ئية  �ملو�د  وحماّل 
كّل �أنحاء �لأر��صي �للبنانية، كذلك �إلى �رتفاع و��صح يف عدد �لعّينات �ملاأخوذة 
للتحليل وعدد حما�رس �ل�صبط و�رتفاع عدد �ل�صكاوى �لتي تتلّقاها �ملديريّة عرب 

اخلّط ال�صاخن 1739«.

فليفل، �لذي حتّدث يف ندوة نّظمتها مديرية حماية �مل�صتهلك يف وز�رة �لإقت�صاد 
و�لتجارة ملنا�صبة �ليوم �لعاملي حلقوق �مل�صتهلك �لذي �أقّرته �لأمم �ملتحدة يف 15 
اآذار عام 1985، ك�صف اأي�صاً اأّن املديريّة »وبناء على املعلومات التي توّفرت لها قامت 
بني م�صتودعات  جتاريّة  موؤ�ّص�صة  يقارب 150  ما  بالك�صف على  املراقبة  بدوريات 
ومطاعم وفنادق للتاأّكد من عدم وجود مواّد مقّلدة اأو منتهية ال�صالحية لديها«.

ورشة عمل عن »قوانين الملكية الفكرية وأثرها على األعمال« 

نّظمت وز�رة �لإقت�صاد و�لتجارة، يف 17 متوز 2012، بالتعاون مع »جمعية جتّار بريوت« 
و»�ملنّظمة �لعاملّية للملكية �لفكرية«، ور�صة �لعمل حول مو�صوع »�إنفاذ قو�نني 
امللكية الفكرية واأثرها على الأعمال«، يف ح�صور رئي�صة م�صلحة حماية امللكية 
الفكرية �صلوى رّحال فاعور ممّثلة وزير الإقت�صاد والتجارة نقول نّحا�ش، رئي�ش جمعية 
جتّار بريوت نقول �صّما�ش، ممّثل �ملنّظمة �لعاملية للملكية �لفكرية �ل�صفري عمر عبد 

�لعزيز وممّثلني عن خمتلف �لإد�ر�ت و�لأجهزة �لر�صمّية ورجال �أعمال.

�صّما�ش �صّدد »على اأهّمية العمل على اإنفاذ قوانني امللكية الفكرية يف لبنان واأهّمية 
دورها يف تاأمني �صالمة �لقطاع �لّتجاري، ف�صاًل عن �أثرها �لبالغ على م�صتوى �لن�صاط 
والأعمال«.  فاعور اأ�صارت اإلى اأّن »اإنفاذ هذه القوانني يحّفز الإبتكار والإبداع واإيجاد 
فر�ش عمل جديدة. من هنا، اأهّمية التعاون بني وزارة الإقت�صاد والتجارة وجمعّية جتّار 
بريوت �لذي يهدف �إلى تفعيل �إنفاذها وحتفيز اأ�صحاب احلقوق على تقدمي ال�صكاوى«. 
اأّن »اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية فى الدول العربية عموًما، ما  عبد العزيز اعترب 
�إلى مزيد من �لإلتز�م من جانب �حلكومات �ملعنية، وكذلك �لنظم  ز�ل يف حاجة 
الق�صائية فى البلدان العربية ما زالت يف حاجة اإلى مزيد من التدريب والتطوير 

حتى ت�صتطيع ا�صتيعاب كّل تفا�صيل مو�صوعات امللكّية الفكرية«. 

نائب مدير ق�صم »بناء �حرت�م �مللكية �لفكرية« يف »�ملنّظمة �لعاملّية حلماية �مللكّية 
 )IP( �لفكرية  �مللكية  �إنفاذ  عن  عامة  »نظرة  قّدم  فريماندليه  كز�فيه  �لفكرية« 
على �مل�صتوى �لعاملي«، و�رسح »تطّور مو�قف �مل�صتهلكني من �لتقليد و�لقر�صنة 
مع اإزدياد التوعية«. من جانبه تناول مدير املعهد الإقليمي للملكّية الفكرية يف 
كلية احلقوق يف جامعة حلوان )القاهرة( د. ح�صام عبد الغني ال�صغري موا�صيع: 
امللكية  حقوق  »اإنفاذ  الوطني«،  الإقت�صاد  على  واأثرهما  والتقليد  »القر�صنة 
العالمات  يف  التناف�ش  على  واأثره  الفّعال  و»الإنفاذ  العامة«  وال�صحة  الفكرية 
اأّما »جتربة امللكيَّة الفكريَّة يف لبنان« فتناولها القا�صي  التجارية وحق املوؤلف«. 
ن�صيب ايلّيا من بّوابة »العالمات التجارية بني الن�ش والإجتهاد«. فيما فّند و�صام 
العميل من وزارة الإقت�صاد القوانني اللبنانية املرعّية الإجراء يف مو�صوع امللكية 

الفكرية يف لبنان.
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