اليوم الدراسي حول:
" حماية التبتكارات وفقا لقوانين الملكية الصناعية و
التجارية و آثارها على النم التقتصا"دي في البل"د".
المبرمج يوم  21ابريل  2016بقاعة المناقشة – مكتبة كلية الحقوق و
العلوم السياسية.

الكلمة الفتتاحية لليوم الدراسي المقدمة من طرف
الدكتورة لورا"د نعيمة.
يتعلق هييذا اليييوم الدراسييي ،بموضييوع "البتكييارات الجديييدة" و
التي تحمل في طياتها خلق و إبداع و إيجاد شيء جديد و غييير مييألوف
سابقا ،كما تشكل البتكارات جزءا من الملكية الصناعية و تنصب على
منجزات ذهنية ،و تخول صاحبها الستئثار مؤقتا بثمرة إنتاجه الفكري
و الستفادة منه ماديا  .تضم البتكارات بييراءات الخييتراع و التصياميم
الشكلية للدوائر المتكاملة و الرسييوم و النميياذج الصييناعية و اللباقيية
الفنية.
و لقد حضت هذه البتكارات بتنظيم خاص منذ القييرن  14فييي عييدد
من الدول الوربية  ،بيد أن القرن  18يعد المحطة الهم بالنسبة لهذه
الحقوق ،فخلله اكتشف النسان مصادر الطاقة المر الييذي أدى إلييى
قيام ثييورة تكنولوجييية تميييزت بيياختراع اللت المسييتخدمة للطاقيية ،و
أصبح استخدام اللة احد أهم عناصر النتاج بديل عن طاقة النسان و
تفوقها بكثير.
بذلك أصبح العلم و تطبيقاته عنصرا أساسيا في عملييية النتيياج،
ليصييل فييي ظييل التحييولت القتصييادية الراهنيية و انييدماج معظييم
اقتصاديات العالم فيما يعييرف ب "العولميية"  ،إلييى تييوجه عييام نحييو
اعتميياد المنشيياة القتصييادية عييبر العييالم مهمييا كييان حجمهييا غلييى
البتكار  ،لن هذا الخير يمكنها من مضاعفة إنتاجها و زيييادة كفيياءة
منتجاتها ،فهي تخلق قيم جديدة للصانع أو التيياجر للييم تكيين موجيودة
من قبل في السوق  ،و ذلك سواء على مستوى الموضوع أو الشييكل ،

المر الذي يجعلها من العناصيير المعتمييد عليهييا فييي المنافسيية ،فهييي
تؤمن التفوق و السيطرة على السوق.
و نظرا لهمية البتكارات سييعت الييدول المالكيية لهييه التقنيييات
إلى ترسيخها و تدعيمها و ذلك بالحث من جهة على عملية البحث و
تطوير هذه التقنيات ،و من جهة ثانية عملت على سن القوانين التي
تحمي تلك البتكارات من التقليد و التجسس الصناعي ،و أيضا لتنظيم
العلقيية مييا بييين المبتكيير و المجتمييع و المشييروع المسييتغل لهييذه
البتكارات.
كمييا تجييدر الشييارة  ،إلييى أن هييذه الحماييية إذا كييانت قييد بيدأت
وطنية  ،فإنها قد أخذت صعيدا دوليا أيضا ،ذلك أن البتكارات ل تتمتييع
بقاعييدة مادييية ميين حيييث المكييان  ،لن طابعهييا المعنييوي يسييمح
باستعمالها في كل أنحيياء العييالم ،و هييذا علييى خلف المييوال المادييية
التي توجد دائما في مكييان محييدد ،و بالمقابييل فييإن آثييار هييذه الحقييوق
تتقيد بالبلد الذي تم إيداعها فيييه ،و هييذا مييا يعييرف بمبييدأ القليمييية و
الذي ينسجم مع طبيعة شهادة تسجيل هذه الحقوق كعمل إداري.
ينجيير عيين التعييارض م بييين النظييام القييانوني لحقييوق الملكييية
الصناعية المتبع فييي كييل دوليية و الييذي يتسييم بالقليمييية و طبيعتهييا
القانونية سلب حقوق الغير خارج الحدود الييتي تنشييا فيهييا الحييق ،و
من أجل ذلك و بسبب الهمية القتصادية لهذه الحقوق ،فإن تنظيمها
و حمايتهييا يتجيياوز القييوانين الوطنييية ،و لقييد تقييرر ذلييك ميين خلل
مجموعة من التفاقيات أهمها اتفاقية إتحيياد بيياريس لحماييية الملكييية
الصناعية و معاهدة واشنطن التي تهدف لخلق التعاون الدولي فييي
مجييال إيييداع و بحييث و فحييص طلبييات بييراءة الخييتراع و اتفاقييية
الترابس.
و لقد اهتمت الجزائر و على غرار العدييد مين دول العييالم بحماييية
الملكية الصناعية بشكل عام و البتكارات بشكل خاص ،إذ يرجع تنظيم
براءة الختراع و الرسوم و النماذج فييي الجزائيير إلييى سيينة ، 1966و
التصاميم الشكلية لسنة  ،2003أما اللباقة الفنية فلم تحييض بتنظيييم
خاص في الجزائر  ،كما صادقت على العديد من التفاقيات الدولية .

لذلك ،فإن هذا اليوم الدراسي يحاول الكشف عن أهمييية
التبتكارات و "دورها فييي تطييور الدوليية و مييدى توافقهييا مييع
القوانين الدولية في هذا المجال.

