
  

ام بااللتحاق- ابتداء  10/05/2016بالفنادق املحجوزة يوم  الال

  .من الساعة الثالثة عشر زوالا

رفيه:  مالحظة   .تشمل التكاليف ٕالايواء وٕالاطعام والنقل وال

-019871-200-0-02-00  00357  

  

ي املزمع انعقاده يومي  ماي  12و 11تفعيال للملتقى الدو

ن لناحية بجاية 2016 ،ببجاية، يتشرف نقيب منظمة املحام

ي وذلك  ي فعاليات امللتقى الدو ن للمشاركة  بدعوة جميع املحام

  :عمال بالشروط التالية

ن قبل  - 1 ى كل منظمة إرسال قائمة املشارك أبريل  26تاريخ ع

ن ببجاية عن طريق أرقام الفاكس  2016 ى منظمة املحام إ

 034 20 - 24 -44   034-22-37- 54:    التالية

ي - 2 ى النحو التا  :تكاليف املشاركة تكون ع

+ دج لكل مشارك بالنسبة لتكاليف املشاركة  25000  - أ  

 .غرفة نوم فردية

+ دج لكل مشارك بالنسبة لتكاليف املشاركة 20000  -  ب

 .غرفة نوم مزدوجة

ى حساب رصيد منظمة  - 3 يتم دفع تكاليف املشاركة إ

ن لبجاية  املفتوح لدى بنك الفالحة والتنمية الريفية  املحام

)BADR ( تحت رقم 357بجاية وكالة: 

  

  املشاركةشروط 

  حاربة التقليدالاليات ؤالاجهزة الدولية مل: املحور الثالث

ى املستوى آ: املحور الثاني ليات وأجهزة مكافحة التقليد ع

  .الوط والتشريعات املقارنة

  

  ٕالاطار املفاهيم للتقليد وأسباب تف الظاهرة: املحور ٔالاول 

  محاور امللتقى

  

ى كشف      ا أعاله أض ى املعطيات املنوه ع بناء ع

ظهارها للعيان إالغطاء عن ظاهرة التقليد مشروع قصد 

ا وإبراز  ا والوقوف آوالتحسيس بخطور ليات مكافح

ي هذا عند مدى  ا بالتجارب ٔالاجنبية  ا ومقارن فعالي

  .املجال

را       وللتصدي لهذه الظاهرة قطعت الجزائر شوطا كب

من الناحية التشريعية واملؤسساتية ملكافحة التقليد 

 إنواعه أبش 
ّ
رة انتشارا رهيبأ ال ي ٓالاونة ٔالاخ ا نه يالحظ 

للمنتجات املقلدة و املغشوشة أضرت بكافة اطراف 

ن واقتصاد  لك ن ومس العالقة الاقتصادية من منتج

  .الدولة

ر أنه لوحظ أيضا انتشار منتجات مقلدة        غ

ن  لك ن واملس ا العديد من املنتج ومغشوشة راح ضحي

ر  ر  ّن أى إالاحصائيات كما تش الجزائر تخسر مالي

الدوالرات بفعل ظاهرة التقليد والقرصنة وتداول السلع 

  .املغشوشة

ن املؤسسات ومختلف  ى تمك أدى التفتح الاقتصادي ا

ن أشخاصا طبيعية أم معنوية ٔالا  عوان الاقتصادي

ي مختلف  ن كانوا أم أجانب بأن يستثمروا  وطني

تيجة لذلك أصبحت السوق املجاالت الاقتصادية، ون

رة املنتجات والخدمات وتعدد  الجزائرية تتم بك

ي  راتيجيات التسويق  طار جو تنافس حاد انجر عنه إاس

ي العمالء   .التذبذب و عدم التوازن 

   ةـــٕالاشكالي

 

  :البريد اإللكتروني
colloque06barreaubejaia@yahoo.fr 

 
 

 44 24 20 34 00213: الهاتف
 54 37 22 34 00213: الفاكس

  بجاية-جامعة عبد الرحمان ميرة
  قطب آبوداو -بقاعة المحاضرات

 2016 ماي 12و  11ي يوم

  :ول ــــــــح يقى دوــــملت مـــتنظ

  

  

  
  

 

   املنظمة الجهوية ملحامي ناحية بجاية

  

  

  

  

 

  املنظمة الجهوية ملحامي ناحية بجاية
ن   الاتحاد الوط ملنظمات املحام

  ةـة الشعبيـة الديمقراطيـة الجزائريـالجمهوري

mailto:colloque06barreaubejaia@yahoo.fr


19:00 :

  :املداخلة الرابعة: 10:50

La contrefaçon à l’ère du numérique. 
Me  Blandine POIDEVIN, Avocate au Barreau 
de  Lille et de Paris- France. 

  .مناقشة عامة:  12:00  - 11:10

  .تناول وجبة الغداء:  14:00 – 12:00

  

  الجلسة املسائية

ى املداخلة: 14:00   : ٔالاو

ي مكافحة التقليد   .ٕالاطار القانوني والتنظيم لتدخل إدارة الجمارك 

مفتش عميد باملديرية ، رئيس مكتب برتبة قا كمالالسيد 

  .الجزائر -الفرعية ملكافحة التقليد باملديرية العامة للجمارك

  : املداخلة الثانية: 14:20

La lutte contre la contrefaçon en droit tunisien. 
Me Anis BETAIEB, avocat aux barreaux de 
Tunis et Paris. 

  :املداخلة الثالثة: 14:40

Le paquet marque de l’union européenne : une 
évolution ou une révolution. 
David Erving TAYER, Avocat à la cour , arbitre 
international, France. 

  :املداخلة الرابعة: 15:00

Les instruments de répression de la contre façon 
en Belgique : Le droit belge et le cadre de l’union 
européenne. 
André DECOURRIERE, avocat- Belgique. 

  :الخامسة املداخلة: 15:20

La lutte contre la contrefaçon dans le droit 
douanier. 

Ahcène BOUSKIA,  
  .مناقشة عامة:   16:40 -15:40

  .وجبة العشاء مع حفل موسيقي

  .جولة سياحية: 14:00
  

  

  

 

: 12:30  .تناول وجبة الغداء

: 12:00  .اختتام أشغال امللتقى

: 11:30  .توزيع شهادات املشاركة

  .قراءة التوصيات: 11:20

: 11:20 – 10:20  .مناقشة عامة

رٔالاستاذ  ي ومحامي ، حمادي زوب   .الجزائر – بجاية –أستاذ جام

ي مكافحة التقليد   .دور املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

  :املداخلة الرابعة: 10:00

ي ومحامي عثماني باللٔالاستاذ    .الجزائر –بجاية  –، أستاذ جام

ي حماية امللكية الصناعية   .دور اتفاقية باريس 

  :املداخلة الثالثة: 9:40

  .الجزائر - 2شريف هانية، جامعة البليدة . د

راع من جريمة  نظرة الاتفاقيات الدولية ملسألة تعزيز حماية الاخ

  .التقليد

  .املغرب –، محامي بواللف عبد اللطيفٔالاستاذ 
  

  :املداخلة الثانية: 9:20

  .التحكيم واملنازعات املتعلقة بالتقليد

  

ى: 9:00   :املداخلة ٔالاو

  

   12/05/2016يوم 

  
  .الجزائر -، جامعة املديةمولوج كمال. د

لك لش ى نية املس : راء املنتجات املقلدةالعوامل املؤثرة ع

ى قطع غيار السيارات   .دراسة استطالعية ع

  :املداخلة الثانية: 10:10

La contre façon un phénomène d’ampleur 
international qui se hisse  au rang de terrorisme. 
M. Karim KRID, CACQE – Constantine- 
Algérie. 

  :املداخلة الثالثة: 10:30

ي وزو الل مسعدج. د   .الجزائر –، جامعة ت

 -*  .ٔالاسباب واملخاطر: تجريم ظاهرة التقليد العالمات التجارية

ى: 9:50   :املداخلة ٔالاو

  الصباحيةالجلسة 

راحة لتناول املرطبات : 9:30  .اس

  :افتتاح امللتقى 9:00

 .النشيد الوط -1

 .ستاذ جنادي محند السعيدكلمة افتتاحية للسيد النقيب ٔالا  -2

ي أحمد -3  .كلمة السيد رئيس الاتحاد ٔالاستاذ سا

ي والية بجاية -4  .كلمة السيد وا

 كلمة السيد رئيس الجامعة  -5

ى جامعة أبوداو  8:00  التوجه إ

  :05/2016/ 11يوم 

ى الساعة - ى 20:00تناول وجبة العشاء ع   .كن ٕالاقامةي أما 21:30إ

ن ابتداء من استقبال الضيوف املشا - ي فندق الحمادي ن  رك

 
ً
ى أماكن ٕالايواء همتوزيعو  الساعة الواحدة زوال   .ع

  10/05/2016يوم 

  برنامج امللتقى



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


