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 اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ

 
 عشرة ثانيةالالدورة 

ىل  4جنيف، من   2017سبمترب  6اإ
 
 

التجارب الوطنية في التخلص اآلمن بيئيًا من السلع المتعدية على 

 حقوق الملكية الفكرية

عدادمساهامت  يطاليا واملكس يك من اإ  اإ

نفاذ )اللجنة( .1 أأن تتابع يف دورهتا الثانية عرشة عىل  ،عرشةادية يف دورهتا احل ،اتفقت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
نفاذ "تبادل مهنا ع يض االنظر يف مو  املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة اإ

وتتضمن هذه الوثيقة  امللكية الفكرية، مبا يف ذكل أ ليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة شامةل وفعاةل".
يطاليا واملكس يكيت اثنتني من ادلول الأعضاء )مسامه يف التخلص ال من بيئيًا من ة تجارب الوطنيال وضوع م نتناول( ت اإ

 .السلع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية

مللكية الفكرية امصادرة السلع املتعدية عىل حقوق بشأأن ة قامئالإطار القانوين واملامرسات الوطنية ال انوحتدد املسامهت .2
نفاذ امللك  كفاءةمعلومات عن  انوتقدم ،والتخلص مهنا  انطرق التخلص اخملتلفة. وتسلط ص  فامي خي هتموفعاليية الفكرية والكء اإ

 .والوقت والتاكليف والتخزين املوارد البرشية اتمنة، مثل الكفاءة الإدارية وقدر الضوء أأيضا عىل الاعتبارات العملية الاك

 :و ابلرتتيب التايلالعض تان ادلول امأأعدهتاللتان  انسامهتترد امل و  .3

دارة امجلارك الإيطالية: من السلع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية التخلص ال من بيئياً   2 جتربة اإ

تالفها ال منان بيئيا التخلص من السلع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية  6 حاةل املكس يك -واإ

]تيل ذكل املساهامت[
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المتعدية على حقوق الملكية  المنتجاتالتخلص اآلمن بيئيًا من 

 : تجربة إدارة الجمارك اإليطالية الفكرية

عداد  الإدارة املركزية للضبط وماكحفة الاحتيال، واكةل امجلارك  يف افيد اتنزاريال، موظف جامرك كبريادلكتور دوثيقة من اإ
يطالياوالاحتاكرات، روما   ، اإ

 ملخص

عىل  املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية املنتجاتمن واملس تدام التخلص ال من بيئيًا ال تقوم خربة امجلارك الإيطالية يف جم
نفاذ امجلارك حلقوق امللكية الفكرية 608/2013يب رمق ولحئة الاحتاد الأورتطبيق  يب ولحئة الاحتاد الأور) بشأأن اإ

العملية كتاكليف التخزين مثاًل دور رئييس يف رمس معامل أأنشطة  ( والأحاكم الوطنية ذات الصةل. وللمسائل608/2013
 امجلارك الإيطالية يف هذا الصدد. 

دارية. وينص  608/2013وترسي الالحئة  يطاليا عىل أأعامل اس ترياد سلع متعدية عىل امللكية الفكرية اليت تعترب خمالفات اإ يف اإ
رود الصغرية )اليت تشمل عددًا ضئياًل من الوحدات أأو يكون وزهنا الإجاميل القانون الوطين عىل أأن اخملالفة الإدارية تعين الط

منخفضًا( اليت تُنقل ابلربيد الرسيع وخدمات الربيد العادي. وقد يُطلب من أأحصاب احلقوق يف هذه احلالت، دفع تاكليف 
ن تبني  لحقًا أأن السلع ل   تعتدي عىل امللكية الفكرية. التخزين والإتالف، ويكون للمس تورد حق طلب تعويضات اإ

ويعترب اس ترياد السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية يف مجيع احلالت الأخرى جرمية جنائية تنطبق علهيا الإجراءات اجلنائية 
اليت قد تس تغرق س نوات عدة حسب تعق د احلاةل. وجيوز لتفادي هذه املشلكة طلب  البضائع املتعدية تالفاملرتبطة ابإ 

تالف  عىل امللكية الفكرية قبل انهتاء الإجراء الفضايئ. ومن الرضوري يف هذه احلالت  متعديةاليت يُشتبه بأأهنا البضائع اإ
 الاحتفاظ بعينات عن السلع. 

أأو لأداء  من السلع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكريةوامجلارك الإيطالية يه السلطة الإدارية اخملتصة لتنفيذ معلية التخلص 
الرشطة القضائية، حسب نوع الإجراء. وترُشف امجلارك الإيطالية يف لكتا احلالتني عىل معليات الإتالف وتتحمل  دور

 مسؤولية ضامن التخلص السلمي من املنتجات احملجوزة. 

 الإطار القانوين  أأوًل.

نفاذ امللكية ا .4 لفكرية. وتتدخل امجلارك عادة عىل احلدود، ُُيدد الاحتاد الأورويب والإطار القانوين الإيطايل دور امجلارك يف اإ
م قواعد خمتلفة التدابري اليت تتخذها امجلارك 1ولها دور همم فامي يتعلق ابس ترياد السلع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية . وتنظ 

ذا اكن هذا التخلص أأو الإتال جراء جنايئ لإتالف السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية أأو التخلص مهنا، حس امب اإ ف جزءًا من اإ
داري. وتتوقف طبيعة الإجراء بدورها عىل تصنيف معلية الاس تريا دارية.  دأأو اإ  كجرمية جنائية أأو مكخالفة اإ

                                                


ن    .أأو ادلول الأعضاء يف الويبو الأمانة أ راء ليست ابلرضورةو  املؤلفيه أ راء  هذه الوثيقةال راء املعرب عهنا يف اإ
1

جراءات ملاكحفة تصدير السلع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية   تتخذ امجلارك أأيضًا اإ
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 اجلرمية اجلنائية  أألف.

ىل السوق الإيطالية جرامئ .5 نتاج سلع تتعدى عىل حقوق امللكية الفكرية أأو بيعها أأو اس تريادها اإ يف القانون  2يُعترب اإ
ايئ الإيطايل. وينص القانون أأيضًا عىل رضورة أأن يصدر أأمر مبصادرة السلع اليت اس ُتخدمت أأو اكن يُراد اس تخداهما اجلن

لرتاكب اجلرمية، وكذكل السلع موضع اجلرمية أأو منتجها أأو سعرها أأو الرحب املتأأيت مهنا، أأاًي اكن مصدرها 
نمكررة 474 )املادة اس تحال تطبيق هذا التدبري، جيوز للمحمكة أأن تأأمر مبصادرة سلع ميتلكها املرتكب وتعادل قميهتا  (. واإ

 الرحب النامج عن اجلرمية.

 اخملالفات الإدارية  ابء.

يف املقابل، تصن ف القوانني الوطنية بعض التعدايت يف خانة اخملالفات الإدارية، ل س امي رشاء الأفراد لسلع لالس تخدام  .6
. ومن احلالت الشائعة رشاء منتج متعٍد عىل حقوق امللكية الفكرية من ابئع جوال. ويعاقب القانون عىل هذه 3يصالشخ

  يورو. 7 000و 100اخملالفة بغرامة ترتاوح بني 

يطاليا، من خالل مبادئ توجهيية غري علنية صادرة عن بعض ماكتب النياابت العامة  .7 وبي نت الأحاكم القضائية يف اإ
الية، أأن هذه القاعدة تطبق أأيضًا عىل بعض معليات الاس ترياد لسلع متعدية عىل حقوق امللكية الفكرية، وحتديداً الإيط

بواسطة طرود صغرية )تشمل عددًا ضئياًل من الوحدات أأو يكون وزهنا الإجاميل منخفضًا( تُنقل ابلربيد الرسيع وخدمات 
دارية، ينبغي أأل يزيد عدد الوحدات املس توردة لالس تخدام الشخيص . وليك تصنف معلية اس ترياد خمال4الربيد العادي فة اإ

وحدة كحد أأقىص. وأأوحض كذكل أأن اس ترياد مسافرين لسلع متعدية عىل حقوق امللكية الفكرية ُيملوهنا يف  20أأو  15
 متكررًا. حقائهبم يصنف أأيضًا يف خانة اخملالفات الإدارية رشط أأن يكون املس تورد فردًا وأأل يكون فعهل 

وارتفع هذا النوع من الاس ترياد يف الس نوات الأخرية بفعل ثورة التجارة الإلكرتونية اليت قل صت معليات الشحن  .8
ة مبارشة من املنتج، مما ُيد  من خطر جحز  الكبرية لصاحل معليات الشحن الصغرية. وصار من الأسهل ال ن رشاء سلع مقّل 

ذا اكنت احلاةل ضخضع لقواعد امجلارك لهذه السلع. ويتيعن ابلتايل  عىل موظفي امجلارك أأن يقميوا العنا ر اخملتلفة ليحددوا ما اإ
 التعدي الإداري أأو اجلنايئ. 

 احلجز والتخزين اثنيًا.

تُعىن امجلارك يف احلالت الإدارية كام اجلنائية من اس ترياد السلع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية حبجز السلع  .9
تالفها يف هناية املطاف.  املشتبه يف  أأهنا متعدية عىل هذه احلقوق وضخزيهنا، مث اإ

وتَوفر الأماكن يف خمازن امجلارك عنرص رئييس من عنا ر التقيمي ابلنس بة للجهات الفاعةل الاقتصادية. فالأماكن  .10
 رية. املس تخدمة لتخزين السلع احملجوزة تس تتبع لكفة تتوقف عىل مدة الإجراءات اجلنائية أأو الإدا

                                                
2

كس عىل الرابط التايل: ة ويبو للإيطايل املتاح عىل قاعدمن القانون اجلنايئ ا 474و 473املاداتن  
http://www.wipo.int/wipolex/ar/details.jsp?id=2507 

3
)أأحاكم عاجةل يف جمال خطة العمل للتمنية الاقتصادية والاجامتعية والأقالميية(، املتاح  2015مارس  14املؤرخ  35( من القانون مبرسوم رمق 7) 1املادة  

 =www.normattiva.it/uri-res/N2Ls? urn:nir: stato: decreto. legge: 2005-03-14;35!vigعىل الرابط التايل: 
4

ف تعبري "الطرد الصغري" أأوروبيًا عىل أأنه "طرد بريدي أأو طرد ابلربيد الرسيع يتضمن: )أأ( ثالث وحدات أأو أأقل؛ أأو )ب( يقل وزنه ا  لإجاميل عن يُعر 
نفاذ امجلارك حلقوق امللكية الفكرية 608/2013يب رمق ولحئة الاحتاد الأورمن  2.19كيلوغرامني اثنني"؛ انظر املادة   .بشأأن اإ

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?%20urn:nir:%20stato:%20decreto.%20legge:%202005-03-14;35!vig=
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 الإجراءات اجلنائية  أألف.

متاهما عدة س نوات يف بعض  .11 جراءات قد يس تغرق اإ تالف السلع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية وفق اإ ينف ذ اإ
تالف السلع قبل انهتاء الإجراء القضايئ  احلالت. وتتوفر يف حاةل الإجراءات اجلنائية أ لية تتيح تفادي هذه املشلكة ابلسامح ابإ

. ويف حال ُأعفي املس تورد فامي بعد من مسؤولية التعدي، فقد 5مجموعة من العينات وضخزيهنا قبل الرشوع ابلإتالف رشط مجع
 تُلزم احلكومة الإيطالية بدفع تعويض عن السلع املتلفة. 

الفكرية وتنص القواعد اجلنائية عىل أأن تدفع وزارة العدل سلفًا تاكليف ضخزين السلع املتعدية عىل حقوق امللكية  .12
تالفها وأأن تُسرتجع هذه التاكليف لحقًا من الطرف املتعدي.   واإ

 الإجراءات الإدارية ابء.

م املادة  .13 لحئة من  29فامي خيص اخملالفات الإدارية، أأي الطرود واحلقائب الشخصية اليت تتضمن بضع مواد فردية، تنظ 
نحو التايل: "يدفع صاحب القرار، بطلب من سلطات تاكليف التخزين والإتالف عىل ال  608/2013يب والاحتاد الأور

امجلارك، التاكليف اليت تتكبدها هذه السلطات أأو الأطراف الأخرى اليت تنوب عهنا، اعتبارًا من احتجاز هذه السلع أأو 
تالف السلع معاًل  وقف الإفراج عهنا، مبا يشمل ضخزيهنا والترصف هبا )...( وعند اضخاذ تدابري تصحيحية اكإ

 . 6"26و 23 ادتنيابمل

جراء التخلص من السلع اثلثًا.  اإ

تالف السلع املتعدية عىل  .14 داري أأو بقرار من احملمكة، اإ جراء اإ جيوز للجامرك الإيطالية، بعد مصادرة السلع مبوجب اإ
 حقوق امللكية الفكرية يف أأقرب وقت ممكن. 

تالف السلع  .15 متام الإجراءات الالزمة، تكون امجلارك السلطة اخملتصة لإدارة معلية اإ ويف الإجراءات الإدارية، وبعد اإ
صدارها احلمك.  ذن الإتالف بعد اإ  اخلاضعة لإجراء مجريك. أأما يف الإجراءات اجلنائية، فمتنح احملمكة اإ

ن اكن كسلطة .16 جراءات  ويف احلالتني يكون لسلطة امجلارك دور فاعل، اإ دارية أأو كرشطة قضائية. وينبغي أأن تكون اإ اإ
جراءات فعاةل وأ منة  عادة خض السلع املتعدية يف القنوات التجارية.  100التخلص من السلع اإ  ابملائة لضامن عدم اإ

وتتوىل امجلارك الإيطالية كذكل مسؤولية ضامن التخلص من السلع احملجوزة وفق قوانني البيئة. وينص القانون عىل  .17
جراءات التخلص تعقيدًا ولكفة. نواع اخملتلفة من النفاايت وقد زادت اإ جراءات خمتلفة للأ  اإ

 الهبات أألف.

ىل احلد من ال اثر عىل البيئة، قد ل تُتلف السلع املقّلة للعالمات التجارية اليت ميكن نزع الإشارات  .18 طار السعي اإ يف اإ
اخلريية. وميكن سلوك هذا الهنج فقط حني تتخذ اخلطوات اليت  املتعدية عهنا، وتُمنح عوضًا عن ذكل كهبات للمؤسسات

تضمن أأن هذه السلع ليست دون املعايري املطلوبة أأو تشوهبا عيوب أأو تشلك خطرًا أأو هتديدًا. ويف حني يتس ىن نظراًي 
ة أأن الهبات تُس تخدم يف التخلص من السلع احملجوزة بواسطة الهبات يف الإجراءات الإدارية أأيضًا، يتبني  من الناحية العملي

أأمر هبا احملمكة اجلنائية يف أأحاكهما. وُُيدد حمك احملمكة عادة املؤسسة ملالبس والأحذية املقّلة وتالإجراءات اجلنائية فامي خيص ا
رشاف امجلارك. الإشارات املتعديةاخلريية اليت ستتلقى الهبة. وتلُك ف املؤسسة اخلريية بزنع   حتت اإ

                                                
5

 من قانون الإجراءات اجلنائية الإيطايل. 260( من املادة اثلثاً )3و اثنيًا()3لفقراتن ا 
6

ىل سلطات امجلارك ابضخاذ اإجراء بشأأن سلع يشتبه يف أأهنا   عىل حق ملكية فكرية،  تتعدىتشري عبارة "صاحب القرار" اإىل صاحب قرار يتضمن طلبًا اإ
 .ويكون عادة صاحب احلق
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حبد اكفيًا  تدبرياً  املنتجعىل  بطريقة غري مرشوعةالعالمة التجارية اليت وضعت الإشارة املتعدية عىل  زعنجمرد  يُعد  ل و .19
ىل أأن منع السلع املتعدية من دخول الأسواق جمددًا أأمر ابلغ الأمهية، تُنفذ عادة معلية  .ذاته مفصةل مع املؤسسة  مراقبةونظرًا اإ

 اخلريية املس تفيدة قبل منح الهبة. 

تالف السلع حني يس تحيل أأو يتعذر معليًا نزع الإشارات املتعدية عىل العالمة التجارية. وي  .20  نبغي تدبري اإ

 النفاايت اخلطرة والنفاايت اخلاصة  ابء.

مسببة  وأأو أ لكه أأو معدية أأ مرسطنة تكون النفاايت خطرة حني تكون قابةل لالش تعال أأو مؤذية أأو سامة أأو  .21
. وتشمل الأمثةل عىل النفاايت اخلطرة نفاايت املستشفيات وبطارايت الرصاص امحليض واحلرب لطفرات أأو تشلك مادة همي جة

تتسبب يف نضوب واملصابيح الفلورية والأهجزة اليت حتتوي عىل مواد  برتوكمييائيةاملصنوع من املذيبات واملبيدات والزيوت ال 
 )كتكل املوجودة يف نفاايت املعدات الكهرابئية والإلكرتونية( ونفاايت التغليف اخلطرة.  طبقة الأوزون

واملواد الكمييائية  الشخصيةالعناية واد وماملواد الغذائية وتشمل هذه النفاايت املواد الصيدلنية واملواد املزنلية و  .22
طفاء احلرائقالزراعية والأسالك واملكوانت الكهرابئية وأأهجزة  وأأهجزة التربيد واملنتجات املرتبطة ابلأمن والكحول ومنتجات  اإ

ث نظام تصنيف النفاايت اخلطرة بوترية  املس هتكل الكهرابئية والسجائر والأدوية البيطرية واملواد الالصقة وغريها. وُُيد 
 منتظمة. 

 . 8واملواد الصيدلنية 7يثيومالل وتبني  جتربة امجلارك الإيطالية أأن النفاايت اخلاصة تشمل بشلك أأسايس بطارايت  .23

وحني تكون السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية نفاايت خطرة أأو خاصة، ضختار امجلارك رشكة تمتتع بقدرات ومعارف  .24
ىل الرشكة وترشف عىل معلية  تالف نوع النفاايت املعين. وتتوىل امجلارك أأيضًا نقل السلع من احلدود اإ حمددة لتتوىل اإ

 الإتالف. 

 غري قابةل للتدويراملنتجات القابةل و  جمي.

 للمنتجات املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية القابةل للتدوير مزياتن هام خلق فرص العمل وضخفيف التاكليف.  .25

ة؛ وهذا  .26 طار معلهم حتداًي غالبًا ما يكون صعبًا ويمتثل يف حتديد تركيبة املنتجات املقّل  ويواجه موظفو امجلارك يف اإ
 أأمر حامس لختيار الطرق الأنسب والأفضل للتخلص من هذه املنتجات.  التحديد

ماكن من أأن مجيع املنتجات ُصنف ت حسب طبيعهتا القابةل أأو  .27 للتدوير. غري قابةل ويتحقق موظفو امجلارك عند الإ
للتدوير غري قابةل املنتجات  واملنتجات القابةل للتدوير يه يف الغالب املنتجات الإلكرتونية والبالستيكية واملعدنية. ووحدها

تالف الاكمل عن طريق احلرق عادة.   ضخضع لالإ

يطاليا مرافق حرق يف الهواء الطلق ومجيع مرافق الإتالف مغلقة وجمهزة بنظم ضبط لّلخان.  .28  ول توجد يف اإ

، اخنفضت نس بة املنتجات احملروقة يف الس نوات الأخرية يف حني ارتقعت نس بة املنتجات املعايري البيئيةومتش يًا مع  .29
 اليت خضعت للتدوير أأو قُدمت كهبات. 

                                                
7

 .بشأأن البطارايت واملرامك ونفاايت البطارايت واملرامك 2006سبمترب  6الصادر عن الربملان الأورويب واجمللس يف  EC/2006/66التوجيه رمق  
8

 .بشأأن النفاايت 1975يوليو  15املؤرخ  EEC/75/442توجيه اجمللس  
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 اخلالصة رابعًا.

مشلكة ابلنس بة للجامرك الإيطالية، لكن  التخلص ال من بيئيًا من السلع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكريةليس   .30
جراءات جنائية غالبًا ما تكون طويةل،  دارة هذه السلع والتخلص مهنا تشلك حتداًي رئيس يًا. فيصعب بعد انهتاء اإ تاكليف اإ

رغام املس تورد عىل دفع التاكليف بسبب الفرتة الزمنية الطويةل اليت تفصل بني رصد السلع املتعدية عىل حقوق امللك  ية اإ
تالفها، ويه فرتة قد تس تغرق س نوات يف بعض احلالت.  الفكرية واترخي اإ
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وإتالفها  على حقوق الملكية الفكريةالمتعدية السلع من  خلصالت

 حالة المكسيك -اآلمنان بيئيا

عدا ملعهد املكس ييك للملكية الصناعية، مكس يكو سييت، ، ااملدير العام مغيل أأخنيل مارغاين،د الس يد مسامهة من اإ
 *املكس يك

 ملخص

تالفبشأأن  ةحمددعىل أأحاكم  املكس يكتنص ترشيعات  ل طار لكن يوجد حقوق امللكية الفكرية. و عىل  تعديةامل  سلعال  اإ اإ
تالفقانوين متطور، منصوص عليه يف لواحئ خمتلفة، يضمن  اخلطرة بطريقة أ منة بيئيا. ويشمل نطاق تطبيقه  سلعال بعض  اإ

ىل القانون العام املتعلق ابلوقاية حقوق امللكية الفكريةعىل  تعديةامل  سلعال  تدابري للتخلص من . وجتدر الإشارة يف هذا الصدد اإ
من اية امحلأأمانة البيئة واملوارد الطبيعية وجلنة  تنظم اللواحئ التقنية الصادرة عنعالوة عىل ذكل، ةل للنفاايت. و والإدارة املتاكم

ق امللكية الفكرية، حقو عىل  السلع املتعدية مثل سلعا تتلفأأنشطة الرشاكت اليت  ،اخملاطر الصحية وأأمانة التصالت والنقل
 البييئ قدر الإماكن. هارضرللتخفيف من 

تالفبشأأن  ةاملكس يكي اتالترشيع .أأولً   املتعديةالسلع  اإ

د املعهد املكس ييك للملكية الصناعية، فامي ، ُيد  1من القانون املكس ييك للملكية الصناعية (2))اثنيا(212ووفقا للامدة  .1
تالفهااملتعدية عىل لسلع مصري ا، 2يتعلق ابلإجراءات الإدارية التجارية( الس بل  خارجهبا أأو التربع  حقوق امللكية الفكرية )اإ

طراف املعنيةلع امتس الابعد   .لأ

ىل اتفاق بشأأن مصري السلعالأطراف املعنية حال مل تتوصل  يففقط و  .2 جراءات ابإ ع اجلهاز الرئايس للمعهد رُش ، اإ
ىل أأن الأطراف امل . وجتد3ذكل اندرا ما ُيدثولكن ابلسلع، التربع وقد يطلب بدل ذكل . تالفالإ  اندرا ما  عني ةر الإشارة اإ

تالف عادة ما تقررفهيا، فاليت تتفق  يف احلالت الاس تثنائية، وتفقت   ة.السلع املعني اإ

ل  القانون املكس ييك للملكية الصناعية يعني  ل و .3 تالف فيل تاكالطرف اذلي يتحم  عبء  يقع، ومالبضائع. ومعا اإ
جراءات قضائية بشأأن الأرضار النامجة مببارشة  يف هناية املطاف ا اذلين قد يس تعيدوهننيأأحصاب احلقوق املعنيالتاكليف عىل  اإ

ل بعد أأن أأن تبدأأ  ناعية، ل جيوزعن التعدي. وفامي يتعلق ابمللكية الص   الإجراءات الإدارية أأمام تس تمكلهذه الاجراءات اإ
دارية قد ارتكبتقرارا باملعهد صدر وي ،املعهد املكس ييك للملكية الصناعية  .أأن جرمية اإ

نفاذ حقوق ا، تفي املكس يكو  .4 اتفاق منظمة التجارة العاملية مللكية الفكرية مبوجب من خالل هذه التدابري، ابلزتاماهتا ابإ
 .(بشأأن جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس

                                                
*

ن     .الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبوأ راء عن ابلرضورة   تعرب  هذه الوثيقة يه أ راء املؤلف ول يف املعرب عهنا ال راءاإ
1

: رابطويبولكس عىل القاعدة متاح عىل وهو (، 2016يونيو  1يف الاحتادية  ريدة الرمسيةقانون امللكية الصناعية )نسخة معدةل نرشت يف اجل  
olex/en/details.jsp?id=16303http://www.wipo.int/wip. 

2
املعهد عىل عاتق مسؤولية تنفيذ الرقابة احلدودية تعليق حرية حركة البضائع الأجنبية. وتقع ك املكس يكية ل متكل سلطة جتدر الإشارة اإىل أأن امجلار   

جراء املكس ييك للملكية الصناعية تالفيقرر أأن  . وجيوز للمعهدات اجلنائية()فامي يتعلق ابلإجراءات الإدارية( ومكتب النائب العام )لالإ السلع  اإ
 ية أأمر هبا حرصاً.حدودلتدابري  تخضع املس توردة اليت

3
دارة الاحتادية العامةويمت التربع ابلسلع، حسب الاقتضاء، للواكلت والكياانت ا   والهيئات الاحتادية والسلطات احمللية ومؤسسات الرعاية  لتابعة لالإ

 .2010مل تتأأثر املصلحة العامة. مل يمت التربع بأأي سلع خمالفة منذ عام  نالضامن الاجامتعي، اإ جامتعية أأو الا

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=16303
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=16303
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تالفتنظم عىل أأحاكم حمددة ترشيعات املكس يك  نصول ت  .5 ةاملقاملقرصنة أأو السلع  اإ التخلص من السلع غري أأن  . ّل 
تالاملتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية و   حقوق امللكية الفكرية.أأحصاب املعهد و ايت من أأولو امه ،ال منان بيئيا فهااإ

طار النظام القانوين املكس ييك  ضم  وعالوة عىل ذكل، ي .6  وعىل الاحتاديعىل املس توى  ،للغاية امتطور اترشيعي ااإ
عىل النحو املنصوص عليه يف  الأنشطةطبق عىل هذه الأنواع من ن ي  ،يئة ومعاجلة النفاايت اخلطرةالولايت محلاية الب  مس توى

 .5هولواحئ 4ةل للنفاايتالقانون العام املتعلق ابلوقاية والإدارة املتاكمهذه التدابري يف  أأه   يردصكوك القانونية. و خمتلف ال

مانة الأ ذن وتأأ  لهذه الصكوك.الرشاكت ة املسؤوةل عن التحقق من امتثال لإدار لبيئة واملوارد الطبيعية يه اوأأمانة ا .7
دمبو ة اليت تشلك خطرا بيئيا. املقّلو املقرصنة السلع واد، مبا يف ذكل امل تالفابإ للرشاكت  ي  أأن يثبت املعهد جر  بعض تعد 

 السلع املتعدية. تالفالرشاكت لإ اس تعان خبدمات  قوق امللكية الفكرية،حعىل املنتجات أأو السلع 

م معلومات ادلمع الفين عن العمليات أأو التكنولوجيا قد  أأن ي يك مينح هذه الأذون، ،الطلبات ودعجيب عىل مو  .8
ىلاملس تخدمة للتعامل مع النفاايت، ابلإضاف  التقنيات املتاحةأأفضل " 1"حيامث أأمكن،  ،س تخدمأأنه ي معلومات تبني  ة اإ

أأن  همتةامل  كةعىل الرش  بجيذلات الغاية، امرسات البيئية. وأأساليب العمل الأكرث اتساقا مع أأفضل امل" و 2"؛ وأأيرسها تلكفة
 .قعقد توخمية عن أأي أأرضار بيئية  التعويض كفلتقدم وديعة ضامن ت

ل  .9 صدار لواحئ فنية سلطة لبيئة واملوارد الطبيعية وأأمانة التصالت والنقل أأمانة اوضخو  ية املكس يكية( الرمس  )املعايرياإ
تالف ميتنظل حئة فنية معيارا ومرشوع ل 33حنو  قد وضع. و ونقلها النفاايت اخلطرةتنظم معاجلة  زاةل سلع ونقلهاال  اإ ، هبدف اإ

 .اخملاطر البيئية اليت تشلكها هذه الأنشطة أأو التخفيف من حدهتا

تالفب بعض املنتجات. فعىل سبيل املثال، يتطل   يعةب لط  نظراً ق نظم أأخرى قد تطب  و  .10 الأدوية اتباع املبادئ  اإ
واحئ يف اللالواردة ، ول س امي 6التوجهيية الواردة يف لحئة املدخالت الصحية )املس متدة من القانون العام املتعلق ابلصحة(

ه هذ ربلحامية من اخملاطر الصحية. وجت، الصادرة عن اللجنة الاحتادية ل7الصيدلنيةصناعة ال املامرسات يف أأفضل  ميتنظل التقنية 
جراءات مماثةل بمنتجات  تتلفاملبادئ التوجهيية الرشاكت اليت  الامتثال للأحاكم القانونية املتعلقة ابلبيئة  تضمنأأن تتبع اإ

ىل ،والصحة عند البت يف الوهجة الهنائية للنفاايت ضافة اإ  أأخرى.متطلبات  اإ

ىل  رضوريومن ال .11 تالفها يه منتجات  املعهد هبدف ة عهديفاملوضوعة ة من املنتجات اخملالفة أأن نس بة كبري الإشارة اإ اإ
ن اللواحئ الفنية املذكورة أأعاله ابلغة الأمهية ل ية )مواد ائ دو  تالف  عمليةفعاةل(. وابلتايل، فاإ حقوق املتعدية عىل بعض السلع اإ

 .امللكية الفكرية

 أأفضل املامرسات يف املكس يك اثنيا.

تالفمعلية أأول  ،2016نومفرب  23يف نف ذت  .12 هذا النشاط املعهد م نظو مباين املعهد. يف  تعديةللسلع امل خضمة  اإ
 .ا، من خالل جلنة حقوق امللكية الفكرية التابعة لهتجارة الأمريكية املكس يكيةغرفة ال ابلشرتاك مع 

ذاكو  .13 قتا، واحتجز ما مؤ حدوداي تدبريا  117ما عدده ، 2017و 2013 فُرض، بني عايم نت معلية الإتالف هامة، اإ
مثل  منتجاتمشلت خمالفة، سلعة أأربعة ماليني  وأأتلفت. 8سمليون بزيو 33حوايل بلغت مليون منتج بقمية  15يقرب من 

                                                
4

 .http://www.global-regulation.com/translatio/mexico/560306.htmlمتاح عىل الرابط:   
5

 .http://www.global-regulation.com/translatio/mexico/560306.htmlمتاح عىل الرابط:   
6

 ويبولكسقاعدة عىل  ةمتاحويه (، 2014مارس  14يف  يةحتادالامعدةل، نرشت يف اجلريدة الرمسية التنفيذية بشأأن املدخالت الصحية )نسخة الالحئة   
 .http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=16503رابط: عىل ال

7
 .http://www.mexlaws.com/completelist.htmالرابط: ، متاح عىل NOM-164-SSA1-2015املعيار املكس ييك الرمسي   
8

 .ةتعديالاس ترياد املصاحبة للسلع امل ابلرجوع اإىل واثئق  تقرييبال املبلغ هذا  ُحسب  

http://www.mexlaws.com/completelist.htm
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 أأدوات املكتبو كسسوارات طارايت والأحذية والإ وشفرات احلالقة والبا والأدوية ومشغالهت أأقراص الفيديو الرمقية
 .واحلقائب واحملافظ والعدسات

ذن من السلطات اخملتصة تالفمعلية الإ  توىلاليت ت أأن حتصل الرشاكت  رضوريومن ال .14 وأأن تتبع الإجراءات  ،عىل اإ
التخلص من رشكة متخصصة يف وتولت . حسب لك سلعةاملنتجات  تالفتخدمة لإ املذكورة أ نفا. وتعمتد الطريقة املس  

تالفالأدوية  ا  .الفعاةلادلوائية املواد  اإ ميكن  حبيث أأفضل وس يةل لإتالفهاددت الرشاكت حفلمنتجات الأخرى، ابلنس بة ل أأم 
عادة تدوير اخمللفات.   لطحن.ابمعظم املنتجات  وأأتلفاإ

الإخطار عرب ذ نظام ، نف  2016أأبريل  1في ف .لتدابري الأخرى اليت اعمتدها املعهد محلاية البيئةاب، نود أأن نذكر وختاما .15
لكرتونية تس تخدم يشمل النظام و  .الإنرتنت خطار لمنصة اإ جراءات اخملالفات الإدارية لتفاقات ابالإ املعروضة والقرارات يف اإ

ىل املنصة عام الاخرتاعات عرب الإنرتنت و العالمات التجارية عرب الإنرتنتخدمتا  وأأضيفت د.عىل املعه أأن من ش. و 2017اإ
 عادة. الإجراءات اذلي تس هتلكه الكبري من الورق ل من المك  هذه املبادرات أأن تقل  

 ]هناية الوثيقة[


