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 *املوجز التنفيذي -مللكية الفكرية وإتالفها بطريقة مأمونة بيئيااملتعدية على التخلص من السلع ا

عدادمن   **اادلكتور مارتن غوارد، مستشار مس تقل يف جمال البيئة، جنيف، سويس  اإ

 ملخص

تالفها بطريقة  ىل القضااي الرئيس ية املتعلقة ابلتخلص من السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية واإ تقّدم هذه ادلراسة مدخاًل اإ
منظور امللكية الفكرية واملنظور البييئ، وتلخص أأبرز  مأأمونة بيئيا. وتعرض تفاصيل الأطر القانونية والعملية املطبقة، من

تالف الأنواع الشائعة من السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية والتخلص مهنا. وانطالقًا من حتليل  الشواغل البيئية املتعلقة ابإ
لشائعة والبديةل املتبعة التحدايت املطروحة وفرص التحسني املمكنة، تبحث ادلراسة مواطَن القوة والضعف يف الأساليب ا

عادة الاس تخدام. ويوىل اهامتم خاص لالعتبارات العملية،  عادة التدوير واإ تالفها، ومبادرات اإ يف التخلص من هذه السلع واإ
وعية مثل القيود عىل املوارد املادية واملالية، ل س امي ما يتعلق مهنا ابلبدلان النامية. وتشدد ادلراسة عىل ادلور الهام محلالت الت

عادة تدويرها، و  ىل التعاون والتثقيف واخليارات البديةل للتخلص من تكل السلع واإ يف جمال بناء قدرات تدعو يف الوقت ذاته اإ
اتحة مبادرات التدريب واملواد التثقيفية املكيفة حبسب الغرض املنشود.  اجلهات الفاعةل الرئيس ية من خالل اإ

  

                                                
*

تالفها بطريقة مأأمونة بيئيا" متاح )ابلإ    نلكزيية( عىل املوقع: النص الاكمل دلراسة "التخلص من السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية واإ
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=375396.  مكتب برانمج  اس ُتمكلت هذه ادلراسة مبعلومات قيّمة واردة منو

 .الأمم املتحدة للبيئة يف أ س يا واحمليط الهادئ
ن   **  .ادلول الأعضاء يف الويبوأ راء الأمانة أأو عن ابلرضورة   تعرّب هذه الوثيقة يه أ راء املؤلف ول يف املعرب عهنا ال راءاإ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=375396
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=375396
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 مقدمة  أأوًل.

يف السلع املقدلة واملقرصنة الإجتار .1
1

تبعات اقتصادية وأأخالقية مجة عىل أأحصاب احلقوق مشلكة دولية متعاظمة تلقي  
واحلكومات والاقتصاد؛ فضال عام قد تلحقه من رضر ابلبيئة وما قد تشلكه من هتديد للصحة العامة. وحبسب تقديرات 

ىل زهاء % من 2.5 منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي، فقد تزايد جحم السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية فوصل اإ
ذا اكنت 20082% يف عام 1.9بليون دولر أأمرييك، مقابل  461، أأو ما يعادل حنو 2013جحم التجارة العاملية يف عام  . واإ

ن  هبا منترش عىل نطاق واسع، حيث تصنع  الإجتارالغالبية العظمى من السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية تورد من أ س يا، فاإ
 يف مجيع اقتصادات ومناطق العامل تقريبا.السلع املقدلة واملقرصنة 

والواقع أأن مجيع أأنواع املنتجات احملمية ابمللكية الفكرية تقريبا تتعرض للتعدي؛ وقد يشمل ذكل السلع الفاخرة من  .2
ة، ومنتجات الطراز الرفيع، واملنتجات الإلكرتونية، واملعدات وال لت التجارية، واملواد الكمييائية الزراعية واملنتجات الصناعي

وقطع غيار الس يارات، والسجائر، واملرشوابت الكحولية، واملواد وأأهجزة التربيد، الاس هتالك العامة، واملواد الصيدلنية، 
نتاج السلع املتعدية عىل  الغذائية، والسلع املقرصنة مثل الأقراص املدجمة وأأقراص الفيديو الرمقية وبرجميات احلاسوب. ويدر اإ

نتاج  امللكية الفكرية أأرابحا لأنه يلتف عىل التاكليف املرتبطة ابلأحباث والتطوير والتسويق فال يدفعها ول يتقيد مبعايري الإ
والعامةل. ونتيجة ذلكل، غالبا ما ل تس تويف السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية معايري اجلودة و تكون تركيبهتا غري معروفة. 

ىل جانب السلع املتعلقة ابلصحة )مثل املواد الصيدلنية  وبعض هذه السلع سامة حبمك طبيعهتا، مثل املبيدات املقدلة، وميكهنا اإ
ثة للمكيّفات الهوائية، املقدلة، ومواد التجميل،  والأهجزة الإلكرتونية، والأغذية امللوثة( أأن متثل هتديدا وأأهجزة التربيد امللوَّ

 خطريا عىل الصحة العامة والبيئة.

تالفها بطريقة مأأمونة بيئيا، وكثريًا ما يكون حتقيق ذكل  ومن الصعب ختزين .3 السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية واإ
 حمفوفا بتعقيدات، ل س امي يف البدلان النامية. وغالبا ما يعيق التخزيَن والإتالف املالمئني غياُب الأطر التنظميية واخلربة التقنية

عادة التدوير، أأو املوارد املالية.والوعي ابلبيئة والبنية التحتية املواتي  ة لعملية الإتالف أأو اإ

نفاذ  .4 والتخزين ملكف وقد يصبح عامال مقيدًا، ل س امي بعد معليات احلجز عىل السلع، عندما قد تضطر واكلت الإ
ىل التعامل مع جحم كبري من السلع احملجوزة يفوق طاقهتا. وجيب فرز املواد اخلطرة بطريقة سلمية أأو ختزيهن ا بصورة اكفية اإ

أأو الانفجار أأو احلوادث، وينبغي أأن تتاح خطط أأو معدات مالمئة للتصدي حلالت  أأو التسب بغرض جتنب خماطر احلريق
 الطوارئ.

ومعلية الإحراق يف ماكن مفتوح يه أأسوء أأسلوب للتخلص من السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية اليت قد تنجم عهنا  .5
ياها مرارا ويه الأسلوب الرئي ي الشائع تأأثريات وخمية عىل امل د  الطويل عىل البيئة وحصة البرش. ور م ذكل ي م اللجوء اإ

ذاكء الوعي مبشلكة التقليد ىل اإ حراق املنتجات 3اس تخدامه يف املناس بات الاس تعراضية الرامية اإ . وميكن أأن ينبعث من اإ
( واملركبات العضوية POPsلسامة مثل امللواثت العضوية الثابتة )املتعدية ومواد تغليفها البالستيكية مك كبري من الأدخنة ا

                                                
1

: "لأغراض هذا التفاق: 51من املادة  14يرد تعريف مصطلحي "السلع املقدلة" و"السلع املقرصنة" املس تخدمني يف هذه ادلراسة يف احلاش ية   
 التجارية للعالمة مطابقة جتارية عالمة ترصحي دون حتمل التعبئة، مواد ذكليف  مبا سلع، أأي أأهنا يقصد مبصطلح "السلع ذات العالمة التجارية املقدلة" عىل )أأ(

 العالمة صاحب حقوق عىل تتعد  وابلتايل التجارية، العالمة تكل عن الأساس ية جوانهبا متيزي ميكن ل اليت أأو السلع، تكل اإىل ابلنس بة سلمي بشلك املسجةل
طار يف النظر حمل التجارية  أأعدت بدون نسخ عبارة عن يهاليت  سلعال  لك" املؤلف قح تقرصن اليت السلع" مبصطلح يقصد( ب) الاس ترياد"؛ بدل قوانني اإ

نتاج بدل يف احلق حسب الأصول هل من صاحب ُمرصَّح خشص أأو احلق صاحب موافقة  تكل صنع يُعد مادة حيث من مبارشة غري أأو مبارشة وصنعت بصورة الإ
 الاس ترياد". بدل قانون مبوجب الصةل ذات احلقوق عىل أأو مؤلف حق عىل تعداي النسخة

2
رمس معامل يف السلع املقدلة واملقرصنة:  الإجتار، (2016)عام  مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكريةو  منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي  

 .http://dx.doi.org/10.1787/9789264252653-enعىل املوقع:  ابلإنلكزيية، متاح التأأثري الاقتصادي
تالف اس تعراض يف  3 خبارية تناولت اإ أأن  هذه احلالت وتظهر الصور يف معظم حرق، حادثة 15 يزيد عن ما مقدلة، لوحظ صيدلنية سلع ملواد اإ

 (وخملفات انبعاث أأدخنة سامة اإىل يؤدي مما) البالستيكية لتعبئة، مبا فاها العلبا مواد معليات احلرق مشلت مجيع

http://dx.doi.org/10.1787/9789264252653-en
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ىل ادلخان السام مما يؤثر عىل العاملني وجامعي النفاايت املقاومة للتحلل بيئيا، احامتل تلوث الأتربة  أأو، بتعّرضهم مبارشة اإ
 وجماري املاء يف البيئة احمليطة بعصارة النفاايت.

يف الإرضار ابلبيئة أأو وابلكثري من  ومفتوحة حصيةالسلع يف مطامر غري وميكن كذكل أأن يتسبب التخلص من  .6
 احليواانت اليت تقتات عىل النفاايت.

ىل القنوات التجارية  .7 دخالها اإ هنا قد تس تعاد وقد يعاد اإ تالفًا اكماًل، فاإ ذا مل تتلف السلع املتعدية اإ وفضال عن ذكل، اإ
 سواء بنفس الشلك أأو بشلك معدل.

ىل ارتف .8 ن تاكليف هذه العمليات تلقي بأأعباء ثقيةل ونظرا اإ اع جحم احملجوزات من السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية، فاإ
ن أأحصاب احلقوق أأو احلكومات مه من  لزام اخملالفني بأأداء تكل التاكليف، فاإ نفاذ. ور م لك اجلهود املبذوةل لإ عىل واكلت الإ

 يتحمل دفع هذه الفاتورة يف معظم الأحيان.

الأطر القانونية والس ياس ية املتعلقة بتخزين السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية  -نيا: منظور امللكية الفكريةاث
تالفها بطريقة مأأمونة بيئيا  والتخلص مهنا واإ

واللواحئ الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية  4ينص اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس( .9
تالف احملجوزات من السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية أأو التخلص مهنا، ومع ذكل   عىل أأن السلطات القضائية متكل سلطة اإ

 وامجلركية. يالحظ عىل مس تو  ادلول غياب يف التنس يق بشأأن كيفية تنفيذ ذكل يف الإجراءات اجلنائية واملدنية والإدارية

ويوجد اختالف بشأأن احلسم يف اجلهة اليت تدفع تاكليف التخزين والإتالف ومدة الإجراءات املتاحة وذكل حبسب  .10
 احللول وحبسب البدلان.

ىل ترش يد وتربير الإجراءات  .11 ويدعو لك من جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية وأأهداف الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة اإ
ىل حت  تالف السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية بصورة مأأمونة بيئيا. بيد أأنه يتعني عىل مجيع الأطراف، الرامية اإ سني معلية اإ

نفاذ أأو الواكلت البيئية أأو أأحصاب احلقوق، أأن ينخرطوا يف مفهوم التمنية املس تدامة  سواء السلطات القضائية أأو واكلت الإ
ذا أأريد حتسني هذه جيايب. وأأن يقروا بأأدوارمه اإ  اجلوانب الهامة وحتقيق تغيري اإ

تالفها  املتعلق الإطار القانوين -املنظور البييئ .اثلثاً  بتخزين السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية والتخلص مهنا واإ
 بطريقة مأأمونة بيئيا

تالف السلع  .12 املتعدية عىل امللكية هناك العديد من التفاقيات البيئية املتعددة الأطراف اليت تبني أأهنا لها صةل ابإ
اليت حتتوي مواد سامة، أأو مواد تتسبب يف نضوب طبقة الأوزون،  5الفكرية حبسب طبيعة هذه السلع )مثل املواد اخلطرة

ذا اكنت تقتيض نقلها عرب احلدود لإتالفها كام ينبغي. ولعل أأبرز هذه التفاقيات يه اتفاقية ابزل بشأأن  أأو الزئبق( وحبسب ما اإ
دارة النفاايت اخلطرة 6نقل النفاايت اخلطرة والتخلص مهنا عرب احلدودالتحمك يف  ، اليت تلزم ادلول الأطراف فاها ابحلرص عىل اإ

دارة سلمية بيئيا. تالفها من خالل اإ  والنفاايت الأخر  واإ

                                                
4

 61و 59و 46املواد  
5

ذا اكنت تشلك هتديدا جوهراي أأو حممتال للصحة العامة أأو البيئة   واحدة أأو أأكرث من وتشمل ميكن وصف سلعة متعدية عىل امللكية الفكرية بأأهنا خطرة اإ
 التالية: قابةل لالش تعال، متفجرة، متفاعةل، متأ لكة، أأو سامة.اخلصائص امخلس اخلطرة 

6
 .، ونص التفاقية متاح عىل املوقع:UNTS 57 1673، 1992مايو  5ودخلت حزي النفاذ يف  1989مارس  22اعمتدت يف  

https://treaties.un.org/doc/publication/UNTS/Volume%201673/v1673.pdf.  

https://treaties.un.org/doc/publication/UNTS/Volume%201673/v1673.pdf
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دارة النفاايت بفعالية وبصور .13 ة متحمك فاها، وبوجه عام، ُأقرت عىل حنو واسع أأربعة مبادئ بيئية ابعتبارها حامسة يف اإ
 :7ويه

"مبدأأ امللوث يدفع"، ويعين مضنا أأن مجيع منتجي النفاايت مسؤولون قانونيا وماليا عن التخلص بصورة مأأمونة  -
ىل حتميل املسؤولية للطرف اذلي يتسبب يف  بيئيا من النفاايت اليت ينتجوهنا. ويسعى هذا املبدأأ أأيضا اإ

 الرضر.

صالحه يلحق به ل ينبغيج "املبدأأ الوقايئ"، ومبو  - ، يف حال وجود هتديدات حبدوث رضر جس مي أأو يتعذر اإ
ابلبيئة، التعلل بغياب اليقني العلمي الاكمل لتأأجيل اختاذ تدابري تتسم ابلكفاءة من حيث التاكليف ملنع تدهور 

 البيئة.

نفاايت مبدأأ "واجب تقدمي الرعاية" ، وينص عىل أأن لك خشص يقوم مبناوةل أأو تدبري مواد خطرة أأو  -
 الرعاية القصو .تقدمي معدات متصةل هبا مسؤول أأخالقيا عن  أأو

"مبدأأ القرب"، ويويص بأأن ت م معاجلة النفاايت اخلطرة والتخلص مهنا يف أأقرب موقع ممكن من مصدرها  -
عادة اس ت عادة تدوير أأو اإ ىل احلد الأدىن. وابملثل، ينبغي تشجيع لك جممتع حميل عىل اإ خدام لتقليل خماطر نقلها اإ

قلميية، ما مل يكن من غري املأأمون القيام بذكل.  النفاايت اليت ينتجها، داخل حدوده الإ

طار اتفاقية ابزل مجموعة من املبادئ التوجاهية التقنية بشأأن تدبري النفاايت، مثل املبادئ  .14 وقد أأعدت أأيضا يف اإ
عادة تدوير معدات تكنولوجيا املعلومات والتصالت، ويه مبادئ توجاهية أأعدت  التوجاهية بشأأن الإدارة السلمية بيئيا واإ

 ابلتعاون مع الرشاكة من أأجل العمل بشأأن املعدات احلاسوبية ومبادرة الرشاكة بشأأن الهواتف النقاةل.

ومتانة الإطار الوطين القامئ املتعلق ابلس ياسات والترشيعات يه أأحد العوامل الرئيس ية املسامهة يف حتقيق الإدارة  .15
طار حممك الإعداد يف هذا اجملال، ية عىل امللكية الفكرية يف البيئيئيا والإتالف املالمئ للسلع املتعدالسلمية ب  ة. ولكام ُوجد اإ

دارة النفاايت. ويف املقابل، لكام اكنت املنظومة القانونية أأقل متانة أأو لكام اكنت للطلبات  ازدادت فعالية التحمك يف اإ
حساب امحلاية البيئية، اكن الإتالف املأأمون للسلع املتعدية عىل امللكية الفكرية هممة الاقتصادية الأخر  الأس بقية عىل 

تالف أأقل قبول. وفامي يتعلق ابلسلع اخلطرة املتعدية، ورهنا  ىل اس تخدام خيارات اإ حمفوفة ابملزيد من التحدايت وقد يفيض اإ
ىل كون من الأنسب الرتتيب لنقل هذه السلع عرب احلدود ، قد يونوع املواد اخلطرية اليت تتضّمهنا حبجم الشحنة احملجوزة اإ

ىل بدل اثلث يضم مرفقًا للتخلص من تكل السلع بطريقة مأأمونة بيئياً  . وتنتظم معليات نقل النفاايت اخلطرة ماكن املنشأأ أأو اإ
طار اتفاقية ابزل جراء املوافقة املس بقة املدروسة يف اإ . بيد أأن التلكفة املرتفعة لهذا 8والنفاايت الأخر  عرب احلدود من خالل اإ

ضايف. ىل هذا اخليار يف غياب دمع مايل اإ  الإجراء قد تستبعد اللجوء اإ
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طار اتفاقية ابزل، ويه متاحة ع  دارة السلمية بيئيا للنفاايت يف اإ عداد املبادئ التوجاهية التقنية لالإ رشادية بشأأن اإ  ىل العنوان التايل:انظر أأيضا وثيقة اإ
http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/meetings/sbc/workdoc/framewk.doc.  

8
صدار وثيقة النقل؛ النقل  يتطلب  خطار )من املس تورد اإىل السلطة اخملتصة لدلوةل ِوهجة التصدير(؛ موافقة عىل التصدير واإ العابر هذا الإجراء: توجيه اإ

 للحدود؛ مث اس تالم تأأكيد بأأنه جر  التخلص من النفاايت بطريقة سلمية بيئيا عىل النحو اخملطط هل.

http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/meetings/sbc/workdoc/framewk.doc
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الشواغل البيئية والشواغل املتعلقة ابلصحة العامة والسالمة اليت ينطوي علاها ختزين السلع املتعدية عىل  .رابعا
تالفها  امللكية الفكرية والتخلص مهنا واإ

ن يتوقف اختيار أأسلو  .16 ب التخلص من السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية عىل الطبيعة اخلاصة للسلعة املعنية )مثال اإ
تس تلزم غالبا  9يه خطرة أأم ل(، والتكنولوجيا أأو اخلربة املتاحة والتاكليف. فالسلع اخلطرة أأو تكل اليت تؤثر عىل الصحة

عادة تدويرها بأأسلوب متخصص. تالفها أأو اإ  اإ

( مئوية ةدرج 1100ة )فوق املقدلة يف درجة عالية من احلرار  العضوية يف معظم الأحوال أأن حترق املبيدات وينبغي .17
تالفها، حتليلها كمييائيا  لأهنا حتتوي غالبا عىل مكوانت سامة ختتلف عن مكوانت املنتج الأصيل. وتس تلزم املبيدات، قبل اإ

. ولعهل ل يوجد سو  عدد قليل املعمتدين جتهزيا جيدا ومزود بطامق من املوظفنيجمهز و ملراقبة اجلودة  معمتد وفزيايئيا يف خمترب
تالف املبيدات، س يكون من الرضوري تطهري احلاوايت  من املرافق اليت ابس تطاعهتا حتقيق ذكل. وبعد الانهتاء من اإ

 ون عالقة جبدراهنا.وتدمريها بصورة فعاةل وينبغي أأل يعاد اس تخداهما لأن بقااي املواد الكاميئية قد تك

نتاهجا يف ظروف غري  .18 وتطرح املواد الصيدلنية املقدلة هتديدات لأهنا ل ختضع للأطر التنظميية املرعية وغالبا ما ي م اإ
حصية. وقد حتتوي مواد التجميل مس توايت عالية من املعادن السامة الشديدة اخلطورة وقد اكتشف أأهنا حتتوي مزيالت 

حراقها أأو عىل الأقل التخلص الطالء أأو مزيالت طال ما ابإ تالف هذه املواد املؤثرة عىل الصحة اإ ء الأظافر أأو البول. وينبغي اإ
 الإمسنتمهنا عن طريق تغليفها. ويف هذه العملية غري امللكفة نسبيا، ي م حشو السلع املتعدية يف أأجسام صلبة من اخلرسانة/

ىل مطمر نفاايت تفاداًي لنبشها من املقتات تالف املواد الصيدلنية ويعاد اإ ىل البيئة احمليطة. ول ينبغي اإ ني عىل القاممة وتسهبا اإ
املقدلة ومواد التجميل املزيفة بأأسلوب الإحراق ذي احلرارة املنخفضة يف الأماكن املفتوحة لأن امللواثت السامة قد تتسب 

ىل  الهواء. اإ

 املس هتلكني بسبب عيوب مثل البطارايت املعيبة أأو وقد تشلك السلع الإلكرتونية املقدلة أأيضا خطرا جس امي عىل .19
عادة  فرط خسونهتا. بيد أأهنا قد حتتوي مواد نفيسة مثل اذلهب أأو الفضة أأو النحاس ميكن جين ماكسب مالية مجة مهنا ابإ

عادة التدوير بتعطيل وظيفة السلع وأأن تسرتشد مببادئ الإدارة ال 10تدويرها قانونيا سلمية بيئيا. ويش يع . وينبغي أأن تبدأأ معلية اإ

عادة عادة التدوير لإ  معمتدةيف البدلان املتقدمة انتشار مرافق  ميكن فاها اس تخراج املواد القابةل لالس تخالص بأأمان. بيد أأن اإ
وعادًة ما تكون غري رمسية، بل وغري قانونية يف عظم الأحوال أأي لواحئ تنظميية، تدوير "النفاايت الإلكرتونية" ل حتمكها يف م

ارسها أأشخاص ل ميتلكون معدات اكفية للحامية الشخصية أأو تكنولوجيا وغري مدركني للمخاطر احملمتةل عض الأحيان، وميب
 .11عىل الصحة

وفامي يتعلق ابلألبسة والأحذية املقدلة، ميكن احلد من البصمة البيئية والتاكليف لكام تس ىن التخلص من هذه السلع  .20
نسانية أأو ا س تخداهما اس تخداما مبتكرا، وهو ما قد يدخل مضن السلوك املسؤول اجامتعيا. وقبل الإقدام بتقدماها كتربعات اإ

عىل هذه الإجراءات، من الهام احلصول عىل موافقة اكمةل من أأحصاب احلقوق. ول يؤيد حاليا الكثري من أأحصاب احلقوق 
ىل التبعات الإشاكلية احملمتةل من حيث املسؤ  ولية والتأأثريات السلبية عىل مسعة عالمهتم التجارية. منح سلعهم كتربعات نظرا اإ

نتاج هذه السلع املقدلة غري مأأمونة وقد تلحق الرضر  ويصدق ذكل بوجه خاص عندما تكون املواد املس تخدمة يف اإ
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 غري اإضافية أأو احتواهئا مكوانت النشطة غري املس توفية للمعايري أأو غري الصحيحة، نتيجة مكوانهتا الصيدلنية ضارة ةاملؤثرة عىل الصح السلع تعترب  
 املريض. مما قد يفامق اخملاطر عىل حصة افتقارها ملزااي عالجية، أأو مأأمونة،

10
غرامات من  0.015و اذلهبغرامات من  0.034ة والفض غرامات من 0.034و غرامات من النحاس 15حيتوي هاتف نقال عادًة عىل زهاء   

 كيلوغراما من اذلهب 34و كيلوغراما من الفضة 34و طنا من النحاس 15، أأي أأن لك مليون من الهواتف املعاد تدويرها حيتوي يف اجملموع عىل البالديوم
 .http://www.bbc.com/future/story/20161017-your-old-phone-is-full-of-precious-metals؛ انظر: كيلوغراما من البالديوم 15و
11

 من النص الأًصيل. 295-286عن الصحة العاملية، الصفحات  ةحولي 80، النفاايت الإلكرتونية :خطر عاملي (،2014ديفني ن. بريكينس وأ خرون )  

http://www.bbc.com/future/story/20161017-your-old-phone-is-full-of-precious-metals
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ابملس تخدم )مثل الأصباغ السامة احملظورة شديدة الاش تعال(. وفضال عن ذكل، ل يستبعد أأن جتد السلع املمنوحة 
ىل الأسواق مرة أأخر  بصورة غري مرشوعة.كترب   عات طريقها اإ

تالفها  .خامسا التحدايت الرئيس ية اليت تؤثر عىل ختزين السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية والتخلص مهنا واإ
 بطريقة مأأمونة بيئيا

تالفها بطريقة مأأمونة .21 بيئيا حتدايت عديدة. ويف كثري  تواجه ختزيَن السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية والتخلص مهنا واإ
تالف السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية والتخلص مهنا بصورة سلمية بسبب ضعف القدرات  من املرات، نتج الفشل يف اإ

عادة تدويرها، أأو غياب املوارد املالية.  التقنية أأو الوعي البييئ أأو غياب بنية حتتية خمصصة لعملية التخلص من هذه السلع أأو اإ

تالفها يه معليات تتوىل الرتخيص لها والإرشاف  .22 ومعليات ختزين السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية والتخلص مهنا واإ
نفاذ امللكية الفكرية، والواكلت البيئية، وأأحصاب احلقوق،  من واملتعاقدين علاها وتنفيذها أأطراف متعددة )مثل واكلت اإ

ىل معلية قد يعوزها التنظمي وحسن التنفيذ. . ويزيد ذكل من صعوبة ال (القطاع اخلاص  تنس يق والتعاون، مما يفيض اإ

ىل ذكل، قد يكون هناك قصور يف املعرفة التقنية والوعي البييئ دل  الأطراف املعنية. وتس تعني منظامت  .23 وابلإضافة اإ
مبواد تدريبية مصممة حسب الغرض ( واملنظمة العاملية للجامرك والويبو الإنرتبولمثل املنظمة ادلولية للرشطة اجلنائية )

نفاذ امللكية الفكرية. غري أأن املتاح حىت ال ن من الإرشادات املالمئة يف جمال ختزين  املتعدية  السلعوموهجة خصيصا لواكلت اإ
تالفها قليل. ور م تنظمي بعض املبادرات  أأو ذات اخلطورة احملمتةل، ، اخلطرية مهناعىل امللكية الفكرية والتخلص مهنا واإ

نفاذ وغريها من اجلهات الفاعةل املعنية حلل هذه املشالكت )مثل حلقات معل الويبو/  وحلقات العمل اخلاصة مع سلطات الإ
نه ل برانمج الأمم املتحدة للبيئة يف أ س يا واحمليط الهادئ ومبادرة امجلارك اخلرضاء اليت أأطلقها برانم ج الأمم املتحدة للبيئة(، فاإ

 يزال يتعني بذل املزيد من اجلهد لتحسني املعارف والوعي.

تالف السلع املتعدية عىل  .24 حصائيات حمددة عن ممارسات اإ وتشمل العوامل الأخر  املقيدة غياَب معليات رصد واإ
ومس توايت النجاح والتأأثريات الاجامتعية والبيئية  امللكية الفكرية /التخلص مهنا، وذلكل تتعذر املقارنة بني الأساليب املتبعة

 ومجع أأي دروس مس تفادة وتقامسها.

تالف السلع املتعدية  .25 ويتجىل أأحد الشواغل الرئيس ية دل  أأحصاب احلقوق واحلكومات يف ارتفاع تاكليف ختزين واإ
تالف املواد اخلطرة اتباع أأساليب متخ صصة أأو نقلها عرب احلدود. وفضال عن عىل امللكية الفكرية، لس امي عندما يس تلزم اإ

ىل زايدة ملحوظة  جراءات املنازعات القضائية اليت قد تس تغرق س نوات عديدة قبل بهتا هنائيا اإ ذكل، ميكن أأن يؤدي تعرث اإ
زاء هذا الوضع، يضطر بعض أأحصاب احلقو  ق يف هناية يف تاكليف التخزين اليت يقع عبء أأداهئا عادة عىل أأحصاب احلقوق. واإ

ىل طلب عدم امل  جحز هذه املنتجات من امجلارك أأو عىل الأقل الاقتصار عىل جحزها بعد بلوغ جحمها عتبة معينة.طاف اإ

تالفها بطريقة مأأمونة بيئيا .سادسا  فرص حتسني ختزين السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية والتخلص مهنا واإ

ىل العديد من الفرص اليت تتيح التغلب عىل .26 التحدايت الراهنة وحتسني ختزين السلع املتعدية عىل  ميكن الإشارة اإ
تالفها بطريقة مأأمونة بيئيا.  امللكية الفكرية والتخلص مهنا واإ

 التدريب وبناء القدرات  .أألف

من الرضوري التعجيل بتحسني القدرات التقنية والوعي البييئ دل  الأطراف املسؤوةل املشاركة يف ختزين السلع  .27
عادة تدويرها أأوكية الفكرية و املتعدية عىل املل  تالفها بطريقة مأأمونة بيئيا. وميكن حتقيق ذكل من خالل هجود  اإ التخلص مهنا واإ

نفاذ امللكية الفكرية )مثل الويبو  واملنظمة العاملية  والإنرتبولالتعاون بني املنظامت ادلولية املعنية بتقدمي التدريب يف جمال اإ
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دارة النفاايت )مثل برانمج الأمم املتحدة للبيئة(، واجملالت املواضيعية ذات الصةل )مثل للجامرك(، وجمال الشؤون البيئية واإ 
ىل ذكل، ميكن منظمة الأغذية والزراعة و  منظمة الصحة العاملية فامي خيص املواد الكمييائية الزراعية وجمال الصحة(. وابلإضافة اإ

 ت خاصة يف التخلص من النفاايت أأن يسامهوا خبرباهتم.لأحصاب املصلحة من القطاع اخلاص ممن هلم معارف أأو خربا

 وحبسب امجلهور املس هتدف ومد  معرفته املس بقة ابملوضوع، ميكن أأن تشمل مواد التدريب ما ييل: .28

 تعريف السلع اخلطرة املتعدية عىل امللكية الفكرية وأأنواع هذه السلع؛ -

 لفكرية وأأنواع هذه السلع؛تعريف السلع املؤثرة عىل الصحة واملتعدية عىل امللكية ا -

 ختزين السلع اخلطرة املتعدية عىل امللكية الفكرية وفرزها؛  -

 حتليل السلع اخلطرة املتعدية عىل امللكية الفكرية يف اخملتربات؛ -

تالفها السلععادة تدوير املتاحة لإ  اخلياراتبيان  -  /التخلص مهنا؛املتعدية عىل امللكية الفكرية واإ

 تالف السلع اخلطرة املتعدية عىل امللكية الفكرية/التخلص مهنا؛ ترتيب الأولوايت يف اإ  -

تالف السلع يف أأحداث تعريفية؛ -  عرض أأساليب اإ

عادة تدوير و  السلع املتعدية عىل امللكية الفكريةاخليارات البديةل لإتالف  -  ؛ هاأأساليب اإ

 لتخلص مهنا؛ الإجراءات التشغيلية املوحدة لإتالف السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية/ا -

تالفها وتقدمي تقارير عهنامراقبة معليات ختزين السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية والتخلص م -  ؛هنا واإ

تالفها بطريقة مأأمونة  - التنس يق عىل الصعيدين الوطين واحمليل لتخزين السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية واإ
 بيئيًا.

ذاكء الوعي والتثقيف  . ءاب  اإ

طار الأحداث التعريفية اليت تنظمها ادلول لهذا الغرض،  .29 من الرضوري أأيضا حتسني وعي عامة امجلهور وتثقيفهم. ويف اإ
تالف السلع/التخلص مهنا. وقد تشمل هذه الأساليب أأسلوب الإحراق املقيد يف الأماكن  ينبغي اس تخدام أأساليب سلمية يف اإ

حراقها. لكن من احملبذ أأكرث لو عرضت املفتوحة، كأن يقترص الإحراق مثال عىل أأغلف ة الورق املقو  املغلفة هبا السلع املراد اإ
خالل الأحداث التعريفية أأساليب مثل ايهتش مي وايمتزيق املتبوعة ابلتعبئة درءا لأي تأأثريات بيئية أأو تأأثريات عىل الصحة 

ذا اس تطاعت الرساةل العامة املوهجة أأن تق  ىل ذكل، اإ نع بأأن أأسلواب معينا قد اختري يف الإتالف من أأجل العامة. وابلإضافة اإ
ىل جانب الإعداد اجليد ملواد التدريب،  ن وقع الفائدة قد يكون أأعظم. واإ ىل احلد الأدىن، فاإ تقليص التأأثري السليب عىل البيئة اإ

حملمتةل للسلع املتعدية عىل ميكن أأن يكون للرساةل وقع ابلغ وشامل عىل تشكيل الرأأي العام بشأأن اخملاطر والتأأثريات السلبية ا

 امللكية الفكرية.

عادة  املواد اخلاصةختزين خيارات حتديد  .ميج   ها والتخلص مهناتدوير واإ

ىل لك موقع،  اخليارات البديةل يف التخلص من السلع املتعدية عىل امللكية الفكريةحتديد ينبغي أأيضا  .30 ابلنس بة اإ
يد من ادلراسات أأن أأفران الإمسنت املتاحة يف معظم الأحيان حىت يف . وقد أأظهرت العدعىل نطاق واسع هبا التعريفو 

حراقن تتيح بديال مناس با يف معليات البدلان النامية ميكهنا أأ  حراق 12بدرجات حرارة مرتفعة السلع اخلطرية اخلاصة اإ ، اكإ
                                                

12 
يثان ثاليث لكور ثنايئ فينيل ثنايئ اللكورالتخلص من املبيدات القدمية مبا فاها ، (2012) جيينغ يل وأ خرون  منوذج  اإ مسنت صيين ك لتجهزي ل  يف مصنع اإ

مية بيئيا، مبا فاها  املشرتك من جمةل بروس يداي للعلوم البيئية،  16، اجملدل ناعة الإمسنتالثابتة يف ص  العضوية امللواثتللنفاايت اخلطرة يف املس تقبل بطريقة سل
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املقدلة اليت تقتيض معاجلة متخصصة من املبيدات العضوية املقدلة واملواد املستنفذة لطبقة الأوزون، عىل غرار أأهجزة التربيد 
تالف هذا القبيل بدرجات حرارة عالية لإتالفها بطريقة مأأمونة بيئيًا. السلع  تكل وعند اس تخدام أأفران الإمسنت القامئة يف اإ

يصال لإرسال السلاملتعدية عىل امللكية الفكرية، تكون التلكفة الرئيس ية الوحيدة  ىل الأ يه تكل املتعلقة بتطوير أ لية اإ فران ع اإ
ىل  ذات احلرارة املرتفعة، لكهنا تاكليف تظل أأقل من تاكليف أأي معلية نقل عرب احلدود ملواد النفاايت املتعدية. أأما ابلنس بة اإ

ن تعبئهتا يف علب تتيح حال أأمثل غري ملكف، ر م أأنه ل يس تخدم مبا يكفي وينبغي  املنتجات املقدلة املؤثرة يف الصحة، فاإ
جراء اس تعراض خليارات التخزين   هل.حتسني الرتوجي وفامي خيص السلع الأخر  املتعدية عىل امللكية الفكرية، ينبغي اإ

ىل لك صنف من السلع لضامن انتقاء اخليار الأكرث قبوًل.  والإتالف املتاحة حمليًا ابلنس بة اإ

عادة تدوير السلع املتعدية .31 وينبغي أأن تسرتشد هذه املامرسة  وابملثل، يتعني عىل أأحصاب احلقوق حتسني دمع مفهوم اإ
ىل وضع عتبات خماطر مقبوةل ابس تخدام أ ليات رمسية منظمة مع توفري حامية اكفية  مببادئ الإدارة السلمية بيئيا استنادا اإ

دخال حتسينات تدرجيية ببذل هجود مناس   بة للعاملني. ويف البدلان اليت مل تمتكن بعُد من استيفاء هذه املتطلبات فورا، ميكن اإ
من املنظامت واحلكومات وأأحصاب احلقوق وابلزتاهما ودمعها. ويف هذا الصدد، ينبغي اس تخدام املبادئ التوجاهية اخلاصة 

عادة التدوير املنبثقة من اتفاقية ابزل دارة النفاايت املنبثقة من  ابإ من  برانمج الأمم املتحدة للبيئةواملبادئ التوجاهية اخلاصة ابإ
ىل اجلهات املعنية أأجل التثقيف بشأأن مم عادة التدوير وحتسيهنا. وفضال عن ذكل، ينبغي لأحصاب احلقوق أأن ينقلوا اإ ارسات اإ

ابملسؤولية املمتدة للمنتج بشأأن التقنيات الفعاةل واملبتكرة من أأجل معارف انطالقا من خططهم اخلاصة  ما اكتس بوه من
عادة التدوير.  حتسني اإ

 التربعات الإنسانية  .الد

لكثري من أأحصاب احلقوق املس تجوبني يف هذه ادلراسة مع التربعات الإنسانية ابلسلع ابعتبارها مسأأةل يتعامل ا .32
ن املنافع  ذ أأشار معظمهم أأهنم ل يؤيدون هذه املبادرات. ور م ما للشواغل اليت أأعربوا عهنا من وجاهة ظاهرة، فاإ حساسة، اإ

ي بذل اجلهود لرأأب هذا التباين املتصور بني املصاحل حىت يتقبل الاجامتعية لهذه الإجراءات ل تقل وجاهة. وذلكل ينبغ
جياد أ ليات مناس بة تضمن عدم تسبب السلع املتربع هبا يف  أأحصاب احلقوق املوافقة عىل التربعات أأكرث من ذي قبل. وينبغي اإ

ىل ذكل، ينبغي أأن تسامه هذه ال ليات يف احلد من اخملاطر املرتتبة عىل  رضر للأشخاص اذلين متنح هلم. وابلإضافة اإ
 احلقوق. أأحصاب

جراء اختبار مضمون للمواد  .33 ورمبا ميكن حبث معيار حمسن لتغيري التسميات أأو تغيري العالمات التجارية ابلقرتان مع اإ
عداد اتفاقيات حمددة توحض خمتلف مسؤوليات  املقدلة لكيال تتسبب يف الإرضار مبن يتلقوهنا. وميكن يف خطوة لحقة اإ

ف املشاركة وما يتوقع مهنا. وينبغي أأن حتدد هذه املبادرات بوضوح ال ليات وجوانب املساءةل لضامن عدم عودة الأطرا
ىل القنوات التجارية.  املنتجات املتربع هبا اإ

 املوارد املادية واملالية  .اءه

أأهنا. ففي الولايت املتحدة هناك خيارات ش ىت متاحة للتعامل مع تاكليف السلع املتعدية ومدة املنازعات القضائية بش .34
الأمريكية، يتحمل صندوق اخلزينة اخلاص ابلأموال املصادرة دفع اكفة تاكليف ختزين السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية 

تالفها، وذكل ابس تعامل الأموال املتأأتية من الأصول املصادرة للرشاكت الإجرامية واإ
. وتعفي هذه ال لية أأحصاب احلقوق من 13

                                                

النامية ابس تخدام أأفران  الإتالف السلمي بيئيا للمبدايت القدمية يف البدلان(، 2006من النص الأصيل؛ اكر هيلج اكرتنسن وأ خرون ) 627-624الصفحات 
خمزوانت الوقاية من  (،1997من النص الأصيل؛ منظمة الأغذية والزراعة ) 586-577من جمةل العلوم والس ياسات البيئية، الصفحات  9، اجملدل الإمسنت

 او بشأأن التخلص من املبيدات من منشورات الف 5، السلسةل يف أأفريقيا والرشق الأدىن والتخلص مهناالقدمية وغري املرغوب فاها بيدات امل 
13

، ورشة العمل الإقلميية بشأأن التخلص السلمي بيئيا من السلع ختزين السلع املتعدية اليت ت م مصادرهتا: جتربة الولايت املتحدة(، 2013بيرت فولر ) 
برانمج الأمم املتحدة التابعة للأمم املتحدة و  عية ل س يا واحمليط الهادئاللجنة الاقتصادية والاجامتاملتعدية عىل امللكية الفكرية، اليت ُعقدت ابلشرتاك بني الويبو و 
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ىل ذكل اسرتداد الأصول الإجرامية يف لك مناس بة لهذه الأغراض.  حتمل عبء تاكليف التخزين والإتالف وتكفل ابلإضافة اإ
وهناك جمال لتطوير أ لية ترشيعية مماثةل يتس ىن من خاللها اس تخدام عائدات اجلرامئ املرتبطة ابلتقليد من أأجل توفري دمع 

نفاذ الوطنية املتعلقة اب لسلع املتعدية عىل امللكية الفكرية. ولن تقترص هذه ال لية عىل التخفيف من العبء متوييل لأنشطة الإ
الواقع عىل احلكومات وأأحصاب احلقوق فامي يتعلق بتاكليف التخزين والإتالف حفسب، بل من شأأهنا أأن توجه أأيضا رساةل 

ذا ثبت أأهنا مت ىل الرشاكت الإجرامية مفادها أأن مجيع أأصولها س تصادر اإ جرامية.قوية اإ  ارس أأنشطة اإ

لزام اخملالفني املزعومني، يف مرحةل مبكرة من الإجراءات، بدفع كفاةل  .35 عادة النظر يف مقرتح اإ ولعل من املفيد أأيضا اإ
ىل   .14عىل التعدي لتغطية تاكليف التخزين والإتالف ابرزدليل مالية استنادا اإ

ىل تقليص الأطر الزمنية الطويةل اليت تس تغرقها املنازعات  15وقد ُاقرتحت يف دراسة سابقة .36 بعض التدابري الرامية اإ
 القضائية، ومن مث تقليص تاكليف التخزين.

 الرصد وجتميع املعلومات .اوو 

تالف السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية والتخلص مهنا  .37 ىل ما تقدم، ميكن حتسني املامرسات املتعلقة ابإ ابلإضافة اإ
رساء منصة للرصد واملعلومات، تكون قامئة بذاهتا، أأو حبذا مندجمة مع املبادرات  بطريقة مأأمونة بيئيا وذكل من خالل اإ

بشأأن مجع  ،اليت تديرها منظمة امجلارك العاملية ومكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية واحلكومات الوطنية، القامئة
سلع املتعدية عىل امللكية الفكرية اليت تصادر عىل الصعيد العاملي. وينبغي حتديدا أأن جيمع املعلومات للتعامل مع أأجحام وأأنواع ال 

ن اكنت خطرة أأو مؤثرة عىل الصحة أأم ل(،  هذا النظام معلومات عن طبيعة السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية )مثال، اإ
تالفها أأ  عادة تدويرها، والكياانت امللكفة هبذه والكيفية اليت س تخزن هبا، والأسلوب املس تخدم سواء يف اإ و التخلص مهنا أأو اإ

نفاذ، أأحصاب احلقوق(، ومقدار التاكليف املرتتبة عن التخزين ومعلية الإتالف، واملسائل الإدارية أأو  املهام )مثل سلطات الإ
ن وجدت. وينبغي كذكل أأن تتيح هذه املنصة تبادل املعلوما ت وتقدم ادلمع واملالحظات الاجامتعية أأو البيئية املطروحة، اإ

فامي يتعلق ابخليارات املناس بة املتاحة لإتالف املنتجات املتعدية عىل امللكية الفكرية أأو التخلص مهنا، وأأي أأوجه تقدم 
من شأأهنا أأن تساعد عىل حتسني اخلربة  تدريباتملموسة يف التكنولوجيا والابتاكر ذات صةل، وأأي دروس مس تفادة أأو 

ىل احلد الأدىن.  التقنية والوعي  البييئ مع ختفيض التأأثريات واخملاطر عىل البيئة والصحة العامة اإ

  

                                                

-http://www.unescap.org/sites/default/files/infringing-goods، متاح عىل املوقع: 2013نومفرب 22و 21نكوك، اتيلند، ، يف ابللبيئة
peter_0.pdf  

14
ة يف حقوق امللكية الفكرية، التدابري التصحيحي(، 2010الفريق العامل املعين ابملسائل القانونية التابع للمرصد الأورويب املعين ابلتقليد والقرصنة )  

  http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/corrective_measures_en.pdf: املوقعاملتاح عىل  ،3 الصفحة
15

 منطقة أ س يا واحمليط الهادئملقدلة واإتالفها يف دراسة متعلقة ابلأساليب املتبعة حاليا يف التخلص من السلع ا(، 2010دايفيد بالكميور )  
(WIPO/ACE/6/8 الفقرة ،)متاحة عىل املوقع:98 ،  http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=143352 

http://www.unescap.org/sites/default/files/infringing-goods-peter_0.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/infringing-goods-peter_0.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/infringing-goods-peter_0.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/corrective_measures_en.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=143352
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 خامتة .سابعا

تالفها أأو التخلص مهنا ل متثل يف  .38 من الرضوري الإقرار بأأن السلع احملجوزة املتعدية عىل امللكية الفكرية واملرخص ابإ
هنا ىل مشالكت النفاايت التقليدية  ضافتُ أأيضا مشالكت  تطرح حد ذاهتا نفاايت رئيس ية جيب التعامل معها حفسب، بل اإ اإ

ن الرضوري التعجيل ابستبعاد ومع ذكل مفلأهنا غالبا ل تس تويف معايري اجلودة و تكون ذات تركيبة مريبة/غري معروفة. 
ىل أأن الرشاكت الإجرامية يه من ينتج السلع املتعدية عىل  هذه ىل ذكل، وابلنظر اإ السلع من القنوات التجارية. وابلإضافة اإ

زاء املسؤولية أأو املساءةل فامي  بداء تردد متفهَّم اإ نه ي م يف معظم الأحيان اإ امللكية الفكرية ويتجر هبا بصورة غري مرشوعة، فاإ
ىل الع نفاذ )مثال، املموةل من دافعي خيص هذه السلع، نظرا اإ ىل واكلت الإ بء املايل الكبري اذلي متثهل هذه السلع ابلنس بة اإ

غري املرشوع. ور م ذكل،  الإجتارالرضائب( وأأحصاب احلقوق، حيث ميكن يف واقع الأمر اعتبار هذين الطرفني حضااي لهذا 
جناز ختزين هذه السلع املتعدية عىل امللكية الفكري ذا أأريد اإ نه يلزم التعجيل اإ تالفها والتخلص مهنا بطريقة مأأمونة بيئيا، فاإ ة واإ

يالء املزيد من الاهامتم لبناء القدرات الإدارية والتقنية وحتسني الإجراءات ورصد ودمع هذه الأنشطة، خاصة يف البدلان  ابإ
ل مبزيد من التعاون والالزتام احلريص بني مجيع الأطراف ا  ملترضرين.النامية. ولن يتأأىت ذكل اإ

 ]هناية الوثيقة[


