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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 التاسعةالدورة 
ىل  3جنيف، من   1024مارس  5ا 

 
 

إجراءات وتدابري وقائية لتكملة تدابري إنفاذ القوانني، بغية تقليص حجم سوق السلع املقرصنة 
 واملقلدة

عداد نفاذ حق املؤلف وامللكية الفكرية، واللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية أأماندا  من ا  لوثريينجني، كبري املديرين، ا 
(CIPCجنوب ،)  1فريقيا.أأ 

 (CIPCمقدمة يف ادلور التنظميي وهمام اللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية )

هيئة قانونية تعمل كواكةل مس تقةل اعتبارًا من ( CIPCالفكرية )اللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية أأصبحت  .2
 .1002لس نة  12، وذكل يف أأعقاب صدور قانون الرشاكت اجلديد رمق 1022 مايو

(، حيث بدأأت العمل يف جنوب the dti( كيااًن اتبعًا ال دارة التجارة والصناعة )CIPC) ذكل التارخي، اكنتوقبل  .1
يف (، والذلان أأصبحا SACRO(، ومكتب تسجيل الرشاكت )SAPTOوالعالمات التجارية )أأفريقيا مككتب للرباءات 

وعند بداية تطبيق قانون الرشاكت اجلديد، (. CIPROوقت الحق مكتبًا لتسجيل الرشاكت وحقوق امللكية الفكرية )
نفاذ حقوق امللكية الفكرية )CIPROُأدمج ) ئة قانونية جديدة ( ليشالك سواًي هي OCIPE( مع مكتب الرشاكت وا 

 (.CIPC) للجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكريةف اليوم ابر  مس تقةل، تعمل ككيان اعتباري خارج أأهجزة ادلوةل، وتُع  

 :(، وفقا ملا متليه علهيا اختصاصاهتا الترشيعية، اجملاالت التاليةCIPCهمام )تتضمن  .3

نفاذ حق املؤلف وامللكية والهيئات التعاونية والعالمات التجارية الرشاكت  - وبراءات الاخرتاع والتصاممي، وا 
 .الفكرية

                                                
1

آراتُعرب   آ ء املؤلف وال تُعرب ابلرضورة عن الآراء الواردة يف هذه الوثيقة عن أ  يف الويبو. راء الأمانة أأو أأي من ادلول الأعضاءأ
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ال اعتبارًا من CIPCمعلية حتديث )اس تغرقت  -  .1023سبمترب  2( عدة س نوات، ومل يُس تمكل هيلكها اجلديد ا 

ظام التحسينات اليت نفخر ابس تعراضها مضن هذه الوثيقة: رمقنة العديد من جسالت الرباءات، واس تحداث نومن بني  .4
يداع ا لكرتوين للطلبات اجلديدة املتعلقة ابلعالمات التجارية وبراءات الاخرتاع والتصاممي وحق املؤلف يف الأفالم ال  لال 

ميان قوي داخل )  .( بأأن التعاون هو سبيل حتقيق الابتاكرCIPCالسيامنئية. وهناك ا 

لماام ابللواو  والقوانني، ورري ذكل من ( أأيضا التثقيف والتوعية والتعرف عىل مسببات عدم الاCIPCهمام )تتضمن  .5
نفاذ املعينة. وتمتثل الأولوايت العليا لعمل ) جراءات اال   :(، عىل سبيل املثال وليس احلرص، يفCIPCا 

املصاحل القومية ملبارشة الأعامل التجارية مبا يضمن احرتام حق أأحصاب  الرش يدة والسلوكياتتعزيز احلومكة  •
 ؛كريةوأأحصاب حقوق امللكية الف

ىل تشجيع الابتاكر واال بداع يف جنوب أأفريقياتعزيز اجلهود و  •  ؛الرامية ا 

 ؛ تسويق امللكية الفكرية اخلاصة جبنوب أأفريقيا بوجه عامو  •

ماكانت و  • ىل حاميهتا وتسويقهاIKمعارف الساكن الأصليني )تعزيز ا   .( واحلاجة ا 

ق تشجيع الابتاكر واال بداع، اكن لزامًا علينا جمال العمل واذلي يتسم ابلأولوية القصوى، ويف س ياوكجزء من  .6
ىل مفهوم جديد  مواهجة واس تكشاف التدابري البديةل  نس تطيع من خالهلاس تحداث أأسلوب جديد للقيام ابلأعامل. والتوصل ا 

 .لتعزيز وحامية حقوق امللكية الفكرية يف جنوب أأفريقيا

 الهنج املتوازن

ورقة معل وتقدميها  مرشوعدلعوة املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( ال عداد  اس تجابةً هذه الوثيقة  تبلورت .1
نفاذ ) ىل مشاركة اخلربات ACEخالل اجامتعات اللجنة الاستشارية املعنية ابال  ( يف دورهتا التاسعة. هتدف هذه الورقة ا 

جراءات فامي يتعلقالوطنية  ىل اختاذ ا  نفاذ املطلوب. ويف هذا تدابري وقائية الس تكامل  ابلتدابري البديةل اليت قد تؤدي ا  اال 
الس ياق، يتعني أأن يكون هذا الهنج قادرًا عىل حتقيق التوازن بني خلق الوعي مبزااي حقوق امللكية الفكرية وخدمة الصاحل 

 .العام

 طبيعة السلع املقدلة واملقرصنة

بني ادلول الأعضاء  القرصنة. ومن أأجل تعزيز تعاون قويابلقطع العديد من املشالك واخملاطر املرتبطة ابلتقليد و هناك  .2
نفاذ و  السلطات العامةسوف تعمل منتظم للمعلومات والتعرف عىل أأفضل املامرسات، هبدف تبادل  أأحصاب املصاحل املهمتني اب 

 .اطرحتسني فعالية اجلهود املبذوةل يف هذا الصدد والتخفيف من حدة هذه اخمل عىلمعا حقوق امللكية الفكرية 

نفاذ ابلشلك اذلي اعتدان ويف س ياق  .9 اجلهود املبذوةل من جانبنا لتحقيق هذا التوازن، اكن لزامًا علينا أأن ندرك أأن اال 
عليه، ومحالت التثقيف والتوعية اليت اكنت تمت مبعزل بعضها عن بعض، مل حتقق النتاجئ املطلوبة يف أأي وقت من الأوقات. 

نفاذ القوانني يف هذا العرص التكنولويج ؤ واكبة التحدايت اليت تواجه املساملواهجة مليتعني تغيري خطة ذلا اكن و ولني عن ا 
 .اذلي نعيشه حاليا

نفاذ وحامية قوانني امللكية الفكرية، ولكن مفن انحية،  .20 ذاكء الوعي بفوائد نظام قوي ال  يتعني عىل ادلوةل العمل عىل ا 
الرأأي العام بشأأن طبيعة الأرضار اليت نواهجها عند اس تخدام واس هتالك املنتجات علهيا أأيضا التأأكد من توفر الوعي دلى 

 .املقدلة واملقرصنة
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نفاذ مس هتدف يتصف ابلفعَّالية، ، هذا العملوابلتوازي مع  .22 جيب أأيضًا تصممي رساةل هامة تُب َن  عىل أأساس حتقيق ا 
السهل عىل أأي دوةل الاحتفاظ بقدرة تنافس ية يف  ويكون متبوعًا بعقوابت جنائية يف ظروف وأأحوال مناس بة. ليس من

نفاذ حقوق امللكية الفكرية.  الاقتصاد العاملي يف ظل مواهجة التحدي املمتثل يف الابتاكر، ومن أأحد جماالت هذه التحدايت: ا 
نفاذ؟ وكيف وابلتايل، ما يه الأساليب أأو وسائل الانتصاف الأخرى اليت ميكن اس تخداهما بفعالية دلمع اسرتاتيجيات ا ال 

 ؟ميكننا اكتشاف هذا التوازن ادلقيق

 التعاون مفتاح النجاح

"شعبة الصناعات اال بداعية" مضن الهيلك التنظميي اجلديد للجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية ُأنشئت  .21
(CIPC وُأنيط هبا ،)نفاذ حقوق امللكية الفكرية والتثقيف والتوعية وتسجي ل حقوق املؤلف يف الأفالم الرتكزي عىل جماالت ا 

 .والأحباثوادلعوة العامة الس ياسات والتسجيالت املرئية و 

 :بعد الأهداف الرئيس ية احملددة لتكل الشعبةوالتايل  .23

نفاذ  - ُ اال  ِهةل واحملمية قانوانالفعَّال حلقوق امللكية الفكرية امل  ؛ؤ 

 ؛وليات امللكية الفكريةؤ ذكل عامة امجلهور بشأأن حقوق ومس ، مبا يفاملصاحلالوعي بني مجيع أأحصاب خلق و  -

دارات الرشطةتثقيف و  - نفاذ القوانني يف هجات أأخرى مثل امجلارك وا   ؛النظراء العاملني يف جمال ا 

 ؛ عدد الأفالم والتسجيالت املرئية اجلاري تسجيلها كحقوق ملكية فكريةزايدة و  -

ىل ضامن قدرتنا عىل تعزيزهيدف و  - كفاءة املس ئولني عىل تزويد واضعي الس ياسات يف جنوب  الاقرتاح ا 
نفاذ القوانني السارية بغرض ماكحفة التقليد أأفريقيا ابملعلومات اليت حيتاجوهنا لتصممي س ياسات فعَّ  اةل، مع تعزيز ا 

 .والقرصنة عرب البالد

ن بني مجيع الأطراف املشاركة. اكن أأخذت الوحدة املنشأأة حديثا عىل عاتقها التأأكيد عىل حتقيق التعاو والأمه من ذكل،  .24
نفاذ" ) نشاء هيلك فعَّال ُأطلق عليه "اللجنة احلكومية ادلولية لال  (. وقد رشعت هذه IGECالتعاون حارضًا من خالل ا 

. تعمل هذه اللجنة عىل ضامن التعاون الفعَّال بني خمتلف اال دارات احلكومية 1006اللجنة يف تنفيذ هماهما اعتبارًا من عام 
نفاذ القوانني. وقد حتققت الأهداف الفردية للك طرف، وبُذلت اجلهود احلثيثة لبلوغ الأهداف و  القطاع اخلاص فامي يتعلق اب 

 .املطلوبة وحتقيق النتاجئ املرجوة

، يتعني حتديد الأهداف املشرتكة الفعيل. ففي س ياق هذا التعاون الفعيلأأوجه التعاون يدمع هذا الكيان مل ومع ذكل،  .25
عي حنو حتقيق مبادرات مشرتكة. ومن بني العنارص الهامة لهذا التعاون: توفري مزيانية واحدة بغرض دمع الأهداف والس

عىل وجه اخلصوص، يف محالت التوعية، حيث تظهر فعالية هذا الأمر، النتاجئ املرجوة. ذا سوف يدمع بدوره وه ،املشرتكة
 .خالل رساةل قوية يمت تكرارها عىل مدى فرتة طويةل من الزمنمن املرحج حتقيق التغري املطلوب يف السلوك من 

تباع هنج خمتلف عن امحلةل ادلعائية المنطية "محةل ماكحفة القرصنة"، وانبثق وابال ضافة  .26 ىل ا  ىل ذكل، ظهرت احلاجة ا  ا 
 .(BYO²"كن خفورًا بوطنك واشرت احمليل" ) (Be Your Own Buy Your Ownمفهوم محلةل دعائية جديدة: )

بداع للرتكزي علهيا، ويه: الأفالم واملوس يقى والكتب والربجميات والألعاب اال لكرتونية. حتددت  .21 مخسة جماالت لال 
تلعب حقوق املؤلف دورًا رئيس يا يف هذه اجملاالت، ولكن تمتتع معظم املنتجات أأيضا مبزيد من امحلاية من خالل العالمات 

القامئني بدور رئيس سواء مبلكيهتم حلصص فاعةل أأو حباميهتم حلصص فاعةل يف  بني حتديد ثالثة العبني من التجارية املسجةل. مت
لهيم. ُاختري هؤالء "الرشاكء" عىل وجه التحديد عىل أأساس دورمه احملمتل يف زايدة  قطاع الصناعات اال بداعية والتقرب ا 
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ومن بني عىل أأساس اجلهات الأكرث ترضرا من أأنشطة القرصنة. وحامية اال بداعات احملمية بقوانني حقوق املؤلف، أأو 
"بلك خفر من جنوب  (Proudly South Africa: )املشاركني يف هذا اجملال منظمتان من أأكرث املنظامت رري الرحبية أأمهية

تواجه اليت (. وانضمت مؤسسة مايكروسوفت SAFACTأأفريقيا" و"احتاد جنوب أأفريقيا ملاكحفة رسقة حق املؤلف" )
 .مشالك كبرية فامي يتعلق بقرصنة الربجميات والألعاب اال لكرتونية كحليف اثلث يف رشاكة التعاون هذه

 فكرة بديةل

يقاعات اذلي حتدث يف بعض احلاالت بشلك ينطوى  .22 تأأخري النرب )الرتخمي( يف املوس يقي عىل مجموعة متنوعة من اال 
يقاعات وتتداخل يف جزء من اللحن أأو خالل اللحن لكه وتشلك مقطوعة موس يقية رري متنامغة.  رري متوقع. حتدث هذه اال 

يقاع موس يقي الولتوضيح الأمر بصورة أأكرث بساطة، متثل لكمة الرتخمي مصطلح عام " ضطراب أأو فقد التنا م املنتظم ال 
يقاعية يف مواضع حيث ال يكون من املتوقع حدوهثا يف املعتاد". هذا هو القصد من وراء  ظهار نغامت ا  معني": "تركزي أأو ا 

ِدث اختالفًا جوهرايً BYO²محةل   من ، وهو حماوةل طرق سبيل "رري مأألوف" يك يلعب دور اللحن الاس تثنايئ اذلي قد حُي 
 .حيث لفت الانتباه

هجود التعاون، يف الأساس، بغرض دمع حامية حقوق امللكية الفكرية خالل فعاليات بطوةل كأس الأمم الأفريقية نشأأت  .29
آنذاك يف خلق وعي 1023لكرة القدم اليت ُأقميت يف جنوب أأفريقيا خالل يناير  . متثل هدف مواد التسويق اليت ُُصمت أ

أأيضا غرس شعور ابلثقة بني الزائرين من خارج البالد وعامة الشعب  اس هتدفتكرية بوجه عام. كام بشأأن حقوق امللكية الف
أأثبتت اجلنوب أأفريقي لرشاء واس هتالك املنتجات ذات العالمات التجارية خالل فعاليات دورة كأس الأمم الأفريقية. 

، كام أأثبتت خطأأ الاس هتانة ية والثقافية والاجامتعية لأي بدلأأمهية حقوق امللكية الفكرية يف التمنية الاقتصادادلراسات العلمية 
نفاذ القوانني، هبا.  ذاكء الوعي وا  ىل محةل ذات اهامتمات تركز عىل ا  منت الفكرة عىل حنو مماايد، وازداد التعاون وحتول ا 

BYO². 

بداعيعترب اال بداع  .10 لهيا مكورد عاملي. متتكل مجيع شعوب العامل عنارص لال  ميكن تعزيزها وتطويرها. ال هيدف  مسة يُنظر ا 
ىل حتقيق فوائد جتارية حممتةل.  ىل الارتقاء مبس توى القدرات الشخصية حفسب، ولكنه هيدف أأيضا ا  هذا التعزيز والتطوير ا 
وذلكل، اكن اال بداع، مكجال من جماالت الرتكزي املس هتدفة، هو اخليار املفضل ابلنس بة للبدلان النامية مثل جنوب أأفريقيا 

 .تدشني محةل من هذا القبيلل 

 كيف اضطلعنا هبذا العمل

، وهو اليوم املوافق لليوم العاملي للملكية الفكرية، 1023أأبريل  16يف  BYO²للتدشني املبديئ محلةل مت التخطيط  .12
حمدد مس هتدف. واذلي حُيتفل به يف مجيع أأحناء العامل. أأاتح هذا اليوم فرصة الختبار بعض الأفاكر واملفاهمي املتعلقة بسوق 

آخرين من ذوي الصةل  ابلتوافق، ُاحتفل هبذا اليوم يف جامعتني، واحدة يف بريتوراي، والأخرى يف ستيلينبوش. وُاختري رشاكء أ
 .ونُظمت همرجاانت احتفالية متحورت حول امللكية الفكرية

امتهمم حبقوق امللكية الفكرية، ليس التخيل عن املفهوم التقليدي محلةل ماكحفة القرصنة السابق حتمس الأفراد واهأأظهر  .11
ساءة اس تعامل أأو سوء اس تخدام حقوق امللكية الفكرية اليت اكنت تركز علهيا امحلةل السابقة،  فقط بسبب ختوفهم من عواقب ا 

الل تقامس املنافع واحلقوق عوامل أأخرى من جراء هذه امحلةل املبتكرة. وقد حتقق هذا من خاكن حتمسهم بدافع ولكن 
بداعاهتم اخلاصة حبرية اتمة من خالل املسابقات ؤ واملس وليات. واس تطاع امجليع الاحتفال حبقوق امللكية الفكرية واب 

 .واس تعراض املواهب اال بداعية احمللية
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مضار وعواقب القرصنة اكن يركز عىل القرصنة أأيضا، وهو املفهوم اذلي عن املفهوم التقليدي ملاكحفة  الابتعاديُعين  .13
والتقليد، الالماام من جانبنا ابنهتاج رساةل بديةل. حيث تطلب الأمر تقدمي رساةل تدمع اجلانب اال جيايب حلقوق امللكية الفكرية. 

تكون مبثابة وس يةل تأأثري يف الطلب عىل منتجات رري أأن لسلوك القومي، و اويتعني عىل تكل الرساةل أأن تتضمن ماكفأأة 
ىل تغيري يف سلوك املس هتكل. كام تضمنت الرساةل أأيضًا عددا من اجلهود البديةل مع رسائل وس بل خمتلفة و  مضمونة، تؤدي ا 

 .لتيسري الأمر عىل عامة امجلهور يف س ياق انهتاج الصائب من الأمور

 عناء ابلنجاحات: ساقان قويتان لالنطالق دونالاحتفال 

ىل تعزيز الاحرتام حلقوق امللكية الفكرية. فضال عن اجلامعات رشياكً مثاليًا يف س ياق الاضطتعد  .14 الع بأأي هجد يريم ا 
تناسب خشصية الطالب والعلامء أأيضا مع السوق املس هتدفة، فعادة ما يسهم توفر اتصال جماين عرب اال نرتنت مع رسعة اتصال 

 .عالية يف سهوةل احلصول عىل املنتجات

ت  .15 معَّ لكيات احلقوق بلك مهنام، وأأنشأأت لك جامعة "كرس يًا للملكية اجلهود املبذوةل دعام صادقا من خالل  اجلامعتاند 
نفاذ املس هتدفة من  الفكرية" داخلها. وقد سامه هذا أأيضا يف دمع مبادرات التوعية. كام اكن من السهل أأيضا تيسري تدابري اال 

 .ت االتصال ادلاخلية للكتا اجلامعتني من خالهلخالل الاس تعانة مبحور مركزي لتنس يق التعامل بني ش باك

أأبريل، احتفااًل ابملساهامت القي ِمة  16املهرجاانت يف مجيع أأحناء العامل يف اليوم العاملي للملكية الفكرية املوافق ُأقميت  .16
مفهوم "اال بداع: اجليل عىل خالل هذه املناس بة  1023للمبتكرين واملبدعني من مجيع أأحناء العامل. وقد مت الرتكزي يف عام 

القادم". وُدِعيَّ الطالب للحضور ومشاهدة كيف تعمل امللكية الفكرية وكيفية مسامههتا يف ازدهار الأفالم واملوس يقى والفنون 
 .وكيفية معلها مكحرك ودافع لالبتاكر التكنولويج مبا يسهم يف تشكيل العامل اذلي نعيش فيه –

الهبجة وحققت جناحات كبرية. ويف خالل الأس بوع السابق ليوم امجلعة املوافق الاحتفاالت مبظاهر شديدة اكتست  .11
خبارية الثنني من الفعاليات الصباحية أأثناء تناول اال فطار.ُأجريت أأبريل،  16 جيايب  الرساةلترافقت  تغطية ا  وحتويل مع توجه ا 

ىل مف (antiاملصطلح التقليدي السابق املرتبط مبفهوم "ضد أأو ماكحفة ) ىل "ماكفأأة السلوك " ا  هوم جديد، وحتديدًا حتول ا 
بداع  .القومي" وأأصبح هذا املفهوم اجلديد هو الشعار الراجئ اجلديد للمحافظة عىل الأفاكر، كحجر زاوية لال 

، واهمت بتسليط BYO²متامًا مع الأهداف املرجوة من شعار  1023مفهوم اليوم العاملي للملكية الفكرية لعام اتسق  .12
يف اجملمتع، ويف الاقتصاد بوجه  للأفاكر واال بداعهجود التعاون. وقد سامه هذا اليوم يف تذكري امجليع ابدلور الأكرب الضوء عىل 

ف هُم أأمهية احملافظة عىل التلكفة، وت   تكنعام. جيب عىل اقتصاد انم مثل اقتصاد جنوب أأفريقيا حامية الابتاكر واال بداع همام 
 .لية من خالل حامية امللكية الفكريةحقوق الفنانني واملبدعني الأص 

. اكن 1024أأبريل  16احملمتل تدشيهنا يف  BYO²" محلةل رسيعاليوم عىل شلك "اس تعراض  أأثناءالأنشطة ُُصمت  .19
BYOالغرض من فكرة ربط الأنشطة برسائل 

2
تتضمن محةل " املؤلفات احملمية. خ س  السلوك اال جيايب، وتثبيط ن  هو تشجيع  

بداعاتك الشخصية يف أأعامكل، " عنارص تتصل حبامية امللكية الفكرية مثل "كن خفورًا بوطنك كن مبتكرًا، عرب  عن اعمتد عىل ا 
". ومىت فعل املرء ذكل، فسوف حيرتم أأيضا ملكية واعما هبويتك الشخصيةهويتك، كن أأفضل ما ميكن أأن تكون، كن صادقًا 

ىل ذكل، الآخرين الفكرية.  ىل ا حفز الابتاكر لتخليق أأش ياء جديدة وادلعوةالرسائل تضمنت وابال ضافة ا  لتحيل ابلروح ا 
ومن مث املنتجات احمللية لتمنية اقتصاد  ،يف الهناية، يمتحور الأمر أأيضا حول دمع اال بداع احمليلوالابتاكرية ودمع الأصاةل. 

ىل دان. بال ذاكء الشعور ابلفخر جتاه منتجاتنا الوطنية مبا يدمع اقتصاد وهيدف هذا ا  جنوب أأفريقيا. تتضمن محةل "اشرت ا 
 .أأو تشارك يف نسخها بصورة رري مرشوعة الغري منتجاتك احمللية" مبادئ مضنية أأخرى مثل، ال تنسخ أأعامل
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نفاذ عىل حنو استبايق، مت تنفيذها يف الأسابيع السابقة ليوم وليت أُ كام  .30 عة لال  مَّ أأبريل.  16أأمهية مماثةل لعمليات ُمج 
نشاء "فريق العمل املعين ابجلرامئ احلاسوبية" واذلي يعمل ش بكة ات املس هتدفة عىل ركَّزت تكل العملي اال نرتنت. وشهدت ا 

 ." عن مواقع القراصنةجتميع معلوماتبشلك وثيق مع مقديم خدمات اال نرتنت بغية "

نفاذ، أأصبح من الرضوري قيامودعام  .32 ابدلعوة لتسجيل  CIPCاللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية  ال جراءات اال 
ىل رفع 2911مجيع الأفالم، ومنتجات احملتوى املريئ وفقًا لقانون الأفالم السيامنئية لس نة  ذا ما اضطر صاحب احلق ا  . فا 

جراءات التقايض و دلياًل اكفيًا لتيسري قضية مدنية أأو جنائية، فيكفيه شهادة التسجيل  جنازها ا  يف وقت أأقرص، كام توفر تكل ا 
 .قية أأكربالشهادة موثو 

 اخلامتة

ىل ساقني قويتني  الراييض السلمي حيتاج .31 عىل التقدم يف ظل أأجواء تتسم ابلتنافس ية الشديدة. ويس تلزم  ىيك يقو ا 
تباع هنج متوازن.  جياد س بل بديةل ومبتكرة. ويف هذا الس ياق، يتطلب الأمر ا  احلد من جحم سوق السلع املقدلة واملقرصنة ا 

لن يكون الشخص الراييض قادرًا عىل التقدم برسعة تنافس ية. ذلكل يصبح من الأمور فمل يمت تقوية الساقني وتدريهبام،  نا  و 
نفاذ الفعَّال وخلق مس توى من الوعي يشجع عىل تغيري يف السلوك ويعمل عىل خفض  الهامة جدًا حتقيق التوازن بني اال 

 .الطلب عىل املنتجات املقرصنة

أأن التوجه البديل البعيد عن هجود ماكحفة القرصنة يؤيت مثاره  1023اليت جرت يف عام الت التجريبية أأظهرت احملاو .33
املرجوة. اس هتدف احلدث الافتتايح اذلي ُعقد يف اجلامعتني جذب انتباه وسائل اال عالم. وبث الرئيس التنفيذي للمنظامت 

ذاعية يف اجلامعتني. وحظيت الاحتفاالت املشاركة رسائل دلمع أأهداف اليوم العاملي للملكية الفكر  ية. كام ُأتيح عقد مقابالت ا 
يف ذكل اليوم بدمع الأسواق احلرفية أأيضا، حيث شارك أأعضاء محةل "بلك خفر من جنوب أأفريقيا" بعرض املنتجات احمللية 

 .اليت تمتزي ابلطابع اال بداعي

الأاكدمييون  وشاركحامسًا ورغبة يف الاس تفادة من الفرصة.  املشورة القانونية جمااًن أأيضا للطالب اذلين أأبدوادمت وقُ  .34
خرباهتم جمااًن طوال اليوم. قُي ِمت التغطية اال عالمية بتقدمي وبعض اخلرباء املتخصصني العاملني يف خمتلف ماكتب احملاماة 

اكن من أأحد الأهداف العامة ر. بشلك الفت للنظ والنتاجئ احملققة يف هذا اليوم، وحقق مس توى املردود العام تقديرات عالية
آاثر مشلكة التقليد والقرصنة. ويف املس تقبل،  سيمت تكوين فريق معل للرشاكة هو جتميع اال حصاءات للمساعدة يف تقيمي أ

طار  دارة حمليل الس ياسة للصناعات اال بداعية يف متخصص يعمل يف ا  فعَّاةل لقياس جحم مشرتكة و مهنجيات ال عداد  CIPCا 
 .الاقتصادية للتقليد والقرصنة داخل جنوب أأفريقيا-الاجامتعيةالآاثر 

اجلهود املشرتكة مجليع الرشاكء وزمالهئم يف س ياق حتقيق هنج متوازن للميض قدما، نأأمل يف توطيد ومن خالل  .35
ية الفكرية من وتعزيز هجود أأحد أأجنح الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص لالرتقاء مبس توى الوعي والاحرتام حلقوق امللك 

جراءات  نفاذ قوانني حامية امللكية الفكرية. خالل ا  ىل ا   :ويف اخلتام، أأود أأن أأؤكد مرة أأخرى عىلهتدف ا 

منا نبتت من بذرة واحدة صغرية.، ما حولهاارتفاعها  تجاوزي الشجرة اليت   ا 

ىلاذلي يصل  البناء منا يبدأأ أأعىل من تسعة طوابق يف ارتفاعه ا   (64)اتو دي تش نغ حبفنة من الرتاب  ، ا 

 ما تزال صغرية.  بيامنما تزال سهةل، ومق بعمل الأش ياء الكبرية بيامن مق بعمل الأش ياء الصعبة 

لف ميل تبدأأ خبطوة واحدة  الو تزو -(64)اتو يت تشانغ -رحةل الأ
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