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  2015نیسان  18-13قرار اللجنة التنفیذیة، كیب تاون، جنوب افریقیا، 

  "و مدخالت المستخدمالتعاون بین المكاتب "

ي المھنة الحرة على نطاق واسع فتلك  مصالح لیمثالمعنیة بت وھي المنظمة الدولیة، الملكیة الفكریة لمحامیناالتحاد الدولي  
وب افریقیا جن -في كیب تاونالذي عقد  التنفیذیة لجنتھمؤتمره الدولي واجتماع خالل فعالیات  صدراو قد  أنحاء العالم، مختلف

   التالي:  ، بیانھ2015نیسان  18إلى  13لفترة من ا إبّان

 یؤمن كذلك والقوانین  تشریعولمدة طویلة مراقبا معتمدا في الكثیر من عملیات عمل قد   الملكیة الفكریة لمحامیناالتحاد الدولي 
 السنین،    مارسات المتصلة بالملكیة الفكریة على مرّ قدم مساھمات إیجابیة في المعاھدات والقوانین والمقد أنھ ب

لق علیھا اسم مجموعات أط المتبادل من خاللتعاون الفي العالم بتطویر   للملكیة الفكریةالمكاتب الرئیسیة  قیامإلى  أیضاً  مشیراً 
IP5 ،TM5  وحالیاID5 ، األطراف ثالثيبشكل تعاون الإطار توسیع و ذلك في ، 

ً بعین  ن ماإلجرائیة والتنظیمیة  الجوانب ةمبدئی بصورةغطت قد أن المواضیع التي تناولتھا ھذه المجموعات ب االعتبارآخذا
 قانون الملكیة الفكریةالحالي لتشمل محاور جوھریة من  أنھا تتوسع تدریجیا في الوقت سات المكاتب عالوة عليممار

 ،  بھوالممارسات المتعلقة 

من اجل ان یمثل بشكل رئیسي قطاع واسع من السلطات القضائیة الخاصة   IP5فانھ تم انشاء مجموعة قطاع أضافة الي ذلك 
  ،  و توفیر مدخالت الیھا  IP5بمكاتب

ان اعضاء االتحاد الدولي للملكیة الفكریة المتعارف علیھم بانھم یمثلون قطاع واسع من مستخدمي نظام الملكیة الفكریة  ومؤكداً 
االفراد و الشركات الصغیرة و الجامعات و الشركات الكبیرة و قد رحبت مكاتب الملكیة الفكریة لھذه المجموعات ، متضمنا 

بشكل منفرد بمدخالت االتحاد الدولي للملكیة الفكریة باعتباره مشاركا بوجھة نظره عند المناقشة القانونیة وفقا للمارستھ و 
 التغیرات المتوخاة 

یة فیما بین مكاتب الملكلذات قیمة أقل في إطار التعاون  اعتبار تلك المدخالتعلى عدم وجود أي سبب یدعو إلى  كذلك ومؤكداً 
  الفكریة

ضمان تحقیق توازن و ذلك ل ID5و  TM5 و IP5لمشاركة في مجموعات ل  -مكاتب الملكیة الفكریة -تلك المكاتب حیث یحث
 تبمناقشات تلك المكامن خالل إشراك االتحاد الدولي بشكل منھجي في  تلقونھایآراء المستخدمین التي مناسب في مدخالت و

  مع المستخدمین. 


