
تعقد

)D.S.P.C.F.( مؤسسة الدراسات والتنمية والعيادة الرتبويه يف بريوت

)A.I.L.C.C.( والجمعية الدولية ملكافحة الجرائم االلكرتونية يف باريس

بالتعاون مع

إتحاد املهندسني العرب

ومجلس الوحدة اإلقتصادية العربية

ووحدة خرباء فض وتسوية منازعات امللكيه الفكريه باملجلس العريب للقضاء العريف

وغرفة التحكيم وفض وتسوية املنازعات العربيه

بحضور الدكتورة مها بخيت

 )وزير مفوض- مدير ادارة امللكية الفكرية يف جامعة الدول العربية(

ملتقى علمياً وعملياً 

حول

امللكية الفكرية وحامية امن املعلومات
»االجراءات – القرصنة – الحامية«  

يومي11 و12 ايار / مايو 2017
بريوت- الروشة- فندق رامادا )السفري سابقاً(

	  

	  



املحاور:

-1 جرائم امللكية الفكرية وفق الترشيعات الوطنية.

-2 جرائم املصنف الرقمي )امللكية الفكرية الرقمية(.

-3 قضايا واحكام قضائية لجرائم امللكية الفكرية.

-4 القواعد االجرائية لجرائم امللكية الفكرية.

-5 الحامية املدنية والجنائية للملكية الفكرية.

-6 العالمات التجارية الرقمية وحامية امن املعلومات.

-7 جرائم املحتوى الرقمي املحمي وفق قواعد حامية امللكية الفكرية.

-8 الجوانب املوضوعية للجرائم املعلوماتية.

-9 موقف القضاء اللبناين يف قضايا امللكية الفكرية.

الجهات املستهدفة :

القضاة – املحامني – املهندسني – وزارة االقتصاد – وزارة الصناعة – جمعيات الفنانني واملوسيقيني واملؤلفني وامللحنني واتحادات 

الكتاب- رشكات الطريان واالدوية – صناعة االلبسة واالدوات الرياضية – الصناعيني – جمعية الصناعيني – جمعية التجار – غرف 

التجارة والصناعة – القنوات الفضائية املهتمني بالعالمات التجارية – ادارة مكافحة جرائم املصنفات.

االهداف:

-1 القاء الضوء عىل املستجدات الخاصة بجرائم امللكية الفكرية.

-2 مناقشة التحديات املعارصة مع العاملني يف مجال امللكية الفكرية الرقمية وحامية امن املعلومات.

-3 استعراض لجرائم امللكية الفكرية وفق االتفاقيات الدولية والترشيعات الوطنية.

-4  لقاء فكري وعميل مع الباحثني والقانونيني واملختصني يف مجال قانون امللكية الفكرية والعالمات التجارية وحامية امن املعلومات 

اللبنانيني والعرب واالجانب.

مزايا القيد بالربنامج 

يحصل السيد/ة املشارك/ة عىل:

1. املادة العلمية.

2. الحصول عىل: 

- شهادة مشاركة معتمدة من مجلس الوحدة االقتصادية العربيه  

 )A.I.L.C.C.( شهادة حضور امللتقى من الجمعية الدولية ملكافحة الجرائم االلكرتونية – باريس  -  

)D.S.P.C.F.( شهادة حضور امللتقى من مؤسسة الدراسات والتنمية والعيادة الرتبويه – بريوت  -             

- شهادةمشاركة من وحدة خرباء فض وتسوية منازعات امللكيه الفكريه معتمدة من املجلس العريب للقضاء العريف  

- كارنية مستشاري فض وتسوية منازعات امللكيه الفكريه معتمدة من غرفة التحكيم وفض وتسوية املنازعات العربيه  



اجنده  الربنامج

املحارضالساعهاليوم االول
9:00  اىل    9:30التسجيل 

9:30 اىل   9:45     كلامت االفتتاح

)D.S.P.C.F.( السيدة عدال سبليني:  رئيسة مؤسسة الدراسات والتنمية   والعيادة الرتبوية

القايض الدكتور محمد محمد االلفي:  نائب رئيس محكمة االستئناف-رئيس الجمعية العربيه للتحكيم االلكرتوين-مقرر 
امللتقى )كلمة الجمعية الدولية ملكافحة الجرمية اإللكرتونية- باريس(

الدكتور املهندس عادل الحديثي: االمني العام التحاد املهندسني العرب

09:45 اىل 12:00الجلسة االوىل:

امللكية الفكرية وفق الترشيعات الوطنية واالتفاقيات الدولية. 

رئيس الجلسة: الدكتور املهندس عادل الحديثي االمني العام التحاد املهندسني العرب

امللكية الفكرية وفق الترشيعات الوطنية واالتفاقيات 

الدولية
9:45 اىل 11:00

الرئيس القايض نسيب ايليا
الرئيس االول ملحاكم جبل لبنان

استاذ محارض يف امللكية الفكرية

يف جامعة الحكمة وجامعة البلمند

اجراءات التسجيل مللكية الفكرية محلياً ودولياً

 ودور املنظمة العاملية للملكية الفكرية
11:00  اىل  12:00

وسام العميل

خبري ملكية فكرية

وحدة حامية امللكية الفكرية يف وزارة االقتصاد 

يف لبنان

12:00 اىل 12:30اسرتاحة

12:30 اىل 15:00الجلسة الثانية:

جرائم امللكية الفكرية عرب الفضاء السيرباين

 الجوانب املوضوعية واالجرائية ملكافحة قرصنة امللكية الفكرية والرقمية.

رئيس الجلسة: املحامي عمر زين االمني العام التحاد املحامني العرب )سابقاً( 

12:30 اىل 14:00ماهية قرصنة امللكية الفكرية  الرقمية
القايض الدكتور محمد محمد االلفي

نائب رئيس محكمة االستئناف مبرص رئيس 

الجمعيه العربية للتحكيم االلكرتوين

الجوانب املوضوعية

 واحكام قضائية يف جرائم امللكية الفكرية الرقميه
14:00 اىل 15:00

د. جنان خوري
رئيسة القسم الحقوقي يف مركز املعلوماتية 

القانونية يف الجامعة اللبنانية



املحارضالساعهاليوم الثاين

9:30 اىل 12:00الجلسة االوىل:

الحامية املدنية والجنائية للملكية الفكرية والعالقات التجارية،

الوسائل البديلة لفض منازعات امللكية الفكرية.

رئيس الجلسة: النقيب سليم االسطا )نقيب املحامني يف بريوت سابقاً(

9:30 اىل 11:00منازعات امللكية الفكرية والتحكيم العريب والدويل

املستشار محمد القايض
رئيس غرفة التحكيم

وفض وتسوية املنازعات العربيه

املحكم الدويل لدى مركز القاهره االقليمي

11:00 اىل 12:00االدارة الجامعية للحقوق ومحاربة القرصنة الرقمية

املحامي وليد ابو فرحات
محام باإلستئناف

نقابة املحامني يف بريوت

 خبري يف امللكية الفكرية

12:00 اىل 12:30اسرتاحه

12:30 اىل 15:00الجلسة  الثانية

مكافحة جرائم الفضاء السيرباين وحامية امن املعلومات – احكام قضائية لجرائم املعلومات.

رئيس الجلسة: معايل النقيب شكيب قرطباوي 

الجوانب املوضوعية االجرائية

ملكافحة الجرائم السيربانية
12:30 اىل 14:00

القايض الدكتور محمد محمد االلفي
 نائب رئيس محكمة االستئناف مبرص

رئيس الجمعيه العربية للتحكيم االلكرتوين

14:00 اىل 15:00احكام قضائية لبنانية للجرائم املعلوماتية

الرئيس القايض فادي عنييس 
قايض تحقيق بريوت

مستشار منتدب لدى محكمة التمييز الجزائية

استاذ محارض يف جامعة الحكمة

ختام امللتقى توزيع شهادات املشاركة 

الصورة التذكارية 
15:00 اىل 15:30




