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  تعزيز القوانين التجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيامشروع

 

رعاية معالي وزير العدل في الجمهورية اللبنانيةب  

 البروفسور إبراهيم نّجار
 

 

 

  حول عمل وطنية ورشة

"لبنان في الفكرية الملكية قوانين"                                       

                                          

  جدول األعمالمسودة 

  

  

    ضبيه-  لو رويالقفند

  جمهورية اللبنانية، البيروت

  2009 ديسمبر /األول كانون19 

  

  

   بدعم من مبادرة الشراكة الشرق اوسطية 

 

 

  ربي لتطوير حكمالمركز الع

  القانون والنزاهة 
   اللبنانية الجمهورية

 العدل وزارة
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 9:30 –9:00 التسجيل

  : الجلسة االفتتاحية

 . في الجمهورية اللبنانيةار، وزير العدل نجمإبراهي معالي البروفسور -

. في الجمهورية اللبنانيةوزير االقتصاد والتجارة ياألستاذ محمد الصفد معالي -

بي لتطوير حكم المركز العر، المشرف العام/المؤسس، الدكتور وسيم حرب -

  .القانون والنزاهة

9:30– 10:30 

  10:45 – 10:30 استراحة

   :الجلسة األولى

  ام للتقرير الوطني حول أوضاع حقوق الملكية الفكرية في لبنان عرض ع •

 ) دقيقة20( محام، الخبير الوطني ،الدكتور سيرج نجار -

 حماية الملكية الفكرية في لبنانعرض لنتائج استطالع الرأي حول  •

بي لتطوير حكم القانون المركز العر، خبير قانوني ، األستاذ روجه الخوري  -

  )ة دقيق20( .والنزاهة

10:45 –11:30   

  :الجلسة الثانية

نقاط (  الملكيـة الفكريـة في لبنـان لحماية والقضائي االطار التشريعيتقييـم

 )، القضاءالعقوبات والتعويضات، المبادئ المكرسة ، القوة والضعف في التشريع اللبناني

 .طر خاأبو كريستيان الدكتورة -الملكية األدبية : ) دقيقة20(متحدث أول  -

 . القاضي ماريز العم-الملكية الفنية : ) دقيقة20(متحدث ثان  -

 فادي األستاذ -الصناعية  و التجاريةالملكية: ) دقيقة20(متحدث ثالث  -

 .سركيس

 . وليد ناصرالدكتور -الملكية الفكرية االلكترونية : ) دقيقة20(متحدث رابع  -

    ) دقيقة30( .مفتوحة مناقشة -

11:30 – 13:00  

  14:30 – 13:00  استراحة غذاء 
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  :الجلسة الثالثة

 اإلجراءات( الملكيـة الفكريـة في لبنـانحمايةدور المؤسسات في  تقييـم

 ) التوعية ،القضاء، المكافحة العمليةاإلدارية، 

 .وزارة االقتصاد والتجارة -األستاذة غادة سفر : ) دقيقة20(متحدث أول  -

 . وزارة الثقافة-ذ حنا العميل  األستا:) دقيقة20(متحدث ثان  -

 رئيس مكتب مكافحة الجرائم –العقيد زياد الجزار : ) دقيقة20(متحدث ثالث  -

 .المالية وتبيض األموال في المديرية العامة لقوى األمن الداخلي

 . اللبنانيةالجمارك –العقيد وليد الهبر : ) دقيقة20(متحدث رابع  -

  ) دقيقة30(مناقشة مفتوحة  -

14:30 – 16:30  

  17.00 –16:30  استراحة

  :الجلسة الرابعة والختامية

  الملكيـة الفكريـة في لبنـانواإلصالح لحمايةمقترحات التطوير عرض عام ل

 ) دقيقة20(الدكتور سيرج نجار، محام، الخبير الوطني  -

 .بيار الخوري الدكتور: ) دقيقة20(معقب أول  -

 .ستاذ جان عقلاأل: ) دقيقة20(معقب ثان  -

 ) دقيقة50(ناقشة مفتوحة م -

 /حامم،  شلهوبأيلي األستاذ) دقائق 10( العمل ورشةاستنتاجات عرض  -

   .ير حكم القانون والنزاهةومدير المشروع، المركز العربي لتط

17.00 – 19:00  

 


