مؤتمر الملكية الفكرية في فلسطين

التنظيم القانوني بين التشريعات المحلية والدولية
 22نيسان 2019
حرم جامعة القدس الرئيس
مقدمة
إن المحور األساسي لهذا المؤتمر هو الملكية الفكرية في فلسطين ودورها في عملية التنمية العلمية،
االقتصادية و الثقافية العائدة بالمنفعة على المجتمع بشكل خاص و الدولة بشكل عام .حيث ان موضوع
الملكية الفكرية تحتل مكان هام سياسيا،اقتصاديا واجتماعيا في العالم .ونظرا لهذا الدور الهام لمناقشة
موضوع الملكية الفكرية في فلسطين ياتي مؤتمرنا هذا للتركيز على االطار القانوني للملكية الفكرية
في وتاثيرة على التنمية االقتصادية وتشجيع االستثمار واالبداع.
وجاء اعداد هذا المؤتمر لمواكبة تطورات العصر ومتطلباتة ولرفع الوعي لدى القطاع الواسع بين الجمهور
الفلسطيني ومحاربة التعديات على حقوق الملكية الفكرية.

فكرة المؤتمر
مناقشة التحديات ومعوقات الملكية الفكرية في االراضي الفلسطينية ومدى اهمية انشاء قانون

مالئم لحماية االقتصاد والموروث االدبي ،اضافة الى االستفادة من تجربة الخبراء المحليين والدوليين

في هذا المجال ،واالطالع على االتفاقيات الدولية ومناقشة اهمية انضمام دولة فلسطين اليها .لذلك
يعد هذا اللقاء فرصة الجتماع المسئولين والخبراء والمتخصصين واألكاديميين وممثلي مؤسسات
القطاع الخاص تحت سقف واحد الستعراض ومناقشة األفكار واآلراء الدائرة بشأن أهمية الملكية الفكرية

ودورها التنموي في اقتصاديات الدول وتسهيل وسائل نقل التقنية وامتالك التكنولوجيا وتوطينها.

أهداف المؤتمر
 -1نشر الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية  ،وتأثير تفعيلها على التنمية االقتصادية  ،وتشجيع
االستثمار واإلبداع فيها.
  -2استعراض جهود الجهات «الدولية والمحلية» المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية والتعرف على
الصعوبات التي تواجهها فلسطين ومناقشة الحلول المناسبة لها.
 -3مناقشة الموضوع مع اصحاب القرار من اجل تطوير االطار القانوني للملكية الفكرية .
 -4تبادل المعلومات والخبرات واستعراض التجارب في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
 -5تأثير تفعيل حماية حقوق الملكية الفكرية في فلسطين على التنمية االقتصادية وتشجيع االستثمار
واإلبداع.
 -6دور الوسائل االلكترونية الحديثة في دعم عناصر الملكية الفكرية.
 -7بيان اهمية مؤسسات االدارة الجماعية في حماية المنتوج الفكري على الصعيد المحلي والدولي.

محاور المؤتمر
المحور االول :

الملكية الفكرية في فلسطين " تشريعيا  ،قضائيا،اجرائيا"

المحور الثاني:

فلسطين واالتفاقيات الدولية في الملكية الفكرية

المحور الثالث :

االبداع والريادة في ظل الملكية الفكرية

مواعيد استالم وقبول االوراق العلمية
 : 2019/2/20استالم ملخص البحث : 2019/2/27نتيجة قبول او رفض البحث : 2019/3/25استالم االبحاث المقبولة : 2019/4/10النتيجة النهائية لقبول البحث او التعديل : 2019/5/14نشر االبحاث المقبولة في مجلة "القدس للعلوم القانونية والسياسية"التابعة لكلية الحقوق  /جامعة القدس

شروط النشر
تقبل المجلة مواد للنشر باللغتين العربية واالنجليزية شريطة أال يكون قد تم نشرها أو أنتكون مقدمة للنشر.
أال يتجاوز ملخص البحث عن  500كلمةيتعين أال يتجاوز حجم البحث عن  20صفحة وان ال تقل عن  ،15ويكون حجم خط البحث 14والهوامش  ،12وأن يكون نوع الخط (.)simplified arabic
 -يجب أن يرسل البحث أو المقال المراد نشره على صندوق بريد المجلة

IPConference@alquds.edu

يرفق بالبحث سيرة ذاتية مختصرة للباحث ،تتضمن اسمه ،ودرجته العلمية ،وتخصصه،ً
متضمنا العنوان البريدي وأرقام الهواتف
ووظيفته ،والجهة التي يعمل بها ،وعنوانه الكامل
والبريد اإللكتروني

تاريخ ومكان المؤتمر
يوم االثنين  22نيسان 2019
قاعة الشعر العربي ،حرم جامعة القدس الرئيس -أبو ديس ،القدس

للمتابعة واالتصال
اللجنة العلمية والتحضرية
•د .محمد عريقات ،المنسق
•د .محــمـــــد خـــــلـــف ،عضو
•د.صفاء نــاصر الدين ،عضو
•د .عـصـام اســــحـــاق ،عضو
•د.جــهـاد الكــسواني ،عضو
•د.سـنــــــاء طـــوطــــح ،عضو
•د.يـــاســــر زبـــيـــدات ،عضو
•د.مــحـــمـــد عــــمارنة ،عضو
•د.عــــمـــــر حــــــــــروب ،عضو
ً
نظرا لمحدودية الميزانية
مالحظة :ال تتحمل إدارة المؤتمر مصاريف السفر والنقل واإلقامة
المالية

