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 توطئة

ي من أعمال   ي كل ما ينتجه العقل البشر
تتمثل الملكية الفكرية ف 

الفكر اإلبداعية سواء كانت صناعية، تجارية، أدبية أو فنية؛ وتعود  
عشر حيث تم   التاسعجذور حماية الملكية الفكرية إىل نهاية القرن 

ي باريس  
وضع أول اتفاقية لحماية حقوق الملكية الفكرية الصناعية ف 

اتفاقية خاصة بحماية الملكية الفكرية األدبية والفنية    ثم  1883عام  
ي سويشا عام 

ي مدينة برن ف 
، واللتان خضعتا لتعديالت  1886ف 

ي أنشئت   1967متتالية حتى تم اصدار اتفاقية الويبو عام 
والتى

  .(WIPO) بموجبها المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

رية سيما األدبية  ومنذ ذلك التاري    خ شغلت حماية الملكية الفك
ا من اهتمام هذه المنظمة بحيث تم وضع مجموعة من   ا كبير حير 

عن نسبة   والمادية الناجمةاالتفاقيات تضمن المصالح المعنوية 
، ومن أهمها معاهدة الويبو   ي للمؤلفير 

ي أو الفت  النتاج العلمي أو األدب 
ي البيئة الرقمية لعام 

 
 .1996بشأن حق المؤلف ف

، فلقد شهدت أغلبية الدول حركة   أما عىل المستوى ي
الوطت 

يعية واسعة تحمي مصالح المؤلفير  ومصنفاتهم األدبية  . تشر

 املؤمتر  أهداف

ي الملكية الفكرية عىل  إىل ا  المؤتمر يهدف هذا  
لتعريف بالحق ف 

، ومن جهة أخرى   المؤلفات والحقوق المجاورة له كضمانة للمؤلفير 
ي كل مراحل اعداد أبحاثهم  

م بها الباحثون ف  كقاعدة ال بد أن يليى 
ي ممارسات 

منافية ألخالقيات  العلمية، وذلك لتجنب الوقوع ف 
 :تاليةمن خالل التوقف عند اإلشكاليات الالبحث العلمي 

 املؤمترإشكاليات 

ما هو مفهوم الملكية الفكرية عىل المؤلفات وماهي الحقوق   •
  المجاورة لهذا الحق؟

ي البيئة   •
ماهي صور االعتداء عىل حقوق الملكية الفكرية ف 

 التقليدية والرقمية؟ 
ي    ما مدى مساهمة القوانير  الوطنية •

حماية الملكية الفكرية عىل  ف 
 المؤلفات؟ 

 ماهي الحماية الدولية المقررة للملكية الفكرية عىل المؤلفات؟  •
  وحماية هذا الحق؟  إلنفاذ ما هي الجهات المختصة  •
ي تلحق بالمعتدين عن الملكية الفكرية   •

ماهي العقوبات التى
 لآلخرين وماهي ضمانات انفاذها؟ 

 املؤمترحماور 

ي والمفاهيمي ل   اإلطار المحور األول:  
ي  حق  لالتاريخ 

 
الملكية الفكرية  ف

 .عىل المؤلفات والحقوق المجاورة له
 : ي
 
ي البيئة  المحور الثان

 
صور االعتداء عىل حقوق الملكية الفكرية ف

 . التقليدية والرقمية
األمانة العلمية وضوابط استعمال المؤلفات  المحور الثالث: 

 واالستدالل بها. 
يعات الوطنية الخاصة بحماية الالمحور الرابع:  ملكية الفكرية  التشر
   عىل المؤلفات. 

   .الحماية الدولية للملكية الفكرية عىل المؤلفاتالمحور الخامس:  
آليات انفاذ العقوبات عىل المعتدين عىل الملكية  المحور السادس:  

 الفكرية عىل المؤلفات. 

 طريقة املشاركة

م بالمنهجية العلمية   يمكن التسجيل للمشاركة بورقة بحثية تليى 
ي موقع مركز جيل البحث العلمي أو بمداخلة  

والمعايير المحددة ف 
تدرج ضمن    المؤتمر مخترصة تثير اشكاليات ونقاط مرتبطة بمحاور  

  برنامج الجلسات أو التسجيل لحضور الجلسات والورشات 
ي أخلقيات البحث العلمي 

ي تنظم عىل هامش المؤتمر. التكوينية ف 
  التى

ا عىل: 
ّ
 conferences@jilrc.comترسل استمارة التسجيل حرصي

 استمارة وتفاصيل التسجيل والمشاركة متوفرة في الموقع 

www.jilrc.com 
 

: يحصل المشارك)ة( عىل   ي حال المشاركة ببحث مقبول للنشر
ف 

 .شهادة مشاركة ونشر 
ي حال عدم استيفاء البحث  •

وط النشر تحول المشاركة إىل  ف  لشر
 .مداخلة: ويحصل المشارك)ة( عىل شهادة مشاركة

ي حال المشاركة بالحضور فقط: يحصل المشارك)ة( عىل   •
ف 

 شهادة حضور. 

 .تخضع األبحاث للتحكيم من قبل اللجنة العلمية للمركز •

وط النشر تنشر األبحاث  • ي سلسلة مركز جيل   المستوفية لشر
ف 

 .  (ISSN 2409-3963)مال المؤتمرات ألع البحث العلمي 
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