
  
  الجمهورية اللبنانية
 وزارة االقتصاد والتجارة

  الوزير
  

  2548/2008 :رقم المحفوظات
  7/3/2008بيروت في 

  
  ت.أ/66/1 قرار رقم

يتعلق بتأليف لجنة تتولى تنسيق ومتابعة جميع النشاطات المتعلقة باليوم العالمي للملكية الفكرية 
  )لليوم العالمي للملكية الفكريةاللجنة الوطنية (في لبنان 

  
  

  إن وزير االقتصاد والتجارة،
  ،)تشكيل الحكومة( 19/7/2005تاريخ  14953بناء على المرسوم االشتراعي رقم

 ،1986آانون األول  30بناء على انضمام لبنان إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 
اريخ   26بناء على قرار مجلس الوزراء رقم  ة       ( 4/5/1998ت ى منظم ان إل ى انضمام لبن ة عل الموافق

  ،)التجارة العالمية
  

  :يقرر ما يأتي
  

ى ادة األول ن      :الم ين ع ن ممثل ألف م ه تت ن ينتدب ارة أو م ر االقتصاد والتج ة وزي ة برئاس كل لجن تش
  : الجهات التالية

  
 وزارة االقتصاد والتجارة −
 وزارة الصحة −
 وزارة الثقافة −
 وزارة اإلعالم −
 لوزارة العد −
  وزارة التربية −
 اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان −
 )LIPA(الجمعية اللبنانية للملكية الفكرية  −
 )BSA(اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية  −
 )BPG(جمعية حماية العالمة التجارية  −

  



ة   : المادة الثانية ة الفكري تكلف هذه اللجنة تنسيق ومتابعة جميع النشاطات المتعلقة باليوم العالمي للملكي
ام      ا أيضا     . الواقع في السادس والعشرين من نيسان من آل ع وعي بمدى    ويكون من مهامه ادة ال زي

وق الم   أهميةمدى  عرضو ،على الحياة اليومية حقوق الملكية الفكريةتأثير  ة لحق ة  الحماية المكفول لكي
اري  رين      ، والفكرية في دعم النشاط اإلبداعي واالبتك دعين والمبتك داع وبمساهمات المب ال باإلب االحتف

   .الفكرية المملوآة لآلخرين التشجيع على احترام حقوق الملكيةلبنان وفي  جتمعفي تنمية الم
  

ة يحق للجنة بأن تستعين بمن تراه مناسبا من الوزارات واإلدار: المادة الثالثة ومن   والخاصة  ات العام
  .ذوي االختصاص والخبرة لتنفيذ مهمتها بعد موافقة وزير االقتصاد والتجارة

  
ا في      : المادة الرابعة ا واقتراحاته ائج عمله ة بنت ترفع اللجنة إلى وزير االقتصاد والتجارة تقارير دوري
  . الموضوع

  
  .و الحاجةحيث تدع غصدوره ويبل ريعمل بهذا القرار فو: المادة الخامسة

 

  :نسخة إلى
  مصلحة الديوان −
 وزارة الصحة −
 وزارة الثقافة −
 وزارة اإلعالم −
 وزارة العدل −
  وزارة التربية −
 اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان −
 )LIPA(الجمعية اللبنانية للملكية الفكرية  −
 )BSA(اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية  −
 )BPG(ارية جمعية حماية العالمة التج −


