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  توثيق حق املؤلف وبنيته التحتية: تعزيز اإلبداع يف احمليط الرقمي
توبر 14 و13جنيف،   2011ك أ

 
  الربنامج املؤقت

 من إعداد األمانة
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ثالاثء  توبر 13لا  2011ك أ

يل  10:00 ـ 9:00  لتسجا

تاح 10:15 ـ 10:00  فتمراسـمي الا

ية  نظمة العا ساعد املدير العام، ا يد تريفور الكرك،  يب يلقهيا ا مللكمة تر مل م لسـ ح
بو(للملكية الفكرية  يف)يالو  جن، 

ية حلق املؤلف  :احملارضة   10:45 ـ 10:15 ية ا لتحتا   تعزيز ممارسة احلقوق وخدمة الصاحل العام :لبن

يل رساج ادلين، م تور إسام عادل ندريةك ندرية، اإل بة اإل سكدير  سك  مكت

يل العام واإليداع القانوين  :املوضوع األول  13:00 ـ 10:45  لتسجنظاما ا

رس تور :مليا هد ماكس كادل سم القانون ادلويل،  سيك، مدير  يكل فون لو مع  ق ن يسـ
ية الفكرية،  مـ بالنك   وخنيللملك

تدخلون يد أنطويو سانطوس، مدير ا :ملا ملكا ن ية تبلسـ يالطنة الو نبني، ما  للفل

سجةل سة ماراي ابالنيت،  ماآل تحدة  ن تب الوالايت ا ملحق املؤلف ومديرة،  مك
نطن العامصة  شـحلق املؤلف، وا

سة وحامية  نا هد الوطين لدلفاع عن ا يد ماراتن موسكوسو، مدير ا فا مل ملعسـ ل
ية الفكرية   ، لامي)INDECOPI(مللكا

رشفة سة اي أاتفوا،  ماآل يابةحق املؤلف عن ن سة الفريق املؤقت املعين / لن اب ئير
يابة،   رابطة حق املؤلف، أكرالنبإدارة حق املؤلف اب

 فرتة الغداء   15:00 ـ 13:00

شأن أنظمة وممارسات تويق حق املؤلف يف القطاع راسة الاادل   :عرض  15:40 ـ 15:00 ية  ثتقصا ب ئ سـ
 :اخلاص       

 جسالت القطاع اخلاص ) أ(

يانو، اب يلو رو يد اك با مسـ سا ل متع،  ) NEXA(نيكحث، مركز  جمللإلنرتنت وا
نو يا، تور يهد ادلرسات ا لعل  مع

ية ) ب( نظامت اإلدارة امجلا ياانت  عقواعد   مب

يات  يات، الاحتاد ادلويل  نولو شاري يف رصد ا بري ا يد نواتل،  مجلعا ت جسـ تك لخ س ل
نني  يويي سورسني )CISAC(مللحاملؤلفني وا  ).Neuilly sur Seine(ن، 
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ثاين 17:30 ـ 15:40 تويق يف القطاع اخلاص  :لاملوضوع ا يل وا ثا ل ية، وجسالت القطاع (لتسج عتويق اإلدارة امجلا ث
تعلقة بإدارة احلقوق  )ملاخلاص، واملعلومات ا

رس شاري :مليا بري ا يك غارين،  يد  تا ن سسـ خ سة ئرييس ل ، Interightس، مؤ
 لندن

تدخلون سة غلوراي براغا، مديرة :ملا يةناآل يذية ر ئيسـ  املركزي مجلع كتب ملا، تنف
ها   ريو دي جانريو ، )ECAD(يعاحلقوق وتوز

نانني، ناين األداء وا سؤول إداري، حقوق  شو أونغ،  يد ابنغ  لفا ف م ت كوالا  لسـ
  ملبور

ية  ياانت الر بادل ا سة  يات، مؤ يد مارك إشري وود، مدير ا مقا ب ت س لعمل لسـ ل
)DDEX(، لندن 

يد بورخا أدسوارا،  شاري خاريجحمايم لسـا  Safe Creative ، رشكةستا
قيل حق املؤلف، رسسطة  لتسج

ييب، باتو يوم داييب  يدة ندايي أ سا بي ثقافة  لسـ ، والاتصاللمديرة عامة، وزارة ا
نغال حلق املؤلف، داكر لسـتب ا  مك

بال   18:00  سـتقا
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توبر 14امجلعة   2011ك أ

يل واإليداع الطوعي   :عرض  10:20 ـ 10:00 شأن أنظمة ا بو  ية للو ثا ية ا تقصا سجادلراسة الا ب ي ن ل ئ   لتسـ

شار قانوين تور فاسكزي،  يد  تا مسسـ فك ية ئرييس ل نظمة العا مل، ا  الفكرية للملكيةمل
بو( يف)يالو  جن، 

ثالث  13:00 ـ 10:20 تجارية عىل اإلنرتنت يف جمال حق املؤلف :لاملوضوع ا ية للامنذج ا ية ا لا لتحت   لبن

رس ناين األداء،  :مليا بدعني و بة دمع ا يدميو، مدير،  يد أو يد دا فا ملف شع مي لسـ
ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل يف)يالو  جن، 

تدخلون يذي، رشكة  :ملا سؤول  يد وو اين،  تنفا م يجني R2Gلسـ  ب، 

نظمة  يذي،  توراينو كولودرون، مدير  يد  ما نف تفك ، RightsDirectلسـ
سرتدام يص حق/ مأ  املؤلف خمركز تر

) Center Clearance Copyright ( ،تس، دانفر  سماساشو

سؤول رييس نغر،  تش  يد  ئا ي مي سسـ م سمعن ل يا، رشكة سوين ق  نولو ج ا لتك
)Sony Pictures Entertainment(يا يفور ن، اك  ل

يذي سؤول  يد غريغوري كريس،  تنفا م  ، رشكةئرييس لسـ
Limited Systems Music Decibel ندن  ل، 

ميو يد رالف  سـا يذيلسـ سؤول  تنفن،  ئريس  /Mobilium، رشكة ئرييس م
سة ندنMobile Entertainment Forum سخفري ومؤسس، مؤ  ل، 

 فرتة الغداء  15:00 ـ 13:00

نفاذ إىل املعارف :املوضوع الرابع  16:40 ـ 15:00 ية اليت تعزز ا ية ا لا لتحت ية يف : لبن  عاحلفاظ عىل املواد اإلبدا

ية       يط الرمقي، ا لبنا ياانت حمل يدات، وقواعد  يدين من ا ية  ب ا ي تقت لسـ تفللم  لتح

ميةوأدوات       نفات ا ساب املكل العام، وا ليت  ملص   ح

رس هد الوطين حلق املؤلف  :مليا يول غريا، مدير، ا يد ما ملعا ن لسـ
)INDAUTOR(يكو  مكسـ، 

تدخلون تور :ملا سيك كادل يكل فون لو ن   يسـ

سة ماراي ابالنيت   ناآل

يد برانر هايزنر،  ما ، DAISY Consortium، رابطة ئرييس سؤول مايللسـ
 زيورخي
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سلاموي سة هاةل ا لاآل ية، ن ميثةل إ بات قلمم يات ا ت، الاحتاد ادلويل  ملكمجلع
ساهتا  تابع لمركز  ،)IFLAI(سومؤ ناطقة ابللغة العرية ا بات ا لا ب ل الحتاد ملكت

ساهتا بات ومؤ يات ا سادلويل  ت ندريةملكمجلع  سك، اإل

شو، سة اينغ ـ يون  تاآل نة الكورية ن تعاون ادلويل، ا بة ا ساعدة،  للج مديرة  ل شع م
يول  سـحلق املؤلف، 

ية، هرييداي  تو ثل، حقوق اإلبداع ا يد أندريس غواداموس،  فيقا ل مم  لسـ

ية انرش  :خامتة :املوضوع اخلامس  17:50 ـ 16:40 من املمكن  : عىل اإلنرتنت وفعاةلةمتوازنبصورة عألعامل اإلبدا
 إىل امللموس       

يد مراتن موسكوسو  :يرسملا  لسـا

تدخلون يذي،  :ملا يدم، مدير  يرت  يد  تنفا ل ب لسـ
نLimited Performance Phonographic رشكة  دنل، 

يا املعرفة  سة ادلوية إليكولو ميس لوف، مدير، املؤ يد  جا ل س جسـ  ،)KEI(ل
نطن العامصة  شـوا

يد وو اين  لسـا

يد أندريس غواداموس  لسـا

يال أوما، مديرة  سة مار تناآل سـ يين حلق املؤلف، نريويب ين لكيذية، اجمللس ا  ف

يك غاريت  يد  نا ن  لسـ

ية   17:50 تا ممالحظات  يد تريفور الكرك خ  لسـا

 ]ثهناية الويقة[


