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مؤتمر الويبو المعني بالسوق 
العالمية للمحتويات الرقمية 

جنيف، 20 – 22 أبريل 2016
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 2016أأبريل  20 الأربعاء

 فتح ابب التسجيل 8.00
 

يوم امجلعة من  16.00التسجيل مفتوحا حىت الساعة  ابب يظل
 2016أأبريل  22

   
 ، موسكو، ممثل وخمرجيخالکوفم  يکيتان ، السهرةفيمل  ثقافية فعالية  20.00 - 18.30

   
 حرقته الشمس فيمل عرض  
   

  حفل اس تقبال  21.00 - 20.00
   

 2016أأبريل  21 امخليس

املية للملكية الفكرية املدير العام للمنظمة الع، الس يد فرانسس غري :لكمة ترحيب  10.30 - 9.30
 )الويبو(

   
مية للمحتوى الرمقي العاملي مالحظات متهيدية   والإبداع املس تدام سلسةل الق
   
 فرانسيسكو، سان أأخصايئ يف املس تقبليات، لس يد ايرون لنييها  
   
 مومبايابلتلفزيون، مذيعة ، الس يدة شاييل شوبرا :تنس يق 
   
 أأس ئةل وأأجوبة  :مناقشة 
   

  فرتة اسرتاحة  11.00 - 10.30
   

ىل البث التدفقياملوس يقى 12.30 - 11.00  : من الفينيل اإ
   
 ،لندن ،مذيعة حصفية ،الس يدة مشعل حسني تنس يق: 
   
 يب، مغنية/اكتبة أأغنية، لندنه  نيمیوغا الس يدة :املشاركون 
   
 فانكوفر الس يدة اتيم وايس، مغنية/اكتبة أأغنية،  
   
 الس يد لويس كوبوس، قائد أأوركسرتا/مؤلف، مدريد  
   
دارة دويل    دغار برغر، رئيس ورئيس جملس اإ سوين للرتفيه ل الس يد اإ

 ، أأملانيا فولفس بورغ، املوس يقي
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 كريس توفري تني، مؤلف، سانتا مونياك، اكليفورنياالس يد   
   
 أأس ئةل وأأجوبة :مناقشة 
   

  اسرتاحة غداء 14.00 - 12.30
   

 صون قطاع الصناعة السيامنئية يف البيئة الرمقية -فيمل  15.30 - 14.00
   
 الس يدة شاييل شوبرا تنس يق: 
   
 يخالکوفم  يکيتان الس يد  :املشاركون 
   
سربانسا س يلفا، ممثةل، س  الس يدة     نتياغو دي ش ييلاإ
   
ئيسة الشؤون القانونية والتوزيع، ر ، رئيس لوما أأنوماأأ  ةالس يد  

يروكو  تيفي، لغوس اإ
   
 بيجني، iQIYI.comالس يد ش يانغوا اينغ، النائب الأول لرئيس   
   
 غوسلثةل، مم ، ورياك غوديسأأ الس يدة   
   
 دلهيي، مدير، ويب بيديبالس يد   
   
 أأس ئةل وأأجوبة  :مناقشة 
   

  فرتة اسرتاحة 16.00 - 15.30
   

 مناذج جديدة للتواصل مع امجلهور –البث   17.30 - 16.00
   
 الس يدة مشعل حسني تنس يق: 
   
 الس يدة شاييل شوبرا املشاركون 
   
دارة كي    تيون ميداي يب ن الس يدة ريتو اكبور، مؤسسة ورئيسة جملس اإ

 أأتر برديش، نوييدايف يت احملدودة، 
   
 ، مديرة اجلزيرة بلس، ادلوحةدمیة اخلطيبالس يدة   
   
 حترير راديو دي يب يس، كوبهناغن ةن، رئيسنيلسالس يدة جنا   
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  أأس ئةل وأأجوبة مناقشة: 
   

  حفل اس تقبال 19.00 - 17.30
   

 حفل فن حريكفعالية ثقافية:  19.45 - 19.00
  

 2016أأبريل  22 امجلعة

 مدونة القواعد يف العرص الرمقيالنرش:  11.00 - 9.30
   
 الس يدة شاييل شوبرا تنس يق: 
   
 الس يد جون ماكينسون، رئيس دار بنغوين راندوم هاوس، نيويورك املشاركون 
   
ش يانغ  انرشة، س يلكورم بوكس،تراسفن جيتيديشاراك، الس يدة   

 اتيلند  ماي،
   
 بوينس أ يرسالس يد فيديريكو بولك، مؤلف،   
   
لس يفري، يونغسوك "واي أأس" يش، رئيس مؤسسة ذي االس يد   

 نيويروك
   
 أأس ئةل وأأجوبة :مناقشة 
   

  فرتة اسرتاحة 11.30 - 11.00
   

 البنية التحتية الربجمية للسوق العامليةالهيلك الرمقي:  13.00 - 11.30
   
 مشعل حسني الس يدة تنس يق: 
   
جنيال ميلس وادي، رئيس :املتحدثون  دارة  ةالس يدة اإ جملس النارشين جملس اإ

 ، بروكسلالأوروبيني
   
دارة    دارة حقوق مؤسسة الس يد دومينيك يونغ، رئيس جملس اإ اإ

 ، لندناملؤلف
   
دارة حقوق املؤلفالس يد ريتشارد هوبر، رئيس مؤسسة  :املشاركون   ، لندناإ
   
لتون    دارة مجعية املؤلفني املوس يقيني يو الس يد اإ نغ، رئيس جملس اإ
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 واملؤلفني يف هونغ كونغ
   
دارة    مركز ختليص حق الس يدة ترييس أأرمسرتونغ، رئيسة جملس اإ

 دانفرز )ماساتشوستس(، املؤلف
   
 أأس ئةل وأأجوبة :مناقشة 
   

  اسرتاحة غداء 14.30 - 13.00
   

 وادلبلوماس ية الأسواق والس ياسات -الفرص والتحدايت  15.55 - 14.30
  
 منظور حول السوق الرمقية ومس تقبل الأفالم  :مالحظات متهيدية ومقابةل 
   
ورئيس جملس ضو جملس الش يوخ الس يد كرس توفر دود، رئيس ع  

دارة  ، واش نطن العامصةمريكية لقطاع الأفالم السيامنئيةامجلعية الأ  اإ
   
 الس يدة مشعل حسني :س يجري املقابةلمن  
   
 الس يدة شاييل شوبرا :تنس يق 
   
 ساو ابولو، حصفي رمقي، الس يد غويلرييم فيلييت :املشاركون 
   
 الس يد لري مادوو، حصفي رمقي، نريويب  
   
ي    ، مؤسس مشارك لس يالبز، ابريسيبالس يد لكميون اإ
   
 أأس ئةل وأأجوبة مناقشة 
   

  مالحظات ختامية 16.00 - 15.55
 


