
 

 

 

SCCR/43/5 PROV. 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2023 سار م 7التاري    خ: 

 دائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورةاللجنة ال

 واألربعون الثالثةالدورة 
 2023 مارس 16جنيف، 

  بث الن سوق بشأجلسة إعالمية 
 الموسيق 

 2023مارس  16جنيف، 

نامج المؤقت  البر
 

 األمانة من إعداد 
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 افتتاح الجلسة اإلعالمية 15.00 – 14.30

  فوربان، نائبة المدير العام، قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية، الويبو
 كلمة ترحيب: سيلق 

 ميشيل وودز، مديرة، شعبة قانون حق المؤلف، الويبو: ةس يالم

 : المتحدثون

، الهند  
 السيد جافيد أختار، فنان وكاتب أغان 

 السيدة روزانا أربيلو، فنانة، إسبانيا

، فنانة و شاكا تشاكا، تالسيدة إيفون  نائبة رئيس االتحاد الدول  لجمعيات المؤلفي   والملحني  
 أفريقيا جنوب

 السيد بيب  إيف درمان، وزير االقتصاد والتوظيف، بلجيكا

  تونس، يةالثقافالشؤون ، وزيرة قطاطحياة السيدة 

، ألمانيا  السيد كونراد فون لونيسن، المؤسس والرئيس التنفيذي، سفارة الموسيق 

رلازو ةفاقثلا  ريزو، السيدة فرانسواز رومارك  كوت ديفوار   ،ةةكفففوك 

  
 
 

15.00 – 16.15   
خيص لخدمات البث الموسيقر  الجلسة األوىل: ممارسات الير

ي، : س يالم ، شعبة قانون حق المؤلف، الويبوباولو النتب   
 مستشار قانون 

 : المتحدثون

  أداديفو،  
ة السيدة رين  لشؤون القانونية والتجارية، ارئيس  نائنر  كبب 

Warner Music Internationalالواليات المتحدة األمريكية ، 

  ب
 /  ، مص Global Digital  ،Sony Music Publishingباوي، رئيسيالسيد أنتون 

 لمتحدةا المملكة

اروفنا،  ديجمعية   رئيسةفنانة و السيدة سوالنج سب   دي(،  SCMللموسيق  ) كابو فب   كابو فب 

اتيجية الموسيق  العالمية وتطوير األعمال،  ، TikTok/ByteDanceالسيد بيل ماكجوي، اسب 
 المملكة المتحدة

  مورين، المديرة التنفيذية، 
 ، كنداArtistiالسيدة آن 

مو أوكامبو، المدير العام،   الجمعية األرجنتينية للمؤلفي   والملحني   الموسيقيي   السيد غيب 
(SADAIC)   األرجنتي ، 

الواليات المتحدة  ،Spotifyالشؤون الحكومية، و  ان سميث، رئيسة السياسة العامةغالسيدة ري
 األمريكية

، كيهو يانغ  السيد   ، الصي   Tencent، المستشار العام ورئيس معهد الموسيق 
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  ةالجلسة الثاني 17.30 – 16.15

 : توزي    ع ايرادات البث الموسيقر

ي: س يالم  باولو النتب 

 : المتحدثون

  آسيا، ارئيس  نر  ائنكبب  السيد كوي تيانج أنج،  
 
، Universal Music Groupلسياسة العامة ف

 سنغافورة

 (، إسبانياIAOالدولية )رئيس منظمة الفناني   فنان و السيد ناتشو غارسيا فيغا، 

وي    ج الداخلية للعلوم التطبيقية، السويد  السيد دانيال جوهانسون، باحث ومحاض  أول، جامعة الب 

 ، (، DiMAجمعية الوسائط الرقمية )الرئيس والمسؤول التنفيذي األول، السيد غاريت ليفي  
 الواليات المتحدة األمريكية

  األوروبيي   )السيدة هيلي   ليندفال، رئيسة تحالف 
(، ECSAالمؤلفي   الموسيقيي   وكتاب األغان 

 السويد

  كلية لندن لالقتصاد، المملكة المتحدة زميلو  Pivotمؤلف كتاب السيد ويل بيج، 
 ف 

 ، باراغوايAIE Paraguay عضو مجلس إدارةو  السيد إنريك  زياس، فنان

  
 
 

 ومناقشة مفتوحة ةجوبأو  ةلئسأ 18.00 – 17.30
 

 الوثيقة[]نهاية 


