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�ةاألصل:  ن  باإلنكل�ي
 2022أب��ل  25 التار�ــــخ: 

ي  19-ة كوف�دجلسة إعالم�ة عن تأث�ي جائح  لحق المؤلف ع� النظام اإل�كولو��
 

 2022مايو  9جن�ف، 

نامج  ال�ب

 إعداد األمانة من
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 افتتاح الجلسة اإلعالم�ة 11:35 – 11:30
 

 ع� الصناعات اإلبداع�ة 19-لمحة عامة عن تأث�ي جائحة كوف�د 11:55 – 11:35
 
ي مجال ر�ادة األعمال، مدرسة بورغوندي  

المتحدثة: الس�دة مار�لينا ف�كو، بروفسورة �ف
ي مؤسسة كارم�ل ور��ي مار 

كو إلدارة الفنون؛ لألعمال التجار�ة، فر�سا؛ وأساتذة مساعدة �ف
�ال، كندا  معهد الدراسات العل�ا التجار�ة، مون�ت

 
 مناقشة مائدة مستديرة 12:30 - 11:55

 
 ةموجهة النقاش: األمان

 
 المتحدثون: 

 
كة  ف UV Estudiosالس�دة فيوليتا ما�س�ال، فنانة ومديرة، �ش  ، األرجنتني

 
دي ، كابو ف�ي ي

تغال الس�د دينو د�ه سانت�اغو، فنان موس��ت  وال�ب
 

كة  ي بتط��ر األعمال، �ش ، صغ�ي المدي��ن المعيف  CD Projektالس�د دار�وس غ��با�ش�س�ي
Redبولندا ، 

 
كة  �كة والمديرة اإلدار�ة، �ش ، Protel Studiosالس�دة سارة م�غوي، المؤسس ال�ش ي ويب ، ن�ي

 كين�ا
 

كة   ، الهندPrints Publications Pvt Ltdالس�د برانوف غ��تا، مدير إداري، �ش
 

 مناقشة تفاعل�ة    13:00 - 12:30
 

احة الغداء  14:30 – 13:00  اس�ت
 

ي تطال 19-لمحة عامة عن اآلثار المتعلقة بحق المؤلف الناجمة عن جائحة كوف�د 14:50 - 14:30
، اليت

، واألشخاص المستف�دين منها ي
اث الثقا�ن  المؤسسات التعل�م�ة والبحث�ة ومؤسسات ال�ت

 
 المتحدثان:  
 
كة   وع، �ش  ، هولنداPanteiaالس�د بول فرونهوف، خب�ي االقتصاد الق�ا�ي ومدير م�ش
 
كة    ، هولنداPanteiaالس�د مارتن كالرك، باحث، �ش
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 مناقشة مائدة مستديرة 15:25 - 14:50

 
 موجهة النقاش: األمانة

 
 المتحدثون: 

 
سة،   كور�ا، جمهور�ة  Iron Museumالس�دة إنكيونغ �شانغ، مديرة مؤسِّ

 
ي مدي��ة تنسيق 

ي مجال التعل�م ونائبة المدير �ف
الس�دة نومبوم�ل�لو موهول��ن، باحثة �ف

، جنوب أف��ق�ا  البحوث ورصدها وتقي�مها، اإلدارة الوطن�ة للتعل�م األسا�ي
 

كة  ي �ش
وع، جامعة وست إنديز، ت��ن�داد MScالس�د رو�ل إ�ل�س، منسق �ف . برنامج إدارة الم�ش

 وت��اغو
 

يد الس� ، اإلمارات الع���ة المتحدةإدارة األرش�فات، مدير حمد المط�ي ي  ، األرش�ف الوطيف
 

ف الس�دة   ، نائبة مدير المكتبة الوطن�ة، فنلندال�سا سافولينف
 
 مناقشة تفاعل�ة  15:55 - 15:25 
 

 اختتام الجلسة  16:00 – 15:55
 

، نائبة المدير العام، قطاع  ف ي فور�ني
 حق المؤلف والصناعات اإلبداع�ةالمتحدثة: الس�دة س�ل�ف

 
 
 

 [نها�ة الوث�قة]
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