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 سلطنة ُعامن 

 اجتماع إقليمي
WIPO/CR/MCT/15 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 5302مارس  03التارخي: 

 
 
 

يف البلدان العربية بشأن  اجتماع إقليمي لرؤساء مكاتب حق املؤلف
 معاهدتي بيجني ومراكش

 
 

 تنظمه
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

 ابلتعاون مع
 التجارة والصناعة يف سلطنة ُعامنوزارة 

 5302أأبريل  0، مسقط

 الربنامج 
عداد  املكتب ادلويل للويبو من اإ
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 5302أأبريل  0الأربعاء 

 مرامس 30.02– 30.33

 الافتتاح 

 وزارة التجارة والصناعة يف سلطنة ُعامن ممثّلون من

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(من ممثّل   

 

 مالحظات افتتاحية عن معاهديت بيجني ومراكش :0املوضوع  30:52 – 30:02

يدي لونغ، مستشارة رئيس ية، شعبة قانون حق الس يدة غ  :ناملتحداث
 الويبو ،املؤلف

شعبة قانون حق رافاييل فرياز، خبري استشاري، الس يد 
 الويبو املؤلف،

 املس تفيدينمعاهدة مراكش من منظور  :5املوضوع  30:52 – 30:52

 بريتوراي ،للمكفوفني فريق الأ  رئيس الاحتادالس يد جيس نري،  :املتحدث

 فرتة اسرتاحة 03:33 – 30:52

 أأحصاب احلقوقمعاهدة مراكش من منظور  :0املوضوع  03:52 – 03:33

امجلعية ادلولية لس ياسات، املعين ابدير املالس يد جو بورغينو،  املتحدث:
 ، جنيف، سويرساللنارشين

 املعمتدةودور الهيئات  تبادل النُسخ يف نسق ميرّس عرب احلدود :5املوضوع  00:52 – 03:52

كريهولت، ،مستشار -الس يدة أأنيتا هوس :نواملتحدث الاحتاد ادلويل ، ةعام ةاإ
 بروكس يل، (IFRROللمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ )

الحتاد ادلويل مجلعيات ل الس يدة لكوداي لوكس، الرئيسة السابقة
(، ومديرة مرشوع مكتبة قطر IFLAاملكتبات ومعاهدها )

 الوطنية، ادلوحة

مدير مركز املعلومات يف لكية التجارة  الس يد س يف اجلابري،
 ، جامعة السلطان قابوس، مسقطوالاقتصاد

 فرتة اسرتاحة 05:33 – 00:52



WIPO/CR/MCT/15 
3 
 

 فناين الأداءمعاهدة بيجني من منظور  :2املوضوع  05:52 – 05:33

الاحتاد ادلويل دومنيك لوكري، أأمني عام، الس يد  :ناملتحداث
 ، بروكس يل(FIA) للممثلني

الاحتاد ادلويل الس يد توماس دااين، مساعد الأمني العام، 
 (FIMللموس يقيني )

 املنتجني وأأحصاب احلقوق الآخرينمعاهدة بيجني من منظور  :6املوضوع  00:03 – 05:52

لرتخي  والس ياسات املعين ابدير املالس يد لوري ريتشارد،  املتحدث:
 ، لندن(IFPI) الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات القانونية،

 فرتة اسرتاحة 00:52 – 00:03

 فاكفةأةاملواحلق يف احلقوق  نقل :7املوضوع  05:03 – 00:52

رابطة أأورواب الوسطى والرشقية الس يد مهيايل فيكسور، رئيس،  املتحدث:
 ، بودابست(CEECA) حلق املؤلف

وبشةأن التقييدات والاس تثناءات  الأداء السمع  البرصيالتقارير الوطنية بشةأن  :0املوضوع  02:33 – 05:03
 لفائدة معايق البرص

 ، الويبوالس يدة غيدي لونغ :امليرسة

 ادلول الأعضاء املموةل مشاركهتم من طرف الويبومشاركون من  املتحدثون:

 مالحظات ختامية 02:03 – 02:33

 ]هناية الوثيقة[


