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  املؤمتر الدويل
WO/GDCM/CR/GE/20/INF 
 أ�صل: �ٕالنلكزيیة

2020 سبمترب 18ٕاىل  16من  التارخي:  

 
 

 2020لعام  السوق العاملية للمحتويات الرقمية
 

 
 من تنظمي

  الفكریة (الویبو)املنظمة العاملیة للملكية 

 الربنامج

 املكتب ا�ويل للویبومن ٕا�داد 
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 2020سبمترب  16أ�ربعاء 

 قصرية فيدیوومقاطع  ٕا�النیةمواد   : إالنرتنت ش�بكة املؤمتر �رب ثب   40: 12

املد�ر العام للمنظمة العاملیة للملكية  غري،الس�ید فرا�سس   :حفل �فتتاح  13:20
 )الفكریة (الویبو

 �ولومبیا مجهوریة رئيس دويك، ٕایفان خفامة الرئيس من فيدیومو�ة �ل  رسا� 

-2006 ٕاس�تونیا، رئيس ٕالفيس، هندریك توماس خفامة الرئيس من فيدیومو�ة �ل  رسا� 
2016     

 و�قتصاد الس�یا�ة وز�ر �وسو�ندیو، و�ش�نو�ما الوز�ر معايل من فيدیومو�ة �ل  رسا�
 ٕاندونيس�یا مجهوریة إالبداعي،

 يف مشهد رسیع التغري رائدعرض حمتوى مقة املوس�یقى:  - 1اجللسة   13:20-14:30

 صة،واملتخّص ئيس�یة املنصات الرّ  و�شأٔةوماكن  زمان ٕاىل احملتوى يف ٔأيّ  النفاذٕاماكنیة  �ىل ٕا�ر
اجلدد يف السوق �ىل نظام بييئ  والفا�لنيمناذج أ�عامل اجلدیدة  تأٔثريستبحث هذه اجللسة يف 

احملتوى ٕاىل التوزیع.  ٕا�شاء منبدءا للتكنولوجيا  ا�ي تلعبه املهم �دامبا يف ذ� ا�ور  متنوع،
 طلبات املس�هتلكني حول العامل؟ اليت تُمكن من تلبیةلن�اح اما يه عوامل ٕاذن 

 �ر�س ،24 فرا�س، حصفية ميفيجیه،الس�ید ٔأمويب   : تنس�یق

 ،يف شعبة �منیة أ�سواق�ئب الرئيس التنفيذي  جرانيت،الس�ید أٓدم  : املشار�ون
Universal Music Group، لندن 

Believe املؤسس والرئيس التنفيذي لرشكة الدجيیلريي،الس�ید دینيس  
 ، �ر�س 

 بريوت ٔأنغايم، التنفيذي، الرئيس مارون، ٕایدي الس�ید

 ،ByteDance للموس�یقى، العام املد�ر ٔأو�رمان، ٔأويل الس�ید
 لندن
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 Tencent Music التنفيذي،الرئيس  �جن،الس�ید �وس�یون 
Entertainment Group، الصني ،نش�نتش. 

 

 :فيدیوال  رؤى

 ، مكس�یكو سييتClaro Sports، مد�ر ٔأبومراد،الس�ید خوس�یه ٔأنطونیو  •
 إالمارات العربیة املت�دة ،الشارقة �رشة، القامسي،الس�یدة بدور  •
 �ىالسرتاتیجیة وشؤون الرشكة العام املعين �املد�ر  �فارو،الس�ید ٕادواردو  •

 ، مدریدتلیفوناك
 CD ،الت�اریة أ�عامل �منیة�ئب ٔأول لرئيس  سيك،ف �و افنو  �الالس�ید مي •

Projektوارسو ، 

 (موس�یقى �رتغالیة صاخبة) Lusophone Gig :يفاصل موس�یق     14:30-14:45

 .الربتغال ،SPAutores بواسطة �ُّسق �ر�مج. Lusophone موس�یقى �امل 

 جواو الس�ید مبشاركة ،)الربتغال( فيلیب روي الس�ید وٕاخراج ٕانتاج من
 سوالجن الس�یدة ،)و�رینسيبل تويم ساو( اكل�و  ،))الصني( مأاكو( اكیتانو

 ،)ٔأنغوال( �وهنا دا ویوري فلور�س �ولو الس�یدو  ،)فريدي اكبو( سزياروفنا
 الس�یدة ،)الربتغال( مار�زاو  ،)ليش�يت – �ميور( ماد�را مانیل زي الس�یدو 

 ،)الربتغال( �ندورا دي اك�كسا الس�یدةو  ،) بيساو غینيا( مار� ٕانييدا
 ٔأواموس سلمى الس�یدةو )) الهند( غوا( شريسات سونیا الس�یدةو 
 )الربازیل( فنتورا جواو والس�ید) موزامبیق(

  )الربتغال( مرياندا ٔأندریه الس�ید: فيدیووحمرر  مصور

 )الربتغال( اكراموجو ٕادواردو الس�ید: عناو�ن

 )موزامبیق( ٕاسامعیل تیاغو الس�ید :ا�اكمريا ُمشغل

 )الربتغال( �وهنا �وال الس�یدة: تنس�یق

 )ٕاس�بانیا( جيان ٕا�زابیل الس�یدة: املسا�د املنتج

 )الربتغال( ٔأوز دي �ر�و�رو الس�ید: �ندس الصوت
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 )ٕاجنلرتا( وادزورث ساميون الس�ید: �رمجة

 �وس�تا دا ��كساو خور� والس�ید) موزامبیق( �وتو ميا الس�ید: املقابالت
 )الربتغال( مورا�س غراسا والس�یدة) الربتغال(

 تغیري مشهد احملتوى للفيملحمادثة حرصیة:   14:45-15:30

هل �شهد حتوًال من دور السي� ٕاىل الرتفيه املزنيل؟  ،التدفقي البث�دمات  هنضة يف ظل
 العدد املزتاید�یف سيتفا�ل النظام البييئ للصنا�ة السمعیة البرصیة مع املنافسة الرشسة بني 

 جنوم من س�ینتجو التخصص والتنویع؟  حنوالس�باق العاملي  يف ظلمن منصات الوسائط و
 ٔأفالم ومسلسالت الغد؟

 سو�رسا جنیف، حصفية، رایرت،لیا الس�یدة ��  : تنس�یق

، ریو Globo Play  الرئيس التنفيذي لرشكة �ریتاس،الس�ید ٕاریك   : املشار�ون
 الربازیل �انريو،دي   

 بودا�ست السيناریو، واكتبة خمر�ة �جيبال، ٔأوريس الس�یدة 

 الهند مومباي، ٔأفالم،منتج وموزع  مانتينا، فارماالس�ید مادو  

 :فيدیوال  رؤى

 الهند مومباي، ٔأفالم، وخمر�ة ممث� داس، �ندیتا الس�یدة •
  سانتياغو ممث�، فيغا، دانييال ةالس�ید •

 

 2020سبمترب  17مخليس ا

  قصرية ومقاطع فيدیو مواد ٕا�النیة   بث املؤمتر �ىل ش�بكة الویب:  12:40

 املتطورةاملؤلفون والفنانون يف سلس� القمية  - 2 اجللسة الثانیة  14:25 -13:00

والقنوات (ش�باكت  أ��ساقتنوع  يف ٔأعقابسلس� من أ�س�ئ�  طفت �ىل السطح
الكتب و  ا�الت إاللكرتونیةو  البث الصويت الرمقيو  أ��اينقوامئ و  الفيدیومشاركة 

مبا يف ذ�  املبد�ني،�ىل  امبارش  ٔأ�را ختلفإاللكرتونیة) يف مجیع ا�االت إالبداعیة اليت 
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�ذب إالنتاج ا�ايت والنرش ا�ايت و  واملوز�ني،العالقة مع النارش�ن واملنت�ني واملنصات 
�یف ميكن �رمجة عوملة أ�سواق وامجلاهري ٕاىل ماكفأٓت مالیة ٕاذن، وإالدارة ا�اتیة حلقوقهم. 

  للمؤلفني والفنانني؟

 الس�ید ٔأمويب ميفيجیه  : تنس�یق

 ، جنوب ٔأفریقياجوها�سربغ مغنیة، شأاك،الس�یدة ٕایفون شأاك  : املشار�ون

 لندن ، مؤدي هانت، �ر�س�بني  الس�ید

 Roaring Girl رئيسة رشكةفنانة،  مولهوالند،الس�یدة مرياندا 
Records كنداتورنتو املوس�یقى،، ومؤسسة �ر�ان ، 

 بوروندي جيتی�ا، ،مغنیة نني،الس�یدة �اد�ا 

�حتاد ا�ويل  رئيسو ، أٓ� يف فرقة عضو ٔأولفيوس،الس�ید بیورن 
ملؤسسة الوعي  مشارك،ومؤسس  )CISAC( مجلعیات املؤلفني وامللحنني

 السوید ٔأوریربو،، حبقوق املوس�یقى

 

 :فيدیوال  رؤى

 ، نی�ري�، الغوسChocolate City ،ةالتنفيذی ةالرئيس ٔأبیدوي،الس�یدة ٔأیيب  •
 �رلني ،ةحصفي ،ةروائیجملس الكتاب أ�وروبیني،  ةالس�یدة نينا جورج، رئيس •
 س�توكهومل جيتار، �ازف ٔأوستيب، ٕاجنسرتوم توري لس�یدا •
 مدرید مغين، فيغا، �ارس�یا ��شو الس�ید •

 املوضة أ�فریقيةفاصل التصممي إالبداعي:   14:25-14:35

، جنوب ، يس ٕان يب يس ٔأفریقيا، جوها�سربج�شا�الالالس�یدة نوزیفو  من تنس�یق�ر�مج 
 ٔأفریقيا

 )ٔأفریقيا جنوب( مو�ال تيبوغو الس�ید: التصو�ر مد�ر

 )ٔأفریقيا جنوب( نثانغیين مفو الس�ید: والتحر�ر واملوس�یقى الصوت
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 )ٕافریقيا جنوب( رابولیيل سايم الس�ید: منفذ منتج

 )ٔأفریقيا جنوب( لفريیال سول الس�ید: برصیةال  ؤ�راتاملو  التحر�ر

 )ٔأفریقيا جنوب( ميزيا سيند�سوا الس�یدة: منت�ة

 )ٔأفریقيا جنوب( بوثیلزيي اكرینا الس�یدة: ٕانتاج مسا�دة

 )ٔأفریقيا جنوب( �شا�الال نوزیفو الس�یدة: تنفيذیة منت�ة

 )ٔأفریقيا جنوب( ماتال� اكنزيیل الس�یدة: واملكياج املال�س

 مو�سييب مولوي �ر�شوس ا�كتور :Africa Fashion International مؤسس

 )ٔأفریقيا جنوب(

 منمبونغوي  ٔأنيسة والس�یدة، )زجنبار( مش�یاك دور�نمن  مش�یاك دور�ن الس�یدة: املصممون
Loin Cloth and Ashes )ٕایتو�ن من ٕاینيايف �دجية والس�یدة ،)ٔأفریقيا وجنوب تزنانیا 

 )نی�ري�( �يس

 لكرتوينالٕ اسوق الفن العاملي حرصیة:  حمادثة  14:35-15:20

قطاع الفنون املرئیة يف لك يشء من إالنتاج  �ىلالرمقیة ٔأیًضا �رس�ة  التكنولوجيات وقعزتاید ی
الت�ارة إاللكرتونیة للفنون ؤأسواق املزادات اليت تعرفها  ا�هنضة الرسیعةٕان و ٕاىل التوزیع. 

رشوط ال ما يه ٕاذن، �ىل متكني الفنانني من املشاركة يف الت�ارة �رب احلدود.  لقادرة إاللكرتونیة
 س�تفادة ا�اكم� من هذه �جتاهات اجلدیدة؟هذا القطاع لال والضام�ت اليت یقد�ا

 الس�یدة ��لیا رایرت  : تنس�یق

 دأاكر �شكييل،فنان  سييس،الس�ید سويل  : املشار�ون

 �ر�س �شكييل،فنان  مامسونتيل،الس�ید ٔأولیفيیه 

إالمارات العربیة  ديب، ديب،مد�ر معرض ٔأو�را  جيالرد،الس�ید س�یلفان 
 املت�دة

 �ر�س ،Christie’sرئيسة  فريد�ر،الس�یدة سيس�یل 



WO/GDCM/CR/GE/20/INF 
7 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

 2020سبمترب  18امجلعة 

 قصرية ومقاطع فيدیو مواد ٕا�النیة  بث املؤمتر �ىل ش�بكة الویب:    12:40

السوق العاملیة  س�تقبلمل  العوامل احملددةٕادارة احلقوق و�لول البنية التحتیة:  - 3اجللسة   13:00-14:15
 للمحتو�ت الرمقیة

 إالنرتنت،مزتاید �رب  �ىل حنوتوى إالبداعي من احمل  ٔأشاكل ٔأخرىو نظًرا الس�هتالك املوس�یقى 
سوق داء جوهریة �ٔ عوامل �رب احلدود وتدفقات أ�موال تعترب  الفعلیةفٕان بیا�ت احلقوق 

ما ٕاذا اكنت قوا�د بیا�ت  املشار�وناقش ني س  املوس�یقى،�لرتكزي �ىل واحملتوى الرمقي العاملي. 
ٕادارة احلقوق املوثوقة املركزیة ٔأو الالمركزیة يه أ��سب للتأٔكد من حصول املبد�ني يف مجیع 

وتقدمي أٓراء حول التطور املس�متر  و�سجیالهتم،مقابل اس�ت�دام ٔأ�انهيم  ٔأجرٔأحناء العامل �ىل 
 .للبنية التحتیة ٕالدارة احلقوق العاملیة يف الس�نوات القادمة

 الس�ید ٔأمويب ميفيجیه  : تنس�یق

 Mechanical رشكة إالدارة،رئيسة جملس  �وملان،الس�یدة ٔأليسا  : املشار�ون
Licensing Collective Inc  يف رشكة العملیات ةومد�ر Inc. Music 

& Records ABKCO الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ،نیویورك 

 ،Session التنفيذي،املؤسس املشارك والرئيس  مولیندر،الس�ید نی�س  
 س�توكهومل

 ،Latin Autor، الرئيس التنفيذي لرشكةغیريمو ٔأواكمبو الس�ید
 مونتيفيدیو 

سان  ،InterTrust الرئيس التنفيذي لرشكة مشعون،الس�ید طالل 
 الوال�ت املت�دة أ�مر�كية فرا�سيسكو،

 :فيدیوال  رؤى

، FirstBrave Technology التنفيذي لرشكة، الرئيس وو جوان �شونغ الس�ید •
 �كني

، واش�نطن Sound Exchange التنفيذي،الرئيس واملد�ر  هوب،الس�ید ما�لك  •
 العامصة

 موسكو ،IP Chainرئيس ،ٔأندریه �ر�ش�یفسيك الس�ید •
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 ل ا�اكء �صطناعي الصنا�ات إالبداعیة�یف حيوّ ا�اكء �صطناعي:  اتخمترب  - 4اجللسة   14:15-15:30

ا�اكء �صطناعي �ىل ٕا�شاء احملتوى إالبداعي وٕانتا�ه واس�هتالكه  وقعمل یمت بعد اس�تكشاف 
و�یف ميكّن  ؟إالبداعیةا�اكء �صطناعي يف الصنا�ات  �س�ري�یف ميكن لكن �شلك اكمل. 
ٔأم  املس�ت�دم،هل خيلق ا�اكء �صطناعي فرًصا لتحسني جتربة و ؟ من ذ� الفنانني أ�فراد

 ٔأنه س�یقوض ثقة املس�هتلكني ف� �رونه ٔأو �سمعونه؟

 الس�یدة ��لیا رایرت  : تنس�یق

 ٕا�اليم، فنان ٔأ�دول، رفيق الس�ید ٕانتاج من ،�دید فين �وس�یط البیا�ت فيدیو:
 �ر�یا اسطنبول،

 ٔأ�دول رفيق الس�ید : ناملشار�و

 موسكو ٔأفالم،منتج  بیكاممبیتوف،الس�ید �ميور 

  ،ريفیٕالس�  مؤسسة ٕادارة�يش، رئيس جملس  الس�ید یوجنسوك
 الوال�ت املت�دة أ�مر�كية نیویورك،  

نیو  روجترز،�صطناعي جبامعة ا�اكء مد�ر خمترب الفن و  ال،امجلّ د. ٔأمحد 
 الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �رييس،

 ضیف املفا�أٔةال الس�ید فرا�سيس غري و  اختتام املؤمتر:  15:30-15:45

 الوثیقة] [هنایة

 

 

 


