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 2019ٔأكتو�ر  18امجلعة، 

  
 التسجیل 09.00 – 08.30

  
 قهيا:�رحيب یل مةلك 09.15 – 09.00

  
 الس�ید فرا�سس غري، املد�ر العام للمنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو) 
  

 دومينغو املعقودة يف س�نغافورة ونريويب وسانتواس�تعراض �ام للندوات إالقلميیة  09.45 – 09.15
  
 الویبو ٔأمانةتقر�ر من   

 
 اسرتا�ة 10.00 – 09.45

  
 )�بعاس�تعراض �ام للندوات إالقلميیة ( 12.30 – 10.00

   
 من رؤساء ومقّرري أ�فرقة العام� للندوات إالقلميیة �رزة نقاط 
   
 مكتب امللكية الفكریة، بورت ٔأوف س�بنييل، مراقب، رغاسالس�ید ریغان أٔ   

 ، وزارة التمنیة الثقافية، راروتونغاةمكو مد�رة احلالس�یدة ریبيتا بو�، 

 مجلعیة حق املؤلف، لیلونغوي ةالتنفيذی ةالس�یدة دورا ما�وینيا ساالمبا، املد�ر 

 
   
 من اخلرباء نقاط �رزة 
 ، سو�رساجنیف، حمارض، �امعة جنیف، �نیف �هناموأ�س�تاذ   

یوين، س� جيبسون هومفان �� رشكة حمايم، ، �ینيث �روزأ�س�تاذ 
 ٔأجنلوس، اكلیفورنیا، الوال�ت املت�دة أ�مر�كية لوس

)، مد�ر، �ر�مج املاجس�تري يف فيدیو ُمسّ�ل مس�بقاً ( أ�س�تاذ دانييل سينغ
الوطنیة، قانون امللكية الفكریة والتكنولوجيا، لكیة احلقوق، �امعة س�نغافورة 

 س�نغافورة
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�حث رئييس، �امعة (فيدیو ُمسّ�ل مس�بقًا)،  دیفيد ساتونأ�س�تاذ 
 ریدینج، ریدینج، اململكة املت�دة

امللكية الفكریة، �امعة مركز  ة، رئيسةمعید، را�یل كز��رد�رأ�س�تاذة 
 اك�لونیا املفتو�ة، �رشلونة، ٕاس�بانیا

   
 ا�ٔنظمة القانونیة ا�ٔخرىمع تقاطع حق املؤلف   13.00 – 12.30

الربوفيسور جوزیف فومتیو، رئيس قسم نظر�ت القانون ونظریة املعرفة،   
 لكیة العلوم القانونیة والس�یاس�یة، نغاوند�ري، ا�اكمريون

   
  اسرتا�ة الغداء 14.30 – 13.00

   
 احملفوظاتدور �لقة نقاش �شأٔن  16.30 – 14.30

 يمسا�د�برية احملفوظات �جلامعة/ ةجودجن، ٔأمين-ٔألكساندرالس�یدة شارون  ثون:املت�د 
 ل، �امعة جزر الهند الغربیة، وا�ستيد، �ر�دوسیسج مني الت أٔ 

 الس�ید �امع بیدا، مد�ر حمفوظات اململكة املغربیة، الر�ط

الس�ید ٔأرنود بوفور، �ئب املد�ر العام ومد�ر اخلدمات والش�باكت، مكتبة 
 فر�سا الوطنیة، �ر�س

، س�تاذ الس�یاسة أ�وروبیة لالبتاكر�ان مونیه أٔ ، تيشالس�یدة فالري� فال 
 ، رومابیةو أ�ور روماامعة �

املكتبة، أ�رش�یف العام لٔ�مة، و ریدة اجلو، مد�رة خالس�یدة ٕا�زاسكون هريو
 سانتو دومينغو

 ، ٔأمسرتدام Europeanaمؤسسةالس�ید بول �یلر، مستشار س�یاسات، 

مركز املعلومات الو�ئقية للمحفوظات، املد�ریة الس�یدة ٕالزيا �ارس�یا �ریيتو، 
 الفرعیة العامة للمحفوظات احلكومية، وزارة الثقافة والر�ضة، مدرید

، رئيس القسم القانوين، ساند�ر فان د�ر فيل الس�ید
 ، ٔأمسرتدامPICTORIGHT منظمة

 لندوات إالقلميیةا تعقيبات من 
 مكتب امللكية الفكریة، ٕاسالم ٔأ�داق �ارف، املد�ر التنفيذي، ثالس�ید مي   

 ، �ابوروناملؤلفالس�یدة �یتسينج مونیا�يس، مد�رة حق 
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، سانتياغو الفكریةامللكية حقوق  ٕادارةرئيس الس�ید �ودیو ٔأوسا رو�اس، 
 دي ش�یيل

   
 اسرتا�ة  16.45 – 16.30

   
 �لقة نقاش �شأٔن املتاحف 18.45 – 16.45

الس�ید فادي �س�تاين، مد�ر مسا�د، مد�ریة البحوث وا�مو�ات، متحف  :ثوناملت�د 
 لوفر، �ر�سال

الس�ید جمي اكسرتو، مستشار قانوين، قسم العقود مبكتب الشؤون الثقافية، 
 البنك املركزي لكولومبیا، بوغو�

متحف الفن املعارص واحلدیث، يف الس�یدة أٓ� د�س�بوتیدو، مستشارة قانونیة 
 لیو�ن، اسالونیيكثي 

 الس�ید رایرن ٕا�ش، فنان، دوس�ورف، ٔأملانیا

 الس�ید فاطمة �یت ٕایغیل، مد�رة، معهد �ردو الوطين، تو�س العامصة

�رش، متحف الفن احلدیث مسؤول الس�ید �ر�س�توفر هدسون، 
)MoMAنیویورك، الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ،( 

يف جمال الفنون التخطیطیة الس�ید تريي ميالرد، املد�ر القانوين مجلعیة املؤلفني 
 )، �ر�سADAGPوالتشكيلیة (

الس�ید غوس�تافو مارتیزن دي ٔأملیدا، مستشار متحف الفن احلدیث يف 
 دي �انريو، ریو دي �انريو، الربازیل ریو

الس�یدة اكتیا بیزنون، رئيسة قسم العقود مبكتب الشؤون الثقافية، البنك 
 املركزي لكولومبیا، بوغو�

حق املؤلف  لحي، مد�رة الشؤون القانونیة والس�یاسات، مجعیةالس�یدة رميا ص
 للمصممني والفنانني، لندن

 الس�ید ٔأزیب تو�ن، ٔأمني متحف مأاكن وحمارض، �ا�ر�

 الس�یدة لینا تو�یال، أ�مينة العامة، رابطة املتاحف الفنلندیة، هلس�نيك

أ�رميتاج الس�یدة مارینا �س�یغولیفا، رئيسة اخلدمات القانونیة، متحف 
 ، �حتاد الرويس، سانت بطرسربغاحلكويم
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 لندوات إالقلميیةا تعقيبات من 
الس�یدة د�� �هارود�ن، �برية املستشار�ن القانونیني، مكتب امللكية الفكریة،   

 س�نغافورة

 ، غوات�الاملؤلفالس�یدة س�یلفيا لیتيس�یا �ارس�یا هري�ند�ز، مكتب حق 
 سييت

مستشار يف امللكية الفكریة، جملس �ینيا حلق املؤلف ٔأو�را، الس�ید هزي�ویل 
)KECOBO(نريويب ، 

 2019ٔأكتو�ر  19، السبت

   
 �لقة نقاش �شأٔن املكتبات 11.15 – 9.15

 حمفوظات كندا، ٔأو�وادار الس�ید �اي بري�یوم، الرئيس السابق ملكتبة و  املت�دثون: 

 ، مستشارة قانونیة، مجمو�ة مادریغال، �ر�سالس�یدة لیلیان دي اكرفالو

 ، املد�ر السابق ملكتبة فنلندا الوطنیة، هلس�نيكالس�ید اكي ٕا�كهومل

، مد�ر مسا�د، لكیة �لوم املكتبات واملعلومات، �امعة الس�ید دیك اكواو�
 ساوث اكرولینا، �ولومبیا، ساوث اكرولینا، الوال�ت املت�دة أ�مر�كية

  يفزمي�، و ARC Futureمؤسسة  بلني، زمي�الس�یدة ریبياك غی 
CREATeملبورن، ٔأسرتالیا ، 

الس�یدة ميليسا مسیث لیفني، مد�رة، مكتب حق املؤلف، مكتبة �امعة 
 ميتش�یغان، أٓن أٓربور، الوال�ت املت�دة أ�مر�كية

، �اما�اكاملؤلف يف ، واك� �رخيص حق ةالعام ةالس�یدة اكرول نیومان، املد�ر 
 �ینغس�تون

 الس�ید لواك نوفاك، اكتب، لیوبلیا�

، �بري املستشار�ن القانونیني، مكتبة س�توكهومل الوطنیة، نالس�ید �ري�ر راید
 س�توكهومل

الس�یدة ران �ریغفادوتري، مد�رة مشاریع حق املؤلف، وزارة التعلمي والثقافة، 
 ر�كيافيك

 
   
 لندوات إالقلميیةا تعقيبات من 
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مد�رة العالقات العامة و��الم، املكتبة الوطنیة، نعام مطاوع، إ الس�یدة   
 انمعّ 

 ٓ  ، الغوساملؤلف ني، مد�ر جلنة حقسالس�ید جون أ

 كتب امللكية الفكریة، �س�ترئأمينة التسجیل، م الس�یدة جهيان ویلیامز، 
   

 اسرتا�ة  11.30 – 11.15
   

 �لقة نقاش �شأٔن املؤسسات التعلميیة والبحثیة 13.30 – 11.30
   
مؤسسة  الس�یدة فالفيا ٔألفيس �رافني، مد�رة �لول التعلمي العايل والنرش، ثون:املت�د 

Somos Educaçao ساو �ولو، الربازیل ، 

 للنرش، بوینس أٓ�رس Heliasta ، رشكةةالس�یدة أٓ� مار� اك�نیالس، �رش 

وامللكية دا� املعلومات الس�ید ما�لك اكرول، ٔأس�تاذ القانون ومد�ر �ر�مج �
 اجلامعة أ�مر�كية بواش�نطن، واش�نطن العامصةيف ، لكیة احلقوق الفكریة

 الس�ید ریتشارد �رايب، مستشار �رش الكتب املدرس�یة ا�ولیة، ٔأ�را

الس�ید دانيت س�ید، �ئب الرئيس للعالقات املؤسس�یة يف ٔأمر�اك الالتینية، 
 ، الربازیل، ساو �ولو)Elsevierرشكة (

فريي فول، املد�رة العامة مجلعیة املؤلفني يف جمال الفنون أٓن -ماريالس�یدة 
 )، �ر�س، فر�ساADAGPالتخطیطیة والتشكيلیة (

 ةالعام ةاملستشار و موظفي امللكية الفكریة  ة، �بري لس�یدة ستيفاين فوسرتا
 بريسون، لندنرشكة ، ةاملسا�د

 حق �رخيص، مركز الس�ید ما�لك هیيل، املد�ر التنفيذي، العالقات ا�ولیة
 ، نیویورك، الوال�ت املت�دة أ�مر�كيةاملؤلف

 ،، ملقاةالس�ید رو�رت جيا�ومار، أ�مني العام املسا�د للحركة ا�ٔاكدميیة املالزيی
 مالزي�

الس�یدة اكرولني نكويب، ٔأس�تاذة، �امعة �یب �ون، �یب �ون، 
 ٔأفریقيا جنوب

ونیة والعامة مبؤسسة الس�ید ٔأرنود رو�رت، �ئب رئيس، ٕادارة الشؤون القان
 هاشيت للكتاب، �ر�س
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 خيص التعلمي والبحث، مدریداالس�یدة مونیاك تور�س، مستشارة �ر 

الس�ید بني وایت، �حث، مركز س�یاسة امللكية الفكریة وٕادارهتا، �امعة 
 ورست، اململكة املت�دةبورمنوث، د

   
 لندوات إالقلميیةا تعقيبات من 
 يف بور�ینا فاسو، وا�ادوغو املؤلف، مكتب حق الس�یدة شانتيل فورجو  

 ، �و�ملبوراملؤلفمكتب حق  ةالس�یدة رش�یده رضا ش�یخ �ا�، مد�ر 

 ، بوینس أٓ�رساملؤلف، مد�ر مكتب حق غوس�تافو خوان شو�ز الس�ید
   

  اسرتا�ة الغداء 15.00 – 13.30
   

 ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورةاللجنة واعتبارات خبصوص  سبيل امليض قدماً  17.00 – 15.00
  
 وزارة الثقافة، بريوتيف الس�ید ولید ٔأبو فر�ات، مستشار  املت�دثون: 

، امللكية الفكریة ٔأمني التسجیلالس�ید اكرد�ن �ونلیف �رك، �ئب 
 والت�ارة، ٔأنتيغوا و�ربودا

 واالتصال، دأاكرالس�ید عز�ز دیينغ، مستشار تقين ٔأول، وزارة الثقافة 

 الس�ید جواك لیدز، مستشار �اص حلكومة فنلندا، هلس�نيك

الس�یدة روز لینتش، مد�رة ٕانفاذ امللكية الفكریة وحق املؤلف، مكتب امللكية 
 الفكریة الربیطاين، ساوث ویلز، اململكة املت�دة

ٕادارة حق املؤلف، إالدارة الوطنیة حلق املؤلف يف ، مد�رة، هو بينغ ةالس�ید
 بی�ني، )NCACالصني (

 الس�یدة اكرولینا رومريو، املد�رة العامة، مكتب حق املؤلف، بوغو�

املؤلف،  ، املكتب الوطين حلقانو سانتا�، املد�ر العام�الس�ید �را
 دومينغو سانتو
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مر�كية بري املستشار�ن، مكتب الوال�ت املت�دة ا�ٔ الس�ید ما�لك شابريو، � 
الت�اریة، إالسكندریة، فرجينیا، الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات 

 مر�كيةا�ٔ 
جملس �ینيا حلق املؤلف ، املد�ر التنفيذي، ٕادوارد س�یجي الس�ید

)KECOBO(نريويب ، 

 
 [هنایة الوثیقة]


