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A/61/INF/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020بمترب س  23 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 احلادية والستون االجتماعات سلسلة
 2020سبمترب  25اإىل  21جنيف، من 

 املكاتبأعضاء 
 

 امجلعية العامة للويبو

 )املغرب( )الس يد( معر زنيرب : الرئيس

سامعيل ابغاي هامانيه  : الرئيس نواب يران )مجهورية  )الس يد(اإ  الإسالمية(( –)اإ

 فيكتور دوليدز )الس يد( : 

 (2020-2019)الفرتة 

 )جورجيا(

 رودي خوس يه فلوريس مونتريي )الس يد( : 

 (2021-2020)الفرتة 

 املتعددة القوميات(( –)بوليفيا )دوةل 

 

 مؤمتر الويبو

 (انميبيا) فيفيني اكجتيونغا )الس يدة( : ةالرئيس

 )املكس يك( سوكورو فلوريس ليريا )الس يدة( : ةانئبا الرئيس

 )الإمارات العربية املتحدة( عبد السالم آ ل عيل )الس يد( : 
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 جلنة الويبو للتنس يق

 (نغارايه ) (ة)الس يد سوزاان هورفاث : 1ةالرئيس

 (امنب) )الس يد( آألفريدو سويسكوم : 2ةانئبا الرئيس

 (وغنداآأ ) (ة)الس يد ماريس كينوبويشو : 

 

 مجعية احتاد ابريس

 (اململكة العربية السعودية) )الس يد(عبد العزيز بن محمد السويمل  : الرئيس

 )قطر( )الس يد( صاحل املانع : الرئيس نواب

 )الس يدة( لوريتو بريسيك : 

 (2020-2019الفرتة )

 )ش ييل(

    

 )الصني( (2021-2020الفرتة ) غان شاوننغ )الس يد( : 

 

 3اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس

 (ييلش  ) )الس يد( مارتني كوراي : الرئيس

 (-----------------) )الس يد/الس يدة( -------------------- : الرئيسئبا ان

 (-----------------) )الس يد/الس يدة( -------------------- : 

 

 مجعية احتاد برن

ميانوف )الس يد( : الرئيس  )آأذربيجان( مكران اإ

 )الصني( يو س يك )الس يد( : انئبا الرئيس

 )قطر( )الس يد( السليطيآأمحد  : 

 

                                         
من النظام ادلاخيل اخلاص للجنة الويبو للتنس يق، جيب آأن يعنين الرئيس هذا العام من بني مندويب الأعضاء العاديني للجنة  3مبوجب آأحاكم القاعدة  1

 .ريسابالتنفيذية لحتاد 

من النظام ادلاخيل اخلاص للجنة الويبو للتنس يق، جيب آأن يعنين النائب الأول للرئيس هذا العام من بني مندويب الأعضاء  3مبوجب آأحاكم القاعدة  2

 .ريسابلحتاد ، وجيب آأن يعنين النائب الثاين للرئيس من بني مندويب الأعضاء العاديني للجنة التنفيذية رنبالعاديني للجنة التنفيذية لحتاد 

 لحتاد ابريس.جيب آأن يعنين آأعضاء مكتب اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس )الرئيس وانئبا الرئيس( من بني مندويب الأعضاء العاديني للجنة التنفيذية  3
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 4اللجنة التنفيذية لحتاد برن

 (يجرياين ) (ة)الس يد آأمينة ساميال : ةالرئيس

 (-----------------) )الس يد/الس يدة( -------------------- : ةالرئيس باانئ 

 (-----------------) )الس يد/الس يدة( -------------------- : 

 

 مجعية احتاد مدريد

 )املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية( دينيس بوهوسو )الس يد( : الرئيس

يزاك حسن )الس يد( : انئبا الرئيس  )كينيا( اإ

 )فرنسا( فيليب اكدر )الس يد( : 

 

 مجعية احتاد لهاي

 )عامن( محمد البلويش )الس يد( : الرئيس

 )اململكة املتحدة( اين والرت )الس يد( : انئبا الرئيس

 (-----------------) )الس يد/الس يدة( -------------------- : 

 

 مجعية احتاد نيس

 )اململكة املتحدة( بيفرييل بريي )الس يدة( : ةالرئيس

 )الصني( كوي شودونغ )الس يد( : ةانئبا الرئيس

 (-----------------) )الس يد/الس يدة( -------------------- : 

 

 مجعية احتاد لش بونة

يران )مجهورية  رضا دهقاين )الس يد( : الرئيس  الإسالمية(( –)اإ

 )فرنسا( فيليب اكدر )الس يد( : انئبا الرئيس

 )بريو( راي ميلوين غارس يا )الس يد( : 

 

  

                                         
 رئيس وانئبا الرئيس( من بني مندويب الأعضاء العاديني للجنة التنفيذية لحتاد برن.جيب آأن يعنين آأعضاء مكتب اللجنة التنفيذية لحتاد برن )ال 4
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 مجعية احتاد لواكرنو

 (-----------------) )الس يد/الس يدة( -------------------- : الرئيس

 )الصني( (الس يد) تش يان هونغيينغ : انئبا الرئيس

 (-----------------) )الس يد/الس يدة( -------------------- : 

 

 مجعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات

 (-----------------) )الس يد/الس يدة( -------------------- : الرئيس

 )الصني( تش يان مينغشان )الس يدة( : انئبا الرئيس

 (-----------------) )الس يد/الس يدة( -------------------- : 

 

 مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 )لتفيا( س ندرس لغنوفسيك )الس يد( : الرئيس

 )اململكة العربية السعودية( )الس يد(عبد العزيز بن محمد السويمل  : الرئيس نواب

يساهايك :   )الس يدة( غريس اإ

 (2020-2019الفرتة )

 (غاان)

    

 )الصني( (2021-2020الفرتة ) شن شانغيو )الس يد( : 

 

 مجعية احتاد بودابست

 )قطر( )الس يدة( منه الكواريآ   : ةالرئيس

 (-----------------) )الس يد/الس يدة( -------------------- : ةانئبا الرئيس

 (-----------------) )الس يد/الس يدة( -------------------- : 

 

 مجعية احتاد فيينا

 (-----------------) )الس يد/الس يدة( -------------------- : الرئيس

 (-----------------) )الس يد/الس يدة( -------------------- : انئبا الرئيس

 (-----------------) )الس يد/الس يدة( -------------------- : 
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 مجعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف

 )فنلندا( آ ان فيوابل )الس يدة( : ةالرئيس

 )الصني( )الس يدة( تشاو ش يولينغ : ةانئبا الرئيس

 )قطر( )الس يد( قامس خفرو : 

 

 الصويتمجعية معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل 

 (-----------------) )الس يد/الس يدة( -------------------- : الرئيس

 (-----------------) )الس يد/الس يدة( -------------------- : انئبا الرئيس

 (-----------------) )الس يد/الس يدة( -------------------- : 

 

 مجعية معاهدة قانون الرباءات

 )كرواتيا( كوتريوفاك )الس يدة(جليلجاان  : ةالرئيس

 )اململكة العربية السعودية( )الس يد( شايع عيل الشايع : ةانئبا الرئيس

 (-----------------) )الس يد/الس يدة( -------------------- : 

 

 مجعية معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات

 )بريو( راي ميلوين غارس يا )الس يد( : الرئيس

 (-----------------) )الس يد/الس يدة( -------------------- : انئبا الرئيس

 (-----------------) )الس يد/الس يدة( --------------------  

 

مجعية معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني آأو معايق البرص آأو ذوي 
عاقات آأخرى يف قراءة املطبوعات  اإ

كوادور( سانتياغو س يفالوس )الس يد( : الرئيس  )اإ

 )املغرب( خادل ادلهيب )الس يد( : انئبا الرئيس

 (-----------------) )الس يد/الس يدة( -------------------- : 

 

 بشأأن الأداء السمعي البرصي يجنيب مجعية معاهدة 

 (لصنيا) )الس يد( اين ش ياوهونغ : الرئيس

 (دورلسلفاا) (ة)الس يد دايان هاسنب : انئبا الرئيس

 (-----------------) )الس يد/الس يدة( -------------------- : 

 ]هناية الوثيقة[


	جمعيات الدول الأعضاء في الويبو

