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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2021أكتوبر  8 التاري    خ: 

ي الويبو
ز
 جمعيات الدول األعضاء ف

 
 ثانية والستونالسلسلة االجتماعات 

 2021أكتوبر  8إىل  4من جنيف، 

 أعضاء المكاتب

 

 1الجمعية العامة للويبو

 )جمهورية مولدوفا( (ة)السيد تاتيانا مولسيان :  ةالرئيس

 (غامبيا) )السيد( محمدو أم أو كاه :  ةالرئيس نواب

سالن أكرسوي :    (تركيا) )السيد(ألبر

    

 مؤتمر الويبو

 )المملكة العربية السعودية( شايع الشايع )السيد( : الرئيس

 )الواليات المتحدة األمريكية( طارق فهمي )السيد( : نائبا الرئيس: 

 (أوغندا) مارسي كينوبويشو )السيدة( : 

 

  

                                                
 ألحكام القاعدة  1

ً
 للدورة االنتخابية الجديدة ألعضاء مكتب الجمعية العامة للويبو، وتطبيقا

ً
من النظام الداخلي الخاص للجمعية العامة للويبو، ستبدأ  6وفقا

ي دورتها ال
 
يخامسة والخمسير  )الدورة العادية الرابعواليتهم بعد االجتماع األخبر للجمعية العامة للويبو ف  ن(. ة والعشر
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 لجنة الويبو للتنسيق

( كادرا أحمد حسان )السيدة( : 2ةالرئيس ي
 )جيبوت 

 )بنما( ألفريدو سويسكوم )السيد( : 3نائبا الرئيسة

 (-----------------) )السيد/السيدة(------------------- : 

 باريسجمعية اتحاد 

 )المملكة العربية السعودية( سامي السديس )السيد( : الرئيس

( شن شانغيو )السيد( : نائبا الرئيس:   )الصير 

 (-----------------) )السيد/السيدة( -------------- : 

 4اللجنة التنفيذية التحاد باريس

 )أوغندا( جيلببر أغابا )السيد( : الرئيس

 (-----------------) )السيد/السيدة( --------------------- : نائبا الرئيس

 (-----------------) )السيد/السيدة( --------------------- : 

 جمعية اتحاد برن

 )المملكة العربية السعودية( عبد العزيز بن محمد السويلم )السيد( : الرئيس

( تشاو شيولينغ )السيدة( : نائبا الرئيس  )الصير 

 (-----------------) )السيد/السيدة( ----------------- : 

 5اللجنة التنفيذية التحاد برن

 )اإلمارات العربية المتحدة( ()السيدعبد السالم محمد آل علي  : الرئيس

 (-----------------) )السيد/السيدة( - ---------------- : الرئيس نائبا 

 (-----------------) )السيد/السيدة( - ----------------- : 

 جمعية اتحاد مدريد

 )فرنسا( فيليب كادر )السيد( :  الرئيس

ي )السيد( :  نائبا الرئيس  )زمبابوي( ويلي موشاتي

 (-----------------) )السيد/السيدة( ------------------ :  

                                                
ي األعضاء العاديير  للجنة  3بموجب أحكام القاعدة   2  مندوتر

من النظام الداخلي الخاص للجنة الويبو للتنسيق، يجب أن يعيرَ  الرئيس هذا العام من بير 
 التنفيذية التحاد برن. 

ي األعضاء العاديير   من النظام الداخلي الخاص للجنة الويبو  3بموجب أحكام القاعدة   3  مندوتر
للتنسيق، يجب أن يعيرَ  النائب األول للرئيس هذا العام من بير 

ي األعضاء العاديير  للجنة التنفيذية التحاد برن.   مندوتر
ي للرئيس من بير 

  للجنة التنفيذية التحاد باريس، ويجب أن يعيرَ  النائب الثات 
ي األعضاء العاديير  للجنة التنفيذية التحاد باريس. يجب أن يعيرَ  أعضاء مكتب اللجنة التنفيذية   4  مندوتر

 التحاد باريس )الرئيس ونائبا الرئيس( من بير 
ي األعضاء العاديير  للجنة التنفيذية ال   5  مندوتر

 تحاد برن. يجب أن يعيرَ  أعضاء مكتب اللجنة التنفيذية التحاد برن )الرئيس ونائبا الرئيس( من بير 
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 جمعية اتحاد الهاي

ك )السيد( : الرئيس  المتحدة األمريكية( )الواليات ديفيد ر. جبر

 )غانا( غريس إيساهاكي )السيدة( : نائبا الرئيس

 (-----------------) )السيد/السيدة( - --------------------- : 

 جمعية اتحاد نيس

ا )السيد( : الرئيس  )باراغواي( جويل تاالفبر

ي )السيدة( : نائبا الرئيس لي ببر  )المملكة المتحدة( بيفبر

 (-----------------) )السيد/السيدة( ------------------- : 

 جمعية اتحاد لشبونة

 )فرنسا( باسكال فور )السيد( : الرئيس

 )هنغاريا( تشابا باتيتش )السيد( :  نائبا الرئيس

و أوالزابال :  و) )السيدة( أليسون أوركبر   (ببر

 جمعية اتحاد لوكارنو

 )المملكة العربية السعودية( شايع علي الشايع )السيد( : الرئيس

 (-----------------) )السيد/السيدة( - ------------------- : نائبا الرئيس

 (-----------------) )السيد/السيدة( - ------------------ : 

اءات  جمعية اتحاد التصنيف الدولي للبر

وكي أويجيما )السيد( : الرئيس  )اليابان( هبر

 (-----------------) )السيد/السيدة( ------------ : نائبا الرئيس

 (-----------------) )السيد/السيدة( ----------------- : 

اءات  جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البر

( ماريا لوريتو بريسكي )السيدة( : ةالرئيس  )شيلي

 )فرنسا( فلورانس غالتيبر )السيدة( : نائبا الرئيسة

( شاوننغ )السيد( غان  :   )الصير 
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 جمعية اتحاد بودابست

 (-----------------) )السيد/السيدة( - -------------------- : الرئيس

 (اإلمارات العربية المتحدة) ()السيد عبد السالم محمد آل علي  : نائبا الرئيس

 (-----------------) )السيد/السيدة( - -------------------- : 

 جمعية اتحاد فيينا

 (-----------------) )السيد/السيدة( - -------------------- : الرئيس

 (-----------------) )السيد/السيدة( - -------------------- : نائبا الرئيس

 (-----------------) )السيد/السيدة( - -------------------- : 

 جمعية معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف

 )أذربيجان( كمران إيمانوف )السيد( : الرئيس

 )الواليات المتحدة األمريكية( ياسمير  فولينا )السيدة( : نائبا الرئيس

 (-----------------) )السيد/السيدة( - -------------------- : 

ي 
 جمعية معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوت 

 (-----------------) )السيد/السيدة( - -------------------- : الرئيس

( يو سيك )السيد( : نائبا الرئيس:   )الصير 

 (اإلمارات العربية المتحدة) ()السيد عبد السالم محمد آل علي  : 

اءات  جمعية معاهدة قانون البر

و  : الرئيس  (اليابان) ()السيد يوكي شيمبر 

 (-----------------) )السيد/السيدة( - -------------------- : نائبا الرئيس

 (-----------------) )السيد/السيدة( - -------------------- : 

 جمعية معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات

ادا )السيدة( : الرئيسة  )أوروغواي( لوسيا اسب 

 (-----------------) )السيد/السيدة( - -------------------- : نائبا الرئيسة

 (-----------------) )السيد/السيدة( - -------------------- : 
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ي البرص 
 
جمعية معاهدة مراكش لتيسبر النفاذ إل المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفير  أو معاف

ي قراءة المطبوعات
 
 أو ذوي إعاقات أخرى ف

 )المملكة العربية السعودية( علي الشنقيطي )السيد( : الرئيس

( ماتياس فرانكي )السيد( : نائبا الرئيس  )شيلي

 (رصبيا) ()السيدماريتش فالديمبر  : 

 جمعية معاهدة بيجير  بشأن األداء السمعي البرصي
دي )السيدة( : الرئيسة  (إكوادور) ماريا غابرييال كامبوفبر

 (-----------------) )السيد/السيدة( - -------------------- : نائبا الرئيسة

 (-----------------) )السيد/السيدة( - -------------------- : 

 ]نهاية الوثيقة[
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