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A/58/INF/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018 أأكتوبر 1 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 واخلمسون الثامنة االجتماعات سلسلة
ىل  24جنيف، من   2018أأكتوبر  2سبمترب اإ

 املكاتب أعضاء
 

 امجلعية العامة للويبو

الرئيس
1

 )فييت انم( يش دونغ )الس يد(-دونغ : 
انئبا الرئيس

1
 )مجهورية مودلوفا( تودور أأوليانوفتش )الس يد( : 

 )الس نغال( كويل س يك )الس يد( : 
 

 مؤمتر الويبو

 )املكس يك( منويل غريا زمارو )الس يد( : الرئيس
 )اكزاخس تان( مراي سريوتينا )الس يدة( : انئبا الرئيس

 )الاكمريون( أأنتول فابيان نكو )الس يد( : 
  

                                         
1

من النظام ادلاخيل اخلاص للجمعية العامة للويبو،  6وفقًا لدلورة الانتخابية اجلديدة لأعضاء مكتب امجلعية العامة للويبو، وتطبيقًا لأحاكم القاعدة   

 (.ستبدأأ وليهتم بعد الاجامتع الأخري للجمعية العامة للويبو يف دورهتا التاسعة والأربعني )ادلورة العادية الثالثة والعرشين
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 جلنة الويبو للتنس يق

الرئيس
2

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

3
 :   

 )بولندا( جانوزيك )الس يدة(-هاردجييشاك أأغن  : 
 

 مجعية احتاد ابريس

 )أأوغندا( بامينيا تويبازي )الس يد( : الرئيس
 )الصني( شانغيو )الس يد(شني  : انئبا الرئيس

 )ش ييل( مكسمليانو سنتا كروز )الس يد( : 
 

 4اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس

 )جورجيا( نيكولوز غوجيليدزي )الس يد( : الرئيس
   : انئبا الرئيس

 :   
 

 مجعية احتاد برن

 )الإمارات العربية املتحدة( عبد السالم العيل )الس يد( : الرئيس
 )الصني( اتنغ زهاوزيه )الس يد( : انئبا الرئيس

 )مجهورية مودلوفا( ليليا بولواكن )الس يدة( : 
 

 5اللجنة التنفيذية لحتاد برن

ينفال )الس يد(هينينغ  : الرئيس  )السويد( اإ
   : انئبا الرئيس

 :   

                                         
2

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

 .ابريسالتنفيذية لحتاد 

3
ب الأول للرئيس هذا العام من بني مندويب الأعضاء من النظام ادلاخيل اخلاص للجنة الويبو للتنس يق، جيب أأن يعنين النائ 3مبوجب أأحاكم القاعدة   

 ، وجيب أأن يعنين النائب الثاين للرئيس من بني مندويب الأعضاء العاديني للجنة التنفيذية لحتاد برن.برنالعاديني للجنة التنفيذية لحتاد 

4
 يس( من بني مندويب الأعضاء العاديني للجنة التنفيذية لحتاد ابريس.جيب أأن يعنين أأعضاء مكتب اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس )الرئيس وانئبا الرئ   

5
 حتاد برن.جيب أأن يعنين أأعضاء مكتب اللجنة التنفيذية لحتاد برن )الرئيس وانئبا الرئيس( من بني مندويب الأعضاء العاديني للجنة التنفيذية ل  
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 مجعية احتاد مدريد

 )جورجيا( نيكولوز غوجيليدزي )الس يد( : الرئيس
 )الصني( كوي شودنغ )الس يد( : انئبا الرئيس

 )الهند( سوميت سيث )الس يد( : 
 

 احتاد لهايمجعية 

 )الاحتاد الأورويب( أأولفر هال أ لن )الس يد( : الرئيس
 )مجهورية كوراي( يونغ داي سون )الس يد( : انئبا الرئيس

 )الس نغال( ملني اك مباي )الس يد( : 
 

 مجعية احتاد نيس

 )املكس يك( مغيل أأخنل مرغاين غونساليس )الس يد( : الرئيس
 )الصني( )الس يد( لني جونش يانغ : انئبا الرئيس

 )المنسا( روبرت أأولرخي )الس يد( : 
 

 مجعية احتاد لش بونة

 )الربتغال( جواو بينا دي مورايس )الس يد( : الرئيس
يران )مجهورية  رزا دهغاين )الس يد( : انئبا الرئيس  الإسالمية(( –)اإ

 )هنغاراي( كسااب ابتيتش )الس يد( : 
 

 مجعية احتاد لواكرنو

 )طاجيكس تان( مجش يد خاميدوف )الس يد( : الرئيس
 )الصني( (ةصونغ جياهنوا )الس يد : انئبا الرئيس

 )الأرجنتني( غوس تافو ميخيدي )الس يد( : 
 

 مجعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات

 )مجهورية مودلوفا( مارين سيبواتري )الس يد( : الرئيس
 )الصني( هو وهنيو )الس يد( : انئبا الرئيس

 )الربازيل( دانييل روبرتو بينتو )الس يد( : 
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 مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 )لتفيا( س ندرس لغنوفسيك )الس يد( : الرئيس
 )الصني( يه زهميني )الس يد( : انئبا الرئيس

 )الس نغال( ملني اك مباي )الس يد( : 
 

 مجعية احتاد بودابست

 )ش ييل( سنتا كروز )الس يد( مكسمليانو : الرئيس
 )الصني( وو اكي )الس يد( : انئبا الرئيس

 )السويد( برتيك أأندرسن )الس يد( : 
 

 مجعية احتاد فيينا

 )مجهورية كوراي( يونغ داي سون )الس يد( : الرئيس
 )المنسا( روبرت أأولرخي )الس يد( : انئبا الرئيس

    
 

 مجعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف

 )املكس يك( منويل غريا زمارو )الس يد( : الرئيس
 )هنغاراي( زلتان منسانيي )الس يد( : انئبا الرئيس

ميانوف )الس يد( :   )أأذربيجان( مكران اإ
 

 مجعية معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت

ينس رودريغيس )الس يدة( : الرئيس  )الأرجنتني( مراي اإ
 )الصني( س ييك )الس يد( يو : انئبا الرئيس

 )هنغاراي( زلتان منسانيي )الس يد( : 
 

 مجعية معاهدة قانون الرباءات

 )مجهورية مقدونيا ليوبكو جورجنسيك )الس يد( : الرئيس
 اليوغوسالفية السابقة(

 )ُعامن( محمد البلويش )الس يد( : انئبا الرئيس
 )اكزاخس تان( مراي سريوتينا )الس يدة( : 
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 معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالماتمجعية 

 )مجهورية مقدونيا فانشو اكرغوف )الس يد( : الرئيس
 اليوغوسالفية السابقة(

 )الياابن( يوكيو أأونو )الس يد( : انئبا الرئيس
    

 

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو  ذوي مجعية معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات  اإ

 )تونس( محمد السلمي )الس يد( : الرئيس
 )كندا( مارك شان )الس يد( : انئبا الرئيس

 )الإمارات العربية املتحدة( عبد السالم أ ل عيل )الس يد( : 
 

 ]هناية الوثيقة[


