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WO/GA/26/7
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/٨/٧ 

المنظمـة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

الجمعية العامة للويبو 

الدورة السادسة والعشرون (الدورة االستثنائية الثانية عشرة) 

جنيف ، من ٢٥ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ 

رمز جديد للويبو 

مذآرة األمانة 

مقدمة 
 

ــداف الرئيسـية المنشـودة مـن برنـامج عمـل المنظمـة  ان توضيح مفهوم الملكية الفكرية أحد األه -  ١
العالمية للملكية الفكرية (الويبو) . وبالرغم من أن المنجز في هذا الصدد آثير ، فال يزال التحدي قائما . 

 
ــات  وتشمل عملية توضيح المفهوم رسم صورة مؤسسية جديدة للويبو . ويجري حاليا وضع لمس -  ٢
ــي ظـهرت فـي المنتجـات االعالميـة الصـادرة منـذ سـنة ١٩٩٨ وفـي اعـادة تصميـم  هذه الحلة الجديدة الت
ــها تعـبر بشـكل أفضـل  المنتجات االعالمية القديمة . وآانت ردت الفعل على الصورة الجديدة ايجابية ، ألن
عن ما اتخذته المنظمة من رؤية واســتراتيجية ومنـاهج جديـدة وسـاهمت فـي ترسـيخ صـورة الويبـو لـدى 
وسائل االعالم وعامة الجمهور آمنظمــة تتحلـى بالحيويـة والخيـال المبـدع واالنفتـاح والفعاليـة . وأصبـح 
موضوع الملكية الفكرية يحظى اليوم بتقدير أفضل لــدى الجمـهور الـذي بـات يعتـبره عنصـرا فـي حياتـه 

اليومية ولدى األوساط التجارية التي باتت تعتبره جانبا أساسيا في استراتيجية أعمالها .  
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حان الوقت للتغيير 
 

ــة تغيـير  نظرا الى أن الويبو تتحول في فترة تغيير سريع ، فقد حان الوقت اليوم للنظر في امكاني -  ٣
ــد الرمـز الحـالي يعـبر عـن المنظمـة المتحولـة أو  رمزها الحالي الذي يجسد صورتها المؤسسية . اذ لم يع

العصر التكنولوجي الجديد . 
 

الرمز الحالي 
 

ــى سـنة ١٩٦٢ عندمـا ظـهرت صـورة للمنظمـة سـلف الويبـو  يرجع أصل رمز الويبو الحالي ال -  ٤
والمعروفة باختصارها الفرنسي البربي على بعض المنشورات . وآــانت تلـك الصـورة عبـارة عـن رمـز 
يشبه رمز الويبو الحالي وفي وسطه مختصر آخر هو UIPI (وهو مختصــر التسـمية الفرنسـية لالتحـادات 
الدولية للملكية الفكرية) . وفي ســنة ١٩٦٣ ، اسـتعيض عـن ذلـك المختصـر بمختصـر الـبربي فـي وسـط 
ـــدول  الرمـز . وفـي سـنة ١٩٦٤ ، بلـغ مديـر الـبربي آنـذاك رمـز الـبربي واسـمها ومختصرهـا رسـميا لل
األعضاء في اتحاد باريس لحمايته بناء على المادة ٦(ثالثا) من اتفاقية باريس . ووفقا للبحث الـذي أجرتـه 

أمانة الويبو ، آانت تلك هي جذور رمز الويبو الحالي . 
 

ويتضح من السجالت المتاحة في محفوظات الويبو حاليا أن رمز الويبو آما نعرفه اليـوم قـد تـم  -  ٥
تبليغه للدول األعضاء في اتحاد باريس لحمايته بناء على المادة ٦(ثالثا) من اتفاقية باريس لحمايــة الملكيـة 
الصناعية في يوليه/تموز ١٩٧٠ . ومنذ تلك السنة ، ال يزال رمز الويبو الحالي يظهر على وثائق المنظمة 

ومنشوراتها . 
 

رمز جديد 
 

من المقترح ابتكار رمز جديد للويبو بدال مــن الرمـز الحـالي . وينبغـي أن يعطـي الرمـز الجديـد  -  ٦
ــها األخـير وانتعاشـها . وينبغـي أن يجسـد تطلعـات الـدول األعضـاء فـي  انطباعا قويا برؤية الويبو وتحول
المنظمة وعامة الجمهور وطموحهم . وال بد أن يجسد الرمز الجديد الحيوية واالبداع ويشع بهما . وينبغــي 
أن يكون بسيطا يسهل تذآره ومتميزا ويمكن استعماله في أشكال مختلفة ، سواء آان ذلك في المطبوعـات 

أو على االنترنت أو على المنتجات متعددة الوسائل . 
 

ــد العديـد مـن المنظمـات الدوليـة والوطنيـة التـي تتنـاول موضـوع  وفي السنوات األخيرة ، اعتم -  ٧
الملكية الفكرية رموزا جديدة تعبيرا عن صورتها المؤسسية الجديـدة . وآـل تلـك الرمـوز تجلـب األنظـار 

وتواآب العصر وتتسم بحلة متميزة .  
 

مسابقة دولية الختيار الرمز 
 

اذا تقرر ابتكار رمز جديد للويبو بدال من الرمز الحــالي ، مـن المقـترح أن تنظـم الويبـو مسـابقة  -  ٨
دولية لتصميم الرمز . وعلى المدير العام أن يتخذ التدابير التالية ان تقرر ذلك : 

 
تعيين هيئة محلفين مستقلة تتألف من منســقي المجموعـات االقليميـة فـي جنيـف وعـدة  "١"

أعضاء من أمانة الويبو . ويكون قرار هيئة المحلفين نهائيا ؛ 
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ووضع قواعد للمسابقة توافق عليها هيئة المحلفين التي يتولى أعضاؤها اختيار رئيس  "٢"
الهيئة ؛ 

 
واالعالن عن المسابقة عـن طريـق البعثـات الدائمـة للـدول األعضـاء فـي الويبـو فـي  "٣"

جنيف أو عبر وزارة الخارجية اذا لم تكن للدولة بعثة في جنيف ؛ 
 

وتوّلـي هيئـة المحلفيـن اختيـار الفـائزين بالجـائزة األولـى والثانيـة والثالثـة واالعــالن  "٤"
ــاعدة لهيئـة المحلفيـن . وسـيكون التصميـم الفـائز  عنهم . وسيتولى خبراء خارجيون اسداء المشورة والمس
بالجائزة األولى مبدئيا هو رمز الويبو الجديــد ، مـا لـم تمـل اعتبـارات خاصـة خـالف ذلـك . وفـي الحالـة 

األخيرة ، تتولى هيئة المحلفين اتخاذ القرارات المناسبة ؛ 
 

ـــذه ووضعــه تدريجيــا علــى آــل وثــائق الويبــو  واعتمـاد رمـز الويبـو الجديـد وتنفي "٥"
وقرطاسياتها ومنتجاتها االعالمية . 

 
ومن المقترح أن يتولى المدير العام تعيين أعضاء هيئة المحلفين التي توافق على قواعد المسابقة  -  ٩

في موعد أقصاه نهاية سنة ٢٠٠٠ . 
 

ــائزة الثانيـة ٠٠٠ ٢٥  ومن المقترح أن تبلغ قيمة الجائزة األولى ٠٠٠ ٥٠ فرنك سويسري والج -١٠
فرنك سويسري والجائزة الثالثة ٠٠٠ ١٠ فرنك سويسري . وتعتبر تلك الجوائز النقدية معقولة بالنظر الى 
عدة عوامل ، وهي الدرجة العالية مــن الطاقـة االبداعيـة المطـالب بـها فـي الرمـز الجديـد وامكانيـة عاليـة 
ــة التـي ال تقـدر بثمـن لصـورة تربطـها عالقـة وطيـدة  لبروز رمز الويبو الجديد في آل أنحاء العالم والقيم

بسمعة المنظمة . 
 

ومن الممكن أن تبدأ المسابقة في مســتهل سـنة ٢٠٠١ وتنتـهي بعـد ثالثـة أشـهر . ومـن الممكـن  -١١
االعالن عن الفائزين الثالثة ورمز الويبـو الجديـد فـي منتصـف سـنة ٢٠٠١ . ومـن المقـترح بـدء العمـل 
بـالرمز الجديـد فـــي مســتهل فــترة الســنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ بعــد تصريــف آــل المنتجــات االعالميــة 

والقرطاسيات والوثائق التي تحمل رمز الويبو الراهن بشكل تدريجي . 
 

اآلثار المالية 
 

ــن المعـتزم تغطيتـها مـن المـوارد  من المرتقب أن ال تتجاوز تكلفة المسابقة ذاتها الحد األدنى وم -١٢
المتاحة في الميزانية العاديـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . ومـن  المقـترح تغطيـة مرحلـة التنفيـذ مـن 

الموارد المتاحة في الميزانية العادية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . 
 

اآلثار القانونية 
 

ــة الويبـو أو  ليست هناك أية قيود قانونية تحول دون تغيير رمز الويبو ألنه غير مذآور في اتفاقي -١٣
نظامها الداخلي أو أية وثائق أخرى للجمعية العامة للويبو أو مؤتمرها أو أية اتحــادات (فـي شـكل حكـم أو 

قرار أو توصية أو غير ذلك) بشأن ابتكار رمز الويبو أو اعتماده أو تغييره . 
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ان الجمعية العامة للويبو مدعوة الى النظــر  -١٤
ـــاله  فـي االقتراحـات الـواردة فـي الفقرتيـن ٦ و٨ أع
والموافقـة عليـها واالحاطـة علمـــا بــالعمل المقــترح 

والوارد وصفه في الفقرات ٩ و١٠ و١١ أعاله . 
 
 

[نهاية الوثيقة] 
 
 


