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 ANNEX E
 

المرفق هاء 
 

هيئة التحكيم تختار التصميم الفائز لمبنى الويبو 
 

أقدمـت هيئـة التحكيـم الدوليـة التـي عينتـها المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة (الويبـــو) بغــرض 
االشراف على مسابقة هندسية دولية لتوسيع مبانيها ، يــوم الخميـس ، علـى منـح الجـائزة األولـى للشـرآة 
األلمانية "بينيش وشرآاؤه" . ومن بين ٢٧ اقتراحا واردا من ١٨ بلدا منحت هيئة التحكيم جوائـز لخمسـة 
ــدة  مشـروعات أخـرى تقـدم بـها مهندسـون معمـاريون مـن ايطاليـا وسويسـرا والـنرويج والواليـات المتح
ــن المهندسـين المعمـاريين البـارزين  األمريكية . وآانت هيئة التحكيم المؤلفة من ١٥ عضوا ، منهم عدد م
ــد اجتمعـت فـي مقـر  وآبار المسؤولين الحكوميين والخبراء القانونيين الوافدين من مختلف أنحاء العالم ، ق

الويبو من ٢٨ فبراير/شباط الى ٢ مارس/آذار الختيار التصاميم الفائزة .  
 

ــو ، الدآتـور آـامل ادريـس ، قـائال "ان  وتعليقا على قرار هيئة التحكيم ، صرح المدير العام للويب
المشروع الفائز يجسد رؤية الويبو الرامية الى انشاء مبنى يتحلى بالجمال الهندسي واالمتياز التقني ليعــبر 

عن طاقة االنسان االبداعية ويسهل أعمالنا ويستوعب تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين" . 
 

ــي المرتبـة الثالثـة  ومنحت الجائزة الثانية لماسيميليانو فوآساس من ايطاليا . وآانت أربع جوائز ف
من حظ لوشر أرشتكت وريختير ودال روشا (سويسرا) وسنوهيتا (النرويج) وبرنــارد تشـومي (الواليـات 

المتحدة األمريكية) . 
 

وأشارت هيئة التحكيم في تقريرها الختامي الى أن التصميم الفائز "مشروع الجيل الجديد" . وجاء 
ــا يحيـط بـه . ويتسـم  عن الهيئة أيضا أن "المفهوم العام الذي ينبني عليه ذلك المشروع هو تكامله مع آل م
ــاعل مـع محيطـه ويجعـل منـه  بانسجام مكتمل ، فهو مجموع أجزائه . ويجد المبنى مقاما له في موقعه فيتف
منظرا داخليا" . وعندما تقدم الفائز بالجائزة األولى الى هيئــة التحكيـم بمشـروعه أآـد علـى أهميـة تكـامل 
ــا آمجـرد مبنـى ثـابت وانمـا ينبغـي أن  التصميم مع محيطه . وقال المهندس :  "علينا أال ننظر الى محيطن

نرى فيه بنية مجسمة وفضاء مفتوحا يمكن أن "نمأله" حسب ما تمليه المتطلبات وتغيراتها" . 
 

وقال رئيس هيئة التحكيم ، السيد/شــيجيكي سـومي ، "ان هيئـة التحكيـم قـد اختـارت المشـروعات 
ــا عليـها  األنسب من حيث التصميم الهندسي والمحيط العملي" . وأضاف قائال "ان المشروعات التي اطلعن

آانت باهرة ومتميزة بمستواها الى حد االستئثار بعقولنا" . 
 

وسيحصل الفائز في المسابقة على مبلغ نقدي قدره ٠٠٠ ١٠٠ فرنك سويسري . وسيحصل الفائز 
بالجائزة الثانية على مبلغ قدره ٠٠٠ ٥٠ فرنــك سويسـري . وسـيحصل آـل واحـد مـن الفـائزين بالجـائزة 
الثالثة على مبلغ قدره ٠٠٠ ٢٥ فرنك سويسري . وسيحصل آل المشـترآين فـي المسـابقة الذيـن الـتزموا 

بقواعدها ونظرت هيئة التحكيم في اقتراحاتهم على مبلغ قدره ٠٠٠ ١٠ فرنك سويسري . 
 

وصرح نائب رئيس هيئة التحكيم ومساعد المدير العام للويبو ، السيد/فرانسيس غوري ، قائال "ان 
ذلك المشروع تعبير معاصر وجهته الى البيئة ونظرته نحو المستقبل" . 

وستسلم آل الجوائز في حفل من المعتزم اقامته في أبريل/نيســان ٢٠٠٠ وتعـرض خاللـه أفضـل 
االقتراحات في معرض ينظم في مقر الويبو ويضم نموذجا مصغرا للمشروع الفائز بالجائزة األولى . 
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ـــي  وقـد آـانت الويبـو قـد شـرعت فـي المسـابقة الهندسـية عقـب قـرار اتخذتـه الـدول األعضـاء ف
ــراء قطعـة األرض المتاخمـة لمبنـى المقـر الحـالي بـهدف  يونيه/حزيران ١٩٩٨ ويرمي الى التصريح بش
ــة مـن ٦٢ بلـدا  توسيع مقرها االداري في جنيف . وفي فبراير/شباط ١٩٩٩ ، عبر نحو ٨٠٠ مكتب هندس
ــانت األسـاس الختيـار الملفـات فـي المرحلـة  عن اهتمامه بالمسابقة . وتقدم ١٨٦ مكتبا منها بملفاته التي آ

النهائية . 
 

وآانت هيئة دولية معينة في يونيه/حزيران ١٩٩٩ ومؤلفة من ١٥ عضــوا دائمـا وثالثـة أعضـاء 
مناوبين ومدعومة بفريق من الخبراء التقنيين مسؤولة على ضمان تنفيذ عملية االختيار بطريقة موضوعية 
وشفافة تراعي معايير وقواعد محــددة مسـبقا . وآـانت هيئـة التحكيـم قـد وضعـت اجـراءات المسـابقة فـي 

اجتماع تنظيمي عقدته في يونيه/حزيران ١٩٩٩ . 
 

وفي اجتماع عقدته في سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ ، اختارت هيئة التحكيــم الفـائزين للمرحلـة النهائيـة . 
وصرح السيد/سومي قائال "ان الذين وصلوا الى المرحلة النهائية من المسابقة ال يمثلون تنوع الممارسات 

الهندسية في عالم اليوم فحسب بل يملكون الموارد المهنية الكافية لتلبية االحتياجات الخاصة بالويبو" . 
 

وتشمل المسابقة تصميما يتكون من العناصر التالية : 
 

مبنى مكاتب يضم ٥٠٠ مكان عمل وعدة قاعات لالجتماعات وموقفا للســيارات تحـت  (١)
األرض يسع نحو ٣٠٠ سيارة ومقهى وأماآن للخدمات وممرا الى المبنى الرئيسي . 

 
وقاعة مؤتمرات تسع نحو ٦٠٠ مقعــد للمندوبيـن ومجـهزة بمرافـق الترجمـة الفوريـة  (٢)
ــبة وتقـع فـي  الحديثة لست لغات ومعدات الحاسوب واألجهزة السمعية البصرية المناس

الجوار المباشر لمرافق مؤتمرات الويبو واجتماعاتها . 
 

وتوسـيع للطوابـق الدنيـا واعـادة تنظيمـها لتسـع أمـاآن لتوقيـــف ســيارات المندوبيــن  (٣)
والزائرين . 

 
وتنتقل الويبو بقرار هيئة التحكيم هذا الى المرحلة الثانية أال وهي تنفيذ مشروع التشييد . 

 
وقد أدى تزايد أهمية قضايا الملكية الفكرية وما ترتب عليه من اتساع في أنشطة الويبو الى ظهور 
حاجة ملحة وفعلية لمكاتب اضافية . وسيسمح المبنى الجديد بجمع شمل موظفي مقر الويبو . وفـي الوقـت 

الراهن ، تستأجر الويبو مكاتب في عدة مبان تجارية في جنيف . 
 
 

[نهاية المرفق هاء والوثيقة] 
 
 


