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الويبـو 

 

WO/GA/27/7
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠١/٨/٦ 

المنظمـة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

الجمعية العامة للويبو 

سلسلة االجتماعات السادسة والثالثون 

جنيف ، من ٢٤ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠١ 

وضع رمز جديد للويبو 

مذآرة من األمانة 

مقدمة 
 

أقرت الجمعية العامة للويبو فـي أآتوبـر/تشـرين األول ٢٠٠٠ اسـتحداث رمـز جديـد للويبـو يحـل محـل الرمـز  -١
المعمول به حاليا ليبين على نحو أفضــل رؤيـة المنظمـة واسـتراتيجيتها الجديدتيـن . وأقـرت الجمعيـة العامـة أيضـا مقترحـا 

تقدمت به األمانة تعتزم فيه تنظيم مسابقة دولية لتصميم رمز جديد . 
 

المسابقة الدولية 
 

ــة مـن منسـقي المجموعـات االقليميـة  في يناير/آانون الثاني ٢٠٠١ ، عين المدير العام هيئة مستقلة للتحكيم مؤلف -٢
وبعض أعضاء أمانة الويبو . واجتمعت الهيئة في فبراير/شباط ٢٠٠١ ووضعت قواعـد المسابقة واعتمدتها (المرفق األول) 

. وانتخبت الهيئة مساعد المدير العام للويبو السيد/جوفري يو رئيسا لها . 
 

وبغرض ضمان الموضوعية والشفافية واألهلية المهنية في وضع القواعد وتنظيم المسابقة ، تلقت الهيئة النصــح  -٣
ــم  والدعم التقني من جمعية المصممين البيانيين السويسريين (SGD) ، وهي الجمعية الوطنية السويسرية ألخصائيي التصمي
البياني وهي عضو في المجلس الدولي لجمعيات التصميم البياني الذي يشكل الجمعية الدولية للمصممين البيانيين . وقد وقـــع 

االختيار على الجمعية السويسرية لشهرتها بالكفاءة المهنية ولمزية آونها في سويسرا . 
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وتم االعالن عن المسابقة الدولية في األول من مارس/آذار ٢٠٠١ من خالل البعثــات الدائمـة فـي جنيـف للـدول  -٤
ــف ، ومـن خـالل موقـع  األعضاء في الويبو أو بواسطة وزارات الخارجية في البلدان التي ليست لها بعثة دبلوماسية في جني
الويبو على االنترنت وجمعية المصممين البيانيين السويسريين والمجلس الدولي لجمعيات التصميم البياني . وآانت المســابقة 

مفتوحة الى غاية ٣١ مايو/أيار ٢٠٠١ . 
 

وتلقت األمانة ٧٨٤ ملفا من ٥٨ دولة عضوا (المرفق الثاني) . وفتحت األمانة الملفات رسـميا بحضـور األميـن  -٥
ــن البيـانيين السويسـريين . وتـم تسـجيل آـل ملـف باسـم مسـتعار بغيـة الحفـاظ علـى سـرية هويـة  التنفيذي لجمعية المصممي

المشترآين وأصلهم . وتم استبعاد ٨٩ ملفا بسبب عدم امتثاله لقواعد المسابقة .  
 

وعين المدير العام مجموعة لالختيار التمهيدي تتألف من مصممين بيانيين خارجيين اقترحت جمعية المصمميــن  -٦
البيانيين السويسريين أسماءهم وأعضاء في أمانة الويبو ومصمَمين بيانيين اثنيـن يعمـالن مـع الويبـو وخبـير استشـاري فـي 
مجال التسويق وخبير استشاري في المجال الفني . واجتمعت المجموعة في ١٤ يونيــه/حزيـران ٢٠٠١ للنظـر فـي الملفـات 

المتبقية والبالغ عددها ٦٩٥ ملفا والختيار المشترآين في المرحلة النهائية المقترح أن تدرس هيئة التحكيم ملفاتهم .  
 

ــه الـى هيئـة التحكيـم فـي ٢٥ يونيـه/حزيـران ٢٠٠١ .  وأبقت مجموعة االختيار التمهيدي على ١٦ ملفا تم تقديم -٧
ونظرت الهيئة في التصاميم المقترحة وطلبت فحص ١٦ ملفا آخر آانت المجموعة قد استبعدته في المراحل النهائية . 

 
وبعد التمحيــص فـي الملفـات البـالغ عددهـا ٣٢ ملفـا ومناقشـة مسـتفيضة فيمـا بيـن األعضـاء ، توصلـت الهيئـة  -٨
باالجماع الى نتيجة مفادها أن أيا من الملفات لم يف بالمعايير الالزمة ليصبح رمز المنظمة الجديد آما تبينه قواعد المسـابقة 
ــى المرتبتيـن األولـى  . واتفقت الهيئة باالجماع على منح ثالث جوائز تحتل آل منها المرتبة الثالثة ، أي أن أحدا لم يحرز عل
ــل فـائز مـن الفـائزين التاليـة أسـماؤهم اعترافـا منـها  والثانية . ومنحت الجوائز الثالث وقيمتها ٠٠٠ ١٠ فرنك سويسري لك

بجودة التصاميم التي وضعوها وجدارتها : 
 

السيد ستيفان دبلن / سويسرا  -
السيدة صوفي انجل / الدانمرك   -

السيدة سوون آانغ / أستراليا  -
 

وقد روعيت السرية في آل مراحــل العمليـة ، ولـم تحـط الهيئـة علمـا بهويـة المشـارآين الذيـن فـازوا بـالجوائز  -٩
وجنسيتهم اال بعد اتخاذ القرار بمنح الجوائز الثالث . 

 
المقترحات المتعلقة بالخطوات القادمة لتصميم رمز جديد للويبو 

 
باقرارها ابتكار رمــز جديـد للمنظمـة ، اتفقـت الـدول األعضـاء علـى أن الرمـز ينبغـي أن يعكـس رؤيـة الويبـو  -١٠
ــيطا ومتمـيزا ال  وانبعاثها والتحوالت التي شهدتها مؤخرا ، وأقرت وضع رمز يجسد الحيوية واالبتكار ويبرزهما ويكون بس
يغيب عن الذاآرة ويمكن االنتفاع به في أشكال مختلفة سواء فــي شـكل مطبـوع أو علـى االنـترنت أو فـي المنتجـات متعـددة 

الوسائل . 
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ولما لم يف أي رمز بالمعايير التي وضعتها الــدول األعضـاء ، اقـترح المديـر العـام اتبـاع الخطـوات االضافيـة  -١١
التالية لوضع رمز جديد مالئم : 

 
يدعو المدير العام عددا قليال من الشرآات المعروفة والمتخصصة في التصميم البيــاني وتصميـم الصـور   "١"
الى االجتماع مع األمانة بغية مناقشــة احتياجـات الويبـو وتطلعاتـها الـى رمـز جديـد باالضافـة الـى عمـل 
ـــترنت  المنظمـة وصورتـها الراهنـة آمـا توضحـها مـواد المنظمـة االعالميـة الحاليـة وموقعـها علـى االن

والمنتجات متعددة الوسائل . 
 

واستنادا الى تلك االتصاالت التي ستشمل مناقشة اآلثار المالية ألي عمل قد يباشر ، تدعو األمانة بعــض  "٢"
شرآات التصميم الى تقديم مقترحات بشأن الرمز الجديد . 

 
ــد  ويقع االختيار على شرآة واحدة من تلك الشرآات للعمل بشكل وثيق مع األمانة على تصميم رمز جدي "٣"

مالئم للمنظمة . 
 

ويقر المدير العام الرمز الجديد المقترح بعد التشاور مع منسقي المجموعات االقليمية للدول األعضاء .  "٤"
 

وبعد ذلك ، تتخذ األمانة التدابير الالزمة لوضع رمز الويبو الجديد موضع التنفيذ .  -١٢
 

اآلثار المالية 
 

ستتم تغطية تكاليف وضع الرمز الجديد بموارد الميزانية المتاحة .  -١٣
 

اآلثار القانونية 
 

ليس ثمة تقييدات قانونية تتعلق بتغيير رمز الويبو ألنه ال يشار الى اســتحداث رمـز للويبـو أو اعتمـاده أو تغيـيره  -١٤
في اتفاقية الويبـو أو نظامـها الداخلـي أو أيـة وثيقـة أخـرى مـن وثـائق الجمعيـة العامـة أو مــؤتمر الويبـو أو أي اتحـاد مـن 

االتحادات (في شكل حكم أو قرار أو توصية أو مقرر) . 
ان الجمعية العامة للويبو مدعوة الى االحاطة علما بنتائج مسابقة رمز الويبو والنظر في العمــل المقـترح انجـازه  -١٥

والموصوف في الفقرة ١١ أعاله والموافقة عليه . 
 
 

[يلي ذلك المرفقان] 
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