
 
 

 

CDIP/29/7  

  باإلنكليزية األصل:

  2022أغسطس  31 التاريخ:

 اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )لجنة التنمية(

ون   الدورة التاسعة والعشر
 2022أكتوبر  21إىل  17جنيف، من 

ي بشأن إدارة ت الويبو للحال تجميع دراسات 
كات الملكية الفكرية ف  ة والمتوسطةالشر   الصغير

 من إعداد األمانة

ين للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )لجنة التنمية(، عند مناقشة بند جدول األعمال  .1 ي أثناء الدورة الثامنة والعشر
 
ف

،  ولحقا "الملكية الفكرية والتنمية"،  بشأن إدارة  ت تجميع دراسات الحال بلبت اللجنة األمانة ا"طعند مناقشة العمل المستقبلي
ي 
كات الملكية الفكرية ف  ة والمتوسطة، للنظر فيهالشر ي الدورة المقبلة للجنة التنمية" ا الصغير

ملخص رئيس لجنة التنمية من  9)الفقرة ف 
CDIP/28( . 

 
ي إطار استجابة األمانة لهذا الطلب قامت بجمع مجموعة مختارة من دراسات الحال  .2

 
ي تغطي ، وقصص النجاح ت وف

مختلف  الت 
ي و مجالت عمل الويبو، 

 
كات توضح عمليا استخدام حقوق الملكية الفكرية ف ة والمتوسطة. الشر ي الجزء األول من و  الصغير

 
يرد التجميع ف

  مرفق هذه الوثيقة. 
 
ي المرفق ل   لئ   و  .3

 
ي تماما بمتطلباتكانت بعض األمثلة الواردة ف

ي مجال إدارة الملكية الفكرية ت حال الدراسات  تف 
 
، فإنها ف

درجت
ُ
عئر  والمبدعئر  عل  إعطاء لجنة التنمية نظرة عامة شاملة، عل نحو متسق، بهدف  أ

كيفية استخدام رواد األعمال والمخي 
 ، وخلق فرص عمل، وتعزيز التنمية القتصادية. التجاري نشاطهمالملكية الفكرية إلضافة قيمة إىل منتجاتهم، ودعم نمو 

 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=573792
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=573792
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=573792
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ي الجزء األول، تع .4
 
، وقصص النجاح بشأن النتفاع بالملكية ت رض الويبو بانتظام دراسات الحال وإضافة إىل األمثلة الواردة ف

ي مكان العملIP Advantageقاعدة بيانات  من خالل عدد من القنوات، مثل:  الفكرية
 
، IP at Work  ، وسلسلة الملكية الفكرية ف

اء  ي حلة خض 
 
ي من الملحق معلومات حول هذه ،Women in Greenوسلسلة مقابالت النساء ف

ي الجزء الثان 
 
  القنوات.  ويرد ف

إن اللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما  . 5
ي مرفق

 هذه الوثيقة.  بالمعلومات الواردة ف 

 ]يلي ذلك المرفق[

 

https://www.wipo.int/ipadvantage/en/
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work.html
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/womeningreen/archive.html


CDIP/29/7 
ANNEX 
 المرفق
 

ي  الفكريةملكية ال إدارة بشأن نجاحالقصص  / ت لحال اعامة عل دراسات  األول نظرةالجزء 
 
كات ف ة والمتوسطة الشر  الصغير

 
  

 

 موجز لها اسم دراسة الحالة ووصف
 

ذو مجال الملكية الفكرية  البلد
 الصلة

 بالكامل ت دراسات الحال لالطالع عىل رابط 

ية الذكية:  عل جانب  " هو جدار SunScreen" تصميم حلول الطاقة الحضر
ي الفاعلية شديد  ،الطريق

 
النجاح قصة  توضح لطاقة الشمسية. لولد مو  ،لضوضاء ا كبح  ف

كة أصبحت هذه كيف ي "امتالكها بفضل  ،الشر
 
ي  ،"SunScreenحقوق التصميم ف

 
ف

  . بدء توزي    ع تصميمها حول العالميمكنها من  ممتاز  موقع

https://www.wipo.int/hague/en/sto التصاميم الصناعية فرنسا
ries/hague_system_stories_techs

 afe.html 

ن األشخاص المصابئر  نيومانو" والتكنولوجيا:  بالتصاميم الناس ربط
ِّ
" هو قفاز آىلي يمك

ي كيفالقصة النجاح  تتناول تدائه. عند ار  أداء األعمال اليوميةمن بشلل اليد 
 أسهم ية الت 

كة حقوق تأمئر  بها  ي الشر
 
ي التصميم المبتكر ف

 
ي العديد من  ها حصول ف

 
عل الحماية ف

  . الرئيسية العالم أسواق

 التصاميم الصناعية جمهورية كوريا
 

https://www.wipo.int/hague/en/sto
ries/hague_system_stories_neofe

 ct.html 

   الغوص
ر
هذه قصة النجاح  تتناول : Seacsub سيكساب مع التصاميم أعماق ف

ي مجال الغطس، وهو قناع  الذي ”Unicaتصميم قناع الغطس يونيكا "
 
أحدث ثورة ف

وبفضل الحماية  طس تجربة مريحة وطبيعية وممتعة. يجعل الغو بالكامل،  يغطي الوجه
ة متاًحا حت   ة قصير

ا، وأصبح خالل في 
ً
ايد ي يحط  بها التصميم، شهد القناع طلًبا مي  

الت 
ي محالت السوبر ماركت ومحالت األلعاب. 

 
  ف

 ،صناعيةالتصاميم ال إيطاليا
اءاتو   الير
 

https://www.wipo.int/hague/en/sto
ries/hague_system_stories_seacs

 ub.html 

  العالم:  Rocksteady قهوة
ر
ر ف ي المقابلة،  ورحلة زراعة أحد أفضل أنواع الب 

 
ف

كة ريكاردو فوربس يوضح  مدى أهمية المؤشر ة الشهير  Rocksteadyمنشر  شر
ي تطوير منتجاته 

 
ي لمنطقة بن بلو ماونئ   كافيه ألعماله، وأهمية الملكية الفكرية ف

 
الجغراف
 للذواقة. 

ات الجغرافية جامايكا  المؤشر
 

https://www.wipo.int/wipo_magazi
-at-ne/en/ip

 work/2021/rocksteady.html 

ي سوق السلع الفاخرة  احتضان التقاليد:  جلدية: ال" LAMحقائب لم "
 
من الشائع ف

ة.  ملكية فكرية قوية وجود محافظ  تبلغ هذهقد  لحماية العالمات التجارية الشهير
كات بأكملها.  المحافظ ا من قيمة شر ً كة و  قدًرا كبير ي الحسبان، أدركت شر

 
مع أخذ هذا ف

LAM  .اتيجيتها للعالمة التجارية ي اسي 
 
 وتوضح الدور المهم الذي تؤديه الملكية الفكرية ف
ي األ  واتخطالأوىل  دراسة الحالة كيف أن حماية العالمة التجارية باتت

 
ساسية ف

كة.  ي للشر اتيجر  التخطيط السي 

https://www.wipo.int/wipo_magazi العالمات التجارية البحرين
-at-ne/en/ip

 work/2021/lam_leather.html 

https://www.wipo.int/hague/en/stories/hague_system_stories_techsafe.html
https://www.wipo.int/hague/en/stories/hague_system_stories_techsafe.html
https://www.wipo.int/hague/en/stories/hague_system_stories_techsafe.html
https://www.wipo.int/hague/en/stories/hague_system_stories_neofect.html
https://www.wipo.int/hague/en/stories/hague_system_stories_neofect.html
https://www.wipo.int/hague/en/stories/hague_system_stories_neofect.html
https://www.wipo.int/hague/en/stories/hague_system_stories_seacsub.html
https://www.wipo.int/hague/en/stories/hague_system_stories_seacsub.html
https://www.wipo.int/hague/en/stories/hague_system_stories_seacsub.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2021/rocksteady.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2021/rocksteady.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2021/rocksteady.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2021/lam_leather.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2021/lam_leather.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2021/lam_leather.html
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 موجز لها اسم دراسة الحالة ووصف
 

ذو مجال الملكية الفكرية  البلد
 الصلة

 بالكامل ت دراسات الحال لالطالع عىل رابط 

اير  . تسيير األعمالائق  طر غير تت حل ذك  لنقل الطعام:  : رونقها كعكات بكامل  ي فير
 
ف

وع السيدة باشنس نو  2019 المعاد  Chíbuدو ناقالت شيبو و أطلقت مديرة المشر
ي المقابلة،. تدويرها 

 
ح السيدة نوودو سبب إنشائها  وف كة شيبو، وكيف أنها تقدم تشر شر

 سهل الستخدام للمشاكل الشائعة عند نقل 
ً
 ةق المختلفائالحلويات، وتوضح الطر حال

ي تدعم بها الملكية الفكرية تحقيق أهداف 
كتها. الت   شر 
 

العالمات التجارية،  المملكة المتحدة
 والتصاميم الصناعية

https://www.wipo.int/wipo_magazi
work/2021/chibu.html-at-ne/en/ip 

كة آيبو عىل شق طريقها  كة آيبو   : مركز دعم التكنولوجيا والبتكار يساعد شر كانت شر
 
ً
كة ناشئة ليس لديها ملكية فكرية مسجلة باسمها، لكنها أنشأت نظاما  ذات يوم شر

 إلدارتها. 
ً
ظهر  للملكية الفكرية وفريقا

ُ
كة أن تزدهر ازدهارا  ت دراسة الحالة أنه يمكن ألي شر

ي يقدمها 
امها بالبتكار والخدمات المتخصصة الت  ا بفضل فهمها للملكية الفكرية والي   كبير

.  مركز دعم ي غضون و التكنولوجيا والبتكار المحلي
 
أصبحت الملكية  ،سنوات فقط 5ف
كة آيبو  ي نموذج أعمال شر

 
 وقوة دافعة لتطورها.  Aiboالفكرية محورية ف

اءات الصئر   https://www.wipo.int/wipo_magazi الير
work/2021/aibo.html-at-ne/en/ip 

اءة: تقنية الحماية من الرتطام الحاصلة عىل  : Windpact تكا بويند  ويندكات الب 
كة تكنولوجيا وعلوم تطبيقية ي  تعمل أساسا  ،هي شر

 
تحليل الحلول وتصميمها وتنفيذها  ف

ا. لحماية األشخاص من الر 
ً
 عمليا  تطام، وجعل حياتهم أكير أمان

ً
تعرض دراسة الحالة مثاًل
اتيجية ملكية فكرية قوية ي اسي 

 
ة ناجحة تدرك أن الستثمار ف كة صغير منذ  واضًحا لشر

 . ها األهمية بمكان لنجاح البداية أمر من

الوليات المتحدة 
 األمريكية

العالمات التجارية، 
اءاتو   الير

https://www.wipo.int/wipo_magazi
-at-ne/en/ip

work/2021/windpact.html 

ر تختمر األفكار  ي البداية مجرد  : حب 
 
ة تحول إىل لقهو باشخص واحد  شغفما كان ف

وع تجاري متكامل.    مشر
ُ
ز ت كة ا أسهم امتالك كيفدراسة الحالة   ير عالمة تجارية للشر

ي 
 
افل امسجلة ف  . معالال بها عل مستوى عي 

https://www.wipo.int/wipo_magazi العالمات التجارية لفلبئر  ا
 work/2021/jred.html-at-ne/en/ip 

ي غير مكانها  : ما ضاع يوما ما يمكنك العثور عليه اليوم
 
أو  ،وضع الممتلكات الشخصية ف

 إىل إيجاد حل جديد لهذه المشكلة  اعتها دون قصد هي ظاهرة عالمية. إض
ً
وسعيا

كة ماموريو الناشئة بطاقة وتطبيق تعقب ذكيئر  من  طوكيو، ومقرها  ،القديمة، طورت شر
هن أجل مساعدة األشخاص عل تعقب ممتلكاتهم.  كة عل دراسة الحالة  تير أن نجاح الشر

 عالمة التجارية. وال ،واألداء  ،التصميم حد كبير إىل ثالث نقاط رئيسية:  يستند إىل

 ،الصناعيةالتصاميم  اليابان
العالمات التجارية، و 
اءاتو   الير

https://www.wipo.int/wipo_magazi
-at-ne/en/ip

work/2021/mamorio.html 

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2021/chibu.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2021/chibu.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2021/aibo.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2021/aibo.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2021/windpact.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2021/windpact.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2021/windpact.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2021/jred.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2021/jred.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2021/mamorio.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2021/mamorio.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2021/mamorio.html


CDIP/29/7 
Annex 
3 
 
 

 موجز لها اسم دراسة الحالة ووصف
 

ذو مجال الملكية الفكرية  البلد
 الصلة

 بالكامل ت دراسات الحال لالطالع عىل رابط 

كة    بوتانريادة األزياء : CDKشر
ر
كة أزياء مستدامة ناشئة  CDK : المستدامة ف هي شر

كة و  حديثة لتصاميم بوتان التقليدية. تطرح رؤية  تصف دراسة الحالة كيف أصبحت الشر
اتيجية ملكية فكرية بعيدة  ، واتباع نهج المدىبفضل مفاهيم التصاميم المبتكرة، واسي 

ة والمتوسطة  كات الصغير ي بوتان. شامل، واحدة من أكير الشر
 
 الناشئة إثارة لإلعجاب ف

https://www.wipo.int/wipo_magazi التصاميم الصناعية بوتان
 ne/en/2021/01/article_0007.html 

ر العلوم واألعمال التجا غلوبال هيلث بيوتك:  ي المقابلة، شاركت  : ريةسد الفجوة بب 
 
ف

ىلي موتونج قصتها  كيف أصبحت األبحاث أصول تجارية. و األستاذة كيوليبوجيل شير 
كتها  محور  الملكية الفكريةأصبحت  كما توضح كيف     . التفاق مع الجامعة لفائدة شر

اءات جنوب أفريقيا https://www.wipo.int/wipo_magazi الير
 ne/en/2021/01/article_0006.html 

توفر تقنية الشحن الالسلكي  : واقعة إنرج   سكوير تجعل إعادة الشحن الالسلك  حقيقة
ي سكوير  ي ®Power by Contactالمقدمة من إنرجر

 
 ذكًيا لشحن أجهزة متعددة ف

ً
، حال

ي المقابلة وقت واحد. 
 
كة ،وف ح الرئيس التنفيذي للشر ي لو كويسن   ؛يشر

 أنشأت كيفتيمونر
كة نموذج أعماله تها ومعالشر ة  رفها. اا استنادا إىل خير اءات، من الوبفضل محفظتها الكبير ير

ونيات الدولية منح   بات بإمكانها  كات تصنيع اإللكي  ى شر تقنيتها الحائزة عل باخيص تر كير
 . جوائز 

اءات فرنسا https://www.wipo.int/wipo_magazi الير
 ne/en/2021/01/article_0004.html 

IMBERLITA "ليتا   العالمة التجارية  : "إمب 
قيمة عىل الحرف اليدوية  تضفر

ي مدينة عرض دراسة الحالة الحرف اليدوية ت : التقليدية
 
تف ي  ،إيمير وتوضح التأثير اإليجانر

 عل حياة الحرفيئر  المحليئر  وأعمالهم.  IMBERLITAلتسجيل العالمة الجماعية 

جمهورية 
 الدومينيكان

 ،المعارف تقليدية
 العالمات الجماعيةو 

https://www.wipo.int/wipo_magazi
-at-ne/en/ip

 work/2021/imberlita.html 

طور مؤسسة فورتكس بالدليس إس : طاقة الرياحل جديدة رؤية
ُ
لرياح لإل توربينات . ت

وس أو المحامل أو اآلليات بدون شفرات، دون الحاجة إىل  ذراع التوصيل أو علبة الي 
ي توربينات الرياح المعتادة. 

 
كة ابتكاراتها و  الموجودة ف ح دراسة الحالة كيف تحمي الشر تشر

ي  ،وكيانها من خالل الملكية الصناعية
عد الت 

ُ
ة أساسية ت  لنشاطها.  ركير 

اءات، إسبانيا  الير
 العالمات التجاريةو 

https://www.wipo.int/wipo_magazi
 work/2021/vortex.html-at-ne/en/ip 

كة ميديكا ناتورا  ق شر
ّ
 تعمل ميديكا ناتورا  : المكّمالت العشبية من منظور جديد: تأل

ي مجال األدو 
 
يعاليية النباتية والمكونات العشبية أساسا ف توضح و  . ة المنشأ ة القيمة مالير 

ي توسعة  تاستخدم دراسة الحالة كيف
 
ي تكفلها الملكية الفكرية ف

كة الحماية الت  الشر
ي نطاق منتجاتها و
 
 تسويقها. ف

يا https://www.wipo.int/wipo_magazi العالمات التجارية مالير 
-work/2021/medika-at-ne/en/ip

 natura.html 

كة إيهانغ ) كة غوانجو إيهانغ : (: طموح بال حدود EHANGشر المحدودة  شر
ي مجال المركبات 

 
كة تكنولوجيا رائدة عل مستوى العالم ف للتكنولوجيا الذكية هي شر

منتجات تقديم ذلك  ويشمل، تكنولوجيا هذه الجوية ذاتية القيادة. وتعمل عل تطوير 
ي المقابلة . وحلول تجارية

 
كة أهمية إدارة الملكية الفكرية ألعمالها  ،وف كما   ،توضح الشر

ي السوق. التحدي توضح
 
ي تواجهها بشأن الملكية الفكرية عند طرح أفكارها ف

 ات الت 

اءات، الصئر    الير
 العالمات التجاريةو 

https://www.wipo.int/wipo_magazi
-at-ne/en/ip

 work/2021/ehang.html 

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2021/01/article_0007.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2021/01/article_0007.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2021/01/article_0006.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2021/01/article_0006.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2021/01/article_0004.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2021/01/article_0004.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2021/imberlita.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2021/imberlita.html
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 موجز لها اسم دراسة الحالة ووصف
 

ذو مجال الملكية الفكرية  البلد
 الصلة

 بالكامل ت دراسات الحال لالطالع عىل رابط 

كة  ر لمواقع البناء  XYZ Realityشر بفضل  : توفر الدقة والتكنولوجيا الالزمتب 
ي 
كة، الت  ي طورتها الشر

ي مقرها يقع التكنولوجيا الت 
 
المملكة المتحدة، أصبح بإمكان ف

المهندسئر  استخدام الواقع المعزز لعرض نماذج ثالثية األبعاد للهياكل المعقدة، مثل 
ي أن النكيف دراسة الحالة   وتوضح مبت  بأكمله.  اتيجر كة الذي تتبناه هج السي  لحماية الشر

ي السوق العالمية. ية رئيس جهة فاعلةلتصبح  الالزمةباألدوات يزودها الملكية الفكرية 
 
 ف

اءات،  المملكة المتحدة العالمات و الير
 التجارية

ps://www.wipo.int/wipo_magazihtt
 work/2021/xyz.html-at-ne/en/ip 

يا    بانتلب 
ر
ات الجغرافية تنعش إنتاج نبات القّبار ف ي المقابلة : الحماية بموجب المؤشر

 
 ،ف

ي 
ي إنتاج  ،يوضح غابرييل لزان 

 
كة رائدة ف كة بونومي وجيجليو، وهي شر

الرئيس التنفيذي لشر
بار، كيف دعمت 

ّ
كته نبات الق ات الجغرافية إنتاج نبات محليا، ومكنت شر حماية المؤشر

 من الزدهار. 

ات الجغرافية إيطاليا https://www.wipo.int/wipo_magazi المؤشر
 ne/en/2021/02/article_0005.html 

®Julius K9 :  :ي المقابلة  تسخب  البتكار لتلبية احتياجات محب   الكالب
 
 يكشفف

كة مؤسس  ،يول شيبو  عالمة وهي ومديرها التنفيذي،  ((Julius K-9 9-يوليوس كايشر
ي 
 
اتيجية مدى أهمية  ،مجال اكسسوارات الكالب تجارية رائدة ف  بعناية مفّصلةوضع اسي 

كي أل للملكية الفكرية منذ البداية كته.  عل درب تسير  ةشر شر 
 

اءات،  هنغاريا العالمات و الير
 التجارية

https://www.wipo.int/wipo_magazi
 ne/en/2021/02/article_0004.html 

ر ج   إس س   ر دراسة  تتناول تمويل: البتكار كضمان للحصول عىل  : "JSC" أنظمة اللب 
ي إس سي الحالة  كة جر ر لشر ر،  ،أنظمة اللير  ي إنتاج معدات اللير 

 
كة روسية رائدة ف وهي شر

ونيات  بفضل آلية و  ة واسعة من التطبيقات الصناعية. نب طائفاإىل ج الضوئية،واإللكي 
كات كثيفة العتماد عل المعرفة لتطوير أعمالها   ،التمويل الحكومية الجديدة للشر

كة حقوق ملكيتها الفكرية القوية كضمان لتأمئر  ا  التمويل. حصولها عل ستخدمت الشر

اءات التحاد الروسي  https://www.wipo.int/wipo_magazi الير
-work/2021/jsc-at-ne/en/ip

 laser.html 

  بنانو دي كوستاريكا 
ر
دعم  : "Rica Banano de Costa" المؤشر الجغراف

ي أهمية بالغة  يكتشي إنتاج الموز  الستدامة البيئية: 
 
عد من ف

ُ
ي ت
اقتصاد كوستاريكا، الت 

ي العالم. 
 
رة للموز ف

ّ
تتناول دراسة الحالة بالتفصيل كيف أصبح بانانو و  أكير البلدان المصد

ة للفاكهة، أول مؤشر  دي كوستاريكا  ي مسّجل للبلد، مما يعكس الجودة الممير 
 
جغراف

ام المنتجئر  بالستدامة اجتماعيا وبيئيا.   
 والي 

ات الجغرافية كوستا ريكا https://www.wipo.int/wipo_magazi المؤشر
-at-ne/en/ip

 rk/2021/banano.htmlwo 
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ذو مجال الملكية الفكرية  البلد
 الصلة

 بالكامل ت دراسات الحال لالطالع عىل رابط 

  المناطق القاحلة 
ر
تتناول دراسة الحالة  : تجميع الضباب للتخفيف من شح المياه ف

ي كيفال
® CloudFisher تكنولوجيا جديدة رائدة للمياه ُيطلق عليها بها توفر  ية الت 

ي و مصادر مياه نظيفة 
 
ا ف

ً
ي نقًصا حاد

ي تعان 
ميسورة التكلفة ومستدامة للمجتمعات الت 

ي المناطق الجبلية القاحلة والضبابية. 
 
ي المناطق الساحلية، أو ف

 
 و  المياه ف

CloudFisher ® هي عالمة تجارية مسجلة مملوكة لمؤسسة المياه األلمانية، وتتمتع
اءات.   التقنية بالحماية من خالل كل من نماذج المنفعة والير

اءات،  ألمانيا/ المغرب  نماذج المنفعةو الير
 

https://www.wipo.int/wipo_magazi
-at-ne/en/ip

 work/2021/cloudfisher.html 

ة : عمان ر تعمل  : تلقيح أشجار النخيل باستخدام الذكاء الصطناع  والطائرات المسب 
كة واكان تك  إنتاج التمور باستخدام الذكاء وسائل  تطوير الناشئة عل  Wakan Techشر

مما يجعل أنشطتها أكير فعالية من حيث  ،الصطناعي والروبوتات والطائرات بدون طيار 
توضح دراسة الحالة أن حماية و  جيال الجديدة من مزارعي التمر. جاذبية لل أكير التكلفة، و 

كة الناشئة باستخدام الملكي نها من تأمئر  المستثمرين تكنولوجيا الشر
ّ
ة الفكرية تمك

 والتمويل الذي تحتاجه للتوسع. 

اءات، سلطنة عمان  الير
 حق المؤلفو 

https://www.wipo.int/wipo_magazi
-at-ne/en/ip

 work/2021/oman_wakan.html 

ر بمسحوق    الفلبب 
ر
ر معالجة مياه الضف الصح  ف ": Vigormin"فيجورمب 

يعمل عل و  ،من العديد من المعادن العضوية يتكونمسحوق أبيض  هو فيجومئر  
. تحسئر  معالج ي الفلبئر 

 
 و  ة مياه الضف الصجي ف

ُ
ز قصة النجاح سبب أهمية حماية ت ير

كة. فيجومئر    بحقوق الملكية الفكرية للشر

اءات، الفلبينيون  الير
 العالمات التجاريةو 

https://www.wipo.int/wipo_magazi
-at-ne/en/ip

 work/2021/vigormin.html 

  أوغندا: 
ر
  تحويل النفايات إىل سماد و  مراحيض حيوية صديقة للبيئة ف

 
 عاىل  غاز أحيائ

ز  هذه تدور قصة النجاح : جودةال كة تسك انجنيير  Tusk Engineers حول شر
ي تعمل عل تطوير مراحيض حيويةا ،األوغندية

ي المناطق  تحسئر  مستوى المعيشة، للت 
 
ف

ي أوغندا. 
 
كة عل حماية ابتكاراتها و  الريفية ف فكرية لمنع اآلخرين من الملكية بالتعمل الشر

 تمكينها من ترخيص التكنولوجيا. و  ،نسخ أعمالها 

اءات أوغندا https://www.wipo.int/wipo_magazi الير
-at-ne/en/ip

 work/2021/uganda.html 

كة ماوريسيو دي سوزا لإلنتاج:   : القصص المصورةنجاح  دعمت الملكية الفكريةشر
كة إنتاج الكرتون  ي  ةرائد جهة فاعلة MSPأصبحت شر

 
ازيل. مع  سوق النشر  ف ي الير

 
ف

من الكتب المصورة؛ أفالم الرسوم المتحركة،  كير مجموعة منتجات تمتد لتشمل ما هو أ 
فيهية، و  هات الي  توضح و  ألعاب الكمبيوتر، ولعب األطفال. والعروض المشحية، والمتي  

كة  ية دعمالحالة كيفدراسة  اتيجية أعمال الشر حق المؤلف وترخيص  من خاللاسي 
ي يبدعها الفنانون. 

 العالمات التجارية لشخصيات الكرتون الت 

ازيل العالمات و حق المؤلف،  الير
 التجارية

o.int/wipo_magazihttps://www.wip
 ne/en/2021/03/article_0004.html 
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ذو مجال الملكية الفكرية  البلد
 الصلة

 بالكامل ت دراسات الحال لالطالع عىل رابط 

كة موترال   كل مرة: "Mootral" شر
ر
تدور دراسة الحالة  : لننقذ المناخ، بقرة واحدة ف

ي مجال التكنولوجيا الزراعية
 
كة سويشية ناشئة ف تنتج مكمالت  ،حول موترال، وهي شر

ة انبعاثات الغازات ي تؤدي إىل الحتباس الحراري من  غذائية طبيعية تقلل بصورة كبير
الت 

عد . األبقار 
ُ
اًرا. وت ي بناء مستقبل أكير اخض 

 
تمتلك موترال عددا من و  هذه خطوة حاسمة ف

اءات.  اع باآلخرين  قيامتحمي هذه الحقوق البتكار وتحول دون و  الير صنع الخي 
 واستخدامه وبيعه. 

اءات سويشا https://www.wipo.int/wipo_magazi الير
-at-ne/en/ip

 work/2021/mootral.html 

  فييت نام: 
ر
ر ف كة غرافينل: رائدة إنتاج الغرافب  كة و  ،غرافينيل تتبت   شر ي هي شر

 
تعمل ف

. نهجا  ا،تكنولوجيمجال ال ي و جديدا إلنتاج الغرافئر 
 
 ،المقابلة، توضح جئر  فونجف

كة،  ي إنتاج الغرافئر  هذا الالمسؤولة عن تطوير األعمال الدولية للشر
 
إضافة  ،نهج الجديد ف

ا 
ً
ا صناعًيا رائد

ً
كة لتصبح مورد ي دعم طموح الشر

 
إىل الدور الذي تؤديه الملكية الفكرية ف

 .  للمواد القائمة عل الغرافئر 

اءات،  فييت نام العالمات و الير
 ريةالتجا

https://www.wipo.int/wipo_magazi
 ne/en/2021/03/article_0005.html 

ي كل عام  : نفايات إىل مادة خام جديدة ألغراض الصناعة الكيميائيةاللب تحويل  
 
ف

، وهو أحد  ي جنوب إفريقيا ماليئر  األطنان من اللغنئر 
 
تنتج صناعة لب األخشاب ف

مكونات نفايات الخشب، ويقوم باحثون من جامعة ستيلينبوش بتحويله إىل مادة خام 
ي المقابلة، و جديدة ألغراض الصناعة الكيميائية. 

 
ح هؤلء الباحثئر  تقنيتهم يف شر

عئر  لعملهم بالملكية الفكرية.  إضافة إىل أهمية ،الجديدة
 حماية المخي 

اءات جنوب أفريقيا https://www.wipo.int/wipo_magazi الير
-at-ne/en/ip

 work/2021/transforming_pulp.html
 

كة توصلت  : واح إيكولوجية من سيقان الزهور التخزين المستدام: أل  بايواستيباسشر
"Bioestibas"،  ي أمريكا

 
ي لللواح النقالة ف

ومقرها كولومبيا، صاحبة أول مصنع بيت 
ي البالد  ،الالتينية

 
ي ينتجها مزارعو الزهور ف

 إىل طريقة بارعة لتحويل النفايات الزراعية الت 
ي توضح و  إىل منصات بيئية عالية األداء. 

اتيجية  دراسة الحالة الكيفية الت  أتاحت بها اسي 
تها التنافسية،  كة تعزيز مير  مع تعزيز  ،تحقيق دخل من تقنيتها و الملكية الفكرية للشر

 مبادئ الستدامة والقتصاد الدائري. 

اءات كولومبيا https://www.wipo.int/wipo_magazi الير
-at-ne/en/ip

 work/2022/bioestibas.html 

ن التكنولوجيا بعالم األطعمة عندما فودكس:  ي  تطبيق فودكس : تقبر
 
الذي يعمل ف

ي المملكة العربية 
 
الوقت الفعلي إلضفاء الطابع الرقمي عل صناعة خدمات الضيافة ف

ي دراسة الحالةو السعودية. 
 
ي من فودكس  ،ف

ي ومصعب العثمان 
أوضح كل من أحمد الزيت 

ي توفرها حماية السبب أهمية 
ي مجال الماىلي هما لستثمار الملكية الفكرية الت 

 
تطوير ف

 البتكارات. 

المملكة العربية 
 السعودية

https://www.wipo.int/wipo_magazi العالمات التجارية
-at-ne/en/ip

 work/2022/foodics.html 
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 بالكامل ت دراسات الحال لالطالع عىل رابط 

كة بيودوم المغرب  توفر الطاقة المتجددة " Biodôme du Maroc "شر
ر  ر  للمزارعب  كة بيودوم  : المحليب  ي إعادة  المغرب،شر

 
كة مغربية تتخّصص ف هي أّول شر

ي دراسة الحالة عمليات طبيعية وصديقة للبيئة.  باستخدامتدوير النفايات العضوية 
 
 ،وف

ح الدكتور برييش كة ،يشر كة، مهمة الشر ي تعزيز  ،الرئيس التنفيذي للشر
 
اءات ف ودور الير

كة كمزود للح  لول المبتكرة. سمعة الشر

اءات المغرب https://www.wipo.int/wipo_magazi الير
-at-ne/en/ip

 work/2022/biodome.html 

كة ئ   وايز 
يعمل  : : التفكب  خارج اإلطار التقليدي إلنقاذ نحل العالم"Beewise" شر
ي آس كة نر

إنقاذ النحل عل وايز اإلشائيلية الناشئة،  ر صافرا، المدير التنفيذي لشر
، والرؤية الحاسوبية، والروبوتات.  ي المقابلة باستخدام الذكاء الصطناعي

 
يوضح  ،وف

ي وايز،  ة مثل نر كات الصغير
ي دعم الشر

 
السيد صافرا الدور الذي تؤديه الملكية الفكرية ف

ي تتصدى لبعض
ي العالم.  الت 

 
 التحديات األكير إلحاًحا ف

اءات إشائيل https://www.wipo.int/wipo_magazi الير
 ne/en/2021/04/article_0004.html 

يحاول رائد األعمال  : : من بوغور إىل فيغاساآلفاقالشاي اإلندونيس   لتمأل شهرة
ة لشاي سيال  ةعالم إنشاءاإلندونيشي إيكاساري إيريانا  منتج محلي الوتحويل  ،تجارية ممير 

تعد دراسة الحالة حول العالمة التجارية و  من سلعة عادية إىل أصل ذي قيمة.  عالصن
ة ومستدامة تحول منتًجا محلًيا من س كة صغير  رائًعا لشر

ً
لعة ومتجر الشاي "سيال" مثاال
 عادية إىل أصل ذي قيمة. 

https://www.wipo.int/wipo_magazi العالمات التجارية إندونيسيا
 work/2022/sila.html-at-ne/en/ip 

كة إن إف رح الضغط بأجهزة مبتكرة ميسورة  شر
ُ
للرعاية الصحية: الوقاية من ق

كات  : التكلفة ة والمتوسطة إن إف هي إحدى الشر ي الصغير
 
ي مجال  ،تايالند ف

 
تعمل ف

كة مجموعة من أجهزة  الرعاية الصحية وفيسور نالئر  كوفيتوانونج. تنتج الشر أسسها الير
رح الضغط ميسورة التكلفة

ُ
، وتخفيف أعباء دعم شفاء المرض  بهدف  ؛الوقاية من ق

ي دراسة الحالة الرعاية الصحية. 
 
وفيسور كوفيتوانوونغ  ،وف ح الير دور الذي تؤديه اليشر

كة إن إففائدة لالملكية الفكرية   . للرعاية الصحية شر

اءات تايالند https://www.wipo.int/wipo_magazi الير
-work/2022/health-at-ne/en/ip

 care.html 

 الحالة دراسةتتناول  : الحتفاء بالثقافات األصلية من خالل األزياء  : مودرن إيلونغا 
وع إيلونغا  وع اجتماعي  مشر . الحديثة، وهو مشر ي الفلبئر 

 
ي إيلويلو ف

 
ي  هدف و   مزدهر ف

وع إىل تزيئر  صناعة الحرف اليدوية التقليدية الفلبينية، وتسليط الضوء عل  المشر
ي أ نشالممحلية ال المنتجات عالية الجودة

ي  ، الت 
 
اء الثقاف ي ظل وجود  . تتسم باإلبداع والير

 
 وف

كة عالمة تجارية مسجلة   اهتمام عدد من المستثمرين.  جذبت الشر

https://www.wipo.int/wipo_magazi العالمات التجارية الفلبئر  
-work/2022/modern-at-ne/en/ip

 ilongga.html 

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/biodome.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/biodome.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/biodome.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2021/04/article_0004.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2021/04/article_0004.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/sila.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/sila.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/health-care.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/health-care.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/health-care.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/modern-ilongga.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/modern-ilongga.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/modern-ilongga.html
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ح  والحد من هدر الطعام: البتكار للتخفيف من وطأة الجوع،  ي قصة النجاح هذه، تشر
 
ف

كة فرش  ،كافيتا شوكال   The FRESHGLOWجلوالمؤسس والرئيس التنفيذي لشر
Co،   اعها وهو عبارة عن أوراق مشبعة بمستخلصات  - FreshPaperكيف يسهم اخي 

ة أطول  ي عل التخفيف من وط -نباتية تحافظ عل المنتجات طازجة لفي 
 
أة الجوع ف

اعها  وقد حصل يع أنحاء العالم. جم ي الوليات المتحدة، وعل  اخي 
 
عل أرب  ع براءات ف

ي العالم INDEX Designجائزة 
 
 . لتحسئر  نوعية الحياة، وهي أكير جائزة للتصميم ف

الوليات المتحدة 
 األمريكية

اءات https://www.wipo.int/wipo_magazi الير
-work/2022/kavita-at-ne/en/ip

 shukla.html 

Shenzhen Shokz:توفر تقنية  : بتقنية التوصيل العظم   جديدة للسمعتجربة  
كة  ،التوصيل العظمي الرائدة ي طورتها شر

للمستخدمئر  تجربة  ،Shenzhen Shotzالت 
ي و  . جديدة للسمع

كة بالبتكار، وتبت  ام الشر توضح دراسة الحالة كيف أسهم الي  
اتيجية قوية للملكية الفكرية  ي اسي 
 
 . ها زدهار ا ف

اءات الصئر   https://www.wipo.int/wipo_magazi الير
-work/2022/shenzhen-at-ne/en/ip

 shokz.html 

كة روبوتات يابانية تتوصل إىل حل للتغلب عىل الشعور بالوحدة من خالل  شر
كة الروبوتات اليابانية  : التواصل نحو المستقبل إىل معالجة  Ory Lab Incتهدف شر

اع الذي يالشعور بالوحدة  عقب اإلصابة بإعاقة جسدية، أو معرفية من خالل اخي 
ي قصة النجاح هذه، يوضح آكي يوكي  شخصيات روبوتية بديلة. 

 
كة،  ،وف أحد مؤسشي الشر

كة نحو البتكار، ودو   ر الملكية الفكرية فيها. والمدير التنفيذي للعمليات، رحلة الشر

اءات،  اليابان العالمات و الير
 التجارية

https://www.wipo.int/wipo_magazi
-work/2022/japanese-at-ne/en/ip

 robotics.html 

كة سيمبىل  جود 
ل : SimplyGoodشر ر   المبر

ر
 ف
ً
ارا تتناول  : نحو تنظيف أكبر اخضر

كة قصة النجاح هذه ل، وتيش عل  شر ي تنتج مواد تنظيف المي  
سيمبلي جود، الت 

ل عل ي المي  
 
دور  كما توضح   نحو يؤثر إيجابيا عل الكوكب. المستهلكئر  التضف ف
ي دعم

 
 أقراص التنظيف.  إنتاج الملكية الفكرية ف

https://www.wipo.int/wipo_magazi اءاتالير  سنغافورة
-at-ne/en/ip

 work/2022/simplygood.html 

كة    أفريقيا باستخدام تقنية  Healthboticsشر
ر
المحدودة: رقمنة قطاع الصحة ف

كة حول قصة النجاح  تدور  : سلسلة الكتل كة  Healthboticsشر المحدودة، وهي شر
ية ناشئة تقدم الرعاية الصحية وتعمل عل تطوير حلول مبتكرة تعتمد عل الذكاء  ،نيجير

ي إفريقيا. 
 
  الصطناعي لتحسئر  الرعاية الصحية ف

يا https://www.wipo.int/wipo_magazi العالمات التجارية نيجير
-at-ne/en/ip

 work/2022/healthbotics.html 

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/kavita-shukla.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/kavita-shukla.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/kavita-shukla.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/shenzhen-shokz.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/shenzhen-shokz.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/shenzhen-shokz.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/japanese-robotics.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/japanese-robotics.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/japanese-robotics.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/simplygood.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/simplygood.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/simplygood.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/healthbotics.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/healthbotics.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work/2022/healthbotics.html
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ً أمرً الرضاعة أصبحت  مان  ا: ا يسب  أحدثت كل من زجاجة الرضاعة المتخصصة "هابير
ب غير القابل لالنسكاب  ،Haberman® Feederفيدر"  وكوب التدريب عل الشر

، وزجاجة الرضاعة المحاكية للرضاعة الطبيعية "سكل ®Anywayup"إنيواي أب" 
ي صناعة منتجات األطفال  Suckle Feederفيدر" 

 
، وجلبت الرتياح الرضعثورة ف

ي جميع أنحاء العالم. لماليئر  
 
ي المقابلة العائالت ف

 
هابرمان قصتها، تشارك ماندي  ،وف

ح كيف ة  كانت  وتشر كتها. الملكية الفكرية ركير   أساسية ألنشطة شر

اءات المملكة المتحدة https://www.wipo.int/wipo_magazi الير
 ne/en/2018/02/article_0007.html 

ان مازمدارمن تخمب  ال ت كب  شو، مؤسسة -جعة إىل المواد البيولوجية: كيف غب 
فة عل قسم  : بيوكون، مالمح الصحة العالمية ان مازمدار شو مشوارها كمشر بدأت كير

ات الصيدل  كات المستحض  نية تخمير الجعة، وهي اآلن مديرة مؤسسة بيوكون، أكير شر
ي ا القائمة عل البتكار.  البيولوجية الهندية

 
ة إنشاء  ،لمقابلةوف تناولت مازمدار شاو مسير

ك ي عالمية ال تها شر
قدر الت 

ُ
ة مليارات من الدولرات، وتهدف إىل تغيير مالمح نظام بعدت

  ، ي هذا الصدد. كما تناولت الرعاية الصحية العالمي
 
 الدور الذي تؤديه الملكية الفكرية ف

اءات الهند https://www.wipo.int/wipo_magazi الير
 ne/en/2018/02/article_0005.html 

ات الجغرافية  دراسة حالة فاكهة ماد دي كازامانس : دعم الستدامة البيئية بالمؤشر
"Madd de Casamance"الدراسة إىل إلقاء الضوء عل فاكهة ماد دي  : تسىع

ة وخصائصها الطبية.  ي جنوب السنغال، وتشتهر بنكهتها الممير 
 
ي تنمو ف

 كازامانس، الت 
ي الرائد للمنطقة، وأول 

 
وتتمتع هذه الفاكهة باإلمكانات الالزمة لتكون المؤشر الجغراف

ي إفريقيا 
 
ي لمنتج بري ف

 
 . مؤشر جغراف

ات الجغر  السنغال https://www.wipo.int/ip- افيةالمؤشر
outreach/en/ipday/2020/articles/m

 add_de_casamance.html 

 Aureliusاستحدثت مؤسسة  : Aurelius Environmental مؤسسة
Environmental  عمليةFenixPb  ي

 
ن من استعادة المادة النشطة ف

ّ
ي تمك

الت 
سم "أكسيد الرصاص"، وهي مزي    ج من معدن الرصاص وأكسيد الرصاص(، 

ُ
البطاريات )ت

ي الوقت نفسه من البصمة الكربونية بنسبة تتجاوز 
 
ي المائة.  85والحد ف

 
توضح قصة و  ف

ة أساسية لنجاح الشر   النجاح هذه أن الملكية الفكرية كة حت  اآلن، وأنها منحت كانت ركير 
  المؤسسئر  الثقة إلقامة نشاطهم التجاري. 

اءات المملكة المتحدة https://www.wipo.int/ip- الير
-outreach/en/ipday/2020/case

studies/aurelius_environmental.ht
 ml 

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/02/article_0007.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/02/article_0007.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/02/article_0005.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/02/article_0005.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/articles/madd_de_casamance.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/articles/madd_de_casamance.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/articles/madd_de_casamance.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/aurelius_environmental.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/aurelius_environmental.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/aurelius_environmental.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/aurelius_environmental.html
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كة ر " تقنيات شر ر تدور قصة النجاح هذه حول تقنيات  ": Green Lizardجرين لب 
كة  ر شر ي العالمجرين لير 

 
ي تركز عل تطوير حلول للتحديات الصناعية األشد إلحاًحا ف

 ،، الت 
ي أشع وقت وبمساعدة المل

 
كية الفكرية تستطيع تقديم هذه الحلول إىل الواقع التجاري ف

 من الفعالية. ممكن وبأقىص قدر 

يا اءات مالير  https://www.wipo.int/ip- الير
-outreach/en/ipday/2020/case

 studies/green_lizard.html 

، Reswirlهذه قصة نجاح  : األسنان ةفرشا: تكّمل حلقة تصنيع Reswirlمؤسسة 
ي وهي مؤسسة ناشئة تطمح لمكافحة مشكلة التلوث البالستيكي من خ

 
الل سد الثغرات ف

كة تمكنت من  األسنان وإعادة تدويرها.  اةشحلقة تصنيع فر  اءة المسجلة للشر وبفضل الير
  ومواصلة السعي للحصول عل المنح.  ،المستثمر  لحاتأمئر  مص

اءات المملكة المتحدة https://www.wipo.int/ip- الير
-outreach/en/ipday/2020/case

 studies/reswirl.html 

تتناول قصة النجاح هذه  : نحو أزياء أكبر استدامة مجموعة زيروكس للتكنولوجيا:  
ي تقوم بتطوير وترخيص تكنولوجيات تساعد صناعة 

مجموعة زيروكس للتكنولوجيا، الت 
ي 
 
مثل الصباغة أو  ،عملياتالمالبس والتنظيف عل تقليل استهالك المياه والطاقة ف

اءات.  40زيروكس بحماية أكير من  تقنياتتتمتع و  الغسيل.   عائلة من عائالت الير

اءات المملكة المتحدة https://www.wipo.int/ip- الير
-aseoutreach/en/ipday/2020/c

 studies/xeros.html 

، وهي qAIRaتتناول قصة النجاح هذه  التعدين:  الناجم عنمكافحة تلوث الهواء 
وفية ناشئة، تستخدم طائرات بدون طيار بد كة بير  وتقنية الصناعية،الملكية عم من شر

ي ذلك تلوث الهواء الناجم عن أنشطة 
 
الستشعار ألغراض مكافحة تلوث الهواء، بما ف

ي البلد. 
 
 التعدين ف

و https://www.wipo.int/ip- براءات المنفعة بير
-outreach/en/ipday/2020/case

 studies/qaira.html 

اء  : بصمةScotch Whisky سكوتش ويسك   برهنت صناعة سكوتش ويسكي  : خضر
وتوظيف  ،بالفعل عل ريادتها البيئية من خالل استخدام طاقة الوقود غير األحفوري

ي اسكتلندا 
 
ي التقنيات المتجددة ف

 
تتناول هذه و  المملكة المتحدة.  ،استثمارات طائلة ف

ات الجغرافية كوسيلة  ، وتوضح إمكانية استخدام المؤشر الدراسة إنتاج سكوتش ويسكي
 لتحقيق الستدامة. 

ات الجغرافية  المملكة المتحدة https://www.wipo.int/ip- المؤشر
-outreach/en/ipday/2020/case

 studies/scotch.html 

ام  ر حماية جئر  جرانا بادانو  اتحاد : بالبيئة "Grana Padano" بادانو جرانا البر
عد دراسة حالة  . )كونسورتيوم( هو منظمة غير ربحية مكلفة بحماية جئر  جران بادانو 

ُ
ت

، من خالل صلة خاصة  ي
 
ي يمكن أن يؤثر بها مؤشر الجغراف

 للكيفية الت 
ً
جرانا بادانو مثاال

ا عل بيئة المنطقة، أو عل  ا كبير ي سلسلة إنتاجه، تأثير
 
تربط جميع الجهات الفاعلة ف

 تبت  سياسات الستدامة.  اإلقليم، أو عل البلد الذي نشأ فيه، عند 

ات الجغرافية إيطاليا https://www.wipo.int/ip- المؤشر
-outreach/en/ipday/2020/case

 studies/grana_padano.html 

https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/green_lizard.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/green_lizard.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/green_lizard.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/reswirl.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/reswirl.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/reswirl.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/xeros.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/xeros.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/xeros.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/qaira.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/qaira.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/qaira.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/scotch.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/scotch.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/scotch.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/grana_padano.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/grana_padano.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/grana_padano.html
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Climeworksكة  : : تكنولوجيا لعكس اتجاه تغب  المناخ تتناول قصة النجاح هذه شر
Climeworks،  ي أكسيد

ة إلزالة ثان  ة لحتجاز الهواء مباشر ي تطور محطات كبير
الت 

 تقنية حصلتو  وتقليل تأثير انبعاثات الكربون.  ،الكربون من الغالف الجوي
Climeworks  اءات. عل ي حماية ثقة بوهي عل  العديد من الير

 
اءات ف أهمية هذه الير

ي جذب الستثمارات. معارفها، 
 
 ومساعدتها ف

اءات سويشا https://www.wipo.int/ip- الير
-outreach/en/ipday/2020/case

 studies/climeworks.html 

وعحول هذه قصة النجاح  تدور  النظيفة: : حلول الطاقة FeTuمؤسسة   FeTu مشر
وع ابتكر  ،عل البتكار  قائمال ا سيُ المشر

ً
اء"جهاز ي مجال الطاقة "الخض 

 
 ،حدث ثورة ف

ي  ،™ FeTu Roticulationيعمل بنظام 
 
الذي يهدف إىل الحد من انبعاث الكربون ف

اية بحم FeTuويتمتع البتكار األساسي لجهاز  فة واسعة من األنظمة والصناعات. طائ
اءات ين  الير ي أكير من عشر
 
ا ف

ً
 . بلد

اءات المملكة المتحدة https://www.wipo.int/ip- الير
-outreach/en/ipday/2020/case

 studies/fetu.html 

كة تحطم سجالت الكفاءة:  -أبورا  ة تهدف إىل تحسئر  اإلن شر كة صغير تاجية أبورا هي شر
توضح دراسة الحالة كيف تحمي أبورا ابتكاراتها، ونموذج و  اليومية لللواح الشمسية. 

 أعمالها باستخدام الملكية الفكرية. 

اءات، إسبانيا  الير
 العالمات التجاريةو 

-https://www.wipo.int/ip
-outreach/en/ipday/2020/case

 studies/abora.html 

تدور قصة النجاح هذه حول  ابتكار نموذج األعمال:  : Wedge Globalويدج جلوبال 
كة ويدج جلوبال ي تدم ،شر

اعها المحمي  ،جالت  ي  ،من خالل اخي 
 
األنشطة األكير قيمة ف

 سلسلة القيمة لسوق الطاقة الموجية )التصميم واإلنتاج والختبار والتطبيق التجاري(. 

اءات،  إسبانيا العالمات و الير
 التجارية

-ttps://www.wipo.int/iph
-outreach/en/ipday/2020/case

 studies/wedge.html 

 : أجهزة تعقب الطاقة الشمسية لجميع التكنولوجيات : TitanTrackerتيتان تراكر 
كة  جاح قصة ن وس إس. إلشر ي عام كابانيالس إنجينير

 
ي بدأت نشاطها ف

 1986، الت 
ي بلدة قريبة من طليلطة

 
كة العمل عل تحسئر  ومدريد.  كمكتب للهندسة ف وبدأت الشر

ي خريف عام 
 
ة عل 2006الحلول الكهروضوئية القائمة، وف ، وضعت اللمسات األخير

 .
ً
ي توثيق حمايتها واستغاللها تجاريا

 
  فكرتها وحققتها وبدأت ف

اءات إسبانيا https://www.wipo.int/ip- الير
-outreach/en/ipday/2020/case

 studies/titan_tracker.html 

مجموعة من المهندسئر  هذه قصة النجاح تتناول  تقنية الهواء النظيف من عمان: 
ي   ي مسقطكلية خريجر

 
ي أكسيد  ،التقنية العليا ف

قاموا بتطوير تقنية جديدة لفصل ثان 
ة من الهواء، وتحويله إىل معادن مفيدة وكربون نانوي باستخدام العمليات  الكربون مباشر

اع المحمي أن يمهد الطريق  يميائية والتفاعالت الكيميائية. الك ومن شأن هذا الخي 
. لوسائل اقتصادية وغير ملوثة لصنع  ي

 مواد قيمة، ومكافحة التغيير البيت 

اءات سلطنة عمان https://www.wipo.int/ip- الير
-outreach/en/ipday/2020/case

 studies/oman_airtech.html 

https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/climeworks.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/climeworks.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/climeworks.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/fetu.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/fetu.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/fetu.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/abora.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/abora.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/abora.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/wedge.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/wedge.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/wedge.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/titan_tracker.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/titan_tracker.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/titan_tracker.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/oman_airtech.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/oman_airtech.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/oman_airtech.html
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قصة نجاح  تحويل المياه إىل طاقة حرارية: : Silver Energyطاقة الفضة   
Silver Energy Renewable LLC كة ناشئة صديقة للبيئة تركز عل ، وهي شر

 . ي
ي عام  التكنولوجيا الحرارية للوقود المان 

 
المهندس ضجي جمال  2016وقد أسسها ف

، الذي قادته أبحاثه إىل تطوير عدد من النماذج األولية المبتكرة.  ي
وان   الير

اءات نة عمانسلط https://www.wipo.int/ip- الير
-outreach/en/ipday/2020/case

 studies/silver_energy.html 

ين:    القرن الحادي والعشر
ر
ظهر دراسة الحالة  التسمم بالفلور: حالة ما تزال سائدة ف

ُ
ت

ي للبحوث
ي اإلسبان 

ي ، وجامعة أ(CSIC) كيف طور فريق من المجلس الوطت 
 
ديس أبابا ف

اءةالحصلت عل إثيوبيا تكنولوجيا  ميسورة  بطريقةإزالة الفلوريد من الماء  ، تعمل علير
 ومستدامة.  التكلفة

اءات إثيوبياو سبانيا، إ https://www.wipo.int/ip- الير
-outreach/en/ipday/2020/case

 studies/fluorosis.html 

BrightSign :ا لمن ل يستطيع التحدث
ً
ي دراسة الحالة : قفاز ذك  يعط  صوت

 
 ،ف

عة السعودية هديل أيوب كة  ،تحدثت المخي  سة شر ي  BrightSignمؤسِّ
 
الناشئة ف

وهو قفاز ذكي قائم عل الذكاء الصطناعي  ،BrightSignها ر يعن كيفية تطو  ،لندن
جم. يسمح لمستخدمي لغة اإلشارة التواص ة مع اآلخرين دون مي  ا   ل مباشر

ً
كما توضح أيض

 كيف ساعدتها الملكية الفكرية. 

اءات ملكة المتحدةالم https://www.wipo.int/wipo_magazi الير
 ne/en/2019/05/article_0005.html 

:  Teqballمع   
هي لعبة كرة جديدة وبسيطة وممتعة عل نحو  Teqball العالم منحبر
ي المقابلةو مبدع تجتاح عالم كرة القدم. 

 
ي من  ،ف

جيلي موران  عن  Teqballتحدث جير
ي  ،التحديات المرتبطة بتطوير هذه الرياضة الجديدة

 
والدور الذي أدته الملكية الفكرية ف

وي    ج لهذه الرياضة عل مستوى العالم.  كة للي   تعزيز طموحات الشر

اءات، سويشا   الير
 التصاميم الصناعيةو 

https://www.wipo.int/wipo_magazi
 ne/en/2019/04/article_0005.html 

23 Capital ب  ح من الملكية الفكريةائطر  : ابتكار   مجال الرياضة ق جديدة للبر
ر
 : ف

كة أسس  ون توب شر والحلول  ،لتوفير رؤوس األموال Capital 23ستيفن دوفال وجير 
فيهلقطا ي المقابلةو . عات الرياضة والموسيف  والي 

 
ي تولد  بشأن آرائهما  ا شارك ،ف

الكيفية الت 
ي قطاع الرياضة الشي    ع التطور.  بها 

 
  حقوق الملكية الفكرية قيمة ف

https://www.wipo.int/wipo_magazi التجاريةالعالمات  المملكة المتحدة
 ne/en/2019/02/article_0006.html 

 Elaphe : دفع عجلة تطوير المركبات الكهربائية قدما: Elapheإيالف 
Propulsion Technologies كة سلوفينية ي طليعة   ،مقرها ليوبليانا  شر

 
كانت ف

ي مصممي المحركات الُمثبتة 
 
ي تقوم بتصنيع أنظمة الدفع و العجالت، ف

تعتمد محركات الت 
ي العجالت 

 
ي المقابلة . 2003منذ عام كهربائية مثبتة ف

 
 ،تحدث غورازد جوتوفاك ،وف

كة ي الشر
 
لملكية الفكرية عن الدور الذي يؤديه كل من البتكار وا ،رئيس قسم التكنولوجيا ف

كة وطموحاتها المستقبلية.  اتيجية أعمال الشر ي اسي 
 
 ف

اءات سلوفينيا https://www.wipo.int/wipo_magazi الير
 ne/en/2019/01/article_0002.html 

https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/silver_energy.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/silver_energy.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/silver_energy.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/fluorosis.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/fluorosis.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/case-studies/fluorosis.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/05/article_0005.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/05/article_0005.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/04/article_0005.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/04/article_0005.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/02/article_0006.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/02/article_0006.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/01/article_0002.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/01/article_0002.html
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ة بصورة عادلة:  عىل القائمةحماية التكنولوجيا  تتناول دراسة الحالة  الغابات المطب 
كة كولومبية، هي  مسحوق الكوبالت  تقوم بتطوير وتسويق ،Ecoflora Caresشر

 الملكية الفكريةب ، والنتفاعEmberáلصالح السكان األصليئر  المعروفئر  باسم  ،األزرق
ي هذا الصدد 

 
 . ف

اءات، معارف الشعوب  كولومبيا الير
 األصلية

https://www.wipo.int/wipo_magazi
 ne/en/2019/01/article_0005.html 

Enda :كينيا  
ر
تخلت رائدة األعمال الكينية نافاليو  : أول حذاء جري محىل  الصنع ف

ي األمم ا-أوسيمبو
 
ي عن وظيفة ف

ي نيويوركأومبان 
 
أول عالمة تجارية  ، لكي تنشر  لمتحدة ف

ي إفريقيا،
 
ي الستفادة من  ألحذية الجري ف

 
ي كينيا تراث  وتحقيق حلمها ف

ي الغت 
ي الرياض 

 
، وف

ي المقابلة لكسب العيش للمجتمعات المحلية.  الوقت نفسه خلق فرص
 
أوضحت  ،وف

ك كيف مكنتها حقوق الملكية الفكرية من حماية المصالح  نافاليو   تها،التجارية لشر
 وتوسيع نطاق عملها. 

العالمات التجارية،  كينيا
 والتصاميم الصناعية

https://www.wipo.int/wipo_magazi
 ne/en/2020/03/article_0005.html 

Uncanny Valley جديد من : عهد  
ي عام : اإلبداع الموسيفر

 
ي  ،2010ف

انضم المغت 
ي الموسيف  جاسئ   شيف معا لتأسيس 

اىلي تشارلتون هيل، وتقت 
ي األسي 

وكاتب األغان 
Uncanny Valley، كة تكنولوجي . وهي شر ي

ي المقابلة ا تقدمية مقرها سيدن 
 
ح  ،وف يشر

ي 
 
كةتشارلتون هيل، الذي يشغل أيضا رئيس قسم البتكار ف كة  طموحات ،الشر الشر

ة عملها  ،  ،لتشي    ع وتير ي وإضفاء الطابع الديمقراطي عل النتاج الموسيف 
 
وتقديمه ف

 الملكية الفكرية. حقوق استخدام الذكاء الصطناعي و ب جديدة صورة

اليا https://www.wipo.int/wipo_magazi حق المؤلف أسي 
 ne/en/2021/03/article_0003.html 

ينجمول تصاميم غواتيمالية شاملة لعالم الموضة:  ي المقابلة تقدم إيزابيال سب 
 
 ،ف

ينجمول وهي أول مصممة مصابة بمتالزمة  ،تشارك المصممة الغواتيمالية إيزابيال سير
ي لندن

 
ي أسبوع الموضة ف

 
وهي تستخدم عالمتها  ا عن ريادة األعمال. قصته ،داون تظهر ف

ي عالم  ،Down to Xjabelleالتجارية 
 
لكش الصور النمطية، وتعزيز التنوع، والشمول ف

 . نشطتها أل الملكية الفكرية ودعم لموضة، ا

العالمات التجارية،  غواتيمال
 والتصاميم الصناعية

https://www.wipo.int/wipo_magazi
 ne/en/2022/01/article_0005.html 

ي المقابلة بناء مستقبل أفضل بالبالستيك المعاد تدويره: 
 
حت رائدة األعمال  ،ف شر

ي كيف تمكنت 
ي مان  كة الكينية الشابة نزامتر ي  ،Gjenge Makersمن تأسيس شر

الت 
 تنتج مواد بناء ميسورة التكلفة من البالستيك المعاد تدويره. 

اءات كينيا https://www.wipo.int/wipo_magazi الير
 ne/en/2022/01/article_0003.html 

Apheris :كيف يمكنك استخدام أدوات الذكاء   : حل معضلة خصوصية البيانات
ام الخصوصية وحماية ا ي  لملكية الفكرية ألصول البياناتالصطناعي المتطورة و احي 

 
 ف

كة ناشئة مقرها برلئر   ؟الوقت ذات اإلجابة عل هذا ترى أن  ،تتناول دراسة الحالة شر
ي السؤال 

 
. تكمن ف  التعلم الفيدراىلي

https://www.wipo.int/wipo_magazi العالمات التجارية ألمانيا
 ne/en/2022/02/article_0001.html 

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/01/article_0005.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/01/article_0005.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2020/03/article_0005.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2020/03/article_0005.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2021/03/article_0003.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2021/03/article_0003.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2022/01/article_0005.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2022/01/article_0005.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2022/01/article_0003.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2022/01/article_0003.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2022/02/article_0001.html
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Eco Panplas كة : تدوير حاويات زيوت التشحيم بصورة أفضل: إعادة طورت الشر
ازيلية   نال جوائز، يتسم Eco Panplasالير

ً
 والستدامة والمأمونية بالنظافة حال

ي المائة  30بنسبة  وانخفاض التكلفة
 
دية إلعادة تدوير زيوت ق التقليائالطر  بالمقارنة معف

ي المقابلة التشحيم. 
 
ي كاردوسو  ،وف كة  ،ناقش فيليتر  Ecoالرئيس التنفيذي لشر

Panplas، ي ريادة األعمال
 
كة، والخطط المستقبلية  ،رحلته ف اءات للشر وأهمية الير

ي األسواق الدولية. 
 
 للتوسع ف

ازيل اءات الير https://www.wipo.int/wipo_magazi الير
 ne/en/2022/02/article_0007.html 

هي سلسلة محالت بن  Yak Kun عىل الملكية الفكرية: القائم  Ya Kunنخب نجاح 
ي جميع أنحاء آسيا.  وتوست مقرها سنغافورة، ولها 

 
ي قصة النجاح منافذ بيع ف

 
 ،هذه وف

ة لتوسع أعماله.  ح الرئيس التنفيذي أدرين لوي كيف أصبحت الملكية الفكرية ركير    يشر

https://www.wipo.int/wipo_magazi العالمات التجارية سنغافورة
 ne/en/2018/01/article_0006.html 

ور جرمب   كات: 
ُّ
اطورية أعمال بمساعدة حقوق الملكية الفكرية:  السن  الذي أنشأ إمب 

ة عل  توضح قصة النجاح هذه كيف أثارت القطط ذات المظهر الغاضب ضجة كبير
نت،  ي اإلني 

 
اتيجية ملكية فكرية فعالة  ونجحت ف اطورية تجارية من خالل اسي  بناء إمير

 وقوية. 

الوليات المتحدة 
 األمريكية

 ،العالمات التجارية
 ق المؤلفحو 

https://www.wipo.int/wipo_magazi
 ne/en/2018/01/article_0008.html 

وتتناول دراسة الحالة  عاًما عىل إنشاء عالمتها التجارية:  125تحتفل كوراساو بمرور 
ة ي حماية العالمات التجارية. العريق ليد ذات التق ،جزيرة كوراساو الكاريبية الصغير

 
ي و ف

 
ف

 عاًما عل عالماتها التجارية.  125 بمرور  احتفلت كوراساو  2018

https://www.wipo.int/wipo_magazi العالمات التجارية هولندا
 ne/en/2018/03/article_0005.html 

ي  : استكشاف الهوية من خالل التصاميم: Wafricaوافريكا 
ون  غادر المصمم الكامير

ج موانج ي  ،المولد سير
كةالمؤسس والمدير الفت  عالم التصاميم الصناعية  ،Wafrica لشر

  ا جمالي ا شد لكي يبتكر وتصميم السيارات 
ً
 باستخداموالهوية يناقش فكرة المنشأ  ا جديد

ي المقابلة . ةميم الفنياالتص
 
لمبدعئر  م يتعئر  عل ال  و يتحدث المصمم عن عمله،  ،وف

ي نظام الملكية الفكرية  استخدام
 
 لهم. اعمأحماية ف

ون https://www.wipo.int/wipo_magazi العالمات التجارية الكامير
 ne/en/2018/06/article_0004.html 

  المستقبل: استخدام التكنولوجيا المبتكر 
ر
تتناول دراسة  ة لتثقيف صانىع  التغيب  ف

ي باىلي 
 
اء ف ي أقامت ،الحالة المدرسة الخض 

ا مع  ،بمساعدة برنامج ويبو غرين ،الت 
ً
تعاون

كة  ي عالميةال Zero Mass Waterشر
ي الوليات المتحدة األمريكية ، الت 

 
 ،نشأت ف

ب المستدامة لطالبها.  SOURCEوقامت بإدخال أنظمة   المائية لتوفير مياه الشر

اءات، إندونيسيا  الير
 العالمات التجاريةو 

 

https://www3.wipo.int/wipogreen/e
n/news/2019/news_0009.html 

 

 
 

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2022/02/article_0007.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2022/02/article_0007.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/01/article_0006.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/01/article_0006.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/01/article_0008.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/01/article_0008.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/03/article_0005.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/03/article_0005.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/06/article_0004.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/06/article_0004.html
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/news/2019/news_0009.html
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/news/2019/news_0009.html
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 : ي
ي  لملكية الفكريةااستخدام بشأن نجاح الوقصص  ت حال الدراسات  تقدمقنوات إضافية  الجزء الثان 

 
كات ف ة والمتوسطة الشر  الصغير

ي نجاح ال/ قصص  ت حال التعرض الويبو بانتظام دراسات  ،إضافة إىل األمثلة المعروضة أعاله
ي  كيفية استخدام الملكية الفكرية  حول إيضاحات تقدمالت 

 
كات ف ة والمتوسطةالشر  ، من بينها،قنواتمن خالل  الصغير

ضافأدناه.  القنوات المبينة
ُ
  .ةمنتظم بصورةإىل هذه القنوات الجديدة وقصص النجاح  ت دراسات الحال  ت

دراسة حالة  300حواىلي  تضمعل مجموعة  IP Advantage قاعدة بياناتتحتوي 
ي و  ،نجاح ةوقص

 
أن وكيف  ،العملي الواقع تسلط الضوء عل كيفية عمل الملكية الفكرية ف

ي التنمية يمكن ستغاللها بنجاحا
 
عل سبيل  منها  ،شت  مجالت تتناول و  ،أن يسهم ف

  دراسة حالة(.  70إدارة الملكية الفكرية )حواىلي  ،المثال ل الحض 

الملكية  مجالت جميع  عالمي 
 الفكرية

الواردة وقصص النجاح  ت جميع دراسات الحال 
ي 
 
 :IP Advantage database ف

https://www.wipo.int/ipadvantage/en/
 =search.jsp?ip_right_id=&focus_id 

 

ي تتناول وقصص النجاح  ت دراسات الحال 
الت 

 :إدارة الملكية الفكرية

https://www.wipo.int/ipadvantage/
en/search.jsp?ip_right_id=&focus

id=582_ 

اء" لويبوا سلسلة   حلة خضر
ر
فيها المبتكرات  تتحدث ،سلسلة مقابالتهي  : "النساء ف

اءورائدات  اعاتهن المشاري    ع الخض  اتهن عن و  ،التجارية تطوير أعمالهنعن و  ،عن اخي  خير
ي مجال التكنولوجيا 

 
 والبتكار الصديق للبيئة. ف

الملكية  مجالت جميع  عالمي 
 الفكرية

https://www3.wipo.int/wipogreen/e
n/womeningreen/archive.html 

 

  مكان العمل"تعرض 
ر
قصص نجاح تقدم رؤى حول كيفية استخدام  "الملكية الفكرية ف

عئر  والمبدعئر  
ي جميع أنحاء العالململكية الفكرية لرواد األعمال والمخي 

 
قيمة  إلضفاء ،ف

وتعزيز التنمية  ،وخلق فرص العمل ،ودعم نمو األعمال التجارية ،منتجاتهم عل
 القتصادية. 

الملكية  مجالت جميع  عالمي 
 الفكرية

https://www.wipo.int/wipo_magazi
 work.html-at-ne/en/ip 

هي : سلسلة تقارير الويبو بشأن الحصول عىل التمويل بمساعدة الملكية الفكرية
 يتيش البلدان مع التمويل الذي  كيفية تعامل  تتقىصسلسلة جديدة من تقارير الويبو 

عد كل  الملكية الفكرية.  بدعم من
ُ
مكتب ملكية فكرية محلي  من بمشاركة كلتقرير أ

يك، وخبير محلي 
داخلًيا للوضع عل أرض الواقع.  منظوًرا التقرير ويقدم  . والويبو  ،شر 
وتحتوي عل  ،الطريق إىل األمام كما توضح  ،تعكس التقارير النجاحات والتحدياتو 

ي  كيفيةال تتناول ت دراسات حال 
كات مختلف  تستخدم بها  الت  ة والمتوسطة الشر الصغير

  التمويل الذي يمكن الحصول عليه بدعم الملكية الفكرية. 

الملكية  مجالت جميع   عالمي 
  الفكرية

يمكن الطالع عل المزيد من المعلومات عل 
  :الرابط

https://www.wipo.int/sme/en/news
 news_0002.html/2022/ 

 
Additional resources available at:  

 /https://www.wipo.int/sme/en 

 

 
  

 والوثيقة[]نهاية المرفق  

https://www.wipo.int/ipadvantage/en/search.jsp?ip_right_id=&focus_id=
https://www.wipo.int/ipadvantage/en/search.jsp?ip_right_id=&focus_id=
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/womeningreen/archive.html
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/womeningreen/archive.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/ip-at-work.html
https://www.wipo.int/sme/en/news/2022/news_0002.html
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