
 

 

ة عن  2023جوائز الويبو العالمية لعام  كات الصغير استخدام الشر
 والمتوسطة للملكية الفكرية ألغراض التسويق

  

 القواعد
  

ي برنامج الجوائز هذا مشاركة ال
 
ي قبول تف

ام بها. بالقواعد الحالية  مشاركالعن   وموافقته عىل االلي  
  

  

  مقدمة .1
  

اءات والعالمات التجارية إىل ة  تعتير الملكية الفكرية بأشكالها المختلفة، بدًءا من الير التصاميم الصناعية وحق المؤلف، ذات أهمية كبير
 للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع. 

 
كات الصغير  ي البلدان المتقدمة أو البلدان األقل وتقر األمم المتحدة بأن الشر

ة من االقتصادات، سواء ف  ة والمتوسطة تستأثر بنسبة كبير
ي جميع القطاعات واألسواق وجوانب الحياة. 

 نموا، وهي مصدر مهم لالبتكار واإلبداع ف 
 

ة تأخذ والمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(  كات الصغير ي الحسبان الدور الحرصي للشر
ي استخدام أنظمة الملكية ف 

والمتوسطة ف 
 ادرة عىل المساهمة اقتصادية واإلبداعية القير ابتكالفكرية لنشر األنشطة اال 

ً
  أو اجتماعيا

ً
  أو ثقافيا

ً
ي المجتمع.  ا
 ف 

 
ي استخدمت حقوق الملكية الفكرية لتسويق و 

ة والمتوسطة الن  كات الصغير ي الويبو بالشر
من خالل برنامج الجوائز هذا، تحتف 

 .  منتجات/خدمات االبتكارية واإلبداعية خارج موطنها األصىلي
 

  

  األهلية .2
  

ة  كات الصغير ، فإن الشر  لتعريف البنك الدوىلي
ً
ي جميع أنحاء العالم. ووفقا

ة والمتوسطة ف  كات الصغير برنامج الجوائز مفتوح أمام الشر
ي تضم ما يصل إىل والمتوسطة هي تلك "

كات الن   ". مليون دوالر أمريكي من إجماىلي المبيعات السنوية 15موظف وما يبلغ  300الشر
  

  

 التقديم عملية .3
  

ي برنامج الجوائز بإحدى اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة )العربية أو الصينية أو  1.3
يجب تقديم جميع طلبات المشاركة ف 

ية أو الفرنسية أو الروسية أو اإلسبانية( عير استمارة الطلب عير  نت المتاحة عىل الرابط اإلنكلير  اإلني 
nal/idp&spEntityID=https://globahttps://login2.wipo.int/am/saml2/jsp/idpSSOInit.jsp?metaAlias=/exter

awards.wipo.int/saml/metadata-l .  

  

، بشكل محدد، تقديم معلومات عن كيفية استخدامهم لحقوق الملكية الفكرية لتسويق  2.3 ي االستمارة، سُيطلب من المشاركير 
وف 

ي 
، ووصف مساهمتهم المحتملة/الحالية ف  أو  ةأو االجتماعي ةاالقتصاديالتنمية منتجاتهم/خدماتهم عىل المستوى اإلقليمي أو الدوىلي

 . ةالثقافي
 

ي استبعاد أي طلب ال يتوافق مع القواعد الحالية أو تم تقديمه، حسب رأيها، تحتفظ الو  3.3
يبو بالحق، بناء عىل تقديرها الخاص، ف 

 بطريقة احتيالية أو تعسفية أو قد يتعارض مع اسم الويبو الجيد أو سمعتها. 
 

م الويبو بضمان أعىل مستوى من حماية البيانات الشخصية. وستستخدم الويبو  4.3 جميع المعلومات الشخصية للمشاركير  تلي  
  . https://www.wipo.int/tools/ar/privacy_policy.html  بموجب سياسة الخصوصية المتاحة عىل: 

https://login2.wipo.int/am/saml2/jsp/idpSSOInit.jsp?metaAlias=/external/idp&spEntityID=https://global-awards.wipo.int/saml/metadata
https://login2.wipo.int/am/saml2/jsp/idpSSOInit.jsp?metaAlias=/external/idp&spEntityID=https://global-awards.wipo.int/saml/metadata
https://www.wipo.int/tools/ar/privacy_policy.html


 

 

 عملية التقييم .4
 

ة بما يصل إىل  1.4 من بير  جميع  من المرشحي    20ستضع أمانة الويبو، من خالل برنامج الجوائز الداخىلي الخاص بها، قائمة قصير
ي الوقت المناسب. 

 
ي قبل أسبوع عىل األقل من إعالن الفائزين. و الطلبات الواردة ف

ون  يد اإللكي   سيتم إخطار المرشحير  عير الير
 

ي مجاالت االبتكار واإلبداع والملكية الفكرية، وتمثل ستختار لجنة تحكيم د 2.4
 
ة الواسعة ف ولية مكونة من سبعة أفراد من ذوي الخير

ي واللغوي، ما يصل إىل 
 
ي والعمري والثقاف

ي والجنسان 
 
فائزين من بير  المرشحير  المختارين. وسيتم إخطار  (7سبعة )التنوع الجغراف

ي قبل أسبو 
ون  يد اإللكي   ع عىل األقل من حفل توزي    ع الجوائز. الفائزين عير الير

 
ي المقام األول من:  3.4

 
ي ستستخدمها أمانة الويبو ولجنة التحكيم الدولية لتقييم الطلبات تتألف ف

 معايير االختيار الن 
 

الفهم والقدرة استخدام حقوق الملكية الفكرية )أو مجموعات من هذه الحقوق( لحماية وإدارة وتسويق أصول الملكية  (أ)
كات. الفكر   ية، إضافة إىل األصول غير الملموسة األخرى مثل البيانات، لتحقيق أهداف األعمال و/أو الشر

 
ي مجال واحد أو أكير من  (ب)

 
ي أكير من بلد واحد، أو عىل المستوى اإلقليمي أو العالمي ف

 
المساهمة اإليجابية الحالية/المحتملة ف

 مجاالت التنمية المختلفة. 
 

 يدعم الشمولية والتنوع. ستتبع لجنة التحكيم  4.4
ً
 نهجا

 
 جميع قرارات أمانة الويبو ولجنة التحكيم الدولية نهائية وال تخضع ألي استئناف.  5.4
 
  

  تقويم برنامج الجوائز .5
 

ة التقديم ) .أ  2023مارس  31يناير إىل  16أسابيع(: من  10في 

: األسبوع الثالث من مايو  .ب  . 2023إعالن المرشحير 

ي من شهر يونيو إعالن النتيجة  .ج
 . 2023للفائزين: األسبوع الثان 

ي من يوليو  .د
ي جنيف: األسبوع الثان 

 . 2023حفل توزي    ع الجوائز والمناسبات الخاصة ف 
  

  الجوائز .6

 سيحصل الفائزون عىل:  1.6

 دعوة سفر إىل جنيف لحضور حفل توزي    ع الجوائز والمناسبات الخاصة، .أ

 لهذا  .ب
ً
نامج،جائزة الويبو المصممة خصيصا  الير

ي مجال الملكية الفكرية )مع توجيه فرص  .ج
، عىل أساس كل الخلفية التجارية واالحتياجات الخاصة للفائزينمراعاة مخصصة ف 

 (. حالة عىل حدة
ونية الصفحة الوتقدير خالل حفل توزي    ع الجوائز، و ظهور و عىل تروي    ج ن و الفائز ما سبق، سيحصد إضافة إىل و  2.6 خاصة اإللكي 

ها من الوسائط الخارجية ذات الصلة بالملكية الفكرية. بجوائز   الويبو، ووسائل إعالم الويبو، وغير
 
 

 الملكية الفكرية .7
 



 

 

يحتفظ المشاركون بجميع حقوق الملكية الفكرية عىل محتويات تقديماتهم و/أو تلك المشتقة من أنشطتهم التجارية. وال ينقل  1.7
ي برنامج الجوائز. المشاركون أي حقوق ملكية عير المشاركة 
 
 ف

 
 غير استئثاري وعالمي وخالية من اإلتاوات الستخدام  2.7

ً
من خالل االنضمام إىل برنامج الجوائز، يمنح كٌل من المشاركير  الويبو ترخيصا

ويجية واإلعالمية والتعليمية، سواء بشكل مطبو  ه وإتاحته للعرض العام وتوزيعه لألغراض الي  مه ونسخه ونشر
ّ
، محتوى ما قد ع أو رقمي

 . ي
ون  ي ذلك عىل موقع الويبو اإللكي 

 
 بما ف
ي برنامج الجوائز، يوافق كٌل من المشاركير  عىل إبراء ذمة الويبو من جميع الدعاوى والنفقات والمسؤوليات  3.7

 
من خالل الدخول ف

اءات الأو المؤلف و  المتعلقة باألشخاص والممتلكات أو التعدي عىل العالمات التجارية أو حق و حقوق الملكية الفكرية األخرى أير
ي برنامج الجوائز ومحتويات تقديماته

 
 . الناشئة عن مشاركته ف

 

  أحكام ختامية .8
  

ي ينتجها،  1.8
ي مسبق من دو ال ُيسمح ألي من المشاركير  باستخدام اسم الويبو أو شعارها عىل المواد الن  ن الحصول عىل إذن كتانر

 الويبو. 
ي المستقبل.  2.8

 
ام ف وط واألحكام وتعليق أو إلغاء برنامج الجوائز دون أي الي    لتقديره الخاص، تعديل هذه الشر

ً
يحق للمنظم، وفقا

ونية لجوائز الويبو الصفحة اوسيتم اإلبالغ عن أي تغيير أو تعليق أو إلغاء من هذا القبيل عىل  يد  إللكي  ي إىل عنوان الير
ون  يد اإللكي  أو بالير

نت.  ي استمارة الطلب عير اإلني 
ي الخاص بالمشارك المحدد ف 

ون   اإللكي 
ال 3.8  لقواعد تحكيم األونسيي 

ً
نامج الجوائز إىل التحكيم لتسويته تسوية نهائية عن طريق التحكيم وفقا  ُيحال أي خالف يتعلق بير

ي جنيف، سويشا. 
. والسلطة المخولة بالتعيير  هي األمير  العام للمحكمة الدائمة للتحكيم. ويجري التحكيم ف  ي ذلك الحير 

 السارية ف 
ي تتمتع  4.8

ه بمثابة تنازل عن أي من االمتيازات والحصانات الن  ي أي من هذه القواعد أو ما يرتبط بها ما يمكن اعتباره أو تفسير
وليس ف 
 بصفتها منظمة دولية وإحدى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة.  بها الويبو 

https://www.wipo.int/global-awards/ar/index.html

