
 

 

مبادئ توجيهية لدراسات 

الملفات التعريفيةالحالة/  

 
 
 

 
 

محددة عن كيفية إيجاد المثلة تشكل األ

المخترعين األفراد والشركات والمنظمات األخرى 

جديدة مبتكرة لمواجهة التحديات  قلطر

يكون العديد منها ذو  –البيئية المحلية 

 قويا   ا  تذكير –عالمي المستوى العلى  أهمية

مسار نحو البقدرتنا الجماعية على نحت 

مستقبل أخضر والدور الذي تؤديه حقوق 

 . دفع عجلة هذه الرحلةالملكية الفكرية في 

 

وتتواصل الويبو هذا العام مع الدول األعضاء 

وأصحاب المصلحة اآلخرين لدعوتهم إلى لتبادل 

البارزين الذين  حول األشخاصمعلومات ال

يقومون بتطوير حلول محلية للمشاكل 

 العالمية.

 

وعددا   ةالمقترح البنيةوتوضح النقاط أدناه 

 إعدادمن المعلومات التي ينبغي تغطيتها عند 

للحملة. ويمكن  ملف تعريفي /الةدراسة ح

إرسال دراسات الحالة إلى فريق اليوم 

العالمي للملكية الفكرية عبر البريد 

(. وسُتنشر دراسات worldipday@wipo.intاإللكتروني )

 World IP Dayالحالة المختارة على الموقع 

web page .األعضاء أيضا  في  وقد ترغب الدول

على  الملفات التعريفيةعرض دراسات الحالة/ 

 .الخاصة بحملتها اإللكترونية مواقعال

mailto:worldipday@wipo.int
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 مثال ، الزراعة، الطاقة، المجال/ القطاع( :

 النقل، إلخ(

 

  )اسم المخترع )المخترعين(/ رائد )رواد

 األعمال

 

 عامة عن االختراع:التفاصيل ال 

 .اسم التكنولوجيا 

  للتكنولوجيا )أي ماذا تفعل وصف دقيق

 وكيف ُتشّغل(.

 التكنولوجيا )إذا  اتحله ة التيالمشكل

أمكن، يرجى تضمين معلومات إحصائية 

ومعلومات أخرى عن التحدي العالمي 

 الذي تتصدى له التكنولوجيا(.

 

 االبتكار وحقوق الملكية الفكرية 

تعليقات المخترع/ رائد األعمال بشأن ما 

 يلي:

  االختراع/ االبتكار.ما الذي ألهم 

 حقوق موجب كيفية حماية االبتكار ب

 الملكية الفكرية.

   لماذا يعتبر االبتكار أمرا  حاسما

 خلق مستقبل أخضر.ل

 همعمالسبب أهمية حماية المخترعين أل 

 حقوق الملكية الفكرية.موجب ب

  أكبر التحديات التي واجهها تطوير

 االختراع/ االبتكار

 البتكار لاسات صانعي السيدعم  أساليب

 وأسباب أهميةمن أجل مستقبل أخضر 

 هذا المسار.دعم المبتكرين في 
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 دعوة إلى العمل:ال 

مطالبة المخترع )المخترعين(/ رائد 

األعمال بإطالق دعوة إلى العمل  )رواد(

 دعم:بغية 

 بتكار من أجل مستقبل أخضر؛اال 

  وحملة اليوم العالمي للملكية

 .2020الفكرية 

 

 االختراع آثار: 

ختراع تفاصيل عن كيفية استخدام االتقديم 

 .األفرادحياة تأثيره على البيئة/و

 

 الصور: 

  /الملف التعريفيتوضيح دراسة الحالة 

من خالل مجموعة مختارة من الصور 

 نقطة في كل بوصة(؛ 300عالية الدقة )

 اسم ©صور )مثال : اإلشارة إلى مصدر ال[ 

اسم ]أو "بإذن من  [المصور/ الشركة

(، مصحوبة بتأكيد على أنه "[الشركة

يمكن للويبو استخدام الصور ألغراض 

الترويج لحملة اليوم العالمي 

 .2020للملكية الفكرية 

 إن وجد  عالي الدقةفيديو  مقطع(– 

انظر المالحظات بشأن إنتاج مقاطع 

 فيديو(.ال

  أي عناصر مرئية أخرى قد تكون متاحة

ات، الرسوم البيانية، )مثال ، الرسوم

الملصقات، رسومات البراءات، 

 مخططات توضيحية(.ال
 

 


