
 

 

صحفيةمعلومات وموارد   
 
 
 
 
 
 
 

تكتسي المشاركة النشطة للصفاحة الوطنية 

والمحلية أهمية حاسمة في الترويج لرسائل 

اليوم العالمي للملكية الفكرية واألنشطة 

 المنظمة خالله في جميع أنحاء العالم.

 

وفي كل عام، تتيح الحملة لجميع أصحاب 

المصلحة المهتمين فرصة للتخطيط لجهود 

التواصل التي تستهدف وسائل اإلعالم الوطنية 

والمحلية والمتخصصة، إلذكاء الوعي بأعمالهم 

وصلتها بموضوع الحملة، وكذلك لتوليد 

االهتمام باألنشطة المتعلقة بالحملة التي 

 سُيضطلع بها.

 

اف أي جهد اتصال استنادًا إلى وسُتحدد أهد

أهداف صاحب المصلحة واحتياجات الجمهور 

المحلي ومصالحه. وعلى سبيل المثال، يمكن 

بالجهود  احتفال إيجابيالتخطيط التصاالت حول 

المحلية لتعزيز استخدام نظام الملكية 

الفكرية بشكل أكبر، مع إبراز األمثلة ذات 

للملكية الصلة بموضوع حملة اليوم العالمي 

. وبدالً االبتكار لمستقبل أخضر - 2020الفكرية 

من ذلك، يمكنهم أيضًا التركيز بشكل أكبر على 

تعليم الملكية الفكرية، والسعي إلى توعية 

الجماهير الرئيسية بأهمية الملكية الفكرية 
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في تعزيز االبتكار والتنمية االقتصادية وغير 

 ذلك.

 

وع اليوم وضمويمكن ألصحاب المصلحة تكييف 

 - 2020العالمي للملكية الفكرية لعام 

مع جمهورهم المحلي،  -االبتكار لمستقبل أخضر

باستخدام عروض فردية الختيار وسائل اإلعالم 

والفعاليات المثيرة لجذب الصحفيين على نطاق 

 أوسع.

  

وستدعم الويبو هذه الجهود من خالل حملتها 

 العالمية المتكاملة بمواد يستطيع أصحاب

المصلحة تكيفها لتضخيم الحملة وتوصيل رسائلها 

 .الرئيسية على نحو متسق
 
 

وذج جدول زمني لنشر واستخدام مجموعة نم

األدوات ألغراض الصحافة لليوم العالمي 

 للملكية الفكرية

 

 يناير 

 

العالمي تتاح الرسائل الرئيسية لحملة اليوم 

وغيرها من المواد  2020للملكية الفكرية 

األساسية عبر اإلنترنت على الرابط التالي: 

/ipday/raoutreach/-https://www.wipo.int/ip. 

 

هذه وندعو جميع أصحاب المصلحة إلى استخدام 

المواد كأساس لليوم العالمي للملكية الفكرية 

 .لالتصاالت الصحفية المتعلقة بالحملة

وفي إطار هذا التخطيط، يمكن ألصحاب المصلحة 

 :النظر فيما يلي

https://www.wipo.int/ip-outreach/ar/ipday/


 

 
3 

  إصدار إعالنات "حفظ التاريخ" ونشر

المعلومات األخرى المتعلقة باليوم العالمي 

 للملكية الفكرية؛

 ة حول القضايا تنظيم نشر مقاالت افتتاحي

المتعلقة بالحملة في وسائل اإلعالم الوطنية 

 أو المحلية؛

  تنظيم مقابالت مع شخصيات بارزة أو مخترعين

محليين أو صانعي سياسات حول موضوعات 

الحملة لتعميمها في وسائل اإلعالم ونشرها 

عبر قنوات التواصل االجتماعي )انظر 

المالحظة بشأن المعلومات والموارد بشأم 

 .وسائل التواصل االجتماعي(

 

 بداية أبريل

 

ستوفر الويبو رسائل دقيقة ونقاط بيانات، 

بما في ذلك المعلومات اإلقليمية أو المحلية 

المتاحة، المتعلقة بالموضوع. وسيتيح ذلك 

أبريل  26ألصحاب المصلحة نشر بالغ صحفي يوم 

يتكيف مع جمهورهم ويلبي احتياجاتهم، مع 

 .ة عالميتين موحدتينتوصيل رسالة ونظر

 

 اليوم العالمي للملكية الفكرية -أبريل  26

 

 26ستصدر الويبو بالغًا رفيع المستوى في 

أبريل، باستخدام رسائل وبيانات الحمالت 

الرئيسية، ولكنه سيستهدف الجمهور العام على 

الصعيد العالمي. وندعو جميع أصحاب المصلحة 

وسائل إلى تضخيم هذا التواصل العالمي عبر 

 .التواصل االجتماعي وغيرها من قنوات االتصال


