
 

 

المعلومات والموارد بشأن 

 وسائل التواصل االجتماعي

 
 
 
 
 
 
 

أصبحت مشاركة وسائل التواصل االجتماعي أداة 

أساسية للترويج لفعاليات اليوم العالمي 

للملكية الفكرية واالحتفال بها في جميع 

فيقام بعضها حصريًا على  –أنحاء العالم 

اعي باعتبارها أحداثًا وسائل التواصل االجتم

 افتراضية. 

 

وفي حين أن استخدام أدوات وسائل التواصل 

االجتماعي لدعم الحمالت يكون أكثر فعالية 

عندما تتوافق الشبكات المستخدمة والمحتوى 

المنشور مع الموضوعات التي لها صدى لدى 

الجماهير المستهدفة محليًا، فإن المبادئ 

ة أدناه، التوجيهية والموارد المذكور

المعمول بها على الصعيد العالمي، يمكن أن 

تساعد أصحاب المصلحة االضطالع بأنشطة تواصل 

ناجح مع وسائل التواصل االجتماعي واالستفادة 

من جهد التواصل العالمي المتكامل حول اليوم 

 العالمي للملكية الفكرية.

 

 الهاشتاغ

باعتباره  WorldIPDay#ُيشجع استخدام هاشتاغ 

اشتاغ الرسمي لجميع المحتويات ذات الصلة اله

، على 2020باليوم العالمي للملكية الفكرية 

جميع شبكات التواصل االجتماعي. ويمكن 
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استخدام الهاشتاغ باالقتران مع الهاشتغاتات 

المواضيعية أو ذات الصلة األخرى للجماهير 

 المستهدفة.

 

 مجموعة أدوات وسائل التواصل االجتماعي

 لوحة على موقع 2020فبراير  ستتاح في

Trello  مزودة بأصول وسائل التواصل االجتماعي

لمساعدتكم في إنشاء محتوى خاص بكم على 

وسائل التواصل االجتماعي ذي الصلة باليوم 

العالمي للملكية الفكرية. وسُتحّدث بانتظام 

 .أبريل 26بأصول جديدة بحلول 

 

 

التواصل نموذج تقويم للتواصل على وسائل 

االجتماعي بشأن اليوم العالمي للملكية 

 الفكرية

 

 يناير/ فبراير

التي ال تفّوت في  الفعالياتاإلعالن عن خططتكم/

اليوم العالمي للملكية الفكرية باستخدام 

 ".Save the dateعبارة "

 

 مارس

باشروا بنشر محتوى ذي الصلة بموضوع حملة 

 – 2020اليوم العالمي للملكية الفكرية 

، بما في ذلك تفاصيل االبتكار لمستقبل أخضر

حول فعاليات اليوم العالمي للملكية الفكرية 

التي تخططون لها إلثار االهتمام بالحملة 

 وتمهيد الطريق لشهر أبريل. 

 

  



 

 
3 

 أبريل

في األسبوع أو األسابيع التي تسبق اليوم 

أبريل،  26العالمي للملكية الفكرية في 

ستمرار وذكروا انشروا محتوى ذي الصلة با

أبريل.   26جمهوركم بما هو مخطط في )أسبوع( 

وفي اليوم ذاته أو ما جاوره، انشروا حصريًا 

محتوى ذات الصلة باليوم العالمي للملكية 

الفكرية و/أو قوموا بتغطية الفعاليات 

 مباشرة أو شبه مباشر.

 

 أمثلة عم منشورات

 �🌳�️☀  !ابتكروا من أجل مستقبل أخضر

 نا في الحاضر ترسم المستقبلخيارات ✅

 األرض مأوانا✅ 

 علينا االهتمام بها ✅

 2020يهدف اليوم العالمي للملكية الفكرية  ��

إلى خلق مستقبل أخضر. لمعرفة المزيد زوروا 

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

*** 

 

هو موضوع اليوم  �🌳�️☀قبل أخصر" "االبتكار لمست

https://www.wipo.int/ip-: 2020العالمي للملكية الفكرية 

/outreach/ar/ipday دعونا نستكشف دور االبتكار وحقوق  .

الملكية الفكرية في تمهيد طريق نحو مستقبل 

 WorldIPDay# أخضر.

*** 

 

: يهدف اليوم  ��️☀"االبتكار لمستقبل أخصر" 

إلى خلق  2020العالمي للملكية الفكرية 

 لمستقبل أخضر.

 

https://www.wipo.int/ip-outreach/ar/ipday/
https://www.wipo.int/ip-outreach/ar/ipday/
https://www.wipo.int/ip-outreach/ar/ipday/
https://www.wipo.int/ip-outreach/ar/ipday/
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لدى كل منا دور يؤديه. ويمكننا خلق مستقبل 

أخضر. إذ نتمتع معًا بالحكمة والبراعة 

واإلبداع إليجاد طرق جديدة وأكثر فعالية 

لمكافحة تغير المناخ ورسم مستقبل منخفض 

 الكربون. علينا أن نتصرف اآلن.

ضموا إلينا في استكشاف دور االبتكار وحقوق ان

الملكية الفكرية في تمهيد طريق نحو مستقبل 

أخضر. لمعرفة المزيد زوروا الموقع: 

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

*** 

 

أسئلة متكررة بشأن اليوم العالمي للملكية 

 الفكرية

سؤاالً متكررًا بشأن اليوم  16ن إجابات ع

 .العالمي للملكية الفكرية

 

اليوم العالمي للملكية الفكرية على قنوات 

 الويبو للتواصل االجتماعي

الويبو أبريل، ستستخدم  26استعدادًا ليوم 

قنواتها المؤسسية للتواصل االجتماعي لنشر 

محتوى ذي الصلة باليوم العالمي للملكية 

 الفكرية حتى يتمكن الجميع من مشاركته: 

  :تويتر@WIPO 

  :فيسبوك @WIPO 

  :لينكدإن @WIPO 

  :يوتيوب @WIPO 

  :فليكر @WIPO 
 

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

