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يةاألصل:  ز  اإلنكلي 
 2023مارس  20 التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

 الثالنونالدورة 
 2022 أبريل 28إىل  24 نجنيف، م

ن الشباب )من الحضانة إىل وع بشأن تمكي  ح مشر مقدم من الواليات  -الثانوية( لالبتكار من أجل مستقبل أفضل  مقتر
 المتحدة األمريكية وجمهورية كوريا

 األمانة وثيقة من إعداد 

 

１-   
اير  21 خبتاري     األمانة إىل موّجه تبليغ فن  وسائر  المتحدة األمم مكتب لدى األمريكية المتحدة للواليات الدائمة البعثة تقدمت ،2023 فتر

   الدولية المنظمات
ح جنيف فن وع بمقتر ن الشباب )من الحضانة إىل" عنوانه مشر الثانوية( لالبتكار من أجل مستقبل أفضل"، باسم  تمكي 

  دورتها الثالثة )اللجنة(  وفدي جمهورية كوريا والواليات المتحدة األمريكية، ك  تنظر فيه اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية
فن

ة.   عشر

   رد يو  -２
ح الوثيقة هذه رافقم فن وعال مقتر   الذي المذكور  مشر

ّ
 . األمانة دةبمساع أعد

   للنظر  مدعوة اللجنة إن -３
 المعلومات فن

   المتضمنة
 الوثيقة.  هذه مرافق فن

المرفق[ ذلك ]يل  
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وع1  . تقديم المشر

وع 1.1  رمز المشر

 
DA_1_3_10_19_30_01 

وع 2.1  عنوان المشر

ن الشباب )من الحضانة إىل الثانوية( لالبتكار من أجل مستقبل أفضل  تمكي 

 التنمية ةتوصيات أجند 3.1

ن  أن يجب : 1 التوصية    الويبو  أنشطة تتمت 
ن
ات بعدة التقنية المساعدة مجال ف ن  الطلب عل وقائمة التنمية نحو  موجهة أنها  منها  مت 

ن  تأخذ  وه   وشفافة   األقل والبلدان النامية بالبلدان الخاصة واالحتياجات األولويات االعتبار  بعي 
 
  الخصوص وجه عل نموا

ا
 عن فضل

   كةالمدر  التنمية مستويات مختلف
ن
   األعضاء، الدول ف

   األنشطة إدراج وينبغن
ن
امج.  الستكمال زمنية أطر  ف    التر

ن
   الصدد، هذا  وف

 أن ينبغن
 بلد.  بكل خاصة تقييمها  وعمليات تسليمها  وآليات التقنية المساعدة برامج تصميم يكون

ية وموارد  أموال من يخصص ما  زيادة : 3 التوصية امج بشر    التقنية المساعدة لتر
ن
 الملكية ثقافة منها  أمور، بجملة للنهوض الويبو  ف

   الفكرية الملكية إدراج عل التأكيد  مع للتنمية الموجهة الفكرية
ن
 بالملكية الجمهور  اهتمام وحفز  التعليمية المستويات مختلف ف

 الفكرية. 

   الوطنية المؤسسية كفاءاتها   تطوير  عل األعضاء الدول مساعدة : 10 التوصية
   خالل من وتحسينها  ريةالفك الملكية مجال فن

   المضن
 فن

ها  التحتية البنن  تطوير  ن  عادل بتوازن والنهوض فعالية أكت   الفكرية الملكية مؤسسات جعل بهدف المرافق من وغت   الملكية حماية بي 
   العامة.  والمصلحة الفكرية

  التقنية المساعدة هذه تنسحب أن وينبغن
 
 بالملكية المعنية اإلقليمية ودون اإلقليمية المنظمات عل أيضا

 الفكرية. 

وع : 19 التوصية    الشر
   عل الويبو، اختصاص ضمن العمل، كيفية  حول مناقشات فن

   المضن
 والبلدان النامية البلدان نفاذ  تسهيل فن

  األقل
 
   المنجزة األنشطة تلك وتعزيز  واالبتكاري اإلبداع   بالنشاط للنهوض والتكنولوجيا  المعرفة إىل نموا

 الويبو.  إطار  فن

   : 30 التوصية
، األقل البلدان فيها  بما  النامية، للبلدان النصح إلسداء أخرى دولية حكومية منظمات مع تتعاون أن للويبو  ينبغن

 
 بناء نموا

   سيما  وال  بها، االنتفاع وكيفية الفكرية بالملكية المتعلقة التكنولوجية المعلومات إىل النفاذ  سبل حول طلبها، عل
   المجاالت  فن

 النر
 خاصة.  أهمية الطلب صاحبة الجهة يها تول

 
وع 4.1  مدة المشر

 
ا 36  شهر 

 
وع 1.5 انية المشر ز  مي 

 
وع  انية اإلجمالية للمشر ن .  300 574تبلغ المت  ن  فرنك سويشي، ترتبط بأكملها بالنفقات بخالف الموظفي 

 
وع2  . وصف المشر

وع يهدف ن  إىل الرائد  المشر   البلدان المشاركة ) المدارس أطفال تمكي 
ة( فن من الحضانة إىل الثانوية أو من سن الخامسة إىل الثامنة عشر

  
  األنشطة االبتكارية العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تعليممن المشاركة فن

  وفن
التعرف ، عن طريق دعمهم هم ومعلميهم فن

 الجيل التاىل  من المبتكرين من التعامل مع المسائل والتحديات ال عل
ن ا أو  ملحةنظام الملكية الفكرية واستخدامه، من أجل تمكي  محلي 

ا.   عالمي 

   التحديات أحد  لعلّ و 
   البلدان من العديد  تواجه النر

اك فن    الشباب إشر
امج نقص هو  االبتكار  أنشطة فن  الشاملة المبادرات أو  و/  التر

   اللألطف
ن الو  والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليم عل تركز  النر    اإلبداع بتكار/ لال  تمكي 

 المدارس.  وخارج المدارس فن

   آخر  تحد   ويكمن
امج نقص فن ن  إىل المتوجهة التر    المعلمي 

   وتدعمهم تهيئهم أن شأنها  من النر
ن  فن  واالبتكار.  اإلبداع من الطالب تمكي 
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ح ف،األهدا هذه ولتحقيق وع هذا  يقتر ن  المصلحة أصحاب فهم تعزيز  "1" الرائد:  المشر    الرئيسيي 
ن
 تعليم بحالة المستفيدة البلدان ف

   االبتكارية واألنشطة والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم
ن
   الرسمية المدارس ف

ن
ن  طرق وتحديد  "2" بلدانهم؛ ف  وتشجيع لتمكي 

ن  "3" ؛المدارس ألطفال واإلبداعية االبتكارية األنشطة ن  وتمكي     واالبتكار  اإلبداع دعمل المعلمي 
ن
 الشباب.  صفوف ف

وع 1.2  سياق المشر

   يوجد  
ن
   طفل مليار  1.7 حواىل   العالم ف

ن
اوح المدرسة سن ف ن  أعمارهم )تتر ا( 18 و  5 بي   سكان من بالمائة 22 حواىل   يمثل ما  وهو  ،1عام 

   معظمهم ويعيش بأشه.  العالم
ن
ا.  األقل والبلدان النامية البلدان ف   نمو 

ّ
   فتية قارة أكت   أفريقيا  وتعد

ن
 دون الشباب فيها  يشكل إذ  العالم، ف

ة الخامسة سن    40 حواىل   عشر
ن
 . 2السكان إجماىل   من المائة ف

 
ا  مجهزة ليست باإلجمال المدارس لكن بالفطرة؛ ومبدعون فضوليون األطفال

ن  ا  تجهت 
 
 . 3كتشاف"لال  الجامح "الحماس هذا  لتغذية جيد

ن  فإن ولذلك، ا  للمعلمي     به يستهان ال  دور 
ن
 تعىط األولوية فإن ذلك، ومع واإلبداع.  االبتكار  من هموتمكين همودعم الشباب تشجيع ف

ا     غالب 
ن
ن  المدارس ف  اإلحساس احتضان "إن . 4االبتكاري أو  اإلبداع   التفكت   عل تشجيعهمل وليس ،للطالب ونقلها  المعلومات لتضمي 
.  وإعدادهم الشخض   شغفهم كبت    حد  إىل يعزز  الطالب لدى باإلبداع الفطري  

   يساعد  فهو  المهنن
هم فن ن    وتنشيطهم تحفت 

 دراساتهم فن
   وكذلك الحالية

   والفرص للتحديات أفضل بشكل إعدادهم فن
   شك بال  ستتقدم النر

ء مستقبل   عالم فن    األشياء من كثت  الب مل 
 النر

ن  أحد  قال وقد  . 5"هانجهل  إذا  ولكننا  له.  العنان ُيطلق أن وينتظر  طالب كل  داخل موجود  الفطري "اإلبداع البارزين:  والمبتكرين المعلمي 
   دةمتعمّ  برامج نضع لم

 غت   مواردنا  أهم من وطاقتهم واهبهموم الطالب شغف وسيكون ،كاف  بقدر  بداعاإل  طور تي لن ،مدارسنا  فن
 إليجاد  لالبتكار  نلجأ  لم ما  للحل قابلة غت   تبدو  "بغيضة" مشاكل مجتمعنا  يواجه إذ  ،ذلك باستمرار  السماح يمكننا  ال و  . المستغلة

   نسغ إننا  . لها  حلول
ن  الجمع إىل الدورات هذه فن  التطور  عل الطالب يساعد  بما  ،باألهداف والتحل   الطالب لدى الطبيغ   اإلبداع بي 

ن    يؤدون كمبدعي 
ا
ا  عمل

 
ا  مفيد

 
ا  ُيحدث حق

 
   فرق

 . 6المهمة" القضايا  فن
 

اء ويتفق هر  العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مجاالت  أن عل الختر ن    جديدة ابتكارات ستر
 ستّشعو  التخصصات، مختلف فن

ا  وتجد  االكتشافات،
 
 العلوم مهارات وتعليمهم االبتكار  عل الصغار  األطفال تعريف ويشكل . 7العالمية التحديات لحل إبداعية طرق

ا  والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  ا  أمر  وري  ويدهم ضن ن  لتشجيع متعددة طرق وهناك . 8الغد لوظائف وإعدادهم ابتكارية بعقلية لتر
، المبتكرين عل الطالب تعريف بينها  من االبتكار، عل المدارس أطفال ن  ما  أنشطة وكذلك اللعب، طريق عن العمل   والتعلم الملهمي 
 . 9والتحديات والمسابقات المخيمات مثل وخارجها، المدرسة بعد 

وع ونتائجه و  2.2  نواتجهأهداف المشر

وع يهدف ن  إىل ا أساس   المشر ة( الثامنة إىل الخامسة سن من أو  الثانوية إىل الحضانة )من المدارس أطفال تمكي     عشر
 المشاركة البلدان فن

   للمشاركة
  االبتكارية واألنشطة والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليم فن

 التعرف عل، عن طريق دعمهم هم ومعلميهم فن
 نظام الملكية الفكرية واستخدامه. 

وع المرتقبة النتائج وتتمثل :  للمشر  
ن  المصلحة أصحاب فهم تعزيز  "1" فن    الرئيسيي 

 العلوم تعليم بحالة المستفيدة البلدان فن
   االبتكارية واألنشطة والرياضيات هندسةوال والتكنولوجيا 

   الرسمية المدارس فن
ن  طرق تحديد و  "2" بلدانهم؛ فن  األنشطة وتشجيع لتمكي 

ن  "3" ؛المدارس ألطفال واإلبداعية االبتكارية ن  وتمكي     واالبتكار  اإلبداع دعمل المعلمي 
 الشباب.  صفوف فن

                                                
1 /world-the-in-are-children-many-many/how-https://data.unicef.org/how 
2 /region-and-age-by-population-https://www.statista.com/statistics/265759/world 
3 classrooms-creative-https://thelearningcounsel.com/article/cultivating 
 المرجع نفسه.  4
 المرجع نفسه.  5
6 /future-the-for-kids-eparepr-to-struggling-https://www.ednewsdaily.com/schools؛ 

innovation-age-education-https://thelearningcounsel.com/article/understanding 
7%202020%20Visioning%20Re-https://www.nsf.gov/ehr/Materials/STEM%20Education%20for%20the%20Future%20

port.pdf 
8 06/The_Importance_of_Early_Exposure_to_Innovation_FINAL.pdf-https://www.invent.org/sites/default/files/2019 
 المرجع نفسه.  9

https://data.unicef.org/how-many/how-many-children-are-in-the-world/
https://www.statista.com/statistics/265759/world-population-by-age-and-region/
https://thelearningcounsel.com/article/cultivating-creative-classrooms
https://www.ednewsdaily.com/schools-struggling-to-prepare-kids-for-the-future/؛
https://thelearningcounsel.com/article/understanding-education-age-innovation
https://www.nsf.gov/ehr/Materials/STEM%20Education%20for%20the%20Future%20-%202020%20Visioning%20Report.pdf
https://www.nsf.gov/ehr/Materials/STEM%20Education%20for%20the%20Future%20-%202020%20Visioning%20Report.pdf
https://www.invent.org/sites/default/files/2019-06/The_Importance_of_Early_Exposure_to_Innovation_FINAL.pdf
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وع وسيحقق  : التالية لنواتجا المشر

   واالبتكار  والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليمل تقييم إجراء / خرائط وضع من التمكن "1"
ن
 المدارس أطفال صفوف ف

  
ن
ن  مطلوبةال حلولال خطوات/ ال تحديد و  المشاركة، البلدان ف  والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليم من للتمكي 

وي    ج االبتكارية واألنشطة    به والنهوض له والتر
ن
   المدارس أطفال صفوف ف

ن
 والثانوية.  والمتوسطة االبتدائية المراحل ف

 
   وطنية أساس خطوط رسم من التمكن "2"

ن
كاء تحدد  المشاركة، األربعة البلدان ف ن  الشر ن  والداعمي  ن  أو  المحليي   لتعزيز  اإلقليميي 

   األنشطة ودعم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليم
   واإلبداع االبتكار  تشجع النر

ن
 . المدارس ف

 
 

ن  من شبكة توسيع إنشاء/  من التمكن "3" ن  المعلمي     المشاركي 
ن
   والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليم ف

ن
 المدارس، ف

   االبتكارية واألنشطة والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليمل المستمر  الدعم توفت   عل قادرة
ن
 . المدارس ف

 
   )بما  أدوات ومجموعات التعليمية المواد  من مجموعة تطوير  إنشاء/  من التمكن "4"

ن
 أو  ت الحاال  دراسات من مجموعة ذلك ف

/  لألطفال الممارسات( فضل ن  األخرى المناطق البلدان/  تتمكن حنر  المجموعات تلك إعداد  وسيتم األمور.  أولياء والمعلمي 
ا 
 
 . الشباب لدى واإلبداع االبتكار  دعمل ها برامج تطوير  أو  إنشاء أجل من استخدامها  من أيض

 
 

 . الشباب للمبتكرين خرىاأل  نشطةاأل و  حدياتالتو  للمسابقات إقليمية أو  محلية برامج توسيع إقامة/  من التمكن "5"
 

نت عل الفكرية والملكية التعليم موارد ل مراكز  توسيع إنشاء/  من التمكن "6" ن  اإلنتر  تستضيفها  والطالب األمور  وأولياء للمعلمي 
 . واالبتكار  التكنولوجيا  دعم مراكز  أو  اإلقليمية المحلية/  الفكرية الملكية مكاتب

وع 3.2 اتيجية تنفيذ المشر  اسير

وعا ونواتج نتائج تحقيق سيتم  التالية:  األنشطة خالل من لمشر

ن من  – 1تيجة الن
ّ
   واالبتكار  والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم لتعليم تقييم إجراء خرائط/  وضعالتمك

 أطفال صفوف فن
   المدارس
ن  المطلوبة الحلول الخطوات/  وتحديد  المشاركة، البلدان فن  والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليم من للتمكي 
وي    ج االبتكارية واألنشطة    به والنهوض له والتر

   المدارس أطفال صفوف فن
 والثانوية.  والمتوسطة االبتدائية المراحل فن

  : األنشطة

   االبتكارية واألنشطة والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليم بشأن حالة دراسة ألدبيات/ ل مراجعة .أ
 المدارس فن

   الرسمية
 .المشاركة البلدان فن

امج واألمثلة والنماذج الجيدة الممارسات جمع .ب  الشباب المبتكرين لدعم المصممة والمبادرات واألنشطة واألدوات للتر
 / ن   األمور.  أولياء والمعلمي 

   تجارب  هم عن النامية البلدان من الشباب مبتكرينبال الخاصة الفردية القصص جمع .ج
 والمبتكرة االبتكارية مخرجاتهم حماية فن

   وطرحها 
 . السوق فن

ن – 2 النتيجة
ّ
   وطنية أساس خطوط رسم من التمك

كاء تحدد  المشاركة، األربعة البلدان فن ن  الشر ن  والداعمي  ن  أو  المحليي   لتعزيز  اإلقليميي 
   األنشطة ودعم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليم

   واإلبداع االبتكار  تشجع النر
 .المدارس فن

 : األنشطة

   التحديات لتحديد  مستفيد  بلد  لكل تقييم إجراء .أ
 . تمكينهم فرص وكذلك والمعلمون الشباب المبتكرون يواجهها  النر

ن  واألفراد  والمنظمات والجمعيات البحثية أو  و/  التعليمية والمؤسسات الوطنية االتصال نقاط تحديد  .ب    النشطي 
 مجال فن

ن  إىل باإلضافة ،االبتكارية واألنشطة والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليم ن  الموجهي   والمبتكرين الرائدين والمعلمي 
ن   ذلك.  إىل وما  والرياضيات، والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليم وشبكات المحتملي 
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اكة ترتيبات اتفاقات/  تيست   .ج  تعليمل المستمر  الدعم أجل من اإلقليمية المحلية/  البحثية أو  التعليمية المؤسسات مع الشر
   االبتكارية واألنشطة والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  ومالعل

ن
 . المدارس ف

ن  تحديد  .د عي 
ن  المختر ن  أو  المحليي  ن  اإلقليميي     استضافتهم وترتيب المعروفي 

ن
   المحلية المدارس ف

ن
 لتشجيع المشاركة البلدان ف

 . االبتكار  عل المدارس أطفال
اكة إقامة .ه  ألطفال األخرى واألنشطة األحداث واستضافة التوعية لدعم قليميةاإل المحلية/  الفكرية الملكية مكاتب مع شر

.  المدارس ن  والمعلمي 
 

ن  من شبكة توسيع إنشاء/  من التمكن – 3 النتيجة ن  المعلمي     المشاركي 
ن
   والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليم ف

ن
 المدارس، ف

   االبتكارية واألنشطة والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم لتعليم المستمر  الدعم توفت   عل قادرة
ن
 المدارس.  ف

 : األنشطة

ن  الشبكات إلقامة إقليمية أو  محلية أحداث تنظيم .أ    واألدوات الممارسات فضل عل تركز  للمعلمي 
ن
 العلوم تعليم ف

   االبتكارية واألنشطة والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا 
ن
 .المدارس ف

ن  دوىل   مؤتمر  عمل/  حلقة تنظيم .ب  الشباب.  لدى لالبتكار  الداعمة األنشطة بشأن للمعلمي 

   )بما  أدوات ومجموعات التعليمية المواد  من مجموعة تطوير  إنشاء/  - 4 النتيجة
ن
 فضل أو  الحاالت  دراسات من مجموعة ذلك ف

/  لألطفال الممارسات( ن ا  األخرى المناطق البلدان/  تتمكن حنر  المجموعات تلك إعداد  وسيتم األمور.  أولياء والمعلمي 
 
 من أيض

 . الشباب لدى واإلبداع االبتكار  لدعم برامجها  تطوير  أو  إنشاء أجل من استخدامها 

  : األنشطة

ن  لألطفال ميشة تعليمية وأدوات مواد  إعداد  من التمكن .أ  والخصائص الصف العمر/  أساس عل األمور  وأولياء والمعلمي 
ا  تحتوي أن ويمكن الثقافية. 

 
 األخرى البلدان مساعدة أجل من الممارسات فضل الحاالت/  دراسات من مجموعة عل أيض

 للشباب.  االبتكار  دعم برامج توسيع أو  إنشاء عل

 الشباب.  للمبتكرين األخرى واألنشطة والتحديات للمسابقات إقليمية أو  محلية برامج توسيع إقامة/  من التمكن – 5 النتيجة

  : األنشطة

   الشباب لمبتكرينل التحديات أو  المسابقات برامج توافر  مدى تقييم .أ
 المشاركة.  البلدان فن

ن  لجذب جوائز  وتقديم الحالية المسابقات برامج تعزيز  / جديدة برامج إنشاء .ب كاء مع التعاونب وذلك ،المشاركي  /  شر ن  محليي 
ن     أخرى دولية منظمات أو  و/  إقليميي 

ا  ذلك كان  حال فن ا  عملي  امج، هذه تركز  أن ويجب . ومجدي   حلول إيجاد  عل أمكن، إن التر
 والصحة، النظيف، الهواء النظيفة/  والمياه اإلبداعية، التدوير  إعادة أو  التدوير  إعادة )مثل المحلية الناشئة القضايا  لمعالجة

اء، والتكنولوجيا   ذلك( إىل وما  المستدامة، والزراعة الخضن
وي    ج .ج امج/  التر  المشاركة.  عل المحل   الشباب وتشجيع الجديدة / القائمة المسابقات تحديات لتر
   الالمنهجية األخرى واألنشطة والمخيمات االبتكار  نوادي توسيع أو  إنشاء .د

 المدارس.  فن

نت عل الفكرية والملكية التعليم لموارد  مراكز  توسيع إنشاء/  من التمكن – 6 النتيجة ن  اإلنتر  تستضيفها  والطالب األمور  وأولياء للمعلمي 
 واالبتكار.  التكنولوجيا  دعم مراكز  أو  اإلقليمية المحلية/  الفكرية الملكية مكاتب

 : األنشطة

 عل موارد  مراكز  إنشاء عل واالبتكار  التكنولوجيا  دعم مراكز  أو  و/  اإلقليمية المحلية/  الفكرية الملكية مكاتب مساعدة .أ
نت .  المدارس ألطفال اإلنتر ن  والمعلمي 

   ذهه الموارد  بمراكز  الوع   زيادة .ب
.  الطالب صفوف فن ن  والمعلمي 

اتيجية أو  خطة وضع .ج وي    ج اتصال استر    هذه الموارد  لمراكز  للتر
.  الطالب صفوف فن ن  والمعلمي 
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وع:  لهذا  المحددون الرئيسيون المصلحة أصحاب يل   وفيما   المشر

 الفكرية الملكية مكاتب 

 بية وزارات  الصلة ذات األخرى التعليمية والمؤسسات والتعليم التر

 المدارس 

 ن  جمعيات  المعلمي 

  واالبتكار التكنولوجيا  دعم مراكز 

وع 4.2 ات المشر  مؤشر

وع أهداف  المشر

ن  من الحضانة إىل الثانوية أو من سن ) المدارس أطفال تمكي 
  
ن
  البلدان المشاركة من المشاركة ف

ن
ة( ف الخامسة إىل الثامنة عشر

   العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تعليم
ن
نشطة األ وف

، عن طريق دعمهم هم ومعلميهم للتعلم بشأن نظام يةاالبتكار 
 الملكية الفكرية واستخدامه

 

ات وع أهداف مؤشر  المشر

   50 شعر  -
ن
   المدارس أطفال من المائة ف

ن
 البلدان ف

   المشاركة عل قدرة أكت   بأنهم المشاركة
ن
 العلوم تعليم ف

   والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا 
ن
 األنشطة وف

وع؛ تنفيذ  نهاية بحلول االبتكارية  المشر
 

   50 بدىوأ -
ن
ن  من المائة ف    المعلمي 

ن
 المشاركة البلدان ف

ايدة معرفة ن    الفكرية الملكية استخدامب متر
ن
 تنفيذ  نهاية ف

وع.   المشر

وع نتائج  المشر

ن  المصلحة أصحاب فهم عزيز  )1(    الرئيسيي 
 البلدان فن

 والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليم بحالة المستفيدة
   االبتكارية نشطةاأل و  والرياضيات

   الرسمية المدارس فن
 فن

 بلدانهم

ات  النتائج مؤشر

   50 أبدى -
ن  المصلحة أصحاب من المائة فن    الرئيسيي 

 فن
ا  المستفيدة البلدان ا  فهم 

 
ايد ن  العلوم تعليم لحالة متر

 االبتكارية واألنشطة والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا 
  
   العامة مدارسال فن

 بلدانهم.  فن

ن  طرق تحديد  )2(  االبتكارية األنشطة وتشجيع لتمكي 
 . المدارس ألطفال واإلبداعية

   األقل عل واحد  نشاط تحديد  تم
ن مستفيد  بلد  كل  فن

ّ
 ويشجع يمك

ن  واإلبداع االبتكار   المدارس.  أطفال بي 

ن  )3( ن  تمكي     واالبتكار  اإلبداع لدعم المعلمي 
 صفوف فن

 الشباب. 
   50 اعتتر 

ن  من المائة فن    المعلمي 
 أصبحوا، أنهم المشاركة الدول فن

  
وع، نهاية فن  لدى واالبتكار  اإلبداع دعم عل قدرة أكت   المشر

 الشباب. 

وع نواتج  المشر

 والتكنولوجيا  العلوم لتعليم تقييم إجراء خرائط/  وضع من التمكن
   واالبتكار  والرياضيات والهندسة

   المدارس أطفال صفوف فن
 فن

ن  المطلوبة الحلول الخطوات/  وتحديد  المشاركة، البلدان  للتمكي 
 واألنشطة والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليم من

وي    ج االبتكارية    به والنهوض له والتر
   المدارس أطفال صفوف فن

 فن
 والثانوية.  والمتوسطة االبتدائية المراحل

 

ات  النواتج مؤشر

 العلوم تعليم بشأن حالة دراسة ألدبيات/ ل مراجعة -
 االبتكارية واألنشطة والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا 

  
   الرسمية المدارس فن

 إعدادها  يتم المشاركة، البلدان فن
ها     ونشر
   جدول فن

 عليه.  متفق زمنن
 

امج واألمثلة والنماذج الجيدة الممارسات جمع -  للتر
 لدعم المصممة والمبادرات واألنشطة واألدوات
/  الشباب المبتكرين ن    ،األمور  أولياء والمعلمي 

 إطار  فن
   جدول

 عليه.  متفق زمنن
 

 
 من الشباب بالمبتكرين الخاصة الفردية القصص جمع -

   تجارب  هم عن النامية البلدان
 مخرجاتهم حماية فن



CDIP/30/15 
Annex 
6 

 

   وطرحها  والمبتكرة االبتكارية
ن
   ،السوق ف

ن
 جدول إطار  ف

  
 عليه.  متفق زمنن

   وطنية أساس خطوط رسم من التمكن
ن
 المشاركة، األربعة البلدان ف

كاء تحدد  ن  الشر ن  والداعمي  ن  أو  المحليي   العلوم تعليم لتعزيز  اإلقليميي 
   األنشطة ودعم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا 

 تشجع النر
   واإلبداع االبتكار 

ن
 .المدارس ف

 

   التحديات لتحديد  مشارك بلد  لكل تقييم إجراء -
 النر

 فرص وكذلك والمعلمون الشباب المبتكرون يواجهها 
   تمكينهم،
ن
   جدول إطار  ف

 عليه.  متفق زمنن
 

 و/  التعليمية والمؤسسات الوطنية االتصال نقاط تحديد  -
ن  واألفراد  والمنظمات والجمعيات البحثية أو     النشطي 

ن
 ف

 والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليم مجال
ن  إىل باإلضافة ،االبتكارية واألنشطة ن  الموجهي   والمعلمي 
ن  والمبتكرين الرائدين  العلوم تعليم وشبكات المحتملي 

   والرياضيات، والهندسة التكنولوجيا و 
ن
   جدول إطار  ف

 زمنن
 عليه.  متفق

 
 

اكة ترتيب اتفاق/  تيست   -  مع األقل عل ةواحد شر
 من اإلقليمية المحلية/  البحثية أو  التعليمية المؤسسات

 والتكنولوجيا  العلوم تعليمل المستمر  الدعم أجل
   االبتكارية واألنشطة والرياضيات والهندسة

 المدارس، فن
  
وع.  نهاية بحلول مستفيد  بلد  كل  فن  المشر
 

ن  تحديد  - عي 
ن  المختر ن  أو  المحليي  ن  اإلقليميي   المعروفي 

   استضافتهم وترتيب
   المحلية المدارس فن

 البلدان فن
 المشاركة. 

 
 

 لدعم اإلقليمية المحلية/  الفكرية الملكية مكاتب تحديد  -
 فالألط األخرى واألنشطة األحداث واستضافة التوعية
ن  المدارس    والمعلمي 

 مشارك.  بلد  كل  فن

 

ن  من شبكة توسيع إنشاء/  من التمكن ن  المعلمي     المشاركي 
 تعليم فن

   والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم
 عل قادرة المدارس، فن

 والهندسة والتكنولوجيا  العلوم لتعليم المستمر  الدعم توفت  
   االبتكارية واألنشطة والرياضيات

 المدارس.  فن

 

 الشبكات إلقامة إقليمية أو  محلية أحداث تنظيم -
ن     واألدوات الممارسات فضل عل تركز  للمعلمي 

 تعليم فن
 واألنشطة والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم

   االبتكارية
   المدارس، فن

   جدول إطار  فن
 عليه.  متفق زمنن

 
ن  دوىل   مؤتمر  عمل/  حلقة تنظيم -  األنشطة بشأن للمعلمي 

   الشباب، لدى لالبتكار  الداعمة
   جدول إطار  فن

 متفق زمنن
 عليه. 
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 التعليمية المواد  من مجموعة تطوير  إنشاء/  من التمكن
   )بما  أدوات ومجموعات

ن
 أو  الحاالت  دراسات من مجموعة ذلك ف

/  لألطفال الممارسات( فضل ن   األمور.  أولياء والمعلمي 

ن  لألطفال ميشة تعليمية وأدوات مواد  إعداد  -  والمعلمي 
 والخصائص الصف العمر/  أساس عل األمور  وأولياء
   ،الثقافية

ن
   جدول إطار  ف

 عل وتوزيعها  عليه، متفق زمنن
ن  األطفال  . األمور  وأولياء والمعلمي 

 للمسابقات إقليمية أو  محلية برامج توسيع إقامة/  من التمكن
 الشباب.  للمبتكرين األخرى واألنشطة والتحديات

 التحديات أو  المسابقات برامج توافر  مدى تقييم -
   الشباب للمبتكرين

ن
 المشاركة.  البلدان ف

 
امج تعزيز  أو  جديدة مسابقات برامج إنشاء -  الحالية، التر

، لجذب جوائز  وتقديم ن كاء مع بالتعاون المشاركي   شر
 / ن ن  محليي   أخرى.  دولية منظمات أو  و/  إقليميي 

 
 

وي    ج - امج/  التر  الجديدة / القائمة المسابقات تحديات لتر
 المشاركة.  عل المحل   الشباب وتشجيع

 
 واألنشطة والمخيمات االبتكار  نوادي توسيع أو  إنشاء -

   الالمنهجية األخرى
وع.  نهاية بحلول المدارس فن  المشر

 الفكرية والملكية التعليم لموارد  مراكز  توسيع إنشاء/  من التمكن
نت عل ن  اإلنتر  مكاتب تستضيفها  والطالب األمور  وأولياء للمعلمي 

 التكنولوجيا  دعم مراكز  أو  اإلقليمية المحلية/  الفكرية الملكية
 واالبتكار

 و/أو  اإلقليمية المحلية/  الفكرية الملكية مكاتب قيام -
 مركز  واستضافة بإنشاء واالبتكار  التكنولوجيا  دعم مراكز 
نت عل األقل عل واحد  موارد   المدارس ألطفال اإلنتر

ن     والمعلمي 
 . مشارك بلد  كل  فن

 
 الموارد  بمراكز  الوع   إلذكاء األقل عل واحد  نشاط تنظيم -

نت عل    اإلنتر
ن  الطالب صفوف فن    والمعلمي 

 بلد  كل  فن
 مشارك. 

 
 

اتيجية أو  خطة وضع - وي    ج اتصال استر  الموارد  لمراكز  للتر
   هذه
، الطالب صفوف فن ن  إعدادها  يتم والمعلمي 

وع.  نهاية بحلول وتعميمها   المشر

وعا 5.2 اتيجية استدامة المشر  سير

   الوجيهة واألدوات المواد  جميع الويبو  تيحست
وع، خالل طورت النر ، ها موقع عل المشر  

ونن  كما   . نواتجه استدامة عل ا حرص   اإللكتر
   األخرى، األعضاء لدولا عل واألدوات المواد  تلك عرض سيتم

ها  التنمية، لجنة اجتماعات سياق فن  اإلخبارية.  الفعاليات من وغت 
   الراغب للجمهور  أوسع، نطاق عل ،المذكورة نواتجال المستفيدة األعضاء الدول تتيح بأن بشدة وينصح

 . استخدامها  فن

، إذكاء إىل الرامية والمواد  التعليمية، األدوات حزمةو  التعليمية المواد  إعداد  سيتم ذلك، عل عالوة  تخصيصها  من يمكن نحو  عل الوع 
 . بسهولة

اتيجية وستشهد    االستدامة استر
 
وع.  تنفيذ  أثناء التحديثات من ا عدد  المشر
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 معايي  اختيار البلدان الرائدة/المستفيدة 6.2

وع تنفيذ  سيتم    المشر
ن
 رائدة.  بلدان أربعة ف

 التالية:  المعايت   ىلإ الرائدة البلدان اختيار  وسيستند 

  التعليمية؛ الجمعيات المؤسسات/  مع بالعمل مهتمة وطنية ابتكار  جمعيات أو  هيئات وجود 

 الحكومية الجهات ورغبة   
ن
وي    ج ومواصلتها، بينها، فيما  والتنسيق ومبتكرة، تعليمية وأنشطة ومبادرات برامج وضع ف  لها.  والتر

  والمشاركة للمساهمة الوطنية التعليمية الجهات استعداد و   
ن
وع؛ ف  المشر

  المشاركة البلدان رغبةو   
ن
 ؛ذلك عل وقدرتها  الفكرية والملكية التعليم موارد  مراكز  وتوسيع استضافة ف

  امو ن ورية الموارد  بتخصيص المذكور  البلد  التر وع لتنفيذ  الضن  ومستدام.  فعال نحو  عل المشر

ن و     الراغبة األعضاء الدول عل يتعي 
ن
   المشاركة ف

ن
وع ف    الواردة االستمارة وإيداع ،المصالح بيان إرسال المشر

ن
   المرفق ف

 لهذه الثانن
وع، بإدارة المكلفة المؤسسة ذكر  ويجب الوثيقة.  ن  المشر وع تنفيذ  لمراقبة شخص وتعيي     المشر

ن
 منسقال )مثال:  المذكور  البلد  ف

 (. القطري
 الكيان المكلف بالتنفيذ داخل الويبو 7.2

 والوطنية اإلقليمية التنمية قطاع الويبو، أكاديمية

 الكيانات األخرى داخل الويبوب الصلة 8.2

 والوطنية اإلقليمية التنمية قطاع ،للويبو  اإلقليمية الشعب 

 والوطنية اإلقليمية التنمية قطاع التنمية، أجندة تنسيق شعبة 

 واالبتكار الفكرية الملكية أنظمة قطاع للمبتكرين، الفكرية الملكية إدارة 

  اكات والتحديات العالميةمكتب المدير العام  المساعد، قطاع الشر

ي  األخرىمشاري    ع الصلة بال 9.2
ز
 أجندة التنميةف

  مجال الملكية الفكرية
وع رائد إلنشاء أكاديميات وطنية جديدة فن  )المرحلتان األوىل والثانية( مشر

انيةمساهمة  10.2 ز نامج والمي  ي الير
ز
ي تحقيق النتائج المرتقبة ف

ز
وع ف  المشر

   الفعالية من بمزيد  واالنخراط التواصل : 1.1 المرتقبة النتيجة
 إمكانيات بشأن المعارف وزيادة الوع   إذكاء بغرض العالم أنحاء كل  فن

   الفكرية الملكية
ن  فن    الجميع حياة تحسي 

 . مكان كل  فن

   أكتر  فعالية ضمان : 1.4 المرتقبة النتيجة
   والتنمية النمو  دعم ألغراض الفكرية الملكية استخدام فن

   األعضاء الدول كل  فن
 المناطق وفن

   بما  منها، لكل الفرعية والمناطق
 التنمية.  أجندة توصيات تعميم خالل من ذلك فن

اتيجيات التخفيف من وطأتها 11.2  المخاطر واسير

ل قد  أخرى تقييدية تدابت   أو  إغالق من ذلك عن ينجر  قد  وما  ،19-كوفيد  أزمة تكّرر  إمكانية : 1 الخطر 
ّ
وع تنفيذ  تعط  . المشر

اتيجية    الصح   الوضع متابعة : 1 الخطر  وطأة من التخفيف إسير
ن  مع بالتنسيق ،كثب  عن ،المستفيدة البلدان من بلد  كل  فن  المنسقي 

ن  اضية لالجتماعات األولوية إعطاء )مثال:  األنشطة تنفيذ  أشكال وتكييف ،القطريي   أمكن كلما   األسفار(، من يمكن ما  أقل برمجةو  ،االفتر
 ذلك. 

، المصلحة أصحاب مشاركة عدم : 2 الخطر  ن .  التعليم عن المسؤولة المختصة الوطنية الجهات سيما  وال  المعنيي  ن  والمعلمي 

اتيجية    بحيث بدقة المستفيدة البلدان اختيار  : 2 الخطر  وطأة من التخفيف إسير
 جهات مع كثب  عن وتعمل االختيار  معايت   تستوفن

اك والسلس المنتظم التواصل لضمان المعينة الوطنية التنسيق جهات االتصال/  .  المصلحة أصحاب وإشر ن  الخطر  هذا  طرأ  وإذا  المعنيي 
  
وع، تنفيذ  أثناء الحقة مرحلة فن وع فريق سيقوم المشر وع، مخرجات بعض تقييم ةبإعاد المشر  الحاجة.  حسب المشر

ات أو  الوطنية المؤسسات هيكلة إعادة أو  السياس   االستقرار  عدم : 3 الخطر     تغيت 
   والتحول الوقت بمرور  الدراسية المناهج فن

 فن
 المحلية.  األولويات

https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_10_01
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اتيجية وع فريق سيقوم الخطر، ذلك طرأ  إذا  : 3 الخطر  وطأة من لتخفيفا إسير    جدول بوضع المشر
 األولويات تقييم وإعادة منقح زمنن

اتيجية وع تنفيذ  واستر  المستفيدة.  البلدان مع المشر

   التعليمية واألدوات للمواد  الضعيف االستخدام : 4 الخطر 
   تطويرها  تم النر

ن
وع.  سياق ف  المشر

اتيجية ن  : 4 الخطر  وطأة من التخفيف إسير وع نتائج نشر  تحسي     واألحداث والمنشورات التقارير  خالل من المشر
 تستضيفها  النر

 المستفيدة.  والبلدان الويبو 
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وع. 3 ي لتنفيذ المشر
 
ي المبدئ

 الجدول الزمنز

 

                                                
  كل بلد، " و 2"جميع البلدان المستفيدة من المشاري    ع، " اختيار 1": عندما يتم ، أيطة السابقة للتنفيذ األنشسيبدأ التنفيذ بمجرد تسليم  10

ن
ن جهات االتصال ف وع. " وإنشاء 3"تعيي   فريق تنفيذ المشر

 
  النتائج المنشودة

 الرب  ع

2024 2025 2026 

   األول
   األول الرابع لثالثا الثانن

   األول الرابع الثالث الثانن
 الرابع الثالث الثانن

 : 10األنشطة السابقة للتنفيذ
 اختيار البلدان المستفيدة -
ن  - ن القطريي  ن المنسقي   تعيي 
 توظيف زميل -

            

 واألنشطة والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليم بشأن حالة دراسة ألدبيات/ ل مراجعة
   االبتكارية
   الرسمية المدارس فن

 .المشاركة البلدان فن
X X           

امج واألمثلة والنماذج الجيدة الممارسات جمع  لدعم المصممة والمبادرات واألنشطة واألدوات للتر
/  الشباب المبتكرين ن    األمور.  أولياء والمعلمي 

X X           

   تجارب  هم عن النامية البلدان من الشباب بالمبتكرين الخاصة الفردية القصص جمع
 مخرجاتهم حماية فن

   وطرحها  والمبتكرة االبتكارية
 . السوق.  فن

X X           

   التحديات لتحديد  مستفيد  بلد  لكل تقييم إجراء
 وكذلك والمعلمون الشباب المبتكرون يواجهها  النر

 .تمكينهم فرص
 X X          

 واألفراد  والمنظمات والجمعيات البحثية أو  و/  التعليمية والمؤسسات الوطنية االتصال نقاط تحديد 
ن     النشطي 
ن
 إىل باإلضافة ،االبتكارية واألنشطة والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليم مجال ف
ن  ن  الموجهي  ن  والمبتكرين الرائدين والمعلمي   والهندسة التكنولوجيا و  العلوم تعليم وشبكات المحتملي 

 ذلك.  إىل وما  والرياضيات،

X X X          

اكة ترتيبات اتفاقات/  تيست    الدعم أجل من اإلقليمية المحلية/  البحثية أو  التعليمية المؤسسات مع الشر
   االبتكارية واألنشطة والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليمل المستمر 

ن
 .المدارس ف

 

   X X X X X X    
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ن  تحديد  عي 
ن  المختر ن  أو  المحليي  ن  اإلقليميي     استضافتهم وترتيب المعروفي 

ن
   المحلية المدارس ف

ن
 البلدان ف

 االبتكار.  عل المدارس أطفال لتشجيع المشاركة
  X X X        

اكة إقامة  واألنشطة األحداث واستضافة التوعية لدعم اإلقليمية المحلية/  الفكرية الملكية مكاتب مع شر
.  المدارس ألطفال األخرى ن  والمعلمي 

    X X X X     

ن  الشبكات إلقامة إقليمية أو  محلية أحداث تنظيم    واألدوات الممارسات فضل عل تركز  للمعلمي 
 فن

   االبتكارية واألنشطة والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليم
  .المدارس فن

     X X X X    

ن  دوىل   مؤتمر  عمل/  حلقة تنظيم  الشباب.  لدى لالبتكار  الداعمة األنشطة بشأن للمعلمي 

 

       X X    

ن  لألطفال ميشة تعليمية وأدوات مواد  إعداد   الصف العمر/  أساس عل األمور  وأولياء والمعلمي 
 الثقافية.  والخصائص

    X X X X X    

   الشباب للمبتكرين التحديات أو  المسابقات برامج توافر  مدى تقييم
 المشاركة.  البلدان فن

 

      X X X    

.  لجذب جوائز  وتقديم الحالية، المسابقات برامج تعزيز  / جديدة برامج إنشاء ن   المشاركي 

       X X X   

وي    ج امج/  التر  المشاركة.  عل المحل   الشباب وتشجيع الجديدة القائمة/  المسابقات تحديات لتر

        X X X  

   الالمنهجية األخرى واألنشطة والمخيمات االبتكار  نوادي توسيع أو  إنشاء
 المدارس.  فن

        X X X  
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 إنشاء عل واالبتكار  التكنولوجيا  دعم مراكز  أو  و/  اإلقليمية المحلية/  الفكرية الملكية مكاتب مساعدة
نت عل موارد  مراكز  .  المدارس ألطفال اإلنتر ن  والمعلمي 

    X X X X X X   

   هذه الموارد  بمراكز  الوع   زيادة
.  الطالب صفوف فن ن  والمعلمي 

         X X  

اتيجية أو  خطة وضع وي    ج اتصال استر    هذه الموارد  لمراكز  للتر
.  الطالب صفوف فن ن  والمعلمي 

          X  

وع  X            تقييم المشر
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 الموارد اإلجمالية بحسب النواتج 
 
 

 )بالفرنك السويشي(
 

وع  نواتج المشر

2024 2025 

2026  
 المجموع

 

موارد 
ز   الموظفي 

الموارد 
بخالف 
ز   الموظفي 

موارد 
ز   الموظفي 

الموارد 
بخالف 
ز   الموظفي 

موارد 
ز    الموظفي 

الموارد 
بخالف 
ز   الموظفي 

وع ودعم تنفيذه  231,300 77,100 - 77,100 - 77,100 - تنسيق المشر

 والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليم بشأن حالة دراسة ألدبيات/ ل مراجعة
   االبتكارية واألنشطة

   الرسمية المدارس فن
 . المشاركة البلدان فن

- 10,000 - - - - 10,000 

امج واألمثلة والنماذج الجيدة الممارسات جمع  المصممة والمبادرات واألنشطة واألدوات للتر
/  الشباب المبتكرين لدعم ن    األمو.  أولياء والمعلمي 

- 10,000 - - - - 10,000 

 10,000 - - - - 10,000 -  . النامية البلدان من الشباب مبتكرينبال الخاصة الفردية القصص جمع

   التحديات لتحديد  تقييم إجراء
 فرص وكذلك والمعلمون الشباب المبتكرون يواجهها  النر

 5,000 - - - - 5,000 -  . تمكينهم

 والمنظمات والجمعيات البحثية أو  و/  التعليمية والمؤسسات الوطنية االتصال نقاط تحديد 
ن  واألفراد     النشطي 

ن
 واألنشطة والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليم مجال ف

 االبتكارية. 

- - - - - - - 

اكة ترتيبات اتفاقات/  تيست    من اإلقليمية المحلية/  البحثية أو  التعليمية المؤسسات مع الشر
 االبتكارية واألنشطة والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليمل المستمر  الدعم أجل
  
 .المدارس فن

 

- - - - - - - 

ن  تحديد  عي 
ن  المختر ن  أو  المحليي  ن  اإلقليميي     استضافتهم وترتيب المعروفي 

 المحلية المدارس فن
  
 - - - - - - -  ر. االبتكا عل المدارس أطفال لتشجيع المشاركة البلدان فن
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 )بالفرنك السويشي(
 

وع  نواتج المشر

2024 2025 

2026  
 المجموع

 

موارد 
ز   الموظفي 

الموارد 
بخالف 
ز   الموظفي 

موارد 
ز   الموظفي 

الموارد 
بخالف 
ز   الموظفي 

موارد 
ز    الموظفي 

الموارد 
بخالف 
ز   الموظفي 

اكة إقامة  األحداث واستضافة التوعية لدعم اإلقليمية المحلية/  الفكرية الملكية مكاتب مع شر
.  المدارس ألطفال األخرى واألنشطة ن  والمعلمي 

 

- - - - - - - 

ن  الشبكات إلقامة إقليمية أو  محلية أحداث تنظيم  الممارسات فضل عل تركز  للمعلمي 
   واألدوات
   االبتكارية واألنشطة والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم تعليم فن

 فن
 . المدارس

 

- - - 42,000 - - 42,000 

ن  دوىل   مؤتمر  عمل/  حلقة نظيمت  103,000 - - 103,000 - - - الشباب.  لدى البتكار ل الداعمة األنشطة بشأن للمعلمي 

ن  لألطفال ميشة تعليمية وأدوات مواد  إعداد   العمر/  أساس عل األمور  وأولياء والمعلمي 
  الثقافية والخصائص الصف

- - - 24,000 - - 24,000 

   الشباب لمبتكرينل التحديات أو  المسابقات برامج توافر  مدى تقييم
 - - - - - - -   المشاركة.  البلدان فن

ن  لجذب جوائز  وتقديم ،الحالية المسابقات برامج تعزيز  / جديدة برامج إنشاء  12,000 12,000 - - - - -   . المشاركي 

وي    ج امج/  التر  عل المحل   الشباب وتشجيع الجديدة / قائمةال المسابقات تحديات لتر
  المشاركة. 

- - - - - 8,000 8,000 
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 )بالفرنك السويشي(
 

وع  نواتج المشر

2024 2025 

2026  
 المجموع

 

موارد 
ز   الموظفي 

الموارد 
بخالف 
ز   الموظفي 

موارد 
ز   الموظفي 

الموارد 
بخالف 
ز   الموظفي 

موارد 
ز    الموظفي 

الموارد 
بخالف 
ز   الموظفي 

   الالمنهجية األخرى واألنشطة والمخيمات االبتكار  نوادي توسيع أو  إنشاء
 المدارس.  فن

 

- - - - - 8,000 8,000 

 واالبتكار  التكنولوجيا  دعم مراكز  أو  و/  اإلقليمية المحلية/  الفكرية الملكية مكاتب مساعدة
نت عل موارد  مراكز  إنشاء لع .  المدارس ألطفال اإلنتر ن  والمعلمي 

- - - - - 80,000 80,000 

   هذه الموارد  بمراكز  الوع   زيادة
ن  الطالب صفوف فن  16,000 16,000 - - - - - . والمعلمي 

اتيجية أو  خطة وضع وي    ج اتصال استر    هذه الموارد  لمراكز  للتر
.  الطالب صفوف فن ن  - - - - - - - والمعلمي 

وع  15,000 15,000 - - - - - تقييم المشر

 574,300 216,100 - 246,100 - 112,100 -  المجموع
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ز بحسب فئة التكلفة5  . موارد خالف الموظفي 

 

 

 )بالفرنك السويشي(
 الخدمات التعاقدية  األسفار والتدريب والمنح

 المجموع

 األنشطة

بعثات 
ز   الموظفي 

 أسفار الغي  

التدريب ومنح 
السفر ذات 

 الصلة

 النشر  الندوات

الخدمات 
التعاقدية 
 الفردية

برنامج زماالت 
 الويبو

الخدمات 
التعاقدية 
 األخرى

وع ودعم تنفيذه  231,300 - 231,300 - - - - - - تنسيق المشر

 تعليم بشأن حالة دراسة ألدبيات/ ل مراجعة
 والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم

   االبتكارية واألنشطة
   الرسمية المدارس فن

 فن
 . المشاركة البلدان

- - - - - 10,000 - - 10,000 

 واألمثلة والنماذج الجيدة الممارسات جمع
امج  والمبادرات واألنشطة واألدوات للتر

 الشباب المبتكرين لدعم المصممة
 / ن    األمور.  أولياء والمعلمي 

- - - - - 10,000 - - 10,000 

 مبتكرينبال الخاصة الفردية القصص جمع
  . النامية البلدان من الشباب

- - - - - 10,000 - - 10,000 

   التحديات لتحديد  تقييم إجراء
 يواجهها  النر

 فرص وكذلك والمعلمون الشباب المبتكرون
  . تمكينهم

- - - - - 5,000 - - 5,000 

 والمؤسسات الوطنية االتصال نقاط تحديد 
 والجمعيات البحثية أو  و/  التعليمية

ن  واألفراد  والمنظمات    النشطي 
 تعليم مجال فن

- - - - - - - - - 
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 )بالفرنك السويشي(
 الخدمات التعاقدية  األسفار والتدريب والمنح

 المجموع

 األنشطة

بعثات 
ز   الموظفي 

 أسفار الغي  

التدريب ومنح 
السفر ذات 

 الصلة

 النشر  الندوات

الخدمات 
التعاقدية 
 الفردية

برنامج زماالت 
 الويبو

الخدمات 
التعاقدية 
 األخرى

 والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم
 االبتكارية.  واألنشطة

اكة ترتيبات اتفاقات/  تيست    مع الشر
 المحلية/  البحثية أو  التعليمية المؤسسات
 تعليمل المستمر  الدعم أجل من اإلقليمية
 والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا  العلوم

   االبتكارية واألنشطة
 .المدارس فن

 

- - - - - - - - - 

ن  تحديد  عي 
ن  المختر ن  أو  المحليي   اإلقليميي 
ن     استضافتهم وترتيب المعروفي 

 المدارس فن
   المحلية
 أطفال لتشجيع المشاركة البلدان فن
  ر. االبتكا عل المدارس

- - - - - - - - - 

اكة إقامة  الفكرية الملكية مكاتب مع شر
 واستضافة التوعية لدعم اإلقليمية المحلية/ 
 المدارس ألطفال األخرى واألنشطة األحداث

 . ن  والمعلمي 

 

- - - - - - - - - 

 إلقامة إقليمية أو  محلية أحداث تنظيم
ن  الشبكات  فضل عل تركز  للمعلمي 

   واألدوات الممارسات
ن
 العلوم تعليم ف

 والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا 
   االبتكارية واألنشطة

 . المدارس فن

 

20,000 10,000 - 12,000 - - - - 42,000 
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 )بالفرنك السويشي(
 الخدمات التعاقدية  األسفار والتدريب والمنح

 المجموع

 األنشطة

بعثات 
ز   الموظفي 

 أسفار الغي  

التدريب ومنح 
السفر ذات 

 الصلة

 النشر  الندوات

الخدمات 
التعاقدية 
 الفردية

برنامج زماالت 
 الويبو

الخدمات 
التعاقدية 
 األخرى

ن  دوىل   مؤتمر  عمل/  حلقة نظيمت  للمعلمي 
 لدى البتكار ل الداعمة األنشطة بشأن

 الشباب. 

20,000 80,000 - 3,000 - - - - 103,000 

 لألطفال ميشة تعليمية وأدوات مواد  إعداد 
ن   العمر/  أساس عل األمور  وأولياء والمعلمي 

  الثقافية والخصائص الصف

- - - - 4,000 20,000 - - 24,000 

 أو  المسابقات برامج توافر  مدى تقييم
   الشباب لمبتكرينل التحديات

 البلدان فن
   المشاركة. 

- - - - - - - - - 

 المسابقات برامج تعزيز  / جديدة برامج إنشاء
ن  لجذب جوائز  وتقديم ،الحالية    . المشاركي 

- - - - - 12,000 - - 12,000 

وي    ج امج/  التر  المسابقات تحديات لتر
 المحل   الشباب وتشجيع الجديدة / قائمةال

  المشاركة.  عل

- - - - 4,000 - - 4,000 8,000 

 والمخيمات االبتكار  نوادي توسيع أو  إنشاء
   الالمنهجية األخرى واألنشطة

ن
 المدارس.  ف

 

- - - - - - - 8,000 8,000 

 المحلية/  الفكرية الملكية مكاتب مساعدة
 التكنولوجيا  دعم مراكز  أو  و/  اإلقليمية
نت عل موارد  مراكز  إنشاء لع واالبتكار   اإلنتر
.  المدارس ألطفال ن  والمعلمي 

- - - - - 80,000 - - 80,000 

   هذه الموارد  بمراكز  الوع   زيادة
 صفوف فن

ن  الطالب  . والمعلمي 
- - - - 4,000 - - 12,000 16,000 
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 )بالفرنك السويشي(
 الخدمات التعاقدية  األسفار والتدريب والمنح

 المجموع

 األنشطة

بعثات 
ز   الموظفي 

 أسفار الغي  

التدريب ومنح 
السفر ذات 

 الصلة

 النشر  الندوات

الخدمات 
التعاقدية 
 الفردية

برنامج زماالت 
 الويبو

الخدمات 
التعاقدية 
 األخرى

اتيجية أو  خطة وضع وي    ج اتصال استر  للتر
   هذه الموارد  لمراكز 

 الطالب صفوف فن
 . ن  والمعلمي 

- - - - - - - - - 

وع  15,000 - - 15,000 - - - - - تقييم المشر

 574,300 24,000 231,300 162,000 12,000 15,000 - 90,000 40,000  المجموع
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وع كبلد رائد/مستفيد6 ي المشر
ز
 . طلب المشاركة ف

 

وع كبلد رائد/مستفيد ي المشر
ز
 نموذج إيداع طلبات المشاركة ف

 وصف موجز معايي  االختيار

  المشاركة 1
ن
. التعبت  عن الرغبة ف

وع   المشر
ن
 ف

  
ن
وع. تأكيد اهتمام الهيئات المعنية بالملكية الفكرية ف   المشر

ن
 البلد مودع الطلب بالمشاركة ف

 
. المؤسسات واإلطار 2

  
 القانونن

فة عل الموضوع المتعلق بالملكية الفكرية الذي  الوطنيةيرجر ذكر اسم الهيئة أو المؤسسة  المشر
اءات، أو إنفاذ الملكية الفكرية وع )التر  . (سيعالجه المشر

، قدر اإلمكان، أن   
  للمؤسسة المعنية، والنصوص رابط الطلب يذكر وينبغن

ونن الموقع اإللكتر
 القانونية الوجيهة. 

  . معايت  المشاركة 3
ن
الواردة ف

وع   أجندةوثيقة مشر
 التنمية

  الجمعيات المؤسسات/  مع بالعمل مهتمة وطنية ابتكار  جمعيات أو  هيئات وجود 
 ؛التعليمية

  الحكومية الجهات غبةور   
ن
 والتنسيق ،بتكرةمو  تعليمية وأنشطة ومبادرات برامج وضع ف

وي    ج ومواصلتها، بينها، فيما   لها.  والتر

  والمشاركة للمساهمة الوطنية التعليمية الجهات استعداد و   
ن
وع؛ ف  المشر

  المشاركة البلدان رغبةو   
ن
 الفكرية والملكية التعليم موارد  مراكز  وتوسيع استضافة ف

 ؛ذلك عل وقدرتها 

  امو ن ورية الموارد  بتخصيص المذكور  البلد  التر وع لتنفيذ  الضن  فعال نحو  عل المشر
 ومستدام. 

وع . حاجة البلد إىل الدعم4 ير موجز للحاجة الفعلية إىل الحصول عل الدعم الذي سيقدمه المشر  تتر

 
ام5 ن  . االلتر

وري، كلما    الضن
ام البلد مودع الطلب بتخصيص الموارد المطلوبة والدعم اللوجسنر ن تأكيد التر

وع ااقتضت الحاجة، لضمان تنفيذ   . عل نحو فعال ومستداملمشر

 
جهة التنسيق / القطري. المنسق 6
  قطريةال

  عل البلد مودع الطلب أن 
  ينتم  إليها، الذي ينبغن

يذكر اسم الشخص ووظيفته والمنظمة النر
ح تعيينه كمنسق  وع، وكممثل مؤسس  للبلد المذكور.  قطرييقتر  لمدة المشر

  الطلب.  . التعليقات7
 البلد مودع الطلب أن يذكرها فن

ّ
 أية معلومات إضافية يود

 

 

 

 
 والوثيقة[ المرفق ]نهاية

 

 
 

 

 


