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امللكية الفكرية: آلية لتعزيز هوية املقاطعة يف إطار مشروع حديقة إمبابورا ملخص الدراسة عن 
 اجليولوجية

عدادمن  بداعي، رشكة لاتم، كيتوبستيان ابريرا، الس يد س  اإ  مؤسس ومدير اإ

طار مرشوع حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ملخص ادلراسة عن " .1 امللكية الفكرية: أ لية لتعزيز هوية املقاطعة يف اإ
مبابورا اجليولوجية امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنوض مرشوع  مضن أأجريت"، اليت حديقة اإ

 (..CDIP/15/7 Rev )الوثيقة ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية

عداد  .2 بداعي، رشكة لاتم، كيتوبستيان ابريرا، س الس يد ادلراسة وتوىل اإ  .مؤسس ومدير اإ

ىل الإحاطة علام  .3 منية مدعوة اإ ن جلنة الت اإ
 ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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طار مرشوع اقامللكية الفكرية: أ لية لتعزيز هوية امل مبابورا اجليولوجيةطعة يف اإ  حديقة اإ

 لخصملا

طار مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة،  مبابورا اجليولوجية يف اإ حتديد  من أأجلُأجريت دراسة عن مرشوع حديقة اإ
مبابورا   امللكية الفكرية. وفامي ييل ملخص لتكل ادلراسة.والصالت املمكنة مع فرص الس ياحة املتاحة يف مقاطعة اإ

كوادور تبدأأ ادلراسة  الس ياحة فهيا مع تقدمي مؤرشات مس متدة من قطاع الس ياحة مثل نوعية  وفرصبعرض بيئة اإ
 .الأجانب الس ياح

مبابورا، مع الرتكزي عىل دارة الس ياحة احمللية يف مقاطعة اإ م حملة عامة عن اإ نتايج يف  الصناعات وتقدَّ وتأأثري القطاع الإ
 املقاطعة. اقتصاد

نتاج احلرف اليدوية يف اقتصاد مق وحتتوي عىل مبابورا فضاًل عن الاقتصاد الوطين كلك.اعرض موجز لتأأثري اإ  طعة اإ

ىل البساطة اهتداًء اب تبرزقد أأ و  س امي س ياحة  لثقافات الأصلية ملا لاا من فوائد عىل الس ياحة ولادلراسة رضورة العودة اإ
منا وتبِّين أأن املغامرة.   اجملمتعات احمللية. ابلخنراط يفيريدون خوض جتربة غامرة الس ياح ل يريدون زايرة البدل كأجانب فقط واإ

ذ  مبابورا اجليولوجيةس  واإ ن ادلراسة تس تعرض أأيضًا ، يخص هذا املرشوع حديقة اإ بعد موافقة اليونسكو عىل ترش يحاا، فاإ
قامهتاجليولوجية الأخرى يف أأمرياك الالتينية و جتارب احلدائق ا م. وعليه، س بل اإ ادلراسة حتلياًل لقطاع حمدد من النشاط  تقِدن

اليت تس تقطب س ياحة س تعراض حالت بدلان مثل الولايت املتددة الأمريكية وكندا وأأملانيا واململكة املتددة ابالس يايح 
مبابورا اجليولوجية.كبرية وس يكون مواطنوها زوارًا حممتلّي ملرشوع   حديقة اإ

مبابورا ابس تعراضالس ي فرص ادلراسة وتبِّين  واملدن الرئيس ية التالية من املقاطعة وتركزيها عىل  البدلايت احة املتاحة يف اإ
يبارا وكواتاكيش وباميمبريو وأأنطونيو أأنيت وأأوركويك.اخلدمات الس ياحية  : أأواتفالو واإ

الشمس  عيدومن اجلدير ابذلكر أأن ش أأنشطة الساكن الأصليّي واحملليّي يف لك منطقة واحتفالهتم الرئيس ية. وتناق
(Inti Raymi من الاحتفالت الرئيس ية يف لك املناطق تقريبًا. وتعِد املأأكولت التقليدية يف املقاطعة أأيضًا من ) مقاصد

يبارا مثاًل توجد مجموعة من املنتجات املمزية مثل  . وتتشابه تكل املأأكولت يف بعضالس ياح الرئيس ية املناطق ولكن يف مدينة اإ
 أأو قطر التوت الأسود. pailaمثلجات 

ِدن  الظروف املناخية مناظر طبيعية فريدة ومتنوعة بفضل تنوع تتكون أأساسًا من ، ويه لك منطقةد املعامل الس ياحية لوحتح
 املقاطعة. يف احمللية

ىل  يف تعزيز عروض املقاطعة تنظر ادلراسةالس ياحية القامئة، وبعد اس تعراض الفرص  يف جمال امللكية الفكرية. وقد خلصت اإ
ىل رضورة  نشاء عالمة  نظرتو . املوجودة س ياحيةال دمات اخلفرص و الالرتكزي أأكرث عىل ذكل اجملال نظرًا اإ أأيضًا يف رضورة اإ

 ق التاكمل بّي أأنشطهتم وزايدة قميهتا.يف حتقيمقديم تكل اخلدمات وتدمعام جتارية أأو أأكرث جتمع 

نقاط  وحددتأأو املالبس أأو غريها،  واس تعرضت ادلراسة أأيضًا العالمات املس تخدمة عىل املنتجات مثل احلرف اليدوية
ىل ذلكل، وضعف ينبغي تداركاا.  مبابورا اجليولوجية اإ قامةهيدف مرشوع حديقة اإ نتايج  اإ حديقة تدمع التطور الإ

 املقاطعة. لساكن
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ذ  زوليتا. وينبغي أأيضًا حتديد  قطاع مثل جلود كواتاكيش أأو تطريز ينبغي تسليط املزيد من الضوء عىل املزااي الفريدة للكاإ
 فريدة. صنوعة من منتجات حملية أأو بأأساليباملأأكولت التقليدية امل 

غرافية لإضفاء قمية عىل املنتجات اليت اجلت ؤرشااملنشأأ أأو امل اقرتاح اس تخدام تسميات  وفضاًل عن ذكل، ينبغي النظر يف
البيئة  يف ظلع الرتكزي عىل الس ياحة املس تدامة م ،لثقافة احمللية وحامية املوارد الطبيعيةتعزيز ابغية  السامت الفريدةتمتتع بتكل 

 الطبيعية والثقافية.

 ]هناية املرفق والوثيقة[


