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

من اإعداد الس يد سبستيان ابريرا ،مؤسس ومدير اإبداعي ،رشكة لاتم ،كيتو
 .1حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ملخص ادلراسة عن "امللكية الفكرية :ألية لتعزيز هوية املقاطعة يف اإطار مرشوع
حديقة اإمبابورا اجليولوجية" ،اليت أأجريت مضن مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع ا ألهداف الإمنائية والهنوض
ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية (الوثيقة .)CDIP/15/7 Rev.
.2

وتوىل اإعداد ادلراسة الس يد سبستيان ابريرا ،مؤسس ومدير اإبداعي ،رشكة لاتم ،كيتو.

 .3اإن جلنة الت منية مدعوة اإىل الإحاطة علام
ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

امللكية الفكرية :ألية لتعزيز هوية املقاطعة يف اإطار مرشوع حديقة اإمبابورا اجليولوجية
امللخص
يف اإطار مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافةُ ،أجريت دراسة عن مرشوع حديقة اإمبابورا اجليولوجية من أأجل حتديد
فرص الس ياحة املتاحة يف مقاطعة اإمبابورا والصالت املمكنة مع امللكية الفكرية .وفامي ييل ملخص لتكل ادلراسة.
تبد أأ ادلراسة بعرض بيئة اإكوادور وفرص الس ياحة فهيا مع تقدمي مؤرشات مس متدة من قطاع الس ياحة مثل نوعية
الس ياح ا ألجانب.
وتقدَّم حملة عامة عن اإدارة الس ياحة احمللية يف مقاطعة اإمبابورا ،مع الرتكزي عىل الصناعات وتأأثري القطاع الإنتايج يف
اقتصاد املقاطعة.
وحتتوي عىل عرض موجز لتأأثري اإنتاج احلرف اليدوية يف اقتصاد مقاطعة اإمبابورا فض ًال عن الاقتصاد الوطين كلك.
اهتداء ابلثقافات ا ألصلية ملا لاا من فوائد عىل الس ياحة ول س امي س ياحة
وقد أأبرزت ادلراسة رضورة العودة اإىل البساطة
ً
املغامرة .و ن ِتبّي أأن الس ياح ل يريدون زايرة البدل أكجانب فقط وإامنا يريدون خوض جتربة غامرة ابلخنراط يف اجملمتعات احمللية.
وإاذ س يخص هذا املرشوع حديقة اإمبابورا اجليولوجية ،بعد موافقة اليونسكو عىل ترش يحاا ،فاإن ادلراسة تس تعرض أأيض ًا
جتارب احلدائق اجليولوجية ا ألخرى يف أأمرياك الالتينية وس بل اإقامهتا .وعليه ،تق ِندم ادلراسة حتلي ًال لقطاع حمدد من النشاط
الس يايح ابس تعراض حالت بدلان مثل الولايت املتددة ا ألمريكية وكندا و أأملانيا واململكة املتددة اليت تس تقطب س ياحة
كبرية وس يكون مواطنوها زوار ًا حممتلّي ملرشوع حديقة اإمبابورا اجليولوجية.
و ن ِتبّي ادلراسة فرص الس ياحة املتاحة يف اإمبابورا ابس تعراض البدلايت واملدن الرئيس ية التالية من املقاطعة وتركزيها عىل
اخلدمات الس ياحية :أأواتفالو وإايبارا وكواتاكيش وباميمبريو و أأنطونيو أأنيت و أأوركويك.
وتناقش أأنشطة الساكن ا ألصليّي واحملليّي يف لك منطقة واحتفالهتم الرئيس ية .ومن اجلدير ابذلكر أأن عيد الشمس
( )Inti Raymiمن الاحتفالت الرئيس ية يف لك املناطق تقريب ًا .وتعدِ املأأكولت التقليدية يف املقاطعة أأيض ًا من مقاصد
الس ياح الرئيس ية .وتتشابه تكل املأأكولت يف بعض املناطق ولكن يف مدينة اإيبارا مث ًال توجد مجموعة من املنتجات املمزية مثل
مثلجات  pailaأأو قطر التوت ا ألسود.
حوحت ِندد املعامل الس ياحية للك منطقة ،ويه تتكون أأساس ًا من مناظر طبيعية فريدة ومتنوعة بفضل تنوع الظروف املناخية
احمللية يف املقاطعة.
وبعد اس تعراض الفرص الس ياحية القامئة ،تنظر ادلراسة يف تعزيز عروض املقاطعة يف جمال امللكية الفكرية .وقد خلصت اإىل
رضورة الرتكزي أأكرث عىل ذكل اجملال نظر ًا اإىل الفرص واخلدمات الس ياحية املوجودة .ونظرت أأيض ًا يف رضورة اإنشاء عالمة
جتارية أأو أأكرث جتمع مقديم تكل اخلدمات وتدمعام يف حتقيق التاكمل بّي أأنشطهتم وزايدة قميهتا.
واس تعرضت ادلراسة أأيض ًا العالمات املس تخدمة عىل املنتجات مثل احلرف اليدوية أأو املالبس أأو غريها ،وحددت نقاط
ضعف ينبغي تداركاا .وذلكل ،هيدف مرشوع حديقة اإمبابورا اجليولوجية اإىل اإقامة حديقة تدمع التطور الإنتايج
لساكن املقاطعة.
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اإذ ينبغي تسليط املزيد من الضوء عىل املزااي الفريدة للك قطاع مثل جلود كواتاكيش أأو تطريز زوليتا .وينبغي أأيض ًا حتديد
املأأكولت التقليدية املصنوعة من منتجات حملية أأو بأأساليب فريدة.
وفض ًال عن ذكل ،ينبغي النظر يف اقرتاح اس تخدام تسميات املنشأأ أأو املؤرشات اجلغرافية لإضفاء قمية عىل املنتجات اليت
تمتتع بتكل السامت الفريدة بغية تعزيز الثقافة احمللية وحامية املوارد الطبيعية ،مع الرتكزي عىل الس ياحة املس تدامة يف ظل البيئة
الطبيعية والثقافية.
[هناية املرفق والوثيقة]

