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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الثانيةالدورة 
ىل  51جنيف، من   1053 نومفرب 15اإ

 
 

جدول أعمال التنمية بشأن امللكية الفكرية والسياحة: دعم األهداف اإلمنائية مشروع رائد ضمن 
 على الرتاث الثقايفواحلفاظ 

 

ىل 1053نومفرب  51قدمت البعثة ادلامئة مجلهورية مرص العربية، عن طريق بالغ مؤرخ  .5 الأمانة، ورقة مفاهمي  وهجته اإ
مرشوع رائد مضن جدول أأعامل التمنية بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة: دمع الأهداف الإمنائية واحلفاظ عىل خبصوص "

 فيه اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا الثانية عرشة. "، يك تنظرالرتاث الثقايف

 .رص العربية املذكور أأعاله ومرفقهويرد يف مرفق هذه الوثيقة بالغ مجهورية م .1

ىل الإحاطة علام  .3 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
 ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق[
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  مصر العربيةالبعثة الدائمة لجمهورية 
 المتحـدة األمـم لـدى

 الدولـية والمنظمـات
 جنيـف فى

 
 

Permanent Mission of the Arab Republic of Egypt 

to the United Nations Office 

&International Organisations 

in Geneva 

تجارة العاملية والواكلت املتخصصة جبنيف هتدي البعثة ادلامئة مجلهورية مرص العربية دلى مكتب الأمم املتحدة ومنظمة ال 
ىل املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية وتترشف، يف  ىل انعقاد ادلورة الثانية عرشة للجنة معرض حتياهتا اإ شارهتا اإ اإ

ىل  51املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )اللجنة( يف الفرتة من  مرص خبصوص  مفاهمي ، بأأن ترفق طيه ورقة1053نومفرب  15اإ
. "مرشوع رائد مضن جدول أأعامل التمنية بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة: دمع الأهداف الإمنائية واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف"

طار جدول أأعامل ادلورة الثانية عرشة للجنة ) ( CDIP/12/1 PROV. 3وتكون البعثة شاكرة لو ُعرضت هذه املسأأةل يف اإ
 جنة.يك تنظر فهيا الل 

هذه  البعثة ادلامئة مجلهورية مرص العربية دلى مكتب الأمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية والواكلت املتخصصة جبنيفوتغتمن 
عراب، جمددا، للمكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية عن ابلغ التقدير.  الفرصة لالإ

1053نومفرب  51جنيف، 
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 ورقة مفاهمي

 بشأأنجدول أأعامل التمنية ن رائد مضمرشوع 

 امللكية الفكرية والس ياحة: دمع الأهداف الإمنائية واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف

 ساس يةأأ معلومات  أأول.

. وذكل ينطبق عىل  ن النجاح يف اقتصاد اليوم اذلي ابتت تسوده العوةل يمكن يف جلب قمية مضافة وتوفري منتج ممزيز اإ
ء. وتكفل خمتلف اخليارات املتاحة مضن نظام امللكية الفكرية مجموعة متنوعة من الإماكنيات املنتجات والسلع عىل حد سوا

ماكن العالمات التجارية  اليت ميكن للرشاكت التعويل علهيا لمتيزي منتجاهتا عن منتجات الغري والتواصل مع املس هتكل. فباإ
تلف متةل أأخرى تأأدية دور هام يف تعزيز القدرة التنافس ية مل والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية وحق املؤلف وأأدوات م 

 والعامةل يف قطاع الس ياحة. الفاعةل الواكلت والرابطات واجلهات

 الأهداف املنشودة اثنيا.

 حتياجات الوطنية من أأجل دمع تطويرتشجيع الاس تخدام الفعال لأدوات وصكوك امللكية الفكرية املناس بة لال -
 فاظ عىل الرتاث الثقايف.قطاع الس ياحة واحل

مساعدة املدن واملناطق واجلهات الرئيس ية الفاعةل يف الصناعة الس ياحية، ل س امي الرشاكت الصغرية واملتوسطة، و  -
والربوز يف عن غريها املناس بة لالحتياجات الوطنية لمتيزي نفسها امللكية الفكرية وأأدوات عىل اس تخدام أأنظمة 

ا.السوق كجهات تقدم منتجا فري  دا وممزيز

دراج تعلمي امللكية الفكرية يف و  - نا ج التعلميية لربامج الإدارة الس ياحيةاالفندقية واملدار  واجلامعات امل املساعدة عىل اإ
 ذات الصةل.

 الأنشطة املقرتحة اثلثا.

عداد منشور )منشورات( يتعلق ابلقطاع املعين ويتناسب مع مقتضياته لرشح نظام امللكية الفكرية املناسب  - اإ
دارته للجهات الرئيس ية الفاعةل يف الصناعة الس ياحية، والرتوجي هل لالحتياجات الوطنية   تكل اجلهات. بنيوأأسلوب اإ

الس ياحة واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف  لكية الفكرية وتطويرميية بشأأن امل وضع مرشوع منا ج تعلميية لإدراج مادة تعل و  -
 يف برامج التعلمي املهين اخلاصة ابلس ياحة، مثل برامج التعلمي املُتبعة يف مدار  الإدارة الفندقية واجلامعات وغريها.

ذاكء وعي اجلهات الرئيس ية الفاعةل يف هذا  - ق بطات الفناد، مبا يف ذكل الوزارات وواكلت الرتوجي وراالقطاعواإ
الرحالت الس ياحية ووالكء الأسفار وغريمه، بفائدة اس تخدام أأنظمةاأأدوات امللكية  واملطامع ومراكز الرتفيه ومنظمو

 املناس بة لالحتياجات الوطنية من أأجل تعزيز مزيهتم التنافس ية.الفكرية 

ص للجهات - الرئيس ية الفاعةل يف قطاع الس ياحة  وزايدة قدرة املاكتب الوطنية للملكية الفكرية عىل توفري دمع خمصز
 وعىل تنظمي محالت توعية خاصة بذكل القطاع.

ومجع وتقامس أأفضل املامرسات بشأأن الاس تخدام الناحج لنظام امللكية الفكرية املناسب لالحتياجات الوطنية بغرض  -
 تعزيز املزية التنافس ية لقطاع الس ياحة.
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حة واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف لأغراض الس يا فكرية وتطويرمعل بشأأن امللكية ال وتنظمي مؤمتراتاحلقات -
 تناقشاالتفاوض حول الأنشطةااملبادرات السابقة.ال 

 الصةل بتوصيات جدول أأعامل التمنية رابعا.

 الفئة أألف: املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات

أأهنا موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة  جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات ومهنا .5
ويه تأأخذ بعني الاعتبار الأولوايت والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص فضال عن 

دراج الأنشطة يف أأطر زمنية لس تكامل الربا مج. ويف هذا خمتلف مس توايت التمنية املدركة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ
 الصدد، ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية وأ ليات تسلميها ومعليات تقيميها خاصة بلك بدل.

زايدة ما خيصص من أأموال وموارد برشية لربامج املساعدة التقنية يف الويبو للهنوض جبمةل أأمور، مهنا ثقافة امللكية الفكرية  .3
دراج امللكية الفكرية يف خمتلف املس توايت التعلميية وحفز اهامتم امجلهور ابمللكية الفكرية. املوهجة للتمنية مع التأأكيد عىل  اإ

التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل يف جمال البحث العلمي . 1
رتاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال امللكية والصناعات الثقافية، ومساعدة ادلول الأعضاء، بطلب مهنا، عىل وضع الاس

 الفكرية.

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف . 50
ازن عادل بني حامية تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتو 

قلميية املعنية  قلميية ودون الإ امللكية الفكرية واملصلحة العامة. وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا عىل املنظامت الإ
 ابمللكية الفكرية.

 ]هناية املرفق والوثيقة[


