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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 2 :مايو 4102

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  01اإىل  42مايو 4102

امللكية الفكرية والسياحة :دعم األهداف اإلمنائية واحلفاظ على الرتاث الثقايف يف مصر وغريها من
البلدان النامية

من اإعداد ا ألمانة
 .0نظرت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،يف دورهتا الثانية عرشة املعقودة يف نومفرب  ،4102يف الاقرتاح اذلي
تقدمت به مجهورية مرص العربية خبصوص مرشوع رائد مضن جدول أأعامل التمنية بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة :دمع
ا ألهداف الإمنائية واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف ،والوارد يف الوثيقة ُ .CDIP/12/10وطلب من وفد مرص العمل مع ا ألمانة
عىل زايدة تطوير الاقرتاح لتحويهل اإىل وثيقة من واثئق مرشوعات جدول أأعامل التمنية وعرضه عىل ادلورة القادمة للجنة يك
تنظر فيه.
 .4وعليه حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل مقرتح مرشوع بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة :دمع ا ألهداف الإمنائية واحلفاظ
عىل الرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية ،يك تنظر فيه اللجنة.

 .2اإن اللجنة املعنية ابلت منية وامللكية الفكرية
مدعوة اإىل النظر يف مرفق هذه الوثيقة واملوافقة
عليه.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

توصيات جدول أأعامل التمنية  0و 2و 01و 04و21
وثيقة مرشوع

 .0ملخص
رمز املرشوع

DA_1_10_12_40

العنوان

امللكية الفكرية والس ياحة :دمع ا ألهداف الإمنائية واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف يف مرص وغريها من
البدلان النامية

توصيات جدول أأعامل التمنية

التوصية  :0جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات ومهنا أأهنا موهجة حنو
التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأأخذ بعني الاعتبار ا ألولوايت والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا عىل وجه اخلصوص فضال عن خمتلف مس توايت التمنية املدركة يف ادلول
ا ألعضاء ،وينبغي اإدراج ا ألنشطة يف أأطر زمنية لس تكامل الربامج .ويف هذا الصدد ،ينبغي أأن يكون
تصممي برامج املساعدة التقنية وأليات تسلميها ومعليات تقيميها خاصة بلك بدل.
التوصية  :01مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية
وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل مؤسسات امللكية
الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة .وينبغي أأن
تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا عىل املنظامت ا إلقلميية ودون ا إلقلميية املعنية ابمللكية الفكرية.
التوصية  :04امليض يف اإدماج الاعتبارات الإمنائية يف أأنشطة الويبو ومناقشاهتا املوضوعية والتقنية،
وفق ًا لختصاصها.
التوصية  :21مطالبة الويبو بتكثيف تعاوهنا مع واكلت ا ألمم املتحدة بشأأن مسائل امللكية الفكرية
وفقا لتوجه ادلول ا ألعضاء ،واب ألخص مهنا ا ألونكتاد وبرانمج ا ألمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة
العاملية واليونيدو واليونسكو وسائر املنظامت ادلولية املعنية ،وعىل وجه اخلصوص منظمة التجارة
العاملية لتعزيز التعاون حتقيقا للكفاءة القصوى يف تنفيذ برامج التمنية.

وصف مقتضب للمرشوع

أأصبحت الس ياحة اإحدى اجلهات الفاعةل الرئيس ية يف التجارة ادلولية ،اإذ ابتت متثل أأحد مصادر
ادلخل الرئيس ية يف العديد من البدلان النامية .واليوم ،يف ظل عامل معومل يسوده التنافس الشديد،
تمتزي الس ياحة عىل حنو مزتايد بطلب خمصص عىل منتجات وخدمات ممتزية تتسم بقمية مضافة.
وميكن ألحصاب املصلحة يف جمال الس ياحة أأن يؤدوا دور ًا رئيس ي ًا يف توفري منتجات وخدمات عالية
اجلودة للس ياح من خالل تلبية مصاحلهم واحتياجاهتم احملددة .وحتقيق ًا ذلكل ،ميكن مهم أأن يس تفيدوا
بشدة من الاس تخدام الاسرتاتيجي لنظام امللكية الفكرية.
ومن مث يريم املرشوع اإىل حتليل ودمع وتعزيز دور نظام امللكية الفكرية يف جمال النشاط الاقتصادي
املتصل ابلس ياحة ،مبا يف ذكل النشاط املتعلق حبامية امللكية الفكرية وصون الرتاث الثقايف واحلفاظ
عليه .وسعي ًا اإىل ذكل ،سينظر املرشوع عن كثب يف التجارب العملية اليت ميكن أأن تساعد فهيا
أأدوات واسرتاتيجيات حمددة تتعلق ابمللكية الفكرية العاملني يف جمال الس ياحة عىل حتقيق قدرهتم
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التنافس ية استناد ًا اإىل خطوات مبتكرة والتعاون والتأزر ،مس تفيدين يف ذكل من التأزر القامئ بني
النواجت ،والفوائد النامجة عن نقل املعرفة وحامية امللكية الفكرية للرتاث الثقايف واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي /أأشاكل التعبري الفوللكوري ،وحتسن الوضع الاقتصادي بوجه عام.
وسينفَّذ املرشوع يف أأربعة بدلان رائدة ،مهنا مرص ،حيث س هيدف اإىل تكوين كفاءات أأحصاب
املصلحة الرئيس يني وإازاكء الوعي بشأأن القوامس املشرتكة بني امللكية الفكرية والس ياحة يف اإطار
س ياسات المنو والتمنية.
وإان التجارب والاسرتاتيجيات املوثقة ،وا ألدوات واملبادئ التوجهيية اليت وضعت يف اإطار املرشوع
ستسهم كذكل يف توجيه قرارات الس ياسة العامة وإازاكء الوعي العام بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية
يف تشجيع الس ياحة وحامية الرتاث الثقايف فض ًال عن تعزيز الفوائد الاقتصادية والاجامتعية والثقافية
عىل الصعيد الوطين.
برانمج التنفيذ

الربانمج 1
الصةل املوضوعية ابلربامج  4و 2و2

الصةل بربانمج (بربامج)/
مرشوع (مشاريع) أأخرى معنية
يتصل املرشوع أأيض ًا ابملشاريع املعنية جبدول أأعامل التمنية  " DA_4_10_01امللكية الفكرية
جبدول أأعامل التمنية
وتوس مي املنتجات لتطوير ا ألنشطة التجارية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا" ،وDA_10_01
و DA_10_02وهام عىل التوايل املرحةل ا ألوىل والثانية من "املرشوع الرائد لإنشاء أأاكدمييات
وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية".
الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف
الربانمج واملزيانية

النتيجة املرتقبة ھ  :0.2س ياسات واسرتاتيجيات وخطط اإمنائية وطنية بشأأن امللكية الفكرية
والابتاكر تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية الوطنية
النتيجة املرتقبة ھ  :4.2تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل تلبية طائفة واسعة من املتطلبات
الالزمة لالس تخدام الفعال للملكية الفكرية من أأجل التمنية يف البدلان النامية ،والبدلان ا ألقل منو ًا،
والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية.

مدة املرشوع

 23شهر ًا

مزيانية املرشوع

مجموع التاكليف غري املتعلقة ابملوظفني 241 111 :فرنك سويرسي

 .4وصف املرشوع
 .0.4مقدمة املوضوع
اإن النجاح يف البيئة الاقتصادية املعوملة احلالية مسأأةل اإضافة قمية وتقدمي منتج أأو خدمة ممزية .وإان الوهجات الس ياحية يف مجيع أأحناء
العامل ،مبا تمتتع به من معارف حملية وإابداع و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وجاذبية جغرافية وغريها من ا ألصول امللموسة وغري
امللموسة ،متتكل منتجات وخدمات فريدة تليب هبا طلب السوق املزتايد يف التعقيد والتجزئة .وتتيح نظم واسرتاتيجيات امللكية الفكرية
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ألحصاب املصلحة يف جمال الس ياحة طائفة من الإماكنيات لزايدة القمية والإنتاجية والقدرة التنافس ية والقدرة عىل الابتاكر.
وعندما يقوم أأحصاب املصلحة الرئيس يون يف جمال الس ياحة ،مثل واكلت الس ياحة ومجعيات الفنادق واملطامع ومراكز الرتفيه ومنظمي
الرحالت الس ياحية ووالكء السفر واملتاحف وغريها من املؤسسات الثقافية ،بتنظمي أأنفسهم يف مناطق أأو جتمعات س ياحية عىل هيئة
رشاكت ومؤسسات مرتابطة تعمل يف منطقة جغرافية بعيهنا ،فميكن مهم أأن يعززوا قدراهتم عىل الابتاكر والإبداع ومزيهتم التنافس ية ،مع
تشجيع الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،يف الوقت ذاته ،عىل الابتاكر والإبداع حيامث اكن ذكل مناس ب ًا .ويف الوقت ذاته ،ميكن
للسلطات عىل الصعيدين احمليل والوطين ،مثل وزارات الس ياحة وجمالس الس ياحة احمللية ،أأن تعمتد س ياسات خاصة ابلس ياحة وتقوم
عىل اس تخدام أأدوات واسرتاتيجيات امللكية الفكرية لتعزيز القدرة التنافس ية العاملية فض ًال عن التعاون احمليل.
ما يه أأصول امللكية الفكرية اليت متلكها وحتمهيا وتس تفيد مهنا هذه الش بكة املرتابطة من اجلهات الفاعةل يف اجملال الاقتصادي ،واليت
تؤثر بصورة جامعية وفردية يف التمنية الس ياحية وكذكل يف التمنية احمللية؟ وكيف يمت توليد الابتاكر يف الرشاكت املوفرة للخدمات واليت
تقدم جتربة س ياحية فريدة؟ وكيف تتصل القدرة التنافس ية يف منوذج التجمعات بقدرة ا ألفراد عىل الابتاكر بشلك متواصل وحتسني
منتجاهتا وخدماهتا؟
ول يوجد اإل حتليل بس يط دلور نظام امللكية الفكرية يف التأأثري عىل القدرة التنافس ية للعاملني يف جمال الس ياحة وممارساهتم الابتاكرية.
ومن مث سرييم املرشوع اإىل حتليل ودمع هذا ادلور وإازاكء الوعي بشأأنه ،وسيتأألف من املراحل التالية:
 .0حتديد أأدوات امللكية الفكرية القامئة أأو احملمتةل املتعلقة بتشجيع الس ياحة وحامية الرتاث الثقايف ،استناد ًا اإىل البحوث
وادلراسات الإفرادية؛
 .4وحشد وتكوين كفاءات أأحصاب املصلحة الرئيس يني يف جمال الس ياحة والسلطات الوطنية؛
 .2وإازاكء الوعي بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة من أأجل التمنية الوطنية وحامية الرتاث الثقايف.
ويكتيس هذا املرشوع أأمهية خاصة يف س ياق جدول أأعامل التمنية حيث يسعى اإىل اإثبات س بل اس تفادة البدلان النامية من أأدوات
امللكية الفكرية لتشجيع الس ياحة وحامية الرتاث الثقايف .وإاذ يركز املرشوع عىل التجارب يف أأربعة بدلان رائدة مبا فهيا مرص ،سيسلط
الضوء عىل س بل تأأثري الاس تخدام الاسرتاتيجي ألدوات امللكية الفكرية عىل ا ألعامل التجارية وتنويع السوق ،واملساعدة يف حامية الرتاث
واحملتوى الثقافيني ،واس تحداث سالسل قمية وحفز التمنية الوطنية.
 .4.4ا ألهداف
تنفيذ ًا للتوصيات  0و 01و 04و 21من جدول أأعامل التمنية ،هيدف املرشوع اإىل حتقيق هدف عام ،و أأهداف أأكرث حتديد ًا عىل النحو
التايل:
الهدف العام:
حتليل ودمع دور نظام و أأدوات امللكية الفكرية يف تشجيع الس ياحة وحامية الرتاث الثقايف يف س ياق أأهداف المنو والتمنية الوطنية ،وإازاكء
الوعي بشأأن هذا ادلور.
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أأهداف حمددة:
 .0تكوين الكفاءات دلى أأحصاب املصلحة الرئيس يني يف جمال الس ياحة فض ًال عن السلطات الوطنية ،مبا يف ذكل ماكتب امللكية
الفكرية ،فامي خيص س بل اس تخدام أأدوات واسرتاتيجيات امللكية الفكرية لإضافة القمية وتنويع النشاط الاقتصادي املتصل
ابلس ياحة ،مبا يف ذكل النشاط املتعلق حبامية الرتاث الثقايف؛
 .4وإازاكء الوعي يف صفوف اجملمتع الأاكدميي بشأأن القوامس املشرتكة بني امللكية الفكرية والس ياحة يف اإطار س ياسات المنو والتمنية
عىل الصعيد احمليل ،وذكل هبدف اس تحداث مواد تعلميية وتشجيع اإدراج مناجه متخصصة يف مدارس اإدارة الس ياحة ويف
الأاكدمييات الوطنية للملكية الفكرية.
 .2.4اسرتاتيجية تنفيذ املرشوع
س تحقَق أأهداف املرشوع من خالل امجلع ما بني ما ييل "0" :أأنشطة البحث والتوثيق اليت تؤدي اإىل حتديد أأدوات امللكية الفكرية
القامئة أأو احملمتةل املتعلقة بتشجيع الس ياحة وحامية الرتاث الثقايف؛ " "4و أأنشطة تكوين الكفاءات دلى أأحصاب املصلحة الرئيس يني يف
جمال الس ياحة والسلطات الوطنية؛ " "2و أأنشطة التوعية عىل نطاق واسع ،مبا يف ذكل وضع مواد ومناجه دراس ية مالمئة للمجمتع
الأاكدميي.
فتضع أأمانة الويبو أأو ًل مبادئ توجهيية لس تخدام نظم و أأدوات امللكية الفكرية املتعلقة ابلس ياحة وحامية الرتاث الثقايف ،استناد ًا اإىل
اخلربات بشأأن العالمات التجارية والتصاممي وحق املؤلف ومعايري ومبادئ امللكية الفكرية املتعلقة ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي وغريها من جمالت امللكية الفكرية ذات الصةل .وس تضم هذه املبادئ التوجهيية دراسات اإفرادية توحض أأفضل املامرسات
اخلاصة ابلس تخدام الناحج لنظام ملكية فكرية عىل الصعيد الوطين يف صاحل املزية التنافس ية لقطاع الس ياحة وحامية الرتاث الثقايف.
وس متثل املبادئ التوجهيية وادلراسات الإفرادية املوثقة أأساس وضع مواد التدريس املالمئة اليت س يقرتح اعامتدها يف اإطار املناجه ادلراس ية
ملدارس اإدارة الس ياحة والأاكدمييات الوطنية للملكية الفكرية.
وفامي خيص التنفيذ عىل الصعيد القطري ،سيمت اختيار ثالثة بدلان رائدة ،ابلإضافة اإىل مرص ،حيث ُحيدد أأحصاب املصلحة الرئيس يني يف
جمال الس ياحة .وإاضافة اإىل ذكل ،سيمت تعزيز كفاءات املاكتب الوطنية للملكية الفكرية لتقدمي دمع قطاعي خص اإىل هجات فاعةل رئيس ية
يف جمال الس ياحة وشن محالت توعية حمددة القطاع.
وسيستند الاختيار الفعيل للبدلان الثالثة الرائدة اإىل معايري تضم ما ييل:
 .0وجود س ياسات اإمنائية وطنية /إاقلميية تُعترب الس ياحة يف اإطارها أأداة للتمنية ا إلقلميية والتخفيف من حدة الفقر وإاجياد فرص
معل ومتكني النساء والش باب والتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية بوجه عام؛
 .4ووجود بيئة أأعامل يف موقع يمتزي بظروف ثقافية أأو بيئية أأو تقليدية أأو اترخيية فريدة جتذب الس ياحة ،ولكن مل تس تغل حىت
الن أأو تتعرض خلطر المتكل غري املرشوع أأو الإهامل؛
 .2ووجود اهامتم واحض ابملس تويني التجاري والس يايس (الوطين/ا إلقلميي/احمليل) لتعزيز القدرة عىل التنافس والابتاكر يف اإطار
النشاط الاقتصادي املتصل ابلس ياحة واملتعلق ابلتمنية الوطنية.
وس ُيطلب من ادلول ا ألعضاء املهمتة ابملشاركة يف املرشوع بوصفها بدلان رائدة تقدمي مقرتح يتضمن العنارص التالية:
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( أأ) ذكر الواكةل الرائدة/املؤسسة املسؤوةل عن تنس يق ا ألنشطة عىل املس توى القطري ابلتنس يق مع أأمانة الويبو (مثل
املاكتب الوطنية للملكية الفكرية ،وهيئة الس ياحة الوطنية أأو احمللية ،واملنظامت غري احلكومية املعنية)؛
(ب) ووصف مقتضب لالهامتم الس يايح يف البدل ،وبيئة ا ألعامل السائدة ذات الصةل ابلس ياحة (مثل الس ياحة الثقافية،
وس ياحة الصحة ،والس ياحة البيئية وغريها)؛
(ج) وقدرة الواكةل الرائدة و أأحصاب املصلحة الخرين عىل مواصةل تنفيذ الاسرتاتيجيات املقرتحة فور اس تكامل املرشوع
احلايل.
وس متكن معلية الاختيار املذكورة أأعاله فريق املرشوع (الواكةل الرائدة عىل الصعيد القطري وفريق اإدارة املرشوع يف الويبو) لتقيمي
الالزتام والقدرات الفعلية للمرحشني احملمتلني عىل استامثر الوقت واملوارد يف هذه العملية.
التعاون مع واكلت أأخرى
وفامي خيص التنفيذ الاسرتاتيجي للمرشوع ،وسعي ًا اإىل حتقيق الاس تدامة الطويةل ا ألجل للمرشوع ،سيمت السعي اإىل حتقيق التأزر مع
الربامج واملشاريع واملبادرات اليت تضطلع هبا املؤسسات ا ألخرى ،ول س امي منظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة (اليونسكو)
ومنظمة الس ياحة العاملية ،وخباصة يف اإطار وليهتام القاضية عىل التوايل بصون الرتاث الثقايف غري املادي واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف،
ودور الس ياحة يف تعزيز التمنية الوطنية.
 .2.4اخملاطر احملمتةل وتدابري التخفيف من أاثرها
يف س ياق تنفيذ املرشوع ،ميكن تويخ مجموعة من اخملاطر ( :أأ) عىل مس توى اإدارة املرشوع يف الويبو ،و(ب) عىل مس توى تنفيذ
املشاريع عىل الصعيد القطري.
وفامي يتعلق ابإدارة املرشوع يف الويبو ،قد تمتثل اإحدى اخملاطر احملمتةل يف صعوبة حتديد خرباء ميتلكون اخلربة واملعرفة الالزمة بشأأن
القوامس املشرتكة بني امللكية الفكرية وتشجيع الس ياحة والتمنية وحامية الرتاث الثقايف .ويقرتح كتدبري للتخفيف من أاثر هذا اخلطر
السعي اإىل اإقامة التعاون يف أأقرب فرصة ممكنة مع مؤسسات أأخرى ،مثل منظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة (اليونسكو) ومنظمة
الس ياحة العاملية ( أأنظر النقطة  2.4أأعاله).
وفامي يتعلق بتنفيذ املرشوع عىل الصعيد القطري ،قد تطر أأ اخملاطر التالية :صعوابت يف حتديد أأحصاب املصلحة املعنيني مبجال الس ياحة؛
صعوابت يف تنظمي أأنشطة تكوين الكفاءات والتوعية؛ عدم وجود اتفاق بني أأحصاب املصلحة بشأأن الاسرتاتيجيات اليت ميكن اعامتدها؛
عدم وجود اتفاق بني اجملمتع الأاكدميي بشأأن اعامتد املناجه املقرتحة ومواد التدريس .ويمتثل تدبري رئييس للتخفيف من أاثر هذه اخملاطر
ومواهجة الاثر السلبية احملمتةل النامجة عهنا يف تعيني واكةل/مؤسسة رائدة ،يف لك بدل رائد ،تكون مسؤوةل عن تنس يق ا ألنشطة عىل
املس توى القطري فامي بني أأحصاب املصلحة والتصال بفعالية مع فريق املرشوع يف الويبو.
وينبغي للواكةل/املؤسسة الرائدة ذاهتا أأن تقمي ،يف أأقرب وقت ممكن منذ بداية املرشوع ،روابط مع اجملمتع أالاكدميي يف لك بدل رائد لضامن
حشد الزتامه بهنج املرشوع.
وقد تؤثر الظروف يف بدل رائد بعينه س ب ًال عىل مواصةل املرشوع ،وينبغي يف هذا احلاةل مواصةل املفاوضات .وإاذا ابءت هذه املفاوضات
ابلفشل ،فقد يعلق تنفيذ املرشوع يف البدل.
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 .2املراجعة والتقيمي
 .0.2مواعيد مراجعة املرشوع
س يقدَّم تقرير مرحيل س نوي يك تنظر فيه اللجنة.
وس يعد استشاري خاريج تقرير التقيمي الهنايئ املس تقل فور اس تكامل املرشوع ويقدمه اإىل اللجنة.
 .4.2التقيمي اذلايت للمرشوع

نتاجئ املرشوع
وضع مبادئ توجهيية بشأأن
امللكية الفكرية والس ياحة
وتوثيق  2حالت اإفرادية
اختيار ثالثة بدلان رائدة
(ابلإضافة اإىل مرص)

مؤرشات التنفيذ الناحج (مؤرشات النتاجئ)
( أأ) نرش مبادئ توجهيية بشأأن اس تخدام نظم و أأدوات امللكية الفكرية يف الس ياحة وحامية
الرتاث الثقايف؛
(ب) وإاجراء  2دراسات اإفرادية وتوثيقها (دراسة عن لك بدل رائد)
( أأ)

اختيار ثالثة بدلان (استناد ًا اإىل معايري اختيار متفق علهيا)؛

(ب) وحتديد واكلت/مؤسسات رائدة لتنفيذ املرشوع عىل الصعيد القطري.
حتديد ،يف لك بدل ،أأحصاب املصلحة املعنيني ابلس ياحة ابلتنس يق مع مؤسسات رائدة

حتديد أأحصاب املصلحة
والسلطات الوطنية املعنية
ابلس ياحة

( أأ)

املوافقة عىل خطط املرشوع
عىل الصعيد القطري

وضع خطط تنفيذ املرشوع (خطة للك بدل)

توعية أأحصاب املصلحة
والسلطات الوطنية املعنية
ابلس ياحة ،مبا يف ذكل ماكتب
امللكية الفكرية

تنظمي حادثني لتكوين الكفاءات يف لك بدل رائد لتوعية أأحصاب املصلحة املعنيني ابلس ياحة وتعزيز
قدرات السلطات الوطنية عىل تقدمي دمع حمدد القطاع اإىل النشاط الاقتصادي املتصل ابلس ياحة
من خالل اس تخدام امللكية الفكرية

إازاكء الوعي دلى اجملمتع الأاكدميي ( أأ)
بشأأن دور امللكية الفكرية
(ب) وضع مواد تعلميية/تدريب (ما ل يقل عن مجموعة واحدة) وإادراهجا يف املناجه ادلراس ية
والس ياحة يف التمنية وحامية
الرتاث الثقايف
اإنتاج مواد اإعالمية/توعية (ما ل يقل عن فيمل واثئقي واحد)؛

أأهداف املرشوع

مؤرشات النجاح يف حتقيق هدف املرشوع (مؤرشات النتيجة)

تكوين الكفاءات دلى أأحصاب
املصلحة الرئيس يني يف جمال
الس ياحة فض ًال عن السلطات
الوطنية/احمللية ،مبا يف ذكل

اس تحداث السلطات الوطنية يف البدلان ا ألربعة الرائدة مجيعها لبىن بغية تقدمي خدمات استشارية
بشأأن دور امللكية الفكرية والس ياحة يف المنو والتمنية الوطنية.
وضع/مبادرة أأحصاب مصلحة معنيني ابلس ياحة يف ما ل يقل عن بدلين خطط ًا لس تخدام أأدوات
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ماكتب امللكية الفكرية ،بشأأن
س بل اس تخدام أأدوات
واسرتاتيجيات امللكية الفكرية
لإضافة قمية وتنويع النشاط
الاقتصادي املتصل ابلس ياحة،
مبا يف ذكل النشاط املتعلق
بتشجيع الس ياحة وحامية الرتاث
الثقايف.

واسرتاتيجيات امللكية الفكرية يف تعزيز قدراهتا التنافس ية وتشجيع الس ياحة وحامية الرتاث الثقايف.

اعامتد ما ل يزيد عىل مدرس تني من مدارس اإدارة الس ياحة وما ل يقل عن أأاكدميية وطنية للملكية
إازاكء الوعي دلى ا ألوساط
الأاكدميية بشأأن القوامس املشرتكة الفكرية مناجه دراس ية ومواد تعلميية وتدريبية وضعها املرشوع
بني امللكية الفكرية والس ياحة
يف اإطار س ياسات المنو والتمنية
بغية وضع مواد تعلميية وتعزيز
اإدراج مناجه دراس ية خمصصة يف
مدارس اإدارة الس ياحة
والأاكدمييات الوطنية للملكية
الفكرية
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 .2اجلدول الزمين للتنفيذ
ا ألنشطة
وضع مبادئ توجهيية ودراسات اإفرادية بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة

ربع الس نة
ا ألول الثاين الثالث

 تأأليف مجموعة دراسة (تضم الويبو وخرباء خارجيني) اختيار خرباء اختيار دراسات اإفرادية -وضع مبادئ توجهيية ودراسات اإفرادية

x

اختيار بدل رائد

x

x
x

ا ألول

الثاين الثالث

حتديد واكلت رائدة
حتديد أأحصاب املصلحة داخل البدلان
وضع خطط قطرية واملوافقة علهيا
السلسةل ا ألوىل من أأحداث تكوين الكفاءات ألحصاب املصلحة
اس تحداث مواد توعية (مرئية ومطبوعة) ومواد تعلميية
السلسةل الثانية من أأحداث تكوين الكفاءات/التوعية ألحصاب املصلحة
اعامتد مواد تعلميية/مناجه دراس ية
تقرير تقيمي هنايئ

الرابع الرابع

الثاين الثالث

x
x
x

x

ا ألول

الرابع

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
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 .5مجموع املوارد حسب النتاجئ
النتاجئ املنشودة
وضع مبادئ توجهيية ودراسات اإفرادية
بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة
 تأأليف مجموعة دراسة اختيار خرباء اختيار دراسات اإفرادية وضع مبادئ توجهيية ودراسات اإفراديةحتديد أأحصاب املصلحة املعنيني ابلس ياحة
يف  2بدلان رائدة
 اختيار بدل رائد (مرص  2 +بدلان) تعيني واكلت رائدة حتديد أأحصاب املصلحة داخل البدلان وضع خطط قطرية واملوافقة علهياتكوين الكفاءات وتعبئة أأحصاب املصلحة
وتوعيهتم
أأحداث تكوين الكفاءات /إازاكء الوعي يف
لك بدل ( 8اإجام ًل)
إازاكء الوعي بشأأن دور امللكية الفكرية
والس ياحة يف التمنية احمللية
وضع مواد توعية ،و أأرشطة فيديو،
واس تحداث مواد تعلميية وإادراهجا يف
املناجه ادلراس ية
اجملموع
* س ميول الربانمج  1موارد العاملني

عاملون

4102

غري عاملني

عاملون*

4105

غري عاملني

4103
غري عاملني
عاملون

عاملون

4102

غري عاملني

عاملون

اجملموع

غري عاملني

**2 m/m P5

40’000

2 m/m P5

40,000

4 m/m P5

80,000

2 m/m P5

6,000

2 m/m P5

6,000

4 m/m P5

12,000

3 m/m P5

32,000

32,000

5 m/m P5

128,000

30,000

7 m/m P5

100,000

4m/m P5

36,000

62,000

20m/mP5

320,000

2 m/m P5

9 m/m P5

78,000

2 m/m P5

64,000

3 m/m P5

70,000

2 m/m P5

5m/m P5

134,000

2m/mP5
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 .3موارد غري العاملني حسب فئة التلكفة
اخلدمات التعاقدية

السفر واملنح
ا ألنشطة

همامت
املوظفني

 .0وضع مبادئ توجهيية ودراسات اإفرادية بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة
 تأأليف مجموعة دراسة (تضم الويبو وخرباء خارجيني) اختيار خرباء اختيار دراسات اإفرادية وضع مبادئ توجهيية ودراسات اإفرادية .4حتديد أأحصاب املصلحة املعنيني ابلس ياحة يف  2بدلان رائدة
 اختيار بدل رائد (مرص  2 +بدلان) تعيني واكلت رائدة حتديد أأحصاب املصلحة داخل البدلان وضع خطط قطرية واملوافقة علهيا .2تكوين الكفاءات وتعبئة أأحصاب املصلحة وتوعيهتم
 حداث تكوين الكفاءات /إازاكء الوعي يف لك بدل ( 8اإجام ًل) .2إازاكء الوعي بشأأن دور امللكية الفكرية والس ياحة يف التمنية احمللية
وضع مواد توعية ،و أأرشطة فيديو ،واس تحداث مواد تعلميية وإادراهجا يف
املناجه ادلراس ية

سفرايت الغري

النرش

(فرنك سويرسي)
ا ألهجزة والإمدادات
اخلدمات الفردية
التعاقدية

10,000

خدمات تعاقدية
أأخرى

الإمدادات واملواد

70,000

80,000

12,000

12,000
48,000

اجملموع

40’000

40,000

30,000

128,000

100,000

70,000

320,000

اجملموع

[هناية املرفق والوثيقة]

