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ا ألصل :ابلإس بانية
التارخي 30 :أأبريل 2018

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة احلادية والعشرون

جنيف ،من  14اإىل  18مايو 2018

امللكية الفكرية والسياحة وفن الطهي يف بريو :تسخري امللكية الفكرية ألغراض تنمية السياحة
وفن الطهي يف بريو

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1يف رساةل ه ِ
وّجت اإىل ا ألمانة بتارخي  27أأبريل  ،2018قدَّم املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية
( )INDECOPIاقرتاح مرشوع بعنوان "امللكية الفكرية والس ياحة وفن الطهي يف بريو :تسخري امللكية الفكرية ألغراض
تمنية الس ياحة وفن الطهي يف بريو" يك تنظر فيه جلنة التمنية يف دورهتا احلادية والعرشين.
.2

وحيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل الرساةل املذكورة ومرفقها.

 .3اإن جلنة الت منية مدعوة اإىل النظر يف
املعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق
بريو :رئاسة جملس الوزراء
"عقد تاكفؤ الفرص بني النساء والرجال"
"س نة احلوار واملصاحلة الوطنية"
مرفق الرئاسة رمق 1101

الرساةل رمق 361-2018/PRE-INDECOPI
لامي 27 ،أأبريل 2018
اإىل الس يد ماريو ماتوس
انئب املدير العام لقطاع التمنية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
حتية طيبة وبعد،
يرسان أأن هندي اإليمك أأطيب التحيات ويرشفنا أأن ِه
نقدم اإىل مكتبمك مرشوع "امللكية الفكرية والس ياحة وفن الطهي يف بريو:
تسخري امللكية الفكرية ألغراض تمنية الس ياحة وفن الطهي يف بريو" الرايم اإىل ترسيع التمنية يف قطاعني حموريني من اقتصادان
الوطين عن طريق تعزيز اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية.
ونطلب منمك التكرم بتقدمي هذا الاقرتاح اإىل جلنة الويبو املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يك تنظر فيه ،أملني أأن يكون مضن
املرشوعات اخلاصة ابمللكية الفكرية اليت حتظى بدمع منظمتمك عىل الصعيد العامل .
ونرسل اإليمك طيه وثيقة موجزة ه ِتبني ا ألغراض وا ألهداف الاسرتاتيجية وا ألنشطة املزمعة يف اإطار املرشوع.
وإاذ نشكرمك عىل حسن اهامتممك بطلبنا ،نؤكد لمك رغبتنا ادلامئة يف توطيد التعاون وتبادل اخلربات والكفاءات بني مؤسس تينا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام والتقدير،
[اخلمت والتوقيع]
اإيفو غاغليويف بيريسييش
رئيس جملس الإدارة
املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية ()INDECOPI
 – Calle De Ia Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perúالهاتف224 7800 :
الربيد الإلكرتوين – consultas@indecopi.gob.pe :املوقع الإلكرتوينwww.indecopi.gob.pe :
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املرشوع
 .1امللخص
العنوان

امللكية الفكرية والس ياحة وفن الطهي يف بريو :تسخري امللكية الفكرية ألغراض تمنية
الس ياحة وفن الطهي يف بريو

وصف موجز للمرشوع

يسعى املرشوع اإىل إازاكء الوع العام ابمللكية الفكرية وتعزيز اس تخدام نظام امللكية الفكرية
يف قطا َع الس ياحة والطهي من أأجل ترسيع تمنية قطاع الطهي يف بريو والاس تخدام
املس تدام والرش يد للتقاليد والثقافة يف اإضفاء قمية عىل السلع واخلدمات الوطنية.
وذلكل ،تنطوي الاسرتاتيجيات وا ألنشطة املزمعة عىل التعاون مع اجلهات الرئيس ية العامةل
يف جمالت الس ياحة والطهي وامللكية الفكرية من القطاعني العام واخلاص ،بغية اإعداد خطة
معلية لتمنية الس ياحة وفن الطهي ابس تخدام أأدوات امللكية الفكرية.
وسعي ًا اإىل توعية تكل اجلهات ،يُقرتح تنظمي فعالية تسلط الضوء عىل مزااي اس تخدام امللكية
الفكرية يف َ
جماَل الس ياحة والطهي .
وحرص ًا عىل صون فنون الطهي التقليدية يف بريو ،يُقرتح بلورة اإطار "املنتجات التقليدية
املضمونة" وتنظميه قانو ًان استناد ًا اإىل حتليل قوانني بريو القامئة يف جمال امللكية الفكرية وتأأثري
ذكل الإطار القانوين عىل الصعيد ادلوَل.

النتيجتان املنشوداتن

صون جودة مأأكولت بريو التقليدية وحتسني الابتاكر فهيا.
حتفزي ا ألنشطة الاقتصادية املرتبطة ابلطهي والس ياحة يف بريو وزايدة قميهتا املضافة عن
طريق تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية (مع ضامن مث ًال اتباع أأساليب الطهي التقليدية وضامن
املصدر اجلغرايف للمكوانت املس تخدمة وجودهتا واملناوةل السلمية ل ألغذية وما اإىل ذكل)
بوصفها أأداة تتيح الاس تفادة من التنوع الكبري للمنتجات الحملية واملعارف التقليدية اليت ترتكز
علهيا تكل ا ألنشطة.

مدة املرشوع
مزيانية املرشوع

 36شهراً
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 .2وصف املرشوع
 1.2معلومات أأساس ية
يدر قطاع الس ياحة حالي ًا اإيرادات كبرية للبدلان عام ًة وقد يكون من مصادر ادلخل الرئيس ية لبعض البدلان النامية.
ِ
ووفق ًا دلراسة أأصدرهتا واكةل تمنية الصادرات والس ياحة يف بريو ( )PROMPERÚيف عام  2017بعنوان "دراسة سوقية:
حتليل س ياحة املأأكولت يف بريو" ،اكنت املقاصد الرئيس ية للس ياح يه املأأكولت التقليدية ( )%59والقلعة الضائعة (ماتشو
بيتشو) ( )%60واملناظر الطبيعية املتنوعة ( .)%61وكشفت ادلراسة أأن  82ابملئة من الس ياح يقصدون بريو وّج ًة
لس ياحة املأأكولت .وذلكل ،اكنت بريو أأفضل وّجة لس ياحة املأأكولت يف العامل للس نة السادسة عىل التواَل وفق ًا لربانمج
"جائزة وّجات السفر العاملية".
ويرجع الفضل اإىل مأأكولت بريو يف انتشار مسعة املنتجات الوطنية املتنوعة والرفيعة اجلودة حول العامل؛ ولكها منتجات ترتبط
بتارخي البدل وبيئته و أأساليب الزراعة والصناعة واملعاجلة التقليدية فيه.
ويشمل مطبخ بريو ،اإضافة اإىل املأأكولت والوصفات ،منتجات زراعية ومكوانت و أأساليب اإنتاج وطهي (الباشاماناك مث ًال)
ومعدات الطهي وعادات الألك .وبذكل ،يفتح مطبخ بريو اجملال لتمنية الزراعة والرثوة احليوانية والسمكية عن طريق زايدة
الطلب عىل املنتجات الوطنية ،فض ًال عن اإاتحة فرص جتارية جديدة واملطالبة بزايدة جودة املنتجات يف ريف بريو.
و أأدى الاعرتاف ادلوَل مبطامع بريو اإىل زايدة س ياحة املأأكولت اليت تتيح اكتشاف فنون الطهي القدمية اليت وصلت اإلينا
عن طريق اندماج املأأكولت و أأساليب الطهي الابتاكرية .ويشمل ذكل زايرات اإىل مطامع فاخرة ومزارع تنتج املكوانت
املس تخدمة يف املأأكولت التقليدية الوطنية فض ًال عن ا ألسواق واملتاجر اليت تُباع فهيا تكل املنتجات .ويشارك الزوار أأيض ًا
يف دروس طبخ وجلسات تذوق.
وتتب َّني مما س بق الفرص الهائةل اليت تنطوي علهيا التمنية الاقتصادية والاجامتعية للمناطق الس ياحية الحممتةل من حيث جذب
الاستامثرات وإاقامة منصة لتقدمي الاقرتاحات يف جمال امللكية الفكرية.
ومن اجلدير ابذلكر أأن اخلدمات املقدمة يف املطامع وسالسل الفنادق ورشاكت الس ياحة حتتاج اإىل عدد كبري من العامةل
املاهرة ،فزييد ذكل من عدد الوظائف اجليدة ا ألجر ويرفع من قمية املنتجات التقليدية لصاحل املزارعني و أأحصاب املطامع.
ومن مث ،تؤدي اجلهات الرئيس ية العامةل يف جمال الطهي دور ًا رئيس ي ًا يف توفري خدمات عالية اجلودة تس تجيب لحتياجات
الس ياح .وذلكل ،ميكن لتكل اجلهات الاس تفادة كثري ًا من الاس تخدام الاسرتاتيج لنظام امللكية الفكرية يف أأنشطهتم.
اإذ ميكن للطهاة مث ًال أأن يس تخدموا العالمات التجارية وا ألسامء التجارية وشعارات الإعالانت لتسويق املنتجات واخلدمات
اليت ت ِهقدهما مطامعهم بل ميكهنم متكل حقوق عىل أأسامء ا ألطباق املبتكرة .وميكن أأيض ًا ملزودي املكوانت (مثل املزارعني) أأن
يس تفيدوا من نظام امللكية الفكرية عن طريق اس تخدام العالمات امجلاعية وعالمات التصديق وتسميات املنشأأ وا ألصناف
النباتية واملعارف التقليدية والفوللكور وغريها.
ولعل نظام "املنتجات التقليدية املضمونة" طريقة أأخرى محلاية فن الطهي ومكوانته يف بريو اإذ هيدف هذا النظام اإىل حامية
املنتجات والوصفات التقليدية.
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ومع ذكل ،ل يوجد اس تخدام مكث َّف للملكية الفكرية يف قطا َع الس ياحة والطهي يف بريو ،كام َّ
يتبني بوضوح من اإحصاءات
املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية ( )INDECOPIاليت كشفت أأن  5.6ابملئة فقط من مجموع
العالمات التجارية اليت جسَّلها مقميون يف بريو خالل عام  2017اكنت تتعلق خبدمات املطامع والضيافة.
وفض ًال عن ذكل ،ل هِ
ينظم القانون الوطين حالي ًا عنارص مثل "املنتجات التقليدية املضمونة"؛ فيحد ذكل من اإماكنية حامية
املنتجات والوصفات التقليدية الوطنية.
 2.2ا ألهداف
الهدف العام:
تعزيز اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف قطا َع الس ياحة والطهي .
الهدفان اخلاصان:
.1

تعزيز كفاءات اجلهات الاقتصادية املعنية بقطا َع الس ياحة والطهي فض ًال عن الهيئات الوطنية ،ومهنا
ماكتب امللكية الفكرية ،يف جمال اس تخدام أأدوات واسرتاتيجيات امللكية الفكرية والاس تفادة مهنا يف اإضفاء
قمية عىل السلع واخلدمات الوطنية ومتيزيها عن غريها وزايدة تنوع أأنشطهتا الاقتصادية مع احرتام التقاليد
والثقافة الحملية.

.2

بلورة اإطار "املنتجات التقليدية املضمونة" وتنظميه قانو ًان من أأجل صون املنتجات والوصفات التقليدية يف
بريو وحاميهتا.

 3.2الاسرتاتيجية
هتدف الاسرتاتيجية اإىل حتديد ا ألنشطة الكفيةل بتحقيق َ
هديف املرشوع ومهنا ما ييل:
)1

حمور العمل  - 1الرتوجي والتوعية
النشاط  :1.1عقد اجامتع مو َّجه اإىل اجلهات الرئيس ية املعنية ابلس ياحة والطهي وامللكية الفكرية يف بريو من
القطاعني العام واخلاص ،ول س امي حبضور وزارة التجارة اخلارجية والس ياحة ( )MINCETURوواكةل تمنية
الصادرات والس ياحة يف بريو ( )PROMPERÚومجعية بريو لفنون الطهي ( )APEGAورابطة الفنادق
واملطامع يف بريو ( )AHORAواملعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية ()INDECOPI
وقادة الر أأي يف القطاع (غاس تون أأكوريو وفريجيليو مارتينزي وغريهام).
النشاط  :2.1اإعداد تقرير أأوَل عن حاةل امللكية الفكرية يف قطا َع الس ياحة والطهي لالستناد إاليه يف حتديد
اجملالت املرتبطة ابمللكية الفكرية عىل طول سلسةل القمية.
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النشاط  :3.1تنظمي ندوة دولية يف بريو بشأأن امللكية الفكرية وفن الطهي والس ياحة لتسليط الضوء عىل
س بل مسامهة امللكية الفكرية يف تمنية القطاعني (عن طريق اس تخدام تسميات املنشأأ مث ًال أأو اعامتد عالمات
جامعية للمنتجات التقليدية أأو بناء السمعة ابس تخدام أأدوات امللكية الفكرية).
)2

حمور العمل  - 2التواصل مع السوق
النشاط  :1.2وضع خطة لس تخدام أأدوات امللكية الفكرية يف ربط ا ألنشطة الاقتصادية املتعلقة ابلس ياحة
وفن الطهي اب ألسواق؛ يك تكون دلي ًال لتيسري اس تخدام اجلهات العامةل يف السوق لتكل ا ألدوات.
النشاط  :2.2تقيمي نواجت تنفيذ اخلطة املذكورة يف النشاط  1.2من أأجل اإدخال التعديالت أأو التغيريات
الالزمة ليك حتدث اخلطة أأثر ًا أأكرب.

)3

حمور العمل  - 3التنظمي
النشاط  :1.3تقيمي الإطار املؤسيس يف بريو مث اإعداد وتنفيذ لواحئ يف جمال "املنتجات التقليدية املضمونة"
تيرس توسع
بغية اس تخدام هذه ا ألداة يف بناء مسعة تؤدي اإىل تعزيز ا ألنشطة الاقتصادية يف قطاع الطهي و ه ِ
القطاع وحاميته عىل الصعيد ادلوَل.
[هناية املرفق والوثيقة]

