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CDIP/22/14 REV. 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2018رب نومف 21 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الثانية الدورة
 2018نومفرب  23إىل  19جنيف، من 

وبلدان وسياحة املأكوالت يف بريو امللكية الفكرية بشأن  معدلمشروع اقرتاح 
 سياحة املأكوالت نميةتالفكرية ألغراض امللكية تسخري نامية أخرى: 

 األمانة من إعداد

  CDIP/21/14الوثيقة والعرشين اديةيف دورهتا احل )جلنة التمنية( اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةانقشت  .1

غراض تمنية الس ياحة وفن امللكية الفكرية والس ياحة وفن الطهي  يف بريو: تسخري امللكية الفكرية ألاملتعلقة ابملرشوع بشأن 

 خاللوالمتست من وفد بريو مراجعته بدمع من األمانة يك تنظر فيه "ابقرتاح املرشوع  اللجنة علما . وأحاطت الطهي  يف بريو

 .CDIP/22/14ح يف الوثيقة اقرت د النسخة املنقحة املقرتحة من الاوتر  ".دورهتا املقبةل

للجنة، ُطلب من األمانة أن تواصل تنقيح الوثيقة الثانية والعرشين ة بعد جوةل أوىل من املناقشات يف ادلورو  .2

CDIP/22/14 ،مرشوع معدل.اقرتاح مرفق هذه الوثيقة يتضمن فقا ذلكل، ومزيانية تقديرية لتنفيذ املرشوع. و  التضميهن 

 اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةإن  .3

 مدعوة إىل النظر يف مرفق هذه الوثيقة.

[ييل ذكل املرفق]
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 املرفق
 

 12و 10و 1توصيات أجندة التمنية 

 رشوعوثيقة امل 

 موجز .1

 رمز املرشوع
DA_1_10_12_01 

امللكية الفكرية وس ياحة املأكوالت يف بريو وبدلان انمية  عنوانال 

أخرى: تسخري امللكية الفكرية ألغراض تمنية س ياحة 

 .املأكوالت

متزي أنشطة الويبو يف جمال املساعدة جيب أن ت  :1 ةالتوصي التمنية أجندةتوصيات 

حنو التمنية وقامئة عىل التقنية بعدة مزيات مهنا أهنا موهجة 

الطلب وتمتتع ابلشفافية، وتأخذ بعني الاعتبار األولوايت 

عىل  والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان األقل منواا 

قة يف عن تفاوت مس توايت التمنية احملق وجه اخلصوص، فضالا 

ادلول األعضاء، وينبغ  إدراج األنشطة يف أطر زمنية لتنفيذ 

الربامج. ويف هذا الصدد، ينبغ  أن يكون تصممي برامج 

 ها ومعليات تقيميها وفقاا تنفيذاملساعدة التقنية وآليات 

 الحتياجات لك بدل عىل حدة.

 

مساعدة ادلول األعضاء عىل تطوير كفاءاهتا  :10التوصية 

وطنية يف جمال امللكية الفكرية وحتسيهنا من املؤسس ية ال

خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق 

أكرث فعالية،  الوطنية هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية

والهنوض بتوازن عادل بني حمية امللكية الفكرية واملصلحة 

 العامة. وينبغ  أن تنسحب هذه املساعدة التقنية أيضاا عىل

 املنظمت اإلقلميية ودون اإلقلميية املعنية ابمللكية الفكرية.

 

الاعتبارات اإلمنائية يف أنشطة : امليض يف إدماج 12التوصية 

املساعدة جمال املوضوعية و يف اجملاالت الويبو ومناقشاهتا 

 التقنية، وفقاا الختصاصها.
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ية املرتبطة بتقاليد الهنوض ابمللكية الفكر  إىلهيدف املرشوع  للمرشوع وجزموصف 

( الس تخداهما يف قطاع الطهي  )املأكوالت واملرشوابت

والمتكني من الس ياحة يف بريو ]ويف بدلان انمية أخرى[ 

توثيق التقاليد والثقافة يف جمال الطهي  يف لك بدل وتطويرها 

 واس تدامة اس تخداهما.

تعمتد عىل وحتقيقاا ذلكل، تُقرتح اسرتاتيجيات وإجراءات 

 من القطاعني العام نيأحصاب املصاحل الرئيس يمشاركة 

 ،جماالت الس ياحة وفن الطهي  وامللكية الفكريةواخلاص يف 

العمل معاا من أجل حتديد أدوات امللكية الفكرية من خالل 

أنشطة احملمتةل والتوصية ابالنتفاع هبا. وسيشمل ذكل تنظمي 

 الفكرية يف س ياق س ياحة تهنض بفوائد الانتفاع ابمللكية

 املأكوالت.

 ونتاجئ املرشوع املرتقبة يه التالية: 

توثيق تقاليد الطهي  )املأكوالت واملرشوابت(  (أ)

اس تخداهما يف بريو ]ويف بدلان انمية وتشجيع 

 أخرى[.

وزايدة القمية املضافة حفز النشاط الاقتصادي  (ب)

يف قطاع س ياحة املأكوالت عن طريق الانتفاع 

د الطهي  )املأكوالت ابمللكية الفكرية املرتبطة بتقالي

ضمن ممارسات الطهي  التقليدية بواملرشوابت( )

واملنشأ اجلغرايف وجودة املكوانت ومناوةل األغذية 

مكورد وغري ذكل عىل سبيل املثال( مية السل 

 .احمللية لالس تفادة من تنوع املنتجات والتقاليد

 9و 8و 2 برانمج التنفيذ

 32و 31و 17و 16و 8و 6و 5و 4و 3و 1الربامج:  لتمنيةأجندة ارشوعات م ربامج/سائر الالصةل ب 

، DA_1_10_12_40_01 املرشوع املرشوعات:

امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع األهداف اإلمنائية 

؛ والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية

وتوس مي  امللكية الفكرية، DA_4_10_01واملرشوع 
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يف البدلان النامية والبدلان األقل  طوير األعملاملنتجات لت

تعزيز قدرات املؤسسات ، DA_10_05؛ واملرشوع منواا 

واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد 

 الوطين ودون اإلقلمي  واإلقلمي 

 الربانمج واملزيانية يفالصةل ابلنتاجئ املرتقبة 
جيات وخطط وطنية يف جمايل اسرتاتي  :1 .3النتيجة املرتقبة 

 .الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع األهداف اإلمنائية الوطنية

 

زة للموارد البرشية القادرة  :2 .3النتيجة املرتقبة  كفاءات معزَّ

عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية 

دلان الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية والب

 .األقل منواا والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر

 شهراا  36 مدة املرشوع

 فرنك سويرسي 500 540املزيانية اإلجملية:  مزيانية املرشوع

 فرنك سويرسي لنفقات خالف املوظفني 000 353مهنا 

، 2فرنك سويرسي لنفقات املوظفني )ف 500 187و

50)% 

 وصف املرشوع .2

 لموضوعل مقدمة 1 .2

 من مصادر ادلخل الرئيس ية لبعض البدلان النامية. وهو مصدر قطاع الس ياحة حالياا إيرادات كبرية للبدلان يدر  

 :بعنوان "دراسة سوقية 2016( يف عام PROMPERÚووفقاا دلراسة أصدرهتا واكةل تمنية الصادرات والس ياحة يف بريو )
 ( والقلعة الضائعةيف املائة 59الرئيس ية للس ياح يه املأكوالت التقليدية ) اصداملقحتليل س ياحة املأكوالت يف بريو"، اكنت 

من الس ياح  يف املائة 82(. وكشفت ادلراسة أن يف املائة 61) تنوعة( واملناظر الطبيعية امل يف املائة60) (ماتشو بيتشو)
يف العامل للس نة السادسة عىل ملأكوالت وذلكل، اكنت بريو أفضل وهجة لس ياحة ا لس ياحة املأكوالت.بريو وهجةا  قصدوني

 .وفقاا لربانمج "جائزة وهجات السفر العاملية" 2017يف عام  التوايل

 ترتبط حول العامل؛ ولكها منتجات اجلودةيرجع الفضل إىل مأكوالت بريو يف انتشار مسعة املنتجات الوطنية املتنوعة والرفيعة و 
 .فيهلصناعة واملعاجلة التقليدية وأساليب الزراعة وا تهوبيئ  بتارخي البدل
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والوصفات، منتجات زراعية ومكوانت وأساليب إنتاج وطهي  )الباشاماناك مثالا(  املأكوالتويشمل مطبخ بريو، إضافة إىل 
ح مطبخ بريو اجملال لتمنية الزراعة والرثوة احليوانية والسمكية عن طريق زايدة سذكل، يف بومعدات الطهي  وعادات األلك. و 

 .جودة املنتجات يف ريف بريوب عىل املنتجات الوطنية، فضالا عن إاتحة فرص جتارية جديدة واملطالبة بزايدة الطل

اليت طهي  ال كتشاف فنون اب سمح للزوارس ياحة املأكوالت اليت ت الطلب عىل وأدى الاعرتاف ادلويل مبطامع بريو إىل زايدة 
 س ياحة املأكوالتشمل ت وأساليب الطهي  الابتاكرية. و  اندماج املأكوالتوصلت إلينا عن طريق و القدمية عرفهتا أجيال بريو 
فضالا عن األسواق واملتاجر  املأكوالت التقليدية الوطنيةومزارع تنتج املكوانت املس تخدمة يف  فاخرةزايرات إىل مطامع 

 ُ  املنتجات. ويشارك الزوار أيضاا يف دروس طبخ وجلسات تذوق.تكل باع فهيا اليت ت

مناطق يف اجملمتعات املوجودة يف  الاقتصادية والاجامتعيةلتوفري ظروف مواتية للتمنية املتاحة الفرص  مما س بق نيَّ تتبو 
وهذا أمر ميكن أيضاا أن . قرتاحات يف جمال امللكية الفكريةالالتقدمي  منصةجذب الاستامثرات وإقامة و  س ياحية حممتةل
بريو يف تسخري أدوات امللكية الفكرية ألغراض حتسني الهنوض بقطاع  بدلان انمية أخرى ترغب عىل غرارينطبق عىل 

 س ياحة املأكوالت فهيا.

هرة، االس ياحة حتتاج إىل عدد كبري من العمةل امل ورشاكتدير ابذلكر أن اخلدمات املقدمة يف املطامع وسالسل الفنادق جو 
 املزارعني وأحصاب املطامع. لصاحلليدية قمية املنتجات التق  ويرفع الوظائف اجليدة األجر نس بةيزيد مما 

 تس تجيب الحتياجات ومن مث، تؤدي اجلهات الرئيس ية العامةل يف جمال الطهي  دوراا رئيس ياا يف توفري خدمات عالية اجلودة
ة من الاس تخدام الاسرتاتيج  لنظام امللكية الفكري ةري باس تفادة ك أن تس تفيد  لتكل اجلهات . وذلكل، ميكناخلاصة لس ياحا

طهاة مثالا أن يس تخدموا العالمات التجارية واألسمء التجارية وشعارات اإلعالانت كبار ال ميكن ل  . إذاأنشطهتإطار يف 
ملن ميدمه املبتكرة. وميكن أيضاا  همأسمء أطباق  عىل قحقو  متكلمطامعهم بل ميكهنم  املقدمة يفلتسويق املنتجات واخلدمات 

من نظام امللكية الفكرية عن طريق اس تخدام العالمات امجلاعية  الاس تفادةاملزارعني(  مثل) موهنااليت يس تخدملكوانت اب
 وعالمات التصديق وتسميات املنشأ واألصناف النباتية واملعارف التقليدية والفوللكور وغريها.

نيَّ بوضوح من إحصاءات ، كم يتبومع ذكل، ال يوجد اس تخدام مكثَّف للملكية الفكرية يف قطاَع  الس ياحة والطهي  يف بريو
فقط من  يف املائة 5.6 نس بة أن ( اليت كشفتINDECOPI) الوطين لدلفاع عن املنافسة وحمية امللكية الفكريةاملعهد 

وهذا ما قد  اكنت تتعلق خبدمات املطامع والضيافة. 2017عام  خاللمجموع العالمات التجارية اليت جسَّلها مقميون يف بريو 
 يف بدلان انمية مماثةل.أيضاا  يكون عليه احلال

الطهي  عىل األنشطة حتليل الفوائد احملمتةل اليت قد تعود هبا امللكية الفكرية املرتبطة بتقاليد دف املرشوع س هتسي وعليه، 

 يف هذا الصدد.، فضالا عن إذاكء الوع  يف بريو ويف بدلان انمية أخرىمضن قطاع س ياحة املأكوالت الاقتصادية 

 افاألهد .2.2

 العام: الهدف

( الس تخداهما يف قطاع الهنوض ابمللكية الفكرية املرتبطة بتقاليد الطهي  )املأكوالت واملرشوابتهيدف املرشوع إىل 

 الس ياحة والمتكني من توثيق تقاليد الطهي  يف لك بدل وتطويرها واس تدامة اس تخداهما.

 أهداف حمددة:
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ماكتب امللكية  اليت تضمعنية بس ياحة املأكوالت والسلطات الوطنية تكوين كفاءات اجلهات الاقتصادية الفاعةل امل  -1

األدوات والاسرتاتيجيات يف جمال امللكية الفكرية وتس تفيد من هذه األدوات الفكرية يك تس تخدم 

والاسرتاتيجيات إلضافة القمية اليت متزي منتجاهتا وخدماهتا، فضالا عن تنويع أنشطهتا الاقتصادية مع مراعاة 

 اليد والثقافة احمللية.التق

 إذاكء الوع  مبا ينطوي عليه الانتفاع ابمللكية الفكرية من إسهامات ممكنة يف أنشطة س ياحة املأكوالت. -2

 سرتاتيجيةالا 3 .2

 النطاق. ألف

 ائدة أخرى.ر وثالثة بدلان سينفَّذ املرشوع يف بريو 

 معايري اختيار البدلان املس تفيدة .ابء

 مجةل من املعايري مهنا ما ييل:عيل للبدلان الرائدة الثالثة األخرى عىل الاختيار الفس يعمتد 

وإجياد وطأة الفقر للتمنية اإلقلميية وختفيف وجود س ياسات إمنائية وطنية/إقلميية تعترب س ياحة املأكوالت أداة  .1

 .والتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية بصفة عامةومتكني املرأة والش باب فرص للعمل 

 ذب الس ياحة.تبوجود مأكوالت معينة جت  زيإقلمي يمت/بدل .2

يف والقدرة عىل الابتاكر  التنافس يةالقدرة لتعزيز  عىل مس توى املرشوعات واملس توى الس يايسهامتم الاإبداء  .3

 األنشطة مضن قطاع س ياحة املأكوالت.إطار 

 امته.لتنفيذ املرشوع بفعالية واس تدبتخصيص املوارد الالزمة الزتام البدل  .4

 اا يتضمن وصفاا موجزاا للعنارص املشار إلهيا أعاله.ادلول األعضاء املهمتة ابملشاركة يف املرشوع اقرتاحوس تقدم 

 التنفيد اسرتاتيجيةجمي. 

 املرشوع ومهنا ما ييل: أهدافهتدف الاسرتاتيجية إىل حتديد األنشطة الكفيةل بتحقيق 

 : أنشطة البحث1الاسرتاتيجية  .1

ترمس خرائط تقاليد الطهي  الرئيس ية دراسة نطاق عن قطاع س ياحة املأكوالت يف لك بدل رائد إعداد  :1 .1اإلجراء 

 ( مضن البدلان املعنية.)املأكوالت واملرشوابت

يف جماالت الس ياحة وفن  ةالرئيس يصاحبة املصلحة عقد مائدة مس تديرة جتمع الكياانت العامة واجلهات : 2 .1اإلجراء 

واكةل تمنية الصادرات و  (MINCETUR)وزارة التجارة اخلارجية والس ياحة أي )الطهي  وامللكية الفكرية يف لك بدل 

 (AHORAللفنادق واملطامع واملرافق املرتبطة هبا ) ومجعية بريو( APEGA)ومجعية بريو لفن الطهي   والس ياحة يف بريو
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الشخصيات املؤثرة يف الرأي العام يف القطاع و ( يف حاةل بريواملنافسة وحمية امللكية الفكرية املعهد الوطين لدلفاع عن و 

)أي غاس تون أكوريو وفريجيليو مارتيزن وغريمه يف حاةل بريو( هبدف املناقشة ومجع املعلومات بشأن التحدايت احلالية 

 وس بل التصدي لها. املواهجة يف قطاع س ياحة املأكوالت واملتعلقة ابمللكية الفكرية

ا تنطوي عليه تقاليد طهي  خمتارة من جماالت سلسةل القمية املرتبطة ابمللكية الفكرية يف لك ملحتليل إعداد : 3 .1اإلجراء 

وسيس هتدف هذا اإلجراء الثالث حتديد أدوات ابالستناد إىل دراسة النطاق املذكورة ونتاجئ املائدة املس تديرة.  بدل رائد

ية احملمتةل اليت ميكن اس تخداهما للهنوض ابلتقاليد اخملتارة عىل مدى سلسةل القمية اخلاصة هبا )أي أدوات امللكية الفكر 

 ها(.وإنتاهجا وتوفري  ددةاحمل اجملاالتبتصممي تكل امللكية الفكرية املرتبطة 

 القمية املرتبطة ابمللكية الفكرية تقامس التحليل املذكور ملا تنطوي عليه تقاليد طهي  خمتارة من جماالت سلسةل: 4 .1اإلجراء 

لتقدمي تعليقاهتم عليه ومراجعهتم هل قبل إعداد الوثيقة  2 .1مع املشاركني يف املائدة املس تديرة املشار إلهيا يف اإلجراء 

 الهنائية.

 : أنشطة تكوين الكفاءات2الاسرتاتيجية  .2

والنتاجئ الناش ئة عن أنشطة البحث املضطلع هبا يف البدل  تُعرض خاللها التوصياتتنظمي ندوة يف لك بدل رائد : 2اإلجراء 

 الرائد املعين.

 : أنشطة إذاكء الوع 3الاسرتاتيجية  .3

 .يف خمتلف البدلان الرائدة أجريتالتجارب ونتاجئ ادلراسات اليت تُعرض خاللها تنظمي ندوة دولية : 1 .3اإلجراء 

استناداا إىل ما ات الرئيس ية املتوصل إلهيا يف خمتلف البدلان املس تفيدة إعداد مجموعة من النتاجئ والاس تنتاج: 2 .3اإلجراء 

 .أوسعابملوضوع عىل نطاق امجلهور إذاكء وع  س بق ذكره أعاله مما سيسهم يف 

 ختفيف وطأهتااخملاطر احملمتةل وتدابري دال. 

دلان بال مس توى ادلمع املُقدم من  التعاون املس متر مع السلطات الوطنية وهجات التنس يق أمر أسايس لتحديد: 1اخلطر 

 الع ابألنشطة عىل حنو سلس وتنفيذ املرشوع يف الوقت املناسب.طوالاض الرائدة

مدير املرشوع مشاورات دقيقة ويلمتس مشاركة الرشاكء احملليني التامة يف  جريلمخاطر، س يل اا ختفيف: 1التخفيف  تدبري

 .تنفيذ األنشطة

 .دة يف بدل رائد خمتار دون تنفيذ املرشوعقد حتول الظروف السائ: 2اخلطر 

ت تكل املناقشات، جيوز تعليق أو إرجاء تنفيذ 2التخفيف  تدبري : ينبغ  الاس مترار يف إجراء املناقشات الالزمة. وإذا تعرث 

 املرشوع يف البدل.

والهنوض بني امللكية الفكرية بشأن القوامس املشرتكة  تنيخلربة واملعرفة الالزم اب يمتتعونخرباء صعوبة حتديد : 3اخلطر 

 بس ياحة املأكوالت.
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واكالت األمم املتحدة املتخصصة و/أو سائر التعاون يف أقرب فرصة ممكنة مع  رساءالسع  إىل إينبغ  : 3التخفيف  تدبري

 .صناديقها و/أو براجمها املعنية

 والتقيمي س تعراضالا .3

 اجلدول الزمين الس تعراض املرشوع 1 .3

م تقري  التمنية. ر مرحيل س نوي يك تنظر فيه جلنةس يقدَّ

م إىل اللجنة. فور اس تكمل املرشوعوس ُيجرى تقيمي ذايت هنايئ   ويقدَّ

 .التقيمي الهنايئ املس تقل فور اس تكمل املرشوع ويقدمه إىل اللجنةعن  اا استشاري خاريج تقرير خبري وس يعد 

 التقيمي اذلايت للمرشوع 2 .3

 (مؤرشات النتاجئجناز الناحج )مؤرشات اإل نتاجئ املرشوع

 بناء عىل معايري اختيار متفق علهيا(؛اختيار ثالثة بدلان ) .اختيار ثالثة بدلان رائدة )إضافة إىل بريو(

 .لتنفيذ املرشوع يف البدلانهجات تنس يق تعيني 

ها )خطة للك بدل لتنفيذ املرشوع واعامتدصياغة أربع خطط  .اعامتد خطط بشأن املرشوع عىل املس توى القطري

 رائد(.

إعداد أربع دراسات نطاق عن قطاع س ياحة املأكوالت 

 )دراسة للك بدل رائد(.

 رمس خرائط جمدية لتقاليد الطهي  يف لك بدل رائد.

يف الكياانت العامة واجلهات صاحبة املصلحة حتديد 

 جماالت فن الطهي  والس ياحة وامللكية الفكرية.

 املعنية يف لك بدل رائد. اجلهات صاحبة املصلحةحتديد 

عقد مائدة مس تديرة يف لك بدل رائد مع اجلهات صاحبة 

املصلحة املعنية يف قطاع  س ياحة املأكوالت وامللكية 

 الفكرية.

كبرية من املشاركني يف املوائد املس تديرة مئوية بلغت نس بة 

امللكية الفكرية  قطاع عن فائدة حتسني مواهجة التحدايت يف 

 أكوالت.وس ياحة امل

إعداد حتليل ملا تنطوي عليه تقاليد طهي  خمتارة من 

جماالت سلسةل القمية املرتبطة ابمللكية الفكرية يف لك بدل 

اليت ميكن أدوات امللكية الفكرية احملمتةل بتحديد رائد 

اس تخداهما للهنوض بتقاليد الطهي  اخملتارة عىل مدى 

 سلسةل القمية اخلاصة هبا.

ية الفكرية اجملدية اليت ميكن اس تخداهما أدوات امللك حتديد 

للهنوض بتقاليد الطهي  اخملتارة عىل مدى سالسل القمية 

 اخلاصة هبا. 



CDIP/22/14 Rev. 
Annex  
8 
 

 

 

تنظمي أربع ندوات )واحدة يف لك بدل رائد( يُعرض خاللها 

ما تنطوي عليه تقاليد طهي  خمتارة من جماالت حتليل 

 سلسةل القمية املرتبطة ابمللكية الفكرية.

ئوية كبرية من املشاركني يف الندوات عن بلغت نس بة م 

حتسني فهم أدوات امللكية الفكرية احملمتةل اليت ميكن 

اس تخداهما للهنوض بتقاليد الطهي  اخملتارة عىل مدى سلسةل 

 القمية اخلاصة هبا. 

تُعرض خاللها التجارب والاس تنتاجات تنظمي ندوة دولية 

 املرشوع يف لك بدل رائد.تنفيذ اخلاصة ب 

ر اجلهات صاحبة املصلحة املعنية يف قطاع  امللكية حضو 

 الفكرية وس ياحة املأكوالت من بدلان خمتلفة.

إعداد مجموعة من النتاجئ والاس تنتاجات الرئيس ية 

 املتوصل إلهيا يف خمتلف البدلان الرائدة.

اجات املتوصل إلهيا نتيجة خملتلف أنشطة حتديد وجيه لالس تنت

 ار املرشوع.البحث املضطلع هبا يف إط

ف املرشوع )مؤرشات اهدأالنجاح يف حتقيق مؤرشات  املرشوع أهداف

 (احلصائل

تكوين كفاءات اجلهات الاقتصادية الفاعةل املعنية  .4

ماكتب  اليت تضمبس ياحة املأكوالت والسلطات الوطنية 

األدوات والاسرتاتيجيات يف امللكية الفكرية يك تس تخدم 

يد من هذه األدوات جمال امللكية الفكرية وتس تف 

والاسرتاتيجيات إلضافة القمية اليت متزي منتجاهتا 

وخدماهتا، فضالا عن تنويع أنشطهتا الاقتصادية مع مراعاة 

 التقاليد والثقافة احمللية.

 س ياحة املأكوالت يف قطاعاجلهات الاقتصادية الفاعةل عدد 

اس تخدام تريم إىل تنفيذ خطط بدأت بعد املرشوع اليت 

إلضافة  ذه األدواته امللكية الفكرية والاس تفادة منأدوات 

 القمية إىل منتجاهتا أو خدماهتا.

السلطات ا هتابرش أنشطة تكوين الكفاءات اليت عدد و 

ة هذه ومدى وجاهالوطنية مبا فهيا ماكتب امللكية الفكرية 

األنشطة لتقدمي اخلدمات الاستشارية بشأن اس تخدام 

 اع س ياحة املأكوالت.أدوات امللكية الفكرية يف قط

إذاكء الوع  مبا ينطوي عليه الانتفاع ابمللكية  .5

 الفكرية من إسهامات ممكنة يف أنشطة س ياحة املأكوالت.

النس بة املئوية من املشاركني يف املوائد املس تديرة والندوات 

اذلين بلغوا عن حتسني فهم إسهامات امللكية الفكرية احملمتةل 

 .يف قطاع س ياحة املأكوالت

مس توى الاطالع عىل مجموعة النتاجئ والاس تنتاجات 

ملرشوعات واس تخداهما من جانب سائر ابالرئيس ية اخلاصة 

 ادلول األعضاء املهمتة واجلهات صاحبة املصلحة.
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 اجلدول الزمين للتنفيذ .4

 الفصول النشاط

 الرابع الثالث الثاين األول الرابع الثالث الثاين األول الرابع الثالث الثاين األول 

            X اختيار بدلان رائدة

            X هجات تنس يق يف لك بدل رائدتعيني 

يف لك بدل عن قطاع س ياحة املأكوالت نطاق إعداد دراسة 

 رائد

X X X          

 ةالرئيس ي اجلهات صاحبة املصلحةجتمع مائدة مس تديرة عقد 

لك بدل  الفكرية يف يف جماالت الس ياحة وفن الطهي  وامللكية

 رائد

   X         

تقاليد طهي  خمتارة من ا تنطوي عليه ملمسودة حتليل إعداد 

 ابمللكية الفكرية يف لك بدل رائد املرتبطةجماالت سلسةل القمية 

   X X X       

تقامس مسودة حتليل ما تنطوي عليه تقاليد طهي  خمتارة من 

كية الفكرية مع املشاركني جماالت سلسةل القمية املرتبطة ابملل 

ملراجعهتم لها وتقدمي يف املائدة املس تديرة يف لك بدل رائد 

 علهيا تعليقاهتم

      X      
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ملا تنطوي عليه تقاليد طهي  خمتارة من تقدمي التحليل الهنايئ 

جماالت سلسةل القمية املرتبطة ابمللكية الفكرية بتحديد أدوات 

 امللكية الفكرية احملمتةل

       X     

ُ ندوة وطنية يف لك بدل رائد  تنظمي عرض خاللها التوصيات ت

 والاس تنتاجات الناش ئة عن أنشطة البحث

        X    

عرض نتاجئ ادلراسات اخلاصة بلك بدل رائد تندوة دولية  تنظمي

 هاوتناقش 

         X   

النتاجئ والاس تنتاجات الرئيس ية املتوصل إعداد مجموعة من 

 يف خمتلف البدلان املس تفيدةإلهيا 

          X  

 X            التقيمي
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 إجميل املوارد حبسب لك نتيجة .5

 2019عام  (أ)

 إجميل إجميل 2019 نتاجئ املرشوع

خالف  املوظفني  

 املوظفني

خالف  املوظفني

   املوظفني

 أربع دراسات نطاق

 

48,000 

 
 

48,000 

 

48,000 

 

 ديرةأربع اجامتعات مائدة مس ت

 

60,000 

  

60,000 

 

60,000 

 

إعداد حتليل ملا تنطوي عليه تقاليد طهي  خمتارة من 

  ابمللكية الفكرية جماالت سلسةل القمية املرتبطة

15,000  15,000 15,000 

 500’62  500’62  500’62 املوظفني

 185,500 123,000 62,500   123,000 62,500  اجملموع
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 2021-2020الثنائية  (ب)

 إجميل إجميل 2021 2020 تاجئ املرشوعن 

خالف  املوظفني  

 املوظفني

خالف  املوظفني

 املوظفني

خالف  املوظفني

   املوظفني

إعداد حتليل ملا تنطوي عليه تقاليد طهي  خمتارة 

من جماالت سلسةل القمية املرتبطة ابمللكية 

 الفكرية

 45,000    45,000 45,000 

 يف اجامتع املائدة عرض التحليل عىل املشاركني

 املس تديرة للتعليق والتنقيح

 
10,000 

 
  10,000 10,000 

 أربع ندوات وطنية
 

 
 

60,000  60,000 60,000 

 دوليةندوة 
 

 
 

80,000  80,000 80,000 

 جتميع النتاجئ والاس تنتاجات الرئيس ية
 

 
 

25,000  25,000 25,000 

 التقيمي اذلايت للمرشوع
 

 
 

10,000  10,000 10,000 

 000’125  125,000  62,500  62,500 املوظفني

 355,000 230,000 125,000 175,000 62,500  55,000 62,500  اجملموع
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 موارد خالف املوظفني حبسب فئة التلكفة

 2019عام  ()أ

 (ابلفرنك السويرسي) 

 اإلجميل اخلدمات التعاقدية السفر والتدريب واملنح األنشطة

التدريب  سفر الغري ملوظفنيهممت ا

واملنح 

األخرى 

املرتبطة 

 ابلسفر

اخلدمات التعاقدية  النرش املؤمترات

 الفردية

اخلدمات التعاقدية 

 األخرى

 48,000  48,000      أربع دراسات نطاق

أربع اجامتعات مائدة 

 مس تديرة

12,000 15,000 18,000   15,000  60,000 

 إعداد حتليل ملا تنطوي عليه

تقاليد طهي  خمتارة من 

جماالت سلسةل القمية 

 املرتبطة ابمللكية الفكرية

  15,000     15,000 

 123,000  63,000   38,000 15,000 12,000 اجملموع
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 2021-2020الثنائية  ()ب

 )ابلفرنك السويرسي( 

 اإلجميل اخلدمات التعاقدية السفر والتدريب واملنح األنشطة

التدريب واملنح  سفر الغري نيهممت املوظف

األخرى 

 املرتبطة ابلسفر

اخلدمات التعاقدية  النرش املؤمترات

 الفردية

اخلدمات التعاقدية 

 األخرى

إعداد حتليل ملا تنطوي عليه 

تقاليد طهي  خمتارة من 

جماالت سلسةل القمية 

 املرتبطة ابمللكية الفكرية

  25,000    20,000 45,000 

 عرض التحليل عىل

املشاركني يف اجامتع املائدة 

 املس تديرة للتعليق والتنقيح

    10,000   10,000 

 60,000      40,000 20,000 أربع ندوات وطنية

 80,000 10,000   10,000  45,000 15,000 ندوة دولية

جتميع النتاجئ والاس تنتاجات 

 الرئيس ية

    10,000 15,000  25,000 

 10,000  10,000      التقيمي اذلايت للمرشوع

 230,000 30,000 25,000 20,000 10,000 25,000 85,000 35,000 اجملموع

 [هناية املرفق والوثيقة]
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