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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثانية والعشرون

جنيف ،من  19اإىل  23نومفرب 2018
ملخص دراسة عن امللكية الفكرية والسياحة والثقافة :دعم األهداف اإلمنائية والنهوض بالرتاث الثقايف

يف مصر

من اإعداد الس يدة مي حسن ،مؤسسة برانمج "مدريب امللكية الفكرية" ،وحمامية يف جمال امللكية الفكرية وابحثة ميدانية،
ومدربة أ
ابلاكدميية الوطنية للملكية الفكرية (الناش ئة)

 .1حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ملخص دلراسة عن "امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع ا ألهداف الإمنائية
والهنوض ابلارا الثقايف يف مر" ُأعدَّت يف اإطار مرشوع "امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع ا ألهداف الإمنائية
والهنوض ابلارا الثقايف يف مر وغريها من البدلان النامية" ( .)CDIP/15/7 Rev.وقد تولت الس يدة مي حسن –
ويه مؤسسة برانمج "مدريب امللكية الفكرية" ،وحمامية يف جمال امللكية الفكرية وابحثة ميدانية ،ومدربة ابلأاكدميية الوطنية
للملكية الفكرية (الناش ئة) – اإعداد هذه ادلراسة ابلتنس يق مع أأمانة الويبو.

 .2اإن جلنة الت منية مدعوة اإىل الإحاطة عل ام
ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق
امللكية الفكرية والسياحة والثقافة :دعم األهداف اإلمنائية والنهوض بالرتاث الثقايف يف مصر

ُأعدَّ ت هذه ادلراسة يف اإطار مرشوع "امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع ا ألهداف الإمنائية والهنوض ابلارا الثقايف يف
مر وغريها من البدلان النامية" املدرج يف أأجندة الويبو للتمنية .وتبد أأ ادلراسة بعرض عام ألمهية الس ياحة والارا الثقايف يف
مر قبل الانتقال اإىل املهنيية املس تددمة يف اإجرا ادلراسة.
وتنظر ادلراسة يف الفرص القامئة لس تددام مجموعة أأدوات امللكية الفكرية ،ومهنا العالمات التجارية وحق املؤلف واحلقوق
اجملاورة واملؤرشات اجلغرافية والتصاممي والربا ات وا ألرسار التجارية ،يف الهنوض ابلس ياحة والارا الثقايف يف مر .وككفف
ادلراسة أأيض اا عن التحدايت الراهنة املرتبطة ابمللكية الفكرية ،وخباصة من حيث الوعي والإدارة والس ياسات وا ألطر املؤسس ية
والقانونية ،مع التفديد عىل رضورة معاجلة الثغرات احملددة.
وكركز ادلراسة عىل أأربعة "معامل" س ياحية اختارهتا جلنة توجهيية وطنية خاصة عىل أأسا مكوانهتا الس ياحية املممة مثل املوارد
الطبيعية والثقافية اخلالبة واملنتجات ا ألصلية القامئة عىل املنفأأ واملمرجاانت التقليدية من قبيل احتفال تعامد الفمس عىل وجه
رمسيس الثاين .ويف لك حاةلُ ،حللت اإماكانت الاس تفادة من أأصول امللكية الفكرية الاكمنة يف لك موقع .واس ُتددمت املواقع
مرجع اا لوصف أأنواع خمتلفة من الس ياحة يف مر ولكما يندرج فامي يُعرف ابمس "الس ياحة التيريبية".
أأما الطريق بني أأسوان والنوبة املعروف قدمي اا ابمس "بالد اذلهب" ،فقد اختري ألمهيته يف الس ياحة الثقافية والارفهيية والزراعية
والعالجية .ونظرت ادلراسة يف أأدوات امللكية الفكرية املس تددمة يف الس ياحة واليت تفمل السلع واخلدمات الناش ئة عن
اجلولت يف املعابد واملقابر والكنو ا ألررية والكناسس والعمرة القدمية وا ألدررة والتقاليد الففمية مثل اللغات والددا واحلاكايت
وا ألمثال اإضافة اإىل ا أل اي التقليدية والرقصات الفعبية وا ألغاين .و أأما طريق واحة س يوة ،فقد ركز عىل أأدوات امللكية الفكرية
املس تددمة يف س ياحة املغامرات والرفاهية اليت تفمل رحالت السفاري و أأنفطة الزتجل عىل الرمال والعالج ابلرمال والس باحة
يف الينابيع املعدنية فض اال عن الصناعات احمللية واحلرف اليدوية ا ألصيةل وفنون التطررز وتقاليد الطميي املري املتيسدة يف
ا ألطعمة الذليذة الوافدة من لك هجة .و أأما رحةل العائةل املقدسة ،فقد اختريت للس ياحة الروحية ألهنا طريق جح فريد ومتعدد
ا ألداين يفمل العديد من املعامل وميتد من سينا يف الرشق اإىل أأس يوط يف اجلنو  .و أأما املتحف القويم للحضارة املرية ،فقد
اختري لتحليل اس تددام امللكية الفكرية يف الس ياحة التعلميية والثقافية ألنه أأول متحف للحضارات يف العامل العريب واملتحف
الوحيد يف مر اذلي يعرض لك عصور احلضارة املرية ول س امي عن طريق احلرف والصناعات.
وتسلط ادلراسة الضو عىل احلالت الناحجة للهنوض ابلس ياحة والارا الثقايف وصلهتا ابس تددام امللكية الفكرية ،مع توفري عدد
من التوصيات ملواهجة التحدايت احملددة .وتنطوي التوصيات عىل تدابري لصون هوية الوهجات الس ياحية والسمت التقليدية للك
موقع مع الاس تفادة من املزية التنافس ية ل ألعمل التجارية احمللية يف جمال الس ياحة .وقد أأقرت ادلراسة بدور خمتلف أأدوات
امللكية الفكرية يف خمتلف الس ياقات مع التفديد عىل أأمهية نظام العالمات التجارية أأساس اا لتوس مي وهجات حمددة بنا عىل
طابعما الفريد ،مبا يضمن " أأصاةل" التيربة الس ياحية فض اال عن أأصاةل السلع واخلدمات اليت حيصل علهيا الساوحون .ويؤدي نظام
حق املؤلف دور اا أأيض اا يف حمية العنارص الثقافية املوجودة يف لك الوهجات املذكورة أدنف اا وخباصة يف املتاحف .ويف بعض
احلالت ،قد يساعد اس تددام تسميات املنفأأ يف توس مي منتجات عالية اجلودة كرتبط ببعض الوهجات الس ياحية فزييد ذكل من
فرص التمنية احمللية.
[هناية املرفق والوثيقة]

