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 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الرابعة الدورة
 2019 نومفرب 22اإىل  18ن جنيف، م

 "امللكية الفكرية يف السياحة والثقافة يف سري النكاعن  دراسةالملخص 
عداد  مانةمن اإ  الأ

اليت  ،"امللكية الفكرية يف الس ياحة والثقافة يف رسي لناكعن راسة ادل"حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ملخص  .1

طار مرشوع  يفُأعّدت  ها مللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص وغي ااإ

حمارض رئييس ، وهو نيشانتا سامبات بنش هييوا ادلكتور وأأعّد هذه ادلراسة   (..CDIP/15/7 Rev) النامية البدلان من

 . وميكن الاطالع عىل اكمل ادلراسة عرب الرابط التايل:لكية احلقوق جبامعة كولومبو يف

ertaken.htmlagenda/work_und/ardevelopment/-https://www.wipo.int/ip. 

ن .2 ىل الإحاطة علاًم  جلنة التمنية اإ مدعوة اإ

 ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[

 

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/work_undertaken.html
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 املرفق
 

 امللكية الفكرية يف الس ياحة والثقافة يف رسي لناك

طار مرشوع جلنة  رشاف خرباء الويبو واللجنة  )الويبو( لتمنيةاأأعّد اخلبي الاستشاري الوطين هذه ادلراسة يف اإ حتت رعاية واإ
عداد دراسة شامةل عن رسي لناك  التوجهيية الوطنية املعنية ابمللكية الفكرية يف الس ياحة والثقافة. وهيدف هذا املرشوع ىل اإ اإ

املزية التنافس ية  تعزيزفكرية الوطين يف اللكية امل أأفضل املامرسات اخلاصة ابلس تخدام الناحج لنظام من أأجل حتديد وتوضيح 
قلمييةلقطاع الس ياحة والهنوض ابملعارف والتقاليد والثقافة الوطنية و/أأو  من أأرسع القطاعات منوًا و والس ياحة قطاع حيوي  .الإ

طار اسرتاتيجيات التمنية الوط  للمنو الاقتصادي  حمراكً نية، تعمل العديد من البدلان عىل تمنية الس ياحة بوصفها يف العامل. ويف اإ

جياد فرص معل وحتقيق الرفاه للمجمتعات احمللية.  والتمنية الشامةل واإ

ذ يعّد  وفضاًل عن ذكل، جذب الربط بني حقوق امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة اهامتمًا كبيًا خالل الس نوات املاضية. اإ
لقطاع الس ياحة. وتزخر رسي لناك  اً جديد جتاريً  اً س تخدام حقوق امللكية الفكرية يف الهنوض ابلس ياحة والثقافة منوذجا

. ومن الناحية اخلالبة الطبيعية املناظر؛ ويه جزيرة فريدة تنعم بوفرة من ميتد عرب أ لف الس ننيبرتاث اترخيي وثقايف جميد 
ن أأجنح القطاعات يف اقتصاد رسي لناك بعد احلرب. وعىل الرمغ من أأن رسي لناك ابتت قطاع الس ياحة م الاقتصادية، يعدّ 

ماكانهتا  أأبرز الوهجات الس ياحيةمن  هنا مل تطلق بعد اإ للهنوض ابلس ياحة عن طريق جين مثار  واحلقيقية الاكمةليف العامل، فاإ
 اجلهود الابتاكرية والإبداعية لشعهبا.

ضافة اإىل ذكل، ويف رسي لناك، ميكن لعدد  من حقوق امللكية الفكرية أأن يؤدي دورًا حمورًي يف تعزيز الس ياحة والثقافة. واإ
ميكن تسخي احلقوق الاس تئثارية املرتبطة حبق املؤلف والرباءات والعالمات التجارية والتصاممي واملؤرشات اجلغرافية بفعالية 

 ةخدام حامية الأرسار التجارية وماكحفة املنافسة غي املرشوعمن أأجل حتسني قطاع الس ياحة. وفضاًل عن ذكل، ميكن اس ت
جنازات املنافسني. ومن هذا املنطلق، يعّد نظام حقوق امللكية الفكرية أ لية قوية لتعزيز ابإ الانتفاع اجملاين  منعكأدوات فعاةل يف 

يعمتد اع الس ياحة يف رسي لناك يك القدرة التنافس ية للرشاكت واملنشآ ت العامةل يف قطاع الس ياحة. وقد حان الوقت لقط

شك يف اس تفادة البدل من  لهنوض ابلس ياحة والثقافة. وليف احقوق امللكية الفكرية  يقوم عىل اس تخدام منوذجًا جتارًي جديداً 
جياد فرص معل جديدة واحلد من الفقر وحتقيق منو اقتصادي قوي.أأيضًا ذكل   عن طريق اإ

ع ىل أأدةل ُجم  خمتارةدراسات برئيس ية، وتعرض قامئة الهات اجل قابالت مع امليدانية و امل زيرات ال منت واستندت ادلراسة اإ
ىل ادلرجة اليت جيري احلالت وتشياملتفق علهيا.  فضاًل عن حماور اجملالت املواضيعية اس تخدام حقوق  هبا ، أأو ميكن،اإ

يآأمل واضع لناك. و  لس ياحة يف رسياب املرتبطةواخلدمات  املنتجاتلإضفاء قمية عىل عىل حنو اسرتاتيجي امللكية الفكرية 
يف  قافةتمنية الس ياحة والهنوض ابلث جتديد النظرة من حيثعىل واضعي الس ياسات من مساعدة ادلراسة تمتكّن أأن ادلراسة 
أأخيًا، الأدوات والاسرتاتيجيات املرتبطة ابمللكية الفكرية. و  اس تخدام عىللشلك املناسب اب العملمن مّث و لناك،  رسي

ىل تقدمي  ىل تسعى ادلراسة اإ رشادات اإ لتمنية  مقرتحةاسرتاتيجيات  يف تصممي س بع واضعي القوانني عىل الصعيد الوطيناإ

ىلالس ياحة   حقوق امللكية الفكرية والابتاكر والإبداع. ابلستناد اإ

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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