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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة اخلامسة والعشرون

جنيف ،من  18اإىل  22مايو 2020

موجز الدراسة االستكشافية ملشروع "امللكية الفكرية وسياحة املأكوالت يف بريو وبلدان نامية أخرى"

من اإعداد الس يدة اكرمني خوليا غارس يا تورريس ،مستشارة

 .1يتضمن مرفق هذه الوثيقة موجزاً لدلراسة الاس تكشافية اليت أُجريت يف اإطار مرشوع امللكية الفكرية وس ياحة
املأأكولت يف بريو وبدلان انمية أأخرى :تسخري امللكية الفكرية ألغراض تمنية س ياحة املأأكولت (.)CDIP/22/14 Rev.
و أأعدت ادلراسة الس يدة اكرمني خوليا غارس يا تورريس ،مستشارة.

 .2اإن اللجنة املعنية ابلت منية وامللكية الفكرية
مدعوة اإىل الإحاطة عل ًام ابملعلومات الواردة يف
مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق
موجز معيل لدلراسة الاس تكشافية ملرشوع "امللكية الفكرية وس ياحة املأأكولت يف بريو وبدلان انمية

أأخرى"1

بناء عىل طلب املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) واملعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية
(املعهد الوطين) ،وبدمع من جلنة تعزيز الصادرات والس ياحة يف بريوُ ،أجريت دراسة اس تكشافية من أأجل توفري نظرة شامةل
عن تقاليد الطبخ يف بريو .وتندرج هذه ادلراسة يف اإطار مرشوع امللكية الفكرية وس ياحة املأأكولت اذلي جيري تنفيذه يف
بريو وبدلان أأخرى (مالزياي واملغرب والاكمريون) من أأجل تسخري امللكية الفكرية ألغراض تمنية س ياحة املأأكولت .وفامي ييل
أأهداف ادلراسة:
" "1عرض هنج إازاء الصةل بني فن الطبخ وامللكية الفكرية عن طريق حتديد تقاليد الطبخ وفهرس هتا ،من قبيل
ا ألطباق واملنتجات والوصفات وتقنيات الطهي وا ألواين؛
" "2وإارساء أأساس املرشوع ووضع مبادئ معل توجهيية عامة بشأأنه؛
" "3وتقدمي معلومات وجهية من أأجل تطوير املرشوع ،مبا يف ذكل حتليل لسالسل القمية ادلامعة لتقاليد الطبخ
اليت تتناولها ادلراسة الاس تكشافية ،ابلنظر إاىل وجاهة تكل املعلومات من حيث حتديد أأدوات امللكية الفكرية اليت
ميكن أأن تكون مفيدة ابلنس بة اإىل خمتلف أأحصاب املصلحة يف نظام املأأكولت ممن ّ
يشكون سالسل القمية املذكورة.
وجتد هذه ادلراسة الاس تكشافية ما ّيربرها يف أأمهية الس ياحة وفن الطبخ يف بريو .ومنت تكل ا ألمهية بشلك تدرجي يف
العقود ا ألخرية حىت أأصبحت معرتف ًا هبا الآن وطني ًا ودولي ًا .وهااتن ا ألدااتن من أأدوات التمنية الاقتصادية ،أأي الس ياحة وفن
الطبخ ،ي ّعزز الكهام الآخر ،وميكن القول اإن فن الطبخ يف بريو أأحدث ،خالل الس نوات املاضية ،حركة سفر داخل البالد،
وحركة سفر جزئية يف الس ياحة الاس تقبالية .وبد أأت ادلراسة يف أأواخر عام  2019بقامئة شامةل لتقاليد الطبخ حبسب
املقاطعة أأو املنطقة ،وذكل بناء عىل املراجع املوجودة مثل املقابالت والصحف واملعارف الشعبية .وبعد ذكلُ ،أجريت
مقابالت أأولية من أأجل مجع معلومات ساعدت عىل حتديد حمور تركزي ادلراسة .وتضمنت العوامل احلامسة تأأكيد املناطق
اخملتارة (لمبييك ولامي و أأريكويبا واتكنا وكسكو ولوريتو) وتقليص قامئة تقاليد الطبخ ،فض ًال عن عوامل أأخرى.
واس متر بعد ذكل مجع املعلومات ا ألولية والثانوية وحتليلها .و ُأعدت حصائف وقائع إاقلميية (تتضمن معلومات عن الوصفات
واملنتجات وا ألواين والتقنيات) ستس تخدم يف التحقق من املعلومات يف املقابالت امليدانية .وجرت زايرة املناطق اليت
س تكون جزء ًا من ادلراسة الاس تكشافية ،و ُأجريت مقابالت مع أأعضاء نظام املأأكولت يف بريو .و أأاتح أأحصاب املصلحة
ا إلقلمييون اإماكنية تأأكيد أأمهية املنتجات والتقنيات وا ألطباق والوصفات .و أأاتحوا أأيض ًا اإماكنية حتديد أأوجه التنوع املوجودة يف
تقاليد الطبخ واملكوانت اليت تضاف أأو حتذف من مطبخ اإىل أآخر ،وفق ًا ذلوق صانع الطبق ،وتؤثر بشلك مبارش عىل
تشكيل الهوية والثقافة عىل الصعيد احمليل.

 1ستتاح ادلراسة اكمةل عىل الرابط التايل.https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/work_undertaken.html :
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ولكتساب فكرة عامة عن فن الطبخ يف بريو ،تتضمن ادلراسة حتلي ًال لفن الطبخ املذكور وبعض اجلوانب الوجهية ا ألخرى
اليت حدّ دت تطور تقاليد الطبخ يف لك منطقة من املناطق ،مثل البيئة واملنتجات ،واحلاةل الاقتصادية لهذا القطاع ،والسمعة
والتأأثري عىل الصعيدين الوطين وادلويل ،وبعض التحدايت اليت يواهجها القطاع حالي ًا.
وبريو بدل ذو تركيبة جغرافية ممتزية ،مما جيعل بيئته وموارده متنوعة جد ًا وفريدة يف الوقت ذاته ،ل من حيث اخلصوصية
حفسب ،بل كذكل من حيث الطعم والقمية الغذائية .وقد اكن لتارخي البدل واحلفاظ عىل املنتجات ا ألصلية وإادخال منتجات
أأخرى اإىل نظام البدل وتكييفها معه أأثر مبارش عىل تطور الطبخ عىل الصعيد ا إلقلمي  .وابلتايل ،وعىل حنو ما أأشارت اإليه
وزارة الثقافةّ ،
وحس ،ويه دلةل عىل الهوية
تشلك ممارسات الطبخ يف بريو جزء ًا من نظام معقد ودينايم ورمزي وتعبريي ّ
ا إلقلميية والوطنية .ونظر ًا اإىل الغىن والتنوع املوجودين يف الرتكيبة اجلغرافية والتارخيية للبدل ،اكن من الرضوري حرص ادلراسة
الاس تكشافية يف منطقة جغرافية حمدّ دة يك تتس ىن اإدارة نطاقها.
وابلتايل ،استند انتقاء املناطق الست اخملتارة اإىل معايري تشمل املوقع وا ألمهية ابلنس بة اإىل تطور املأأكولت وا ألمهية ابلنس بة
اإىل تمنية الس ياحة يف املناطق.
وتنقسم أأرايض بريو تقليد ًاي إاىل ساحل و أأراض جبلية وغاابت ،ويه مناطق ذات سامت جغرافية وبيئية حمدّدة جتعل تقاليد
الطبخ تتباين يف خصائصها ومكوانهتا من منطقة فرعية اإىل أأخرى .ولهذا السبب ومكعيار أأول لختيار النطاق اجلغرايف
لهذه ادلراسة ،اعترب من املالمئ حتديد منطقة فرعية واحدة يف لك من املناطق التقليدية.
ونتيجة ذلكل وكوس يةل ترش يح أأوىل ،تغط ادلراسة منطقة فرعية يف لك من املناطق التقليدية (الساحل وا ألرايض اجلبلية
والغاابت) .ومت هذا الاختيار وفق ًا للتصنيف التايل:
-

الساحل :تومبيس وبيورا ولمبييك ولليبرياتد ولامي وإاياك واتكنا.
ا ألرايض اجلبلية :اكهارمأاك و أأناكش وهوانوكو وابسكو وهونني وهواناكفيلياك و أأايكوتشو و أأبورمياك وكوسكو و أأريكويبا
وموكيغوا وبونو.

 الغاابت :أأماثوانس ولوريتو وسان مارتني و أأواكاييل ومادريه ديه ديوس.أأما املعيار الثاين فهو ا ألمهية ابلنس بة اإىل تطور املأأكولت ،ويتضمن حتديد وحتليل التقاليد حبسب الإقلمي ،واملنتجات ا ألصلية
احملصل علهيا ،والإرث الثقايف املعرتف به،
واملنتجات احملددة كجزء من الثقافة ،والوصفات المتثيلية ،وعدد تسميات املنشأأ ّ
واحلفاظ عىل التقاليد واس تدامهتا ،وذكل عىل النحو ّ
املبني يف التقاليد املعرتف هبا معوم ًا يف لك إاقلمي .وابملثل ،اعترب من
الوجيه وجود مجعيات مرتبطة بقطاع املأأكولت ميكن أأن تعمل كجهات مشاركة يف املرشوع وتوفر ما قد يلزم من معلومات
وخدمات تنس يق يف املراحل الالحقة من املرشوع.
ويف الهنايةُ ،أخذت بعني الاعتبار ا ألمهية ابلنس بة اإىل تمنية الس ياحة ادلاخلية والاس تقبالية عىل السواء؛ ويقصد بذكل
النسب املئوية للس ياح ا ألجانب القادمني اإىل خمتلف املناطق يف بريو ،اإضافة اإىل أأرقام الس ياحة ادلاخلية املسجةل يف
عام  ،2018و أأثر تكل النسب وا ألرقام عىل املناطق.
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و أأخذ ًا بعني الاعتبار مجموعة املعايري واملعايري الفرعية املذكورة أأعاله ،اختريت ثالث مناطق يف املقام ا ألول ،ويه لمبييك
و أأريكويبا ولوريتو .وإاضافة اإىل ذكل ،أأدرجت مدينة لامي ،عامصة بريو ،نظر ًا اإىل أأمهيهتا ابلنس بة اإىل تطور املأأكولت يف البدل
واس تضافهتا للتقاليد الثقافية وتقاليد املأأكولت من بقية أأحناء البدل .و أأخري ًا ،اختريت منطقتان أأخراين ألمهيهتام الس ياحية .فقد
اختريت منطقة كوسكو ألهنا املنطقة الرئيس ية يف الس ياحة الاس تقبالية كوهنا من جعائب العامل احلديث وموقع للرتاث العامل .
واختريت منطقة اتكنا أأيض ًا ألهنا املدينة الأكرث تطور ًا يف س ياحة املأأكولت ،وذكل بسبب موقعها احلدودي .وحتل ّل ادلراسة
أأيض ًا سالسل القمية لتقليدين يف لك منطقة 2،مع مراعاة أأن سلسةل القمية تتضمن أأنشطة خمتلفة مثل الزراعة وصيد ا ألسامك
واملنتجات املعاجلة والتجارة يف أأسواق الإمداد ومصائد ا ألسامك ومتاجر ا ألغذية الكربى .وتراع أأيض ًا مجيع العوامل الاكمنة
وراء الاس هتالك ،سواء يف املنازل أأو يف مرافق تقدمي الطعام ،اإضافة اإىل النشاط الأاكدمي اذلي ل يقترص عىل مؤسسات
تكوين الطباخني احملرتفني ،بل يشمل أأيض ًا مؤسسات تكوين الندل ،فض ًال عن نشاط تصنيع ا ألواين والتجارة هبا .وتتكون
تقاليد الطبخ كذكل من وصفات وتقنيات و أأواين ومعارف أأخرى.
ومت حتليل أأمه جوانب تكل السالسل من أأجل حتديد اترخيها ،ومس توايت الإنتاج وراء املكوانت الرئيس ية املس تخدمة يف
اإعدادها وفق ًا للوصفات (عىل املس تويني الوطين وا إلقلمي ) ،وحتديد مجموعات ا ألشخاص القامئني عىل اإنتاهجا و /أأو اس تغاللها
جتار ًاي .وابملثل ،درست أأيض ًا طريقة تسويق تقاليد الطبخ ونرشها.
والتقاليد اليت خضعت للتحليل يف هذه ادلراسة يه:
-

يف لمبييك :أأروث كون ابتو ( )arroz con patoواكبريتو ()cabrito؛

-

ويف لامي :س بيشه ( )cebicheوأآيه دي غالينا ()aji de gallina؛

-

ويف أآريكيبا :أأوكواب ( )ocopaوروكوتو ريينو ()rocoto relleno؛

-

ويف اتاكان :اباتساك ( )patascaو أأسادو ديه كورديرو اكندارافيه ()asado de cordero Candarave؛

-

ويف كوسكو :ابتشاماناك ( )pachamancaوكوي أأسادو ()cuy asado؛

 ويف لوريتو :اباتراشاك ( )patarashcaواتاكتشو كون سيسينا (.)tacacho con Cecinaويف الهناية ،من املهم الإشارة اإىل أأن ادلراسة عرضت يف مائدة مس تديرة ملمثلني عن نظام املأأكولت ،مثل الطباخني احملرتفني
والأاكدميني والباحثني وغريمه .كام عرضت ،خالل تكل املائدة املس تديرة ،سلسةل من النتاجئ اليت حددت أأثناء القيام
ابدلراسة و أأثّرت بشلك مبارش عىل تطورها .وتشمل تكل النتاجئ انعدام تنظمي املعلومات يف ذكل القطاع والقطاعات ا ألخرى
ذات الصةل ،مثل الزراعة وتربية ا ألحياء املائية ،مما حيول دون جتديد و /أأو اإماكنية تعقب طريق املكوانت حىت تصل اإىل
يرض
الطاوةل .وتتعلق نتيجة أأخرى ابنعدام املعارف العامة بشأأن القمية الغذائية للمكوانت و /أأو املنتجات يف البدل ،مما قد ّ
ابلصحة.

 2جتدر الإشارة اإىل أأنه رمغ ارتباط تقاليد الطبخ هبذه املنطقة ،ميكن العثور علهيا يف مناطق أأخرى يف بريو.
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وجتدر الإشارة كذكل اإىل أأن البحوث الأاكدميية بشأأن فن الطبخ يف بريو من ا ألمور الرضورية لضامن ابتاكر يتسم بأأكرب
مس توى من السالسة والتعاقب ،يف قطاع اكتسب يف الس نوات القليةل املاضية أأمهية اقتصادية كبرية .ومكّنت هذه ادلراسة
أأيض ًا من مالحظة أأنه ميكن ،بوضع س ياسة عامة بشأأن فن الطبخ البريويف ،الإسهام يف حتويل تكل النتاجئ اإىل فرص وتعزيز
املأأكولت يف بريو.
واجلدير ابذلكر أأيض ًا أأنه مت ،أأثناء املائدة املس تديرة ،اختيار التقاليد الس تة للك منطقة يك تكون جزء ًا من مرحةل املرشوع
املقبةل .والتقاليد الس تة يه اكبريتو ،و أأيه دي غالينا ،و أأوكواب ،وبياكنته أأه ل اتكنينيا ،وكوي ،وهوانيه3.
[هناية املرفق والوثيقة]

 3س تدرج يف ادلراسة الاس تكشافية التقاليد املتعلقة بتاكنينيا وهوانيه الغنيني ابلهبارات.

