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 ابلإس بانيةالأصل: 

 2020مارس  30 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون اخلامسة الدورة
 2020 مايو 22اإىل  18ن جنيف، م

 "لكية الفكرية وسياحة املأكوالت يف بريو وبلدان نامية أخرىملا"شروع موجز الدراسة االستكشافية مل
عداد  الس يدة اكرمني خوليا غارس يا تورريس، مستشارة من اإ

طار يتضمن مرفق هذه الوثيقة موجزاً لدلراسة الا .1 امللكية الفكرية وس ياحة رشوع م س تكشافية اليت أُجريت يف اإ

(. .CDIP/22/14 Rev) تسخري امللكية الفكرية لأغراض تمنية س ياحة املأأكولتى: انمية أأخر املأأكولت يف بريو وبدلان 

 .مستشارة، اكرمني خوليا غارس يا تورريست ادلراسة الس يدة د  وأأع

ن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  .2 اإ

ىل الإحاطة علاًم ابملعلومات الواردة يف  مدعوة اإ

 مرفق هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق[
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 1"امللكية الفكرية وس ياحة املأأكولت يف بريو وبدلان انمية أأخرى"رشوع مل دلراسة الاس تكشافية ل معيل موجز

 الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية واملعهدعىل طلب املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(  بناء

شامةل الوطين(، وبدمع من جلنة تعزيز الصادرات والس ياحة يف بريو، ُأجريت دراسة اس تكشافية من أأجل توفري نظرة  )املعهد

طار مرشوع امللكية الفكرية وس ياحة املأأكولت ا خالطبتقاليد عن  ذلي جيري تنفيذه يف يف بريو. وتندرج هذه ادلراسة يف اإ

فامي ييل . و تسخري امللكية الفكرية لأغراض تمنية س ياحة املأأكولتبريو وبدلان أأخرى )مالزياي واملغرب والاكمريون( من أأجل 

 أأهداف ادلراسة:

زاء العرض هنج  "1"  من قبيلوفهرس هتا،  الطبخوامللكية الفكرية عن طريق حتديد تقاليد  الطبخفن صةل بني اإ

 ؛جات والوصفات وتقنيات الطهي  والأواينالأطباق واملنت

رساء و  "2"  ؛املرشوع ووضع مبادئ معل توجهيية عامة بشأأنه ساأأساإ

 الطبختقاليد ل  ادلامعةالقمية  لسالسلتقدمي معلومات وجهية من أأجل تطوير املرشوع، مبا يف ذكل حتليل و  "3"

حتديد أأدوات امللكية الفكرية اليت  من حيثاملعلومات  ىل وجاهة تكلابلنظر اإ اليت تتناولها ادلراسة الاس تكشافية، 

 .املذكورةسالسل القمية  ونيشكّ  ممناملصلحة يف نظام املأأكولت  خمتلف أأحصابتكون مفيدة ابلنس بة اإىل ميكن أأن 

الأمهية بشلك تدرجي  يف  تكليف بريو. ومنت  الطبخوفن  يف أأمهية الس ياحةما يرّبرها هذه ادلراسة الاس تكشافية  وجتد

وفن الس ياحة أأي ، لتمنية الاقتصاديةا ن من أأدواتدااتالأ هااتن و وطنيًا ودوليًا. الآن العقود الأخرية حىت أأصبحت معرتفًا هبا 

ن وميكن، الآخر الكهامز عزّ ي، الطبخ خل البالد، حركة سفر دا ،خالل الس نوات املاضية، أأحدثيف بريو  الطبخفن  القول اإ

حبسب  الطبخبقامئة شامةل لتقاليد  2019. وبدأأت ادلراسة يف أأواخر عام يةس ياحة الاس تقبال ال حركة سفر جزئية يف و 

. وبعد ذكل، ُأجريت الشعبيةوالصحف واملعارف املوجودة مثل املقابالت  املراجعاملقاطعة أأو املنطقة، وذكل بناء عىل 

املناطق كيد تأأ تركزي ادلراسة. وتضمنت العوامل احلامسة  حمورعىل حتديد  ساعدتمعلومات  من أأجل مجعأأولية مقابالت 

 أأخرى. عوامل، فضاًل عن الطبخقامئة تقاليد  وتقليصنا وكسكو ولوريتو( با واتك ي و يك ولامي وأأريكي اخملتارة )لمب 

قلميية ) حصائفواس متر بعد ذكل مجع املعلومات الأولية والثانوية وحتليلها. وُأعدت  تتضمن معلومات عن الوصفات وقائع اإ

وجرت زايرة املناطق اليت املقابالت امليدانية.  يفيف التحقق من املعلومات س تخدم ست  ( واملنتجات والأواين والتقنيات

املصلحة  يف بريو. وأأاتح أأحصاب املأأكولتمع أأعضاء نظام  س تكون جزءًا من ادلراسة الاس تكشافية، وُأجريت مقابالت

ماكنية  ماكنية حتديد أأوجه التنوع املوجودة يف  كيدتأأ الإقلمييون اإ أأمهية املنتجات والتقنيات والأطباق والوصفات. وأأاتحوا أأيضًا اإ

آخر واملكوانت الطبختقاليد  ىل أ تؤثر بشلك مبارش عىل و ، ، وفقًا ذلوق صانع الطبقاليت تضاف أأو حتذف من مطبخ اإ

 .عىل الصعيد احمليلة تشكيل الهوية والثقاف

                                         
 .development/en/agenda/work_undertaken.html-https://www.wipo.int/ipالتايل:  الرابط عىلستتاح ادلراسة اكمةل  1

https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/work_undertaken.html
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الأخرى  الوجهيةوبعض اجلوانب  املذكور الطبخلفن يف بريو، تتضمن ادلراسة حتلياًل  الطبخفن  نعامة ع فكرة ولكتساب

يف لك منطقة من املناطق، مثل البيئة واملنتجات، واحلاةل الاقتصادية لهذا القطاع، والسمعة  الطبخدت تطور تقاليد اليت حدّ 

 .حالياً  واهجها القطاعياليت والتأأثري عىل الصعيدين الوطين وادلويل، وبعض التحدايت 

متنوعة جدًا وفريدة يف الوقت ذاته، ل من حيث اخلصوصية  هوموارد تهجيعل بيئ ا ممركيبة جغرافية ممتزية، ذو ت وبريو بدل

دخال منتجات نتجات امل عم والقمية الغذائية. وقد اكن لتارخي البدل واحلفاظ عىل من حيث الط  كذكل حفسب، بل  الأصلية واإ

ىل ن قل  الطبختطور أأثر مبارش عىل  هكييفها معظام البدل وت أأخرى اإ ليه عىل حنو ما أأشارت و . وابلتايل، مي عىل الصعيد الإ اإ

لهوية اويه دلةل عىل ، يف بريو جزءًا من نظام معقد ودينايم ورمزي وتعبريي وحّس  الطبخ ممارسات وزارة الثقافة، تشلّك 

قلميية والوطنية.  ىل الغىن والتنوع املوجودين يف الرتكيبة اجلغرافية والتارخيية للبدل، اكن من الرضوري حرصالإ ادلراسة  ونظرًا اإ

دارة نطاق ت دة يك يف منطقة جغرافية حمدّ الاس تكشافية   .هاتس ىن اإ

ىل تطور  انتقاءوابلتايل، استند  ىل معايري تشمل املوقع والأمهية ابلنس بة اإ الأمهية ابلنس بة و  املأأكولتاملناطق الست اخملتارة اإ

ىل  الس ياحة يف املناطق. تمنية اإ

جتعل تقاليد  حمّددةجغرافية وبيئية  سامتذات  مناطقغاابت، ويه جبلية و  أأراض  ساحل و ىل وتنقسم أأرايض بريو تقليداًي اإ 

ىل أأخرى. ولهذا السببفرعية من منطقة  يف خصائصها ومكوانهتا تتباين الطبخ ومكعيار أأول لختيار النطاق اجلغرايف  اإ

 تقليدية.ال  املناطقواحدة يف لك من فرعية ادلراسة، اعت رب من املالمئ حتديد منطقة  هذهل 

اجلبلية الأرايض التقليدية )الساحل و  املناطقمن لك يف فرعية أأوىل، تغط  ادلراسة منطقة  ترش يحكوس يةل و  ونتيجة ذلكل

 هذا الاختيار وفقًا للتصنيف التايل: ومت (.والغاابت

ياك واتكنايبيورا ولمبي تومبيس و الساحل:  -  .ك ولليبرياتد ولامي واإ

يبا و وأأناكش وهوانوكو وابسكو وهونني وهواناكفيلياك وأأايكوتشو وأأبورمياك وكوسكو وأأريكاكهارمأاك الأرايض اجلبلية:  -

 .ا وبونوو وموكيغ

 .ديوس ديه أأماثوانس ولوريتو وسان مارتني وأأواكاييل ومادريهالغاابت:  -

الأصلية  ، واملنتجاتالإقلمي سبحب املأأكولت، ويتضمن حتديد وحتليل التقاليد  تطورابلنس بة اإىل مهية الأ  فهوأأما املعيار الثاين 

 ،، والإرث الثقايف املعرتف بهل علهيااحملّص  املنشأأ تسميات المتثيلية، وعدد والوصفات  ،احملددة كجزء من الثقافةواملنتجات 

رب من ، اعت  وابملثل. قلمياإ هبا معومًا يف لك  املعرتفالتقاليد  يف املبنّي عىل النحو واحلفاظ عىل التقاليد واس تدامهتا، وذكل 

علومات مما قد يلزم من توفر و ميكن أأن تعمل كجهات مشاركة يف املرشوع بقطاع املأأكولت مرتبطة الوجيه وجود مجعيات 

 يف املراحل الالحقة من املرشوع.تنس يق خدمات و 

ىل بعني الاعتبار الأمهية تخذويف الهناية، أُ  تمنية الس ياحة ادلاخلية والاس تقبالية عىل السواء؛ ويقصد بذكل  ابلنس بة اإ

ىل أأرقام الس ياحة ادلاخلية  املناطقالنسب املئوية للس ياح الأجانب القادمني اإىل خمتلف  ضافة اإ يف  املسجةليف بريو، اإ

 .املناطقالنسب والأرقام عىل  تكل، وأأثر 2018 عام
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يف املقام الأول، ويه لمبييك مناطق ثالث عايري الفرعية املذكورة أأعاله، اختريت بعني الاعتبار مجموعة املعايري وامل وأأخذاً 

ىل أأمهيهتاو وأأريك ضافة اإىل ذكل، أأدرجت مدينة لامي، عامصة بريو، نظرًا اإ املأأكولت يف البدل  تطور ابلنس بة اإىل يبا ولوريتو. واإ

 فقدء البدل. وأأخريًا، اختريت منطقتان أأخراين لأمهيهتام الس ياحية. واس تضافهتا للتقاليد الثقافية وتقاليد املأأكولت من بقية أأحنا

من جعائب العامل احلديث وموقع للرتاث العامل .  كوهنا يةس ياحة الاس تقبال ال يف اختريت منطقة كوسكو لأهنا املنطقة الرئيس ية 

ل ادلراسة . وحتلّ ياحلدود موقعهالت، وذكل بسبب املأأكوس ياحة واختريت منطقة اتكنا أأيضًا لأهنا املدينة الأكرث تطورًا يف 

 الأسامكمع مراعاة أأن سلسةل القمية تتضمن أأنشطة خمتلفة مثل الزراعة وصيد  2سالسل القمية لتقليدين يف لك منطقة،أأيضًا 

ع العوامل الاكمنة وتراع  أأيضًا مجي ومتاجر الأغذية الكربى. ومصائد الأسامكواملنتجات املعاجلة والتجارة يف أأسواق الإمداد 

ىل النشاط ضافة اإ ؤسسات مدمي  اذلي ل يقترص عىل الأاك وراء الاس هتالك، سواء يف املنازل أأو يف مرافق تقدمي الطعام، اإ

ل، ال  تكوينمؤسسات بل يشمل أأيضًا  احملرتفني،الطباخني  تكوين وتتكون  نشاط تصنيع الأواين والتجارة هبا. فضاًل عنن د 

 من وصفات وتقنيات وأأواين ومعارف أأخرى. كذكل الطبختقاليد 

نتاج  اترخيها،السالسل من أأجل حتديد  تكلجوانب ومت حتليل أأمه  ملكوانت الرئيس ية املس تخدمة يف وراء اومس توايت الإ

نتاهجا و/أأو  عدادها وفقًا للوصفات )عىل املس تويني الوطين والإقلمي (، وحتديد مجموعات الأشخاص القامئني عىل اإ س تغاللها ااإ

رست أأيضًا طريقة تسويق تقاليد ، ابملثل. وجتارايً   ونرشها. الطبخد 

 والتقاليد اليت خضعت للتحليل يف هذه ادلراسة يه:

 (؛cabrito( واكبريتو )arroz con patoيف لمبييك: أأروث كون ابتو ) -

 (؛aji de gallina( وأآيه دي غالينا )cebicheويف لامي: س بيشه ) -

آريكيبا: أأوكواب )ويف  -  (؛rocoto relleno( وروكوتو ريينو )ocopaأ

 (؛asado de cordero Candarave( وأأسادو ديه كورديرو اكندارافيه )patascaويف اتاكان: اباتساك ) -

 (؛cuy asado( وكوي أأسادو )pachamancaيف كوسكو: ابتشاماناك )و -

 .(tacacho con Cecinaينا )( واتاكتشو كون سيس patarashcaيف لوريتو: اباتراشاك )و -

ىل أأن ادلراسة ع رضت   ثل الطباخني احملرتفنيم  ،ن نظام املأأكولتعمائدة مس تديرة ملمثلني  يفويف الهناية، من املهم الإشارة اإ

ددت أأثناء القيام سلسةل من النتاجئ ، املائدة املس تديرة تكلخالل  ت،ع رضكام والباحثني وغريمه.  نيوالأاكدمي اليت ح 

القطاع والقطاعات الأخرى ذكل تنظمي املعلومات يف نعدام االنتاجئ  تكلرت بشلك مبارش عىل تطورها. وتشمل أأثّ و راسة دلاب

ماكنية تعقبا حيول دون جتديد و/أأو مماعة وتربية الأحياء املائية، ، مثل الزرذات الصةل املكوانت حىت تصل اإىل  طريق اإ

 يرضّ قد مما كوانت و/أأو املنتجات يف البدل، القمية الغذائية للم بشأأناملعارف العامة  نعداماب نتيجة أأخرىوتتعلق  الطاوةل.

 .ابلصحة

                                         
 يف مناطق أأخرى يف بريو. ميكن العثور علهياهبذه املنطقة،  الطبخجتدر الإشارة اإىل أأنه رمغ ارتباط تقاليد  2
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أأكرب ابتاكر يتسم بضامن لرضورية ال من الأموريف بريو  الطبخفن البحوث الأاكدميية بشأأن أأن اإىل  كذكلوجتدر الإشارة 

 هذه ادلراسةمكّنت و يف قطاع اكتسب يف الس نوات القليةل املاضية أأمهية اقتصادية كبرية. ، والتعاقبسالسة ال مس توى من 

ىل فر  تكليف حتويل  الإسهام ،يفالبريو فن الطبخس ياسة عامة بشأأن وضع ب، ميكن همالحظة أأنمن أأيضًا  تعزيز و  صالنتاجئ اإ

 املأأكولت يف بريو.

 املرشوع مرحةلًا من كون جزءالتقاليد الس تة للك منطقة يك ت اختياراملس تديرة،  املائدة اءأأثن، مت أأنهأأيضًا  دير ابذلكراجلو 

 3وهوانيه. ،وكوي ،وبياكنته أأه ل اتكنينيا ،وأأوكواب ،وأأيه دي غالينا ،الس تة يه اكبريتووالتقاليد  .ةلبق مل ا

 ]هناية املرفق والوثيقة[

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