
 
  

 

CDIP/30/10 

ية ز  األصل: باإلنكلي 

 2023مارس  1 التاري    خ: 

 اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )لجنة التنمية(

 الدورة الثالثون 

 2023أبريل  28إىل  24جنيف، من 

 

وع الملكية  تقرير تقييم و و الفكرية وسياحةمشر ي بير
 
ي المأكوالت ف

 
تسخير الملكية الفكرية ألغراض  :بلدان نامية أخرىف

 تنمية سياحة المأكوالت 

ة تقييم ومستشارة مستقلة، مدريد  من إعداد السيدة: كارولينا ديل كامبو فارا، خبير

وع  .1 ي مستقل لمشر ي يحتوي مرفق هذه الوثيقة عىل تقرير تقييم خارج 
أجندة التنمية بشأن الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت ف 

و و  ة  بلدان نامية أخرى: بير تسخير الملكية الفكرية ألغراض تنمية سياحة المأكوالت، من إعداد السيدة: كارولينا ديل كامبو فارا، خبير
  إسبانيا.  مدريد،تقييم ومستشارة مستقلة، 

ا مدعوة إىل اإلحاطة علم   التنمية لجنة إن .2
ي مرفق هذه الوثيقة. 

 بالمعلومات الواردة ف 

  [المرفق]يىلي ذلك 
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 االختصارات

 
CDIP  (لجنة التنمية) اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية 

DA أجندة التنمية 

DAC لجنة المساعدة اإلنمائية  

DACD  شعبة تنسيق أجندة التنمية 

INDECOPI   ي للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية الفكرية
و الوطن   معهد بير

IP الملكية الفكرية 

KII ي المقابالت
 
 مقدمو المعلومات الرئيسيون ف

OECD  ي  منظمة التعاون االقتصادي األورون 

TCE ي التقليدي
 
 أشكال التعبير الثقاف

TK  التقليديةالمعارف 

ToR  االختصاصات 

UN األمم المتحدة 

WIPO الويبو( المنظمة العالمية للملكية الفكرية( 

UNWTO منظمة السياحة العالمية 
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 مقدمة

وع والسياق  معلومات أساسية عن المشر

 ال يتجزأ من أعمال الويبو. الأجندة  تضمن .1
 
 منظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( بشأن التنمية أن تكون االعتبارات اإلنمائية جزءا

ي ذلك تعميمالعىل نحو فعّ يعد تنفيذ أجندة التنمية و 
 
ي برامج الويبو الموضوعية ، بما ف

 
تختلف و  لوية رئيسية. أو  ،توصياتها ف

وع آخر تضطلع به الويبو.  وعات أجندة الويبو بشأن التنمية عن أي مشر مشاري    ع أفكارها من توصية أو هذه العادة ما تستلهم و  مشر
وجه و  . 1أكير من توصيات أجندة التنمية

ُ
ي أن ت

ي شنى  مشاري    عهذه الينبغ 
 
ا ف نحو التنمية، مما يستلزم تحقيقها نتائج مستدامة، وتأثير

ي أجزاء مختلفة من العالم. وقد  مجاالت الملكية الفكرية. 
 
ن من تنفيذها ف

ِّ
تتوىل شعبة و  ُصممت هذه المشاري    ع عىل نحو ُيمك

وع.  ي أثناء عملية تطوير المشر
 
، و  تنسيق أجندة التنمية )الشعبة( توجيه الدول األعضاء ف ي

ي معلومانى
ي هذا الصدد رسم بيان 

 
أعدت ف

ي الشكل 
 
وع. ، يتضمن جميع الخطوات الواجب اتباعها من أ1يِرد ف ح المشر  جل الموافقة عىل مقيى

 

وع أجندة التنمية )متاح  - 1الشكل  ية فقط(بمخطط دورة حياة مشر ز  اإلنكلي 

 

 

وع أجندة التنمية؛تضع الدول األعضاء تصور   1  ا لمشر

جدواه، مدى تستعرض الشعبة هذا التصور لتقييم و  2
ي 
وتقوم بمناقشته مع الدولة )الدول( األعضاء النى

 قدمته؛

تتشاور الشعبة مع قطاعات الويبو األخرى، ثم تساعد و  3
ح.   الدول األعضاء عىل مواصلة إعداد مسودة المقيى

وع المقو  4 ح إىل لجنة التنميةُيقدم المشر  ،للنظر فيه يى
 خالت؛اات، وتقديم المدوإبداء التعليق

 ؛الدول األعضاء تعليقات لجنة التنمية تدرس 5

ا و  6 عير  الويبو مدير 
ُ
ح، وت توافق لجنة التنمية عىل المقيى

ي 
ع ف  وع، وتشر  . تنفيذ الللمشر

ي بلدان نامية أخرى: و  .2
و وف  ي بير

وع أجندة التنمية بشأن الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت ف  وع تسخير  مشر الملكية يهدف مشر
بتقاليد الطهي )المأكوالت  إىل تعزيز استخدام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة ألغراض تنمية سياحة المأكوالت  2ةالفكري

ي كل بلد مستفيد 
 عن توثيق تقاليد الطهي وتطويرها واستخدامها بصورة مستدامة ف 

ً
ي قطاع السياحة، فضال

وبات( ف  والمشر
يا والمغرب و  ون ومالير  و()الكامير ي يمكن أن تعود  ويرمي . بير

وع، من خالل أنشطته ومنجزاته، إىل تحليل الفوائد المحتملة النى المشر
ي البلدان المستفيدة

ي قطاع سياحة المأكوالت ف 
 ، فضال عنبها الملكية الفكرية المتعلقة بتقاليد الطهي عىل األنشطة االقتصادية ف 

 إذكاء الوعي بشأن هذا الموضوع. 

وع .3  من المراحل التالية:  ويتألف المشر

ي كل بلد رائد؛ لوضع خرائط لتقاليد الطهي الرئيسية )المأكوالت  (أ)
إعداد دراسة استطالعية عن قطاع سياحة المأكوالت ف 

ي البلدان المعنية. 
وبات( ف   والمشر

، والملكية الفكرية ،بالسياحة واألطراف المعنيةتنظيم مائدة مستديرة لجمع الكيانات العامة  (ب)  عن  ،وفن الطهي
ً
فضال

ي كل بلد 
ي القطاع ف 

اتيجيات المواجهة المتعلقة بالملكية  ،لجمع المعلومات بشأن التحديات القائمة ؛أصحاب الرأي ف  واسيى
ي قطاع سياحة المأكوالت 

 ومناقشتها.  ،الفكرية ف 

                                                
 development/en/agenda/recommendations.html-www.wipo.int/ip :تتاح توصيات أجندة التنمية عىل الرابط 1
 =421371www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id: الرابط عىل ،CDIP/22/14 REV.انظر الوثيقة 2

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421371
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421371
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ي كل بلد رائد،  (ج)
 
ي سلسلة القيمة لتقاليد الطهي المختارة ف

 
ي ضوءإجراء تحليل للمجاالت ذات الصلة بالملكية الفكرية ف

 
الدراسة  ف

  االستطالعية، ونتائج المائدة المستديرة. 

ي المائدة المستديرة؛ إلبداء التعليقات ومراجعتها قبل إعد (د)
 
 النهائية.  اد الوثيقةمشاركة نتائج التحليل المذكور مع المشاركير  ف

ي البلد الرائد.  (ه)
 
ي أجريت ف

ي كل بلد رائد لتقديم التوصيات، وعرض نتائج األنشطة البحثية النى
 
 تنظيم حلقات دراسية ف

ي مختلف البلدان الرائدة.  (و)
 
ي أجريت ف

 تنظيم حلقة دراسية دولية لعرض التجارب ونتائج الدراسات النى

ي تم  (ز)
ي مختلف البلدان المستفيدةتجميع أهم النواتج واالستنتاجات النى

 
ي إذكاء الوعي  ،التوصل إليها ف

 
ي من شأنها أن تسهم ف

والنى
 . جمهور أوسع نطاقا بشأن هذا الموضوعلدى 

 الغرض من التقرير وهيكله

ي حعىل نحو يتوافق التقييم  ريأُج قد و  .4
ي التقييم للددتها الويبو مع األولويات النى امجها و منهج  ي الوقت المناسب لي 

 
وعاتها. ف  ومشر

ي سياق متطور  مراعاتهعالوة عىل و 
 
تأكيد عىل استخدام  ثمة ،تركير  الويبو عىل تقييم اإلنجازات، والجودة، ونتائج المداخالت ف

ي عمليات إدارة النتائج والتعلم والمساءلة
 
ي  ،التقييم ف

 
ها.  وف امج والمشاري    ع وتأثير  تحسير  جودة الي 

أسئلة التقييم، إىل جانب مجموعة من االستنتاجات والتوصيات، استنادا إىل ما تم جمعه  يعرض هذا التقرير نتائج كل سؤال منو  .5
 من بيانات. 

وع أجندة التنمية المذكور أعالهأُج قد و  .6 وىلي  ،رى تقييم شامل ألداء مشر
ُ
وعباهتمام خاص  وأ وإدارته، مثل  ،إطار تصميم المشر

 عن قياس النتائج المحققة حنى اآلن ،أدوات المراقبة واإلبالغ
ً
الهدف من و  وتقييم إمكانية تحقيق االستدامة.  ،واإلبالغ عنها  ،فضال

دمت 
ُ
ي ق

القرار  لة لدعم عملية اتخاذ إىل األد توفير معلومات تقييمية تستند  هو الدروس المستفادة واالستنتاجات والتوصيات النى
ي لجنة التنمية

: تناول اوبوجه خاص،  لية. المستقب المداخالتوتحسير   ،ف  ي
وع ف   لتقييم دور المشر

ي سياحة المأكوالت، والسلطات الوطنية، مثل مكاتب الملكية  (أ)
تعزيز قدرات الجهات الفاعلة االقتصادية المشاركة ف 

اتيجياتها إلضافة قيمة تمير  منتجاتها وخدماتها، وتنوِّع 
أنشطتها الفكرية، عىل استخدام أدوات الملكية الفكرية واسيى
  االقتصادية دون المساس بالتقاليد والثقافة المحلية. 

ي  (ب)
ي حماية أنشطة سياحة المأكوالت. يمكن أن  إذكاء الوعي باإلسهامات النى

 ينطوي عليها استخدام حقوق الملكية الفكرية ف 

 النطاق والمنهجية

ة من مايو  شمل .7 تناول التقييم تصميم و  . 2022إىل نهاية ديسمي   2019نطاق التقييم األنشطة والنتائج الُمنَجزة خالل الفيى
ي تلبية احتياجات الدول األعضاء، وتوفير 

وع وإدارته، وتنسيقه، واتساقه، وتنفيذه، وأنشطته، والنتائج المحققة، وإسهامه ف  المشر
يا وقد  تحقيق ذلك. لالموارد أو الوسائل الالزمة  ون ومالير  وع )الكامير ي البلدان األربعة المستفيدة من المشر

جري هذا التقييم ف 
ُ
أ

و(.    والمغرب وبير

جري هذا وقد  .8
ُ
ي وضعتها لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون أ

 لمبادئ تقييم المساعدة اإلنمائية النى
 
التقييم وفقا

ي الميدان 
د  .االقتصاديوالتنمية ف 

ِّ
؛ وهي  مداخالتستة معايير لتقييم  اللجنةهذه الذي وضعته نموذج ال ويحد ي

التعاون اإلنمان 
كير  عىل ثالثة معايير التقييم  ، غير أنالمالءمة واالتساق والفعالية والكفاءة واألثر واالستدامة

ل اليى
ّ
: المالءمة وهي  فقط؛شعبة فض

وع وإدارته(،  ة التقييم إدراج  رأت ،إضافة إىل ذلك والفعالية، واالستدامة. )تصميم المشر القيمة المضافة  ن آخرين؛ هما معياريخبير
ي ضافية اإل فوائد التقييم  من أجل ة الويبو؛صور  وإبراز بو، للوي

وع، ا حققتهالنى ي المشر
 وأبرزت المداخالت للدول األعضاء المشاركة ف 

 بقدر أكي  العمل الذي تضطلع به الويبو. 

 

 



CDIP/30/10 
Annex 

6 
 

ت  استهاللوخالل مرحلة  .9
َّ
، أعد ي األوىلي ة مجموعة من أسئلة التقييمالالتقييم، وعقب االستعراض المكتن  ي شكل  ،خبير

 
متها ف

َّ
وقد

ح ي الجدول  . مقيى
 
 . 1وتِرد ف

 أسئلة التقييم - 1الجدول 
معايي  منظمة التعاون 
ي الميدان 

ز
والتنمية ف
 ،االقتصادي

 أسئلة التقييم 

وع  وإدارتهتصميم المشر 
 

وع األولية   استخدامهل يمكن  وع وتقييم النتائج؟ل دليلكوثيقة المشر  تنفيذ المشر
ويد فريق  وع مفيدة وكافية ليى  ي للمشر

هل كانت أدوات الرصد واإلبالغ والتقييم الذانى
وع و   القرار؟ اتخاذ بالمعلومات الالزمة ألغراض  ةالرئيسياألطراف المعنية المشر

ي ما مدى إسهام 
 
وع وكفاءته، وف ي فعالية تنفيذ المشر

 
ي أمانة الويبو ف

 
الكيانات األخرى ف

 التمكير  من ذلك؟
وع األولية، أو تم التخفيف من  تحققتإىل أي مدى  ي وثيقة المشر

 
المخاطر المشار إليها ف

 ؟حدتها 

وع مفيدة وفعالة لزيادة الوعي بالملكية الفكرية وسياحة  نواتجإىل أي مدى كانت  الفّعالّية المشر
 المأكوالت؟

وع من بناء قدرات الجهات الفاعلة االقتصادية والسلطات الوطنية  هل تمكن المشر
ي سياحة المأكوالت، بما فيها مكاتب الملكية الفكرية

 
من استخدام أدوات  ،المشاركة ف

ة  اتيجياتها واالستفادة منها إلضفاء قيمة ممير 
منتجاتها عىل الملكية الفكرية واسيى

ي الوقت نفسه
ام التقاليد والثقافة  وخدماتها، وتنوي    ع أنشطتها االقتصادية، وف  احيى

 المحلية؟
ي قد يجلبها 

وع من إذكاء الوعي باإلسهامات النى ن المشر
َّ
استخدام الملكية إىل أي مدى تمك

ي أنشطة سياحة المأكوالت 
 ؟الفكرية ف 

ي مواصلة العمل  االستدامة
 ف 
ً
وع فعاال الستخدام أنظمة الملكية الفكرية كأداة  إىل أي مدى كان المشر

 لتعزيز تقاليد الطهي وسياحة المأكوالت؟

والحكومات األطراف المعنية هل قدمت المداخلة صورة إيجابية عن الويبو لدى  إبراز صورة الويبو
 وكيف؟ ،المستفيدة

وع؟ القيمة المضافة للويبو  ما القيمة المضافة لهذا المشر
ي يمكن استخالصها من هذا  الدروس المستفادة

ما الدروس المستفادة؟ وما هي أفضل الممارسات النى
ي التصميم واإلدارة(؟ وع )مع إيالء اهتمام خاص لجانن   المشر

أجندة تنفيذ توصيات 
 التنمية

وع؟ من 12و 10و 1إىل أي مدى تم تنفيذ توصيات أجندة التنمية  خالل هذا المشر 
 

ي جميع أدوات التقييم. نظم يكانت أسئلة التقييم المذكورة أعاله بمثابة دليل و  .10
وبناء  عملية التقييم، وكفلت طرح األسئلة باتساق ف 

يعد هذا النوع و  التقييم الرئيسية، ومصادر البيانات، وطرائق جمع البيانات.  عىل ذلك، تم تطوير مصفوفة تقييم، إىل جانب أدوات
ي عىل المعلومات المطلوبة.  ي الملحق  من المصفوفات أداة مفيدة وقّيمة إلضفاء الطابع التنظيمي والمنهج 

وترد مصفوفة التقييم ف 
  األول لهذه الوثيقة. 

  جمع البيانات

 ،وقد تحقق ذلك من خالل استعراض الوثائق توسيع نطاق جمع البيانات منذ مرحلة التأسيس إلنشاء قاعدة أدلة قوية.  جرى .11
وعات الويبو  ي مشر

 ا أخرىوجهات التنسيق، لتشمل أطراف ،وتوسيع نطاق المشاورات مع األطراف المعنية، وتبادلها مع منسقى
ي الجدول تِرد األنشطة الرئيو  معرفة عميقة بالمداخالت. ب تتمتع ةمعنية مهم

 . 2سية لجمع البيانات ف 

 

 



CDIP/30/10 
Annex 

7 
 

 أنشطة جمع البيانات - 2الجدول 

ي 
ي سياق استعراض الوثيقة تحليل وثائق 

 
ة التقييم بفحص األنواع التالية من التقارير:  ،وف  قامت خبير

خدم هذا التقرير لإلجابة عىل األسئلة المتعلقة  : استعراض عام للمؤلفات المنشورة -
ُ
بأهمية است

ي التقييم. 
 
ي العام للويبو، وتعميم النتائج المحددة ف اتيج  شمل االستعراض وثائق و  اإلطار االسيى

سياسة الويبو العامة، والمبادئ التوجيهية الستخالص النتائج ذات الصلة بالملكية الفكرية، ودعم 
ي التقليدي والمعارف التقليدية. 

 
 أشكال التعبير الثقاف

خدم هذا التقرير لإلجابة عىل األسئلة المتعلقة  منشورة عن المداخالت: استعراض المؤلفات ال
ُ
است

وع قيد التقييم، ومدى وجاهته، واستنباط استنتاجات عىل المستوى الموضوعي  بأهمية المشر
 ومستوى المداخالت. 

المشاورات مع 
  األطراف المعنية

ة التقييم عىل  ة ذات أو  المنشغلةأو  المهتمةاألطراف المعنية انصبت مشاورات خبير ة المباشر الخي 
ي 
 
ي بداية المرحلة المؤقتة المداخالت قيد التحليل. ف

 
ة التقييم ،وف بالتشاور مع فريق  ،قامت خبير

وع بتنقيح القائمة الشاملة ب ي الاألطراف المعنية إدارة التقييم ومدير المشر
ي استشارته نى

وترتيب  ،ا ينبغ 
ي األطراف  هذهمع فرت المشاورات وقد أس أولويات من ستجري مقابلتهم. 

 
عن عنارص محددة ف

ات(.   مصفوفة التقييم )معايير الحكم والمؤشر

، بناًء عىل توالهدف من المشاورات خالل المرحلة االنتقالية هو الحصول عىل رؤية أعمق للمداخال 
نت مع جميع كما   عنارص مصفوفة التقييم.  جريت مقابالت شبه منظمة عي  اإلنيى

ُ
األطراف المعنية أ

 .  المستهدفير 

وع ي التقييم:  ،ونظرا لخصائص المشر
بعدت أدوات التقييم التالية من االستخدام ف 

ُ
( 1 است

نت نظرا إىل أن التأثير ليس  ؛ماتاسه( تحليل اإل 3) ؛( الزيارات الميدانية2 ؛االستقصاءات عي  اإلنيى
ي ( أي وسيلة 4و ؛أحد معايير التقييم المطلوب تحليلها 

ات الحياتية للناس، وليس ف  ي الخي 
تتعمق ف 

ا فهذا ليس  ،العنارص التنظيمية أو الهيكلية
 
هدف التقييم. أيض 

 

ي الاألطراف المعنية  تتألف ،وبوجه عام .12
ي الجدول من  ا جرت مقابلتهنى

 . 3الفئات الواردة ف 

ي جرتاألطراف المعنية فئات  - 3الجدول 
 امقابلته الت 

ي أي وقت، ويشمل  موظفو الويبو
وع ف  ي المشر

ذلك ممثىلي الويبو الذين عملوا ف 

ي ذلك أعضاء شعبة تنسيق أجندة التنمية. 
 بما ف 

ي البلدان المستفيدة
عبوتشمل الممثلير  الوطنيير  ل جهات التنسيق ف 

ُ
 لوزارات، وأمانات الدول، والش

ي 
و/ أو اإلدارات ذات الصلة بالملكية الفكرية والسياحة، النى

وع، عملت كجهات تن فذ فيها المشر
ُ
ي ن
ي البلدان النى

سيق ف 

 اتصال مع المقر الرئيسي للويبو. وعملت كجهات 

فذ فيها  الدول األعضاء
ُ
ي كل منطقة جغرافية ن

ي المجموعات ف 
وتشمل منسقى

وع :  ،المشر ي  وهي البلدان  ؛بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارين 

ادئ. اإلفريقية؛ البلدان العربية؛ وآسيا والمحيط اله 

 

وع،  ا أساس   وتشمل ةالخارجياألطراف المعنية  ي المشر
مختلف المستشارين الذين عملوا ف 

 وحققوا نواتج تتعلق بدراسة النطاق وتحليل الملكية الفكرية. 

ي المجمل .13
ة التقييم أكير من  ،وف  ي البداية،  وثيقة قدمتها  20استعرضت خبير

وع الويبو ف  أخرى  وثائقإضافة إىل الشعبة ومدير مشر

ي الملحق الثالث.  ،تم الحصول عليها من مصادر مستقلة
نت من خالل منصات مقابلة عي   25 وأجرت ما مجموعه وتِرد ف  اإلنيى

  . رجال 10و ،امرأة 15شملت المقابالت و  مختلفة. 

ي األصل أنعىل الرغم من و  .14
ي لألشخاص الذين ستجري مقابلتهم لم يختلف عما هو مقرر ف 

مقابلة  تجدر اإلشارة إىل ،العدد النهان 

ي الحسبان
اح إحدى جهات  ضمن قائمةلم يكونا أو  ،شخصير  لم يكونا ف  درج اسميهما بناًء عىل اقيى

ُ
المقابالت منذ البداية، وأ
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ا  التنسيق. 
 
ي  ،واختير شخصان آخران للمقابلة، لكنهما رفضا إجراء المقابلة بدعوى قلة معرفتهما  سبق ،أيض

 
أو قلة مشاركتهما ف

وعا ي لألشخاص المقرر مقابلتهم ؛لمشر
،  لذا ظل العدد النهان  ي دور و قد  وإن كاندون تغير

 
ي أثناء  كل منهممسؤولية  حدث تغير ف

 
ف

وع.   تنفيذ المشر

ز خالل مرحلة المقابالت - 4الجدول    تفاصيل بشأن مقدمي المعلومات الرئيسيي 

ز مع مقابالت   رجال نساء مقدمي المعلومات الرئيسيي 

 4  5 الويبو موظفو 

وع أجندة التنمية بشأن الملكية الفكرية وسياحة  جهات تنسيق مشر
 المأكوالت 

6 3 

وع( ةالخارجياألطراف المعنية  اء والمستفيدون من المشر  1 4 )الخي 

 2 0 البعثات الدائمة

 :  اإلجماىلي
15 10 

25 

اتهمو  .15 ا إىل خي 
 
وع ،اختير جميع مقدمي المعلومات األساسيير  استناد ي عملية تصميم المشر

 
ي إدارة و  ،ومستوى مشاركتهم ف

 
عملهم ف

وع وتنفيذه،  ي شعبة أو و المشر
 
ي ما إذا كانوا أعضاء ف

 
ي اختيار مقدمي و  قسم ذي صلة بعملية التقييم. ف

 
لتقليل إمكانية وقوع تحير  ف

رح السؤال نفسه المعلومات الرئيسيير  
ُ
  . بطريقة التثليث اتساق اإلجابات عىل المستجيبير  بطرائق مختلفة، ثم التحقق من ط

 القيود

اضات بشأن المخاطر و و  .16 ي إىل عدة افيى
ا  القيود المحتملة أثناء التقييم. أشار تقرير التقييم المبدن  ظهرت بعض  ،وكما كان متوقع 

ي أثناء المقابالت مع 
نت. ةاألطراف المعنية الرئيسيالصعوبات ف  ا إىل ضعف االتصال باإلنيى عزى أساس 

ُ
ا  ، ت أجريت جميع  ،وأخير 

ة ي  ،باستثناء مقابلة واحدة )تحتم فيها، بعد عدة محاوالت فاشلة ،المقابالت دون مشاكل كبير
ون  يد اإللكيى  ،إرسال االستقصاء بالي 

ا(.  ي الرد عليه كتابي 
 وتلقى

ي  ،توقيت المقابالتالرئيسية من القيود و  .17
ي منتصف يناير  النى

جري عدد كبير منها ف 
ُ
ي بعض  أي خالل ،2023أ

موسم العطالت ف 
و( ي بير

يا، وفصل الصيف ف  وع )السنة القمرية الجديدة لمالير  ي موعد متأخر عن  ،بلدان المشر
مما اقتض  تحديد بعض المقابالت ف 

ي التغلب عىل هذه الصعوبات.  المتوقع. 
ا ف  ا كبير  وقد أسهم الدعم الذي قدمه فريق إدارة التقييم إسهام 

 النتائج

وع وإد   ارتهتصميم المشر

وع:  .18 ي  معلومات أساسية عن تصميم المشر
، تحليل الفوائد المحتملة النى و، لسببير  رئيسيير  الملكية  توفرها قررت حكومة بير

و ا( 1) : ، وهما تقاليد الطهي لالفكرية  ي بير
ايد بسياحة المأكوالت ف  ( تهيئة الظروف المواتية للتنمية 2و ) ؛الستجابة لالهتمام الميى 

حات الملكية  ي لديها مناطق سياحية محتملة لجذب االستثمار، وإنشاء منصة لمقيى
ي المجتمعات النى

االقتصادية واالجتماعية ف 
ا للوائح الموضوعة لمشاري    ع أجندة التنميةو  الفكرية. 

 
وع قيد التقييم وفق ي للدفاع  ،جرى تطوير المشر

ح المعهد الوطن  بناًء عىل مقيى
و.  ي بير

  عن المنافسة وحماية الملكية الفكرية ف 

ي وضعتها الوي عملية التصميم:  .19
ي النى

بعت الخطوات الثمان 
ُ
وع أجندة التنميةات شعبة بتوجيه تخطيط القامت و  . 3بو لتنفيذ مشر

انيته  ي إعداد مير 
وع، وساعدت ف  . المشر ي

وع بتعيير  مدير  لتنميةلجنة ا وقامت وجدوله الزمن  وع،عقب اعتماد المشر وتسبب  المشر
ي  ذلك
ي البداية ف 

وع ف    . صعوبات طفيفة عند اعتماد المشر

وع األولية:  .20 وع مثير لالهتمامإىل األطراف المعنية  تأشار  أهمية وثيقة المشر فقد أثار اهتمام الدول  والتحديات.  أن هذا المشر
وعات أجندة التنمية ،األعضاء  ا لمشر

 
 جيد

ً
ته مثاًل  ،إذ يمكنه دعم العديد من أهداف أجندة التنمية )توليد القيمة ،واعتي 
ي التنمية

ي مجال الطهي أهمية،  ما يكتسي ك  وغير ذلك(.  ،والمساعدة ف 
ي تعزيز  إلسهامهدعم أشكال التعبير والمعارف التقليدية ف 

ف 
، و  ، وتراث فن الطهي ي

اث الثقاف  وع )الملكية  وكان تطوير السياحة من خالل الملكية الفكرية. اليى الفكرية وسياحة موضوع المشر
ي البداية ظهر  لذا ، ا المأكوالت( جديد

دد ف  تم تقليص النطاق  لذلك؛ إزاء النتائج المنشودة، وكيفية نظر المستفيدين إليها  بعض اليى

                                                
3  : وع. 1وهي وع/التخطيط. . إعداد ال2. إطالق فكرة المشر ي السوق الداخلية موافقة  إجراءات. 3مشر

 
وع. 4؛ EMمكتب التنسيق ف وع. 5 . بدء المشر . 6. تنفيذ المشر

وع.  وع؛ 7مراقبة المشر وع. 8.إقفال المشر  . تقييم المشر
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وع ي البداية عىل لجنة التنمية ،الواسع للمشر
 
رض ف

ُ
 واقعية من أجل رصد العالقة بير  الملكية الفكرية الذي ع

ي نهج أكير
، وتبن 

  وسياحة المأكوالت واستكشافها ودراستها. 

وع عىل أنه وثيق الصلة بمبادرات الويبو األخرى ومكمل لها ،وبوجه عام .21   . 4برهن المشر

وع:  .22 وع و إدارة المشر ي أثناء تنفيذ المشر
 
وع يديره ألجندة التنمية، عدة تحديات ،واجه فريق اإلدارةف ي أول مشر

 
ي  ،ف

 
ال سيما ف

ي البلدان المستفيدة المرحلة األولية. 
 
وع ف وإنشاء أفرقة وطنية  ،يتعلق أولها بتحديد الجهات/الكيانات المسؤولة عن تنفيذ المشر

ي البلدان الثالثة المشاركة، وبطء
 
ي البداية، واستغر  ف

 
ي األساس. أطول م ق وقتاالتفاعل معها ف

 
ا ف ي  ما كان متوقع 

أما التحدي الثان 
ورة الحفاظ عىل توافق تلك التوقعات مع إجراءات الويبو.  أمكن التغلب عىل كل وقد  فيتعلق بإدارة توقعات جهات التنسيق، ورص 

ي تنفي
 
وع. التحديات السابقة بفضل التعاون الوثيق والفهم الجيد الذي نشأ الحقا بير  جميع األطراف المشاركة ف   ذ المشر

  واضطلعت .23
ُ
ي إقامة قنوات اتصال فعالة بير  فريق اإلدارة التابع للويبو وأفرقة التنسيق  نشط دور بالثالث اإلقليمية عب الويبو ش

 
ف

وع المحلية.  ي المراحل األوىل من المشر
 
عب ف

ُ
ي هذه الش

 
إذ قاموا  ،وتجدر اإلشارة إىل الدور الفعال الذي اضطلع به المستشارون ف

اكهاألطراف المعنية بتوصيل المعلومات إىل فرق التنسيق المحلية، وتحفير   وع. ا وإشر ي المشر
 
بأن مستوى  ت هذه األطرافوأقر  ف
وع وفهمه بصورة أفضل.  ام قد ازداد مع توىلي مسئولية المشر

  االهتمام والملكية واالليى 

وع.  19-أثر كوفيدو  .24 وع تنفيذ المخرجات واألنشطةو ر من المقر وكان  عىل موعد تسليم المشر ا، فقا لخطة المشر والقيام  فعلي 
ة.  ي نجمت عن الجائحة ،لكن بزيارات إىل األقاليم، وإعداد تقارير، ودراسات بصورة مباشر

كان ال بد   ،بسبب القيود عىل السفر النى
وع حبيس خطته األولية، بل أبدى  من تغيير النهج المتبع.  ة عىل ولم يظل فريق إدارة المشر  بالوضع، وقدرة كبير

 
 عميقا

 
إحساسا

  فهم الفعاليات والظروف الجديدة والتكيف معها. 

ي وإعداد التقارير:  .25
وع والتقييم الذات  وع  أدوات رصد المشر ات المشر محددة وقابلة للقياس والتحقيق وذات قد ال تكون مؤشر

 
 
وعنجازات كل ناتج )ذكية(، لكنها كافية إلبراز إ صلة ومحددة زمنيا وع عىل  توضح استخدام ، كما أنها من نواتج المشر خطط المشر

ي أثناء  المستوى القطري كأداة رصد رئيسية
وع.  تنفيذ. الف  ي متابعة أنشطة المشر

ا ف   وتعد هذه الخطط مفيدة للغاية وتساعد كثير
جريت معهم مقابالت بأن تقدير الوقت الالزم للمرحلة األوىل كان 

ُ
ا وأفاد عدة أشخاص ممن أ

 
أقل من الواقع، وأنها استغرقت وقت

وع.  ي إطار عمل إدارة المشر
ا، مما اقتض  إعادة النظر ف  ، والتقييم ال وأعدت أطول مما كان متوقع  ا للتقرير المرحىلي

شعبة نموذج 
 . ي
وع  والقت الذانى وع بطلب تمديد المشر عمليات استعراض منتصف المدة استحسان الدول األعضاء، وسمحت لمدير المشر

  . 19-بسبب التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد
 
وع كان التواصل الدائم مع ووفق ي المشر

ا لجهات التنسيق الوطنية ومنسقى
وع ي الويبو المسؤولير  عن المشر

نت ،موظق  ي  ،واجتماعات التبادل عي  اإلنيى
ون  يد اإللكيى والمشاورات الشفوية  ،ورسائل الي 

ي ساعدت عىل تقدم العمل المستمرة بمثابة أدوات الرصد الرئيسية 
وع.  ورصد النى  التقدم الذي أحرزه المشر

ي  و  .26
ُ
وع مخاطر عامة محتملة، ووضعت تدابير للحد منها، وهو ما اعت وكان قرار تحديد  مناسبا.  توقعت الوثيقة األولية للمشر

ي كل بلد األطراف المعنية
مع خطط المشاري    ع القطرية  جنبا إىل جانب ،، إضافة إىل وضع خطة لمواجهة المخاطر والحد منها ف 

ي البداية. 
ي مجاالت معينة لم تكن متوخاة ف 

ا سمح بإحراز تقدم ف  ا حكيم  أدى الوضع الناجم عن الجائحة إىل تعليق قشي و  خيار 
وع طوال عام  ا من الصفر  ،2021وجزء من عام  ،2020للمشر وع عملي  ي بدء المشر

 صعوبات. من ذلك  ينطوي عليهما ، و مما يعن 
ي مجال األطعمة، والسلطات العامة كان ارتفاع معدل الدورانكما  

 ممثىلي اتحادات العاملير  ف 
ي طرأت عىل ،بير 

ات النى  والتغير
ي الحسبان  ،الحكومات

وع، ولم تؤخذ ف  ي أثقلت كاهل المشر
ي البلدان المستفيدة من بير  المخاطر النى

وعدم االستقرار السياسي ف 
وع  منذ البداية.  ي نجح لكن المشر

 تها حد صيقلت ف 
ُ
ة. ، ومض  ق   دما دون اختالالت كبير

 الفّعالّية

وع أجندة التنمية بشأن الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت أهدافهو  .27 جريت  ،حقق مشر
ُ
ي أ
عىل الرغم من بعض التعديالت النى

ي أثناء مرحلة التنفيذ 
ي حدثت ف 

ات النى ات عدم االستقرار  ،عىل سبيل المثال ،ومنها  ،بسبب التغيير ات الناجمة عن فيى التغيير
، أو جائحة كوفيد فذت بقدر عال   ،وفيما يتعلق بتنفيذ األنشطة . 19-السياسي

ُ
وع قد ن من  رأى معظم المستجيبير  أن أنشطة المشر

ي تحديد إمكانات كلوقد  الفعالية، وأن النتائج المنشودة قد تحققت. 
بلد فيما يتعلق  أسهمت المنهجية ونهج العمل المتبعان ف 

 بموضوع الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت. 

ت النواتج النهائية مفيدة، وتمكنت من استكشاف الصلة بير  الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت. و  .28 ي 
ُ
وهذه هي المرة األوىل  اعت

وع ي يتعرض فيها العديد من المستفيدين من المشر
ي إذكاء وعيهم وبناء وقد  لقضايا تتعلق بالملكية الفكرية.  النى

وع ف  أسهم المشر
وع كان مصدر إلهام والشعور  قدراتهم بشأن الروابط بير  الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت.  وأشار التقييم إىل أن هذا المشر

 . ي
وع جعلهم يشعرون بالفخر بما لديهم من تراث وتقاليد  بالفخر الوطن  وع بأن المشر ي نفذت المشر

ي و  وأفادت البلدان النى
ثراء ف 

                                                
ونية لرواد  4 ي (EONاألعمال )عىل سبيل المثال، ركزت مبادرة شبكة الشبكة اإللكيى

ي عام  ، النى
 
نت ف عىل قطاع األغذية  ،2022نظمت سلسلة ندوات عي  اإلنيى

 الزراعية. 
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ي األطعمة المحلية. 
 
، وتنوع ف ي قطاعي السياحة   مجال الطهي

 
وع فرصة التواصل مع أطراف معنية جديدة تعمل ف كما أتاح المشر

 . ي
وع عىل جميع النتائجو  والمأكوالت لتعزيز المطبخ الوطن  ي المشر

 
وذلك بفضل عقد الحلقات الدراسية  ،صادق المشاركون ف

  والموائد المستديرة. 

ي تطراف المعنية أن المداخالت األ  ورأت .29
 
 القدرات الوطنية والمؤسسية والمهنية لتعزيز الملكية الفكرية وحمايتها.  يز عز أسهمت ف

ا. و  ، كان مستوى الوعي بأهمية الملكية الفكرية كبير ا للمستجيبير 
 
وع أن اإلدارة السليمة للملكية و  وفق أدرك المستفيدون من المشر

إىل منتجاتهم، وباتوا أكير فهما ألهمية استخدام هذه األدوات، وإدارتها ليس فقط لحماية أعمالهم الفكرية يمكن أن تضيف قيمة 
ا لتعزيزها. 

 
ي  وإنما أيض

ي وبفضل الموائد المستديرة والحلقات الدراسية النى
 
قدت ف

ُ
وع ع تمكن هؤالء المستفيدون من  ،إطار المشر

ا مما أ ،تحديد األدوات القائمة حول الملكية الفكرية
 
العديد من األسئلة المتعلقة بالحقوق الجماعية، وأنواع أخرى من  ثار الحق

وع وفر فرص تواصل مهمة مع أطراف إضافة إىل ذلك، أفاد المستجيبون بأن سياق  الملكية الفكرية.  مهتمة، مما أدى الحقا المشر
المنتجات والخدمات المتعلقة بسياحة المأكوالت عن مواقف إيجابية لحماية ذلك أسفرت و ، ها تبادلو  مناقشات إيجابيةإجراء إىل 

كاء جدد  كانت  كما   ،الفكريةبموجب حقوق الملكية  فذت مع شر
ُ
ي ن
ي نشأت من األنشطة المختلفة النى

الفرص غير المتوقعة النى
 إيجابية للغاية. 

ي ضوء و .30
 
وعف ي هذه المرحلة خصائص المشر

 
ا، اتفق جميع المستجيبير  عىل أنه يتعذر بعد، ف تقييم فعالية  األولية،، واكتماله مؤخر 

ي تنوي    ع  المستفيدين عىلقدرة 
 
اتيجياتها إلضافة قيمة تمير  منتجاتهم وخدماتهم، وتسهم ف

استخدام أدوات الملكية الفكرية واسيى
  قافة المحلية. أنشطتهم االقتصادية دون المساس بالتقاليد والث

وع كانت جيدة و  .31 ا،رأى المستجيبون أن الدعاية للمشر
 
.  جد

ً
ي وقت  عىل الرغم من تأخرها قليال

 
اتيجية اتصال ف  مبكر وأن تنفيذ اسيى

ي اجتماعات المائدة المستديرة والحلقات الدراسية. 
وع، وزيادة المشاركة ف  ي و كان من الممكن أن يؤدي إىل زيادة الوعي بالمشر

ف 
وع ،2022يونيو  ي المرحلة النهائية من المشر

وع اطلق ، أف  ي  هموقعلمشر
ون  عىل األطراف المعنية  بهاقترص العلم  ، الذي5اإللكيى

ي التنفيذ 
ة، بصورة المشاركة ف  ي قامتمباشر

ي بعض األحيان والنى
ا صادقا عن كل ما تم إنجازه، و  . الموقعبزيارة  ف  يعي  الموقع تعبير
ي حصل عليها البلد، واألنشطة 

فذتوالمنتجات النى
ُ
ي ن
وع.  النى ي سياق المشر

 ف 

 
ية فقط متاح - 2الشكل  ز  باإلنكلي 

ي أيام معينة، بلغ  .32
هن وصول عدد زائري الموقع إىل رقم قياسي ف  ي يوم واحد  113ويي 

ا ف  ي الشكل   ،زائر 
عىل  ،2كما هو موضح ف 

نت.  وع عىل االنيى ي به المشر
ومن المثير للدهشة أن العدد األكي  من زائري الموقع كان، كما يتبير  من  االستقبال الجيد الذي حظ 

وع3الشكل  ة من المشر ا(، وسويشا ) 137مثل الصير  ) ،، من البلدان غير المستفيدة استفادة مباشر ا(، وال 93زائر  واليات زائر 
ا(.  86المتحدة ) و ) زائر  ا(، والمغرب ) 67ثم بير ا(.  47زائر  يا.  ولوحظ قلة عدد الزائرين زائر  ون ومالير   من الكامير

                                                
ي عىل 5

ون   tourism.html-gastronomic-and-development/en/agenda/projects/ip-www.wipo.int/ip :ُيتاح الموقع اإللكيى

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/projects/ip-and-gastronomic-tourism.html
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ية فقط متاح - 3الشكل  ز  باإلنكلي 

 

ي جميع البلدان المستفيدة تؤدي النساء و   .33
ي نقل تقاليد الطهي واألطباق الف 

ا ف  ا رئيسي  لكن ، ومنطقة وإقليمتقليدية لكل عائلة دور 
ي مجال األعمال  هذا الدور ينحرص ويتضاءل
ي سغ ويتضح من المصادر المستعرضة  . التجاريةف 

وع إىل تحقيق توازن ف  المشر
وع.  ي المشر

ات المنوط  مشاركة كل من النساء والرجال ف  دراسات تحديد النطاق، وتحليل  بهن إجراءوعىل الرغم من أن عدد الخبير
ي الموائد المستديرةالملكية الفكري

ي إجماىلي عدد المشاركير  ف 
ي ة فاق عدد الرجال فإن نسبة الرجال ف 

الحلقات الدراسية  ، وف 
ي الحلقات الدراسية الوطنية 

يا، حيث فاق عدد النساء المشاركات ف  ا أعىل من النساء، باستثناء مالير  الرجال عدد الوطنية كانت دائم 
ي مناقشات المائدة المستديرة شديدة التقارب )نسبة ا وكانت ،٪ إناث(57٪ ذكور، 43)

 ٪ إناث(. 48 ذكور،٪ 52لمشاركة ف 

 مناقشات المائدة المستديرة - 5الجدول 

ز  البلد  % أنت   % ذكر عدد المشاركي 

و  %29 10 %71 25 35 بير

ون  %35 35 %65 65 100 الكامير

يا  %48 10 %52 11 21 مالير 

 %21 3 %79 11 14 المغرب

 %34 58 %66 112 170 الفرعي المجموع 

 

 الحلقات الدراسية الوطنية بشأن الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت  - 6الجدول 

ز  البلد:   % أنت   % ذكر عدد المشاركي 

و  %62 127 %38 77 204 بير

ون  %33 50 %67 101 151 الكامير

يا  %60 37 %40 25 62 مالير 

 %28 13 %72 33 46 المغرب

 %49 227 %51 236 463 الفرعي المجموع 

 

ز إجماىلي المشار  - 7الجدول   الوطنية( والحلقات الدراسية)الموائد المستديرة  كي 

ز  البلد:   % أنت   % ذكر إجماىلي المشاركي 

و  %57 137 %43 102 239 بير

ون  %34 85 %66 166 251 الكامير

يا  %57 47 %43 36 83 مالير 

 %27 16 %73 44 60 المغرب

 %45 285 %55 348 633 الكىلي  المجموع
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 االستدامة

وع لمبدأين، هما الملكية وقد  .34 وع أبرز  كما   واالستدامة. رّوج المشر وزاد  ،الملكية الفكرية المحلية بصورة أكي   المكاتبعمل المشر
جرى تطوير عمل الستيعاب و  . عىل نحو أعمق معرفة والية الويبو ودورها  وأتاحالملكية الفكرية لوزارات السياحة،  الوعي بفوائد 

وع وتقدير قيمتها.  يتعذر قياس ،ومع ذلك القادم،التغيير  ي حققها هذا المشر
و،باستثناء و  النتائج الدائمة النى  لم تكن هناك صلة بير

ي بداية التنفيذ. 
 
ي البلدان المستفيدة األخرى بير  الملكية الفكرية والغذاء، أو بير  الغذاء والسياحة ف

 
 ف

وع تعتمد عىل بذل مزيد من العمل.  ويتفق التقييم .35 لقد كان تطوير هذا  مع جميع المستجيبير  عىل حقيقة أن استدامة المشر
وع وتنفيذه  ا المشر إلرساء األساس، والحصول عىل بعض اإلحصاءات والبيانات المتعلقة بموضوع الملكية  من األهمية بمكانأمر 

ي لم يسبق التطرق إ
ي البلدان المستفيدة. الفكرية وسياحة المأكوالت النى

 
ي إرساء أسس العمل وقد  ليها ف

 
وع ف أسهم هذا المشر
ي أنشطة سياحة المأكوالت. 

 
ي يمكن أن تقدمها الملكية الفكرية ف

، وزيادة الوعي باإلسهامات النى  المستقبىلي

 تنفيذ توصيات أجندة التنمية

فذت 12و 10و 1توصيات أجندة التنمية أن عىل  جميع المستجيبير   واتفق .36
ُ
ا  قد ن وع وأن  . قطع   وأنهالطلب،  قائم عىلهذا المشر

ي سياق هذا ال يدخل تطوير البن  التحتية  أنعىل الرغم من و  . بشفافية وتم إنجازه، موجه نحو التنمية
 
وع،ف نه ساعد فإ المشر
 الدول األعضاء عىل تحسير  قدرات الملكية الفكرية الوطنية، وحماية حقوق الملكية الفكرية. 

 إبراز صورة الويبو

ي تكوين تالمداخال ه هذ أسهمتوقد  .37
 األطراف هذه ترأو  والحكومات المستفيدة.  ألطراف المعنيةدى الويبو للإيجابية  صورة ف 

وع تسلط الضوء عىل عمل الويبو ودعمها للملكية الفكرية.  ي توعية الجمهور  بأنوأفادت أيضا  أن أنشطة المشر
وع أسهم ف  المشر

 . ي أجريت أن المستعرضة،أظهرت الوثائق و  بالملكية الفكرية والقضايا ذات الصلة بفن الطهي
 عمل الويبو لم يكن والمقابالت النى

ي بعض البلدان من قبل
ا ف 
 
ي نقابات تذوق الطععند ال سيما  ،معروف

وأن  ام. ممثىلي وزارات السياحة والطهاة واألشخاص العاملير  ف 
وع  ي قطاع آخر لم يسبق لها التطرق إليه، أتاح هذا المشر

ي ثوب جديد، وتعزيز صورة الويبو ف 
الفرصة لتقديم الملكية الفكرية ف 

 . ي قطاع األنشطة االقتصادية للطهي
ي الحلقات الدراسية و  وبرهن عىل أنه يمكن استخدام الملكية الفكرية ف 

كان التفاعل ف 
ا للغاية وساعد عىل إبراز والية الويبو وعملها. ومناقشات المائدة المست  ديرة إيجابي 

ي  أنإىل توصل التقييم و  .38
وع نجح أيضا ف  إقامة عالقات تعاون جديدة مع السلطات المعنية، ومع وكاالت األمم المتحدة  المشر

ا  ، مما يفسح المجال أمام((UNWTOاألخرى )منظمة السياحة العالمية ) ي  تضافر الجهود، والعمل مع 
ي مشاري    ع مماثلة ف 

ف 
 المستقبل. 

 القيمة المضافة للويبو

وع بمثابة نقطة تحول لجميع البلدان المستفيدةو   .39 ا عىل أنه ساعدها عىل فهم أفضل للملكية . كان هذا المشر وقد اتفقت جميع 
، فإن المساعدة التقنية أما فيما يتعلق بغالبية المستجي ال سيما سياحة المأكوالت.  ،الفكرية بوصفها أداة مفيدة للسياحة بير 

ي تلقتها هذه البلدان المستفيدة  
ي قدمتها الويبو. كانت والمعرفة والتدريب والدعم النى

 ،ومع ذلك هي الدليل عىل القيمة المضافة النى
 . بإيداع أو تسجيل حق من حقوق الملكية الفكرية األشخاص قام  إذا القيمة المضافة إال هذه تتبلور  لن

 ئيسية والدروس المستفادةاالستنتاجات الر 

ي تم التشاور معها  ا منا كبير  لقى عمل الويبو تقدير   .40
األول من نوعه  الذي ُيعد  ،وقد أسهمت أصالة الموضوع . األطراف المعنية النى

ي وفر 
ي اكسابه أهمية  تللمستفيدين، والقيمة المضافة النى

ة الويبو وتجربتها لهذا النوع من المشاري    ع الرائدة ف  ة. ها خي  أجمعت و  كبير
ة
َّ
ي البلدان المنِفذ

ي أجريت معها مقابالت )جهات التنسيق ف 
اء  ،األطراف المعنية النى وع ،والخي  وممثلو الدول  ،ومنسقو المشر

وعاألعضاء( عىل زيادة االهتمام بسياحة المأكوالت وعالقتها ب  . الملكية الفكرية مع تطور المشر

وع وفقا للوائح الموضوعة وقد  .41 ي البداية بسبب اختالف الواقع ُصمم المشر
لمشاري    ع أجندة التنمية، وقد واجه بعض الصعوبات ف 

 : ا مستفادة، أهمها ما يىلي
ي كل بلد، لكن شعان ما أصبحت دروس 

وع والمنسقير  منذ البداية1 ف  ( 2 ؛( أهمية مشاركة مدير المشر
كير  واكتسا

ي تحديد مجاالت اليى
ي 3 ؛ب الملكيةتطوير خطط المشاري    ع القطرية للمساعدة ف 

ي اإلطار الزمن 
ة ف  ورة تخصيص فيى ( رص 

ي كل بلد 
وع الختيار فريق التنسيق ف  ة ، و للمشر وع واإللمام بهالتوجيه للفيى ي للحديث عن المشر

ح اجراءات الويبو 4 ؛تعريق  ( شر
اماتها  ، والبدل المتوقع  ،التشغيلية واحتياجاتها واليى  ي ذلك مشاركة اإلجراءات والقواعد الداخلية )أي التسلسل الهرمي

بما ف 
وع.  ي تنفيذ المشر

ي الحلقات الدراسية وحلقات العمل، وغير ذلك( بوضوح منذ البداية لتجنب سوء الفهم والتأخير ف 
  للمشاركة ف 
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عّرف عىل نحو أفضل أسلوب اإلداتعد و  .42
ُ
ي ت
وع الذي جرى تقييمهالمرونة هي الكلمة النى ي تنفيذ المشر

 
إذ تمكن  ،رة المستخدم ف

وع من .  المشر ي فرضها السياق المتغير
ات النى ي الوقت و  التكيف شيعا مع التغيير

 
مجلس إنشاء  كانو  . المناسباستجاب بدقة وف

ك بير  ا
وع مشيى عب ممارسة جيدة سمحت للمشر

ُ
ا عندما بلش ي قدم 

ات نشأتالمض  أو االستيعاب، أو  ،فهمتباين ال نع واجهته عير
ي 
 
وع أن الربط بير  القطاعير  العام والخاص والنقابات واألو  لبلدان المستفيدة. االتوقعات ف من وساط األكاديمية أمر أثبت المشر

وع وزيادة وإمكاناته يش إذ  ،األهمية بمكان  . انفتاح المشر

وع إدارة  رأى التقييم أنو  .43 ي مواجهة الصعوبات ،هتمام بالتفاصيلا لما أبدته من؛ غبار عليها ال المشر
 
 ،والترصف بصورة استباقية ف

ي تنشأ. 
ي تحقيق النتائج. اإل اتسمت و  وشعة االستجابة للتحديات النى

 
ي تحقيق النواتج المتوقعة، واالسهام ف

 
 دارة بالفاعلية ف

ي تعزيز القدرات وإذكاء الوعي و 
 
وع قد حقق نتائج استثنائية ف ي تعود بها الملكية الفكرية  توصل التقييم إىل أن المشر

بشأن الفوائد النى
وع )أي، عدم إلمام الجهات  عىل سياحة المأكوالت.  ي نشأت مع تنفيذ المشر

وع بالتحديات المختلفة النى ولم تتأثر نواتج المشر
لة بالسياحة وفن وارتفاع مستوى تناوب ممثىلي النقابات والجمعيات ذات الص ؛الفاعلة الرئيسية بأنواع أدوات الملكية الفكرية

؛ والقيود عىل حركة التنقل الناجمة عن جائحة كوفيد ها عىل العمل الذي يتعير  القيام به(.  19 -الطهي   وتأثير
 

فذت أنشطة االتصال وقد  .44
ُ
وع وإبراز عملن فذت  ،ومع ذلك وأسفرت عن نواتج مختلفة.  ،المشر

ُ
رأى التقييم أن هذه األنشطة قد ن

ي وقت متأخر، 
 
و  ىسو ولم يبلغ ف ي مرحلة  كانو  . باهرةكانت نشطة  األ  هذه عن أنبير

 
من الممكن أن يؤدي عنرص زيادة االنتشار ف

ي البداية. 
 
اتيجيير  جدد لم يتم تحديدهم ف

وع إىل توليد المزيد من التوقعات، وجلب حلفاء اسيى عىل الرغم لكن  مبكرة من المشر
اف بدعم الويبو للتنمية تمن ذلك، أدت جهود إبراز المداخال  ي  ،إىل زيادة االعيى

 
وإذكاء الوعي بفوائد استخدام الملكية الفكرية ف
 سياحة المأكوالت، وزيادة المشاركة مع مكاتب الملكية الفكرية الوطنية، والنقابات، والقطاع الخاص، واألوساط األكاديمية. 

 

 التوصيات
 

ي كثير من الحاالت و الواردة أعاله. فيما يىلي التوصيات القائمة عىل االستنتاجات  .45
الجهود التعاونية بير  الجهات الفاعلة  أثمرتف 

 أفضل النتائج. 

وع.  (1) ي البلدان المستفيدة من المشر
  الحفاظ عىل دعم الملكية الفكرية وأنشطة سياحة المأكوالت ف 

   بحث (أ)
 
وع ليشمل بلدان الدروس المستفادة،  مع مراعاة ،ا أخرى مهتمة بالموضوعكيفية توسيع نطاق هذا المشر

 والممارسات الجيدة. 

وعتعزيز مرحلة اإلعداد/  (2) ، بحيث يأخذون عىل عاتقهم مسئولية  ،التخطيط للمشر وع والمنسقير  بمشاركة مدير المشر
ي تنفيذه. 

وع منذ مرحلة التصميم، ومن ثمَّ المساهمة بصورة أفضل ف   المشر

وع ،تخصيص مزيد من الوقت مراعاة (3) ي مرحلة بدء المشر
ومعرفة التوقعات والقواعد  ،الستحداث نهج فريد  ،ف 

وع المحلية ،واإلجراءات الداخلية لجميع األطراف المعنية وغير  ،وتوضيح إجراءات التشغيلية للويبو  ،وإنشاء أفرقة المشر
 ذلك. 

ي إعداد هذه المرحلة لتسهيل  (أ)
اك وفود من الدول األعضاء ف  وع الخطوات إشر وإنشاء العملية ما بير  تصميم المشر

وع المحلية.    فرق المشر
 مشاركة كل بلد من البلدان المستفيدة. ل وخطوط عامةوضع مبادئ توجيهية واضحة،  (ب)
ي هذه المرحلة الكتساب المعرفة واالهتمام  (ج)

عب وجهات التنسيق المحلية ف 
ُ
ك بير  الش

ضمان مشاركة المجلس المشيى
وع. وكذلك دينامية  ،باألنشطة والنتائج المقرر الحصول عليها   تنفيذ المشر

اتيجيات من خالل تحديد األطراف المعنية الوطنية؛ لضمان أكي  قدر ممكن من المشاركة وتوافق اآلراء  (د) وضع اسيى
وع.   والمصادقة عىل المشر

وع تبادل اآلراء  مجتمعإنشاء و  (4) وع ومدير المشر ي المشر
، بحيث يتسن  لجهات التنسيق الوطنية ومنسقى داخىلي للممارسير 

كة، عىل أن و  ولة. والتواصل بسه ي النهج يمن شأن هذه المنصة أن تساعد عىل حل العقبات بصورة مشيى
سهم كل بلد ف 

عمل جماعي  اتبمثابة مني  لتبادل المعلومات، والدروس المستفادة، وبناء عالق هذا المجتمعكون يوس . يتبناهالذي 
  أفضل. عىل نحو 

وع عىل المستوى  (أ) ي تعميق فهم المشر
االجتماعات والمناقشات المنتظمة، وغير  القطري من خاللكما أنها تسهم ف 

 ذلك. 
ات وأفضل الممارسات عىل  تحفير  المشاركة وزيادة اهتمام جهات التنسيق من خالل تبادل اآلراء (ب) ومشاركة الخي 

 نحو متواتر. 
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من وجهات النظر  مواصلة العمل مع القطاعير  العام والخاص والنقابات واألوساط األكاديمية للحصول عىل أكي  عدد و  (5)
وع.  ،والمعلومات والمعرفة ي المشر

 
ي الوقت ذاته كسب االستدامة من خالل مشاركتهم ف

 
 وف

ات معيارية، قابلو  (6) جميع اإلجراءات لتحمل مسئولية  عىلوالتطبيق  للتحقق ةوضع إطار للنتائج والرصد وفقا لمؤشر
ي مجال الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت.  بشأنإرشادات  تقديمو النتائج، 

 
ا ف ا ناجح 

 
وع  ما يشكل مشر

ي به قدما إىل ما هو أبعد و  (7)
وع، والمض  ي تنفيذ المشر

 
وع ف اتيجية منذ الشر اتيجية اتصال إلنشاء تحالفات اسيى تطوير اسيى

 من صفحة عىل الويب. 

اكو  (8)  جديدة، وتعزيز المشاركة مع منظمة السياحة العالمية.  اتعقد شر

 
 

ية فقط([ب) حدةعىل مرفقة ]المالحق   اإلنكلير 
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