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 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2018نومفرب  16 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة
 والفولكلور التقليدية

 والثالثون الثامنة الدورة
 2018ديسمرب  14إىل  10 جنيف، من

حتديد أمثلة عن املعارف التقليدية إلثراء النقاش حول بيان املوضوع القابل للحماية واملوضوع الذي 
طلب محايته ال

ُ
 ت

 وثيقة قدهما وفد الوالايت املتحدة األمريكية

لوالايت البعثة ادلامئة لمن طلبا الفكرية )الويبو( تلقى املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية ، 2018 نومفرب 15 يف .1

حتديد أمثةل عن املعارف "النسخة احملدثة للوثيقة املعنونة المتست فيه تقدمي  دلى منظمة التجارية العاملية املتحدة األمريكية

يف  كام وردت "،التقليدية إلثراء النقاش حول بيان املوضوع القابل للحامية واملوضوع اذلي ال تُطلب حاميته

احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف  ، إىل اللجنةWIPO/GRTKF/IC/34/13 الوثيقة

 والثالثني. الثامنة يف دورهتا ايك تناقشه (عارفالتقليدية والفوللكور )جلنة امل

 .ةاملذكور املسامهةحيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ، الطلباس تجابة ذلكل و  .2

 إن اللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علام .3

 .الوثيقة ذههب

]ييل ذكل املرفق[
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 املوضوع القابل للحامية واملوضوع اذلي ال تُطلب حاميته بيانأمثةل عن املعارف التقليدية إلثراء النقاش حول  حتديد

 مقدمة أوال.

التوصل إىل اتفاق حول صك قانوين دويل )صكوك قانونية دولية( فامي الهدف اذلي تنشده جلنة الويبو احلكومية ادلولية هو 
. يتعلق ابمللكية الفكرية ويضمن امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

س تعامل مهنج قامئ عىل األدةل، مبا يف ذكل ادلراسات واألمثةل ع أن تعمل اللجنة، يف سعهيا إىل امليض قدما بعملها، عىل اويُتوق  
 ."املتعلقة ابلتجارب الوطنية، والترشيعات احمللية واألمثةل اخلاصة ابملوضوع القابل للحامية واملوضوع اذلي ال تُطلب حاميته

احلكومية ادلولية من األعضاء الرتكزي بشلك رئييس عىل التوصل إىل تفامه مشرتك للقضااي وتشرتط والية جلنة الويبو 
اجلوهرية، مبا يف ذكل بيان املعارف التقليدية اليت حيق لها أن تس تفيد من امحلاية عىل الصعيد ادلويل واملعارف التقليدية اليت 

 ال تُطلب حاميهتا.

التوصل إىل تفامه مشرتك من خالل حتديد بعض من املنتجات واألنشطة العديدة والغرض من هذه الوثيقة هو اإلسهام يف 
املعروفة والقامئة عىل معارف تقليدية من أجل تيسري نقاش حول املعارف التقليدية اليت ينبغي حاميهتا وتكل اليت ينبغي أن 

كن حبهثا يف س ياق مرشوع صك قانوين تُتاج للجميع ألغراض الاس تحداث والاس تخدام دون قيد. وفامي ييل بضعة أمثةل مي
 دويل أو بدائل ذلكل املرشوع.

 املنتجات واألنشطة املعروفة واملتأصةل يف املعارف التقليدية اثنيا.

احملاقن أدوات طبية هممة متك ن من حقن سائل يف جسم اإلنسان أو اس تخراجه منه. ومع أن فضل اخرتاع احملقنة  احملاقن:
، فإن ذكل الاخرتاع يعود يف األصل لساكن أمرياك 1853 ألكس ندر وود اذلي اس تنبطها يف عام يُس ند إىل الاسكتلندي

نة من عظم طري حلقن ادلواء داخل اجلدل  الشاملية األصليني اذلين اكنوا قبل ذكل التارخي بكثري يس تخدمون حمقنة بدائية مكو 
لتُس تخدم كإبرة، بيامن اكنت احلافة األخرى موصوةل  واكنت إحدى حافيت عظم الطري تُشحذ 1وتنظيف اجلروح أو غسلها.

واكن ساكن أمرياك اجلنوبية األصليون يس تخدمون أيضا حمقنة مماثةل، ولكهنم اكنوا  2مبثانة حيوان صغري حتتوي عىل ادلواء.
ل حماقن ا 3يس تعملون كرة مطاطية عوضا عن املثانة الحتواء ادلواء.  لكرة املطاطية.واملعروف أن تكل احملقنة اكنت أو 

الفشار يُس هتكل ابألساس يف الوالايت املتحدة األمريكية ولكنه مشهور يف لك أرجاء العامل. ففي  الفشار )البوب كورن(:
والفشار موجود ومعروف منذ آالف  4مليار رطل إجنلزيي من الفشار عىل الصعيد العاملي. 1.2وحده، بيع حنو  2015 عام

س نة قبل امليالد يف كهف  3500الس نني، ولو أن منشأه يظل  غري مؤك د. فقد اكتشف علامء اآلاثر بقااي منه تعود إىل حنو 
كام اكتُشفت بقااي من الفشار يف قبور بريوفية قدمية يعود اترخيها إىل  1948.5مكس يكو يف عام  اخلفافيش بوالية نيو

                                         
)إميوري دين كيويك ويك ماري بوترفيدل،  257س نة من الاخرتاعات والابتاكرات، ص. 000 15موسوعة إسهامات الهنود األمريكيني يف إجنازات العامل:  1

 (.2003فاكتس أون فايل،  رشكة
ر. 2  مكر 

ر. 3  مكر 

4 Facts-Fun/Industry-http://www.popcorn.org/Facts. 

5 Popcorn-of-History-Popcorn/Early-of-Fun/History-http://www.popcorn.org/Facts. 

http://www.popcorn.org/Facts-Fun/Industry-Facts
http://www.popcorn.org/Facts-Fun/History-of-Popcorn/Early-History-of-Popcorn
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وأخريا تشري مذكرات مس تكشفون فرنس يون خالل القرن السابع عرش يف أمرياك الشاملية إىل أهنم شاهدوا  6نة. س   6700
ن.  7قبائل إيروكواس )إحدى جامعات أمرياك الشاملية األصلية( يضعون حبات اذلرة داخل أوعية حتتوي عىل رمل مسخ 

ن بدرجة حرارة اكفية تتفرق يه اآلن الفشار.والحظوا أن احلبات عندما تُسخ   8ع وتشلك  ما نسم 

كرة القدم )أو ما يُعرف برايضة السوكر يف الوالايت املتحدة األمريكية( يه أكرث الرايضات ش يوعا يف العامل. وميارس  كرة القدم:
قبل امليالد بدل، ويه تاُمرس منذ القرنني الثاين والثالث  200مليون نسمة يف ما يزيد عىل  240تكل الرايضة اليوم أكرث من 

ة كمترين من متارين التدريب العسكري. ل مر  وتكل الرايضة اليت ُعرفت ابمس  9عندما اس تعملها الصينيون القداىم ألو 
واكن اجلنود الصينيون  10تشو" دلى الصينيني يف عهد مملكة هان، اكنت تُلعب بكرة جدلية حمشوة ابلريش والشعر. "تسو

واكن اجلنود، يف  11س نتميرتا داخل ش بكة مثب تة بني قصبتني من اخلزيران. 40إىل  30رضها يرضبون الكرة إلدخالها يف ثغرة ع
 12أحد أشاكل المترين، ال يس تخدمون سوى أقداهمم وصدورمه وظهورمه وأكتافهم واكن ممنوعا علهيم اس تخدام أيدهيم.

إىل  500يون بعد ذكل العهد بنحو شلك آخر من رايضة كرة القدم يُعرف ابمس "كاميري" اكن ميارسه الياابن  وهناك
ر الالعبون كرة حول دائرة وحيرصون عىل أال متس  األرض. 13س نة. 600 ويف الوالايت املتحدة األمريكية،  14ويف الكاميري، مير 

اكن ساكن أمرياك الشاملية األصليون مياسون خالل القرن السابع عرش شالك من رايضة كرة القدم يُعرف ابمس 
 15وغ"، ومعناه "اجمتعوا ليلعبوا الكرة ابلقدم"."ابسوكواكوهوف

املبن جات مواد تُس تخدم عىل نطاق واسع ملنع أو تقليل األمل خالل العلميات اجلراحية. ويس تخدم اجلراحون حاليا  املبن جات:
 من اجلسم. التبنيج املوضعي أو التبنيج العام. وحتول املبن جات املوضعية بشلك مؤقت دون ظهور األمل يف موضع معني  

ل معلية جراحية ابس تخدام  أما املبن جات العامة فتؤدي إىل فقدان الوعي أثناء اخلضوع لعملية جراحية. ولو أن فضل إجراء أو 
فإن مثة أدةل عىل اس تخدام هنود  16يُس ند إىل ادلكتور ويليام ت.غ. مورتون، 1846 البنج احلديث )مادة األثري( يف عام

( مكبن ج عند إجراء معلية Erythroxylon cocaرن العارش بعد امليالد تقريبا أوراق نبات الكواك )اإلناك القداىم يف الق

                                         
6 gestssug-discovery-peru-ancient-in-popular-was-http://www.history.com/news/popcorn. 

7 popcorn-meet-https://www.nal.usda.gov/exhibits/speccoll/exhibits/show/popcorn/europeans. 

ر 8  .مكر 

9 /game-are/the-we-fifa/who-http://www.fifa.com/about. 

ر. 10  مكر 

ر. 11  مكر 

ر. 12  مكر 

ر. 13  مكر 

ر. 14  مكر 

15 pasuckuakohowog.html-and-indians-http://historyoffootballreally.blogspot.com/2009/09/american. 

 (.2011)رواندل د. ميلر ومانويل ك.ابردو،  5أساس يات التبنيج، ص. 16

http://www.history.com/news/popcorn-was-popular-in-ancient-peru-discovery-suggests
https://www.nal.usda.gov/exhibits/speccoll/exhibits/show/popcorn/europeans-meet-popcorn
https://www.nal.usda.gov/exhibits/speccoll/exhibits/show/popcorn/europeans-meet-popcorn
https://www.nal.usda.gov/exhibits/speccoll/exhibits/show/popcorn/europeans-meet-popcorn
http://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/
http://historyoffootballreally.blogspot.com/2009/09/american-indians-and-pasuckuakohowog.html
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. واكنت أوراق الكواك تُمضغ أو توضع بعد ذكل عىل موضع اجلراحة مكبن ج 17جراحية عىل امجلجمة تُعرف ابمس "النقب"
 19ج بديل.واكن هنود اإلناك يس تخدمون كذكل كحول اذلرة والتبغ مكبن   18موضعي.

ركوب األمواج رايضة مائية معروفة تقتيض من "راكيب األمواج" الوقوف عىل ألواح والزتل ج عىل أمواج يرتاوح  ركوب األمواج:
ها بني بضعة أقدام و قدما. وتعود أوىل األدةل عىل تكل املامرسة إىل ثالثة آالف س نة قبل عرصان عندما اكن صائدو  50علو 

 20زياي يركبون ألواحا ويشقون طريقهم فوق األمواج إىل الشاطئ كوس يةل فعاةل لنقل صيدمه من البحر.األسامك يف غرب بولين
عندما اكن ساكن بولينزياي وجزر  –س نة قبل امليالد  2000إىل  –وهناك من يقول إن ركوب األمواج يعود إىل اترخي أقدم 

ح أن تكل اجملمتعات احمللية أخذت معها املعارف  21احمليط الهادئ القداىم ميارسونه كشلك من أشاكل الرتفيه. ومن املرج 
وحبلول القرن الثامن  22بعد امليالد. 400 األساس ية اخلاصة بركوب األمواج عندما هاجرت رشقا حنو جزر هاواي حبلول عام

بيني اذلين عرش، اكن ساكن جزر هاواي جييدون فن ركوب األمواج وأحدثوا تأثريا مس تدميا دلى املس تكشفني األورو 
 23اندهشوا من قدراهتم يف ممارس ته.

الشوكوالتة من أكرث املنتجات اس هتالاك عىل الصعيد العاملي ومن املواد اليت شاعت عىل مدى قرون من الزمن.  الشكوالتة:
ة وُزرعت الشوكوالت 24مليار دوالر أمرييك. 117وحده، بلغت اإليرادات املتأتية من الشوكوالتة حنو  2014 ففي عام ل مر  ة أو 

لالس تخدام يف مرشوب اكتشفته قبائل املااي واألزتيك القداىم، اليت اكتشفت طريقة لتخمري وحتميص وطحن حبوب الاكاكو 
مث  اكنت تكل العجينة ُُتلط ابملاء والفانيال والعسل والفلفل احلار وتوابل  25اليت تمنو يف الغاابت املطرية لتحويلها إىل جعينة.

لول الهنايئ املُسمى "شوكواتل" عبارة عن مرشوب من الشكوالتة تبني  لقبائل املااي واألزتيك أنه يسهم يف واكن احمل 26أخرى.
الشوكوالتة  قدحا من الشوكواتل يوميا. أما 50وحُيىك أن امرباطور األزتيك اكن يرشب  27حتسني املزاج واليقظة والرومانس ية.

 1828.28 بدة الاكاكو إال اعتبارا من عامالصلبة اليت نعرفها اليوم فمل تُس تحدث من ز 

املضادات احليوية أدوية تقي من حاالت العدوى اجلرثومية أو تقل ل من حدهتا. ويه تُس تخدم عادة لعالج  املضادات احليوية:
غرار  وعىل 29أمراض مثل السعال ادلييك والهتاب احللق واألذن وحاالت العدوى اليت تصيب اجليوب األنفية والسبيل البويل.

مفعول املضادات احليوية احلديثة، اكتشفت قبائل األزتيك يف عرص ما قبل كولومبوس أن نُسغ نبات األغاف األمرييك 

                                         
 (.1994)سوزان أ. رايس وكيفني فيش، رافني بريس،  107التبنيج، زصمسي ة  17

ر. 18  مكر 

19 skulls.html-inca-http://news.nationalgeographic.com/news/2008/05/080512. 

20 http://iml.jou.ufl.edu/projects/spring04/britton/history.htm. 

 (.1996)بومغراانت أرتبوكس،  21اترخي رايضة هاوايية قدمية، ص. –بني فيين وجميس ج. هوس تون، ركون األمواج  21

ر. 22  مكر 

ر. 23  مكر 

 ادلولية(. KPMG، ش بكة 2014)يونيو  3ذوق املس تقبل، الاجتاهات الكفيةل بتغيري صناعة الشوكوالتة، ص. 24

25 colatecho-of-history-sweet-history/the-http://www.history.com/news/hungry. 

ر. 26  مكر 

ر. 27  مكر 

 .chocolate-of-history-sweet-history/the-http://www.history.com/news/hungryكريس توفر الكين، اترخي الشوكوالتة الطريف،  28

29 know.html-http://www.cdc.gov/getsmart/community/about/should. 

http://news.nationalgeographic.com/news/2008/05/080512-inca-skulls.html
http://iml.jou.ufl.edu/projects/spring04/britton/history.htm
http://www.history.com/news/hungry-history/the-sweet-history-of-chocolate
http://www.history.com/news/hungry-history/the-sweet-history-of-chocolate
http://www.cdc.gov/getsmart/community/about/should-know.html
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(americana Agave.يقي من العدوى وميكن اس تخدامه لعالج اجلروح )واكن املعاجلون األزتيك يضيفون امللح إىل  30
قبل كولومبوس يف  اك جامعة أصلية أخرى تُسمى املااك اكنت تعيش يف عرص ماوهن 31نُسغ نبات األغاف أحياان لزايدة جناعته.

 32( مكضاد حيوي.millefolium Achilleaوالية واش نطن احلالية اس تخدمت نبات القيصوم )

ر مليار دوال 40الشاي من املرشوابت األكرث ش يوعا يف العامل. ويقّي  بعض احملل لون سوق الشاي يف العامل بنحو  الشاي:
وال يُعرف ابلتحديد منشأ الشاي، ولكن بعض املؤرخني يرجعون ظهوره إىل الصني القدمية عندما اكتشفه  33أمرييك.

قبل امليالد بعد أن سقطت أوراق من الشاي عرضيا يف قدحه اململوءة ابملاء الساخن.  2737 الامرباطور شني نونغ يف عام
ومع اكتساب الصني لثقافة الشاي، بدأ الناس يكتشفون  34 بعد أن رشبه.والحظ الامرباطور املزيات املنعشة ذلكل املزجي

وهناك أيضا بعض األدةل عىل احامتل نشأة الشاي  35خصائصه الطبية ومزياته املنعشة وأصبحت تكل احلقائق واسعة الانتشار.
 36يف منطقة التبت القدمية أو شامل الهند.

الاك يف العامل. فاإلحصاءات تشري إىل أن األمريكيني يس هتلكون ما معدهل القهوة يه رب ام أكرث املرشوابت اس هت القهوة:
بدلا، ولكهنا موجودة بشلك طبيعي منذ آالف الس نني. ويزمع  50والقهوة تُنتج حاليا يف أكرث من  37كوب من القهوة يوميا. 3.1

ذكل الراعي أن قطيعه اكتسب يف يوم ما البعض أن مكتشفها هو أحد رعاة املاعز يف إثيوبيا اكن يُدعى اكدلي، وقد الحظ 
. ودفع الفضول اكدلي إىل تناول بعضا من تكل احلبوب، والحظ أن لها  38طاقة فائقة بعد أن ألك احلبوب امحلراء لنبات النب 

وتقول األسطورة إنه تقامس تكل احلبوب مع راهب اكن يصعب عليه البقاء مستيقظا أثناء أداء  39املفعول نفسه دليه.
 40وات.الصل

العلكة منتج آخر يعود منشؤه إىل الشعوب األصلية. فقد اكنت قبائل املااي يف فرتة ما قبل كولومبوس متضغ علكة  العلكة:
اليت تمنو يف جنوب املكس يك وأمرياك  41طبيعية تُعرف ابمس "تش يلك"، ويه مادة مس تخرجة من جشرة الس بوتة،

والحظت تكل القبائل أنه عندما يُقطع حلاء جشرة الس بوتة  43ع والعطش.واكن ذكل املضغ يسهم يف مقاومة اجلو  42الوسطى.
ر. وتكل املادة يه لىث  أو تغزوه احلرشات، تُفرز من الشجرة مادة بيضاء لزجة اكللنب لتصبح غشاء واقيا حيمي املوضع املترض 

                                         
 .15، ص.1س نة من الاخرتاعات والابتاكرات، امللحوظة العلوية   000 15موسوعة إسهامات الهنود األمريكيني يف إجنازات العامل:  30

ر. 31  مكر 

ر. 32  مكر 

33 /ipo-tea-http://fortune.com/2015/06/05/davids. 

34 /tea-of-http://www.mightyleaf.com/history. 

35 07/15/content_22999489.htm-http://www.china.org.cn/learning_chinese/Chinese_tea/2011. 

ر. 36  مكر 

37 /article/facts-s://www.hsph.harvard.edu/news/multimediahttp 

 (1980)جني بويل، ريدر داجيست،  76قصص وراء األش ياء اليومية، ص  .38

ر.39  .مكر 

ر. 40  مكر 

41 gum-of-history-the-this-on-history/chew-http://www.history.com/news/hungry. 

 (.2009)دار نرش جلامعة أريزوان،  5جينيفر ب. ماثيوز، تش يلك: علكة األمريكتني، من حضارة املااي إىل ويبيام ريغيل، ص. 42

ر، ص.  43  .6مكر 

http://fortune.com/2015/06/05/davids-tea-ipo/
http://www.mightyleaf.com/history-of-tea/
http://www.china.org.cn/learning_chinese/Chinese_tea/2011-07/15/content_22999489.htm
https://www.hsph.harvard.edu/news/multimedia-article/facts/
http://www.history.com/news/hungry-history/chew-on-this-the-history-of-gum


WIPO/GRTKF/IC/38/14 
Annex 
5 
 

 45س يكتيل" بسبب ملمسه وحالوته.وأطلقت قبائل املااي عىل تكل العلكة امس "ت  44"تش يلك"، وهو املصدر األصيل للعلكة.
ل من جلب علكة "تش يلك" إىل الوالايت املتحدة يف عام  1855 واكن اجلرنال املكس ييك أنتونيو لوبيس دي سانتا آان أو 

ويف أواخر القرن الثامن عرش ومطلع القرن التاسع عرش، أصبحت مادة "تش يلك" تشلك   46عندما نُفي من املكس يك.
 47أمرياك. أساس صناعة العلكة يف

املطاط عنرص أسايس يف كثري من املنتجات، مبا يف ذكل األحذية واملواد الالصقة واألحزمة وإطارات العجالت  املطاط:
والعدسات الالصقة والكرات والبالوانت واللُعب. ويُس ند فضل اكتشاف املطاط املُفلكن إىل تشارلز غوديري، ولكن  املطاط 

، شاهد الساكن األصليني يلعبون بكرات 1492 اكتشف كولومبوس هيس بانيوال يف عام مادة معروفة منذ قرون. فعندما
، اس تخدام 1615 كام الحظ فراير خوان دي توركمييدا املنمتي إىل الرهبنة الفرانسيساكنية ابملكس يك، يف عام 48مطاطية.

أنه ميكن اس تحداث املطاط من املادة  واكتشف هؤالء الساكن 49الساكن األصليني للىث اكنوا يس تخرجونه من أجشار املطاط.
وذكل السائل األبيض هو اللىث، اذلي يُعد  50البيضاء اليت تُفرز عندما تُقطع س يقان نبااتت من جنس الهندابء أو الُصقالب.

ن األسايس للمطاط الطبيعي.  املكو 

وال"( هو اجلنب املشهور عامليا واذلي الغورغونزوال )أو ما يُعرف يف إيطاليا ابمس "سرتاتشينو دي غوغونز  الغورغونزوال:
. 51يُصنع أساسا يف منطقيت بيميونيت ولومبارداي بإيطاليا. وهناك أساطري  52ويُعرف ذكل اجلنب مبلمسه النامع والهش  ولونه املمتزي 

ء معهل وترك عدة عن اكتشافه. فُيحىك، يف إحداها، أن شااب من صانعي اجلنب يف إيطاليا خالل القرن اخلامس عرش غفل أثنا
ويف صباح اليوم التايل، حاول أن يتدارك خطأه مفزج خثارة الليةل  53سهوا خثارة اللنب ليةل اكمةل يف قبو شديد الرطوبة.

ه أصبح أخرض اللون يف جزء منه. عندها  السابقة خبثارة الصباح اجلديدة. وبعد عدة أسابيع ، الحظ أن مزجي اجلنب اذلي أعد 
ب منه وإعطائه شالك وطعام منفردين.دفعه الفضول إىل تذو    54ق اجلنب فوجده ذليذا. مث  وضع عيداان داخهل جلعل الهواء يترس 

وهناك رواية أخرى عن الغورغونزوال حُيىك فهيا أنه اكتُشف خالل العرص الروماين عندما اكنت قطعان البقر تنتجع الكأل من 
وتقول األسطورة إن كثريا من تكل األبقار اكنت  55غورغونزوال بإيطاليا.جبال األلب إىل املراعي اخلصبة لهنر بو، قرب مدينة 

ه من لنب.  56تزنل من اجلبال، مما جعل أهل املدينة خيرتعون جنب الغورغونزوال لالحتفاظ بلك ما تدر 

                                         
ر. 44  مكر 

ر. 45  مكر 

 .55، ص.30س نة من الاخرتاعات والابتاكرات، امللحوظة العلوية  000 15 يف إجنازات العامل: موسوعة إسهامات الهنود األمريكيني 46

ر. 47  مكر 

ر، ص.  48  .285مكر 

ر. 49  مكر 

ر، ص.  50  .284مكر 

51 cheese/gorgonzola.aspx-academy/traditional-food-italian-http://www.academiabarilla.com/the. 

52 /http://www.cheese.com/gorgonzola. 

 (.2009)جولييت هاربوت، رشكة دورلني كينديرسيل احملدودة،  108كتاب اجلنب العاملي، ص.  53

54 cheese/gorgonzola.aspx-academy/traditional-food-italian-http://www.academiabarilla.com/the. 

ر. 55  مكر 

ر. 56  مكر 

http://www.academiabarilla.com/the-italian-food-academy/traditional-cheese/gorgonzola.aspx
http://www.cheese.com/gorgonzola/
http://www.academiabarilla.com/the-italian-food-academy/traditional-cheese/gorgonzola.aspx
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خييت يف منطقة القوقاز، وحتديدا يف منطقة اك منشؤهاويقع التشورتشخيال حلوى تقليدية لها شلك السجق  التشورتشخيال:
ويعود اترخي التشورتشخيال إىل العصور القدمية عندما اكن  ويه مصنوعة من عصري العنب واملكرسات والطحني. 57ا.جبورجي

ا صاحلة حتواهئا عىل طاقة عالية وبقاهئالاحملاربون اجلورجيون يأخذون يف جعبهتم هذه الوجبة الصغرية اليت حُتفظ بسهوةل 
عندما جُتين مكوانهتا الرئيس ية، أي العنب واملكرسات.  اخلريف. وتُصنع التشورتشخيال عادة يف 59 58لالس هتالك ملدة طويةل.

ة ابلطحني وجمف فة ويه عبارة عن  رشيط من أنصاف جوز )أو مكرسات أخرى( مغموسة يف عصري العنب وُمخرث 
 60الشمس. حتت

 خالصة اثلثا.

يقة هو إثراء النقاش حول بيان املوضوع القابل للحامية واملوضوع اذلي ينبغي اس تثناؤه مهنا من مضن الغرض من هذه الوث 
موضوعات املعارف التقليدية. وندعو األعضاء اآلخرين إىل التعليق عىل األمثةل الواردة يف هذه الوثيقة وحتديد أمثةل أخرى 

واليتنا ويه التوصل إىل تفامه مشرتك حول املوضوع اذلي حيق هل  للنقاش. وستساعدان مناقشتنا لتكل األمثةل عىل تنفيذ
الاس تفادة من امحلاية عىل الصعيد ادلويل من مضن موضوعات املعارف التقليدية. وستساعدان أيضا عىل معاجلة قضية 

 أساس ية عالقة يف مفاوضاتنا.

 ]هناية املرفق والوثيقة[

                                         
57 /https://georgiaabout.com/2012/05/16/churchkhela. 

58 .1.618632-food-georgian-to-guide-a-churchkhela-to-khinkali-https://www.thenational.ae/lifestyle/food/from. 

59 candy-georgia-https://www.atlasobscura.com/foods/churchkhela. 

ر. 60  مكر 
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