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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019 مایو 24 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة

 والفولكلور التقليدية

 األربعون الدورة
 2019 یونیو 21ٕاىل  17 جنیف، من

ل بيان املوضوع القابل للحماية واملوضوع الذي حتديد أمثلة عن املعارف التقليدية إلثراء النقاش حو

طلب محايته ال
ُ
 ت

 وثیقة قد�ا وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية

لوال�ت البعثة ا�امئة لمن طلبا تلقى املكتب ا�ويل للمنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو) ، 2019 ایوم 23 يف .1
حتدید ٔأمث� عن املعارف التقلیدیة "وثیقة املعنونة ال تقدميٕا�ادة ا�متست فيه  ملیة�ى منظمة الت�اریة العا املت�دة أ�مر�كية

يف  كام وردت"، ٕال�راء النقاش حول بیان املوضوع القابل للحامیة واملوضوع ا�ي ال تُطلب حامیته
ارد الوراثیة واملعارف احلكومية ا�ولیة املعنیة �مللكية الفكریة واملو  ، ٕاىل اللجنةWIPO/GRTKF/IC/39/11 الوثیقة

 .أ�ربعون يف دورهتا ايك تناقشه )عارفالتقلیدیة والفو�لكور (جلنة امل

 .ةاملذ�ور املسامهةحيتوي مرفق هذه الوثیقة �ىل ، الطلباس�ت�ابة �� و  .2

 ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل إال�اطة �لام .3
 .الوثیقة ذههب

[یيل ذ� املرفق]
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 املوضوع القابل للحامیة واملوضوع ا�ي ال تُطلب حامیته بیانلیدیة ٕال�راء النقاش حول أٔمث� عن املعارف التق  حتدید

 مقدمة أٔوال.

التوصل ٕاىل اتفاق حول صك قانوين دويل (صكوك قانونیة دولیة) ف� الهدف ا�ي تنشده جلنة الویبو احلكومية ا�ولیة هو 
. عا� للموارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة وأٔشاكل التعبري الثقايف التقلیديیتعلق �مللكية الفكریة ویضمن امحلایة املتوازنة والف

س�تعامل مهنج قامئ �ىل أ�د�، مبا يف ذ� ا�راسات وأ�مث� ویُتوقّع ٔأن تعمل اللجنة، يف سعهيا ٕاىل امليض قدما بعملها، �ىل ا
 ."�ملوضوع القابل للحامیة واملوضوع ا�ي ال تُطلب حامیتهاملتعلقة �لت�ارب الوطنیة، والترشیعات احمللیة وأ�مث� اخلاصة 

و�شرتط والیة جلنة الویبو احلكومية ا�ولیة من أ�عضاء الرتكزي �شلك رئييس �ىل التوصل ٕاىل تفامه مشرتك للقضا� 
يل واملعارف التقلیدیة اليت اجلوهریة، مبا يف ذ� بیان املعارف التقلیدیة اليت حيق لها ٔأن �س�تفيد من امحلایة �ىل الصعید ا�و

 ال تُطلب حام�هتا.

والغرض من هذه الوثیقة هو إالسهام يف التوصل ٕاىل تفامه مشرتك من �الل حتدید بعض من املنت�ات وأ��شطة العدیدة 
ینبغي ٔأن املعروفة والقامئة �ىل معارف تقلیدیة من ٔأ�ل تيسري نقاش حول املعارف التقلیدیة اليت ینبغي حام�هتا وت� اليت 

تُتاج للجمیع ٔ�غراض �س�ت�داث و�س�ت�دام دون قيد. وف� یيل بضعة ٔأمث� ميكن حبهثا يف س�یاق مرشوع صك قانوين 
 دويل ٔأو بدائل �� املرشوع.

 املنت�ات وأ��شطة املعروفة واملتأٔص� يف املعارف التقلیدیة �نیا.

ئل يف جسم إال�سان ٔأو اس�تخرا�ه منه. ومع ٔأن فضل ا�رتاع احملقنة احملاقن ٔأدوات طبیة �مة متكّن من حقن سا احملاقن:
، فٕان ذ� ��رتاع یعود يف أ�صل لساكن ٔأمر�اك 1853 �ُس�ند ٕاىل �سكتلندي ٔألكس�ندر وود ا�ي اس�تنبطها يف �ام

حلقن ا�واء دا�ل اجل�  الشاملیة أ�صلیني ا��ن اكنوا قبل ذ� التارخي �كثري �س�ت�دمون حمقنة بدائیة مكّونة من عظم طري
واكنت ٕا�دى �افيت عظم الطري �ُش�ذ لتُس�ت�دم ٕاك�رة، بي� اكنت احلافة أ�خرى موصو�  1وتنظیف اجلروح ٔأو غسلها.

واكن ساكن ٔأمر�اك اجلنوبیة أ�صلیون �س�ت�دمون ٔأیضا حمقنة مماث�، ولكهنم اكنوا  2مبثانة حيوان صغري حتتوي �ىل ا�واء.
 واملعروف ٔأن ت� احملقنة اكنت ٔأّول حماقن الكرة املطاطیة. 3مطاطیة عوضا عن املثانة الحتواء ا�واء.�س�تعملون �رة 

الفشار �ُس�هت� �ٔ�ساس يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ولكنه مشهور يف لك ٔأر�اء العامل. ففي  الفشار (البوب �ورن):
آالف  4فشار �ىل الصعید العاملي.ملیار رطل ٕاجنلزيي من ال  1.2و�ده، بیع حنو  2015 �ام والفشار موجود ومعروف منذ أ

س�نة قبل املیالد يف كهف  3500الس�نني، ولو ٔأن منشأٔه یظّل �ري مؤكّد. فقد اكتشف �لامء ا�ٓ�ر بقا� منه تعود ٕاىل حنو 
ة یعود �رخيها ٕاىل كام اكتُشفت بقا� من الفشار يف قبور بريوفية قدمي 1948.5مكس�یكو يف �ام  اخلفافيش بوالیة نیو

                                         
(ٕاميوري د�ن �یويك ويك ماري بو�رفي�،  257س�نة من ��رتا�ات و�بتاكرات، ص. 000 15موسو�ة ٕاسهامات الهنود أ�مر�كيني يف ٕاجنازات العامل:  1

 ).2003فاكتس ٔأون فایل،  رشكة
 مكّرر. 2
 مكّرر. 3
4 Facts-Fun/Industry-popcorn.org/Factshttp://www.. 
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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ؤأ�ريا �شري مذ�رات مس�تكشفون فر�س�یون �الل القرن السابع عرش يف ٔأمر�اك الشاملیة ٕاىل ٔأهنم شاهدوا  6س�نة.  6700
 7قبائل ٕا�رو�واس (ٕا�دى جام�ات ٔأمر�اك الشاملیة أ�صلیة) یضعون حبات ا�رة دا�ل ٔأوعیة حتتوي �ىل رمل مسّخن.

 8ن بدر�ة حرارة اكفية تتفرقع و�شّلك ما �سّمیه ا�ٓن الفشار.والحظوا ٔأن احلبات عندما �ُسخّ 

�رة القدم (ٔأو ما یُعرف �ر�ضة السو�ر يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية) يه ٔأكرث الر�ضات ش�یو�ا يف العامل.  �رة القدم:
ذ القرنني الثاين والثالث قبل ب�، ويه تُامرس من 200ملیون �سمة يف ما �زید �ىل  240وميارس ت� الر�ضة الیوم ٔأكرث من 

وت� الر�ضة اليت ُعرفت �مس  9املیالد عندما اس�تعملها الصینيون القداىم ٔ�ّول مّرة كمتر�ن من متار�ن التدریب العسكري.
واكن اجلنود الصینيون  10�شو" �ى الصینيني يف عهد مملكة هان، اكنت تُلعب �كرة ��یة حمشوة �لر�ش والشعر. "�سو

واكن اجلنود، يف  11س�نتميرتا دا�ل ش�بكة مثّبتة بني قصبتني من اخلزيران. 40ٕاىل  30الكرة ٕالد�الها يف ثغرة عرضها  یرضبون
 12ٔأ�د ٔأشاكل ا�متر�ن، ال �س�ت�دمون سوى ٔأقدا�م وصدورمه وظهورمه ؤأكتافهم واكن ممنو�ا �لهيم اس�ت�دام ٔأیدهيم.

ٕاىل  500�ري" اكن ميارسه الیا�نیون بعد ذ� العهد بنحو شلك أٓخر من ر�ضة �رة القدم یُعرف �مس "� وهناك
ويف الوال�ت املت�دة  14ويف الك�ري، ميّرر الالعبون �رة حول دا�رة وحيرصون �ىل ٔأال متّس أ�رض. 13س�نة. 600

یُعرف �مس  أ�مر�كية، اكن ساكن ٔأمر�اك الشاملیة أ�صلیون مياسون �الل القرن السابع عرش ش� من ر�ضة �رة القدم
 15"�سو�وا�وهوفوغ"، ومعناه "اجمتعوا لیلعبوا الكرة �لقدم".

املبنّ�ات مواد �ُس�ت�دم �ىل نطاق واسع ملنع ٔأو تقلیل أ�مل �الل العلمیات اجلراحية. و�س�ت�دم اجلراحون �الیا  املبنّ�ات:
ن ظهور أ�مل يف موضع معّني من اجلسم. التبنيج املوضعي ٔأو التبنيج العام. وحتول املبنّ�ات املوضعیة �شلك مؤقت دو 

املبنّ�ات العامة فتؤدي ٕاىل فقدان الوعي ٔأثناء اخلضوع لعملیة جراحية. ولو ٔأن فضل ٕاجراء أّٔول معلیة جراحية �س�ت�دام  ٔأما
نود فٕان مثة ٔأد� �ىل اس�ت�دام ه  16�ُس�ند ٕاىل ا�كتور ویلیام ت.غ. مورتون، 1846 البنج احلدیث (مادة أ�ثري) يف �ام

) مكبنّج عند ٕاجراء معلیة Erythroxylon cocaإالناك القداىم يف القرن العارش بعد املیالد تقریبا ٔأوراق نبات الكواك (

                                         
6 suggests-discovery-peru-ancient-in-popular-was-http://www.history.com/news/popcorn. 
7 popcorn-meet-w.nal.usda.gov/exhibits/speccoll/exhibits/show/popcorn/europeanshttps://ww. 
 .مكّرر 8
9 /game-are/the-we-fifa/who-http://www.fifa.com/about. 

 مكّرر. 10
 مكّرر. 11
 مكّرر. 12
 مكّرر. 13
 مكّرر. 14
15 pasuckuakohowog.html-and-indians-com/2009/09/americanhttp://historyoffootballreally.blogspot.. 
 ).2011(رو�� د. ميلر ومانویل ك.�ردو،  5ٔأساس�یات 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 ذ� �ىل موضع اجلرا�ة مكبنّج 17جراحية �ىل امجلجمة تُعرف �مس "النقب"
 19� كحول ا�رة والتبغ مكبنّج بدیل.واكن هنود إالناك �س�ت�دمون كذ 18موضعي.

ر�وب أ�مواج ر�ضة مائیة معروفة تقتيض من "را�يب أ�مواج" الوقوف �ىل ٔألواح والزتلّج �ىل ٔأمواج یرتاوح  ر�وب أ�مواج:
آالف س�نة قبل عرص� عندما اكن ص 50�لّوها بني بضعة ٔأقدام و ائدو قدما. وتعود ٔأوىل أ�د� �ىل ت� املامرسة ٕاىل ثالثة أ

 20أ�سامك يف غرب بولینزي� �ر�بون ٔألوا�ا و�شقون طریقهم فوق أ�مواج ٕاىل الشاطئ �وس�ی� فعا� لنقل صیدمه من البحر.
عندما اكن ساكن بولینزي� وجزر  –س�نة قبل املیالد  2000ٕاىل  –وهناك من یقول ٕان ر�وب أ�مواج یعود ٕاىل �رخي ٔأقدم 

ومن املرّجح ٔأن ت� ا�متعات احمللیة ٔأ�ذت معها املعارف  21كشلك من ٔأشاكل الرتفيه.احملیط الهادئ القداىم ميارسونه 
وحبلول القرن الثامن  22بعد املیالد. 400 أ�ساس�یة اخلاصة �ر�وب أ�مواج عندما هاجرت رشقا حنو جزر هاواي حبلول �ام

ا �ى املس�تكشفني أ�وروبیني ا��ن عرش، اكن ساكن جزر هاواي جيیدون فن ر�وب أ�مواج ؤأ�دثوا تأٔثريا مس�تدمي
 23اندهشوا من قدراهتم يف ممارس�ته.

الشو�والتة من ٔأكرث املنت�ات اس�هتالاك �ىل الصعید العاملي ومن املواد اليت شاعت �ىل مدى قرون من الزمن.  الشكوالتة:
وُزرعت الشو�والتة ٔأّول مّرة  24ر�يك.ملیار دوالر ٔأم 117و�ده، بلغت إال�رادات املتأٔتیة من الشو�والتة حنو  2014 ففي �ام

لالس�ت�دام يف مرشوب اكتشفته قبائل املا� وأ�زتیك القداىم، اليت اكتشفت طریقة لتخمري وحتمیص وطحن حبوب 
ر ّمث اكنت ت� العجینة ُختلط �ملاء والفانیال والعسل والفلفل احلا 25ا�اكاكو اليت �منو يف الغا�ت املطرية لتحویلها ٕاىل جعینة.

واكن احمللول ا�هنايئ املُسمى "شو�و�ل" عبارة عن مرشوب من الشكوالتة تبّني لقبائل املا� وأ�زتیك ٔأنه  26وتوابل ٔأخرى.
قد�ا من الشو�و�ل یوميا.  50وُحيىك ٔأن امرباطور أ�زتیك اكن �رشب  27�سهم يف حتسني املزاج والیقظة والروما�س�یة.

 1828.28 الیوم فمل �ُس�ت�دث من زبدة ا�اكاكو ٕاال اعتبارا من �ام الشو�والتة الصلبة اليت نعرفها ٔأما

املضادات احلیویة ٔأدویة تقي من �االت العدوى اجلرثومية ٔأو تقلّل من �دهتا. ويه �ُس�ت�دم �ادة لعالج  املضادات احلیویة:
و�ىل غرار  29ة والسبيل البويل.ٔأمراض مثل السعال ا��يك وا�هتاب احللق وأ�ذن و�االت العدوى اليت تصيب اجلیوب أ�نفي

مفعول املضادات احلیویة احلدیثة، اكتشفت قبائل أ�زتیك يف عرص ما قبل �ولومبوس ٔأن �ُسغ نبات أ��اف أ�مر�يك 

                                         
 ).1994(سوزان ٔأ. را�س و�یفني فيش، رافني �ر�س،  107مسیّة التبنيج، � 17
 مكّرر. 18
19 skulls.html-inca-http://news.nationalgeographic.com/news/2008/05/080512. 
20 http://iml.jou.ufl.edu/projects/spring04/britton/history.htm. 
 ).1996(بومغرا�ت ٔأرتبو�س،  21�رخي ر�ضة هاواییة قدمية، ص. –وجميس ج. هوس�تون، ر�ون أ�مواج بني فيين  21
 مكّرر. 22
 مكّرر. 23
 ا�ولیة). KPMG، ش�بكة 2014(یونیو  3ذوق املس�تقبل، �جتاهات الكفي� بتغیري صنا�ة الشو�والتة، ص. 24
25 chocolate-of-history-sweet-history/the-http://www.history.com/news/hungry. 
 مكّرر. 26
 مكّرر. 27
 .chocolate-of-history-sweet-history/the-http://www.history.com/news/hungry�ر�س�توفر ��ن، �رخي الشو�والتة الطریف،  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


WIPO/GRTKF/IC/ 04 /12 
Annex 
4 
 

)americana Agave.واكن املعاجلون أ�زتیك یضیفون امللح ٕاىل  30) یقي من العدوى وميكن اس�ت�دامه لعالج اجلروح
قبل �ولومبوس يف  وهناك جام�ة ٔأصلیة ٔأخرى �ُسمى املأاك اكنت تعيش يف عرص ما 31ا� لز�دة جناعته.�ُسغ نبات أ��اف ٔأحي

 32) مكضاد حيوي.millefolium Achilleaوالیة واش�نطن احلالیة اس�ت�دمت نبات القيصوم (

ملیار دوالر  40عامل بنحو الشاي من املرشو�ت ا�ٔكرث ش�یو�ا يف العامل. ویقّمي بعض احمللّلون سوق الشاي يف ال الشاي:
وال یُعرف �لت�دید منشأٔ الشاي، ولكن بعض املؤر�ني �رجعون ظهوره ٕاىل الصني القدمية عندما اكتشفه  33ٔأمر�يك.

قبل املیالد بعد ٔأن سقطت ٔأوراق من الشاي عرضیا يف قد�ه اململوءة �ملاء الساخن.  2737 �مرباطور شني نونغ يف �ام
ومع اكتساب الصني لثقافة الشاي، بدٔأ الناس �كتشفون  34زيات املنعشة �� املزجي بعد ٔأن رشبه.والحظ �مرباطور امل

وهناك ٔأیضا بعض أ�د� �ىل اح�ل �شأٔة  35خصائصه الطبیة ومزياته املنعشة ؤأصبحت ت� احلقائق واسعة �نتشار.
 36الشاي يف منطقة التبت القدمية أٔو شامل الهند.

بّام ٔأكرث املرشو�ت اس�هتالاك يف العامل. فإالحصاءات �شري ٕاىل ٔأن أ�مر�كيني �س�هتلكون ما معد� القهوة يه ر  القهوة:
آالف الس�نني. و�زمع  50والقهوة تُنتج �الیا يف ٔأكرث من  37�وب من القهوة یوميا. 3.1 ب�ا، ولكهنا موجودة �شلك طبیعي منذ أ

یُدعى اك�ي، وقد الحظ ذ� الراعي ٔأن قطیعه اكتسب يف یوم ما  البعض ٔأن مكتشفها هو ٔأ�د ر�اة املاعز يف ٕاثیوبیا اكن
ودفع الفضول اك�ي ٕاىل تناول بعضا من ت� احلبوب، والحظ ٔأن لها  38طاقة فائقة بعد ٔأن ٔألك احلبوب امحلراء لنبات الّنب.

ٕانه تقامس ت� احلبوب مع راهب اكن یصعب �لیه البقاء مستيقظا ٔأثناء ٔأداء وتقول أ�سطورة  39املفعول نفسه �یه.
 40الصلوات.

العلكة منتج أٓخر یعود منشؤه ٕاىل الشعوب أ�صلیة. فقد اكنت قبائل املا� يف فرتة ما قبل �ولومبوس متضغ �لكة  العلكة:
�منو يف جنوب املكس�یك ؤأمر�اك  اليت 41طبیعیة تُعرف �مس "�ش�یلك"، ويه مادة مس�تخر�ة من جشرة الس�بوتة،

والحظت ت� القبائل ٔأنه عندما یُقطع حلاء جشرة الس�بوتة  43واكن ذ� املضغ �سهم يف مقاومة اجلوع والعطش. 42الوسطى.
تغزوه احلرشات، تُفرز من الشجرة مادة بیضاء لز�ة اكللنب لتصبح غشاء واقيا حيمي املوضع املتّرضر. وت� املادة يه لىث  ٔأو

                                         
 .15، ص.1س�نة من ��رتا�ات و�بتاكرات، امللحوظة العلویة   000 15�كيني يف ٕاجنازات العامل: موسو�ة ٕاسهامات الهنود أ�مر  30
 مكّرر. 31
 مكّرر. 32
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. 
 مكّرر. 36
37 /article/facts-https://www.hsph.harvard.edu/news/multimedia 
 )1980(�ني بويل، ریدر داجيست،  76قصص وراء أ�ش�یاء الیومية، ص  .38
 .مكّرر.39
 مكّرر. 40
41 gum-of-history-the-this-on-history/chew-http://www.history.com/news/hungry. 
 ).2009(دار �رش جلامعة ٔأر�زو�،  5جينیفر ب. ماثیوز، �ش�یلك: �لكة أ�مر�كتني، من حضارة املا� ٕاىل ویبيام ریغيل، ص. 42
 .6مكّرر، ص.  43

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
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 45ؤأطلقت قبائل املا� �ىل ت� العلكة امس "�س�یكتيل" �سبب ملمسه و�الوته. 44لك"، وهو املصدر أ�صيل للعلكة."�ش�ی
 1855 واكن اجلرنال املكس�یيك ٔأنتونیو لوبيس دي سانتا أٓ� ٔأّول من �لب �لكة "�ش�یلك" ٕاىل الوال�ت املت�دة يف �ام

عرش ومطلع القرن التاسع عرش، ٔأصبحت مادة "�ش�یلك" �شّلك ويف ٔأواخر القرن الثامن  46عندما نُفي من املكس�یك.
 47ٔأساس صنا�ة العلكة يف ٔأمر�اك.

املطاط عنرص ٔأسايس يف كثري من املنت�ات، مبا يف ذ� أ��ذیة واملواد الالصقة وأ�حزمة وٕاطارات الع�الت  املطاط:
طاط املُفلكن ٕاىل �شارلز غودیري، ولكّن املطاط والعدسات الالصقة والكرات والبالو�ت واللُعب. و�ُس�ند فضل اكتشاف امل

، شاهد الساكن أ�صلیني یلعبون �كرات 1492 مادة معروفة منذ قرون. فعندما اكتشف �ولومبوس هيس�بانیوال يف �ام
، اس�ت�دام 1615 كام الحظ فر�ر خوان دي تور�ميیدا املنمتي ٕاىل الرهبنة الفرا�سيساكنیة �ملكس�یك، يف �ام 48مطاطیة.

واكتشف هؤالء الساكن ٔأنه ميكن اس�ت�داث املطاط من املادة  49لساكن أ�صلیني للىث اكنوا �س�تخرجونه من ٔأجشار املطاط.ا
وذ� السائل أ�بیض هو اللىث، ا�ي یُعد  50البیضاء اليت تُفرز عندما تُقطع س�یقان نبا�ت من �نس الهند�ء أٔو الُصقالب.

 املكّون أ�سايس للمطاط الطبیعي.

الغورغونزوال (ٔأو ما یُعرف يف ٕایطالیا �مس "سرتا�شينو دي غوغونزوال") هو اجلنب املشهور �املیا وا�ي  ورغونزوال:الغ
وهناك ٔأساطري  52ویُعرف ذ� اجلنب مبلمسه النامع والهّش ولونه املمتّزي. 51یُصنع ٔأساسا يف منطقيت بيميونيت ولومبارد� ٕ�یطالیا.

ٕا�داها، ٔأن شا� من صانعي اجلنب يف ٕایطالیا �الل القرن اخلامس عرش غفل ٔأثناء مع�  �دة عن اكتشافه. فُيحىك، يف
ويف صباح الیوم التايل، �اول ٔأن یتدارك خطأٔه مفزج خثارة اللی�  53و�رك سهوا خثارة اللنب لی� اكم� يف قبو شدید الرطوبة.

 اجلنب ا�ي ٔأ�ّده ٔأصبح ٔأخرض اللون يف جزء منه. عندها السابقة خبثارة الصباح اجلدیدة. وبعد �دة ٔأسابیع ، الحظ ٔأن مزجي
 54دفعه الفضول ٕاىل تذّوق اجلنب فو�ده �یذا. ّمث وضع عیدا� دا�� جلعل الهواء یتّرسب منه وٕاعطائه ش� وطعام منفرد�ن.

ان البقر تنتجع الٔ� من وهناك روایة ٔأخرى عن الغورغونزوال ُحيىك فهيا ٔأنه اكتُشف �الل العرص الروماين عندما اكنت قطع
وتقول أ�سطورة ٕان كثريا من ت� أ�بقار اكنت  55جبال أ�لب ٕاىل املراعي اخلصبة �هنر بو، قرب مدینة غورغونزوال ٕ�یطالیا.

 56تزنل من اجلبال، مما جعل ٔأهل املدینة خيرتعون �نب الغورغونزوال لالحتفاظ �لك ما تدّره من لنب.

                                         
 مكّرر. 44
 مكّرر. 45
 .55، ص.30س�نة من ��رتا�ات و�بتاكرات، امللحوظة العلویة  000 15موسو�ة ٕاسهامات الهنود أ�مر�كيني يف ٕاجنازات العامل:  46
 مكّرر. 47
 .285مكّرر، ص.  48
 مكّرر. 49
 .284مكّرر، ص.  50
51 cheese/gorgonzola.aspx-academy/traditional-food-italian-http://www.academiabarilla.com/the. 
52 /http://www.cheese.com/gorgonzola. 
 ).2009(جولیيت هاربوت، رشكة دورلني �یند�رسيل احملدودة،  108ص.  كتاب اجلنب العاملي، 53
54 .aspxcheese/gorgonzola-academy/traditional-food-italian-http://www.academiabarilla.com/the. 
 مكّرر. 55
 مكّرر. 56
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خييت يف منطقة القوقاز، وحتدیدا يف منطقة اك منشؤهاویقع  �لوى تقلیدیة لها شلك السجق التشور�شخیال التشور�شخیال:
ویعود �رخي التشور�شخیال ٕاىل العصور القدمية عندما  ويه مصنو�ة من عصري العنب واملكرسات والط�ني. 57ا.جبورجي

حتواهئا �ىل طاقة �الیة وبقاهئا صاحلة الظ �سهو� اكن احملاربون اجلورجيون یأٔ�ذون يف جعبهتم هذه الوجبة الصغرية اليت ُحتف
عندما ُجتين مكو�هتا الرئيس�یة، ٔأي العنب  اخلریف. وتُصنع التشور�شخیال �ادة يف 59 58لالس�هتالك ملدة طوی�.

رشیط من ٔأنصاف جوز (ٔأو مكرسات ٔأخرى) مغموسة يف عصري العنب وُم�ّرثة �لط�ني واملكرسات. ويه عبارة عن 
 60الشمس. توجمفّفة حت

 �الصة �لثا.

الغرض من هذه الوثیقة هو ٕا�راء النقاش حول بیان املوضوع القابل للحامیة واملوضوع ا�ي ینبغي اس�تثناؤه مهنا من مضن 
موضو�ات املعارف التقلیدیة. وندعو أ�عضاء ا�ٓخر�ن ٕاىل التعلیق �ىل أ�مث� الواردة يف هذه الوثیقة وحتدید ٔأمث� ٔأخرى 

ستسا�د� مناقشتنا لت� أ�مث� �ىل تنفيذ والیتنا ويه التوصل ٕاىل تفامه مشرتك حول املوضوع ا�ي حيق � للنقاش. و 
�س�تفادة من امحلایة �ىل الصعید ا�ويل من مضن موضو�ات املعارف التقلیدیة. وستسا�د� ٔأیضا �ىل معاجلة قضیة 

 ٔأساس�یة �القة يف مفاوضاتنا.

 [هنایة املرفق والوثیقة]

                                         
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. 
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