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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
اير  6التاري    خ:   2023 فير

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 
 والفولكلور التقليدية

 واألربعون ةسداسالالدورة 
اير  27جنيف، من   2023 سر ام 3إىل فير

طلب حمايته تحديد أمثلة عن المعارف التقليدية إلثراء النقاش حول بيان الموضوع القابل للحماية والموضوع الذي ال
ُ
 ت

 وثيقة قدمها وفد الواليات المتحدة األمريكية

1.   
 تلقى المكتب الدول  للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( ، 2023 اير ب  ف 1 ف 

 
لواليات المتحدة البعثة الدائمة لمن  طلبا

  جنيف، لدى  األمريكية
تحديد أمثلة عن المعارف التقليدية إلثراء التمست فيه إعادة تقديم الوثيقة المعنونة "المنظمات الدولية ف 

طلب حمايتهالنقاش حول بيان الموضوع القابل لل
ُ
  الوثيقة"،  حماية والموضوع الذي ال ت

، WIPO/GRTKF/IC/45/13 كما وردت ف 
    (معارفالحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )لجنة ال إل اللجنة

ك  تناقشها ف 
 . ة واألربعي   سداسال دورتها 

 . المذكورة المساهمةيحتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ، الطلباستجابة لذلك و  .2

 ا علم إن اللجنة مدعوة إل اإلحاطة .3
 . الوثيقة هذهب

[يىل  ذلك المرفق]
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طلب  بيانأمثلة عن المعارف التقليدية إلثراء النقاش حول  تحديد 
ُ
الموضوع القابل للحماية والموضوع الذي ال ت

 حمايته

 مقدمة أوال. 

  دول  )صكوك قانونية دولية( فيما يتعلق الهدف الذي تنشده لجنة الويبو الحكومية الدولية هو 
التوصل إل اتفاق حول صك قانون 

  التقليديبالملكية الفكرية ويضمن الحماية المتوازنة والفعالة للموارد الوراثية 
 
ع أن والمعارف التقليدية وأشكال التعبب  الثقاف

ّ
. وُيتوق

  قدما بعملها، عىل ا
  سعيها إل المض 

 
  ذلك الدراسات واألمثلة المتعلقة بالتجارب تعمل اللجنة، ف

 
ستعمال منهج قائم عىل األدلة، بما ف

يعات المحلية واألمثلة الخاصة بالموضوع القابل للحماي طلب حمايتهالوطنية، والتشر
ُ
 ."ة والموضوع الذي ال ت

  
 
ك للقضايا الجوهرية، بما ف كب   بشكل رئيس  عىل التوصل إل تفاهم مشبى

ط والية لجنة الويبو الحكومية الدولية من األعضاء البى وتشبى
  يحق لها أن تستفيد من الحماية عىل الصعيد الدول  والمعارف التقليدية 

طلب حمايتها. ذلك بيان المعارف التقليدية التى
ُ
  ال ت

 التى

ك من خالل تحديد بعض من المنتجات واألنشطة العديدة المعروفة    التوصل إل تفاهم مشبى
 
والغرض من هذه الوثيقة هو اإلسهام ف

تاج للجميع 
ُ
  أن ت

  ينبغ 
  حمايتها وتلك التى

  ينبغ 
ألغراض والقائمة عىل معارف تقليدية من أجل تيسب  نقاش حول المعارف التقليدية التى

وع.    دول  أو بدائل لذلك المشر
وع صك قانون    سياق مشر

 
 االستحداث واالستخدام دون قيد. وفيما يىل  بضعة أمثلة يمكن بحثها ف

ي المعارف التقليدية ثانيا. 
ز
 المنتجات واألنشطة المعروفة والمتأصلة ف

  جسم اإلنسان أو ا المحاقن: 
ن من حقن سائل ف 

ّ
اع المحقنة ُيسند المحاقن أدوات طبية مهمة تمك ستخراجه منه. ومع أن فضل اخبى

  عام
  األصل لسكان أمريكا الشمالية األصليي   الذين 1853 إل االسكتلندي ألكسندر وود الذي استنبطها ف 

اع يعود ف  ، فإن ذلك االخبى
 1د وتنظيف الجروح أو غسلها. كانوا قبل ذلك التاري    خ بكثب  يستخدمون محقنة بدائية مكّونة من عظم طب  لحقن الدواء داخل الجل

ستخدم كإبرة، بينما كانت الحافة األخرى موصولة بمثانة حيوان صغب  تحتوي عىل الدواء. 
ُ
شحذ لت

ُ
  عظم الطب  ت

 2وكانت إحدى حافتى
الحتواء  وكان سكان أمريكا الجنوبية األصليون يستخدمون أيضا محقنة مماثلة، ولكنهم كانوا يستعملون كرة مطاطية عوضا عن المثانة

 والمعروف أن تلك المحقنة كانت أّول محاقن الكرة المطاطية.  3الدواء. 

  عام الفشار )البوب كورن(: 
  كل أرجاء العالم. فق 

  الواليات المتحدة األمريكية ولكنه مشهور ف 
 2015 الفشار ُيستهلك باألساس ف 

ي من الفشار عىل الصعيد العالم   1.2وحده، بيع نحو  ، ولو أن منشأه  4. مليار رطل إنجلب   والفشار موجود ومعروف منذ آالف السني  
د. فقد اكتشف علماء اآلثار بقايا منه تعود إل نحو 

ّ
  كهف الخفافيش بوالية نيو 3500يظّل غب  مؤك

  عام  سنة قبل الميالد ف 
مكسيكو ف 

وفية قديمة يعود تاريخها إل   5. 1948   قبور بب 
شفت بقايا من الفشار ف 

ُ
ا تشب  مذكرات مستكشفون  6سنة.  0670كما اكت وأخب 

  أمريكا الشمالية إل أنهم شاهدوا قبائل إيروكواس )إحدى جماعات أمريكا الشمالية األصلية( 
فرنسيون خالل القرن السابع عشر ف 

ن. 
ّ
ن بدرجة حرارة كافية تت 7يضعون حبات الذرة داخل أوعية تحتوي عىل رمل مسخ

ّ
سخ

ُ
ل ما والحظوا أن الحبات عندما ت

ّ
فرقع وتشك

 8نسّميه اآلن الفشار. 

  العالم. ويمارس تلك   كرة القدم: 
  الواليات المتحدة األمريكية( ه  أكبر الرياضات شيوعا ف 

كرة القدم )أو ما ُيعرف برياضة السوكر ف 
  ما يزيد عىل  240الرياضة اليوم أكبر من 

  والثا 200مليون نسمة ف 
مارس منذ القرني   الثان 

ُ
لث قبل الميالد عندما استعملها بلد، وه  ت

رفت باسم "تسو 9الصينيون القداىم ألّول مّرة كتمرين من تمارين التدريب العسكري.    عُ
  عهد  وتلك الرياضة التى

تشو" لدى الصينيي   ف 
لعب بكرة جلدية محشوة بالريش والشعر. 

ُ
  ثغرة عرضها  10مملكة هان، كانت ت

بون الكرة إلدخالها ف  إل  30وكان الجنود الصينيون يض 
ران.  40 ا داخل شبكة مثّبتة بي   قصبتي   من الخب  

  أحد أشكال التمرين، ال يستخدمون سوى أقدامهم  11سنتيمبى
وكان الجنود، ف 

ياضة كرة القدم ُيعرف باسم "كيماري" شكل آخر من ر  وهناك 12وصدورهم وظهورهم وأكتافهم وكان ممنوعا عليهم استخدام أيديهم. 

                                                
  إنجازات العالم:  1

 
اعات واالبتكارات، ص.  000 15موسوعة إسهامات الهنود األمريكيي   ف كة 257سنة من االخبى فاكتس  )إيموري دين كيوك  وك  ماري بوترفيلد، شر

 (. 2003أون فايل، 
 مكّرر.  2
 مكّرر.  3
4 Facts-Fun/Industry-http://www.popcorn.org/Facts . 
5 Popcorn-of-History-Popcorn/Early-of-Fun/History-www.popcorn.org/Facts//http: . 
6 suggests-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 . 
 . مكّرر  8
9 /game-are/the-we-fifa/who-http://www.fifa.com/about . 

 مكّرر.  10
 مكّرر.  11
 مكّرر.  12

http://www.popcorn.org/Facts-Fun/Industry-Facts
http://www.popcorn.org/Facts-Fun/History-of-Popcorn/Early-History-of-Popcorn
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/
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  الكيماري، يمّرر الالعبون كرة حول دائرة ويحرصون عىل أال  13سنة.  600إل  500كان يمارسه اليابانيون بعد ذلك العهد بنحو 
 
وف

  الواليات المتحدة األمريكية، كان سكان أمريكا الشمالية األصليون يماسون خالل القرن السابع 14تمّس األرض. 
 
عشر شكال من رياضة  وف

 15كرة القدم ُيعرف باسم "باسوكواكوهوفوغ"، ومعناه "اجتمعوا ليلعبوا الكرة بالقدم". 

جات: 
ّ
ستخدم عىل نطاق واسع لمنع أو تقليل األلم خالل العلميات الجراحية. ويستخدم الجراحون حاليا التبنيج  المبن

ُ
جات مواد ت

ّ
المبن

  موضع معي ّ  من الجسم. أماالموضغ  أو التبنيج العام. وتحول 
 
جات الموضعية بشكل مؤقت دون ظهور األلم ف

ّ
جات العامة  المبن

ّ
المبن

  
 
( ف فتؤدي إل فقدان الوع  أثناء الخضوع لعملية جراحية. ولو أن فضل إجراء أّول عملية جراحية باستخدام البنج الحديث )مادة األثب 

  القرن العاشر بعد الميالد تقريبا  16ون،ُيسند إل الدكتور ويليام ت.غ. مورت 1846 عام
 
فإن ثمة أدلة عىل استخدام هنود اإلنكا القداىم ف

عرف باسم "النقب"coca Erythroxylonأوراق نبات الكوكا )
ُ
ج عند إجراء عملية جراحية عىل الجمجمة ت

ّ
. وكانت أوراق 17( كمبن

ج موضغ  
ّ
مضغ أو توضع بعد ذلك عىل موضع الجراحة كمبن

ُ
ج  18. الكوكا ت

ّ
وكان هنود اإلنكا يستخدمون كذلك كحول الذرة والتبغ كمبن

 19بديل. 

اوح علّوها بي    ركوب األمواج: 
ج عىل أمواج يبى

ّ
ل   من "راكت   األمواج" الوقوف عىل ألواح والبى 

ركوب األمواج رياضة مائية معروفة تقتض 
  غرب  قدما. وتعود أول األدلة عىل تلك الممارسة إل ثالثة 50بضعة أقدام و

 
آالف سنة قبل عضنا عندما كان صائدو األسماك ف

يا يركبون ألواحا ويشقون طريقهم فوق األمواج إل الشاطئ كوسيلة فعالة لنقل صيدهم من البحر.  وهناك من يقول إن ركوب  20بولينب  
يا وجزر  –سنة قبل الميالد  2000إل  –األمواج يعود إل تاري    خ أقدم  المحيط الهادئ القداىم يمارسونه كشكل عندما كان سكان بولينب  

فيه.  ومن المرّجح أن تلك المجتمعات المحلية أخذت معها المعارف األساسية الخاصة بركوب األمواج عندما هاجرت  21من أشكال البى
قا نحو جزر هاواي بحلول عام ، كان سكان جزر هاواي يجيدون فن ركو  22بعد الميالد.  400 شر ب األمواج وبحلول القرن الثامن عشر

  ممارسته. 
 
ا مستديما لدى المستكشفي   األوروبيي   الذين اندهشوا من قدراتهم ف  23وأحدثوا تأثب 

   الشكوالتة: 
  شاعت عىل مدى قرون من الزمن. فق 

الشوكوالتة من أكبر المنتجات استهالكا عىل الصعيد العالم  ومن المواد التى
.  117شوكوالتة نحو وحده، بلغت اإليرادات المتأتية من ال 2014 عام مليار دوالر أمريك 

24   
رعت الشوكوالتة أّول مّرة لالستخدام ف 

ُ
وز

  الغابات 
  تنمو ف 

  اكتشفت طريقة لتخمب  وتحميص وطحن حبوب الكاكاو التى
وب اكتشفته قبائل المايا واألزتيك القداىم، التى مشر

ة لتحويلها إل عجينة.  خلط بالما  25المطب 
ُ
وكان المحلول  26ء والفانيال والعسل والفلفل الحار وتوابل أخرى. ثّم كانت تلك العجينة ت

  تحسي   المزاج واليقظة 
وب من الشكوالتة تبي ّ  لقبائل المايا واألزتيك أنه يسهم ف    الُمسم "شوكوتال" عبارة عن مشر

النهانئ
ب  27والرومانسية.  اطور األزتيك كان يشر   نعرفها اليوم فلم  اقدحا من الشوكوتال يوميا. أم 50وُيحك أن امب 

الشوكوالتة الصلبة التى
ستحدث من زبدة الكاكاو إال اعتبارا من عام

ُ
 28. 1828 ت

ستخدم عادة لعالج أمراض  المضادات الحيوية: 
ُ
ل من حدتها. وه  ت

ّ
  من حاالت العدوى الجرثومية أو تقل

المضادات الحيوية أدوية تقى
 .   تصيب الجيوب األنفية والسبيل البول 

مثل السعال الديك  والتهاب الحلق واألذن وحاالت العدوى التى
وعىل غرار مفعول  29

سغ نبات األغاف األمريك  المضادات الحيوية الحديثة، اكتشفت قبائل األز 
ُ
  عض ما قبل كولومبوس أن ن

تيك ف 
(americana Agave .من العدوى ويمكن استخدامه لعالج الجروح  

سغ نبات  30( يقى
ُ
وكان المعالجون األزتيك يضيفون الملح إل ن

                                                
 مكّرر.  13
 مكّرر.  14
15 pasuckuakohowog.html-and-indians-http://historyoffootballreally.blogspot.com/2009/09/american . 
 (. 2011و، )رونالد د. ميلر ومانويل ك.بارد 5أساسيات التبنيج، ص.  16
 (. 1994)سوزان أ. رايس وكيفي   فيش، رافي   بريس،  107سمّية التبنيج، ص   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 . 
  وجيمس ج. هوستون، ركون األمواج  21

 (. 1996)بومغرانات أرتبوكس،  21تاري    خ رياضة هاوايية قديمة، ص.  –بي   فيت 
 مكّرر.  22
 مكّرر.  23
 الدولية(.  KPMG، شبكة 2014)يونيو  3المستقبل، االتجاهات الكفيلة بتغيب  صناعة الشوكوالتة، ص. ذوق  24
25 chocolate-of-history-sweet-history/the-http://www.history.com/news/hungry . 
 مكّرر.  26
 مكّرر.  27
 . chocolate-of-history-sweet-history/the-ngryhttp://www.history.com/news/huكريستوفر كالين، تاري    خ الشوكوالتة الطريف،   28
29 know.html-http://www.cdc.gov/getsmart/community/about/should . 
  إنجازات العالم:  30

 
اعات واالبتكارات، الملحوظة العلويةسنة من اال  000 15موسوعة إسهامات الهنود األمريكيي   ف  . 15، ص. 1 خبى

http://historyoffootballreally.blogspot.com/2009/09/american-indians-and-pasuckuakohowog.html
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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  عض ما 31األغاف أحيانا لزيادة نجاعته. 
 
سم الماكا كانت تعيش ف

ُ
  والية واشنطن قب وهناك جماعة أصلية أخرى ت

 
ل كولومبوس ف

 32( كمضاد حيوي. millefolium Achilleaالحالية استخدمت نبات القيصوم )

  العالم بنحو  الشاي: 
 
لون سوق الشاي ف

ّ
  العالم. ويقّيم بعض المحل

 
وبات األكبر شيوعا ف .  40الشاي من المشر مليار دوالر أمريك 

وال  33
  ُيعرف بالتحديد منشأ الشاي، ولكن بعض المؤ 

 
اطور شي   نونغ ف رخي   يرجعون ظهوره إل الصي   القديمة عندما اكتشفه االمب 

ات المنعشة  2737 عام اطور المب     قدحه المملوءة بالماء الساخن. والحظ االمب 
 
قبل الميالد بعد أن سقطت أوراق من الشاي عرضيا ف

به.  اته المنعشة وأصبحت تلك ومع اكتساب الصي   لثقافة الشاي، بدأ النا 34لذلك المزي    ج بعد أن شر س يكتشفون خصائصه الطبية ومب  
  منطقة التبت القديمة أو شمال الهند.  35الحقائق واسعة االنتشار. 

 
 36وهناك أيضا بعض األدلة عىل احتمال نشأة الشاي ف

  العالم. فاإلحصاءات تشب  إل أن األمريكيي   يسته القهوة: 
 
وبات استهالكا ف كوب من  3.1لكون ما معدله القهوة ه  رّبما أكبر المشر

  أكبر من  37القهوة يوميا. 
 
نتج حاليا ف

ُ
. ويزعم البعض أن مكتشفها هو  50والقهوة ت بلدا، ولكنها موجودة بشكل طبيغ  منذ آالف السني  

  يوم ما طاقة فائقة بعد أن أ 
 
  إثيوبيا كان ُيدع كالدي، وقد الحظ ذلك الراع  أن قطيعه اكتسب ف

 
كل الحبوب الحمراء أحد رعاة الماعز ف

 . وتقول األسطورة إنه تقاسم  39ودفع الفضول كالدي إل تناول بعضا من تلك الحبوب، والحظ أن لها المفعول نفسه لديه.  38لنبات الي  ّ
 40تلك الحبوب مع راهب كان يصعب عليه البقاء مستيقظا أثناء أداء الصلوات. 

ة ما قبل كولومبوس تمضغ علكة طبيعية العلكة منتج آخر يعود منشؤه إل الشعوب األ  العلكة:    فبى
 
صلية. فقد كانت قبائل المايا ف

عرف باسم "تشيكل"، وه  مادة مستخرجة من شجرة السبوتة،
ُ
  جنوب المكسيك وأمريكا الوسىط.  41ت

 
  تنمو ف

وكان ذلك المضغ  42التى
  مقاومة الجوع والعطش. 

 
فرز من الشجرة  السبوتة أو والحظت تلك القبائل أنه عندما ُيقطع لحاء شجرة 43يسهم ف

ُ
ات، ت تغزوه الحشر

 "تشيكل"، وهو المصدر األصىل  للعلكة. 
ر. وتلك المادة ه  لتر ّ  44مادة بيضاء لزجة كاللي   لتصبح غشاء واقيا يحم  الموضع المتض 

" بسبب ملمسه وحالوته.  ال المكسيك  أنتو  45وأطلقت قبائل المايا عىل تلك العلكة اسم "تسيكتىل 
نيو لوبيس دي سانتا آنا وكان الجب 

  عام
  من المكسيك.  1855 أّول من جلب علكة "تشيكل" إل الواليات المتحدة ف 

ق 
ُ
  أواخر القرن الثامن عشر ومطلع  46عندما ن

وف 
  أمريكا. 

ل أساس صناعة العلكة ف 
ّ
، أصبحت مادة "تشيكل" تشك  47القرن التاسع عشر

  كثب  من المنتجات المطاط: 
  ذلك األحذية والمواد الالصقة واألحزمة وإطارات العجالت والعدسات المطاط عنض أساس  ف 

، بما ف 
، ولكّن المطاط مادة معروفة منذ  عب. وُيسند فضل اكتشاف المطاط الُمفلكن إل تشارلز غوديب 

ُ
الالصقة والكرات والبالونات والل

  عام
كما الحظ فريار خوان   48صليي   يلعبون بكرات مطاطية. ، شاهد السكان األ 1492 قرون. فعندما اكتشف كولومبوس هيسبانيوال ف 

  عام
، استخدام السكان األصليي   للتر كانوا يستخرجونه من 1615 دي توركيميدا المنتم  إل الرهبنة الفرانسيسكانية بالمكسيك، ف 

قطع سيقان نباتات من  49أشجار المطاط. 
ُ
فرز عندما ت

ُ
  ت
واكتشف هؤالء السكان أنه يمكن استحداث المطاط من المادة البيضاء التى

.  50جنس الهندباء أو الُصقالب.  ، الذي ُيعد المكّون األساس  للمطاط الطبيغ   وذلك السائل األبيض هو اللتر

  إيطاليا باسم  الغورغونزوال: 
اتشينو دي غوغونزوال"( هو الجي   المشهور عالميا والذي ُيصنع أساسا الغورغونزوال )أو ما ُيعرف ف 

"سبى
  ولومبارديا بإيطاليا. 

  بييمونتى
  منطقتى

.  51ف   ّ وهناك أساطب  عدة عن اكتشافه.  52وُيعرف ذلك الجي   بملمسه الناعم والهّش ولونه المتمب 
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  إيطاليا خالل القرن
 
  إحداها، أن شابا من صانغ  الجي   ف

 
   فُيحك، ف

 
الخامس عشر غفل أثناء عمله وترك سهوا خثارة اللي   ليلة كاملة ف

، حاول أن يتدارك خطأه فمزج خثارة الليلة السابقة بخثارة الصباح الجديدة. وبعد عدة  53قبو شديد الرطوبة.    صباح اليوم التال 
 
وف

  جزء منه. عندها 
 
ه أصبح أخض  اللون ف

ّ
دفعه الفضول إل تذّوق الجي   فوجده لذيذا. ثّم أسابيع ، الحظ أن مزي    ج الجي   الذي أعد

وهناك رواية أخرى عن الغورغونزوال ُيحك فيها أنه  54وضع عيدانا داخله لجعل الهواء يتّشب منه وإعطائه شكال وطعما منفردين. 
  عندما كانت قطعان البقر تنتجع الكأل من جبال األلب إل المراع  الخصبة

شف خالل العض الرومان 
ُ
لنهر بو، قرب مدينة  اكت

عون جي    55غورغونزوال بإيطاليا. 
ل من الجبال، مما جعل أهل المدينة يخبى ا من تلك األبقار كانت تب   وتقول األسطورة إن كثب 

 .  56الغورغونزوال لالحتفاظ بكل ما تدّره من لي  

  منطقة الق التشورتشخيال: 
 
  التشورتشخيال حلوى تقليدية لها شكل السجق ويقع منشؤها ف

  منطقة كاخيتى
 
وقاز، وتحديدا ف

. ويعود تاري    خ التشورتشخيال إل العصور القديمة عندما كان  57بجورجيا.  وه  مصنوعة من عصب  العنب والمكشات والطحي  
حفظ بسهولة الحتوائها عىل طاقة عالية وبقائها صالحة 

ُ
  ت
ة التى   جعبتهم هذه الوجبة الصغب 

 
المحاربون الجورجيون يأخذون ف

  مكوناتها الرئيسية، أي العنب والمكشات. وه  59 58هالك لمدة طويلة. لالست
جت 
ُ
  الخريف عندما ت

 
صنع التشورتشخيال عادة ف

ُ
. وت

فة تحت
ّ
ة بالطحي   ومجف

  عصب  العنب وُمخبرّ
 
يط من أنصاف جوز )أو مكشات أخرى( مغموسة ف  60الشمس.  عبارة عن شر

 خالصة ثالثا. 

  استثناؤه منها من ضمن موضوعات الغرض من هذه الوثيقة هو إثراء 
النقاش حول بيان الموضوع القابل للحماية والموضوع الذي ينبغ 

  هذه الوثيقة وتحديد أمثلة أخرى للنقاش. وستساعدنا 
 
المعارف التقليدية. وندعو األعضاء اآلخرين إل التعليق عىل األمثلة الواردة ف

ك حول الموضوع الذي يحق له االستفادة من الحماية عىل مناقشتنا لتلك األمثلة عىل تنفيذ واليتنا وه   التوصل إل تفاهم مشبى
  مفاوضاتنا. 

 الصعيد الدول  من ضمن موضوعات المعارف التقليدية. وستساعدنا أيضا عىل معالجة قضية أساسية عالقة ف 

 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[

                                                
، ص.   53  كينديرسىل  المحدودة،  108كتاب الجي   العالم 
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