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 مسؤولیة نفي  

للقطاع الق�مة االقتصاد�ة    إظهارإجراء دراسة اقتصاد�ة حول مشروع "�   »نحن«  جمعّ�ة  التي �ّلفتها  ،RPS MENA  هذا التقر�ر  أعّدت

ها برنامجوذلك في إطار  وحمایته،  في لبنان    لنشاط الحرفيّ ل  للترو�جنحن»  «جمعّ�ة  التي تبذلها   جهودالفي س�اق    ،في لبنان"  الِحرفيّ 

 .التراث الثقافي في لبنان تعز�ز تنّوع الهادف إلى 

المعلومات الواردة    . �ما أّن  نحن»«جمعّ�ة    غیر  مؤّسسةتجاه أي شخص أو    ة مسؤولّ�ة أخالقّ�ة أو قانونّ�ةأ� RPS MENA تتحّملال  

 .تار�خهذا ال�عد  تقع ث أو ظروفاحدأ  ة، وقد ال تعكس أ�صدوره ار�خمؤّ�دة إلى حین تالتقر�ر هذا  في 
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 وتقدیرشكر 

�من فیهم الحرفّیون وفر�ق ال�حث المیدانّي  هذا التقر�ر،  إعداد  الذین ساهموا في  لألشخاص  عن امتناننا    اإلعراب نود  

 .جمع الب�انات عمل على الذي 

المطلو�ة إلنجاز المعلومات والب�انات  و�كّل سخاء  موا لفر�قنا  قدّ الذین  الرئ�سّیین  كذلك نخّص �الشكر �ّل األشخاص  

 مساهمتهم ما �ان هذا التقر�ر لی�صر النور، وهم:  هذه الدراسة، والذین لوال

 نحن» «جمعّ�ة مدیر   -األستاذ محمد أیوب      

 محلل س�اسات   -�نج حمادة     �تورد ال

 منسقة المشروع  -السیدة ه�ا الخوري     

 

 فر�ق ال�حث 

سة و ، و �احثة رئ�س�ة وخبیرة اقتصاد�ة -د�تورة غنى ط�ش  ال  RPS MENA ة لـالتنفیذ�  ةالرئ�سالمؤسِّ

 رة في االقتصاد �احثة رئ�س�ة ومحاِض  -د�تورة ساندرا غصن  ال

 
 فر�ق جمع الب�انات في لبنان

 رئ�س العمل�ات  -السید شر�ل صلی�ا  

 مشروع للتنفیذي مدیر   –السید عماد حط�ط  
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 ملخص تنفیذي 

و�شیر تقر�ر منّظمة األمم المّتحدة للتنم�ة  ومساهمته في االقتصاد.    يّ قطاع الحرفالخاّصة �ال الق�م    إلى إبراز هذه الدراسة    تسعى

من الناتج المحلي  %  5�قرب من  تساهم �ما  ات الثقاف�ة واإلبداع�ة  الصناعإلى أّن    ،2015  الصناعّ�ة (یونیدو) الصادر في العام 

أّن    �ما  ،%8ز�د عن  یسنو�ة  ال  هانموّ   تال متوسط معدّ و�لى أّن    ، الوطن�ة  ید العاملةمن ال  %4.5  ف توظّ و   ،اإلجمالي للبنان 

الق�م    أخذ للتراث من خالل    كاملةة الصور ال معرفة  . تهدف الدراسة الحال�ة إلى  % 13یبلغ  السنوّي    ها صادرات  نموّ   التمتوسط معدّ 

 .رف الذي �شمل �ال ال�عدینالحِ قطاع  مؤشر �احتساب ق�مة التراث  دیر ة في االعت�ار عند تق �ّ غیر الماد و  المادّ�ة

قترح مؤشًرا  ت  تي ال)  2016(  "ن و آخر مؤّلفون  كوم�انا و " من مقالةرف  لحِ قطاع ال مؤشر    استوحیت المقار�ة التي اعُتمدت لوضع

تقوم  الدراسة  لكّن هذه  النشاط الحرفي.    التي یتضمّنها ة  ماد�للق�م االقتصاد�ة غیر ال  ماد�ةق�مة    منحمن شأنه أن �ِحرف  ل قطاع ال

الق�م االقتصاد�ة  و   الماد�ةالق�م االقتصاد�ة    لیتضّمن)  2016(ومؤّلفون آخرون"  كوم�انا  مقالة " هتالمؤشر الذي اقترحنطاق  ع  �توسب

 .على حّد سواء ةاد�غیر الم

إجراء مسح   تّم  الغا�ة  الوطني  لهذه  المستوى  التسلسل�ة  عبرعلى  �الطر�قة  منّظم  �  استب�ان  الثلج.  طر�قة  المعروفة    تعود �رة 

ت ص�اغة األسئلة  تمّ وقد  من الجنوب إلى الشمال.  �اّفة  اللبنان�ة  إلى المناطق    ة فرد�ّ   مؤسسة  429التي ُجمعت من  الب�انات  

أّما  رف حول ثالثة محاور: ق�مة المهارات والق�مة المجتمع�ة والق�مة الروح�ة.  للحِ   الماد�ة التي تتناول الق�مة االقتصاد�ة غیر  

و�مكانّ�ة ،  ، والكم�ة المنتجة ّ�ةمنتجات الحرفلل  �الوحدةالق�مة المضافة  فقد استهدفت  ة  اد�األسئلة التي تتناول الق�مة االقتصاد�ة الم

 .الصادراتفي القطاع و  التوظ�ف 

نشاط  ل ل  ةالسائد  ةاالقتصاد�حجبتها ومنذ فترة طو�لة المقار�ة مهمة   ماد�ة لنشاط الحرفي ق�مة اقتصاد�ة غیر ل تظهر الدراسة أن 

. على  ماد�ة الق�مة المجتمع�ة. سجل نشاط النس�ج أعلى مؤشر ق�مة غیر على  المهارات والق�م الثقاف�ة حیث تطغى ، يّ إلنتاجا

مل�ار لیرة لبنان�ة.    28.46حوالي یبلغ  رف الیدو�ة للق�مة المضافة السنو�ة للحِ  اة، تقدم الدراسة تقدیرً اد�مستوى مؤشر الق�مة الم

الیدو�ة والمجوهرات والذهب مساهمة أعلى من  التصل�حات    لفئَتيُتظهر الدراسة أن  ،  مًعا  الماد�ة أخذ جم�ع المكونات  من خالل  

 .متقار�ة في مختلف المهن الِحرفّ�ة�ظهر نتائج لكّن المؤّشر العاّم للِحرف القتصاد اللبناني. في اقد�ة الق�مة الن ناح�ة  

ین  تفالمؤلّ   قراءاتو   ،والثغرات في النظام اللبناني  ،ةاد�وغیر الم  الماد�ةرف  مؤشرات الحِ تضافر    النا�عة مننتائج هذه الدراسة    إنّ 

رف  الستثمار في تحفیز ثقافة الحِ �اعلى توص�ة صانعي الس�اسات  تحّث    ،البلدان األخرى المعتمدة في  حول الممارسات الناجحة  

لحرفیین  ل جمع�ة  إنشاء تنظ�م من خالل  وال   ، ووضع قوانین وأنظمة حما�ة  ، ثالث قنوات رئ�س�ة: التوع�ة والتثق�ف  عبر اإلبداع�ة  

 . بینهم   التشب�ك والر�ط تحّقق 
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 المقدمة 

االنتماء واألصالة والتار�خ واالستمرار�ة. ترمز إلى  داللّ�ة، فهي    ق�ًما  ألّنها تحملتراثهم وتقالیدهم وثقافاتهم  ب الناس    یتغّنى

اتفاق�ات ت  خدمستُ وقد التراث.  لق�مة  تحدید    بهدفأسالیبهم ال�حث�ة  و�سعون لتطو�ر  جهوًدا حق�قّ�ة  ال�احثون    و�بذل

على هذا األساس سم  قُ و   ماّديأن التراث  و�عدما اعتُبر في البدا�ة  .  وفهمها  لتحدید طب�عة التراث مرجع  �مثا�ة  الیونسكو  

  ما �عد تراًثا ثقافً�ا غیر   فيص�ح  � ل�شمل التراث الطب�عي و هذا المفهوم  غیر منقول، توسع  تراث  منقول و ما بین تراث  

 .ماّدي

اآلثار  أنه "�   الماّديالتراث    1972لعام  في احما�ة التراث العالمي الثقافي والطب�عي  تعّرف الماّدة األولى من اتفاقّ�ة  

أ اإلثنولوجّ�ة  أو  الجمالّ�ة  أو  التار�خّ�ة  النظر  وجهة  من  استثنائّ�ة  عالم�ة  ق�مة  لها  التي  والمواقع  و  والمجّمعات 

و�یولوج�ة وجیولوج�ة  فیز�ائ�ة    تشّكالت ه " أنّ �التراث الطب�عي  ف�ما تعّرف الماّدة الثان�ة من االّتفاقّ�ة  .  األنثرو�ولوجّ�ة"

، التي لها ق�مة عالم�ة استثنائّ�ة من وجهة النظر العلم�ة أو  مهددةمواطن األجناس الن�ات�ة أو الحیوان�ة ال؛  استثنائّ�ة

 ) 1972 ،(الیونسكو ظر المحافظة على الثروات."الجمال�ة أو من وجهة ن 

علماء اقتصاد فهم  �ان  ،  . ونت�جة لذلكس�اًقا �مّكن علماء االقتصاد من دراسة التراث في إطارهتوفر المداوالت الدول�ة  

اقتصاد علماء  في التعر�فات التي �أخذها  األمر  هذا    وُ�ترجمل قطاع التراث.  شكّ تلتطورات الدول�ة التي  انعكاًسا لالثقافة  

ر  ی أث تبتطور مفهوم التراث الثقافي و   عترف علماء اقتصاد الثقافةاقتصاد�ات التراث. �  ة في االعت�ار عند مقار�تهمالثقاف

ة  "نس�   أنّ �شیر ب�كوك إلى  فا للتراث.  هقدمو تعّددت التعر�فات التي    ، ولذلك ة الخاصة �التراث س�اسات العامالفي  ذلك  

علماء  جانب  من  على أّنها قطع تراثّ�ة  یتم تحدیدها  بل  ...  اتذ�یرنا �ماضین   بهدفكبیرة من القطع األثر�ة ال یتم إنتاجها  

ة  خبراء في تحدید أهم� �مكانتهم �  الجمهور   من أشكال االعتراف الرسمي أو قبول  شكًال   نالوااآلثار والمؤرخین الذین  

ثقافّ�ة  ومنتجات  أش�اء و�نى    "…فیتحّدث عن    �المرأّما  ).  2008  ،(ب�كوك  الفن�ة أو التار�خ�ة. (...)"  تلك القطع

ا على  جزئ�ً و ، ثقافة معینةو�اتوا محّل تقدیر ألّنهم �مّثلون   ،من األج�ال السا�قة إلى األج�ال الحال�ة واانتقلوأفراد أخرى 
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"، ألّن هذا الق�مة"ذا التعر�ف للتراث على مفهوم أوسع لمصطلح  ). یر�ز ه1999،  (كالمر  "أعمارهم�سبب    ،األقل

 .لمبنيا، �قتصر تطب�قه على التراث ومع ذلك المصطلح یّتسع لیتضّمن ق�مة االستخدام و�ذلك ق�مة عدم االستخدام.

التراث    صون التفاق�ة    2003لعام  في اكانت المرحلة التال�ة في الفهم الدولي للتراث هي اعتماد المؤتمر العام للیونسكو  

وأشكال مثل التقالید  قائمة تضم عناصر  �أّنه ع�ارة عن  التراث الثقافي غیر المادي  االتفاق�ة  عّرف  ت  الثقافي غیر المادي.

رف المتعلقة �الطب�عة، والحرف ا، والممارسات االجتماع�ة، والطقوس، والمعالعروض   أداءوتقالید  ون  ، وفنالتعبیر الشفوي 

، فإن االتفاق�ة  الح�اة الیوم�ة. ومع ذلكتشّكل جزًءا من ممارسات  الثقافة    . من المفهوم أنّ التراث   ، و�عالن روائعقلید�ةالت

متوارث جیًال عن جیل،   "…أنه    شرحه علىبل ت.  الماديّ ال تقدم تعر�ًفا محدًدا ونهائً�ا لماه�ة التراث الثقافي غیر  

والمجموعات من جدید �صورة مستمرة، وهو ینمي لدیها اإلحساس بهو�تها والشعور �استمرار�تها،  تبدعه الجماعات  

 ) 2003(الیونسكو،   ".و�عزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة اإلبداع�ة ال�شر�ة

ن  تا ال�احث ت التراث، اختار هذا  جزء ال یتجزأ منالحرفي القطاع ، و�ما أن منذ فترة طو�لة التراث اللبناني  طوى النس�ان

لكّن هذا القطاع ال یزال ولألسف مغموًرا  �م هذا القطاع ومساهمته في االقتصاد.  قعن  النقاب  في هذه الدراسة �شف  

من الجهود لتسل�ط الضوء على إمكاناته. لذلك، فإن استكشاف الجوانب االقتصاد�ة للمعارف والمهارات وال ُیبذل الكثیر  

�عطي ق�مة للتراث الثقافي غیر    حرفيّ قطاع المؤشر لل  وضعهذه الدراسة. والهدف من ذلك هو    التقلید�ة هو جوهر

اكتشاف الصورة الكاملة للتراث من خالل أخذ الق�م المادّ�ة    إلى هذه الدراسة    ترمية.  اد�إلى جانب ق�مته الم  اديالم

التراث  تقدیر ق�مة  المادّ�ة في االعت�ار عند  تقّدمه هذه الدراسة هو وضع  �ما أّن الجدید  .  وغیر  �ّمّي تحدید  الذي 

 .عمل الحرفيّ لطب�عة المجردة للل

 

  



 

 

9 

 

 

 المعنیون �الدراسة 

المجموعة الرئ�س�ة  أما  السوق.  ُ�نى  مهتمون �اقتصاد�ات التراث والعمل و وعلماء االقتصاد اآلخرون ال�احثون  الهم  

المعن�ة الدراسة    األخرى  منبهذه  و ی دار�اإل  فتتأّلف  الس�اسةالمولجین  ن  ی بیروقراطیالن  خال  .  بتنفیذ  هاتین  وما 

 .وتطو�ره التوثیق تراثه المحل�ة عات ا تعمل مع الجمثّمة مؤّسسات أهلّ�ة   ،المجموعتین

 

 سوق الحرفیین في لبنانلمراجعة 

  الوضع القانوني للحرف الیدو�ة في لبنان 

  ، في لبنان   يّ قطاع الحرفإدارة ال  1994الصادر سنة    5734�موجب المرسوم رقم  تتوّلى وزارة الشؤون االجتماع�ة  

من المرسوم المذ�ور، تتأّلف   43ووفًقا للماّدة  .  1994عام  في المنذ إنشاء الوزارة  للنشاط الِحرفّي، وذلك  دعم  وتأمین ال

وُتشرف على المصلحة   نتاج.إلدائرة تصر�ف او  ،رفدائرة تنم�ة الحِ  من دائرتین:رف والصناعات الیدو�ة الحِ  مصلحة

مخاًضا طو�ًال ولم یبدأ تفعیلها إّال في    1994لكّن المصلحة شهدت ومنذ العام  مدیر�ة التنم�ة االجتماع�ة.  �فرعیها  

 ). 2019،  »نحن«مكي، فرح ( حین بدأت الوزارة بتلقّي األموال لوضع برامج محّددة 2011

رفیین في لبنان.  وتسجیل جم�ع الحِ و�جراء مسح،    ،، بذلت وزارة الشؤون االجتماع�ة جهوًدا إلحصاء2000عام  الفي  

قّدم   الحِ وقد  لبنان    ّیینرفدلیل  �إشراف    2000في  الشؤون االجتماع�ة  الذي صدر  الحرفّ�ة وزارة  تعر�ًفا للصناعات 

وجود  ًقا  ، موثِّ اا فرع�� قطاعً   14إلى أكثر من    يّ رفالحِ القطاع  قّسم الدلیل  و .  ا القطاعالعامالت في هذ لنساء  و�حصاء ل

 .)2018 ،حرفً�ا (منظمة العمل الدول�ة 9510

الصادر عن    1/47رقم  القرار  �موجب    2011عام  في ال  الفنیین في لبناننقا�ة الحرفیین    ت تأسسعلى خطٍّ مواٍز،  و 

عدم ، �سبب  2015أو    2014عام  الفي  لم یبدأ إّال  التعاون بین النقا�ة ووزارة الشؤون االجتماع�ة    لكنّ وزارة العمل.  
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  230ولم یتجاوز عدد أعضاء النقا�ة، من جم�ع الحرف،  .  وضوح المسؤول�ات الملقاة على عاتق �لٍّ من الجهتین 

 .2017  العام ا فيعضوً 

من خالل �اإلضافة إلى دعم تسو�ق السلع    ،في الوزارة تدر�ً�ا للحرفیینمصلحة الِحرف والصناعات الیدو�ة    والیوم، تقّدم

وزارة الشؤون االجتماع�ة على تقد�م التدر�ب �قتصر تر�یز  . ومع ذلك،  ذلك من الم�ادرات   المشار�ة في المعارض وغیر 

ال تقدم وزارة الشؤون    ،میزانیتها المحدودةإلى  نظًرا  و ".  "دورات التدر�ب المهني  إكمالللخر�جین عند  خاصة  وشهادات  

حول صناعات الخشب أو النحاس أو الزجاج أو الفخار �سبب ارتفاع تكال�ف المعّدات الالزمة لهذه االجتماع�ة دورات  

 ). 2019«نحن»، مكي، فرح ( الِحرف نسب��ا

 

 القطاعات األخرى مساهمة االقتصاد�ة للحرف الیدو�ة في لبنان مقارنة  ال� 

(الیونیدو) أّن الصناعات الثقاف�ة واإلبداع�ة تساهم بنحو  كشفت دراسة أجرتها منظمة األمم المتحدة للتنم�ة الصناع�ة  

% من الید العاملة الوطن�ة، و�لى أّن متوسط معّدالت نمّوها 4.5% من الناتج المحلي اإلجمالي للبنان، وتوّظف  5

القتصاد في ا تصدیرأ�ًضا قطاع هو قطاع الصناعة اإلبداع�ة فإّن )، 2015ا للیونیدو (وفقً و . %8السنو�ة یز�د عن 

، أي ما �عادل 2015ملیون دوالر أمر�كي في عام    464  هإجمالي صادرات  ت ق�مة، حیث بلغ�شهد نمو�ا  اللبناني

عات اإلبداع�ة ز�ادة منذ الصناقطاع  أظهرت اتجاهات صادرات  وقد  .  عامذاكتقر�ً�ا من إجمالي صادرات لبنان    18%

  -   بلغبینما أظهرت صادرات الخدمات والسلع األخرى معدل نمو سنوً�ا سلبً�ا    ،%13سنوي قدره    معدل نموّ �،  2011

والكتب )  2015في    %67من المجوهرات (�شكل أساسّي  صادرات الصناعة اإلبداع�ة في لبنان  تتألف  .  12.4%

 ). 2015% في 3) واألثاث (2015% في 3أنواع الصابون () ومختلف 2015% في  12المطبوعة (
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  الحاليالحرف الیدو�ة في لبنان في س�اق قانون الجمارك 

إلى رسوم تخضع    هي  من المنتجات المستوردة معفاة من الرسوم الجمر��ة أو  %85  فإنّ   ،وفًقا لقانون الجمارك اللبناني 

،  تستفید الحرف الیدو�ة في لبنان من أي س�اسة حما�ة لدعم هذا القطاع، ال  في هذا الس�اقو .  %5ال تز�د نسبتها عن  

من السلع المصنعة المستوردة التي ت�اع �سعر أقل �كثیر من المصنوعات   دیدةالقطاع معرض لمنافسة ش  لذلك فإنّ 

 .الیدو�ة المنتجة محلً�ا

  267ا للمادة فقً و وذلك    التي �ستوردهالمعدات �ستفید النشاط الحرفي من معاملة تفضیل�ة واحدة على المواد الخام أو ا

المعاملة وتقوم حرة. المنطقة ال�إعادة تصدیر السلع أو تخز�نها في   أصحاب هذا النشاط ، إذا تعهد من قانون الجمارك

تعلق، �صورة مؤقتة، تأد�ة  "  على أن  267تنص المادة  و أشهر.    ستةتأجیل دفع الرسوم الجمر��ة ل  علىالتفضیل�ة  

ال�ضائع المستوردة �قصد صنعها أو   الجمر��ة وغیرها من الرسوم والضرائب المنوط تحصیلها �إدارة الجمارك،  الرسوم

إكمال صنعها، أو إضافة عمل یدوي أو غیر یدوي علیها في لبنان، على أن یتعهد أصحابها �إعادة تصدیرها أو  

(قانون الجمارك   ضمن المهل النظام�ة الممنوحة لها"بوضعها فى المستودعات العموم�ة أو في المناطق الحرة، وذلك  

 .اللبناني)

 

 هذه الدراسة ل المنطقي الدافع

لقطاع الحرفي من خالل إنشاء لتسل�ط الضوء على الق�مة االقتصاد�ة  هو الحاجة إلى  هذه الدراسة  المنطقي ل  الدافع

 .لقطاع التراث هذا ماديّ وغیر ال ماديّ ال ل�عدینا الذي یتضمنحرفي القطاع المؤشر 
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 هذه الدراسة تسلسل أقسام

نیت علیها  التي بُ ین  خصائص الحرفی  في البدا�ة  تانقدم ال�احث ت ،  الطر�قة المعتمدة الحتسا�هو   المؤشر في    التعمققبل  

عرض �جري  . �عد ذلك  معط�ات الد�مغراف�ة، والالمسحأخذ العینات و طر�قة  ، و ال�حث   وتت�عها منهجّ�ةأدوات ال�حث،  

الحرفي. العاّم للقطاع  مؤشر  وصوًال إلى إنشاء ال  الماديّ وشرحها، یلیها المؤشر االقتصادي  الماد�ة  المؤشرات غیر  

للفهم  و�هدف   اللبنانيأوسع  الحرفي  تحلیل،  قطاع  تقد�م  وا  یتم  والضعف والفرص  القوة  تل�ه   ، SWOT لتهدیدالنقاط 

 . خاتمةالف توص�ات الثّم  الدراسةالعق�ات التي واجهتها 

 خصائص الحرفیین 

تحدد على الرغم من عدم وجود تعر�ف نهائي للحرفیین، إال أن العدید من الدراسات على المستو�ین الوطني والدولي  

الخت�ار  وفي الطرق التي �عتمدها ال�احثون مجموعة من المعاییر أو الخصائص. عّیناتها الخاّصة من الحرفیین وفًقا ل

 الطرق   على هذا النحووهم �قّدمون  العمال.    سمات ، على أساس المهنة أو المنتج أو  الحرفّیین، �قسمونهم إلى فئات 

 .ها نا ختر االتي  لمعاییرل السبیلوالمعاییر المختلفة لتمهید 

ف عرّ ت )2016(  "آخرون مؤّلفون  كوم�انا و ّن مقالة "نشیر إلى أ  ،�ةمقاالت العلمأوردتها �عض الالتعر�فات التي  �  ادءً ب

واآلالت في عملهم   ،واألدوات الكهر�ائ�ة  ،األدوات الیدو�ةیتمّتعون �المهارات والبراعة و�ستخدمون  ن �أنهم عمال  ّییالحرف

تخصص في معارفهم وقدراتهم. ینقل  بلوغ مستوى رف�ع من ال همو�مكن  ،ضون سنوات في إتقان حرفتهممقد �و الیومي.  

 .اإلبداع والثقافة والتار�خ والتقالید في عملهم الحرفیون 

الدّقة في العمل والحذاقة و عال�ة  المهارات  �ال  یتمّتعون   االً الحرفیین عمّ فتعتبر  )  2011(  "آخرون مؤّلفون  ر�ن و أّما مقالة "

ُ�نظر إلى الحرفیین على أنهم یتمتعون و .  )1995خرون،  (نوناكا ومؤّلفون آ  ن في الفنون الیدو�ةیومتخصص التقن�ة،  

تصف الحرفي فأكسفورد و�امبردج وغیرهما،    هاالقوام�س �ما فی  أّما .  النفسإدارة  القدرة على  �المهارات والهو�ة والق�مة و 
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 في دراسته أر�عة     )2017(  ت�میلتاس  و�حّدد   .أش�اء جمیلةیدوً�ا  �صنع  َمن    وال سّ�ما�أنه شخص یتمتع �مهارة خاصة،  

 .والنموذج األولي ،العمل�ةو   ،دّ واالمو المنتج،  :أ�عاد وهي

المنتجات "  :" �سمة ممیزة للحرفیین على النحو التاليالمنتج""  فتعتمد الیونسكو واألونكتاد ومنظمة التجارة العالم�ة    أّما

الحرفیون  ینتجها  التي  تلك  هي  ب  ،�امل�شكل    یدو��اإما    ،الحرف�ة  الیدو�ةواسطأو  األدوات  حتى    ،ة  الوسائل  �أو 

دون ب �تم إنتاجها  و في المنتج النهائي.  األهّم  ن  مكوّ ال  للحرفيّ �ظّل مقدار العمل الیدوّي الم�اشر  أن    شرط�  ،الم�كان�ك�ة

لحرف�ة من  نتجات اتن�ع الطب�عة الخاصة للمو من الموارد المستدامة.  أولّ�ة  استخدام مواد  � حیث الكم�ة و من  قیود  أ�ة  

تكون   أن  �مكن  والتي  الممیزة،  و فعةانسماتها  و�بداع�ة،  وفن�ة،  وجمال�ة،  �ال،  و ذات صلة  وزخرف�ة،  ة،  وظ�ف�ثقافة، 

 ." رمز�ة دین�ة واجتماع�ة ذات أهم�ة و وتقلید�ة، و 

والعمال غیر المصنفین  ن تعر�ف منظمة العمل الدول�ة للحرفیین ما یلي: الحرفیون، وعمال عمل�ات اإلنتاج،  تضمّ و 

الفن�ة من أجل "تصم�م،  و ون المهارات الیدو�ة  مع�ج  االً عمّ �صفتهم  "  ثانو�ة"مجموعة    ، والذین �شّكلون في أي مكان آخر

 .مجموعة متنوعة من األدوات الدق�قة" ح، وتعدیل، وص�انة، وتز�ین� صلت وتصن�ع، و 

 : إلى فئتینالحرفّیین  قمنا بتصن�ف    لذلكأ�ًضا. و   ینلحرفیین والمهنیفضفاض و�شمل اتعر�ف منظمة العمل الدول�ة  لكّن  

على أساس الُ�عد االبتكارّي في "  ون مهنیعلى أّنهم عّمال  "�مكن تصن�فهم على أنهم حرفیون" و "من األفضل تصن�فهم  

أخذ �قتصر �شكل أكبر على الحرفیین. �ما تم  و   ،الجتماع�ة ضیقذلك، فإن تعر�ف وزارة الشؤون ا  فضًال عن.  البدا�ة

،  الفّنیین في لبنان   لحرفیینا�ما في ذلك دراسة من قبل نقا�ة    ،أدوات ال�حث   وضعقبل  في االعت�ار  مز�د من الدراسات  ال

دراسة التي أجرت    ،شع�ان وحمادة وسرورمن تأل�ف  ودراسة    ،مكتب طرابلس  -منشورات وزارة الس�احة    ب منو�تیّ 

 .برج حمود التي أجرت دراسة حالة على وفرح مكي  »نحن«ودراسة على صیدا، حالة 

 ات ناء اخت�ار عینأث   معاییر تم استخدام ثالثة    ،هذه الدراسةالذي تهدف إل�ه    القطاع الحرفيّ مؤشر  وضع    ومن أجل

 .الدراسةالحرفیین في هذه 
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 الحرفیین  عمل مجاالت
 مؤهالت عال�ة �عملون لحسابهم الخاّص حرفّیون ذوو . 1
 الجمع�ات والمنظمات غیر الحكوم�ة . 2
 التعاون�ات . 3
 الم�ادرات المتكاملة . 4

 

 ین خصائص الحرفی
 ذوو مهارات . 1
 ون متخصص. 2
 األدوات الیدو�ة واألدوات الكهر�ائ�ة واآلالت في عملهم الیومي  ون ستخدم�. 3
 اإلبداع والثقافة والتار�خ والتقالید  ینقلون . 4

 

 ین الحرفی  مهن
 المال�س اعةوصن ةالخ�اط. 1
 الق�عات  ةعا صن. 2
 تنجید ال. 3
 والمال�س الجلد�ة والقفازات)  منسوجات (ال التفصیل. 4
 (المنسوجات ومنتجات الفراء والمال�س الجلد�ة والقفازات) تطر�زوال الدرز. 5
 الجلد   قّص ودرز. 6
 وقوالب األحذ�ة األحذ�ة  ةعا صن. 7
 وعّدة ر�وب الخیل السروج ةصناع. 8
 المنتجات الجلد�ة ةصناع. 9

 المعادن ذات الصلة وصناعات  ،والقوالب  ،والجوار�ر ،وال�كرات  ،األفرانصناعة . 10
 ةالحداد . 11
 األدوات الدق�قة والساعات  ةصناع. 12
 المجوهرات الحفر على . 13
 . النقش 14
   الزجاج تشكیل. 15
 والتلم�ع صناعة الفّخار . 16
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 الد�كور والزجاج والسیرام�ك. 17
 نحت الحجارة . 18
 مبتكرة الالمنتجات البالست�ك�ة  ةصناع. 19
 ذات الصلةخشب والسالل والمواد لالیدو�ة في االصناعات . 20
 ا الصابون یدو��  ةعاصن . 21

 
فئات اذ أن أهم�ة الق�م الماد�ة وغیر الماد�ة  في خمس فئات  المهن اإلحدى والعشر�ن  تم تجم�ع    ،عالوة على ذلك

�مّكن ال�احثتین من تحدید ثقل  (و�التالي الثقل المحّدد لكل منها عند احتساب المؤشر) تتفاوت من فئة الى أخرى. هذا  

 .في أقسام المنهج�ةسیتّم توض�حه �شكل شامل ة �ما �و طلالمؤشرات الم وضعو  لكل ق�مة وذلك عن �ل فئة، 
 

  الفئات وتوز�ع  المهني الرمز - 1 جدولال
 الفئة المهنة  رمز

 الخ�اطة وصناعة المال�س

 المنسوجات 

 الق�عاتصناعة 

 التفصیل (المنسوجات والمال�س الجلد�ة والقفازات)

 (المنسوجات ومنتجات الفراء والمال�س الجلد�ة والقفازات) التطر�ز

 صناعة األحذ�ة وقوالب األحذ�ة 
  

 الحدادة 

 یدو�ةال عمالةال

 الصلة صناعة األفران، وال�كرات، والجوار�ر، والقوالب، وصناعات المعادن ذات 

 وعّدة ر�وب الخیل جو السر  ةصناع

 التنجید

 ا الصابون یدو�ً  صناعة
  

 الصناعات الیدو�ة في الخشب والسالل والمواد ذات الصلة 
 خشبال

 النقش في الخشب 
  

 ةر االحج نحت

 أشغال إبداع�ة

 صناعة الفّخار والتلم�ع

 تشكیل الزجاج 

 المنتجات البالست�ك�ة المبتكرة  ةصناع

 د�كور وزجاج وسیرام�ك 
  

 المجوهرات والذهب ذهب المجوهرات و الحفر في ال
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 منھجیة ال

أعاله المذ�ورة  ال�حث�ة  أسئلتنا  على  استب�ان    ،لإلجا�ة  على  بناًء  مسح  إجراء  و تم  دراستنا  لحاجات  وفًقا  أُِعدَّ ُصّمم 

وردت  ي  تال  ةأساس المنهج� على  االستب�ان  ُبني  .  لبنانجم�ع أنحاء  في  الستخالص المعلومات م�اشرة من الحرفیین  

" مقالة  لل  )2016(  "آخرون   مؤلفون و   كوم�انافي  مؤشر  اللوضع  م  حرفيّ قطاع  ق�مة  �عطي  أن  شأنه  للق�م    اد�ةمن 

الم  �ات الق�مة لالقتصاد المقار�ة على أساس  النشاط الحرفي. وهو یتماشى مع  التي یتضّمنها    ادّ�ةاالقتصاد�ة غیر 

ن  ا �حاول هذان المنظور ).  2018�وتی�الي،  راجع مقالة  (  البنیوي والثقافي  �نمنظور المن    اةالمستوحو والحرف الیدو�ة  

 .ستكشاف الق�م االقتصاد�ة غیر النقد�ة التي تنتجها الحرف الیدو�ةا

أهدافنا �شكل أفضل  ةالسائد   النظرةبین  للتوفیق  دراستنا  سعى  ت للحرف. لخدمة  التقلید�ة  بتوس�ع  قمنا    ،والنظرة غیر 

وغیر  ة اد�ّ من خالل تضمین الق�م االقتصاد�ة غیر الم )2016( "آخرون  مؤّلفون و  كوم�انا"  مقالة هتالمؤشر الذي اقترح

. حرفيّ عمل المن فهم شامل للق�مة االقتصاد�ة للالذي نقّدمه    يّ الحرفالقطاع  ینبثق مؤشر   ،ولذلك.  المادّ�ة في مكّوناته

 .)2الق�م االقتصاد�ة النقد�ة وغیر النقد�ة للحرف الیدو�ة (انظر الجدول  ،شمل �ال ال�عدین� ووه

 

 للصنعة الملموسة  وغیر الملموسة االقتصاد�ة الق�م - 2 جدولال
j,(الوصف والمكونات  )jV( ق�مةال  kC( 

 االقتصاد�ة  الق�مة
 الماد�ة غیر  

1V,  فني)الطب�عي أو الوق�مة اإلبداع (المهني  در�بشمل ق�مة التت ق�مة المهارات 

2V,  النشاط الحرفي  في انتؤثر  نتی لالتار�خ والتراث ال تيتشمل ق�م  الثقاف�ة الق�مة 

3V,   لرضاالروح�ة �الشعور �اق�مة  الوالشعور �التضامن و   ،شمل الشعور �االنتماءت الق�مة المجتمع�ة ،  
 .إلخ   ،والشفاء الروحي ،واالنض�اط الذاتي ،والتسامي

االقتصاد�ة   الق�مة
 الماد�ة 

4V,  الوحدة الق�مة النقد�ة المضافة/  الق�مة  المنتجة  ،وتشمل   ،التوظ�ف�مكان�ة  و   ،والكم�ة 
 والصادرات
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العمالة   ،) من المهن الحرف�ة التي تنقسم إلى خمس فئات (المنسوجات iلكل فئة (  الحرفيّ   القطاع  احتساب مؤشریتم  

 :(CI) القطاع الحرفّي  مؤشرالواردة أدناه  ص�غة تمّثل الالمجوهرات والذهب).  ،المهن اإلبداع�ة ،الخشب  ،الیدو�ة

4

,
1

4

1

j i j
j

i

j
j

V w
CI

w

=

=

∗
=
∑

∑
,حیث  

,

, ,
1

,

1

j k

j k

m

j k i
k

j i q

k

C w
V

w

=

=

∗
=
∑

∑
  

j,ن أحیث   iV   المخصصة العدد�ة  الق�مة  االعت�ار    j  للق�مةهي  في  , ؛iللمهنة  المأخوذة  ,j k iC  العدد�ة الق�مة  هي 

؛   j هو عدد المكونات التي �مكن تقدیرها لتقی�م الق�مة m   ؛iللمهنة    jالخاص �الق�مة    kالمخصصة للمكون  
j

w  هو

االقتصاد�ة للحرف الیدو�ة ؛ في تقی�م الق�مة   j الوزن الذي �مثل أهم�ة الق�مة
,j k

w  هو الوزن الذي �مثل أهم�ة المكونات 

k في تقدیر الق�مة  j . 

 ةاد�ومؤشر الق�مة الم  (IntangibleVI)ة  اد� لكل مهنة إلى مؤشر الق�مة غیر الم  يالحرفالقطاع  �مكن تقس�م مؤشر  

(TangibleVI)  أدناه  تینوفًقا للص�غ: 

3

,
1

3

1

j i j
j

i

j
j

V w
IntangibleVI

w

=

=

∗
=
∑

∑
,4و        

4,

4, ,
1

4,

1

k

k

m

k i
k

i i m

k

C w
TangibleVI V

w

=

=

∗
= =

∑

∑
 

مؤشر   اعت�ار  أ�ًضا  �مكن  الم  ي الحرفالقطاع  و�التالي،  غیر  الق�مة  لمؤشر  ال�س�ط  المتوسط  أنه  ة   اد�على 

(IntangibleVI)  ةاد�ومؤشر الق�مة الم  (TangibleVI) : 

2
i i

i
IntangibleVI TangibleVICI +

= 

j,�ل مكون   �قترن تم تصم�م استب�ان مخصص منظم للحصول على معلومات م�اشرة من الحرفیین لهذا الغرض.   kC 

j,والمكونات  jV  أدناه الق�م  الرسمفي االستب�ان. یلخص    qسؤال  ال�اإلجا�ة على   kC   المستخدمة لتقی�م �ل ق�مة المقدرة  

 .�المكون  قترن الم q مع السؤال ذي الصلة
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 الحرفي  للنشاط ق�مة  كل مكونات - 1 الرسم

 

 

مالحظة أنه �مكن أح�اًنا تخص�ص اللمكوناته، مع    لقّ ُمث  معّدل�مكن اعت�ار �ل مؤشر ق�مة �  ،1  رسماستناًدا إلى ال

تحدید الص�غ الخاصة  �شكل عام  . یتم  المأخوذتین في االعت�ار  الق�مة و/أو المهنة  �حسب   ،متساو�ة للمكونات أوزان  

 :في ما یلي�مؤشرات الق�مة األر�عة 

1,1ق�مة المهارات =  مؤشر  1,1, 1,2 1,2, 1,3 1,3,
1,

1,1 1,2 1,3

i i i
i

w C w C w C
V

w w w
∗ + ∗ + ∗

=
+ +

 

2,1الق�مة الثقاف�ة =  مؤشر  2,1, 2,2 2,2,
2,

2,1 2,2

i i
i

w C w C
V

w w
∗ + ∗

=
+

 

3,1=   االجتماع�ةالق�مة مؤشر  3,1, 3,2 3,2, 3,3 3,3,
3,

3,1 3,2 3,3

i i i
i

w C w C w C
V

w w w
∗ + ∗ + ∗

=
+ +

 

مؤشر القطاع الحرفيّ 

(CI)

مؤشر القیمة غیر الماّدیة
(IntangibleVI)

قیمة المھارات
(V1)

قیمة التدریب المھني
(C1,1)
q=1-a

قیمة المھارات الطبیعیة
(C1,2)
q=1-b

قیمة المھارات الفنیة
(C1,3)
q=1-b

القیمة الثقافیة
(V2)

القیمة التاریخیة
(C2,1)
q=2-a

قیمة التراث
(C2,2)
q=2-b

القیمة االجتماعیة
(V3)

الشعور باالنتماء
(C3,1)
q=3-a

الشعور بالتضامن
(C3,2)
q=3-b

القیمة الروحیة
(C3,3)
q=3-c

مؤشر القیمة المادیة
(TangibleVI = V4)

القیمة المضافة بالوحدة
(C4,1)

q=4-b & 4-c

الوحدات المنتجة
(C4,2)
q=4-a

إمكانیة التوظیف
(C4,3)
q=4-d

صادرات
(C4,4)
q=4-f
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4,1=    الماد�ةمؤشر الق�مة  4,1, 4,2 4,2, 4,3 4,3, 4,4 4,4,
4,

4,1 4,2 4,3 4,4

i i i i
i

w C w C w C w C
V

w w w w
∗ + ∗ + ∗ + ∗

=
+ + +

 

 

 والمسح أخذ العینات 

قراءاتنا واجتماعاتنا، تراوح حجم العینة المستهدفة بین    �حسب بناًء على المراجعات الحال�ة والعدد التقدیري للحرفیین  

بدأ فر�ق   ،حسب الجدول أدناه. تضمنت عمل�ة جمع الب�انات مرحلتین متواز�تین. أوالً �  ین موزعحرف��ا    348و   346

�عد ذلك بدأت ،   »نحنجمع�ة «   التي قدمتها و المتاحة  �الحرفّیین الواردة أسماؤهم في القائمة  االتصال  �جمع الب�انات  

 .لجمع الب�انات المطلو�ةوذلك  عمل�ة المسح عبر االستب�ان المنّظم �الطر�قة التسلسل�ة المعروفة �طر�قة �رة الثلج
 

 للعینات والفعلي المتوقع التوز�ع - 3 جدولال
 الفئة نة المستهدفحجم العیّ  نة الفعل�ة المجمعة العیّ 

 (حضورً�ا وعبر اإلنترنت)  مؤهالت عال�ة �عملون لحسابهم الخاّص ذوو  300 381
 الجمع�ات والمنظمات غیر الحكوم�ة 40 45
 التعاون�ات  2-3 2
 الم�ادرات المتكاملة 2-5 2

 المجموع  344-384 429

 

توز�ع  تنّوع  االعت�ار    ، آخذة فيجنوب الشمال إلى المن  �اّفة  هذا المشروع األراضي اللبنان�ة  شملت عمل�ة المسح في  

واعتمد طر�قة �رة الثلج في عمل�ة    ،�ل محافظة  إلىفر�ق  إرسال  �  المسح  بدأ فر�ق  ولذلكلحرفیین في �ل منطقة.  ا

لجمع  مّهدت السبیل  طر�قة  هذه ال.  2020آب    19حز�ران و  4  بین  ت متد اثالثة أشهر ونصف    التي امتّدت   المسح

 .لقطاع الحرفیینل صح�ح تمثی  تحقیقو  أساًسا المستهدف ات نالعیّ عدد  ما سمح بتجاوز ،مقابلة ش�ه منظمة 429
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 ة دیمغرافیال المعطیات 

 المحافظات �حسب الحرفیین توّزع -2 الرسم
أظهر المسح وجود نس�ة عال�ة من الحرفیین في  

) لبنان  ولبن22.61جبل  الشمالي  %)  ان 

عكار21.45( تلیها  ولبنان  17.25(  %).   (%

(14.69(الجنو�ي   وال�قاع  أّما %14)   .(%

المناطق التي ُسّجل فیهما وجود النس�ة األقل من  

%) و�یروت  7.69الحرفیین فهي �عل�ك وزحلة (

فقط2.33( بین  ُتظهر    %)  التقاطع  جدول 

الشمالّي لبنان  أعلى نس�ة من الحرفیین العاملین لحسابهم الخاص هي في محافظَتي  في عینتنا أن  والفئات    المحافظات 

في و .  يالجنو�لبنان  عكار وال�قاع و محافظات  في    تلیها نس�ة ترّ�ز مقبولة   %).23.10( وجبل لبنان  %)  23.88(

العاملین لحسابهم الخاص تر�ّ لالمرت�ة األخیرة   ع  ما یتعلق بتوزّ   فيو .  �یروت و زحلة  و �عل�ك    مناطقنجد    ز الحرفیین 

أن    ،الفئات  الخاص    %37.27نالحظ  لحسابهم  العاملین  الحرفیین    قطاع   یل�ه  ،المنسوجات قطاع  في    �عملون من 

الذهب   اوأخیرً   ،%15.49  بنس�ة  األشغال اإلبداع�ةف  ،%19.69  بنس�ة  الیدو�ة   ثّم العمالة  ،%24.15  بنس�ة  الخشب 

 .% 3.41 بنس�ة والمجوهرات 

 المحافظات على وتوزعهم الخاص لحسابهم العاملین  الحرفیین فئات - 4 جدولال
 المجموع الشمال �عل�ك وزحلة عكار  جبل لبنان  ال�قاع  لبنان الجنو�ي  بیروت الفئة

 % 37.27 % 7.87 % 6.04 % 4.46 % 7.61 % 4.72 % 6.30 % 0.26 المنسوجات 
 % 39.69 % 6.56 % 0.52 % 4.99 % 2.62 % 2.89 % 1.84 % 0.26 الیدو�ة  عمالةال

 % 24.15 % 8.66 % 0.26 % 4.20 % 4.99 % 2.62 % 2.36 % 1.05 خشب ال

األشغال  
 اإلبداع�ة 

0.52 % 1.57 % 2.10 % 5.77 % 3.41 % 1.57 % 0.52 % 15.49 % 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

BEIRUT SOUTH BEKAA MOUNT 
LEBANON

AKKAR BAALBAK 
AND ZAHLE

NORTH

2.3

14.7 14.0

22.6

17.2

7.7

21.4%

 الشمال   بعلبك و زحلة   عكار   جبل لبنان     بقاع     الجنوب    بیروت 
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الذهب  
 والمجوهرات 

0.26 % 0.00 % 0.79 % 2.10 % 0.00 % 0.00 % 0.26 % 3.41 % 

 % 100 % 23.88 % 8.40 % 17.06 % 23.10 % 13.12 % 12.07 % 2.36 المجموع

أن   �الذ�ر  في  50الجدیر  تعمل  الجمع�ات  من   %

الحرف الیدو�ة. أما �النس�ة لتوّزع الجمع�ات �حسب  

المحافظات، فإن محافظة لبنان الجنو�ي تضّم حوالي 

ال�قاع  39.53 محافظتا  تلیها  الجمع�ات،  من   %

) لبنان  18.60وعكار  جبل  ثم  منهما)،  لكل   %

والشمال 16.28( بیروت  محافظتي  وأخیًرا   (%

 % لكل منها).2.33زحلة (  –منطقة �عل�ك و 

 المحافظات �حسب  الجمع�ات توّزع - 3 الرسم 

 
 

 الخاص لحسابهم العاملین للحرفیین العمري  التوّزع - 4 الرسم
 

العاملین    ما  في للحرفیین  العمري  �التوزع  یتعلق 

الفئات   أن  الدراسة  هذه  تظهر  الخاص،  لحسابهم 

  سنة، مع   64سنة وما فوق الـ  17العمر�ة ما بین  

نس�ة خجولة من ��ار السن الذین ما زالوا یدیرون  

 عملهم الحرفي الخاص. 

 

%). و�عمل عدد �بیر من الش�اب في 43.39سنة (  56و  38وتتراوح أعمار الحرفیین الذ�ور �شكل أساسي بین  

) الحرفّي  نجد  31.40النشاط  �ما  بین  %21.5)،  أعمارهم  تتراوح  الذ�ور  الحرفیین  من  بینما   64و  %57    سنة، 

2.33%

39.53%

18.60%
16.28%

18.60%

2.33% 2.33%

Beirut South Bekaa Mount
Lebanon

Akkar Baalbak
and

Zahle

North
یروتبعلبك و زحلة  عكار     جبل لبنان   بقاع    الجنوب      بالشمال 

[0-18] [19-37] [38-56] [57-64] MORE 
THAN 64

0.80%

39.39% 40.56%

15.38%

1.86%

  [0-18]        [19-37]        [38-56]      [57-64]         [ >64 ]    
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سنة). أما اإلناث، فقد بدأن العمل الحرفّي في سّن أصغر أي دون   64% فقط هم من ��ار السن (أكثر من  2.89

سنة، تلیها نس�ة َمن    37و  19%) لمن تتراوح أعمارهن بین  49.73وتعود النس�ة األعلى (  %)،5.35سنة (  18

). ومن %0.53(نس�ة  السّن إّال    ات ر ی �بت  ف�ما ال تسّجل الحرفّ�ا،  )%36.90سنة (  56و  38تتراوح أعمارهن بین  

س ا جنأنالحظ من جدول  ،وعلى صعید آخرالذ�ور. عن العمل الحرفّي قبل زمالئهّن یتقاعدن اإلناث هنا نستنتج أّن 

) والخشب %17.65(  ةاإلبداع� األشغال  ثم    ،)%59.36(  منسوجات الفئات  أن اإلناث �عملن �شكل رئ�سي في    ات الفئ

 .)%30.81) والخشب (%34.71الیدو�ة (  عمالةالفئَتي الذ�ور في عمل ) بینما یتر�ز 14.44%(

 

 والفئة   والجنس العمر �حسب الحرفیین توّزع -5 الجدول
 العمر  ذ�ر  أنثى   الفئة ذ�ر  أنثى
 ] 18-0[ % 0.83 % 5.35  المنسوجات  % 16.94 % 59.36
 ] 37-19[ % 31.40 % 49.73  الیدو�ة  عمالةال % 34.71 % 6.95

 ] 56-38[ % 43.39 % 36.90  خشبال % 30.58 % 14.44
 ] 64-57[ % 21.49 % 7.49  اأشغال اإلبداع�ة % 12.81 % 17.65
 64أكثر من  % 2.89 % 0.53  الذهب والمجوهرات % 4.96 % 1.65

 

 

 الحرفیین عمل مجاالت - 5 الرسم
تقس�م   اتم  عمل  إلى  مجاالت  لحرفیین 

هي مجاالت    ةخمس ن و العامل  :رئ�س�ة 

والجمع�ات   الخاص  لحسابهم 

الحكوم�ة  غیر  والمنظمات  والتعاون�ات 

والم�ادرات المتكاملة. ُ�ظهر المسح أن  

�عملون   مستقلون  حرفیون  هم  الغالب�ة 

88.81%

10.02%
0.47% 0.47% 0.23%

المبادرات      المنظمات       التعاونیات       الجمعیات        العاملین        
…المتكاملة       غیر الحكومیة                               لحسابھم الخاص

 العاملین       الجمعیات       المنظمات      التعاونیات           المبادرات              

 لحسابھم الخاص         المتكاملة     غیر الحكومیة                                            
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) الخاص  جمع�ات منهم    %10.02ف�ما    ،)%88.81لحسابهم  مع  تعاون�ات   %0.47و   ،�عملون  في   ،�عملون 

 .م�ادرات متكاملة�عملون ضمن   %0.23ط فق�عملون مع منظمات غیر حكوم�ة و   %0.47و

فاحصة على   نظرة  ألقینا  بین  جدول    فإنّ   ،الرسومإذا  العمل  التقاطع  ُ�ظهر  و مجاالت  العاملین  الفئات  الحرفیین  أن 

و  الخاص  (المنسوجات أولئك  لحسابهم  الفئات  في جم�ع  �عملون  الجمع�ات  مع   ، الخشب   ،و�ةالید   العمالة  ،العاملین 

فهم ینشطون في مجالي التعاون�ات  مع    عاملون ن الو الحرفیأّما  �اإلضافة إلى الذهب والمجوهرات).    �ةإلبداع األشغال ا

  ي مع المنظمات غیر الحكوم�ة �شكل أساسي في فئت ف�ما یترّ�ز نشاط الحرفّیین العاملین  الخشب.  العمالة الیدو�ة و 

الراهنة  المرحلة  األدنى ال سّ�ما في  مئو�ة  النس�ة  المتكاملة  الم�ادرات الو�سّجل مجال  .  �ةاإلبداع األشغال  المنسوجات و 

توّقفت معظم الم�ادرات الس�اح�ة    نّ أ  أي.  2019تشر�ن األول  منذ    دهوروت  فال تامّ إقمن وضع  االقتصاد  مع ما �عان�ه  

 .2020في عن العمل تماًما 
 

 والفئات*  الحرفّیین عمل مجاالت بین التقاطع – 6 الجدول

 

 الفئة

 مجموعال

 خشبال الیدو�ة عمالةال المنسوجات 
األشغال 
 الذهب والمجوهرات اإلبداع�ة

 مجاالت
  عمل 

 الحرفیین 

 381 13 59 92 75 142 العاملون لحسابهم الخاص 

 43 2 4 8 21 8 الجمع�ات 

 2 0 0 1 1 0 التعاون�ات 

 2 0 1 0 0 1 المنظمات غیر الحكوم�ة 

 1 0 0 0 0 1 متكاملةالم�ادرات ال
 429 15 64 101 97 152 مجموع ال

 تمّثل أعداًدا ال نسً�ا مئو�ة الجدول األرقام في هذا*
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 ادیة القیم غیر الم

ة �اإلضافة إلى ق�متها الصر�حة  ماد� إال أن ق�متها تن�ع من ق�مة غیر    ،ملموسةماد�ة و في حین أن منتجات الحرفیین  

للب�ع.   االقتصاد و   ولذلك، القابلة  في  الحرف  مساهمة  تحدید  محاولة  �االعت�ار    ،�ّم��ا  عند  عاملین  أخذ  وهما �جب 

من خالل   الحرفيّ القطاع  یتم احتساب مؤشر    ،األساسالثقاف�ة �اإلضافة إلى ق�مته االقتصاد�ة. على هذا    امساهمته 

لمؤشر الحرفیین من خالل   اديّ ة. یتم ق�اس الجانب غیر الم ة والعناصر الماد�ّ اد�بین العناصر غیر الم  ثقَّلم  معّدل

الروح�ة  -المجتمع�ة -ومؤشر الق�مة االجتماع�ة   ،ومؤشر الق�مة الثقاف�ة  ،مؤشر ق�مة المهارة  ول ه األوّ   ،أر�ان  ةثالث

اخت�ار   ینبثق. ادّي �شكل وافٍ المؤشر االقتصادي المستنا سنعالج في القسم التالي من درا(مؤشر الق�مة المجتمع�ة).  

من   الفرع�ة  والمؤشرات  الالمؤشرات  (ومقاالت    ،)2003(  یونسكوتعار�ف  (و )،  2003�المر  )، 2018�وتی�الي 

 . اللبنانيّ  قطاع الحرفيّ �ما من التحقیق الذي أجرته ال�احثتان على ال) 2016(  "آخرون مؤّلفون كوم�انا و و"

 المهارةق�مة  
ا الحرفیون وفًقا لفئتهم.  إلیهم  �حتاج  نتیلوق�مة اإلبداع ال  التدر�ب المهنيیر�ز مؤشر ق�مة المهارة على إبراز ق�مة  

لحاجة  متدن�ة لنتائج هذه الدراسة ق�مة    أظهرت تنقسم ق�مة اإلبداع إلى مهارات طب�ع�ة ومهارات فن�ة.    ،عالوة على ذلك

المهنّي  إلى   ال  اللبنانيّ   الحرفيّ   قطاعالفي  التدر�ب  فئة  �استثناء  و�التاليمنسوجات �شكل عام  ثالثة  تحاتم    ،.  ساب 

 .و�ان للتدر�ب المهنّي في �ّل منها ثقل مختلف ،ومقارنتها مؤشرات 

وق�مة اإلبداع (المهارات   التدر�ب المهنيّ ثالثة عناصر: ق�مة  ل�س�ط    معّدل�استخدام    1ساب مؤشر المهارة  تح اتم  

   .الطب�ع�ة والمهارات الفن�ة)

تم  .عنصر�ن: ق�مة اإلبداع (المهارات الطب�ع�ة والمهارات الفن�ة)ل�س�ط    معّدل�استخدام    2ساب مؤشر المهارة  تح اتم  

ق�مة اإلبداع  ل   %80والتدر�ب المهنّي  ق�مة  ل   %20لثالثة عناصر:    ثّقلالم  معّدل�استخدام ال  3حساب مؤشر المهارة  

 .المهارات الطب�ع�ة والمهارات الفن�ة �التساوي)حیث توّزعت (
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  ، التدر�ب المهنيّ على. إذا است�عدنا الحاجة إلى  العالمة األفئة المنسوجات    نالت   ،3و  1ق�مة المهارة    ي وفًقا لمؤشر 

أن الهدف الرئ�سي لهذا �لى  و   ،ینأظهرا نت�جتین متوافقتإلى أن مؤشر�ن    ا. نظرً العالمات أعلى  تنال  فإن فئة اإلبداع  

دون بأكبر لإلبداع    ثقًال الذي �عطي    3المؤشر    تانال�احث  ت فقد اعتمد   ،المؤشر هو تقی�م الحاجة إلى "مهارات اإلبداع"

 .التدر�ب المهنيّ  است�عاد عامل

 المهارة ق�مة لمؤشرات موجز  جدول -7 الجدول
 3مؤشر ق�مة المهارة  2مؤشر ق�مة المهارة  1المهارة مؤشر ق�مة  الفئة 

 4.20 4.09 4.27 المنسوجات 

 3.43 4.04 3.02 الیدو�ة ةالعمال

 3.53 4.16 3.11 خشب ال

 3.65 4.31 3.21 األشغال اإلبداع�ة 

 3.40 4.00 3.00 المجوهرات والذهب 

غیر مشمول  التدر�ب المهني التدر�ب المهني �شمل  ملحوظة 
 (متحیز) 

من الثقل للتدر�ب المهنّي،   20%
إلبداع موزعة �التساوي ل %80و

 ةوالفن�  ةالطب�ع�  المهارات بین

 

�عد النس�ج    ،)1في االعت�ار (مؤشر ق�مة المهارة  التدر�ب المهني  نالحظ أنه مع أخذ    ،مقارنة المؤشرات الثالثةعبر  

  �منح )  2(مؤشر ق�مة المهارة    التدر�ب المهنياست�عاد    نّ �ما أالنشاط الحرفي األكثر مساهمة في ق�مة المهارات.  

 .لیها الخشب تفّوق، و�الحرف اإلبداع�ة میزة  

مكثًفا �عتمد  الخاص �المنسوجات إلى طب�عة النشاط الذي یتطلب تدر�ً�ا    1�مكن أن ُتعزى الق�مة العال�ة لمؤشر المهارة  

بینما تتطلب قطاعات المجوهرات واإلبداع على سبیل المثال تدر�ً�ا أقل   ،الذي �ستغرق وقًتاو   بواسطة الخبرةعلى التعلم  

ا من اإلبداع�كثیر ولكنها    2ساب مؤشر ق�مة المهارة  تحاهذا التفسیر �شكل أكبر عند    یتعزز.  ذات درجة عال�ة جد�

وال    ،�شكل �بیر �النس�ة للحرف األر�ع األخرى   رتفع نشاط النس�ج بینما یلمؤشر  ال  خفض است�عاد التدر�ب المهني. ین �

 .رف اإلبداع�ةالحِ  س�ما



 

 

26 

 

وحدها تنال  لمنسوجات  حیث ا  ،5من    3.64درجات الحرفیین هو    معّدلأن    المعتمد   3یوضح مؤشر ق�مة المهارة  

 .خرى دون المعّدلالفئات األر�ع األف�ما ت�قى ) 4.2( نت�جة أعلى من المعّدل
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 المعتمد المهارة ق�مة  مؤشر - 6 الرسم

  
 الثقافیة القیم 

  

وال �مكن للمرء أن �قّدر    الحرفيّ العمل    في صم�مهي  

الثقافي �االعت�ارون  بد   تهمساهم التراث  لهذا أخذ   .

عدة منها  الهدف ُطرح على الحرفیین اللبنانیین أسئلة  

وتأثیر    ،و��ف أص�حوا حرفیین  ،سنوات العمل  عدد 

المهني وجد   ،المجال  إنتاجهم.    ،إن  ما  على  في 

العمل  تار�خهم�خّص   من    %35.20ذ�ر    ،في 

  ، عاًما   20في السوق منذ أكثر من  أّنهم  الحرفیین  

أّنهم  )  %35.66نسبته  ( كذلك ذ�ر عدد مماثل منهم  

4.20

3.43

3.53

3.65

3.40

3.64

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

TEXTILE

HANDYMEN

WOOD

CREATIVE 

JEWELRY & GOLD

AVERAGE

Textile Handymen Wood Creative Jewelry &
Gold Average

Skill Value Index 3 4.20 3.43 3.53 3.65 3.40 3.64

 3مؤشر قیمة المھارة 

 
 المعدّل

 

 المجوھرات والذھب 
 

 األشغال االبداعیة 
 

 خشب ال
 

 الیدویة  العمالة
 

 المنسوجات 
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11.9
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%

؟كم سنة مضت علیك في العمل الحرفيّ : القیمة التاریخیة

 المعدّل
 

  

  
 

  

 
 

  
 

 

 
 

  

 

 

 األشغال 
 االبداعیة 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 خشب ال

 
   

 
  

 
   

 
 الیدویة  العمالة

 
  

 
   

 

 المنسوجات 
 

   

المجوھرات  
 والذھب 

 

 

 

 
 

  

 

 

 3   المھارةقیمة مؤشر 
 

   

 التار�خ�ة  الق�مة – 7 الرسم
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ر  یعبتعاًما. ب   20و  6ما بین    هم �عملون منذ ف  %29.17  ونسبتهمال�اقون  سنوات. أما    5و   سنةما بین  منذ  في السوق  

 .سنوات  10الحرفیین في لبنان �عملون في هذا المجال منذ أكثر من من  %52.45فإّن ما نسبتهم  ،آخر

 

� یتعلق  والتراث ق�مة  ف�ما  من    %32.40فإن    ،التقالید 

 % 6.06و  ،من أسالفهم  هاوتعلمو حرفتهم  الحرفیین ورثوا  

 في تعلموها   %18.65و    ،تعلموها �أنفسهملكن  ورثوها و 

انضموا إلى المعاهد المهن�ة   %11.89و    ،مكان العمل

�جهودهم  منهم    %31.00  واكتسبها.  لیتعلموها

الدافع �ان عامل التراث  ومن هنا نستنتج أنّ . الشخص�ة

 .مهنتهم لعدید من الحرفیینممارسة ااألكبر ل

 

دوًرا في    �المنطقةلعبت عوامل أخرى  كذلك   والجغراف�ا 

ل  ترس�خ  الثقاف�ة  �عض    ینرفیلحالق�م  إنشاء  إلى  وأدت 

نالحظ   ،الحرف في �عض المناطق. على سبیل المثال

فئ  فيالحرفالعمل    تيأن  والعم  ّي  الیدو�ة لاالخشب   ة 

ف�ما تترّ�ز فئتا األشغال اإلبداع�ة    ، في طرابلس  انتتر�ز 

لبنانو  جبل  في  والذهب  المنسوجات أما    ،المجوهرات 

وال س�ما في لبنان الشمالي ولبنان  منتشرة في �ل مكان  ف

أكثر تحدیًداالجنو�ي لعملهم في   %43.12�عتقد    ،. و�شكل  التار�خ�ة �انت سبً�ا رئ�سً�ا  السمات  الحرفیین أن  من 

0.0
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35.0
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لیس من أحد أي بجھد 
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رب العمل
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FROM PARENTS 
موروثة من الوالدین

31.0

6.1

18.6

11.9

32.4

%

كیف اكتسبت ھذه الحرفة؟

 التراث التقالید/ ق�مة - 8 الرسم
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43.1

32.4

24.5

%

رف ما العوامل المؤثّرة في تمیّز بعض المناطق بحِ 
معیّنة؟

 المهنة  في المنطقة عراقة  - 9 الرسم

 تعلمتھا       ورثتھا       تعلمتھا      موروثة       تعلمتھا       
 بمفردي        لكني        من رب    من المعھد  من الوالدین   

 بمفرديھا  اكتسبت  العمل                                    

   المیزات التاریخیة المیزات التاریخیة            غنى البیئة            
ً       بالموارد الطبیعیة            والطبیعیة معا
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،  في المناطق المختارة  البیئة �الموارد الطب�ع�ة هو الذي سمح لهم �العملغنى    أنّ منهم    %24.48  ف�ما �عتقد   ،مناطقهم

 دوًرا في وجود حرفتهم في منطقت  �عتبرون أن �ال السببین یلع�انف %32.40ما نسبتهم   أّما

یتم    ،عد التقلیدي وال�عد التار�خي. لذلك ال�ُ وهما    ،قطاع الحرفيّ في ال  جّذر�نمؤشر الق�مة الثقاف�ة على �عدین مت   یرّ�ز

 معّدل لید. تشیر النتائج إلى أن  اعنصر�ن: الق�مة التار�خ�ة وق�مة التق ل�س�ط    معّدلساب المؤشر الثقافي �استخدام  تحا

حیث أهم�ة ال�عد عالمة أعلى من المعّدل من  قطاعان  و�سّجل  .  5  على  3.04هو    لقطاع الحرفي اإلجماليّ ل  عالمات 

الفئات  الیدو�ة و الثقافي لهذه  أي المنسوجات واألشغال   ،الفئتان األخر�انأّما  جوهرات والذهب.  الخشب والم: العمالة 

 .اعتماًدا أقل على الثقافة من الفئات األخرى فقد أظهرتا  ،اإلبداع�ة

 

 الثقاف�ة  الق�مة مؤشر  - 10 الرسم
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 الق�م االجتماع�ة / المجتمع�ة / الروح�ة

ما یوّثق    ، ق�مة �ل منتج وتمنح الحرفیین شعوًرا �االنتماءتز�د في  الق�م االجتماع�ة والمجتمع�ة والروح�ة للحرفة  إّن  

ساب مؤشر الق�مة المجتمع�ة �استخدام  تحاتم    ،عملهم على الرغم من تحد�ات السوق والقیود. لذلكالرا�ط بینهم و�ین 

الق�مة    معّدلالتضامن والق�م الروح�ة. تشیر النتائج إلى أن  الثاني هو  االنتماء و األّول هو  عنصر�ن:  ل�س�ط    معّدل

�عد تدو�ر   2.6تبلغ نحو  متوافقة    عالمات . تظهر جم�ع الفئات الخمس  5من    2.63المجتمع�ة للحرفیین في لبنان هو  

 .هي الخشب والمنسوجات والمجوهرات والذهب ف) أعلى من المعّدل(العالمات الحرف التي حققت أعلى ا أمّ . األرقام

 االجتماع�ة  الق�مة مؤشر  - 11 الرسم
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جتماعیة ال مؤشر القیمة ا  
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   الماديّ غیر   الحرفيّ القطاع مؤشر 

للمؤشرات الفرع�ة لمؤشر المهارات والثقافة والق�مة  ثقَّلالم معّدلأخذ العبر  الحرفي غیر الماديّ القطاع مؤشر ُ�صاغ 

  معّدل:الالتي نالت عالمات أعلى من  لفئات  وفي ما یلي الترتیب التنازلّي ل.  5  على  3.11العام هو    معّدلالمجتمع�ة. ال

) (  ،)3.27المنسوجات  (  ،)3.19الخشب  والذهب  (  ،)3.13المجوهرات  الیدو�ة    �ة اإلبداعاألشغال  )  3.03العمالة 

)2.91 ( 

 

 
 

 المادیةالقیمة االقتصادیة 

ما    نتائج هذا المسح فيفي البدا�ة  نقدم  ف  . لحرفي في لبنانلقطاع ال  الماد�ةفي هذا القسم الق�مة االقتصاد�ة  نستكشف  

  ،وقدرات التدر�ب والتوظ�ف. �عد ذلك  ،ثم القدرة الحال�ة على التصدیر  ،یتعلق �عدد الوحدات المنتجة شهرً�ا لكل فئة

المؤشر االقتصادي   ، یلیهاالمضافة لهذا القطاع على االقتصاد اللبنانيق�مة  الاب  تسحطر�قتهما في ان  تاال�احث  تعرض 

 . 2020عام لفي لبنان ل حرفيّ قطاع اللل اديّ الم

 الماد�ة  غیر  الق�مة مؤشر  – 12 الرسم
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نسبتهم  ینتج  عموًما   أقل من    %73.70ما  الحرفیین  الشهر.    30من  المنسوجات  حرفیّ �سّجل  قطعة في  نتاج  اإل و 

  3255الخشب (حرفّیو ثم  ،وحدة شهرً�ا) 3745( ةالیدو� ةلا مالعحرفّیو یلیهم  ،وحدة شهرً�ا) 3895(حوالي األعلى 

الكم�ة األقّل من اإلنتاج  الذهب والمجوهرات    �سّجل حرفّیووحدة شهرً�ا) و   1960(  �ةاإلبداعاألشغال  و   ،وحدة شهرً�ا)

 .)وحدة �ل شهر 665(

 

 فئة  لكل شهر�اً  إنتاجها یتم التي  للوحدات المئو�ة  النس�ة - 13 الرسم

 

  
�صدرون �انوا  منهم    %18.25و   ،�ضائعهم  ون من الحرفیین ال �صدر   %64.65فإن    ، فرص التصدیر�النس�ة إلى  

عینه  لها الموقف  �لفئات الخمس  ل فقط قادرون على تصدیر �ضائعهم.    %17.19  ف�ما  ،�ضائعهم في السنوات السا�قة

غ�اب منتجاته. و�رجع ذلك أساًسا إلى    ون صدر �ال    مإلى أنهأكثر�ة المستطَلعین    ت أشار وقد    ،الصادرات من مسألة  

والمعدات الالزمة في �عض األنشطة الحرف�ة. من بین  األول�ة  والكلفة ال�اهظة للمواد  اإلنتاج،  لحما�ة  س�اسة رسم�ة  

القادر�ن على �  ،الحرفّیین  والذهب  المجوهرات  منتجات  (الفرص  أعلى  تتمتع  �المنتجات %31.25تصدیر  مقارنة   (
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10الى 0
وحدات

30الى 11
وحدة

60الى 31
وحدة

100الى 61
وحدة

100أكثر من 
وحدة

%

وحدات10الى 0 وحدة30الى 11 وحدة60الى 31 وحدة100الى 61 وحدة100أكثر من 
المنسوجات 42.76 39.47 7.89 3.95 5.92
العمالة الیدویة 54.64 10.31 16.49 2.06 16.49
الخشب 54.00 18.00 9.00 9.00 10.00
األشغال االبداعیة  50.00 23.44 9.38 9.38 7.81
الذھب و المجوھرات 31.25 25.00 12.50 25.00 6.25

النسبة المئویة للوحدات التي یتم إنتاجھا شھریاً لكل فئة
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المنسوجات (  ،األخرى  الخشب (  ،)%17.19اإلبداع�ة (فاألشغال    ،)%21.71تلیها  األقل النس�ة  ) و %16.00ثم 

 .)%9.28فقط الیدو�ة ( عمالةلل

 

 
 

التوظ�ف. تظهر نتائج هذه �مكان�ة  نستكشف مساهمة القطاع الحرفي في سوق العمل من حیث التدر�ب و   ،�عد ذلك

 زوال  إلى من الحرفیین ال �علمون حرفتهم ألي شخص آخر. قد تكون هذه إشارة مقلقة    % 50الدراسة أن أكثر من  

صغیر   مشغلأن معظم الحرفیین �عملون لحسابهم الخاص في  �عود إلى  ن السبب الرئ�سي  لكهذه الحرفة في المستقبل.  

یورثوها إلى أحد لك ما لم  لذ و   ،مصدر رزقهم الوحید رف هي  أن هذه الحِ األخرى  ب  اس�من األأو �عملون من المنزل.  

یتراوح  ف  ،امون تدر��ً دّ �قأّما الذین  من المنافسة المحتملة.    افي نقل المعرفة إلى اآلخر�ن خوفً لدیهم  فال رغ�ة    ،العائلةأفراد  

تنازل��ا على النحو التالي: للتدر�ب  و�مكن ترتیب االستعداد  .  5ونادًرا ما یتجاوز    5و  1بین  متدّر�یهم  متوسط عدد  

  .المنسوجات  ،الخشب المجوهرات والذهب  إلبداع�ة،اعمالة الیدو�ة، األشغال ال
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المنسوجات العمالة الیدویة الخشب األشغال االبداعیة  الذھب و المجوھرات

%

المنسوجات العمالة الیدویة الخشب األشغال االبداعیة  الذھب و المجوھرات
نعم 21.71 9.28 16.00 17.19 31.25
كال 67.11 61.86 62.00 67.19 62.50
كانوا یصدرون في الماضي 11.18 28.87 22.00 15.63 6.25

النسبة المؤیة للحرفیین الذین یصّدرون منتجاتھم بحسب الفئة 

 الفئة  �حسب منتجاتهم رون �صدّ  الذین الحرفیین من المئو�ة  النس�ة - 14 الرسم
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على هي الخشب حیث الفئة األعامًال.    1547لقطاع الحرفي القدرة على تشغیل لفإن    ،التوظ�ف  �النس�ة إلى إمكان�ة

ف�سّجل في فئَتي المنسوجات واألشغال ل  امن العماألقّل  عدد  ال  أّماعمال.    7یوّظف �ّل حرفّي متمّرس ما متوّسطه  

عّمال    4و�رتفع هذا الرقم إلى    عّمال لدى �ّل حرفّي،  3تملك فئة العمالة الیدوّ�ة إمكان�ة توظ�ف  ).  ن(عامال   �ةاإلبداع 

 .المجوهرات والذهب لدى حرفّیي 

 

 

0.0

10.0
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متدربین سنویا1-5 متدربین سنویا6-9 متدربا سنویا10-15 متدربا سنویا15أكثر من  ال أدرب أحد
متدربین سنویا1-5 متدربین سنویا6-9 متدربا سنویا10-15 متدربا سنویا15أكثر من  ال أدرب أحد

المنسوجات 26.3 2.6 2.0 4.6 64.5
العمالة الیدویة 43.3 1.0 0.0 5.2 50.5
الخشب 33.0 4.0 1.0 3.0 59.0
األشغال االبداعیة  28.1 10.9 4.7 1.6 54.7
الذھب و المجوھرات 31.2 0.0 0.0 6.3 62.5

النسبة المؤمیة من المتدربین الذین یتعلمون ھذه المھارة

 المهارة هذه یتعلمون  الذین المتدّر�ین من المئو�ة  النس�ة - 15 الرسم
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 التوظ�ف  إمكان�ة - 8 جدولال
 الموّظفین �حسب الفئة العدد التقدیري للعمال حرفيالذین یوّظفهم �ّل  متوسط عدد العمال الفئة

 337 2 المنسوجات 

 383 4 یدو�ة ال العمالة

 671 7 خشبال

 111 2 األشغال اإلبداع�ة

 45 3 مجوهراتالذهب و ال

 1547   المجموع
 
 

ساب الق�مة المضافة للحرف الیدو�ة. تقدر مساهمة الق�مة المضافة ت حا�  تانال�احث   ت قام  ،�االنتقال إلى الق�مة النقد�ة

وحدة لكل �الأخذ متوسط الق�مة المضافة  عبر  ساب هذه الق�مة  تحامل�ار لیرة لبنان�ة. تم    28.46السنو�ة للحرفیین بـ  

متوسط  � حرفي    وحدة لكل�الیتم ضرب متوسط الق�مة المضافة    ،ساب إجمالي الق�مة المضافةت حالو   ،حرفي. �عد ذلك

 ، فئة العمالة الیدو�ةالوحدات المنتجة وعدد الحرفیین في القطاع. تظهر الحسا�ات أن أعلى ق�مة مضافة تسجلها عدد 

القطاع  المئو�ة إلجمالي  لمساهمة  إذا نظرنا إلى اتلیها المنسوجات والخشب.    �ة،اإلبداع األشغال  ثم المجوهرات والذهب و 

ثم   ،)% 12.65) تلیها المنسوجات (%66.27هي األعلى (العمالة الیدو�ة  تشیر النسب إلى أن مساهمة    ،الحرفيّ 

 . %)3.65( ) وأخیرًا المجوهرات والذهب %8.44( �ةاإلبداع األشغال ثم  ،)%9.00الخشب (
 

 اللبنان�ة  �اللیرة للحرفیین الشهر�ة المضافة الق�مة - 9 جدولال
 النس�ة المئو�ة  لكل فئةالتقر�ب�ة الق�مة المضافة  �اللیرة اللبنان�ة �الوحدة متوسط الق�مة المضافة  الفئة

 %12.65 299,965,635 77,013 المنسوجات 

 %66.27 1,571,554,141 419,641 العمالة الیدو�ة 

 %9.00 213,430,350 65,570 الخشب

 %8.44 200,119,063 102,102 األشغال اإلبداع�ة

 %3.65 86,450,000 130,000 الذهب والمجوهرات

 المجموع
 

2,371,519,188 100 % 
 
 
 
 

 الق�مة المضافة السنو�ة للقطاع الحرفي �اللیرة اللبنان�ة
 ل.ل. 28,458,230,257.50
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�ساهم بها  ما یتعلق �الق�مة المضافة للحرف التي    ال س�ما في  ،التحقیق لفهم النتائج �شكل أفضل  جرى التعمق في 

صلة) الذات  ات المعدن�ة  صناعالقوالب و وال  والجوار�ر  �كرات وال  وعمال صناعة األفران حدادون  ال(  حرفّیو العمالة الیدو�ة

 :جدیرة �الذ�ر لفهم هذه النتائجثالث نقاط وثّمة الذهب والحرفیین فئة المجوهرات.  حرفّیوو 

على    ي جر أُ ق�س التحسین الذي  وهي تإلى الق�مة األصل�ة.    الزائدة التي تضافالق�مة المضافة هي الق�مة   −

المنتج األصلي قبل ب�عه للمستهلك. هذه الطر�قة في إدراك الق�مة المضافة تجعل من السهل فهم ��ف �مكن  

�عض حرفیي الذهب والمجوهرات إلى  تلك التي �ض�فها  ق�مة أعلى من  إلى المعدن    واأن �ض�ف  للحدادون مثًال 

 .ذهبهم

العاملین في منتجات   : فئةفئتین ینقسمون إلىجوهرات الذهب والم يرفیّ حنتائج التي توصلنا إلیها أن الُتظهر  −

حسین  �سبب العالمة التجار�ة وق�مة التوالقادر�ن على فرض أسعار �اهظة    ،العالمات التجار�ة الراق�ة جًدا

وغیر    ،ومعظمهم في طرابلس و�رج حمود   ،"سوق الذهب"  وفئة العاملین في  ،إلى الذهب األصلي  المضافة

ت  لكنها ر�ز   ،الجم�عشملت  على المنافسة. هذه الدراسة  عار مرتفعة لئّال �فقدوا القدرة  القادر�ن على فرض أس

(الذین  من ذوي العالمات التجار�ة الراق�ة    والصاغةتجار الذهب  أكثر مّما على  "سوق الذهب"  حرفّیي  على  

  االقتصاديّ نرمي إلى تحسین الوضع    نان وذلك أل)  یون ال فقط حرفّیون صناععلى أّنهم  �مكن تصن�فهم أ�ًضا  

على  تّم تحدیدها  في فئة الذهب  وجدناها  الق�مة المضافة المنخفضة نسبً�ا التي    �ما أنّ للحرفیین في لبنان.  

أر�احهم لئّال �فقدوا القدرة    نس�ة برفع  أنها نت�جة للمنافسة الشدیدة في سوق الذهب والتي ال تسمح للحرفیین  

 .المنافسةعلى 

أن   ،علیها العدید من الحرفیین العاملین في مجال الذهب والمجوهرات رّ�ز  التي  و ة  � هماأل ال�الغة  ط  من النقا −

. �ما أن ن و الحرفی  المعلومات التي زودنا بهاساق في  االتّ   ا یبّررم  ،سعر الذهب معروف جیًدا في السوق 

�فتح ال�اب أمام منافسة شرسة    ،بین الحرفیین في �عض المناطق مثل برج حمود وطرابلس  التقارب الجغرافيّ 
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المساومة على  أكبر  قدرة  للز�ائن  میزة  .  و�ت�ح  المجوهرات  في ص�اغة  العاملین  والحرفّیین  الیدوّ�ین  للعمال 

من جانب معروفة جیًدا  ألن أسعار المعادن والمجوهرات ل�ست    ،في الذهب   یتفّوقون بها على زمالئهم العاملین

ة  واف�معلومات  ال �ملكون  سوق المعادن و �ما أّنهم �عتبرون أّن الز�ائن �عیدون عن  ألس�اب مختلفة.  الز�ون و 

المواد   أسعار  المجوهرات األول�ة  حول  لسوق  �النس�ة  أما  التور�د.  بر  اسعأ فإن    ،ومصادر  رهن  نقاء  القطع 

في  والحرفیین  للعاملین  تسمح  . قناة المعلومات غیر المكتملة هذه  اما �جهله الز�ائن جهًال واسعً وهو    ،الجوهرة

 .في الذهب  بز�ادة نس�ة أر�احهم أكثر مّما �فعله زمالؤهم العاملون  مجال المجوهرات 

تساهم بها العمالة لت�این في الق�مة المضافة للحرف التي عن اأفضل صورة  قّدمفإن النتائج المذ�ورة أعاله ت ،و�التالي

 . الیدو�ة والذهب 

وعدد الوحدات   ،ر�عة عناصر: الق�مة المضافةأل�س�ط    معدل�استخدام    الماديّ وهكذا یتم حساب المؤشر االقتصادي  

التوظ�ف�مكان� و   ،المنتجة إلى    ،ة  المؤشر  �شیر  فئتا   ،5  من  2.09  ق�متهإجمالي    معّدل والصادرات.  حیث تسّجل 

األشغال اإلبداع�ة  في حین أن فئات المنسوجات والخشب و   ،معّدلمن النت�جة أعلى  والمجوهرات والذهب    العمالة الیدو�ة

القتصاد في امساهمة أعلى من حیث الق�مة النقد�ة  العمالة الیدو�ة  الحرفیون في فئة  �قّدم    .معّدلالتسّجل نتائج دون  

الحرفیون في الفئات المذ�ورة  �ستط�ع  (الق�مة المضافة).    المرتفع �القطعةوهو هامش الر�ح    ،د اللبناني لسبب رئ�سي واح

التي �شار�ون الكبیرة فإن الحصة االقتصاد�ة  ،فئة الذهب والمجوهرات الحرفّیون في . أما ةمرتفعنس�ة ر�ح ا فرض آنفً 

الوحدات  المئو�ة من  نس�ة  الرة على التصدیر و وهما القد   ،إلى تسجیلهم أعلى النسب في مق�اسین فرعیینتعود  فیها  

 . المنتجة
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 الحرفي  للقطاع  الماديّ  االقتصاديّ  المؤشر - 16 الرسم

 
 

 
 القطاع الحرفيّ مؤشر 

الحرفّي  ساب مؤشر  تحاتم   الالقطاع  المادي للم  ثّقلالم  توّسطم�استخدام  االقتصاد   ؤشر  غیر  �ات (مؤشر  والمؤشر   (

یهدف هذا المؤشر إلى  ).المؤشرات الثقاف�ةو   ،الروح�ة-المجتمع�ة -والمؤشرات االجتماع�ة   ،المهارةادي (مؤشرات  الم

�حد أدنى   1  بین فهو یتراوح    ،على غرار المؤشرات األخرى و في االقتصاد اللبناني.    يقطاع الحرفلإعطاء ق�مة �م�ة ل

المجوهرات    ، وهيمعّدلثالث فئات هذا الوقد تجاوزت    ،2.60  الحرفيّ القطاع  مؤشر   معّدل�ان  �حد أقصى.    5و

 .اإلبداع�ة األشغالالیدو�ة و  ة، وهما العمالمعّدلالهذا فئتان لم تنل  ،في المقابلو والخشب.  منسوجات والذهب وال
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 الحرفي  القطاع مؤشر  - 17 الرسم

 
 

) لكل فئة.  لقطاع الحرفيامؤشر  و   اديوغیر الم  اديلمؤشرات الثالثة (الملقدم جدول المقارنة والت�این أدناه ملخًصا  �

ا في  متقار�ة    اأرقامً �لها  الفئات الخمس  نالت     2.27و   2بین    اديلمؤشر الماق�م    ت تراوح  فقد   ،المؤشرات الثالثةجد�

  وتراوحأعلى  الق�م  ن نطاق  قد �اف  ،المادي�النس�ة للمؤشر غیر  أما  .  الرقم األعلى  فئة المجوهرات والذهب حیث سجلت  

فئة    3.267و   2.910  بین بین    الحرفيّ القطاع  یتراوح مؤشر    ،على. �شكل عامالرقم األالمنسوجات  حیث سّجلت 

 والخشب   ،)2.63والمنسوجات (  ،)2.7المجوهرات والذهب (  الثالث:  فئات الوقد تقار�ت ف�ه نتائج    ،2.70و  2.48

)2.62 .( 

 والت�این  المقارنة جدول  - 10 جدولال
 الحرفي القطاع مؤشر  المادي مؤشر غیر ال الماديمؤشر ال الفئة

 2.63 3.267 2.00 المنسوجات 

 2.56 3.027 2.10 یدو�ة ال العمالة

 2.62 3.193 2.04 خشبال

 2.48 2.910 2.04 اإلبداع�ةاألشغال 

 2.70 3.130 2.27 مجوهراتالذهب و ال
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 الیدویة  العمالة
 

 المنسوجات 

 

   



 

 

 

 SWOT والتهدیدات  تحلیل نقاط القوة والضعف والفرص  

 

 

 
 نقاط القوة

 % من الناتج المحلي اإلجمالي للبنان)5الثقاف�ة واإلبداع�ة * في نحو مساهمة �بیرة في الناتج المحلي اإلجمالي (تساهم الصناعات   •
 % من الید العاملة الوطن�ة)4.5نحو   بتشغیلمساهمة �بیرة في التوظ�ف (تساهم الصناعات الثقاف�ة واإلبداع�ة   •
 %)8نمو سنو�ة یز�د متوسطها عن ارتفاع متوسط معدل النمو السنوي للقطاع (تتوسع الصناعات الثقاف�ة واإلبداع�ة مع معدالت   •
الروا�ط المجتمع�ة   ) وهذا �عزز2008تذ�ارات (األمم المتحدة ، ال تعز�ز التراث الثقافي (القطاع الحرفي �سمح للسائحین �العودة إلى الوطن حاملین معهم  •

 . ) والروا�ط بین األج�ال في لبنان 

 نقاط الضعف
 التسو�ق   الدرا�ة فينقص  •
 على ال�ضائع األجنب�ة  االعتماد •
 التدر�ب)الیدو�ة المختلفة (ارتفاع �لفة مواد الحرف لتدر�ب على اعدم �فا�ة موارد  •
 قصیرة وغیر رسم�ة  تتصف �أنها  للمتدر�ین في دورات    عدد الكبیرال •

 الفرص 

) لدعم القطاع  يلبنانال  حرفيّ جمع�ة الالم�ادرات التي تقودها المنظمات غیر الحكوم�ة ووزارة الشؤون االجتماع�ة و�عض الجهات الخاصة (مثل  •
 من خالل تقد�م المساعدة في اإلنتاج والتسو�ق 

یؤدي بهم إلى إعادة توج�ه  قد من قبل (نظرًا النخفاض ق�مة العملة الوطن�ة) ما  وا �فعلون �ان �مااللبنانیین على االستیراد  الز�ائن عدم قدرة   •
 استهالكهم نحو المنتجات المحل�ة 

لید  االتق أولئك الذین ینشرون  لمسؤول�ة تجاه المنتجین المحلیین خاصةا حّس مشاعر االنتماء لدى اللبنانیین و  أ�قظتاألزمة اللبنان�ة الحال�ة التي  •
 .ةاللبنان� 

 التھدیدات

 .ياتلمؤسسعدم وجود استرات�ج�ات منسقة على المستوى الوطني و/أو ا •
(خاصة للمنتجات عال�ة الق�مة مثل المجوهرات والمنسوجات    االبتكار�ةم�م االتص ات عائد من قلل � مماالفكر�ة عدم وجود حما�ة لحقوق الملك�ة  •

 .المصنوعة یدوً�ا) 
 منافسة السلع المستوردة المصنعة  •
 الوضع الس�اسي واألمني الذي �حد من فرص النمو في قطاع الس�احة  •
 األول�ة استیراد المواد   یز�د �ثیًرا في �لفة انخفاض ق�مة اللیرة اللبنان�ة مما  •
 تهم�ش األعمال الفن�ة والمنتجات الیدو�ة •

 .سوى جزء من الصناعات الثقافیة واإلبداعیة یةنشطة الحرفاألدراستنا. ال تشكل  تشیر الصناعات الثقافیة واإلبداعیة إلى فئة كبیرة من األنشطة التي تشمل قطاعات مثل التصویر السینمائي وغیرھا التي ال تدخل في نطاق *



 

 

 

 العقبات 

معي  االتحدي األكبر لج  �ورونا  جائحةشّكلت  أجر�ت هذه الدراسة خالل مرحلة صع�ة للغا�ة على المستو�ین العالمي والوطني.  

ات�اع    فر�ق المسح�ان على    ، مراحل الحجر الصحي. �اإلضافة إلى ذلكت�ًعا لالب�انات الذین اضطروا إلى تمدید مرحلة الدراسة  

العدید من اللبنانیین  أفقدت  أثناء عملهم. إضافة إلى أن األزمة االقتصاد�ة والمال�ة التي �مر بها لبنان  مشّددة  إجراءات سالمة  

 ه الحرفیون أ�ًضا. اما عانمؤسساتهم، وهو  فال أبواب اإلفالس و�ق شفیرعلى تر�تهم و  ،وظائفهم

كرة الثلج �سبب میدان ال�حث �الطر�قة التسلسل�ة المعروفة � تم إطالق مرحلة جمع الب�انات م�اشرة من    ،وعلى صعید منفصل

نوع�ة عال�ة الالوصول إلى ب�انات  لضمان  لفر�ق المسح  تدر�ب  توفیر    ، وهو ما اقتضىثة رسم�ةعدم وجود إحصاءات محدَّ 

 .صلةذات و 

 

 

  

 

 جائحة كورونا والحجر الصحي•
 األزمة المالیة واالقتصادیة•
 انفجار بیروت•
عدم وجود قوائم رسمیة محدثة •

 بالحرفیین
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 التوصیات 

 التوع�ة والتعل�م

  ون یرثفال�عض  تظهر الحرف اإلبداع�ة �شكل طب�عي نت�جة للتفاعالت االجتماع�ة.    ،امثال��  

فر�ق ثالث أن یزاولوا و�قرر    ،آخرون المهارات من الحرفیین المبدعینف�ما �كتسب    ،حرفة

تقن�اتهم ومهاراتهم في  و�طورون    ،ینظم الحرفیون المبدعون أنفسهم   .إبداع�ة  ةحرف�أنفسهم  

فإن أفضل مساهمة �مكن أن تقدمها الحكومات   ،وتنافس�ة. و�التالي  �ةابتكار بیئة محفزة و 

 رف اإلبداع�ة. هي تحفیز ثقافة الحِ 

الحرفّیین في  احترام  فكرة  وغرس    ،أهم�ة الحرف الیدو�ة للمجتمعإلى  وعي  ال  ز�ادة�مكن للحكومة أن تدعم الحرفیین من خالل  

�عّیرهم اآلخرون �أّنهم  أن  دون  لیتحّلوا �الجرأة على اخت�ار ِحرف یزاولونها ب  أمام الشّ�ان والشاّ�ات وتمهید الطر�ق    ،المجتمعات 

من  وتطو�ره  رف الیدو�ة  لحكومة مساعدة قطاع الحِ تستط�ع ا  ،لذلك  ل�سوا سوى طّالب أهملوا دراساتهم وتسّر�وا من مدارسهم.

النظام   التوع�ة عبر برامج  التر�وي خالل إطالق حمالت توع�ة أوًال ومن خالل  التلفز�ون  تبّثها محطات  . �مكن تنظ�م حملة 

القطع  الحرفیون تحو�ل    �ستط�عوأسواق السلع المستعملة حیث    ،التي تتمّتع �الرعا�ةوالمعارض    ،والرحالت الس�اح�ة   ،لبنان�ةال

رف اإلبداع�ة منذ سن م�كرة في  تعل�م الحِ فإّن إدراج    ،على صعید التعل�مو .  ذات ق�مة مرتفعة  مصنوعات حرفّ�ة  القد�مة إلى

و�ؤّمن لها   ،ألج�ال القادمة�طّور ذهنّ�ة امن شأنه أن    ،التعل�م االبتدائي والعالي �حیث �ستفید الطالب من استكشاف مواهبهم

مع�شة  �حسنون فقط مستوى  ال    ،لحرفیینل  هم من خالل دعمو   ات،صانعي الس�اس  أنّ   البدیهيّ من    ، جدیدة. لذلكمجاالت عمل  

 ، على المستوى المجتمعيو المز�د من فرص العمل.    ون خلق�رفاهیتها و �ضمنون  و رف�ًعا    اذوقً ُ�كسبون المجتمعات    ، بل الحرفیین

ا  الحرفيّ العمل خ رسّ ی  . الناسر بین التوتّ  من حّدةو�خفض  اإلخالص للوطن،الحب و  ، ومشاعر�االنتماءحس�

حیث تنظم   ،هذا االتجاه  فيالوال�ات المتحدة وأورو�ا    سیرتو ضرور�ة.  الحكومات أهم�ة هذه الس�اسة ال�س�طة ولكن  عّدة  أدر�ت  

معارض تر�ز على    ،ومتحف برمنغهام  ،خ� في زور   بیلر�ف  ومتحف  ،في روما   ماكسيو   ،في لندن  V&Aمتاحف مختلفة مثل  

ق م�ادئ طبَّ تُ   ،في الصین على سبیل المثال و الناس بها.    تعر�فأهم�ة الحفاظ علیها و مدى  و   ،الحرف الیدو�ة إلظهار روعتها

 1 رقمالسیاسة 
 

تحفیز ثقافة 
 الحرف اإلبداعیة
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الجمع  ثالثة   الحرف اإلبداع�ة:  تعل�م  التعل�م األكاد�مي والممارسةعلى  القنوات  و   ،بین  الحرفیین عبر أسالیب متعددة  تدر�ب 

الصین برامج إضاف�ة    وضعت   ،ذلك  فضًال عنتطو�ر الحرف اإلبداع�ة.    لب لحفاظ دائًما على "اإلبداع" في صوا  ،والمستو�ات 

  مقار�ة تتمثل إحدى نقاط القوة المتمیزة في    ،في ألمان�او لحرف اإلبداع�ة.  في اوالتدر�ب أثناء العمل    ،لتوظ�فل  السابقللتدر�ب  

 ،كالمرضمان نجاحهم واستمرار�تهم في السوق (من أجل  عهم  �ر االجوانب العمل�ة إلدارة مشتعل�مهم جم�ع  ب  ،تعل�م الحرفیین

2012.( 

 

 الحما�ة  وأنظمةقوانین  

�فتقر قطاع الحرفیین في لبنان إلى قوانین تنظ�م�ة تحدد بوضوح حقوق الحرفیین   

لذلك و   وضع فإن    ،وواج�اتهم.  لالقوانین  نقا�ة  التدر�ب  نظم عقود  تلحرفیین  تأس�س 

 ربّ عالقة العمل العاد�ة بین    إلى  التعل�م   ض�فوهو نوع خاص من العقود �  ،المهني

ا م�فتقرون إلیه  نیذ للحرفیین االحترام والحما�ة المن شأنه أن �منح ا  ، عّمالالعمل وال

لبنان   في  الحرفیین  معظم  �عاني  مهنتهم.  في  برامج  حالً�ا  الرعا�ة  و التقاعد  غ�اب 

و�جب أخذ هذه الفجوة في االعت�ار    ،في سنوات الش�خوخةالتي تتكّفل بهم  االجتماع�ة  

�جب أن تضمن القوانین   ،عند ص�اغة القوانین التنظ�م�ة للحرفیین. عالوة على ذلك

والحِ  التقلید�ة  الفنون  الیدو�ة.  التنظ�م�ة حما�ة  �جب ارف  توس�ع  على  لعمل  �ذلك 

لحما�ة  فات الجمر��ة وض�ط االستیراد  رفع التعر �ما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر    ،سوق الحرفیین عبر عدة قنوات 

المحل�ة لتوس�ع  عقد  و   ،السوق  تجار�ة  ااتفاق�ات  المحل�ةنطاق تصر�ف  العالم�ة  لحرف والمنتجات  �ذلك عقد و   ،في األسواق 

عم األعمال  تعز�ز الق�ادة والتطو�ر المهني ود �جب أ�ًضا  �أسعار معقولة للحرفیین.    ول�ةالمواد األاستیراد  اتفاق�ات تجار�ة لتأمین  

داخل القطاع. �مكن للحكومة أ�ًضا ات�اع س�اسات تحفیز�ة مثل التخف�ضات الضر�ب�ة أو اإلعانات إلنعاش هذا القطاع  التجار�ة ب

  ودفعه إلى األمام.

 

 2 رقمالسیاسة 

 قوانین الحمایة 

 التنظیمیة

 
 3 رقمالسیاسة 

سیاسات الوصول إلى 
 األسواق والتوسع

 

  4 رقمالسیاسة 

 سیاسات الحوافز
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 التنظ�م

شؤون الحرفیین؟ هل هي وزارة العمل؟ وزارة الثقافة؟ تكل�فها  وزارة أو إدارة �جب    ةأ�

الحرف   لمؤسسة وزارة الس�احة؟ وزارة االقتصاد؟ وزارة التنم�ة؟ وزارة الشؤون االجتماع�ة؟  

 ،وزارة المال�ة ووزارة الثقافة   وزارتان هما  هرأس  ، علىه�كل هرميفي الصین  اإلبداع�ة  

تخضع   ،حرف اإلبداع�ة. في ألمان�اعن جم�ع شؤون وأنشطة تطو�ر ال  تان مسؤولوهما  

وزارة التنم�ة االقتصاد�ة    ،في إ�طال�او ).  النافعةرف  (الحِ   ةل الیدو�مؤسسات األعماداخل  بمنذ فترة طو�لة للرقا�ة  و رف الیدو�ة  الحِ 

ت  جاالمن المبل �عدد  رف الیدو�ة فقط  لحِ ُتعنى �افي العادة ال  وهي  رفي.  في تنظ�م النظام الحِ   هي صاح�ة الصالح�ة األولى

  ، في الهند و .  اإلدارات ضمن تلك  رف  في �عض المناطق مكتب محدد مسؤول عن الحِ ف  ، الس�احة). ومع ذلك  ،التجارة  ،(الصناعة

إلى مكتب مفوض   مهاّمهاج التي تفوض  �وزارة النس   أهمها  ،وزارات عدة    بینعلى مستوى مشترك  رف الیدو�ة  یتم تنظ�م قطاع الحِ 

 .)2012(كالمر،   مكتب مفوض التنم�ة (الحرف الیدو�ة)و ) األقمشة المنسوجة یدو�َّا( التنم�ة

�بیر من  على نحو  في لبنان أن �ستفید  �مكنه    لذلكو   ،ات وزار �ّل الق و اسو األقطاع دینام�كي متجذر في �ل    قطاع الحرفيّ ال

المنظمات مختلف الوزارات والنقا�ات واألسواق و و لحرفیین  تكون �مثا�ة صلة وصل بین ا(هیئة قانون�ة) خاّصة �ه  جمع�ة  وجود  

أن تكون قادرة على  و   ،رف�ةالحِ   شار�عتلك المخاّص باعتراف    نیل�جب أن تسعى إلى  غیر الحكوم�ة في لبنان. هذه الجمع�ة  

 .لهماعمأ ل یتسهلالالزم للحرفیین التشب�ك وتوفیر   ،�المهارات التكنولوج�ةوالعمل على اقترانها   ها،قلان تو رف التقلید�ة الحِ  ص�انة

 

  

 5 رقمالسیاسة 

تحقق لحرفیین لجمعیة 
 التشبیك والربط
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 خالصةال

ط الضوء  قطاع وسلّ الهذا  أن تناول  الدراسات  سبق ل�عض  اللبناني.    يّ لقطاع الحرفلتعلق ببناء مؤشر  هو أّنها ت  جدید دراستنا

أداة  الثقافي واالقتصادي لتوفیر    �نالمنظور ِ�ال  على  في الوقت عینه  لم �عمل  إّال أّن أ��ا منها    ،هضعفمكامن  على نقاط قوته و 

وثقافتها    انبلد البرز تقالید  یُ ال  إّن العمل الحرفّي  في االقتصاد والمجتمع.  ة القطاع الحرفّي  مساهمتحدید  ق�اس ل شاملة وقابلة لل

لد�ه   يّ قطاع الحرفال. أظهرت هذه الدراسة أن  �ما یوّفر لها مداخیل مالّ�ة  ،ءانتما  حّس و   ،هو�ة  �ضفي على األوطانبل    ،حسب و 

�حتاج الحرفیون إلى اتفاق�ات تجار�ة تحمي منتجاتهم    ،على غرار أي قطاعو .  ةحما�الدعم و �ال  ما تمّتعالكثیر من اإلمكانات إذا  

اعدّ�ة  إلى برامج تقجم�ع الحرفیین تقر�ً�ا    �فتقرفي السوق.  جدیدة  هم فرًصا  أمامتفتح  نفسه  من المنافسة األجنب�ة وفي الوقت  

االنه�ار المالي واالقتصادي   فعلالحرفیون و��ات    ،ذلكفضًال عن  .  تتكّفل برعایتهم أو بتأمین تغط�ة صح�ة لهم  �اف�ةرسم�ة  

�ما أّن التدقیق في حسا�ات �عض الحرفّیین �شیر  .  رخ�صة الكلفة�حاجة إلى سوق موارد    ،األخیر الذي �عان�ه االقتصاد اللبناني

 استیراد ة على  القدر   وعدملمواّد األولّ�ة  وظهور أسواق سوداء ل  إلى أّنهم یتكّبدون خسائر مالّ�ة �فعل انخفاض ق�مة العملة الوطنّ�ة،

 Live Loveدوًرا في القطاع الس�احي من خالل م�ادرات أن یؤّدي    ه �مكنأّن العمل الحرفّي    ،األهم من ذلكو .  المواد الألولّ�ة

Your Country    الشخصي. و المستوى  لتسو�ق منتجاتهم ومواك�ة   ،على  الالزمة  المعرفة  إلى  الحرفیین  العدید من  �فتقر 

ذ  تعمل على    ،وجود خطة شاملة على المستو�ین الوطني والشخصي  فإنّ . و�التالي  في األسواق  االتجاهات الجدیدة ثفن ب  ة تقئغ

ثُ  بئك �� ب ئألاتئ ـ ئكنته�  .اللبنانياالقتصاد مساهمة قّ�مة في أن تساهم  ها�مكن ،د

تحدیث قوائم الحرفیین وقاعدة الب�انات على  ُأطلقت وأّدت إلى  التي  المسح  عمل�ة  أ�ًضا  مهمة لهذه الدراسة  ات المساهممن ال

 .المستوى الوطني
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 المالحق 

 

 2020الحرفیین دراسة مؤشر را�ط أداة  – 1الملحق 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPSPRhjAqfudLIYfq9OsBLHmizMDAAds--
iokxRDNwmFnUcg/viewform?usp=sf_link  
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المهن وتوز�عها �حسب الفئات - 2الملحق   
 

 
 النس�ة المئو�ة عدد الحرفیین  المهن وتوز�عها �حسب الفئات 

  Handicraft workers in wood, basketry and related materials الخشب 
 90.0 90 الصناعات الیدو�ة في الخشب والسالل والمواد ذات الصلة 

Engravers  10.0 10 النقش 
Total المجموع    100 100.0 

 52.6 80 الخ�اطة وصناعة المال�س  Tailors, Dressmakers and Garment Makers المنسوجات 
Milliners and Hatmakers  4.6 7 صناعة الق�عات 
Patternmakers Markers: Textile Products, Leather Garments and 
Gloves 
 التفصیل (المنسوجات والمال�س الجلد�ة والقفازات)  

23 15.1 

Embroiderers (Textile and Fur Products, Leather Garments and 
Gloves) 
 التطر�ز (المنسوجات ومنتجات الفراء والمال�س الجلد�ة والقفازات)

27 17.8 

Shoemakers and lasters  
 9.9 15 صناعة األحذ�ة وقوالب األحذ�ة 

Total المجموع    152 100.0 
 35.1 34 الحدادة  Blacksmiths, Hammersmiths and Forgemen العمالة الیدو�ة

Furnacemen, Rollers, Drawers, Moulders and Related Metal Making  
 14.4 14 صناعة األفران، وال�كرات، والجوار�ر، والقوالب، وصناعات المعادن ذات الصلة 

Harness and Saddle Makers  
 2.1 2 صناعة السروج وعّدة ر�وب الخیل 

Upholsterers  27.8 27 التنجید 
Handmade soap makers  
 20.6 20 صناعة الصابون یدو��ا 

Total المجموع    97 100.0 
األشغال  
 اإلبداع�ة 

Stone Carvers  20.3 13 نحت الحجارة 
Potters and Related Clay and Abrasive Formers  
 7.8 5 صناعة الفّخار والتلم�ع 

Plastics-Product Makers innovative  
 10.9 7 صناعة المنتجات البالست�ك�ة المبتكرة 

Decorators, Glass and Ceramics Artisan 
 60.9 39 الد�كور والزجاج والسیرام�ك

Total 100.0 64 المجموع 
الذهب 
 والمجوهرات 

Jewelry and Gold Engravers  
 100.0 15 الحفر على المجوهرات والذهب 
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