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بهدف رسم خارطة  "  نحن" ورقة س�اسات من إعداد �نج حمادة والد�تور علي مراد �التعاون مع جمع�ة  

 طر�ق لتطو�ر الس�اسات العامة للحرف اللبنان�ة  
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العام  الس�اق : أوًال 

للثقافة    تدخل الصناعة التقلید�ة في صلب الهو�ة المعّبرة عن ��ان مجتمعي، وتجّسد مصدًرا غنً�ا

.دٍّ �بیروالحضارة التي یتمّیز بها شعٌب ما مع ما ینتجه من موروٍث حضاري وثقافي �عّبر عنه إلى ح

�شكل مفصلي مع    تشا�كثقاف�ة و�نسان�ة مهمة ت  اوق�مً   اضخمً   امرآة تعكس تراثً الحرف والصناعات التقلید�ة  

و ال والمنطقة و .  عادات التار�خ  البلد  تار�خ  في  مهمة  مكانة  التقلید�ة  الحرف�ة  واألعمال  الصناعات  تحتل 

والنحاس واألثاث ونفخ الزجاج هي جم�عها أمثلٌة عن حرف  وتراثهما. فصناعة الصابون والسجاد والسالل  

�ان للتطور    ولكنا في التنم�ة االجتماع�ة والحضار�ة والثقاف�ة لمناطق مختلفة في البلد.  ا أساس�ً رً لعبت دو 

الطلب على منتجات    معها تراجع    قد الصناعي وظاهرة العولمة تأثیٌر سلبي على الحرف التقلید�ة في لبنان، ف

وتراجع  الصناع  الطلب،  حسب  المصنوعة  المنتجات  و/أو  الیدو�ة  على    �ذلكة  القادر�ن  الحرفیین  عدد 

. 1االستمرار في إنتاج الحرف الیدو�ة 

ا في السنوات الماض�ة نت�جة معط�ات متعددة،  أخذت الصناعات التقلید�ة والتراث�ة اتجاهَا جدیدً   وقد 

ا تشكل رمزً ل متعددة �اتجاهات ت �عض هذه المنتوجات حَ الوطن�ة لبلد ما، ونَ أهمها الر�ط بینها و�ین الهو�ة 

ا، إضافة إلى ر�طه �المسار التار�خي والحضاري لشعب ما، فال �مكن ا وقوم�ً ثقاف�ً   نتاًجاا �ختصر  وطن�ً 

الد�ار    تعود دون أن  من  ز�ارة مصر   أو من�إلى  الفرعون�ة،    جٍ ت منحوتة  الحق�ة  إلى  �ةالكوف  وغدت یرمز 

ومن بینها بلدان   ،من العالم  بلدان عّدةمن هنا عمدت    الفلسطیني.  النضال  من أوجها  الفلسطین�ة تشكل وجهً 

. إلى تشج�ع الصناعات التقلید�ة والتراث�ة وتقد�م الدعم الالزم لها عر��ة،
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الجدیدة بوصفها  الحرف الیدو�ة والصناعات التقلید�ة التراث�ة مع الوقت في ذاكرة األج�ال  انط�عت  

والمجوهرات المتنوعة    يمن مال�س مزخرفة بتطر�ز یدوي إلى الحل  ،االمتداد التار�خي ألنماط ح�اة الشعوب 

  ،ستعمل لألكل وإلعداد الطعامتُ إلى األدوات التي �انت    ،البیئة المحل�ة  تتوفر في�مواد �س�طة    المصنوعة

 .إلى الفخار�ات 

من    للكثیرالثقافي والفني وتعز�زه    اإلرث للحفاظ على    �وسیلة �رزت صناعة الحرف الیدو�ة  كما و 

 مواءمةالة أ�ًضا لضمان  �طفعاًال في مؤشر ال  عامًال الدخل القومي و   في   ؤثًرام  جزًءا   �اتت   ولقد .  العالم  بلدان

من الضروري أ�ًضا أن  .  االجتماعي واالقتصاديمن حما�ة الموارد وأولو�ات النمو    س�اسات التنم�ة مع �لٍّ 

أنه   على  جیًدا  الیدو�ة  الحرف  قطاع  المجتمعات �ُ�فهم  من  للعدید  وق�ًِّما  مهًما  ثقافً�ا  تراًثا  �جب و .  جسد 

وُطوَ�ت تالشى    و�الّ االقتصادي السر�ع    والتغیرات االعتراف بهذا التراث والحفاظ عل�ه في عصر العولمة  

 . صفحته إلى األبد 

محاوالت    مجّرد الهدف من ممارسة هذا النوع من الصناعات    لم �كن  ،في مراحل تار�خ�ة معینةف

إنّ إل والتمایز،  االختالف  �انبراز  أنواع    انوعً   ت ما  یتقنها هؤالء  األنشطةمن  التي    و�زاولونها   االقتصاد�ة 

، فامتزج  المتزاید وصقل المهارات اإلتقان  الحًقا نت�جة  إال    تلك المحاوالت   ولم تأتِ كمصدر رزق ومع�شة،  

  . المجموعات  ال تفارق هذه میزةالجودة نت�جة التراكم المهني لیتحول إلى و التفوق في األداء مع التخصص 

 و 

رة  یأو الجزئي في مس /ي ودوي الكلّ یدة اساًسا على العمل الالتقلید�ة والتراث�ة المعتمِ   الصناعات   أهم�ة   وتتجلى 

 :مساهماتها في جوانب متعددة نذ�ر منها عن طر�ق االقتصاد المحلي 

 مداخیل لمجموعة من المواطنین  توفیر 

  دخول سوق العمل  ل خفض نس�ة ال�طالة، �ونها تفتح المجال لفئات متنوعة 
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  ّأو عائل�ة، ف�قاء المواطنین  /من هجرة الر�ف إلى المدینة عن طر�ق تأمین فرص عمل فرد�ة و  الحد

ما   ، و�تمظهر هذا الضغط فيتخف�ف الضغط على المدن  في�شكل أو �آخر   �ساعد في مناطقهم 

 . �أحزمة البؤس التي تحاصر المدن في المنطقة العر��ة ُ�عَرف

   عبر العمل من   تها أو إعال/لألسرة و  دخلتوفیر فرص مالئمة للنساء للعمل والمساهمة في تأمین

 ، وهو أمر محَبذ في العدید من المجتمعات الر�ف�ة المحافظةالمنزل

   تأمین العملة الصع�ة 

 الناتج المحلي  تنم�ة 

 النائ�ة، عبر توظ�ف المواد األول�ة المحل�ة في   المناطق  فيالتنم�ة المحل�ة وخاصة    الدفع �عجلة

 . ثنيا االوأح�انً  ثقاف�ة ترت�ط �المح�ط الجغرافي والثقافي-أ�عاد فن�ة  يصناعة منتوج محلي ذ 

التقلید�ة قطاعً و  اللبنان�ة  الیدو�ة  الثقافي الحيّ ا رئ�س�ً تعتبر الحرف  التراث  في المناطق الر�ف�ة في    ا من 

من تار�خ لبنان وهو�ته. وعلى الرغم    ال یتجزأجزًءا    وتشّكل. �ما  2ل من جیل إلى جی  وهي متوارثةلبنان.  

  ا عالقً فنجده  ،  �احًثا عن مكان له  هذا القطاع  لّ من دوره المهم في التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة للبالد، �ظ

هذه الممارسة تدر�جً�ا، مما    تالشى. نت�جة لذلك، تینهض �ه بین إهمال المؤسسات العامة وعدم وجود إطار  

   م للبنان للخطر.�عرض التراث الثقافي غیر المادي الق�ّ 

ولكّن مساهمته  تار�خً�ا، �ان قطاع الحرف الیدو�ة مساهًما رئ�سً�ا في االقتصاد المحلي اللبناني،  

الصناعات الحرف�ة التقلید�ة في لبنان یؤثر على    تراجع وال شك في أن  .  3تناقص الطلب   من جراء  تتقّلص 

 
بحث عملي لوضع السیاسات العامة المناسبة للِحرف اللبنانیة. دراسة نموذجیة عن برج حّمود: إطار تعاون استراتیجي بین   2

 2018منظمة "نحن" وجمعیة "بادكیر" منذ العام 
في   3 المنفوخ: موجود  وألوان الزجاج  أشكال  إلى  المصھور  الزجاج  تحول  القدیمة  التقنیة  ھذه  صور وصیدا وطرابلس، 

النسیج: یستخدم في صناعة مفارش المائدة والقفطان التقلیدي والعباءات من صوف   -زجاجیة مختلفة، ألغراض مختلفة،  
الفخار: ال یزال منتشًرا   - وعرسال وشحیم،    الماعز والغنم. منتشر في القرى والمدن في جمیع أنحاء لبنان، مثل بسكنتا والذوق

والمیناء. إنتاج األواني واألوعیة واألطباق من الطین ؛   ،وخلدة   ،ودوما  ،في المناطق الریفیة، خاصة في بیت شباب وراشیا
الصابون بأشكال ھندسیة مختلفة وعطور وألوان،    - األشغال   -الصابون: أشھر المواقع ھي صیدا وطرابلس، حیث تنتج 

 الخشبیة: تتركز في طرابلس واألرز والضواحي وبیروت، وتشمل األعمال أنواع التصنیع والنحت واللوحات.
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أوال�  فهو  �حدّ البلد من عدة زوا�ا.  فر�دة      منتجات  و��ع  إنتاج  والتنم�ة عبر  االقتصادي  النمو  من فرص 

عال�ة.   ذات جودة  اللبناني  ثان�ً و وأصل�ة  التار�خ  أر�ان  من  أساسي  لر�ن  الحرف خسارة  اندثار  �عتبر  ا، 

 .ال�طالة ظاهرة  تنامي في یؤّدي ا،ثالثً و  ،الماديوالتراث الثقافي غیر 

 ثانً�ا: الرؤ�ة العامة  

 ان هذا القطاع ال �ستط�ع االستمرار  الّ إ  ،متجدد �حظى القطاع الحرفي في لبنان في اآلونة األخیرة �اهتمام  

المتاجر الفخمة   �عض   االستمرار، هذا إذا ما استثنیناا على  لدعم �جعله قادرً   نفسه نظًرا إلى حاجتهمن تلقاء  

 محدوًدا للغا�ة ا  ءً جز إال    ال تمثل  أّنها  بید   ،دون دعم  من  الصمود على    مقومات تعزز قدرتهاالتي تتوفر لدیها  

 من الناس. 

لمجموعات التي  ل  �النس�ةشخاص �ما هو الحال  من األ  أكبر  على توظ�ف عددٍ   �قدرتههذا القطاع    یتمّتع

  ولعّل ذلك مرّده إلى   ،المستوردةمن ال�ضائع الصین�ة    الحاّدة  المنافسةحتى في ظّل    ما زالت تنشط ف�ه

 .و�مّكنها من مواصلة نشاطها الذي تتلقاهالدعم 

الذین   المهن واألشخاص  الوضوح في تصن�ف  انعدام  إلى  الحرفي  للقطاع  الموّحد  التعر�ف  ُ�عزى غ�اب 

یتسع في الحالة الفرنس�ة والمغر��ة ل�شمل    مثًال   یزاولونها ف�ختلف هذا التصن�ف بین جهة وأخرى، فنجده 

والم�كان�ك�ة، وصنع   الكهر�ائ�ة  التصل�ح  وأعمال  المفروشات،  (الحالقة، وصناعة  المهن  من  �بیًرا  عدًدا 

وتصل�ح األحذ�ة، إلخ.) التي تستحوذ على حصة ال �أس بها من االقتصاد الوطني، و�حیلنا ذلك �التالي  

وني العام والشامل لجزء من االقتصاد. و�ضیق نطاق التعر�ف هذا ل�قتصر إلى عمل�ة تنظ�م الوضع القان

المرت�طة حصًرا �المنتجات التراث�ة التي ُت�اع في األماكن المحل�ة او الخارج�ة    ت على �عض المهن والصناعا 

 كما هو الحال في األردن أو في مصر.

 
 مقابض أدوات مائدة منحوتة: تتركز في جزین، وھي الحرف الیدویة التقلیدیة التي تشھد أعلى انخفاض في الطلب.  -
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التصورات للعنصر المر�زي في مقار�ة القطاع. فوزارة  كما أن اختالف التعر�فات مرّده �ذلك إلى اختالف  

القطاعات الیدو�ة    أناعتبرت    المنتج، إذ   الشؤون االجتماع�ة في لبنان مثًال تعتمد في تصورها للقطاع على

في المقابل تذهب جهات دول�ة أخرى    .إنتاجهرتكز على المنتج ووسیلة  یهي القطاعات الحرف�ة وتعر�فها  

 التي تدخل في عمل�ة اإلنتاج.  العمل والمهارات  طب�عة  علىالتر�یز  كمنظمة العمل الدول�ة إلى

ا من تلقاء نفسه، فهو حتًما �حاجة للدعم والتطو�ر اقتصاد�ً االستمرار والنمو    ال �مكنهوانطالًقا من أّن القطاع  

التي    high-end)(�ة التي تعصف بلبنان حالً�ا. أّما المتاجر الفخمة  ال س�ما في ظّل األزمة االقتصاد 

تمتلك خبرات عال�ة وقدرة إبداع�ة فائقة تسمح لها �االستمرار ذاتً�ا والعمل من دون الحاجة إلى الدعم، فهي  

 .من القطاع  ال تعدو �ونها جزًءا ضئیًال 

كافئة من ال�ضائع المستوردة الرخ�صة ال س�ما  وانطالًقا من أن هذا القطاع �عاني من المنافسة غیر المت

الصین�ة واآلسیو�ة أو أّنه �عتمد على الدعم الم�اشر من �عض الجمع�ات والمنظمات التي توفر له مقومات  

  الصمود، التي لوالها لما استطاع الوقوف على قدم�ه، تعتبر هذه الورقة أّنه ال بّد من التر�یز على االندماج 

�قطاعات    عبر العمل على ر�ط القطاع  ظائف جدیدةخلق و محل�ة و التنم�ة  ال  لتمكینخرى  مع القطاعات اال

قطاعات مختلفة  ضمن  النمو    إلى  �اإلضافةالر�ف    أواخرى قد تسمح �النمو سواء على صعید المدینة  

 والثقافة. كالس�احة والتر��ة

على    ینمبنی  ونموه  راثي واإلبداعيالثقافي والتالحرف ذات الطا�ع    عقطا  استدامة  أنتعتبر هذه الورقة  كما  

قطاعات    �شتمل على  في لبنان قطاع واسع   لحرفيل ا لعمإذ إّن ا  األخرى،  ل واالندماج مع القطاعات مالتكا

�قطاعات أخرى �الس�احة    ار�طهجرى    إال إذا   اقتصادً�ا �حد ذاتها  نمولالصمود وا   مقومات   تملكال    فرع�ة

كونه    أخرى   لقطاعات االقتصادي    یدعم النمونى قطاع  عوهو بهذا الم.  والمطاعمالفنادق  والتر��ة وقطاع  

 .االقتصاد الوطني نمحدود اإلنتاج وال �شكل نس�ة �بیرة م
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  القطاع: لهذاالنجاح  وعل�ه ال بّد من مراعاة األمور التال�ة إذا أردنا

إمكان�ات   - التراثي واإلبداعي  الطا�ع  الحرف ذات  للتطو�ر في حال جرى  �متلك قطاع  قابلة  حیو�ة 

آفاقً العمل علیها و  تمكّ   ا�حمل  للبالد نظرً   تأد�ةنه من  واعدة  الشاملة  التنم�ة  أكثر فعال�ة في  ا  دور 

 المواد. و�مكان�ة الحصول على المهارات  الحد األدنى من التراث الوطني وتوفر�لقدراته المتصلة  

قدرة إلى جانب  الحرفیین    تأهیلو   تدر�ب مستوى  رتقاء �االش�كات التسو�ق في الداخل والخارج و تطو�ر   -

 المؤسسات الحرف�ة على استشراف المستقبل

  المنتجات إبراز خصوص�اته وتأهیل موارده ال�شر�ة وتحسین جودة  سیت�ح التطو�ر الناجح لهذا القطاع   -

الجتماع�ة  طرق ووسائل اإلنتاج والتصرف �صورة �مكن معها إدماج األ�عاد االقتصاد�ة وا  تطو�رو 

 .مناطق�ة، ر�ف�ة �انت أو في المدنوالثقاف�ة والخصوص�ات ال

إعادة دمج العاطلین عن العمل لفترات  لقدرته على    اتقل�ص ال�طالة نظرً   س�ساهم تطو�ر القطاع في    -

 طو�لة في سوق العمل.

لها الى عمل إضاف�ة لعدد من المواطنین والمواطنات في مرحلة أولى مع إمكان�ة تحو مداخیل    توفیر   -

 رئ�سي مستقبًال.

 المساهمة في تطو�ر وتحسین القطاعات االقتصاد�ة األخرى ال س�ما الس�اح�ة.   -

المساهمة في تحسین الظروف المع�ش�ة لقاطني األر�اف أو المدن في ظل انتشار هكذا نوع من    -

 . �افة في المناطقاألنشطة 

ن في مناطقهم والتقل�ص من ظاهرة النزوح مع  التوازن االجتماعي والد�مغرافي بتثبیت السكاحما�ة   -

 ا في هذا المیدان. ونش�طً ا فاعًال قابل�ة النشاط ف�ه �المنازل الس�ما �النس�ة للمرأة التي تمثل عنصرً 

 : التال�ة األسئلة من الدراسة هذه  رؤ�ة تنطلقعلى أهم�ة هذا القطاع في لبنان،   بناءً 
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من الصناعات الیدو�ة والحرف�ة والتنم�ة المحل�ة؟ و��ف تؤثر الصناعات الیدو�ة    ما هو مفهوم �لّ  -

 والحرف�ة على التنم�ة المحل�ة؟  

 ، وتطورها عبر العقود؟ لبنانالس�اسات العامة للصناعات الیدو�ة والحرف�ة في  مالمحما هي أهم  -

�اسات الصناعات الحرف�ة  من هم أبرز الفاعلین الرسمیین الم�اشر�ن وغیر الم�اشر�ن في صنع س -

  واإلنتاج�ة والیدو�ة في لبنان؟ وما هي أدوارهم؟ والخطط المطروحة منهم ووثائقهم لتعز�ز التنافس�ة 

 في المرحلة الراهنة؟  

ق التقدم في الصناعات الحرف�ة والیدو�ة؟ وما هي �عض المقترحات یالتي تع  المشكالت ما هي   -

 العمل�ة لمعالجتها؟ 

  التنظ�مي  المستوى   على  لبنان  في  الحرف�ة  الصناعات   قطاع  یواجهها  التي  التحد�ات   من  اانطالقً 

  وتقد�م   لبنان   في  للقطاع   والتنظ�مي  والقانوني  العملي  الواقع  تقی�م   الى  الورقة  هذه  تهدف  والعملي،  والقانوني 

 .والتوص�ات  االقتراحات 

 والتقلید�ة  : الصعو�ات التي تواجه قطاع الصناعات الحرف�ة ثالًثا 

أحد   ا�ونه  االقتصاد یزخر لبنان �العدید من الحرف والصناعات الیدو�ة التي �مكن أن تفتح له آفاقا لتنش�ط  

والس�اس�ة    االقتصاد�ةومع التقل�ات    أنها  إالوالتشغیل والس�احة    واإلنتاج   االستثمار القطاعات التي تسهم في  

 . متنوعة جذر�ة مشاكلواجهت  األخیرةالتي شهدها لبنان في العقود 

واإلشكال�ات مما أدى الى تأخر تطو�ر هذا القطاع   المعوقات لبنان مجموعة من  فيلقد عانى هذا القطاع 

 :ومن أهم هذه المشاكل. وتنظ�مه وتطو�ر العاملین ف�ه

 معن�ة والخطط والبرامج لك�ف�ة تطو�ر هذا القطاع  عدم توفر الدراسات واأل�حاث لدى الجهات ال

 .ف�ه وتوسعته والعمل 
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 فر معلومات شاملة و�اف�ة  اوعدم تو   ،التوثیق الجاد والعلمي لهذه الحرف والصناعات   االفتقار إلى

وضعف التشر�عات واألنظمة والتعل�مات    ،لهذا القطاع والعاملین ف�ه   ب�انات موحدةمن خالل قاعدة  

 .وتنّظم هذا القطاع وتحمي العاملین ف�ه ف التي توّص 

  و�ذلك   ،على المستوى الوطني  هالقطاع وتنظ�م  علىفي الرقا�ة    تختص مظلة قانون�ة شاملة    غ�اب

�خص الرقا�ة على تطبیق النظام المحلي للحرف والصناعات التقلید�ة من قانون الس�احة    في ما

 .د المنتج الیدوي منتجات الصناع�ة المزورة التي تقلّ ا الوالمنافسة غیر العادلة للمنتج األجنبي وتحدیدً 

 وتجسد أحد  وغ�اب الدعم القانوني لهذه المنتجات التي لها خصوص�ة    ،عشوائ�ة التسو�ق وضعفه

 .حما�ة الصناعات والحرف التقلید�ة  ، ما �حّتموطن�ةالهو�ة ال معالم

 ودون المستوى في الشق   مجزأقطاع    ما �فضي إلى  ،التنسیق على المستوى الوطني  إلى  االفتقار

 .التي یتم استیرادها من الخارج  عال�ة الجودةغیر المتسق للمواد الخام    ض العر إلى جانب    ،التنظ�مي

 الا التسو�قضلفهم  لعمل�ة  السوق،  المحدود ول  صوالو   ،ع�ف  التي    غیروالمنافسة    إلى  المتكافئة 

 .ت الترو�ج للمنتجا عجزه عناع الخاص أو اهتمام القط قّلةو  ،ة الثمنصها المستوردات رخ�ضتفر 

  منهم �اب شس�ما ال ال ،المهتمین �العمل في القطاع أعداد تراجع . 

 لتمو�ل األنشطة واألعمال الیدو�ة والحرف�ة االئتمان�ةول على التسهیالت صالح صعو�ة. 

  أو هي مشمولة �حما�ة غیر  الصناعات التقلید�ة في الغالب ل�ست مشمولة �حما�ة قانون�ة أصًال ،

 .في التنم�ة االقتصاد�ة ؤثرالتحایل علیها على الرغم من دورها الم و�سهلكاف�ة وضع�فة 

   وتراجع ملحوظ في عدد الحرف نت�جة إقفال العدید من المشاغل والمحترفات   ،في اإلنتاج�ةضعف ،  

 . خاصة في الر�ف

   أسعار ب�ع المنتجات الحرف�ةارتفاع �لفة اإلنتاج و�التالي ارتفاع. 

 �اب االبتكار وعدم االستعانة �المصممینغ.   
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   تراث�ة  مادة إنتاجاعتماد التقلید سواء للغیر او للقد�م من الحرف �حجة. 

 غ�اب الجودة والمراق�ة وانعدام روح المنافسة.   

 كما    ها/الدولة �ه  اهتمامعلى الدولة وعدم    ة/وعدم انفتاح الحرفي  ،رأس المال الموظف  الشّح في

   .الفة الداعمة له نظر�ً ت�جب، وعدم تنسیق أعمال الوزارات واألجهزة المخ

  والخامات الطب�ع�ة المتوافرة  األول�ةعدم وجود اختصاص مناطقي مرت�ط �المواد.   

   المحافظات /األقض�ة  مراكزفي  "  بیت المحترف"خاصة، وعدم تعم�م فكرة  العرض  الصاالت    غ�اب

 الكبرى.  والمراكز الس�اح�ة وفي المدن

 في لبنان   وتصن�فهاقطاع الصناعات الحرف�ة  تعر�ف  ا: تحد�ات را�عً 

الصناعات الیدو�ة   لتشج�ععلى الرغم من الجهود التي تبذلها الوزارات والهیئات الرسم�ة في لبنان 

  تضارب �مكن إرجاعها إلى    تعقیدات هذا التعدد في الفاعلین الرسمیین یواجه عند التنفیذ    نّ أ  إالوالحرف�ة  

 .على أدائها وعلى هذا القطاع سلً�ا انعكسالذي  األمر وتشا�كها، والمصالح الصالح�ات 

 الواقع القانوني والتنظ�مي في لبنان  )1

إن التصن�ف الذي تت�عه وزارة الشؤون االجتماع�ة من الناح�ة االجتماع�ة (�اإلشارة إلى "الفئة المهمشة") 

یدخل في  عمل�ة تحدید من    �عرقلفئة من فئات الحرف الیدو�ة) هو عامٌل    24أو من الناح�ة النمط�ة (

 ضمن األعمال الحرف�ة.  التي تنضوي  وماه�ة األعمالالحرفیین  تعر�ف

ا في لبنان في خطوة  ا فرع�� قطاع�   126ا وا حرف�� قطاعً   24، حددت وزارة الشؤون االجتماع�ة  2013عام  في  

عالوة على ذلك، وفي س�اق الجهود المبذولة للمساعدة في تعلم  .  أولى نحو تصن�ف إنتاج الحرف في البلد 

الدول�ة   العمل  تق�مها منظمة  نقاش  االجتماع�ة في عدة حلقات  الشؤون  تشارك وزارة  الحرف وتطو�رها، 

- 2018�التعاون مع الیون�سف حول اإلطار االسترات�جي الوطني للتعل�م والتدر�ب التقني والمهني في لبنان  
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  ة ثمان� تجمعات إبداع�ة مختلفة في لبنان، فحددت  لمسح    إجراءعلى    عملت فة إلى ذلك،  إضا.  20224

صناعة السالل والنحاس واألثاث ونفخ الزجاج و�نتاج الجلود والفخار ونسج  (  5قطاعات فقدت �تلتها الحیو�ة

 6 ).النول والحر�ر

  تأد�ةمحدود�ة مشار�ة وزارة الشؤون االجتماع�ة في  ال زلنا نالحظ، ذ�رناهالرغم من �ل ما  على

إصالح    تنفیذ قد �كون هذا النهج قد وصل اآلن إلى مستوى التش�ع و�لزم  تجاه هذا القطاع.    ووظ�فتها  دورها

  هذا   فيالنظر    إعادة�حتاج صانعو الس�اسات إلى    لذاكبیر لتحسین إجراءات وزارة الشؤون االجتماع�ة،  

 . 7ق�مة مضافة اقتصاد�ة وثقاف�ة وس�اح�ة   ه ینطوي على أن القطاع �اعت�ار

على النحو التالي:   تصنفهالحرف التقلید�ة و ا تنظمقوانین األخیرة وفي مقارنة مع المغرب، حددت 

، صناعة تقلید�ة إنتاج�ة فن�ة (الصناعات اإلنتاج�ة الفن�ة هي �ل طر�قة إنتاج تهدف إلى تحو�ل المواد  أوالً 

صناعة    ،ا�ً ثانو   ؛األول�ة إلى منتجات وسلع مصنعة أو نصف مصنعة لتلب�ة حاج�ات نفع�ة أو تز�ین�ة فن�ة)

سمح    .تقلید�ة خدمات�ة (هذا الصنف من الصناعة التقلید�ة یهدف إلى اإلصالح أو الص�انة أو الترم�م)

 ٍن.�الشمول�ة والسهولة في آهذا التصن�ف الثنائي �إدخال �افة الصناعات في هذا التصن�ف الذي یتمیز  

 الوزارات.  بینال زال یتخ�ط بین تضارب الصالح�ات فلبنان أما 

 
 ". 2022-2018اإلطار االستراتیجي الوطني للتعلیم والتدریب التقني والمھني في لبنان ). "2018(منظمة العمل الدولیة  4
-ro---/arabstates---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/

beirut/documents/publication/wcms_633487.pdf 
 .62المرجع نفسھ، ص.  5
أجل تأمین   الحلول منالنشاط الحرفي في الریف یمثل أحد    أن   إالوعلى الرغم من الطابع المدیني الغالب للحرف في لبنان،   6

عدید من المصنوعات الیدویة بشكل فردي في ونظًرا ألنھ یمكن إنتاج ال.  الدخل المستدام في ظل موسمیة النشاط الزراعي
باإلضافة إلى الحد من الفقر، وفرت تنمیة الحرف الیدویة .  المنزل، فیمكن إنتاجھا في القطاع الزراعي خالل فترات الخمول

نشطة للنساء في المناطق الضعیفة وسیلة للتعامل مع التغیرات في الطقس والكوارث الطبیعیة التي تجعل اإلیرادات من األ
 .الزراعیة غیر متوقعة

7 The Handicraft Sector in Lebanon Market Research and Feasibility Study Report November 
2018, p. 43 
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  االقتصاد�ة المختصین لتحدید المعالم    منا  منظمة الیونسكو عددً   جمعت   ة،الدول�  الساحةوعلى  

قطاع  من النشاط الر�في في الدول السائرة في طر�ق النمو یتم في    %20"للقطاع الحرفي، فسجلوا "أن  

% من الناتج الوطني  3بنس�ة    األقلالحرف والصناعات الیدو�ة، وأن الحرف والصناعات الیدو�ة تسهم على  

  ".للتلك الدو 

ا  ا منها ال یزال منتشرً عددً   أنّ   إالّ   ،وعلى الرغم من الصعو�ات التي تواجه هذه الصناعات في لبنان

غرار   والمنسوجات،  على  والعمارة،  و   واألوانيالخزف،  الجلود  وصناعة  الخشب�ة،  الالفخار�ة،  صناعات 

 .والتطر�ز، وصناعة الزجاج، وغیرها

   الدول�ة الوثائق في والحرف�ة التقلید�ة الصناعات )2

) العالم�ة  التجارة  منظمة   / واألونكتاد  الیونسكو  على  1997تعّرف  الیدو�ة  الحرف   :�اآلتي) 

الحرف�ة هي تلك التي ینتجها الحرفیون، إما یدوً�ا �الكامل أو �مساعدة األدوات الیدو�ة أو حتى  "المنتجات  

الوسائل الم�كان�ك�ة، طالما أن المساهمة الیدو�ة الم�اشرة للحرفیین تظل أهم مكون في المنتج النهائي. یتم  

ا الموارد  الخام من  المواد  الكم�ة واستخدام  الخاصة  إنتاجها دون قیود من حیث  الطب�عة  تن�ع  لمستدامة. 

نفع�ة، وجمال�ة، وفن�ة، و�بداع�ة، وثقاف�ة،   تكون  �مكن أن  الممیزة، والتي  الحرف�ة من سماتها  للمنتجات 

كما وتعترف الیونسكو �الحرف الیدو�ة التقلید�ة    وزخرف�ة، ووظ�ف�ة، وتقلید�ة، ورمز�ة دین�ة واجتماع�ة ".  

 ثقافً�ا غیر مادي، وتدعو إلى حما�ة المهن المختلفة وضمان استمرار�تها عبر األج�ال القادمة�اعت�ارها تراًثا  

 . )1الملحق (

 النظر في تصن�ف الحرفیین في لبنان  إعادة )3

  ا ووضعها في خانة واحدة نظرً   �اآلل�ة نفسهامن غیر المنصف أن یتم التعامل مع المهن الحرف�ة  

ا لمعط�ات محددة تجمع ف�ما  ت�عً   االقسم اآلخر، لذا ال بد من تصن�فهطب�عة قسم منها وتشا�ه    الختالف
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ولكي �أتي �مساحة من تكافؤ    معها  تعامل  آل�ات إ�جاد    یت�ح�قدر ما    ات�اعدً على أال �حدث ذلك    ،بینها

 . بین هذه المهنالمساواة الكاملة ف�ما  النتفاءالفرص 

هذاأساس    أي  إلىلكن   إلىهل  التصن�ف؟    �ستند  اإلنتاج  �ستند  المواد مثًال   آل�ة  عبر  هل  ؟ 

المستعملة، إعادة تدو�ر مواد سبق وتم انتاجها؟ أو تحو�ل م�اشر للمواد المنتجة؟ أو عبر المواد المنتجة؟  

منخفضة    و/أومرتفعة    �أسعار  التي تقترن مع�ار نوع�ة المنتج، هل �قوم التصن�ف على ق�مته    اعتمد و�ذا  

ال�عد الجغرافي؟   أو هل �مكن االستناد إلىالحرفي األجیر أو الحرفي المستقل؟    مع�ار  علىأو �قوم  /و

 ومدى فعالیته في الدخل القومي للبلد؟ إنتاجهمكحرفي المدن وأحزمتها أو حرفي األر�اف؟ أو مدى تأثیر 

ى، فمنظمة  أنماط التمییز بین الحرف المهن�ة/التراث�ة من بلد إلى آخر ومن منظمات دول�ة إلى أخر   اختلفت 

الدول�ة اقتدت   8العمل  لبنان،    بها  التي  في  االجتماع�ة  الشؤون  ت�عً   اعتمدت وزارة  الحرفیین    ا تصن�ف 

 وعلى هذا األساس تم التصن�ف �اآلتي:  ،للتخصص 

 (صانعي الفخار وصانعي الخزف، الرسم عل�ه وتلو�نه) الخزافون والعمال ذوو الصلة" 

   والقواطع الزجاج  و�عادة  صناع  تشكیل  وتلم�عه،  تنظ�فه  تدو�ره،  إعادة  الزجاج،  (نفخ  والمطاحن 

 تشكیل الزجاج، تلو�نه، تز�ینه)

  ّاب ورسامي الد�كور والنقاشین ورسامین، أعمال الفس�فساء، الرسم والتلو�ن والتز�ن على  توق�ع الكت

 مواد مختلفة

   ،التز�ین، التلو�ن،  و النحت، الرسم  عمال الحرف الیدو�ة في األخشاب والسالل والمواد ذات الصلة

 ح�اكة التبن والقصب 

 ."عمال الحرف الیدو�ة في المنسوجات والجلود والمواد المتعلقة بها، التطر�ز �كافة أنواعه، الخ�اطة 

 
8 International Standard Classification of Occupations (ISCO), Draft ISCO-08 Group 
Definitions: Occupations in Handicrafts, ILO, 2008 
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طرح السؤال حول هذا التصن�ف ومدى تماسه في مقار�ة فعال�ة الحرف المهن�ة والتراث�ة في  هنا �ُ 

قد �كون من المفید أن نعید برمجته لیتالءم مع آل�ات الدعم المرجوة من الحرفیین    االقتصاد اللبناني، لذا

  ا ذو تأثیرٍ ولتصر�ف اإلنتاج لكي �ص�حوا جزءً   لالستمرارفي الحفاظ على مهنتهم وفي توفیر البیئة الالزمة  

 .تهممنتجاالذي یؤسسون عل�ه  االبتكارو�نمط  �استقاللیتهمفي الدورة االقتصاد�ة دون المس 

دور الحرفیین �سلسلة    وارت�اطتقاطع    أوجهتصن�ف/تقس�م مختلف ینطلق من    اعتماد قد �كون من المفید  

 .ةكل فئة على حد �س�اسات متناس�ة، مرت�طة  ص�اغةاإلنتاج، لكي تُتاح لنا إمكان�ات 

 ونبتغي من عمل�ة إعادة التصن�ف ال�حث في آل�ات تقوم على: 

 الرئ�س�ة لألسواق المحل�ة والدول�ة لهذه المنتجات من خالل تحلیل سلسلة الق�مة "تقی�م الخصائص   .1

دراسة طرائق اإلنتاج وفرص خلق الوظائف �ما في ذلك حجم اإلنتاج والقوى العاملة ف�ه و�مكانات   .2

 .تطو�ره

 تحلیل المهارات والدورات التدر�ب�ة الالزمة لتطو�ر هذه القطاعات الفرع�ة"  .3

 

هناك ثالثة أنواع من الحرفیین في   أنّ موضوع التصن�ف على اعت�ار    9الدراسات   م معظ  قار�ت   لقد 

اح و�لى أسواق خارج�ة، �ّ السوق ُ�صرِّفون الحرف الیدو�ة المنتجة م�اشرة إلى المستهلكین المحلیین والس

 عبر ثالث مجموعات مختلفة: 

 متاجر متخصصة  .1

 جمع�ات/مؤسسات الدعم    .2

 م�ادرات الحرفیین الشخص�ة.  .3

 
9 The Handicraft Sector in Lebanon, Draft Report, November 2018 
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اآلل�ة التي یتم بها تصر�ف المنتج ول�س تخصص الحرفي في   على أساس  التصن�ف  هذا  نيَ بُ وقد  

في خانة واحدة. و�التالي تلعب العالقة بین المنتجین و�ین    ُصّنَفت أو تشا�ه مهن متعددة  /مهنة محددة و

 ا في التصن�ف المعتمد.دوًرا حاسمً  تصر�ف المنتج أدوات/آل�ات 

 فئات ال تظهر في التصن�فات التقلید�ة، ومن هذه الفئات:   عدة  نهذا التصن�ف یبیّ  في أن التمّعنغیر 

i. :مهارات عال�ةذوي سالسل اإلنتاج المرت�طة �حرفیین  النوع األول 

وهم لدیهم    �اهظة الثمن،والذین یب�عون في أماكن    تتشكل هذه الفئة من المصممین ذوي المهارات العال�ة 

  للحرفة   اعلى دفع م�الغ �بیرة ثمنً   القادر�نو  أا للفئة التي �ستهدفونها (ذات الدخل المرتفع  نظرً   خاص تنظ�م  

مخب    المنتجة)، وذلك عبر ت ة ئك ب دئ ذئ ت �ئكئ بلئئجد ئكٮ�ظ  ا  ، وهي غال�ً High-end Retail Shops  ئكعئك�

الم تتوافر في  الموالت)  التجار�ة  راكزما  الكبیرة  ،  (أو  التي تستهدفوتحدیًدا    المتوسط   الدخل  ذوي   منها 

 ). صیدا، هسن الفیل، ضب�-لو مولو  هاألشرف�ة، فردان، ضب�-ABC( والعالي

في منتصف العقد األول من القرن الحالي، وهي الفترة التي    هذه  ةئ�التجز   متاجر الب�عهذه    برزت 

شهد لبنان خاللها نمًوا اقتصادً�ا مرتفًعا وتدفًقا �بیًرا للس�اح وخاصة من دول الخل�ج العر�ي، ُ�ضاف إلیهم  

�ان    وعموًما  نهم األم.بوط   تذ�رهماقتناء أش�اء  في    هؤالء یرغبون و   -ن من دول عدة  و ن اللبنانیو المغتر�

وهذه المتاجر والمنافذ    .دفع ثمن مرتفع �دلیل على ارتفاع ق�مة المنتجل  القوة الشرائ�ةلدى هاتین الفئتین  

الذین  ال�ارعین  المؤهلین  الحرفیین  مع  م�اشرة  تعمل  الجودة  عال�ة  الیدو�ة  الحرف  ب�ع  في  المتخصصة 

الجودة في   الجودة    إنتاج�ستعملون مواد عال�ة  الخشب عالي  الحفر على  المواد  و النحت،  و سلعهم، مثل 

 األرتیزانا وغیره. و حر�ر، ال  من المصنوعةمنتجات المنسوجات و المنقوشة المعدن�ة، 

 اللجوء إلىمعظم متاجر الب�ع �التجزئة الراق�ة عن    توانَ ی لم    ،المنتج  جودة إلى رفع    مسعاها وفي  

أو دعم  /خدمات الحرفیین المتخصصین من ذوي المهارات الفن�ة العال�ة لتحدیث التصم�مات التقلید�ة و

�عض دور   مع ق�امرافق ذلك  تت العمالء. و الحرفیین في إنتاج عناصر مصممة خص�ًصا وفًقا لتفضیال



 

16 
 

الحرفیین    الستعانة�ا العالمي    االنتشارذات    اللبنان�ةاألز�اء   التطر�زات   أز�ائها   لتزو�د ب�عض  �العدید من 

تعمل   إنما  الوسطاء،  تستعین �خدمات  المتاجر ال  الفئة من  المتمیزة، وهذه  واإلكسسوارات  الجودة  عال�ة 

 تار�ن في لبنان وسور�ا.  م�اشرة مع الحرفیین المخ

هجرة   واضح  �شكل  لوحظ  لبنان  في  االقتصاد�ة/المال�ة  األزمة  بدا�ات  مع  أنه  ذ�ره  الجدیر 

 ذوي المستهلكین المحلیین لهذه المتاجر، وأص�حت خدماتها تقتصر في الغالب على المستهلكین المحلیین 

. وال �غفل وجود العدید من المتاجر المتخصصة  القوة الشرائ�ة العال�ة واألجانب من الخل�ج، و�ذلك المغتر�ین

التي حافظت على قنوات تصدیر إلى الخل�ج (دبي) و�لى أورو�ا (�شكل رئ�سي لندن و�ار�س، أي المدن  

 الشرق األوسط).  من�بیرة  جال�ات التي تضم 

مقومات دعم    أنمقار�ة مختلفة من حیث    انتستدع�   ،وجودة اإلنتاج العال�ة  ،إن الفئة المستهدفة  

وضعهم �الدورة االقتصاد�ة المحل�ة �قدر ما    یرت�طاإلجمال  �عن غیرها، ف   تختلفهذه الفئة من الحرفیین  

استثنینا من مخطط العمل األزمة االقتصاد�ة العالم�ة الناتجة    و�ذاهو مرت�ط بتصدیر منتجاتهم إلى الخارج،  

أن   نجد  �ورونا  جائحة  تصر�ف    تمراراسعن  من  السا�قة  اإلمكان�ات  نفس  ُیت�ح  الجودة  بنفس  االنتاج 

 .إلى الخارج االمنتجات وتحدیدً 

ii.  الحرفة عن أسالفهم ورثواالحلقة المؤلفة من الحرفیین التار�خیین الذین  الثاني:   النوع   

 للمستهلك العاديسلع متدن�ة/متوسطة السعر، تلبي حاجة السوق المحلي  تتمیز هذه الفئة عادة �إنتاج  

من البلد   �تذ�اروللس�اح األجانب (أورو�یین �غالبیتهم) الذین ی�حثون عن منتج �س�ط منخفض السعر  

الذین یزودون محالت    . وتشمل هذه الفئة �ذلك الحرفیینفي مكان انتاجه  أومعارض  في    ُی�اعالذي زاروه  

ة    ونقصد هنا�كل،    البالد   مستوى ذ�ارات المتواجدة في بیروت و�عض األماكن الس�اح�ة على  ب�ع الت ثإل ل

ب   � ة ئكئقكنت   والتي تب�ع الهدا�ا التذ�ار�ة التقلید�ة،  التي    Conventional souvenir shopsا�ظ ئكئث�ئذئ

  وازدهارها إنما هذا ال ینفي وجودها    .ات القرن الماضي�تسعین   مطلع  فيمع بدا�ات االستقرار األمني    نشأت 
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والتي  ، من الحرف الیدو�ة متوسطة إلى منخفضة الجودة،  1975في مرحلة ما قبل الحرب األهل�ة عام  

المصنوعات الیدو�ة المستوردة، خاصة من تر��ا والهند والصین وتایوان، �اإلضافة إلى الحرف    تضم أ�ًضا 

 الیدو�ة السور�ة المتوسطة الجودة. 

سمت مع الوقت لصالح المنتج المستورد �ونه أقل حُ   التيا برزت مشكلة القدرة على المنافسة  وهن

 المحلي لها.  الحكوميدعم العمل و التنظ�م   و�لى ینوتراكم مهنی  استقرار  إلى و�عود هذا األمرتكلفة، 

إلى وسطاء. تمیل هذه المتاجر التقلید�ة إلى العمل م�اشرة مع الحرفیین اللبنانیین دون الحاجة  

ومواد  الدین�ة  واأل�قونات  النحاس�ة  األعمال  من  أساسي  �شكل  المحلي  السوق  من  المعروض  فیتكون 

 المجوهرات المحددة والتحف على الطراز الفین�قي.  

تشیر التقدیرات إلى أن ما �قرب من ر�ع الحرف الیدو�ة التي ت�اع في متاجر الهدا�ا التذ�ار�ة  

مهنته    الذي ورثعلى الحرفي    أرخت �ظاللها  نسبً�ان، وهي نس�ة منخفضة  و لبنانین  و حرفی  مصدرهالتقلید�ة  

ما یلزم من  ال �ملك    ناه�ك عن أن هذا الحرفيا عن جد والذي تشكل هذه المهنة مصدر رزقه الوحید،  أ�ً 

متعددة، منها أن هذه   ألس�اب أن منتوجه في وضع حساس للغا�ة  و منافسة المنتوجات المستورة،  ل  المقومات 

في   مب�عاتها    ةمرت�ط  معظمهاالمنتوجات  ذروة  تبلغ  حیث  السوق،  في  الموسم�ة  المواسم   في�التغیرات 

  تفضي   التي في البالد  االضطرا�ات الس�اس�ة أضف إلى ذلكفي األع�اد وفي فصل الص�ف، و الس�اح�ة، 

 .الس�احس �ه من ال �أ دٍ عد   انخفاض  إلى

لقد شهدت هذه المحالت التجار�ة نمًوا ملحوًظا منذ تسعین�ات القرن الماضي مع "صعود وهبوط"  

. حیث 2011انخفاًضا �بیًرا في األعمال منذ عام    االوضع الس�اسي. ومع ذلك، فقد شهد معظمه�  مرت�طین

  في هذا المجال، سور�ة المتخصصة  األوضاع غیر المستقرة في سور�ا عن مزاحمة الید العاملة ال  أسفرت 

لبنان،    هف��اإلضافة إلى نزوح مؤسسات سور�ة تعمل   تصر�ف المنتجات المصنعة في    إلى جانب إلى 
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ذلك التحد�ات التار�خ�ة/التقلید�ة الكبیرة التي ُ�عاني منها الحرفیون في    فاقم  سور�ا في السوق اللبناني. وقد 

 ألر�اف. وخاصة المتواجدون في ا منتجاتهمتصر�ف 

إن غ�اب الدعم والتمكین والتوج�ه من مؤسسات الدولة، وغ�اب القدرة لدى �عض الحرفیین من  

في  ال �أس �ه    انخفاض في    -وُ�ساهم    –، ساهم  وجودتها  هذه الفئة على تطو�ر ورفع مستوى منتجاتهم

هذه المهنة المتوارثة على تلب�ة    . لقد دفع عدم قدرةهذه الفئة  المشمولین فيالعاملین المتخصصین    أعداد 

عن تعلم هذه المهن والتمرس فیها، لتنكسر    االستنكافاحت�اجات العائلة �العدید من األج�ال الجدیدة إلى  

 سلسلة "أ��ا عن جد".

إلى الرام�ة  الجهود  إمكان�ة أسواق جدیدة    دخولفي  الجودة  تحسین اإلنتاج ورفع    تساهم    و�تاحة 

هذه المهنة �ي ال    إلى  "الضال  االبن"في عودة    إلى حد ماذه الفئة، وقد تساهم  أمام ه  اإلنتاجتصر�ف  

 مجرد ذ�رى جمیلة عن األب/األم أو الجد/ة. تتحول إلى

 

iii.   :في تجمعات وتعاون�ات تا�عة في غالبیتها للـمنظمات الخیر�ة   ةالحرف المنضو�النوع الثالث

 �ة للمنظمات غیر الحكوم�ة المحل�ة والدولو  التقلید�ة

وهنا علینا التمییز بین نوعین من المؤسسات،   .1992هذه الفئة األخیرة تطور عملها �شكل ملحوظ منذ عام  

  ضمان االستمرار�ة وفي    الفرص في إتاحة    - وتساهم    –ساهمت  التأس�س،وهي األقدم من حیث    ،فاألولى

والتي تقوم �غالبیتها على أعمال    ،لمنتجاتهمتسو�ق  خدمات  من    توفرهعمل العدید من الحرفیین �ما    في

(مؤسسات الكن�سة، مؤسسات المقاصد، ودور األیتام، النوادي   وأنشطتها  مرت�طة �حاجات المنظمات الخیر�ة

�ال�ساطة و�تكلفة    تتمیزومنتجات هذه الفئة من الحرفیین    إلخ.).  الثقاف�ة واالجتماع�ة المحل�ة في البلدات 

على    عموًما �قتصر تصر�ف اإلنتاج  و   . متوسط  أو  ب�ع المنتج �سعر متدنٍ   ي إلىما یؤد منخفضة    إنتاج 

 هذه المنظمات. 
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الموسم�ة والمعارض الخاصة   نظًرا لكونه محصوًرا �األنشطة  �االستقراروال �مكننا توص�ف عمل هذه الفئة  

وأبرز   .)إلخ. ل�ةمحبهذه المنظمات (معارض �شف�ة، مخ�مات ص�ف�ة، نشاطات دین�ة واجتماع�ة وثقاف�ة 

 األرتیزانا والفواكه المجففة. و ، والمر��ات ، واألطعمةالشارات،  و�نتاج هذه الحرف التطر�ز، 

، رغم حصول المنظمات االستدامة  تكمن فيالتحد�ات التي تواجها هذه الفئة من الحرفیین    أخطر  ولعلّ 

هذا األمر ال ینعكس على    نّ االجتماع�ة، إال أ  الشؤون الخیر�ة على مساعدات وتسهیالت من قبل وزارة  

فمن هم؟ وما هي عالقة رب    .العاملین الحرفیین، �حیث �صعب علینا توص�ف وضعهم العملي والقانوني

ن؟ وما هو وضعهم القانوني؟  و مستقل  أو  ن و ومم�ا  أو  ن و متعاقد أو  ن  و العمل وأو المنظمة معهم؟ هل هم موظف

 السلعة الم�اعة؟  المال مقابلیتقاضون   أوشهرً�ا؟  أو ایوم�ً   أجًراهل یتقاضون 

هناك دینام�ك�ة بین الحرفي   بللحسابهم الخاص داخل هذه اله�اكل،    ال �عملون   نییأن الحرف  المؤ�د لكن  

  عدد �بیر   و�وفر  .و مكافأة تتناسب مع مساهماتهمرواتب شهر�ة أ   األخیرة والمنظمات، حیث قد توفر لهم  

 تدعمهم أو /مهاراتهم الحرف�ة من المنزل أو ورشة العمل و  لصقللمستفیدین  الدعم لمن المنظمات الخیر�ة  

 .والمصانع ذات الصلة، وخاصة في قطاع النس�ج المؤسسات على عمل في  في العثور

�عد عام   فقد تطور دورها  الحكوم�ة  المنظمات غیر  التخصص في  1992أما  �اتجاه  ، وذهبت 

الخارجي   التمو�ل  لها  أتاح  وقد  محددة،  التمو�ل)   إمكانات مواض�ع  استدامة  إشكال�ة  ُتطرح  (وهنا  ماد�ة 

مهمشة عبر  /ضع�فة  تشج�ع فئات مجتمع�ة   إلى  عمدت أ�ًضا سمحت لها بدعم �عض من الحرفیین، بل  

ما استفادت سیدات   اوغال�ً   ،النساء  اهذا المجال، وتحدیدً في  التمو�ل، وتصر�ف اإلنتاج، للدخول  و التدر�ب،  

(لبنان�ات  المشار�ع  هذه  و فلسطین�ات وسور�ات)و   األر�اف من  من    عّدة  منظمات غیر حكوم�ة  ت نتمكّ . 

ر المنتج من خالل الروا�ط الحفاظ على األنشطة من خالل نماذج األعمال الناجحة التي تعتمد على تطو�

، معارض و   أفراد في المدنو سو�ر مار�ت  و مع الحرفیین و�نشاء روا�ط السوق عبر ب�ع المنتج لمؤسسات  

 . عبر وسائل مختلفة المنتجات تصر�ف  إضافة إلى
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من النساء العمل في هذه الحرف م�اشرة من المنزل، وهي فرصة   للكثیرلقد أتاحت هذه المنظمات  

التقالید المجتمع�ة المحافظة التي ال تشجع النساء على الخروج إلى سوق العمل،    في ظلّ ازة  توصف �الممت

 رغم الحاجة والوضع االقتصادي الضع�ف.

الم�ادرات    یتمّثل  ،ذلك�ّل  ورغم   الذي تواجهه هذه  الرئ�سي  في تصر�ف    االستدامة  فيالتحدي 

غال والذي  اإلنتاج  مح�ط  خارج  یتشا�ه    ً�االمنتج  فیها    داخلما  ُیه�من  حیث  المنتجة،  سلع    إنتاجالبیئة 

لبنان �ما في غالب�ة الدول، تتسم �عض المناطق    .متشابهة إنتاج�ة متشابهة، وتتصف    �خصائص ففي 

السلع  �إنتاج  البلدات  المنتجات   نفسها.  �عض  تصر�ف  إشكال�ة  تبرز  والمنطقة    وهنا  البلدة  نطاق  خارج 

فبلدة عرسال ال�قاع�ة تتمیز    ؟�إنتاجها  نحنلماذا نشتري المنتجات التي نقوم    :سؤالالطرح  ف�ُ   .الجغراف�ة

  ، غالب�ة العائالت   �إنتاجهالجودة وتقوم    العاليبزراعة العنب العبیدي الذي یتحول قسم �بیر منه إلى الز�یب  

 المنتج داخل البلدة �الفشل. هذا   ب�عمحاوالت  �اءت و�التالي  

التي المنظمات غیر الحكوم�ة المحل�ة والدول�ة    التي قدمتهاوهناك نوع آخر من مشار�ع الدعم  

من الحرفیین الصغار عبر تمو�ل المشار�ع   لعدد ال �أس �هفي تأمین فرص عمل    إلى حد ما  ساهمت 

 �فوائد تقترب من الصفر. مصغرةقروض  بواسطةالصغیرة  

�شكل عام، و�غض النظر عن تش�ع السوق المتزاید، تعمل المنظمات الخیر�ة التقلید�ة والمنظمات 

المهارات   صقلغیر الحكوم�ة المحل�ة والدول�ة على تمكین الفئات االجتماع�ة الضع�فة/المهمشة من خالل  

من الحرفیین الصغار فرص عمل وفرص    عدد �بیرلاألمر الذي أتاح    ،والتفاعل االجتماعي وتحسین الدخل

 في هذا النوع من المهن.  االستمرار ومّكنهم منتصر�ف منتجاتهم في السوق المحلي تحدیًدا، 

هو   الفئة  هذه  لدى  األساس  الهاجس  الق�ام    االستدامةی�قى  �كفي  فال  اإلنتاج،  تصر�ف  في  والمساعدة 

هذه الفئة �عمل�ة اإلنتاج دون قدرة على تصر�ف    استمرار  عت�اراال بتدر��ات مهن�ة وح�ات�ة، دون األخذ �عین  

 المنتج. 
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iv.  ى الفئة المرت�طة �قطاعات أخر  الرا�ع:   النوع 

هذه الفئة غیر المنظورة هي جزء من منظومة الحرفیین غیر المتشا�كة ف�ما بینها �قدر ما هي جزء من  

أحزمة  اح�ة تأمین فرص عمل في األر�اف وفي  االقتصاد اللبناني من ن  رفد النس�ج المجتمعي الذي ُ�ساهم ب

القومي  البؤس الدخل  من  �س�ط  ولو  قسم  و و�توفیر  تتواجد ،  مثًال   قد  الفئة  الس�اح�ة،   هذه  األماكن  في 

 الترفیه�ة. و الثقاف�ة و  األماكن األثر�ةو المعارض، و المطاعم، و 

التصن�ف، ورغم    في التمایز في  لبنان وتنوع عملهم    االختالفالخالصة، رغم  الحرفیین في  في تجم�ع 

  أو   ومنتجاتهم، إال أن الصفة الغال�ة التي ُته�من على واقعهم هي غ�اب التنظ�م القائم ف�ما بینهم (نقا�ة

المؤسسات إلخ.  ��ان  أو  تجمع  الدعم  لهم ولعملهم  ي)، وغ�اب  قانون منظم  الدعم    ،إن �ان عبر  وغ�اب 

من الدول التي في مراحل تار�خ�ة معینة أهم�ة مزدوجة لهذا القطاع إن    ر �ثیالحال في    هوالحكومي، �ما  

عمل فرص  تأمین  عبر  الشعب�ة    ،كان  والتجمعات  األر�اف  لسكان  الكبرى،  �  المح�طةخاصة  أو  المدن 

السوق في لبنان،   اقتصاد الحدیث عن الم�ادرة الفرد�ة وعن    طالومهما    ،في الدورة االقتصاد�ة  المساهمة

  ها تنم�ة مهاراتهم وتطو�ر ل  للعاملین ف�ها  حافزً   �شكلحما�ة لهذا القطاع  الدعم و أشكال المن    ي شكلأإال أن  

 . واالرتقاء �جودة منتجاتهم

 

 خامًسا: تعر�ف قطاع الحرف ذات ال�عد التراثي واالبداعي 

المعاییر، مست�عدًة التعر�ف الضیق إلى عدد من    تقترح هذه الورقة تعر�ًفا مرًنا �ستند   بناًء على هذه الرؤ�ة،

األمر الذي �سمح بتسجیل األفراد أو المؤسسات في    كما هو الحال �النس�ة للنقا�ات ذات الطا�ع الحصري،

 ."السجل الحرفي"ما سوف �عرف بـ 

 :  والمعاییر المحددة لهذا القطاع تشمل
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بها صاحب أو أصحاب العمل، ومن ارت�اط النشاط �اإلبداع، أي بوجود إضافة فن�ة ممیزة �قوم   -

 .الممكن أن تكون إضافًة شخص�ة مبتكرة حدیثة وتحدیث�ة 

 .ارت�اط النشاط �اإلرث المادي وغیر المادي للبلد او ل�عض المناطق على نحو خاص  -

ارت�اط النشاط �المكان الر�في أو المدیني إن �ان من خالل مهارات متوارثة على المستوى العائلي   -

 .أو المناطقي

 .ارت�اط النشاط بدرجة �بیرة �العمل الیدوي أكثر منه �األدوات الصناع�ة الكبیرة والمتوسطة -

تجد الورقة ضرورة في عدم االكتفاء    ،"حرف"بناًء على هذه المعاییر، وفي ظل االلت�اسات حول مصطلح  

ـ  فضئظ"  بهذا المصطلح والذهاب إلى تحدید أوسع من خالل اعتماد مصطلح د ث ة  ئك �ظ  دئ  ئكئدئتى  ئكضئ

على   ز �شكل أساسيا یتمیز �طا�عه التراثي و�رتك ل منتجً التي تمثّ   الحرف�ة  األنشطة كل  أي  "  ،هئألاتئعى

منتج نهائي أو غیر نهائي �حمل    إلىالمواد األول�ة    لعبر تحو�  مراحل إنتاجهمعظم  المهارات الیدو�ة في  

في   اجتماعً�ا وثقافً�ا �مكان اإلنتاج أو مكان إقامة العاملین في القطاع،طا�ًعا فنً�ا إبداعً�ا، مع ارت�اطه  

 .  الر�ف �ان أو في المدینة

المادي   �اإلرث   �الثقافة الوطن�ة أو المحل�ة، أيت�ط  ر العمل الحرفي هو عمل ابداعي م  بهذا المعنى فإن 

  ذو فهو    ح�اة االشخاص الیوم�ة.�) أو  فمدینة، ر�(�المكان  ارت�اطه    ىال  للبلد، �اإلضافة  وغیر المادي

و�ل نشاط �حقق ثالثة    .واإلبداعي�غلب علیها الطا�ع الیدوي   إذ طا�ع یدوي ووسائل انتاجه غیر صناع�ة  

من المعاییر األر�عة �مكن اعت�اره جزًءا من قطاع الحرف ذات الطا�ع التراثي واإلبداعي التي سوف یتم 

 . سّجل الحرف ذات الطا�ع التراثي واإلبداعي حصرها وضمها إلى

�المهارة أو    أو�سمح اعتماد هذا التعر�ف المع�اري لنا �الخروج من التعر�فات الحصر�ة المرت�طة �المنتج  

فعلى سبیل المثال، من الممكن أن یتم االستناد إلى هذه المعاییر لتضم �عض  .  �التنظ�م القطاعي الحصري 
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المفروشات (األنشطة   الذهب   ،كصناعة  الغذائ�ة  ،أو  الصناعات  الق�مة    ،أو  ذات  المال�س  صناعة  أو 

 .  في منطقة معینة ول�س �ل القطاع) designerاإلبداع�ة الفائقة  

على  مل  تشال ��اعت�ار أنه  وسوف یت�ح لنا اعتماد هذا التعر�ف التر�یز على فئة معینة من النشاط الحرفي  

بر عنه  عّ �ُ   تندرج في قطاع موازٍ   والحرف التي ترتكز على العمل الیدوي لكنها تفتقد عنصر الطا�ع التراثي  

، المعدن�ة الم�كان�ك�ة، الكهر�ائ�ة، الورق الحرف المرت�طة �الصناعات الغذائ�ةك  ("  قطاع الحرف الصغرى "بـ  

كما من شأن  .  والتي تحتاج الى أدوات صناع�ة أكثر من �ونها یدو�ة   )والط�اعة، الصناعات البالست�ك�ة

هذا التعر�ف است�عاد القطاعات ذات الق�مة اإلبداع�ة الفائقة والتي ال تحتاج �الضرورة للدعم �سبب الق�مة  

 .حتى و�ن اتسمت �الطا�ع التراثي) designer( المضافة لهذا العمل 

�ل نشاط �حقق قاعدة ب�انات �سجل فیها  :  فنعرفه �ما یليسجل الحرف ذات الطا�ع التراثي واالبداعي  أّما  

اإلدارات   ثالثة من المعاییر األر�عة المحددة وُ�سمح له �االستفادة من برامج الدعم والتطو�ر التي تقدمها

 .العامة أو المؤسسات المحل�ة والدول�ة

 : إّن تنظ�م سجل الحرف ذات الطا�ع التراثي واالبداعي س�سهل للفاعلین في القطاع الق�ام �ما یلي

 . وتوفیر التدر��ات الالزمة لهم القطاعمجال  ياملین فرعا�ة مصالح الع −

 .المحلي والدولي  َینتتناسب مع احت�اجات السوق  ىحتالقطاع رفع �فاءة  −

 . القروض ألصحاب المشار�ع الصغیرة يتسهیالت فتعز�ز إمكان�ة الحصول على  −

 . مؤقت ألصحاب المشار�ع الصغیرة تسهیل إمكان�ة منح إعفاء ضر�بي −

أو استیراد �عض ت استخراج التراخ�ص  ءاجراإتسهیل    العاملین في القطاع إدارُ�ا وقانونُ�ا عبردعم   −

 .المواد و�ذلك دعم ش�كة التصدیر

 .للعاملین في القطاع توفیر نظام تأمینات اجتماع�ة ورعا�ة صح�ة   ىالعمل علتسهیل  −
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 . اللبنانيدعم القدرات التنافس�ة للمنتج تسهیل عمل�ة  −

 

 إعادة النظر في التنظ�م القانوني واإلداري لقطاع الصناعات الحرف�ة في لبنان  : اسادسً 

لیونسكو  ا  منظمةهي معاهدة لو   ،على اتفاق�ة صون التراث الثقافي غیر المادي  2007صادق لبنان في عام  

اعتمدها   األول  17في    العام   مؤتمرهاالذي  في عام  .  2003أكتو�ر  /تشر�ن  النفاذ  حیز  االتفاق�ة  دخلت 

عد الحرف التقلید�ة  منظمة إلى أهم�ة الحفاظ على التراث الثقافي غیر المادي الذي تُ الوقد أشارت . 2006

وما یرت�ط بها    -الممارسات والتصورات وأشكال التعبیر والمعارف والمهارات  : " ا منه والذي �قصد �هجزءً 

ا ا األفراد، جزءً التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأح�انً   -قاف�ة  من آالت وقطع ومصنوعات وأماكن ث

 عن جیل، تبدعه الجماعات والمجموعات وهذا التراث الثقافي غیر المادي المتوارث جیُال .  من تراثهم الثقافي

اإلحساس  من جدید �صورة مستمرة �ما یتفق مع بیئتها وتفاعالتها مع الطب�عة وتار�خها، وهو ینمي لدیها  

 . )2(الملحق 10"بهو�تها والشعور �استمرار�تها، و�عزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة اإلبداع�ة ال�شر�ة

وعلى الرغم من الجهود الدول�ة والمحل�ة الرام�ة إلى تنم�ة قدرات الحرفیین في البلد، �قي عملهم  

 أجري ، 2015المتحدة للتنم�ة الصناع�ة عام  وفي إطار دراسة أجرتها منظمة األمم. في حالة من التراجع

عن عدم وجود س�اسة عامة لدعم تطو�ر    ة أخرى تجمعات ثقاف�ة و�بداع�ة في البلد، و�شفت دراس ل تحلیل  

 . 11الحرفیین على الصعید الوطني

 لوزارة الشؤون االجتماع�ة   الفعال غیرإّنما  المحوري  الدورالفاعلة الرسم�ة:  الجهات )1

 

 
 ". اتفاقیة صون التراث الثقافي غیر المادي"، 2المادة ). 2003(منظمة الیونسكو  10
الصناعیة ( 11 للتنمیة  المتحدة  األمم  tive “Development of Clusters in Cultural and Crea).  2015منظمة 

Industries in the South Mediterranean”   دول جنوب في  واإلبداعیة  الثقافیة  الصناعات  في  التجمعات  [تطویر 
 .  55المتوسط]. ص. 
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 ، المسؤول�ات �النس�ة للعدید من القطاعات الفرع�ة  تقاسم عدة ��انات حكوم�ة فعلً�اعلى الرغم من  

 .12�خضع قطاع الصناعات الحرف�ة والتقلید�ة لوصا�ة وزارة الشؤون االجتماع�ة 

 

i.  االجتماع�ة  مصلحة الحرف والصناعات الیدو�ة في وزارة الشؤون 

اإلدارة    �شأن تنظ�م وزارة الشؤون االجتماع�ة، تتألف    1994الصادر عام    5734�موجب المرسوم رقم  

مصلحة  و من المصالح التال�ة: مصلحة الدیوان،    من    االجتماع�ةمدیر�ة العاّمة للشؤون  المر�ز�ة التا�عة لل

�ما وتتألف من مدیر�ة الخدمات   .�ةاإلنمائمصلحة الخدمات  و مصلحة المحاس�ة،  و التخط�ط وال�حوث،  

مصلحة الجمع�ات والهیئات و مصلحة شؤون المعوقین ومصلحة الرعا�ة االجتماع�ة،   االجتماع�ة التي تضم

و�ذلك  و هل�ة،  األ االسر�ة.  الشؤون  تضم  مصلحة  التي  االجتماع�ة  التنم�ة  التنم�ة  مدیر�ة  مصلحة 

 .الحرف والصناعات الیدو�ة  مصلحةو االجتماع�ة، 

تتكفل الوزارة بتطو�ر قطاع األعمال الحرف�ة ودعم الحرفیین. وتخضع "مصلحة الحرف والصناعات  

، تتألف مصلحة الحرف والصناعات الیدو�ة من  43و�حسب المادة    االجتماع�ة.الیدو�ة" لمدیر�ة التنم�ة  

من المرسوم مهام دائرة تنم�ة الحرف   44حدد المادة  دائرتین: دائرة تنم�ة الحرف ودائرة تصر�ف اإلنتاج. وت

 التي تشمل: 

  وضع جدول الحرف والصناعات الیدو�ة وتحدید أماكن توزعها وعدد العاملین فیها، والعمل على

 وضع دراسة شاملة عن هذه الحرف والصناعات الیدو�ة واقتراح ما �ساعد على تطو�رها واستمرارها.    

  افة المساعدات والقروض النقد�ة والعین�ة والفن�ة الالزمة لتطو�ر الحرف  تشج�ع الحرفیین واقتراح�

 والصناعات الیدو�ة من جهة وتحسین أوضاعهم من جهة أخرى. 

 
على سبیل المثال، كانت وزارة الزراعة نشطة بشكل خاص في دعم المنتجات الغذائیة المنزلیة التقلیدیة، وھي مسؤولة   12

للتعاونیات الیدویة من خالل المدیریة العامة  لسوء الحظ، كان   .بشكل مباشر عن اإلشراف على أنشطة تعاونیات الحرف 
ج االعتماد على األعمال الخیریة، حیث یُنظر إلى الحرفي على أنھ شخص  النھج السیاسي تجاه قطاع الحرف الیدویة ھو نھ

محتاج بدًال من اعتباره عمًال مناسبًا قد یؤدي إلى خلق فرص عمل. یرتكز ھذا النھج على جزء كبیر من قطاع الحرف الیدویة  
 یة.الذي تدیره المنظمات الخیریة التقلیدیة التي تستفید من دعم وزارة الشؤون االجتماع

The Handicraft Sector in Lebanon Market Research and Feasibility Study Report November 
2018, p. 43 
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   تأمین تدر�ب الراغبین في العمل وتأهیلهم ومتا�عة تدر�ب المنتجین ومساعدتهم على اخت�ار وتنفیذ

 ادي المرتفع.   النماذج القابلة للتنفیذ وذات المردود االقتص

   توج�ه التدر�ب في المراكز االجتماع�ة التا�عة للوزارة إلنتاج الحرف والصناعات الیدو�ة الخف�فة

 �إتقان وجودة وقابل�ة للتسو�ق.

   على وتعم�مها  الیدو�ة  والصناعات  الحرف  لهذه  االقتصاد�ة  الجدوى  دراسة  وضع  على  العمل 

 الحرفیین. 

 ، تتولى دائرة تصر�ف اإلنتاج المهام التال�ة:  45و�حسب المادة 

  ًلدراسة األسواق المحل�ة والخارج�ة، �غ�ة    االعمل على تحدید األصناف التي �مكن تصر�فها استناد

 توج�ه اإلنتاج الحرفي لتلب�ة حاجات السوق.

   .االطالع على ��ف�ة ونوع�ة العمل من حیث الجودة والوقت والكلفة 

   اعتماد المواصفات الواجب توفرها في �ل سلعة من حیث النوع�ة والجودة  �التنسیق مع المؤسسات

 المختصة. 

 وفق النوع والحجم والجودة �التنسیق والتعاون مع بیت المحترف اللبناني. تحدید سعر �ل سلعة 

 .اقتراح الوسائل اآلیلة إلى ز�ادة اإلنتاج�ة وتخف�ض سعر الكلفة 

   تشج�ع تنظ�م المعارض المحل�ة والمشار�ة في المعارض الخارج�ة التي تساهم في تصر�ف اإلنتاج

 �التنسیق مع اإلدارات المختصة.
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ii. ع وتطو�ر الحرف والصناعات مشروع تشج� 

مشروع تشج�ع وتطو�ر الحرف والصناعات الیدو�ة الذي قامت وزارة الشؤون االجتماع�ة �إطالق  

وتنش�ط تصر�ف    إلىیهدف   وتطو�ره،  الحرفي  القطاع  ودعم  والخارج    إنتاجحما�ة  الداخل  في  الحرفیین 

المجتمع المدني. �مكن لمشروع تشج�ع    والمؤسسات العامة والخاصة وسائر هیئات   اإلدارات �التنسیق مع  

ُ�شكل وحدة داعمة لبیت المحترف اللبناني لجهة تأمین العنصر    أنوتطو�ر الحرف والصناعات الیدو�ة  

  و�دارةال�شري المؤهل فنً�ا وتسو�قً�ا، تعز�ًزا لقدراته، وذلك �عد تشكیل لجنة توجیه�ة مشتر�ة بین المشروع  

مخطط توجیهي متحّرك ُیبّین ��ف�ة توز�ع المشتر�ات من   و�عداد الحرفي    اإلنتاج بیت المحترف، تتولى تقی�م  

و/أو في  لعرض منتوجاتهم في بیت المحترف االحرفیین نوًعا و�ًما �ما �ضمن تكافؤ الفرص امامهم جم�عً 

 .أماكن أخرى منتشرة في مراكز المحافظات 

 :ما یليالمشروع  وتشمل مهام

بناء قاعدة ب�انات للحرفیین اللبنانیین العاملین في لبنان، واعتماد نظام معلوماتي موثق حولهم،   -

 .الخاصة بهم التحدیث الدائم لإلحصاءات و 

یتم    أنتصن�فهم واعتمادهم، على    إلىالجودة في عمل الحرفیین، توصًال    وأنظمةوضع معاییر   -

 .�قرار من وز�ر الشؤون االجتماع�ة إصدارها

بنا  إصدار - یتم    ءً �طاقة حرفي  التي  المعاییر  �قرار من وز�ر  إعلى  وتحدید شروط منحها  قرارها 

 .الشؤون 

 . �جاد وسائل دعم لتصر�ف االنتاج الحرفي تمكیًنا للحرفیین من تأمین ح�اة �ر�مإ -

أو في المرافق العامة الحیو�ة، /وو معارض حرف�ة دائمة في المناطق اللبنان�ة،  أقامة معرض  إ -

نمائ�ة، والجمع�ات والهیئات دارات والمؤسسات والبلد�ات، ومراكز الخدمات اإل�التنسیق مع سائر اإل

 .نتاجهم م�اشرة الى المستهلكإ�صال �هل�ة، لتمكین الحرفیین من عرض و األ
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ي حرفة تشكل جزًءا  أو ابتكار�ة لمنع اندثار  أ و تأهیل�ة  أجراءات الالزمة من دورات تدر�ب�ة  اتخاذ اإل -

 . من التراث الوطني

نمائ�ة المتخصصة �الحرف والصناعات الیدو�ة،  مراكز الخدمات اإل  أنشطةالم�اشر على    اإلشراف -

اإل س�اسة  مرحلة  لجهة  لكل  المعطى  الزمني  والمدى  التصر�ف،  ووجهة  و�میته،  نتاج 

المتخأ و�قتضي   .نتاج�ة إ المر�ز  �ستحصل  �عده  ن  ملف  على  بناًء  المشروع  موافقة  على  صص 

تنظ�م   �التنفیذ.  البدء  قبل  الوطني  �التنسیق مع وزارة    مهرجانات الخبیر  دولي  ذات طا�ع  حرف�ة 

 . الخارج�ة اللبنان�ة وسفارات لبنان في الخارج، �عد موافقة وز�ر الشؤون االجتماع�ة

 . مان اجتماعي للحرفیین وعائالتهمأالسعي إل�جاد ش�كة  -

 .لى تشج�ع القطاع الحرفيإنشطة مختلفة �عود ر�عها أ -

 

iii.  الفعال�ة المحدودة لإلدارة العامة في دعم القطاع 

الوضع المؤسسي الذي �حكم قطاع الحرف الیدو�ة ضع�ف نسبً�ا    فإنّ الرغم من هذه الجهود،    على

  اإلحاطة   عن   االجتماع�ة   الشؤون   وزارة  وعجز خاصة في ظل توزع المسؤول�ات وغ�اب التنسیق الحكومي  

�النس�ة  ف.  �كل  �القطاع العدید من   بینفعلً�ا    تنقسم قطاعات فرع�ة    لعدةعلى الرغم من أن المسؤول�ات 

نشطة �شكل خاص في دعم المنتجات الغذائ�ة    ،على سبیل المثال ،  ، �انت وزارة الزراعةالك�انات الحكوم�ة

وهي مسؤولة �شكل م�اشر عن اإلشراف على أنشطة تعاون�ات الحرف الیدو�ة من خالل    التقلید�ة،المنزل�ة  

 المدیر�ة العامة للتعاون�ات. 

الس�اسات التي تعزز هذا القطاع  صعید آخر، لم تنجح وزارتا االقتصاد والصناعة في تنفیذ  وعلى

تسلط وزارة الس�احة الضوء على الحرف �منتج محلي    ولم.  اإلنتاجي وتحم�ه من العولمة وغزو السوق 

�اإلضافة إلى ذلك، لم تتخذ وزارة الثقافة م�ادرة االعتراف رسمً�ا �األهم�ة الثقاف�ة  .  ممیز قد �جذب الزوار 
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ا، لم  وأخیرً .  ظ على الحرف وتهیئة الظروف الالزمة لتحسین أدائهالهذه الحرف ومجتمعاتها من أجل الحفا

تشدد وزارة التر��ة والتعل�م على ز�ادة الوعي �ق�مة الحرف الیدو�ة وأهمیتها في تحدید هو�اتنا الثقاف�ة في  

ة تلهم  في إنشاء بن�ة تحت�ة الئقة أو توفیر بیئة إ�جاب�   ات تنجح البلد� لموعلى المستوى المحلي،  .  مناهجها

 . األعمال المبتكرة

األعمال   على  االعتماد  نهج  هو  الیدو�ة  الحرف  قطاع  تجاه  الس�اسي  النهج  �ان  الحظ،  ولسوء 

الخیر�ة، حیث ُینظر إلى الحرفي على أنه شخص محتاج بدًال من اعت�اره عمًال مناسً�ا قد یؤدي إلى خلق 

�بیر من قطاع   النهج على جزء  هذا  یرتكز  الخیر�ة  فرص عمل.  المنظمات  تدیره  الذي  الیدو�ة  الحرف 

 التقلید�ة التي تستفید من دعم وزارة الشؤون االجتماع�ة. 

في الواقع، سمحت أعمال المنظمات الخیر�ة التقلید�ة لعدد �بیر من الناس �الوصول إلى فرص عمل ودخل 

إجراء إصالح �بیر لتحسین    الئق. ومع ذلك، قد �كون هذا النهج قد وصل اآلن إلى مستوى التش�ع و�لزم

إجراءات وزارة الشؤون االجتماع�ة، مما �سمح �التنسیق المناسب بین عدة وزارات. �حتاج صانعو الس�اسات 

 إلى النظر إلى القطاع �اعت�اره ذا ق�مة مضافة اقتصاد�ة وثقاف�ة وس�اح�ة. 

 

 

   الرسم�ة غیر الفاعلة الجهات )2

i. النقاب�ة   األطر 

عضًوا، على الرغم من أنه وفًقا   230النقا�ة هي منظمة عضو�ة طوع�ة تضم    الحرفیین اللبنانیین:نقا�ة  

فقط نشطون و�عملون �الفعل في حرفهم. أما اآلخرون، فإما تر�وا    30ألعضاء النقا�ة الذین تمت مقابلتهم، "

�هیئة تمثیل�ة للدفاع عن    " تعمل النقا�ة.على مصدر آخر للدخل أو وافتهم المن�ة  واعتمدواقطاع الحرف  
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حقوق الحرفیین والدعوة لتغییر الس�اسات واإلعانات. تشمل التغییرات الرئ�س�ة المطلو�ة في الس�اسة، من  

 وجهة نظر النقا�ة، ما یلي: 

فرض رسوم جمر��ة متزایدة على الحرف الیدو�ة الصین�ة المستوردة وخاصة الحرف الیدو�ة التي   •

 اللبنان�ة.التقالید ألوسط و تشیر إلى تقالید الشرق ا

وتنفیذ، للسماح للمستهلكین �التمییز بوضوح بین الحرف الیدو�ة اللبنان�ة    إنشاء الئحة ختم المنشأ •

 والمستوردة.

 دعم تكلفة إنتاج الحرفیین.  •

 ض�ط ومراق�ة عدد الحرفیین �حیث ال �ش�ع المعروض من المنتجات. •

؛ ومع ذلك، انتقد الكثیرون أ�ًضا افتقار على لسان عدد �بیر من الحرفیینمن هذه التوص�ات    تردد الكثیر

 م استدامته. عالنقا�ة إلى رؤ�ة للقطاع وحدود عمل المناصرة الذي ال یتطلب سوى الحما�ة والدعم، ود 

"نقص الدینام�ك�ة    الحرفیون، الذین ینتقدون �شدة ما �عتبرونه�عض  قام    نقا�ة الحرفیین (م�ادرة جدیدة):

الم�ادرة   جمعت   هم. وقدو�شراك  والعمل" في النقا�ة القائمة، �إنشاء ه�كل جدید یهدف إلى جمع الحرفیین

لتطو�ر    120الجدیدة حالً�ا حوالي   إلى س�اسة  ا حرفً�ا ومناصر�ن  �اإلضافة  سترات�ج�ة موجهة لألعمال. 

تدافع عن اإلصالح القطاعي    الش�اب،إلى ضم الحرفیین    التنفیذ أو الحما�ة، فإن النقا�ة الجدیدة، التي تمیل

 . هاوتنفیذ  هاوتصم�مالتسو�ق التنافس�ة أي تحسین جودة المنتجات وجودة استرات�ج�ات  الجودة،وتحو�ل 

 

ii. الفاعلة في مجال الب�ع والتسو�ق   الجهات 

ستهلكین المحلیین  هناك ثالثة أنواع من الفاعلین في السوق یب�عون الحرف الیدو�ة م�اشرة إلى الم

) م�ادرات 3  الدعم،) جمع�ات  2  المتخصصة،) المتاجر  1هي:  ، و والسائحین وأسواق التصدیر المحتملة
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الحرفیین و�التالي درجة اندماجهم في مجال اإلنتاج /  �الحرفیین. تختلف هذه األنماط حسب درجة عالقتها  

 . العرض 

 التنظ�م القانوني للعمل الحرفي في لبنان  غ�اب )3

 

المهن  هذه  �أن    ، لممارسة  األردني  القانون  رئ�س�ة"اشترط  مهنة  �اعت�ارها  مزاولتها  وهذه   13" تتم 

�صورة أساس�ة، و�ذلك است�عدت المؤسسات الكبیرة التي تعتمد اآلالت  "  ترتكز على العمل الیدوي "الممارسة  

أول�ة إلى منتج مصَنع �صورة    مادة"من  )  التصن�ع الیدوي (في عمل�ة التصن�ع، ور�ط القانون عمل�ة التحو�ل  

    .أو غیر منتهي التصن�ع/و"  نهائ�ة

یهدف الى صنع "نشاط    �أيالعمل الیدوي    فحدد  الذي سلكه،لم �ختلف القانون المغر�ي في المنحى   

ولم �كتف المشرع المغر�ي في الوصف إنما  "  ،تقد�م خدمات " لكنه أضاف إل�ه    14"،منتجات، أو تحو�ل مواد 

    .�شكل دقیق ماه�ة هذه المصطلحات  عّرف

الق�ام  "أما �النس�ة لتقد�م الخدمات فقد أدرج ضمنها �ل نشاط أو عمل یهدف إلى تقد�م خدمات من خالل  

�صفة �أعمال اإلصالح أو الص�انة أو الترم�م أو من خالل الق�ام بنشاطات تعتمد على العمل الیدوي  

 " .أساس�ة

 
 2002لسنة  36نظام الحرف والصناعات التقلیدیة والشعبیة والمتاجرة بھا رقم  13
مزاولتھا باعتبارھا مھنة رئیسة. ب. ان ): لمقاصد ھذا النظام، یشترط في الصناعة التقلیدیة ما یلي: أ . ان تتم 3المادة (

ترتكز ممارستھا بصورة اساسیة على العمل الیدوي. ج. ان تھدف الى تحویل مادة اولیة الى منتج مصنع بصورة نھائیة او 
 یكون نصف مصنع 

 2002المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقلیدیة، 50.17القانون رقم  14
ة: كل نشاط یغلب علیھ العمل الیدوي، یھدف إلى صنع منتجات، أو تحویل مواد، أو تقدیم  الصناعة التقلیدی   -1): "2(المادة  

 خدمات، وھي صناعة تقلیدیة إنتاجیة فنبة أو نفعیة، أو صناعة تقلیدیة خدماتیة....."
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 انتقادات   صدرت ،   15في لبنان   الحرفییننقا�ة  و الحرفیین اللبنانیین    تین:في لبنان، وعلى الرغم من وجود نقاب 

جراء العاملین في المنظمات الخیر�ة التقلید�ة أو في المنظمات غیر  مع األ  ن ال تتعامال   ألنهما  تینللنقاب 

في المحصلة، وفي ظل .  نهم �اتوا �شكلون شر�حة مهمة من القطاعأ الحكوم�ة �صفتهم حرفیین في حین  

غ�اب وضع قانوني رسمي واضح للحرفیین، ت�قى األولو�ة الیوم هي لتطو�ر الوضع القانوني الذي من 

 .16هم أفضل للقطاع و�ذلك وصول الحرفیین إلى الصحة والضمان االجتماعيشأنه أن �سمح �ف

ما تدخل في نطاق   إنتاجما إذا �انت عمل�ة  تصن�فتتوضح مما ورد أعاله شروط محددة وجازمة لعمل�ة 

 :  ومنهاأو ال، الصناعات التقلید�ة والتراث�ة  

مجموعة من الحزم التي ضمنها القانون للعاملین  تتم مزاولتها �مهنة رئ�س�ة، وهذا األمر ینتج عنه    أن -

 .في هذا المجال

االعتماد األساسي على العمل الیدوي، و�التالي است�عدت المنتوجات التي تقوم مصانع ومعامل تعتمد   -

 .كلً�ا أو جزئً�ا على اآلالت 

 . أن تقوم عمل�ة اإلنتاج بتحو�ل مادة ما إلى منتج مصَنع جزئي أو �َلي -

  .�الهو�ة الوطن�ة من جهة و�التراث �شكل أو �آخر ةعام   رة�صو ترت�ط  أن -

الفرصة للمنتج المحلي �أن �كون على مستوى منتوجات عالم�ة    إتاحةاحترام الجودة والنوع�ة بهدف   -

 . مشابهة

آل�ات تحدد الصفات المتوفرة في    قوانین متعددة ومحدثة�اإلضافة إلى الشروط المتعلقة �المنتوج، أدرجت  

 . اإلنتاج  فیهاوالبیئة المح�طة �األدوات المستعملة واألمكنة التي یتم العاملین في هذا المجال 

 
15The Handicraft Sector in Lebanon Market Research and Feasibility Study Report November  

2018, p. 43 
16The Handicraft Sector in Lebanon Market Research and Feasibility Study Report November  

2018, p. 44 
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 في القطاع  واإلعداد التدر�ب غ�اب )4

رغم أن هذه الصناعات تتطلب توافر ید عاملة ماهرة، إال أنها ُتت�ح فرص �بیرة للتدر�ب والتمكین   

أجهزة  و ال تتطلب راس مال ضخم    الیدوي،تعتمد على العمل    ف�ما أنهاجة اإلتقان والمهارة،  للوصول إلى در 

تاج غیر  إنمساحات جغراف�ة متواضعة، ومواد  و ماهرة،  /�ةعاملة مدرّ   ما تتطل�ه أیدٍ   جلّ ولكن  تقن�ة حدیثة،  

 .معقدة في مجملها

  لّ ظ  وفي.  معینة والمدارك المتعلقة بهان من تعلم حرفة  ا �مكّ �عتبر التدر�ب �التدرج المهني نمطً 

لى التجر�ة المغر��ة التي أنشأت  إمن اإلشارة    ا، ال بدّ دار�ً �ا و افتقار لبنان لإلعداد والتدر�ب المنظم قانون�ً 

  ا در��ً أكاد�م�ة الفنون التقلید�ة والتي تعتبر مؤسسة لتكو�ن األطر العل�ا في میدان الصناعة التقلید�ة وتوفر ت

جیل جدید   تأهیلوتتمثل مهمتها في    .ا من المستوى الرف�ع في مهن الصناعة التقلید�ةا وأكاد�م�ً مهن�ً   عدادا� و 

قادر�ن على حما�ة وتطو�ر تراث الفنون التقلید�ة  المؤهلین لخلق مقاوالت و المن المعلمین الحرفیین الش�اب 

طاع وأهمها �عتبر الصانع التقلیدي وتضم األكاد�م�ة عدة تخصصات في الق  .ا عن جد الوطن�ة المتوارثة أ�ً 

أو مقاولة أو تعاون�ة �حكم أنه    افردً   االفاعل الرئ�سي والمحوري لقطاع الصناعة التقلید�ة سواء �ان صانعً 

في تنظ�م القطاع وه�كلته عبر    ا �شكل محرك اإلنتاج في القطاع، وهذا ما �جعل الصانع التقلیدي مساهمً 

التكتل في جمع�ات وتعاون�ات أو مجموعات اقتصاد�ة. ومن ناح�ة أخرى تشكل وزارة الس�احة والصناعة  

التا�عة لها،    "كتا�ة الصناعة التقلید�ة والمدیر�ات الجهو�ة واإلقل�م�ة والمصالح الخارج�ة"ممثلة في    ،التقلید�ة

 .اع القط علىأبرز المؤسسات الوص�ة 

استرات�ج�ة التعل�م    التي تدورسجل حرفي هما جزٌء من المناقشات    و�نشاءإن مأسسة المؤشرات الحرف�ة  

والتقني. وهي حتمً  المهني  �طاقة  والتدر�ب  الحصول على  الممارسین حق  منح  المؤشرات على  ا تساعد 
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ج والحوافز االقتصاد�ة على  العضو�ة الرسم�ة التي تسمح لهم �االستفادة من برامج التدر�ب وتصر�ف اإلنتا 

 المواد الخام، إلخ.  

واإل  من شأن المهني  التدر�ب  مسألة  تاعداد  تنظ�م  معظم   حسینلمستمر  تنص  التقلید�ة حیث  الصناعة 

على شهادة   الحرفي  على ضرورة حصول  أو مؤسسات    صادرة عنالشروط  التدر�ب،  إحدى مؤسسات 

 التدر�ب المهني التا�عة للقطاع العام أو الخاص. 

   والتقلید�ة   الحرف�ة  الصناعات  قطاع  بتطو�ر  لكفیلةا  العامة  للس�اسات  العامة  السمات سا�ًعا:  

تتسم عمل�ة تطو�ر القطاع الحرفي في لبنان �ال�طء والتر�ث ألن هذه العمل�ة تتطلب الكثیر من  

الس�اسیین الداخلیین وترقب األوضاع غیر   واالستقرارفترات الهدوء    واقتناص الدراسات النظر�ة والتطب�ق�ة  

، اواقتصادً للبناني أمًنا وس�اسًة  �شكل عام وتأثیرها على الداخل ا  األوسطالمستقرة بدول الجوار ومنطقة الشرق  

 .وذلك لتحقیق الفائدة المرجوة منها

بهذا  متعلقة  عمل  وورشات  ندوات  وعقدت  وأ�حاث  دراسات  عدة  وضعت  الواقع  أرض  فعلى 

من تقد�مات ومساعدات المرجع�ات   لالستفادةنشاء نقا�ة الحرفیین الفنیین اللبنانیین  إ  االموضوع، وتّم أ�ًض 

من وزارة الصناعة ووزارة التجارة ووزارة    بدًءاالوزار�ة والمنظمات المحل�ة واألجنب�ة المهتمة بهذا الموضوع  

ت مصلحة خاصة لدعم القطاع الحرفي على  د فر ألى وزارة الشؤون االجتماع�ة التي  إالس�احة ووزارة الثقافة  

 .الصعد �افة

 وطن�ة قابلة للتطبیق؟  استرات�ج�ةوات التي ال بد أن تتضمنها أي أهم الخطما هي 

رسم س�اسات عامة مرت�طة �الرؤ�ة المقترحة في هذه الورقة والتي تهدف إلى إدماج القطاع   -

 مع قطاعات أخرى. 
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القانوني للمهنةإعادة   - التعر�ف المقترح لقطاع الحرف ذات    تحدید الوضع  من خالل اعتماد 

 ال�عد التراثي واإلبداعي �طر�قة تستند الى المعاییر األر�عة المحددة في التعر�ف.

 إنشاء سجل الحرف ذات الطا�ع التراثي واالبداعي. -

للعاملین لحسابهم   - التقاعد  التأمین الصحي وحقوق  تطو�ر وتنفیذ الصنادیق المشتر�ة لتوفیر 

 لخاص والحرفیین �أجر. ا

الحرفیین    امتزایدً   اعددً أن    العالمي  المستوى   على  الحظیُ التعاون�ة:    طراأل  نشاءإ  دعم - من 

�شكل م�اشر    هاتم ف�ه إدارة إنتاج المصنوعات الیدو�ة ومب�عاتتتنظ�ًما شبیًها �التعاون    �ختارون 

  تقوم من خالل اله�كل المشترك للتعاون�ة، أي اله�كل الذي �متلكه الحرفیون أنفسهم. غالً�ا ما  

الیدو�ة   الحرف  اإلنتاجتعاون�ات  و ال  على  القطاعات  المعارض.   التسو�قمتعدد  خالل  من 

�ة بتمكین  تسمح اله�اكل التعاون  الحكوم�ة،و�المثل، �النس�ة للمنظمات الخیر�ة والمنظمات غیر  

المهارات والتفاعل االجتماعي واألنشطة المدرة   صقلالفئات الضع�فة من السكان من خالل  

 للدخل. 

المناهج المهن�ة الحرف�ة و�ذلك األنشطة    فيجذب الش�اب الموهو�ین من خالل تضمین التدر�ب   -

 . الُمعتمدةالمدرس�ة الالمنهج�ة في المناهج الدراس�ة 

دو�ة في مكافحة الفقر وتنم�ة المناطق الر�ف�ة مما یؤدي إلى تبر�ر  االعتراف بدور الحرف الی -

 :س�اسات الحما�ة التي تشمل 

العمالء ومساعدتهم على التمییز بین الحرف الیدو�ة   لتثق�ففرض استخدام ملصق المنشأ   .1

 المنتجة محلً�ا والمستوردة 

یر إلى الثقافة والتراث  ز�ادة الضرائب الجمر��ة على المشغوالت الیدو�ة المستوردة التي تش .2

 .اللبناني
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األثر   .3 إلى  اإلشارة  خالل  من  المنتج  عالمة  ق�مة  من  یز�د  الذي  الملصق  تطو�ر  دعم 

 . اإل�جابي إلنتاج الحرف الیدو�ة على المجتمع

 :هذا �شمل. بناء قدرات منظمات الحرفیین، �ما في ذلك المجموعات الرسم�ة وغیر الرسم�ة  -

�الوصول إلى عضو�ة النقا�ات، �ما في ذلك الصنادیق المشتر�ة السماح للحرفیین األجانب   .1

 . للحرفیین

�ما في ذلك برنامج التدر�ب المهني الحدیث   تطو�ر برامج التدر�ب ودعم تطو�ر األعمال .2

المهن�ة   المدارس  تدر�ب .  النقاب�ة  طرواأل�التعاون مع  توفیر  البرنامج في  تتمثل أهداف 

ونقل   المهارات،  على  الحرف متقدم  إنتاج  نحو  القطاع  تحول  ودعم  والتقن�ة  التكنولوج�ا 

 . عال�ة الجودة

عم الم�ادرات القائمة التي تدمج  د   دمج الحرف الیدو�ة في قطاعي الس�احة والترف�ه من خالل  -

 . إنتاج الحرف الیدو�ة مع األنشطة الترفیه�ة والس�اح�ة

 القطاع؟ بهذا الثقة إلعادة الُفضلى الرؤ�ة هي ما

إلى    أ�ًضاحاجة    وتبرز.  استرات�ج�ة وطن�ة  بناء  على   للعمل  جل�ة   الحاجة  تظهر  الواقع،  هذا  أمام

إن وضع استرات�ج�ة وطن�ة متكاملة لقطاعات  .  إصالح مؤسسي وس�اسي �بیر لمواك�ة إعادة ه�كلة القطاع

�المشار�ة الس�اس�ة وتنفیذ أكثر �فاءة  الحرف الیدو�ة، في إطار عمل�ة شاملة تشار��ة، من شأنه أن �سمح  

 .لإلصالحات المطلو�ة

تفعیل  ل   المتنوعةیوجد عدد من المقترحات    ،سبیل تفعیل س�اسات للصناعات الیدو�ة والحرف�ة  وفي

الیدو�ة والحرف�ة تختلف ما بین     ة و�عالم�  ةوتسو�ق�   ةومال�   ةوتنظ�م�   إدار�ةس�اسات خاصة �الصناعات 

  :النحو التالي، وذلك على ةوتدر�ب�
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من �عتمد التصن�ف حسب طب�عة العمل �اعتماد فئتین    نجد تعدد التقس�مات والتصن�فات،    أمام -

عمال الحرف الیدو�ة في الخشب "وفئة    "الصلة،  ذات   الحرف  وعمال  الزجاج  وصانعوالخزافون  "

الصناع�ة والحرف  بین الحرف    مّیزو�عض الدول �المغرب    ".والنس�ج والجلود والمواد ذات الصلة

 اعتمدت   ف�ما  ،اعتماد مع�ار طب�عة المهنة  إلى  األخرى كما لجأت �عض التصن�فات  .  الخدمات�ة

یتم اعتماد    أنالواقع اللبناني، تقترح الورقة    إلىو�النظر    .على التمییز بین الر�ف والمدینة  أخرى 

لتصن�ف المهن داخل القطاع �غض    أساسي  �محدد سلسلة اإلنتاج    على   القائم مع�ار التصن�ف  

 . الجغرافي هاموقع  أو لمهنةاالنظر عن طب�عة 

 سحب   صعو�ة  تؤ�د   التي  السا�قة  التجارب   لىو�  لبنان،  في  والتنظ�مي  القانوني  الواقع  إلى  �النظر -

  الرئ�س�ة   المسؤول�ة  على  اإل�قاء  الدراسة  هذه  تقترح  المختلفة،  الحكوم�ة  الجهات   من   االختصاص 

 . االجتماع�ة الشؤون  لوزارة

مستقلة    هیئةإنشاء   - �الهیئة    تسمى  Autorité administrative indépendante  ِ /إدار�ة 

تحت   والیدو�ة  الحرف�ة  للصناعات  التنس�ق�ة  الهیئة  أو  الحرف�ة  للصناعات  وزارة    إشرافالوطن�ة 

المجتمع المدني لتبني  الشؤون االجتماع�ة وتكون مهمتها مساعدة الشر�ات والمؤسسات ومنظمات  

استرات�ج�ات وس�اسات وآل�ات مشتر�ة للتنفیذ و�نطاق زمني محدد ومؤشرات لق�اس نجاح الخطة  

�تم اخت�ار القائمین علیها من الناشطین في  و �شأن �عض القضا�ا وفق معاییر التنم�ة المستدامة،  

 مجال الصناعات الحرف�ة والیدو�ة. 

لصناعات الحرف�ة والیدو�ة والتقلید�ة وتنفیذها  لس�اسات عامة    اغةص� أعاله   المذ�ورة  الهیئة   تتولى -

مع منظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني �اقتراح مشار�ع   ات شراكإقامة  لبدء في  او   ،وتقی�مها

ترت�ط   مبتكرة  الحاجات   األساس�ة  �األعمالوم�ادرات  مع  وتتوافق  والیدو�ة  الحرف�ة  للصناعات 

 المجتمع�ة ومع الخطة العامة للدولة. 
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 التزام الحكومة �الشفاف�ة والنزاهة و�تاحة المعلومات للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. -

جوائز تقدیر�ة في مجال الصناعات الحرف�ة والیدو�ة مثل: شهادات تقدیر أو التكر�م في    إطالق -

 لمحافل الرسم�ة.ا

 .اإللزام�ةإدراج مناهج خاصة �الصناعات الحرف�ة والیدو�ة داخل الكتب التعل�م�ة  -

 مدارس حرف�ة ودبلوم حرفي.  و  ،الحرفي للتدر�ب  الوطني المعهد استحداث  -

إزالة العق�ات أمام الحرفیین وتقد�م المساعدة لهم �كافة الطرق والوسائل ووضع الضوا�ط التي تفید  -

 . �حیث توفر لهم الحما�ة وتسهل لهم ممارسة صناعتهم ،لكتحقیق ذ 

لتنسیق   - المدني  المجتمع  ومنظمات  الخاص  القطاع  بین  الحكومة  ترعاها  مشتر�ة  تحالفات  بناء 

 .الفاعلة  األطرافو��جاد خطة عمل مشتر�ة بین  هاالجهود المختلفة وتوحید 

الخاصة �الصناعات الحرف�ة    واألفكارالخبرات  عقد منتدى حواري بین الفاعلین المختلفین لت�ادل   -

الممارسات أو   ى �ل طرف إن على مستو   لدىوالیدو�ة، ومعرفة أبرز نقاط القوة ونقاط الضعف  

 .الخبرات 

القطاع الرسمي وذلك �النص   فيالحرفیین    �دماجو تحسین وتطو�ر اللوائح والمنظومة التشر�ع�ة    -

 . لتفادي التضارب وتعدد الجهات  واإلدار�ةالتنظ�م�ة  اإلجراءات على ضر��ة قطاع�ة له. وت�س�ط 

من المعاییر والخبرات والتوص�ات الدول�ة خاصة في هذه الصناعة التي تمیز فیها عدد   االستفادة -

 .من الدول

كز والمدن االمحافظات والمر   مستوى یدو�ة على  مسوح میدان�ة خاصة �الصناعات الحرف�ة وال  إطالق -

 .بنك من المعلومات عن أهم الصناعات والحرف التي تمیز �ل منطقة جغراف�ة  نشاءإل  والقرى 
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من التجارب الدول�ة في هذا المجال �تجارب دول عر��ة ال س�ما المغرب واألردن وتونس    االستفادة -

الصین والهند ونی�ال وفیتنام وتونس وغیرها  من    �ل  س�ماو�ذلك من تجارب دول غیر عر��ة ال  

 .من الدول

 من قبل القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني   المطلو�ة اآلل�ات 

الصناعات   - لتطو�ر  الخاص  المدني والقطاع  المجتمع  للعاملین في  الفن�ة والمهار�ة  القدرات  بناء 

  .الیدو�ة والحرف�ة

 .الحرف�ة والیدو�ة ومنتوجاتها إعداد نشرات دور�ة تخص الصناعات  -

على    واإلشراففي الصناعات الحرف�ة والیدو�ة والمشار�ة في المراق�ة    للتالمیذ وفیر فرص تدر�ب�ة  ت -

 . تدر�بهم في مواقع العمل وتوجیههم وتقو�م أدائهم

وص�اغة المناهج الدراس�ة للصناعات الحرف�ة والیدو�ة مع    هاالمشار�ة في تخط�ط البرامج و�عداد  -

 . عن البرامج التدر�ب�ة وتنفیذها  ًال فض اآلخر�نلفاعلین ا

والمعدات وتوفیر الخبرات المتخصصة والمشورة الفن�ة    �األجهزةالماد�ة وال�شر�ة    التسهیالت تقد�م   -

نشاطات  في  العمل  أصحاب  من  والمختصین  الخبراء  ومشار�ة  البرمج�ات  وتطو�ر  وتصم�م 

 .الصناعات الحرف�ة والیدو�ة

  �االحت�اجات ق�ام القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بتوفیر التنبؤات والتوقعات المرت�طة    -

 .عمل المستقبل�ة وتزو�د مؤسسات الدولة بهذه المعلومات المحل�ة لسوق ال

 

- . 
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