This campaign, launched in 2022, is led by civil society organizations,
crafts syndicates and cooperatives, craft practitioners, and other
individuals from diverse backgrounds.

Overview

'OUR
CRAFT
OUR
IDENTITY'
Campaign
'Our Craft Our Identity' campaign was conceived with the
aim of providing a legal framework for the Lebanese crafts sector.
In line with the Sustainable Development Goals 8 & 9, this
framework would grant economic, social, and cultural protection
to craftsmen and craftswomen to ultimately advance and develop
their sector.
The campaign is led by civil society organizations, crafts
syndicates and cooperatives, craft practitioners, and other
individuals from diverse backgrounds who share an interest in
the sector.

Did you know? Lebanon imports
its national symbols such as the
Lebanese flag.

The crafts sector is a key component of the Lebanese identity
with direct link to the national intangible heritage passed on
across generations.
Despite this importance, the Lebanese government has
neither provided the sector with adequate economic, cultural,
and social protection, nor sought to support and develop it to
keep abreast of market needs.
The Ministry of Social Affairs (MoSA) is the custodian of
the crafts sector in Lebanon. Here lies a key issue: mandating
MoSA with the crafts sector reflects the government’s view of
craftspeople as a vulnerable and marginalized group, whereas
this sector, in neighboring countries, generates considerable
economic value and a represents a key cultural component of
national identity.
The Ministry made multiple efforts but has come short of
drafting a law that organizes the sector.
To date, there are no clear notions or criteria for defining
crafts, as well as no updated and comprehensive mapping of
craftspeople in Lebanon.
This has resulted in the absence of cultural, economic, and
social protection for the sector, which, in turn, drove the youth
generation away from it, creating a major threat to the survival
of any craft.
As for craft practitioners, they have yet to unify their efforts
towards developing a common vision and single framework to
preserve and advance the sector.

Did you know? Archaeologists
have found evidence of the use of
pottery in Lebanon dating to the
Neolithic period, c. 5000 BCE1.
Did you know? Goat hair
weaving became almost extinct2
in Lebanon.
Did you know? ''The House of
the Lebanese Craftspeople,' a
forum for Lebanese craftspeople
to develop and market their crafts
locally and globally, was lost in
the aftermath of the civil war due
to corruption and negligence of
the authorities. Subsequently, it
now hosts a very small number
of craftspeople to promote their
production.

Maya Shames, Ancient Handicrafts in Rural Lebanon,
World History Encyclopedia, 23 April 2020.
2
Maha Kayal, Nasej el bust we el sajad (hiyakat al besot
we sajad) bil souf we chaar el maez) حياكة البسط والسجاد (من
( الصوف وشعر املاعزknotted pile carpets & goat-hair weaving),
The Encyclopedia of Crafts in Asia Pacific Region, 2016.
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Challenges facing the
Lebanese crafts sector
• Fragmentation of craftspeople due to the absence of a
formal definition for crafts.

• Competition from imported products.
• Raw material importation due to the erosion of the
production value chains.

• High prices of raw material imports.
• Reliance of craftspeople on tourism, thus exposing them
to nationwide disrupting events.

• Absence of an inclusive and unified framework for
craftsmanship efforts.

• No documentation of craftsmanship as a cultural value,
leading to the extinction of many crafts.

• Not granting crafts “Made in Lebanon” origin label.
• Craftspeople are not entitled to social security and health
insurance.

• Lack of studies and information on craftspeople in
Lebanon.

• Dwindling number of craft practitioners and the loss of
many crafts.

Why protect the crafts
sector in Lebanon?
Did you know? In Tunisia,
~400,000-300,000 craftspeople
work in this sector6.

Economic Argument
Notwithstanding all the challenges, the crafts sector bears
significant economic value according to a study conducted by
NAHNOO in 20203:

Did you know? In 2020, the
added value of the cultural and
creative production sector in
Italy amounted to 84.6 billion
euros7.

• Craftsmanship production and activity contribute to local

economic development by reducing unemployment and providing
suitable working opportunities for individuals or families to
sustain their livelihoods. Therefore, they drive the national GDP,
especially in remote areas.

• The crafts sector has the capacity to provide 1,547 job

opportunities4 (based on a sample of 429 craftspeople) across
different categories (wood, textile, etc.). This means that
craftsmanship is supporting a minimum of 1,500 families whose
livelihoods rely on the revenues from this sector.

• The annual value-added contribution of Lebanese craftspeople

to the country is estimated at USD18,972,153.5 (based on
a sample of 429 craftspeople)5. This number represents the
minimum value and can be much higher if accounting for all
the crafts in the country, and if the government showed more
interest in providing the needed support and protection for
Lebanese craftsmanship.

• Failure of ministries to assume an active role in protecting
and fostering the crafts sector as per their mandates.

Report on the Economic Value of the Crafts Sector in Lebanon, RPS
MENA, September 9, 2020.
4
Ibid
5
Ibid
6
Working paper by Ali Murad, in collaboration with NAHNOO, on
the legal status of crafts in developing appropriate public policies for
Lebanese crafts, 2021.
7
Arts and cultural industry in Italy - statistics & facts, Statista Research
Department, 1 October 2021.
3
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Summary of policy recommendations
for the crafts sector
Sociocultural Argument

• The essence of crafts lies in their cultural

value and creativity of the craftspeople who are
creating products of quality and uniqueness. These
products showcase sophistication and originality
that represent thousands of years of tradition and
culture.

• In 2007, Lebanon ratified the 2003 Convention

for the Safeguarding of the Intangible Cultural
Heritage (UNESCO) which considers traditional
craftsmanship as part of the intangible cultural
heritage. It is widely acknowledged that supporting
intangible cultural heritage strengthens the
national identity and social value of a community,
ensuring individuals have a sense of belonging to
and inclusion in their society.

• Lebanon is home to diverse types of crafts and
handicrafts. They are classified into 20 categories:
- Artisan drawing
- Blacksmiths
- Decorators, Glass and Ceramics
- Embroiderers
- Engravers
- Handicraft workers in wood and baskets
- Harness and Saddle Makers
- Jewelry and Gold Engravers
- Metal Making
- Milliners and Hatmakers

Did you know? The Palestinian “Keffiyeh” embroidery
is one of the forms of cultural resistance, becoming a
symbol of solidarity with Palestinians across the world 10.

- Patternmakers Markers: Textile Products,
Leather Garments and Gloves
- Plastics-Product Makers
- Potters and Related Clay and Abrasive
Formers
- Precision-Instrument Makers- Watch
Makers
- Soap Makers
- Stone Carvers
- Tailors
- Upholsterers
- Glass formers

• The 2020 mapping of 429 Lebanese craftspeople

revealed that a large portion (32.40%) inherited and
learned their craft from their ancestors, indicating
that the heritage factor was the biggest motive for
many to undertake their craft8.

• Furthermore, around 43.12% of the 429

craftspeople believe that the historical features in
their areas were a main reason of their operation,
revealing a high linkage between the area and
geography and the values of Lebanese crafts9.
All the above underlines the high cultural and
social value of Lebanese craftsmanship that should
be safeguarded.

Did you know? The Sejnane pottery in Tunisia is
included in UNESCO’s list of intangible cultural
heritages of humanity 11.

Report on the Economic Value of the Crafts Sector in Lebanon, RPS MENA, September 9, 2020.
Ibid
10
How the Palestinian keffiyeh became a symbol of resistance, Qatar Foundation, 19 September 2021 (www.qf.org.qa).
11
Decision of the Intergovernmental Committee: 13.COM 10.B.38, 2018 (www.ich.unesco.org).

As an outcome of the study, a list of policy
recommendations emerged for protecting and
developing the Lebanese crafts sector:
1. Redefining the legal status of the profession
by adopting a clear definition of the crafts sector
with regards to its intangible cultural heritage
dimension, followed by the development of
specific determinants for crafts in the definition;
2. Ministries should recognize crafts as part of
Lebanon’s intangible cultural heritage, and draw
public policies integrating the sector with other
relevant ministries’ mandates
3. Enacting a law and effective policies that
define craftspeople as a registered entity with a
system of social care, establish working standards,
and help craftspeople to develop within a
productive sector that is highly anchored around
a circular economy perspective;

• Increase customs duties/taxes on

imported handicrafts that refer to Lebanese
culture and heritage.
• Support the development of the trade
label to drive the value of the product by
indicating the positive impact of handicraft
production on society.
7. Attracting talented youth by embedding
training in the vocational curriculum as well as
supplementary school activities in the approved
programs to ensure innovation and sustainability
in craft knowledge, production and techniques;
8. Developing and implementing mutual funds
to provide health insurance and retirement
benefits for self-employed craftspeople;
9. Integrating handicrafts into the tourism and
entertainment sectors by supporting existing
initiatives;

4. Developing an artisan database by upscaling
mapping efforts of existing artisans in the
country, and creating a registry of traditional and
creative crafts;

10. Given that municipalities are mandated
with public benefit activities, they should be
developing local policies to support the craft
sector;

5. Supporting the creation of collaborative
frameworks between designers, craftspeople and
specialized industries to solidify creative and
cultural production chains;

11. Redefining policies by reflecting the 2030
SDGs and recognizing craftsmanship as a
catalyst of development;

6. Recognizing the role of handicrafts in
combating poverty and developing rural areas,
thus providing a solid basis for the protection
policies:
• Enforce the use of the origin label
to educate customers and help them to
distinguish between locally produced and
imported handicrafts.

12. Devising collaborative frameworks that
enable vulnerable groups through upskilling,
networking, and income-generating activities.
Did you know? In 1911, Lebanon was producing
hundreds of kilograms of raw silk and exporting to Lyon,
France. In 2022, however, silk production in Lebanon
is on the verge of extinction 12.

8
9
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Samar Kadi, Silk Museum keeps memory of Lebanese industry alive, The Arab Weekly, 21 October 2018.
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Craftsmen Division
by District
This map is constantly updated accordingly with
the expansion of the data base.

Moving Forward
Based on the policy paper that was concluded, the
campaign team, in collaboration with craftspeople,
developed a law proposal that defines those artisans
and ensures their social, economic, and cultural
protection.

2. Regarding the criteria set for this sector,
they include:

1. The law proposal defines craftsmen and
craftswomen as 'the person engaged in creative
industries, and every natural or legal person
practicing individually or as part of a production
chain - constituting an integrated crafts work - a
traditional handicraft that is associated with national
heritage and cultural legacy, or an innovative
modern craft within a circular economy, requiring
professional qualifications, professionalism,
creativity, skill ingenuity, technical sophistication,
and specialization in handicrafts, transmitting in
their work creativity, culture, history and traditions,
generating income from their handwork output,
seeking to convert raw materials into handicraft
products, and manufacturing handicraft products
either completely manually, or by hand tools, or even
by mechanical means, provided that manual labor
remains the most important and basic component
of the final product and that machines are only used
as secondary means and when necessary.'

For more information

ْFollow the campaign on the website and social media pages:

/8

a. The activity performed must
be creative and associated with the
tangible and intangible heritage of the
country or specific areas, notably rural
or urban areas, by means of inherited
skills at family or regional level.
b. The activity must revolve more
around handwork than large or
medium sized industrial tools.
c. The craftsmanship must reflect
its heritage and revolve primordially
around manual labor across most
production stages by converting
raw materials into final or semi-final
products bearing an artistic and
creative significance. The activity must
constitute an integrated production
chain, and must be socially and
culturally associated with the place
of production or residence of sector
workers, be it in rural or urban areas.

تقسمي الحرفيني
حسب األقضية
ماذا بعد؟

ـاء عــى الملخــص الــذي جــرى إعــداده ،قــام فر يــق
بنـ ً

احلملــة ،بالتعــاون مــع احلرفيــن ،بإعــداد مقــرح قانــون
للحرفيني احلماية
يعرف احلرفة ويضع لها معايري ويضمن
ّ
ّ
االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة.
 .1يف التعر يــف" ،يعتــر حرفي ـ ًا مبفهــوم هــذا القانــون،
العامــل يف الصناعــات اإلبداعيــة ،وكل شــخص طبيعــي
أو معنــوي ميــارس مبفــرده أو ضمــن سلســلة إنتــاج تشـ ّـكل
عمــاً حرفي ـ ًا متكامــاً  ،حرفــة يدو يــة تقليديــة مرتبطــة
بالــراث واإلرث الثقــايف الوطــي ،أو حرفــة حديثــة مبتكــرة
مؤهالت مهنية
تاسهــم يف االقتصــاد الدائــري ،وتتطلب
ّ
وختصص ًا
واحرتافـ ًا وإبداعـ ًا ومهــارة وبراعــة وحذاقــة تقنية
ُّ
يف الفنــون اليدويــة ،وينقــل يف عملــه اإلبــداع والثقافــة
والتــارخي والتقاليــد ،وجيــد رحبــه يف نتــاج عملــه اليــدوي،
ويعمــل عــى حتويــل المــواد األوليــة إىل منتجــات حرفيــة،
إما يدو ّي ًا بشكل كامل ،أو بواسطة
ويصنع منتجات حرفية ّ

األدوات اليدويــة ،أو حــى بالواسئــل الميكانيكيــة ،برشط
ـدوي المبــارش المكـ ّـون األهـ ّـم
أن يظـ ّـل مقــدار العمــل اليـ
ّ
واألاسيس يف المنتج الهنايئ ،وأ ّال يتم االعتماد عىل اآلالت
إال بصــورة ثانويــة وعنــد الــرورة".

للزميد من املعلومات

تابعوا احلملة عىل موقعها اإللكرتوين وصفحاهتا عىل:
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يتم حتديث اخلريطة باستمرار

 .2تشمل المعايري المحددة لهذا القطاع:
أ -ارتبــاط النــاط باإلبــداع وبــاإلرث المــادي
وغــر المــادي للبلــد أو لبعــض المناطــق عــى حنــو
خــاص وبالمــكان الريفــي أو المديــي ،أكان مــن
خــال مهــارات متوارثــة عــى المســتوى العائــي أو
المناطقــي.
ب -ارتباط الناشط بدرجة كبرية بالعمل اليدوي،
أكرث منه باألدوات الصناعية الكبرية أو المتوسطة.
ج -ارتباط الناشط احلريف بالطابع الرتايث وارتكازه
بشــكل أاسيس عــى المهــارات اليدويــة يف معظــم
مراحل إنتاجه ،وذلك عرب حتويل المواد األولية إىل
ُمنتج هنايئ أو غري هنايئ حيمل طابع ًا فني ًا إبداعي ًا،
تؤمن عمالً حرفي ًا متكامالً ،
ويشكّ ل سلسلة إنتاج ّ
مع ارتباطه اجتماعي ًا وثقافي ًا مبكان اإلنتاج أو مكان
إقامــة العاملــن يف القطــاع ،ســواء أكان ذلــك يف
الريف أو يف المدينة.

الحجج الثقافية واالجمتاعية

• يتجىل جوهر احلرف يف قيمهتا الثقافية وإبداع ممارسهيا الذين
ُظهــر المنتجــات
يصنعــون منتجــات فر يــدة وعاليــة اجلــودة .وت ِ
احلرفيــة التطــور واألصالــة المتوار َثـ ْـن عــر آالف الســنني مــن
التقاليــد والثقافــة.
• صادقــت احلكومــة ال ّلبنانيــة عــام  2007عــى اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ صــون
الرتاث الثقايف غري المادي لعام ( 2003اليونسكو) ،اليت تعترب
الصناعات احلرفية التقليدية تراث ًا غري مادي .وكما هو معروف،
فــإن الــراث الثقــايف غــر المــادي يعــزز الهويــة الوطنيــة والقيمــة
االجتماعيــة ألي جمتمــع ،ويضمــن كذلــك شــعور الفــرد باالنتمــاء
واالندمــاج يف جمتمعــه.
مقســمة حبســب
• تتنــوع الصناعــات احلرفيــة يف لبنــان ،وهــي
ّ
وزارة الشــؤون االجتماعيــة إىل  17حرفــة وهــي:
 صناعة اخلزف والفخار صناعة اخلزف والفخار األرتزيانا صناعة الزجاج المنفوخ اليدوية صناعة البورسلني الفين صناعة النحاسيات صناعة الرثيات والمرايا الرشقية احلفر الفين عىل اخلشب -صناعة السكاكني اجلزينية

هــل تعلم؟ يشــكل تطريز الكوفية الفلســطينية أحد أشــكال
المقاومــة الثقافيــة ،وقــد تحولــت إلــى رمــز للتضامــن مــع
الشــعب الفلســطيني فــي أنحــاء العالــم كافــة .10
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 صناعة العبايات والرشاشف اليدوية صناعة الهدايا وعالقات المفاتيح احلياكة اليدوية حياكة السجاد اليدوية التعتيق الفين صناعة األلعاب الرتاثيةالمطعم بالموزاييك
 صناعة اخلشبّ
 صناعة المنمنمات والموزاييك الرســم الفــي عــى الزجــاج والفخــار والســراميكواألقمشــة
 الرســم الفــي عــى الزجــاج والفخــار والســراميكواألقمشــة
عينة الـ 429حرفي ًا يف لبنان عام  2020أن
• ّيتضح من خالل ّ
أغلبيــة احلرفيــن ،أي  32.40%ممــا جمموعــه ِ 429حرفي ـ ًا ،ورثــوا
حرفهتــم وتعلموهــا مــن أجدادهــم ،مــا يظهــر أن عامــل الــراث
8
احلرفيني خلوض هذا المجال.
يشــكل الدافــع األقــوى لكثــر مــن
ّ
• فضــاً عــن ذلــك ،يعتقــد حــواىل  43.12%مــن احلرفيــن
(مــن عينــة الــ )429أن اخلصائــص التارخييــة لمناطقهــم شــكلت
السبب الرئييس لعملهم ،ما يظهر االرتباط الوثيق بني المنطقة
9
واجلغرافيــا مــن جهــة ،وقيمــة احلــرف ال ّلبنانيــة مــن جهــة أخــرى.
يؤكّ ــد كل مــا ســبق عــى القيمــة الثقافيــة واالجتماعيــة العاليــة
للعمــل احلــريف الــذي جيــب صونــه يف لبنــان.
هــل تعلــم؟ ُأدرج فخــار ســجنان فــي تونــس فــي قائمــة
اليونســكو للتــراث الثقافــي غيــر المــادي للبشــرية .11

 8تقرير إظهار القيمة االقتصادية للقطاع ِ
الحر ّيف يف لبنان RPS MENAأ  9 ،أيلول .2020
 9املرجع نفسه.
 10الكوفية الفلسطينية ،عنوان الثورة عىل االحتالل ،ونضال الفلسطينيني يف الداخل وحول العامل ،مؤسسة قطر 19 ،أيلول .)www.qf.org.qa( ،2021
11قرار اللجنة الحكومية الدولية.(www.ich.unesco.org) 2018، 13.COM 10.B.38 :

ملخص السياسات
العامة لقطاع الحرف
أفضت نتاجئ الدرااست اليت أجريناها إىل قامئة توصيات

من أشهنا محاية قطاع احلرف اللبناين والهنوض به:

 .1إعادة حتديد الوضع القانوين للمهنة باعتماد تعريف

واضح لقطاع احلرف وربطه بالطابع الرتايث الثقايف غري المادي،

دات خاصة للحرف.
حمد ٍ
واستتباع ذلك بتضمني التعريف ّ

مكونات
 .2جيب أن تتعامل الوزارات مع احلرف عىل أهنا من ّ

الرتاث الثقايف غري المادي ،وأن ُيصار إىل دجم القطاع احلريف يف
نطاق اختصاص وزارات أخرى ذات صلة.

باحلرفيني
 .3إقرار قانون وتطبيق سيااست فعالة لالعرتاف
ّ

وتسجيلهم يف نظام الرعاية االجتماعية ،إىل جانب وضع

معايري لعملهم وماسعدهتم يف التطور والنمو كقطاع إنتاجي
يرتكز بدرجة كبرية عىل مفهوم االقتصاد الدائري.

 .4إعداد قاعدة بيانات باحلرفيني من خالل التوسع جبهود

مسح احلرفيني احلاليني يف البالد ،وإناشء سجل باحلرف
التقليدية واإلبداعية.

المصممني
 .5دعم إناشء ُأطر عمل تعاونية جتمع بني
ّ

واحلرفيني والصناعات المتخصصة لتطوير سلسلة اإلنتاج

الثقافية واإلبداعية.

 .6االعرتاف بدور احلرف اليدوية يف حماربة الفقر وتنمية

المناطق الريفية ،ما يعلل السيااست احلمائية:

• فرض استخدام عالمة المنأش لتثقيف العمالء

وماسعدهتم يف التميزي بني المصنوعات احلرفية
ا ُلمنتجة حملي ًا وتلك المستوردة.

• زيادة الرسوم اجلمركية عىل المصنوعات احلرفية

اللبنانيني.
تعب عن الثقافة والرتاث
المستوردة اليت ّ
َ

• دعم تطوير العالمة التجارية لرفع قيمة المنتجات،

مبا يظهر التأثري اإلجيايب لإلنتاج احلريف اليدوي عىل
المجتمع.

 .7جذب الشبان والاشبات الموهوبني والموهوبات عرب

إدخال التدريب يف المناهج المهنية واألنشطة المدرسية

اإلضافية يف الرباجم المعتمدة لتعزيز االبتكار واالستدامة يف
المعرفة واإلنتاج والتقنيات احلرفية.

 .8إناشء وتفعيل الصناديق التعاضدية لتوفري التأمني

الصحي واستحقاقات التقاعد للحرفيني العاملني حلاسهبم
اخلاص.

 .9دجم احلرف اليدوية يف القطاعات السياحية والرتفهيية من

خالل دعم المبادرات القامئة والرامية إىل حتقيق ذلك.

 .10صياغة سيااست حملية تدعم قطاع احلرف من قبل

تصب يف مصلحة
البلديات ،ألهنا معنية باألنشطة اليت
ّ
العموم.

مراعاة ألهداف
 .11إعادة النظر يف السيااست المتبعة
ً

التنمية المستدامة لعام  2030واالعرتاف بدور العمل احلريف
كعامل ّ
حمفز للتنمية.

 .12دعم إناشء األطر التعاونية اليت تسمح بتمكني الفئات

الضعيفة من السكان من خالل صقل المهارات وحتفزي
التفاعل االجتماعي واألنشطة المدرة للدخل.

هــل تعلــم؟ فــي عــام  ،1911كان لبنــان ينتــج مئــات
الكيلوغرامــات مــن الحريــر الخــام ويصدّرهــا إلــى مدينــة ليون
الفرنســية .أمــا فــي عــام  ،2022فإنتــاج الحريــر اللبنانــي بــات
علــى وشــك االنقــراض .12
12سمر القايض( Silk Museum keeps memory of Lebanese industry alive ،متحف الحرير يخلد
ذكرى الصناعة اللبنانية)  21، The Arab Weeklyرشين األول .2018
ت
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ملــاذا نريــد حمايــة
هــذا القطــاع؟
الحجج االقتصادية

بالرغم من كل التحديات ،ال يزال هذا القطاع حيتفظ بقيمة اقتصادية
"حنن" ســنة  3 ،2020تتمثل يف ما ييل:
وفق ًا لدراســة أجرهتا مجعية
ُ

ّ
التحدايت اليت يواجهها
القطاع الحريف يف لبنان
تشتت احلرفيني بسبب عدم اعتماد تعريف رسمي للحرف.
• ّ
• منافسة البضائع المستوردة من اخلارج.
• استرياد المواد األاسسية من اخلارج بسبب تآكل سلسلة اإلنتاج
األولية المستوردة.
• ارتفاع أسعار المواد
ّ
• اعتماد احلرفيني عىل السوق السياحي ،ما جعلهم عرضة لألحداث
المختلفة يف لبنان.
وموحد للجهود احلرفية.
• غياب إطار جامع
َّ
أدى إىل اختفاء الكثري
• عدم توثيق العمل احلريف كقيمة ثقافية ،ما ّ
من احلرف.
نع يف لبنان".
"ص َ
• عدم منح احلرف هشادة منأش ُ
• حرمان احلرفيني من االستفادة من الضمان الصحي واالجتماعي.
• قلة الدرااست والمعلومات المتوفرة عن احلرفيني يف لبنان.
• تقلص عدد احلرفيني يف لبنان واختفاء الكثري من احلرف.
• عدم اضطالع الوزارات المختلفة بدور فاعل حسب اختصاصاهتا
حلماية قطاع احلرف ودعمه.

/4

احلرفيــان يف التنميــة االقتصاديــة المحليــة من
• ُيهســم اإلنتــاج والنــاط
ّ
خــال خفــض معــدل البطالــة وتوفــر فرص عمل مناســبة لألفراد واألرس
لالعتيــاش مهنــا .لذلــك ،فــإن القطــاع احلــريف يعزّ ز النــاجت المحيل اإلمجايل،
ال ســيما يف المناطق النائية.

هــل تعلــم؟ فــي تونــس  300إلــى
 400ألــف حرفــي وحرفيــة يعملــون
فــي هــذا القطــاع .6
هــل تعلــم؟ فــي  ،2020بلغــت
القيمــة المضافــة ألنشــطة اإلنتــاج
الثقافــي واإلبداعــي فــي إيطاليــا
 84.6مليــار يــورو .7

4
(بناء عىل عينة
• يوفر قطاع احلرف فرص عمل حلواىل  1,547عامالً
ً
مكونــة مــن  429حرفي ـ ًا) يف خمتلــف فئاتــه (اخلشــب والنســيج ومــا إىل
ّ
ذلــك) .ويعــي ذلــك أن المهــن احلرفيــة تدعــم  1,500أرسة عــى األقــل
تعتمــد عــى المداخيــل الــي يؤمهنــا القطــاع.

للحرفيني يف البالد حبواىل
ُقدر الماسهمة السنوية بالقيمة المضافة
•ت ّ
ّ
ً 5
مكونة من  429حرفيا).
 18,972,153.5دوالر ًا أمريكي ًا
(بناء عىل عينة ّ
ً
ّ
وميثــل هــذا الرقــم احلــد األدىن مــن القيمــة المضافــة للقطــاع ،إذ ميكــن
الوصــول إىل أعــى مــن ذلــك بكثــر يف حــال أخذنــا يف عــن االعتبــار مجيــع
احلــرف الموجــودة يف البــاد .وقــد أبــدت احلكومــة اهتمام ـ ًا أ كــر بتوفــر
الدعــم واحلمايــة ّ
اللزمــن للصناعــة احلرفيــة يف لبنــان.

 3تقرير إظهار القيمة االقتصادية للقطاع ِ
الحر ّيف يف لبنان 9، RPS MENA ،أيلول .2020
 4املرجع نفسه.
 5املرجع نفسه.
 6ورقة عمل من إعداد عيل مراد بالتعاون مع جمعية "نح ُن" حول الواقع القانوين
للصناعات الحرفية يف إطار وضع السياسات العا ّمة املناسبة للحرف اللبنانية.2021 ،
 7صناعة الفنون والثقافة يف إيطاليا – إحصائيات وحقائق ،إدارة األبحاث لدى ستاتيستا،
 1ترشين األول .2021
أ
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ملحة عامة

حملة
'حرفتنا
هويتنا'

هتدف محلة "حرفتنا هويتنا" إىل توفري إطار قانوين لقطاع احلرف
يف لبنــان ،مــن أجــل تأمــن احلمايــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
للحرفيــن ،مبــا يتماهــى مــع "أهــداف التنميــة المســتدامة رقــم  8و"9
ّ
للهنــوض هبــذا القطــاع.
تتألــف احلملــة مــن مجعيــات مدنيــة ،نقابــات ،تعاونيــات حرفيــة،
حرفيــن وحرفيــات ،باإلضافــة إىل أفــراد مهتمــن هبــذا القطــاع مــن
ّ
متنوعــة.
خلفيــات
ّ

مكون ًا أاسسي ًا من مكونات الهوية اللبنانية،
ُي َ
عتب القطاع احلريف ّ
وذلك الرتباطه بالرتاث غري المادي الذي توارثته األجيال عرب التارخي.
بنانية
وعىل الرغم من
تؤمن له الدولة ال ّل ّ
ّ
أهمية هذا القطاع ،لم ّ
احلمايــة االقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة ّ
اللزمــة ،كمــا لــم تعمــل
عــى دعــم هــذا القطــاع وتطويــره ليوا كــب احتياجــات الســوق ،علم ـ ًا
بنانيــة.
مكونــات الهويــة ال ّل ّ
أنــه ُيعـ ّـد مكون ـ ًا ثقافي ـ ًا أاسســي ًا مــن ّ
الوصية عىل القطاع احلريف
ُعتب وزارة الشؤون االجتماعية اجلهة
ت َ
ّ
احلرفيني حتت وصاية
فوضع
يف لبنان ،وهنا تكمن المشكلة األوىل.
ُ
ّ
احلرفيــن عــى
وزارة الشــؤون االجتماعيــة يعكــس نظــرة الدولــة جتــاه
ّ
مهمشــة وضعيفة .يف المقابل ،يكتســب هذا القطاع قيمة
ّأنم فئة ّ
اقتصاديــة عاليــة يف البلــدان المجــاورة.
فضــاً عــن ذلــك ،لــم تنجــح الــوزارة ،وبالرغــم مــن جهودهــا
المختلفــة ،يف تطويــر قانــون ّ
ينظــم هــذا القطــاع.
فما من تعريف للحرف حىت اآلن ،وال ُوضعت لها معايري ،ولم
للحرفيــن يف لبنــان.
ُيـ َـر مســح حمـ ّـدث واشمــل
ّ
أدى ذلــك ك ّلــه إىل غيــاب احلمايــة الثقافيــة واالقتصاديــة
ّ
واالجتماعيــة لــه ،وهــذا بــدوره جعــل األبنــاء واجليل الــاب يبتعدون
عــن هــذا القطــاع ،مــا هيـ ّـدد وجــود احلــرف واســتمراريهتا.
احلرفيون يف توحيد جهودهم لتطوير رؤية
يف المقابل ،لم ينجح
ّ
موحــد إلنقــاذ هــذا القطــاع والهنــوض بــه.
مشــركة ووضــع إطــار عمــل
ّ

هــل تعلــم؟ لبنــان يســتورد رمــوزه
الوطنية مــن الخارج ،كالعلــم اللبناني.

هــل تعلــم؟ عثــر علمــاء اآلثــار علــى
أدلــة علــى صناعــة الفخــار فــي لبنــان
تعــود إلــى العصــر الحجــري الحديــث،
أي  5,000ســنة قبــل الميــاد.1

هل تعلم؟ أصبح النســج بشــعر الماعز
حرفة شــبه منقرضة 2فــي لبنان.

هــل تعلــم؟ "بيــت المحتــرف اللبنانــي"
ُفقِد بعــد الحرب األهلية نتيجة فســاد
الســلطات وإهمالهــا لــه ،ولــم يبــقَ
فيــه إال عــدد محــدود مــن الحرفييــن
لترويــج إنتاجهــم ،بعــد أن كان منتــدى
لتمكيــن الحرفيين اللبنانييــن من تطوير
حرفهــم وتســويقها.

 1مايا شمس( Ancient Handicrafts in Rural Lebanon ،الحرف اليدوية القدمية يف
الريف اللبناين)  23 ،World History Encyclopedia،نيسان .2020
 2مها كيال ،حياكة البسط والسجاد من الصوف وشعر املاعز،
The Encyclopedia of Crafts in Asia Pacific Region، 2016.
ن
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حرفيــن وحرفيــات،
تتألــف احلملــة مــن مجعيــات مدنيــة ،نقابــات ،تعاونيــات حرفيــة،
ّ
متنوعــة .تــم إطــاق هــذه احلملــة ســنة .2022
باإلضافــة إىل أفــراد مــن خلفيــات
ّ

