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، وتعهدها  إن تاريخ دولة الكويت احلافل في مجال الشراكة مع الدول اإلفريقية ودعم األنشطة اإلمنائية فيها 
مبواصلة ذلك الدعم عبر كل املؤسسات الرسمية والقطاع اخلاص ، لهو الدليل على حرص دولة الكويت على استقرار 

هذه الدول ومؤشر يؤكد عمق العالقات الكويتية اإلفريقية .

وتأتي استضافة دولة الكويت للقمة العربية اإلفريقية على أرضها ترجمة ملضامني النطق السامي حلضرة صاحب 
السمو أمير البالد املفدى الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح ـ حفظه الله ورعاه ـ بضرورة التواصل والتعاون مع 
دول وشعوب العالم بـأسره ومنها دول القارة اإلفريقية نظرًا للتداخل اجلغرافي والتاريخي واالقتصادي والثقافي بني 

الدول العربية واإلفريقية .

ثقافية  فعاليات  بتنظيم   ، واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  يقوم   ، السامية  التوجيهات  وانسجاما مع 
تسلط الضوء على اإلرث العربي اإلفريقي ، وذلك احتفاال بهذه املناسبة ، ومن بني هذه الفعاليات نشاطًا للحرف 
والعرب  اإلفريقيون  احلرفيون  بها  يقوم  وورشة عمل  متميزة  لقطع  يتضمن معرضًا  اإلفريقية  التقليدية  اليدوية 

كلمة
معالي الشيخ  / سلمان صباح السالم احلمود الصباح

وزير اإلعالم ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
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معالي الشيخ  / سلمان صباح السالم احلمود الصباح
وزير اإلعالم ووزير الدولة لشئون الشباب

رئيس املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
دولة الكويت

الفعالية  لهذه  التحضير  مت  وقد   ، والتنفيذ  التصميم  في  وإبداعهم  الزوار  أمام  مهاراتهم  وإبراز  أعمالهم  بعرض 
ميثل  حيث  العاملي،   احلرف  مبجلس  أفريقيا  إقليم  وبني  والباسيفيك  آسيا  إقليم  رئاسة  بني  والتنسيق  بالتعاون 
إفريقيا أربعة وثالثون حرفيًا من أربع وعشرين دولة أفريقية ، باإلضافة إلى حرفيني من دول عربية ، من بينها دولة 

الكويت املضيفة. 

 وبهذه املناسبة يسعدنا أن نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للرئاسة احلالية إلقليم آسيا والباسيفيك ومقرها 
دولة الكويت )2013-2016(  على ما قامت به من جهود حثيثة للتنسيق مع إقليم أفريقيا مبجلس احلرف العاملي 
من اجل إقامة هذه الفعالية للحرف اليدوية التقليدية ، متمنني ملجلس احلرف العاملي ) الدولي ( النجاح والتوفيق 
في مهامه الرامية إلى احلفاظ على احلرف اليدوية والى خدمة احلرفيني خاصة في إفريقيا والدول العربية وبذل 

اجلهد في العمل على حتسني أوضاعهم وتأمني سبل العيش لهم .
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The State of Kuwait’s long history of partnership with the African nations and its commitment to maintain such support 
through all official institutions and the private sector, represents a clear evidence of the efforts of the State of Kuwait in 
promoting the stability of the African countries, and also an indicator that confirms the depth of the Kuwaiti-African relations.

The hosting of the Third Arab-African Summit by the State of Kuwait is an interpretation to the content of the majestic 
statement of His Highness the Amir Sheikh/ Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (may Allah protect him) regarding  the necessity 
of communication and collaboration with the countries and people of the whole world including those of the African continent, 
mainly because of the geographical, historical, economic and cultural bonds between the Arab and African countries. 

In faithfully implementing the majestic directives, the National Council of Culture, Arts & Letters organizes cultural events 
that shed light on the Arab – African heritage through celebrating this occasion. Amongst these events, there will be an “African 
Traditional Handicrafts Week” event, which includes an Exhibition of distinctive artworks, as well as a workshop in which 
African and some Arab artists present their products and practice their crafts in front of the visitors,  thus demonstrating their 
technical skills in accomplishing the product as well as their creativity in designing and executing  such work. Preparation for 
this event was made in collaboration and coordination between the Presidency of WCC- Asia Pacific Region and the WCC-Africa 
Region, where Africa is represented by (34) thirty four artists from (24) twenty four African countries, in addition to some Arab 
countries including the State of Kuwait, being the host.

On this occasion, we are pleased to extend our utmost thanks and appreciation to the current Presidency (20162013-) of 
the Asia-Pacific Region,  the current Headquarter of which is in the State of Kuwait, for the diligent efforts they put forth to 
coordinate with Africa – Region of the World Crafts Council for holding this traditional handicrafts event. Wishing the World 
Crafts Council progress in its mission that aims at preserving the handicrafts and at serving the crafts artisans all over the 
globe, to improve their conditions and secure their means of livelihood.

Sheikh/ Salman Sabah Al-Salem Al-Humoud Al-Sabah
Minister of Information, State Minister for Youth Affairs, & 

Chairman of The National Council for Culture, Arts & Letters 
State of Kuwait

Statement of 
His Excellency Minister of Information, State Minister for Youth Affairs,

 & 
Chairman of The National Council for Culture, Arts & Letters
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Par son attachement à la cooperation étroite avec les Etats africains, le soutien constant apporté à cétte cooperation par les organismes publics et 
le sector privé, l’histoire de l’Etat du Koweit fait preuve de souci évident en vue d’assurer la stabilité et les moyens efficaces capables de résoudre les 
problèms auxquels ces Etats se trouvent affrontés. Cela fait état de la profondeur des relations afro-Kowaitieners. 

En accueillont un Sommet Arabo-Africain, le Koweit traduit fidèlement  le contenu du discours de son Altesse l’Emir du Koweit, le Shaykh Sabah al-
Ahmad al-Jaber al-Sabah, appellant à la necessité de renforcer les rapports  d’ inter-communication et de coopération avec les Etat et les peuples du 
monde entier, dont évidenment les Etats africains.  Nous signalons plus spécialement que la coopération arabo-africaine tend ses racines dans des temps 
anciens, et n’oublions pas les éléments géographique, historique, économique et culturel qui rapprochent étroitement nos pays.  C’est un vrai bonheur 
pour nous que de remarquer, dans les derniers temps, le dévelopment perpétuel et la coopération constante entre le monde arabe et l’Afrique, ainsi que 
le fond stratégique qui les reunissent. 

Conformément aux instruction de son Altesse l’Emir de Koweit, le Conseil National de la Culture, des Arts et des Lettres organise des activités 
culturelles jetant les lumières sur le patrimoine arabo-africain.  Parmi ces activités figure des activités relatives aux métiers artisanaux traditionnels 
africains, dont une Exposition de pièces prestigieuses, un aterlier ou des artisans arabes et africains présentent leurs oeuvres et font montre devant 
les visiteurs de leur talent et de leur creativité en matière de formulation et d’application.  La préparation de cette activité a été rendue possible grâce 
à la coopération  et a la coordination entre la présidence de la Région Asie-Pacifique et la Région Afrique relevant toutes les deux du Conseil Artisanal 
Mondial, oū l’Afrique est représentée par 34 artisans provenant de 24 pays africains et par artisana arabes dont l’un  du Koweit, qui accueille cette 
manifestation.

Nous sommes heureu, en cette occasion, de presenter nos vifs remerciements et notre haute considération à la Présidence de la Région  Asie et 
Pacifique dont le siège principal est à Koweit (20132016-), les efforts persévérents et la coordination constante avec la Région Afrique au sein du Conseil 
artisnal mondial, en vue de réaliser et d’achever cette manifestation active relative aux métiers artisanaux.  Nous exprimons au Conseil artisanal mondial 
nos meilleurs souhaits de succès et de progrès dan ses nobles projects de préserver les métiers artisanaux  et de soutenir les artisans en Afrique et 
dans les pays arabes en particulier, et de déployer les efforts en vue d’améliorer leurs conditions materielles et de leur assure  la meilleure vie possible. 

Introduction de
 son Excellence le Ministre de l’Information, Minstre d’Etat de la Jeunesse,

et
Président du Conseil National pour la Culture, des Arts et des Lettres

Shaykh Salman Sabah al-Salem al-Humoud al-Sabah
Ministre de l’information, Minstre d’Etat de la Jeunesse, 

Président du Conseil National pour la Culture, des Arts et des Lettres
Etat de Koweit
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مبناسبة »أسبوع احلرف اإلفريقية«  الذي ينظمه املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب برعاية احلكومة الكويتية وبالتعاون مع 
رئاسة إقليم آسيا والباسيفيك مبجلس احلرف العاملي،  تتقدم رئاسة إقليم إفريقيا مبجلس احلرف العاملي بالشكر واالمتنان لدولة 
الكويت املمثلة باملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ولرئاسة إقليم آسيا والباسيفيك،  وجلميع أعضاء الفريق التحضيري الذين 
دعموا هذا احلدث وأخرجوه للحياة،  مما أتاح لنا فرصة االجتماع سويًا بهذه املناسبة، آملني أن تترك مشاركتنا في هذا احلدث عالمة 

بارزة في الشروع بتعاون   سيتعمق على مّر السنني. 

إن الفرص العملية التي يقدمها قطاع احلرف اإلفريقية معروفة، لكنها عسيرة االستغالل بسبب املنافسات التي تند عن التوازنات 
في مجال التكوين والتجارة والتمويل وغير ذلك. 

واليوم، وعلى الرغم من أن القطاع احلرفي ليس أفضل حّل لبطالة الشباب، فإنه يظل فرصة عظيمة خللق الوظائف.  ومع ذلك فإن 
أهميته االقتصادية واالجتماعية لم توضع بشكل كاف في موضعها املتوقع، إذ أن معطيات للكم والكيف تظل ضرورية من أجل التدليل 

على أن القطاع احلرفي يستحق أن يكون في مقدمة  اخلطط الوطنية للتنمية.  

إن إفريقيا، على غرار مناطق عديدة من العالم، تعاني اليوم معاناة قصوى من آثار العوملة.  ويتمثل ذلك مبحاوالت إعادة التأطير 
التي التنتهي، وبالكساد االقتصادي، وبأزمة املبيعات اخلاصة باملنتجات احلرفية واملواد األولية األخرى.  

وفي هذا السياق من البحث املستمر على مناطق تسويق ملنتجاتنا احلرفية في خضم  املنافسة املتعاظمة على الصعيد العاملي، فإن 
ضرورة التجمع والتبادل على املستوى القاري من أجل األمور اخلاصة باحلرف، تفرض نفسها فرضًا.  من أجل ذلك، جاء إنشاء  جلنة 

 .)CODEPA  التنسيق من أجل تنمية ورفع مستوى احلرف االفريقية )كوديبا

شكر وتقدير 
رئاسة إقليم إفريقيا مبجلس احلرف العاملي 
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ومنذ انشاء هذه اللجنة أصبح هذا اإلطار لتبادل الرأي منظمًة إفريقيًة جامعًة ذات  هدف رئيس يتمثل في إقامة تشاور وثيق ودائم 
بني البلدان االفريقية األعضاء. وقد حددت اللجنة لنفسها األهداف التالية:

حتديد وتنظيم ورفع مستوى القطاعات احلرفية،  -
تنفيذ برامج وخطط عمل موافقة للحاجات الالزمة.    -

تنظيم مصادر التزود باملواد األولية.  -
جمع وتسويق املنتجات احلرفية وتوزيعها.  -

تتقدم رئاسة اقليم أفريقيا - مجلس احلرف العاملي بالشكر إلى مختلف ااملشاركني في هذا األسبوع )من العارضني واملنسقني وغيرهم( 
الشكر  أوجه  كما  احلرفية.  األعمال  انتاج  مجال  في  يعرفوا مبهنتهم  ولكي  بتجاربهم  يسهموا  لكي  بعيدة  أماكن  من  يأتوا  أن  قبلوا  ألنهم 
للحرفيني القادمني من جميع أركان القارة اإلفريقية وأماكن أخرى، ملا أضفوا على هذا احلدث من الغنى، وملشاركتهم الطيبة في التحضير له. 

وفي اخلتام، تكرر رئاسة اقليم إفريقيا شكرها لدولة الكويت املضيافة الراعية لهذه الفعالية احلرفية ممثلة باملجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب ولرئاسة منطقة آسيا واحمليط الهادي مبجلس احلرف العاملي، الذين  لم يدخروا جهدًا في جعل هذا التجمع ممكنًا، 

كما نقدر لهم توفير جميع التسهيالت واالحتياجات للوفود العربية واالفريقية، ونحن نأمل في دعم أواصر التعاون بني منطقتينا. 

نتمنى أن يكون  “أسبوع احلرف اليدوية االفريقية”  املقام  في دولة الكويت مصدر حماس وعمل ونتائج طيبة للحرفيني األفارقة والعرب، 

 كما نتمنى للتعاون الدولي  بني حرفيي مجلس احلرف العاملي مزيدًا من التقدم. 

سي  ثيوفيل
رئيس إقليم إفريقيا مبجلس احلرف العاملي )2013 - 2016(

بوركينا فاسو
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On the occasion of the African Handicrafts event, the Presidency of WCC-Africa Region would like to express deep gratitude for the sponsorship of the State 
of Kuwait represented by the National Council for Culture, Arts and Letters who organized the “African Crafts Week” in collaboration with the Presidency of 
WCC-Asia Pacific Region.  Thanks also go to all the members of the preparatory group who have conceived this event, prepared its dynamics and gave it life, 
thus allowing us all to be together today, hoping that the African participation in this event marks the beginning of a collaboration that deepens over the years. 

The business opportunities offered by the African craft sector are known but hardly used due to the poorly mastered equilibriums of competition, training, 
marketing, funding … etc.

Today, the craft sector, though not being the best solution for youth unemployment, remains a major provider of jobs. However, its economic and social 
importance is not sufficiently highlighted since quantitative and qualitative data are required to prove that the crafts sector deserves to be a priority in the 
national development plans. 

Africa, like many parts of the world today, endures the full consequences of globalization. To mention as proof the endless restructuring, the economic 
recessions, the crisis of slump in sales of  both craft products and other raw materials.

In this context of constant search for opportunities for our craft products, which is faced with increasingly greater international competition, the need to 
regroup and to exchange planning,  at the continental level, on issues which impose themselves on our crafts, hence the creation of the Coordinating Committee 
for the Development and Promotion of African Crafts (CODEPA).

This framework of joint action, since then, has become an inter-African organization with the main purpose of establishing a close and permanent 
coordination among African member countries. It has set the following objectives:

- The identification, organization and promotion of the crafts sectors.
- Setting up programs and training activities adapted to the identified needs.
- The organization of the sources of raw materials supply. 
- The organization of the collection and distribution cycle of craft products.
Africa Region Presidency would like to thank the different participants (artisans, exhibitors and suppliers) in this week for having accepted to come from so 

far away to share their experience and demonstrate their craft in the production of handicrafts.
Thereupon, Africa Region Presidency thank the State of Kuwait represented by the National Council for Culture, Arts and Letters, and the President of the 

Asia-Pacific Region of the World Crafts Council, and the national authorities who have spared no effort to enable holding this meeting, and in addition providing  
all facilities and amenities enjoyed by the African  delegation.  I look forward to the strengthening of collaboration between both of our regions.

I reiterate my thanks to the State of Kuwait for hosting this event which acts as a source of momentum, actions and opportunities for our craftspeople and 
their Arab counterparts, and we wish the World Crafts Council progress in its international cooperation.

Acknowledgement
Presidency of WCC-Africa Region 

Sié Théophile SIB
President of WCC-Africa Region (2013-2016) 

Burkina Faso
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A l’ocassion de cet évènement de la Semaine Artisana Africaine, je voudrais, remacier et  témoigner mes sentiments de profonde gratitude à  l’Etat de Koweit 
representé par le Conseil National del la Culture, des Arts et des Letters, et á la Presidence de ;a Region  Asie-Pacifique du Conseil Mondial d’Artisanat et a tous 
les membres du groupe préparatoire qui ont conçu cet évènement, en a préparé la dynamique et lui a donné vie ;  ce qui nous permet d’être tous ensemble 
aujourd’hui. J’espère que la participation de l’artisana Africaine au présent événement  marque le début d’une collaboration qui s’approfondira au fil des années. 
Les opportunités d’affaires  qu’offre le secteur de l’artisanat africain sont connues mais difficilement exploitables du fait des équilibres mal maitrisés de la 
concurrence, de la formation, de la commercialisation, du financement etc….  

Aujourd’hui, le secteur de l’artisanat, sans  être le meilleur remède au chômage des jeunes  reste un grand pourvoyeur d’emplois. Toutefois son importance 
économique,  sociale n’est pas suffisamment mise en évidence ; or des données quantitatives et qualitatives sont nécessaires  pour prouver que le secteur de 
l’artisanat mérite d’être prioritaire dans les plans nationaux de développement. 

L’Afrique, à l’instar de nombreuses régions du monde, subit aujourd’hui de plein fouet les conséquences de la mondialisation.  J’en veux pour preuve les 
restructurations à en pas finir, les récessions économiques, la crise des méventes  des produits artisanaux et autres matières premières. 

Dans ce contexte de recherche permanente de débouchés à nos produits artisanaux et face à une concurrence de plus en plus accrue à l’échelle internationale, 
la nécessité de se regrouper et d’échanger au niveau continental sur les questions de notre artisanat s’est imposée ; d’où la création du Comité de Coordination 
pour le Développement et la Promotion de l’Artisanat africain (CODEPA). 

Ce cadre de concertation, devenu depuis lors, une organisation interafricaine a pour objectif principal  d’établir une concertation étroite et permanente entre 
pays africains membres afin. Elle s’est fixée les objectifs suivants :

- l’identification, l’organisation et la promotion des secteurs artisanaux ;
- la mise en place de programmes et d’actions de formations adaptées aux besoins recensés ;
- l’organisation des sources d’approvisionnement en matières premières ;
- l’organisation du circuit de collecte et de distribution des produits de l’artisanat. 
Nous voudrons remercier les différents intervenants à cette semaine   (exposants comme personnes ressources) pour avoir accepté de venir de si loin pour 

partager leur expérience et de faire une démonstration de leur métier dans le domaine de la production des œuvres artisanales. 
Sur ce, la Présidence  de la Region Afrique du Conseil Mondial de l’Artisanat et les artisans africain et tous les acteure en charge de l’artisanat Africaine,  

voudrons remercier l’Etat de Koweit represente par le Conseil National de la Culture, des Arts et des Lettres, et la President de la Région Asie-Pacifique du Conseil 
Mondial de l’Artisanat, qui n’ont ménagé aucun effort pour permettre  la tenue de la présente rencontre ; en occurrence  toutes les facilités et les  commodités 
dont les délégation sont  l’objet et souhaiter le renforcement de la collaboration  et coopération entre nos deux régions.

Puisse cette  événment de l’Artisanat Africain  au Koweït  être source d’élan,  d’actions et de débouchés  pour nos  artisans, et pour les artisanas Arabe.  
Puisse le Progress  de  la Cooperation Internationale continuer  entre tout les artisans du Conseil Mondiale de l’Artisanat. 

Sié Théophile SIB
President de la Region Afrique (2013-2016)

Conseil Mondial de l’Artisanat 
Burkina Faso

Remerciements et Appréciation
de la

Présidence de la Région  Afrique
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يفتخر إقليم آسيا والباسيفيك مبجلس احلرف العاملي أن تستضيف دولة الكويت، كمقر للدورة احلالية للرئاسة )2013-2016(، في 
السنة األولى من رئاستها حدثًا ثقافيًا آخر إلقليم آخر من مجلس احلرف العاملي وهو »معرض احلرف اليدوية اإلفريقية«. 

إن هذا احلدث الشامل الذي قام بتنظيمه املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بالتعاون مع رئاسة إقليم آسيا والباسيفيك  يشكل 
جزءًا من االحتفاالت التي أعّدت مبناسبة القمة العربية االفريقية الثالثة التي ستنعقد ما بني 18-20 نوفمبر، 2013. 

اجلابر  األحمد  الشيخ صباح  الله،  البالد حفظه  أمير  السمو  الطيبة حلضرة صاحب  والنوايا  النبيلة  األهداف  احلدث  هذا  ويعكس 
الصباح، في مد اجلسور وتدعيم العالقات مع بلدان القارة اإلفريقية. 

وبالنيابة عن إقليم آسيا والباسيفيك مبجلس احلرف العاملي وباألصالة عن نفسي كرئيسة لهذا اإلقليم، أعرب عن شكرنا وتقديرنا 
للجهود احلثيثة التي تبذل في تعاون رئيس املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، معالي الشيخ سلمان احلمود الصباح، وأمينه العام 

املهندس علي اليوحة مع رئاسة إقليم آسيا والباسيفيك في تنظيم مثل هذه الفعاليات الشاملة بني أقاليم مجلس احلرف العاملي. 

يفد إلى دولة الكويت في هذا التجمع الدولي عدد من احلرفيني األفارقة ليقوموا بعرض مهاراتهم اليدوية، ولتبادل اخلبرة واملعرفة 
فيما بينهم، ولعرض منتجاتهم اجلميلة التي تعكس املشهد الثقافي املتعدد الوجوه في القارة اإلفريقية. 

ـ  العربية  بالقمة  لالحتفال  الكويت  في  العربية،   الدول  من  حرفيني  مع   ،)24( إفريقية  دولة  وعشرين  أربعة  من  احلرفيون  يجتمع 
اإلفريقية الثالثة، ويؤكد هذا االجتماع، كما حصل في أسبوع احلرف اليدوية التقليدية في إقليم آسيا والباسيفيك الذي أقيم في يناير 

من العام احلالي 2013، على التعاون واألخوة واالنسجام بني شعوب العالم. 

شكر وتقدير
رئاسة إقليم آسيا والباسيفيك مبجلس احلرف العاملي
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إن هدفنا األول في هذه املنظمة اجلامعة لقارات العالم هو تكريس جهودنا بأكملها لرسالتها النبيلة التي تسعى إلى دعم احلرفيني 
واحلرف وتشجيعهم على الصعيد اإلقليمي احملّلي وعلى الصعيد اإلقليمي العاملي. 

لقد جتسدت اخلطوة املبدأية التي اتخذت في حتقيق املهمة األولى،  وهي اإلقليمية احمللية املذكورة أعاله، في أسبوع احلرف اليدوية 
في إقليم آسيا والباسيفيك، الذي نظم بالتعاون مع املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، وأقيم في دولة الكويت في يناير 2013 حيث 
شاركت ثمانية عشر دولة )18( من آسيا واستراليا في ورشة عمل، وندوة، ومعرض لقطع حائزة عن جائزة اليونسكو، وعرض أزياء للمالبس 

الوطنية للدول املشاركة. 

أما فيما يتعلق باملهمة  الثانية اخلاصة بالتعاون اإلقليمي الدولي، فإن اخلطوة األولى التي اتخذتها رئيسة إقليم آسيا والباسيفيك 
كانت انطالق معرض حرف اليدوية في القارة اإلفريقية، وهو اإلقليم الذي قامت بلّم شمله وتنظيمه وتفعيله  رئيسة مجلس احلرف العاملي 

السابقة السيدة أوشا كريشنا. 

وجدير بالذكر أنه لم يكن لهذا احلدث اإلفريقي أن يرى النور، كما كان احلال في األسبوع احلرفي إلقليم آسيا والباسيفيك السابق، لوال 
دعم ورعاية حكومة الكويت وإدراجه كجزء من االحتفاالت مبناسبة انعقاد القمة العربية اإلفريقية الثالثة. 

إن هذه اخلطوة اإلقليمية العاملية األولى التي تتسم  بالتواصل والتعاون، تشجع  الرئاسة احلالية إلقليم آسيا والباسيفيك مبجلس 
احلرف العاملي ومقرها الكويت إلى التطلع ملد يد التعاون إلى مدى أوسع  لتصل إلى األقاليم األعضاء األخرى مبجلس احلرف العاملي.

د. غادة احلجاوي القدومي
رئيسة إقليم آسيا والباسيفيك مبجلس احلرف العاملي )2016-2013(

دولة الكويت
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In the year 2013, the World Crafts Council-Asia Pacific Region (WCC-APR) prides itself that at the first year of its Presidency, the State of Kuwait , being the 
seat of the current Presidency (2013-2016),  hosts in the same year one more cultural event for another region of the World Crafts Council, that is the “African 
Handicrafts Week”.  

This Inter-Regional comprehensive event, which is  organized by Asia Pacific Region’s Presidency in collaboration with the National Council for Culture, Arts & 
Letters (NCCAL), forms part of the celebrations prepared on the occasion of the Third  African-Arab Summit to be held in Kuwait between 1820-th of November 
2013.  The event reflects the goal and noble intentions of his Highness the Emir, Sheikh/Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, in building bridges and strengthening 
relations with the nations of the African Continent.  

On behalf of the WCC-Asia Pacific Region, I would like to express  our thanks and appreciation on the remarkable efforts exerted in this act of collaboration 
between the National Council for Culture, Arts & Letters (NCCAL), presided by H.E. Sheikh Salman Sabah al-Humud al-Sabah, and the Secretary General Eng. Ali 
al-Yooha, with the Presidency of WCC-APR, to organize such a wide-ranging  Inter-Regional event.  

In this international gathering,  the crafts people of the WCC-African Region come with a number of Arab craftspeople to the State of Kuwait to demonstrate 
their handicrafts skills, to exchange their expertise and knowledge with each other,  and to exhibit their beautiful exotic products which reflect the multi-cultural 
scene in the African continent.  Craftspersons from 24 African countries gather in Kuwait to celebrate the Third African-Arab Summit, a gathering that symbolizes, 
like the Asia Pacific Region’s Handicrafts event in Jan 2013,  the cooperation, brotherhood, and harmony among the nations in this globe.  

Our primary role in this global, all embracing Organization is to be fully dedicated to its noble mission of promoting craftspeople and crafts, on both the 
Regional and Inter-Regional levels.

The first step taken in fulfilling the Regional Mission was the above-mentioned big gathering of the “Asia Pacific Region Handicrafts Week” held in the State of 
Kuwait during January 2013, which was organized in collaboration with the National Council for Culture, Arts and Letters (NCCAL), where eighteen (18) countries 
from Asia and Australia participated in a Workshop, a Seminar, an Exhibition of UNESCO awarded products and a Fashion Show of traditional costumes of the 
participation countries. 

As for the Inter-Regional Mission, the initial move by APR President has been launched with Africa Region, which has been recently re-organized and got 
together through the commendable efforts of WCC-Immediate Past President, Mrs. Usha Krishna. 

It is worth mentioning that,  just like in the earlier APR Regional event, it has been possible to start this Inter-Regional event with the support and sponsorship 
of the Kuwaiti government, as part of the celebrations prepared on the occasion of the Third African-Arab Summit.

With this initial step of Inter-Regional interaction and collaboration, the current Presidency of Asia Pacific Region looks forward to stretching its arms further 
more to reach the other regions of the World Crafts Council.

Dr. Ghada Hijjawi -- Qaddumi
President of WCC - Asia Pacific Region (2016-2013)

State of Kuwait

Acknowledgement 
Presidency of  WCC - Asia Pacific Region
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Le Conseil Artisanal Mondial-Région Asia et Pacifique-est fier de voir l’Etat de Koweit, le siège de la Présidence pur la session (2013-2016), accueillir, en sa 
première anneé de la présidence, la “Semaine de l’Artisanat africain” en tant qu’un e’vénement culturel de haute valeur promu par l’une des Régions relevant du 
Conseil Artisanal Mondial. 

Cet événement global, organisé par le Conseil National de la Culture, des Arts et des Lettres, avec la collaboration de la Présidence de la Région Asie et 
Pacifique, constitue un aspect des activités prépareés ā l’occasion du 3 ‘ Sommet arabo-africain qui se tiendra du 18 au 20 Novembre 2013. Il reflète les nobles 
buts et les meilleures intentions de son Altesse l’Emir du Koweit, le Shaykh Sabah al- Ahmad al-Jaber al-Sabah, en vue de bâtir les ponts et de renforcer les 
relations avec les pays du continent africain. 

Au nom de la Région Asie et Pacifique du Conseil artisanal mondial, et en ma qualité de Présidente de cette Région, nous exprimons nos grands remerciements 
et notre haute considération pour les efforts d’assistance déployés  par le Président du Conseil National, de la Culture, des Arts et des Lettres, son Excellence 
le Shaykh Salman al-Hmoud al-Sabah, ainsi que le Secretaire Général du Conseil, monsieur l’ingénieur Ali al-Youha;  leur coopération avec la Présidente de la 
Région Asie et Pacifique dans l’organisation des diverses activités provenant des diverses Regions du Conseil  Artisanal Mondial, nous a été d’un grand secours.

Pour ce rassemblement international, un nombre important d’artisans africains viennet à l’Etat du Koweit en vue de faire montre de leur talent manuel et 
d’échanger entre eux-mêmes leur experience et leur connaissance, ainsi que pour exposer leurs beaux produits qui reflètent le spectacle culturel varié du 
Continent africain. 

Des artisans provenant de 24 Etats africains se réunissent à Kowaeit en vue de célébrer le 3 Sommet Arabo-Africain.  A l’instar de ce qui eut lieu dans 
la “Semaine des métiers artisanaux  traditionnels”, organisée par la Région Asie et Pacifique au mois de Janvier 2013, ce rassemblement vise à renforcer la 
coopération, la fraternité et l’harmonie entre les peuples du monde. 

Notre but principal dans cette organization englobant tous les continents du monde , vise à consacrer nos efforts au noble message de soutenir les artisans 
et les métiers artisanaux, et de leur apporter secours  et encouragement,  localement et internationalement.

Notre premiere initiative dans nos propos reliés au contexte régional fut le rassemblement de la “Semaine des métiers artisanaux-Région Asie et Pacifique”, 
tenu à L’Etat du Koweit en Janvier dernier, avec la collaboration du Conseil National de la Culture, des Arts et des Lettres; 18 pays provenant d’Asie, et Australie y 
out participe par des activités variée: un aterlier, une conférence, une exposition de pièces d’articles artisanaux ayant déjà obtenu le prix de L’Unesco, une défilé 
de vêtements nationaux des pays participants. 

Pour ce qui concerne notre mission relative à la coopération régionale et internationale, le premier pas fut l,événment du Continent Africain” organisée par 
la Présidence de la Région Asie-Pacifique. La precedente presidente du Conseil Artisanal Mondial, Madame Ousha Krishna, en fut la promotriee et l’amimatrice.

Comme la précédente “Semaine Artisanale de la Région Asie- et Pacifique”, l’événement d’aujourd’hui que nous organisons à l’occasion du 3 Sommet Arabo-
Africain, n’aurait pas pu voir la lumière sans l’appui et l’assistance accrue du gouverment koweitien.

Il s’agit, en effet, d’un premier pas dans l’inter-communication et la cooperation; par cela, la Présidence de la Région Asie et Pacifique  du Conseil Artisanal 
Mondial aspire a tendre la main de la meilleure coopération pour que cela puisse contribuer à l’épanouissement de toutes les autres Régions du Conseil Mondial  
d ,Artisanat.   

Remerciements et Appréciation
Présidence de la Région Asie Pacifique

Dr. Ghada Hijjawi - Qaddoumi
La Presidente de la Region Asie - Pacifique (2013-2016)

du Conseil Mondial  d ,Artisanat
Etat de Koweit
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تقع دولة بنني، الصغيرة احلجم، في أفريقيا الغربية. وتّتخذ 
شكل قبضة يد مغروزة في القارة األفريقية انطالقا من خليج 
غينيا. حتّدها من الشرق نيجيريا ومن الغرب توغو، بينما تطّل 
فاسو  بوركينا  وحتّدها  اجلنوب،  من  األطلسي  احمليط  على 

والنيجر من الشمال. تبلغ مساحة بنني 007.511 كلم2. 

تُعَرف العاصمة الرسمية لدولة بنني بـ بورتو نوفو، وهي املقّر 
الرئيسي للجمعية الوطنية. أما مدينة كوتونو التي تشّكل مقرا 
ألهم الهيئات اإلدارّية فتعتَبر العاصمة االقتصادية لدولة بنني. 

ر عدد سكان بنني بحوالى 01 ماليني نسمة. ويرتكز اقتصادها  يُقدَّ
بصورة رئيسة على الزراعة والسياحة وصناعة األعمال احلرفية. 

تسهم األعمال احِلرفية في بنني في سّد وتلبية احلاجات 
األساسية لإلنسان، مثل: الغذاء )تصنيع املنتجات الزراعية(، 
واملأوى  وغيرها(،  جتميلية  )صناعات  الصحية  والرعاية 
)مباٍن وقطاعات أخرى(، وامللبس )الثياب(، والتعليم )املهن(.

تسهم األعمال احلرفية بشكل كبير في تنمية االقتصاد الوطني 
عبر تعزيز قيمة ُمضافة على املواد األّولية. في هذا اإلطار، تشير 
والتحليل  لإلحصاء  الوطني  املعهد  عن  أخيرا  الصادرة  األرقام 
إلى  قبله،  من  املنّفذ  الثاني  املسح  إثر   ،)EASNI( االقتصادي 
مساهمة األعمال احلرفية في الناجت احمللي اخلام بنسبة %11. 

وفقا للمسح الثاني، فإّن 20.15 % من الشركات في بنني 
عبارة عن مؤّسسات متخصصة في صناعة األعمال احِلرفّية. 

املهني  التدريب  في  كبير  بشكل  احِلرفية  األعمال  تسهم 
وتأهيل الشباب عبر ممارسة األعمال احلرفية، من خالل تعلّم 
املهنة )سواء بشكٍل تقليدي عبر الورش أو من خالل التدريب 

املهني عبر النظام املزدوج(. 

املواد  لتثمني  عالية  بقدرة  احِلرفية  األعمال  تتمّتع 
األّولية وحتويلها. 

يسهم هذا القطاع في بعض النواحي، مثل تنظيف البيئة، 
عبر ممارسة األنشطة واألعمال التي تساعد على إعادة وتدوير 

النفايات الصلبة واملنزلّية وغير القابلة على التحلّل حيوّيا. 

تتمّيز األعمال احِلرفية في بنني بتنّوع نشاطاتها. إذ تضم 
بنني 012 مهن تتوّزع على 24 نقابة حرفية تضّم 11 قطاعا. 

تعاني األعمال احِلرفية في بنني شّحا في رأس املال املطلوب 
لتنظيم هذا القطاع. 

تشّكل األعمال احلرفية رافعة مهّمة لتنمية االقتصاد احمللي؛ 
للمجتمعات  الذي يسمح  الوحيد  النشاط  اعتبارها  إلى  نظرا 

باالستفادة من الوسائل غير املُكِلّفة ومن املوارد احمللّية. 

تسهم األعمال احِلرفية في إعادة تثمني التقنيات التقليدّية 
املهّددة باالنقراض والزوال لسوء احلظ.

تضّم بنني كال من االحتاد الوطني للمحترفني وسّت 
غرف  احتاد  إلى  إضافة  احملافظات،  بني  للمهن  غرٍف 

املهن بني احملافظات. 

لتطوير  الوطنية  بالسياسة  اخلاصة  الرؤية  تنّص 
احلرف في بنني على حتويل قطاع األعمال احلرفية إلى 
»قطاٍع منظم بشكل ممتاز بحلول العام 5202، حيث تعمل 
املؤسسات احلرفية التنافسية وتسهم بصورة خاصة عبر 
إعادة إحياء التراث الوطني في ازدهار االقتصاد الوطني، 
وحتقيق الرفاه االجتماعي لكل من حرفّيي وسّكان بنني 

في ظّل بلٍد موّحد يعّمه السالم«.

بنني
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Le Bénin est un petit pays de l’Afrique de 
l’Ouest. Il a la forme d’un coup de poing enfoncé 
dans l’Afrique à partir du Golfe de Guinée. Il est 
coincé entre le Nigeria, à l’Est, le Togo, à l’Ouest, 
l’océan Atlantique au Sud et le Burkina Faso et le 
Niger au Nord. Il a une superficie de 115.700 km2.   

Sa capitale officielle est Porto-Novo, où siège 
l’Assemblée Nationale. La ville de Cotonou, 
qui abrite les principaux organes administratifs, 
fait office de capitale de fait du Bénin.  

La population du Bénin est d’environ 10  mil-
lions de personnes. Son économie est essentiel-
lement basée sur l’agriculture, le tourisme et 
aussi l’artisanat. 

Au Bénin, l’artisanat contribue à la satisfac-
tion des besoins fondamentaux de l’homme, à 
savoir : se nourrir (agro alimentaire), se soigner 
(cosmétique et autres), se loger (bâtiment et 
autres branches), se vêtir (habillement) et s’ins-
truire (apprentissage) ;

L’artisanat contribution fortement au dévelop-
pement de l’économie nationale en créant la va-
leur ajoutée pour les matières premières. D’après 
les derniers chiffres de l’INSAE suite au 2ème 
REG, l’artisanat contribue pour 11% au PIB;

D’après le 2ème RGE, 51,02% des entreprises 
béninoises sont des entreprises artisanales ;

L’artisanat contribue largement à la forma-
tion professionnelle et à la qualification des 
jeunes pour l’exercice des activités artisanales 
à travers le système de l’apprentissage (appren-
tissage traditionnel sur le tas ou de la formation 
par le système de type dual) ;

L’artisanat a une grande capacité de valorisa-
tion des matières premières et de transformation ;

Ce secteur contribue à certains égards, à l’as-
sainissement de l’environnement au moyen des 
activités de récupération et de recyclage des dé-
chets solides, ménagers et non biodégradables ;

 L’artisanat au Bénin est aussi caractérisé par 
la diversité des activités qui le composent. Au 
Bénin c’est 210 métiers répartis en 42 corps de 
métiers, regroupés en 11 branches d’activités ;

L’artisanat au Bénin est aussi caractérisé par la 
faiblesse du capital nécessaire pour l’installation ;

L’artisanat est un levier important de développe-
ment de l’économie locale, car seule activité per-
mettant aux communes de tirer avantage par des 
moyens non onéreux, de leurs ressources locales ;

L’artisanat permet de revaloriser les tech-
niques traditionnelles, malheureusement en 
voie de disparition ;

Le Bénin dispose d’une Confédération Natio-
nale des Artisans du Bénin, de Six  Chambres 
Interdépartementales de Métiers et d’une Union 
des Chambres Interdépartementales de Métiers.

La vision de la Politique Nationale de Déve-
loppement de l’Artisanat au Bénin est de faire 
du secteur de l’artisanat ‘‘ Un secteur bien or-
ganisé, à l’horizon 2025, où opèrent des en-
treprises artisanales compétitives, contribuant 
notablement, par la valorisation du patrimoine 
national, à la prospérité de l’économie nationale 
et au bien-être social de l’artisan et du béninois, 
dans un pays uni et de paix’’

Bénin
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بوركينا فاسو، وهي تعني »الرجال الكاملني«، حتدها 
مالي من الشمال والغرب، والنيجر من الشمال الشرقي، 
ليس  اجلنوب.  من  وتوغو  الشرقي،  اجلنوب  من  وبنني 
بلد  العموم  في  وهي  البحر.  على  منفذ  الدولة  لهذه 
مسطح، ذلك أن أعلى نقطة به هي تيناكورو في الغرب 

التي ال يتجاوز ارتفاعها 747 مترا. 

بوركينا فاسو مستعمرة فرنسية سابقة، حصلت على 
استقاللها في العام 1960. 

العاصمة: واغادوغو

العملة: فرنك دول غرب أفريقيا 

الرئيس: بالز كومباوور

السكان: 16 مليون نسمة

احلكومة: نظام رئاسي 

اللغة الرسمية: الفرنسية 

بوركينا  لدى  فإن  املداري،  مناخها  إلى  نظرا  املناخ: 
ممطر.  وفصل  جاف  فصل  هما  فقط،  فصلني  فاسو 
االمتداد الشمالي صحراوي، مع الساحل ويتغير تدريجيا 
إلى منطقة سافانا باجتاه اجلنوب. جند فيه أيضا بعض 

الغابات )على غرار منطقة بوبو ديوالسو وبانفورا وأيضا 
باجتاه جاوا واحلدود مع كوت ديفوار وغانا. 

العالقات الدولية: بوركينا فاسو عضو في العديد من 
املنظمات الدولية، مثل األمم املتحدة، ومنظمة الوحدة 
األفريقية، ومنظمة الفرنكوفونية، واالحتاد االقتصادي 
واملالي لدول غرب أفريقيا، املجموعة االقتصادية لدول 

غرب أفريقيا، واملنظمة اإلشتراكية الدولية. 

االقتصاد: بوركينا فاسو دولة من أكثر الدول فقرا في 
العالم. وميكن تفسير هذه الوضعية بالنمو الدميوغرافي 
وجفاف التربة. متثل الزراعة %32 من إجمالي الناجت 
احمللي، وتشغل %80 من األيدي العاملة النشيطة. وهي 
اجلنوب  في  خاصة  املواشي،  تربية  في  خاصة  تتمثل 
والفول  والذرة  السرغوم،  وزراعة  الشرقي،  واجلنوب 

السوداني، واألرز والقطن. 

وجه  في  يصمد  أن  البلد  هذا  اقتصاد  استطاع 
التراجع العاملي ألسعار القطن والذهب، اللذين ميثالن 
أهم الصادرات بالنسبة إليه. في الوقت الذي ترتفع فيه 
اسعار الواردات )األسمدة والبذور(، إذ إن أسعار القطن 

تتراجع عاما بعد عام. 

تسببت األزمة في كوت ديفوار في إضعاف اقتصاد 
كانت  أبيدجان  أن  باعتبار  كبير،  بشكل  فاسو  بوركينا 
للتصدير.  املوجهة  السلع  لعبور  الوحيد  امليناء  متثل 
البلد  هذا  متكن  االضطرابات،  هذه  من  الرغم  وعلى 
من احلفاظ على بعض االستقرار االقتصادي، حيث إن 

نسبة النمو السنوي ال تزال في ارتفاع مستمر. 

الثقافة: هناك خمسون فئة عرقية موزعة على 13 
إقليما و45 مقاطعة.

بوركينا فا�سو
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Le Burkina Faso  qui signifie  « Pays des 
hommes intègres » est entouré par le Mali au 
nord et à l’ouest, par le Niger au nord-est, au 
Sud-est par le Bénin et au Sud par le Togo, le 
Ghana et la Côte d’Ivoire. Il n’a donc pas de 
débouché sur la mer. C’est un pays très plat, 
puisque le point culminant est le Tenakourou à 
747 m à l’ouest. Ancienne colonie Française, 
indépendante depuis Aout 1960.

Capitale  : Ouagadougou
Monnaie  : Franc CFA
Président  : Blaise COMPAORE
Population : 16  millions d’habitants
Gouvernement  : Régime présidentiel
Langue officielle  : Français
Climat : Ayant un climat tropical, le pays 

n’a que deux saisons, une saison sèche et une 
saison des pluies. La pointe nord est déser-
tique, avec le Sahel et se transforme graduel-
lement en savane lorsqu’on va vers le sud. On 
y trouve même des forêts (région de Bobo-
Dioulasso et Banfora ainsi que vers Gaoua et 
les frontières ivoiro-ghanéennes).

Relations Internationales : le Gabon est 
membre de plusieurs organisations internatio-
nales dont les Nations unies, l’Union africaine, 
la Francophonie, l’ UEMOA la CEDEAO, et 
l’OCI.

Economie : Le Burkina Faso est l’un des 
pays les plus pauvres du monde. Cette situa-
tion s’explique par la croissance démogra-
phique et l’aridité des sols. En effet, l’agri-
culture représente 32 % du produit intérieur 
brut et occupe 80 % de la population active. 
Il s’agit principalement d’élevage mais éga-
lement, surtout dans le sud et le sud-ouest, 
de culture de sorgho, de mil, de maïs, d’ara-
chides, de riz et de coton.

Son économie résiste tant bien que mal à la 
chute des cours mondiaux du coton et de l’or, 
principales ressources d’exportation. Alors 
que le prix des intrants (semences, engrais) 
augmente, le prix du coton chute d’année en 
anné.

Son économie a été fortement fragilisée 
par la crise en Côte d’Ivoire, Abidjan étant 
jusqu’alors le principal port de transit de ses 
marchandises destinées à l’exportation. Mal-
gré ces «turbulences», le pays a su maintenir 
une économie stable, et sa croissance annuelle 
ne cesse d’augmenter

Culture : une cinquantaine d’ethnies repar-
ties dans 13 Régions et 45 provinces.

BURKINA FASO
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وهي  أفريقيا،  وسط  دول  من  دولة  الكاميرون  جمهورية 
الشمال،  جهة  من  وتشاد  الغرب،  جهة  من  نيجيريا  بني  تقع 
وجمهورية أفريقيا الوسطى من جهة الشرق، والغابون وغينيا 
االستوائية وجمهورية الكونغو من جهة اجلنوب وخليج غينيا 

من جهة اجلنوب الغربي. 

لم يكن السكان ميثلون مجموعة متناسقة قبل االستعمار، 
بني  تتراوح  مختلفة  اجتماعية  مجموعات  يشكلون  وكانوا 

اململكات املنظمة واملجموعات العرقية من الرُّحل. 

الكاميرون دولة من دول خليج غينيا، على الواجهة الغربية 
السواحل  من  كلم   590 نحو  لديها  األفريقية.  القارة  من 

املتقطعة على طول احمليط األطلسي. 

بغزارة  الكاميرون  جلمهورية  االستوائي  املوقع  يتميز 
غطاء  إلى  باإلضافة  واملستقرة،  املرتفعة  واحلرارة  األمطار 
نباتي يتالشى تدريجيا كلما ابتعدنا عن خط االستواء. نالحظ 
وجود أربعة فصول واضحة في الهضاب الوسطى واجلنوبية؛ 
يونيو(، وموسم جفاف  إلى  مارس  )من  األمطار  وهي موسم 
قصير )يوليو وأغسطس(، وموسم األمطار )من سبتمبر إلى 
فبراير(،  إلى  ديسمبر  )من  طويل  جفاف  وموسم  نوفمبر(، 
الغربي  اجلنوب  وجبال  )الساحل،  الغربية  املنطقة  ومتيز 
والهضاب العليا بالغرب( بأمطارها الغزيرة التي تهطل ملدة 9 

أشهر متتالية، من شهر مارس وحتى شهر نوفمبر. 

املناخ املداري الذي يتميز بارتفاع درجات احلرارة والنقص 
في األمطار، لنقل من النوع السوداني )موسم ممطر من شهر 
إلى  نوفمبر  من شهر  وموسم جفاف  أكتوبر،  إلى شهر  مايو 
شهر أبريل(، أي أنه مناخ ساحلي يتميز بعدم انتظام األمطار 

التي تنقطع من ديسمبر إلى مارس. 

تتراوح درجات احلرارة الدنيا بني 17 و18 درجة مئوية، 
والقصوى بني 30 و32 درجة مئوية. 

شهدت الكاميرون بني العامني 1965 و1985 منوا مستقرا 
)مبعدل %15 سنويا(، وكان ذلك نتيجة ارتفاع أسعار املواد 
في  ازدهارا  األكثر  الدول  بني  من  دائما  تعد  وكانت  األولية، 
بعد  كثيرا  االقتصادية  احلالة  تراجعت  ثم  األفريقية.  القارة 
ذلك وصوال إلى تخفيض قيمة عملة فرنك دول غرب أفريقيا 

في يناير 1994. 

والكاكاو،  )املوز،  زراعية  طبيعية  موارد  الكاميرون  متتلك 
الغابية،  املوارد  إلى  باإلضافة  والعسل(،  والقطن،  والقهوة، 
والنيكل،  والكوبالت،  واحلديد،  )البوكسيت،  واملنجمية 

واملنجنيز، واملاس، والرخام( واملوارد النفطية. 

نحو  الكاميرون  سكان  عدد  بلغ   ،2010 يناير  في 
19.406.100 نسمة. في بلغ إبان االستقالل في العام 1960 

2.600.000 نسمة فقط. 

النساء  عدد  يتجاوز  سكاني،  إحصاء  آخر  نتائج  وفق 
بالكاميرون عدد الرجال بقليل )بواقع %50.6 و%49.4 على 
17.7 سنة، ويتحدد  السكان دون سن  التوالي(. فيما نصف 
الوزن الدميوغرافي ملن هم دون 15 سنة عند نسبة 43.6%. 
ميثل املسنون من فئة ما فوق الستني عاما نسبة %5.5 فقط 

من مجموع السكان. 

على الرغم من االرتفاع املستمر لتوزعهم باملدن، فإن معظم 
موزعون  التقديرات(،  وفق   65% إلى   55% )من  السكان 

باملناطق الريفية. 

�لكامريون
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La République du Cameroun  est un pays 
d’Afrique centrale, situé entre le Nigeria à 
l’ouest, le Tchad au nord, la République centra-
fricaine à l’est, le Gabon, la Guinée équatoriale 
et la République du Congo au sud et le golfe de 
Guinée au sud-ouest.

Avant la période coloniale, les habitants ne for-
maient pas un seul groupe homogène et présen-
taient différentes formes d’organisation sociale 
allant de royaumes structurés à des ethnies no-
mades.

Le Cameroun est un pays du golfe de Guinée, 
sur la façade occidentale de l’Afrique. Il pos-
sède 590 km de côtes très découpées le long de 
l’océan Atlantique.

Le domaine équatorial, caractérisé par des préci-
pitations abondantes, des températures élevées et 
stables et une végétation se dégradant au fur et à 
mesure qu’on s’éloigne de l’équateur. On distin-
gue les plateaux du Centre et du Sud avec quatre 
saisons bien tranchées : saison de pluie (de mars 
à juin), petite saison sèche (juillet et août), sai-
son de pluie (de septembre à novembre), grande 
saison sèche (décembre à février), et la zone oc-
cidentale (Littoral, montagnes  du  Sud-Ouest et 
hauts plateaux de l’Ouest) avec ses pluies sura-

bondantes qui tombent pendant 9 mois d’affilée 
de mars à novembre.

Le domaine tropical, avec des températures éle-
vées et des pluies peu abondantes, de type soit 
soudanien (une saison pluvieuse de mai à oc-
tobre, une saison sèche de novembre à avril), soit 
sahélien, marqué par des pluies très irrégulières, 
mais absentes de décembre à mars.

Les températures les plus basses sont de 17 à 18 
degrés et les plus élevées de 30 à 32 degrés.

De 1965 à 1985, le Cameroun a connu une crois-
sance soutenue (plus de 15 % par an en moyenne), 
portée par les prix des matières premières et a 
longtemps été parmi les pays les plus prospères 
du continent africain. La situation économique 
s’est ensuite fortement dégradée jusqu’à la déva-
luation, en janvier 1994 du franc CFA.

Le pays dispose de ressources naturelles agri-
coles (bananes, cacao, café, coton, miel), fores-
tières, minières (bauxite, fer, cobalt, nickel, man-
ganèse, diamant, marbre) et pétrolières.

En janvier 2010, la population du Cameroun 
était estimée à 19 406 100 habitants. Lors de 
l’indépendance du pays, en 1960, le Cameroun 
comptait 2 600 000 habitants.

Selon les résultats du dernier recensement, le Ca-
meroun compte toujours un peu plus de femmes 
(50,6 %) que d’hommes (49,4 %). La moitié de 
la population a moins de 17,7 ans et le poids dé-
mographique des moins de 15 ans se situe à 43,6 
%. Les personnes âgées de plus de 60 ans ne re-
présentent que 5,5 % de la population totale.

Malgré une démographie urbaine en constante 
croissance, une majorité (de 55 % à 65 % selon 
les estimations) de la population demeure en 
zone rurale.

Cameroun
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أفريقيا  في  يقع  ساحلي  غير  بلد  تشاد 
الوسطى، وحتدها ليبيا من الشمال، والسودان 
من  الوسطى  أفريقيا  وجمهورية  الشرق،  من 
اجلنوب  من  ونيجيريا  والكاميرون  اجلنوب، 
الغربي، والنيجر من الغرب. واللغتان الرسميتان 
تشاد  وتغطي  والعربية.  الفرنسية  هما  للبالد 
مربع،  كيلومتر   1.284.000 قدرها  مساحة 
نسمة،   11.500.000 بـ  يقدر  سكانها  وعدد 

أما عاصمتها فهي إندجامينا.

بلد  وهي  أفريقيا،  وسط  في  تقع  تشاد 
 11 في  استقاللها  على  وحصلت  دميوقراطي، 
أغسطس 1960، ويحكمها دستور وضع في عام 
ل في عام 2005. وهي دولة علمانية،  1996، وُعدِّ

يدين أغلب سكانها باإلسالم واملسيحية.

حدودها  عند  الواقعة  املناطق  يسكن 
الساحلية  عليها  يطلق  والتي  السودان،  مع 
والصحراوية، جاليتان هما »نوماديك« )بدوي( 

و»سيدنتاري« )حضري(.

بفصلني  ميتاز  استوائي  مبناخ  تشاد  تتمتع 
أحدهما جاف واآلخر ممطر.

وتربية  الزراعة  على  تشاد  اقتصاد  يعتمد 
املاشية وصيد األسماك والتجارة. وهي تصدر 
النفط منذ العام 2003، كما أنها تنتج األسمنت 
وبعض الذهب. أما عملتها فهي فرنك أفريقيا 

.CFA Franc الوسطى ويرمز إليه بـ

»حضارة  التاريخي  تشاد  تراث  على  يطلق 
صغيرة  متاثيل  وراءها  خلّفت  التي  الساو« 
أن  الرسوم  وتظهر  جميلة.  ومجوهرات 
احلجري  العصر  عاشت  التشادية  الصحراء 
باحتوائها  تشاد  ومتتاز  »نيوليثيك«.  احلديث 
على لغات متعددة وغنية، لذا فهي تتمتع بإرث 
ثقافي عالي القيمة. وتشتهر تشاد برسوماتها 
حقب  إلى  يرجعون  الذين  وسكانها  الصخرية 
الكهوف  في  جليا  هذا  ويظهر  قدمية،  زمنية 
وتتميز  تيبستي.  في جبال  املتميزة،  واحلجارة 
تشاد بتنوعها الثقافي، فلديها فرق رقص وطنية 
متميزة تقوم بتمثيلها في البلدان األخرى، من 
خالل العديد من الرقصات الشعبية التقليدية.

ت�ساد
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Chad  is a land-locked country in Central 
Africa. It is bordered by  Libya to the North,  
Sudan to the East, the Central African Re-
public  to the south, Cameroon and Nige-
ria to the South-West, and Niger to the West. 
French and Arabic are the official languages.  
It covers an area of 1.284.000 km2 with a po-
pulation estimated  at 11.500.000 inhabitants. 
N’ Djaména is the Capital.  

Situated in the center of Africa, Chad,  a de-
mocratic country, got its independence on 11 
August 1960,  and is governed by the consti-
tution of 1996, revised in 2005,  which dedi-
cates secularism, and is dominated by two re-
ligions,  Islam and  Christianity.  The official 
languages are French and Arabic.

The climate of Chad is tropical with  two sea-
sons, a dry season and a rainy season.

At  the Sudanese border, the Sahelian and 
the Saharan are inhabited by  a nomadic and 
sedentary population. 

Its economy is bases on farming, cattle bree-
ding, fishing and  trade . It exports  oil since 
2003, and  produces cement and some gold.  
The currency of  Chad is the CFA franc.

Chad historical heritage is characterized by 
the Sao civilization, which left small statues 
and beautiful jewels. Rock paintings show 
that Chadian Sahara was lived in the Neoli-
thic period.   With its rich variety of peoples 
and languages, Chad possesses a valuable 
cultural heritage. The country is famed for 
the rock paintings of its ancient inhabitants, 
which can be found in abundance in the caves 
and rock overhangs of the Tibesti Mountains.  
A country of cultural diversity, Chad has a 
national and good ballet groups  which repre-
sent it in other countries with the diverse tra-
ditional dances.

Chad
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أفريقيا  دول  إحدى  الكونغو  جمهورية  تعتبر 
الوسطى، وتقع على جانبي خط االستواء. الدول 
املجاورة لها هي الغابون والكاميرون وجمهورية 
نهر  عنها  يفصلها  التي  الدميوقراطية  الكونغو 

الكونغو ونهر أوبوجني ونهر كابيندا )أجنوال(.

كم2   1300 من  أكثر  إلى  الكونغو  ومتتد 
من الشمال إلى اجلنوب، على امتداد احمليط 
األطلسي حتى حدود جمهورية أفريقيا الوسطى. 
ولطاملا أطلق على جمهورية الكونغو – برازفيل، 
وذلك لتمييزها عن الكونغو األخرى التي أطلق 
عليها رسميا جمهورية الكونغو الدميوقراطية، 

أو الكونغو- كينشاسا.

يعتبر نهر الكونغو ثاني أنهار العالم من حيث 
جزءا  يشكل  وهو  األمازون،  نهر  بعد  التدفق 
وجمهورية  الكونغو  جمهورية  بني  احلدود  من 

الكونغو الدميوقراطية.

برازفيل  الكونغو  سكان  أن  من  الرغم  على 
يتجاوز عددهم أكثر من 4 ماليني نسمة فإنها 
تعتبر بلدا منخفض الكثافة مبتوسط 13 نسمة 

لكل 1 كم2.

تتمركزاألغلبية العظمى من سكان جمهورية 
املدينتني  في  السكان(  من   %  62،2( الكونغو 
وبوانت  برازفيل  وهما  البالد،  في  الرئيسيتني 

نوار التي تقع في اجلزء اجلنوبي من البالد.

اللغة  هي  الكونغو  الرسمية جلمهورية  اللغة 
الفرنسية، وهناك لغتان محليتان دارجتان هما: 

كيتوبا ولينجاال.

جمهورية الكونغو دولة في طور النمو، وهي 
الفقيرة  البلدان  مبادرة  برنامج  في  مدرجة 

.))IPPTE املثقلة بالديون

إلى  أساسا  الكنغولي  االقتصاد  يستند 
طول  على  الهيدروكربونية  املواد  استغالل 
النشاط  هذا  وميثل  األطلسي،  احمليط  ساحل 

%90 من استثمار البلد. 

ويعتبر اخلشب من الصادرات الرئيسية في 
الكونغو، حيث تغطي الغابات %60 من أراضي 

اجلمهورية، أي ما يعادل 21 مليون هكتار.

متنوعة  مجموعة  الكونغو  جمهورية  متتلك 
السافانا  غابات  مثل  الطبيعية،  املناظر  من 
وسهول نياري، ومن الغابات املغمورة باملياه ونهر 
الكونغو الكبير، وكذلك جبال وغابات مايونبي، 
املطلة  الشواطئ  من  كم2   170 أيضا  ومتتلك 

على احمليط األطلسي.

كونغو-بر�ز�فيل
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The Republic of Congo is a country in 
Central Africa, located on both sides of the 
Equator.

 Its neighbors are Gabon , Cameroon, Cen-
tral African Republic, the Democratic Repu-
blic of Congo - which is separated in part by 
the Congo River and the Ubangi - and Ca-
binda (Angola).  The country stretches over 
1300 km from north to south, the Atlantic 
Ocean to the CAR border. The Republic of 
Congo is often called Congo - Brazzaville 
to distinguish it from the other Congo, of-
ficially called the Democratic Republic of 
Congo, also known as Congo - Kinshasa. 
The Congo River, the second largest ri-
ver in the world by average flow after the 
Amazon, forms part of the border between 
the Republic of Congo and the DRC. 
With over four million people, the Congo 
- Brazzaville is a country of low den-
sity, with an average of 13 inhab. / Km . 

The majority of its population is urban (62.2 
% of the population) and is concentrated in 
the two main cities, Brazzaville and Pointe 
-Noire, in the southern part of the country.

 
The official language of the Republic of 
Congo is French. Other languages   are main-
ly Bantu languages   .  Thus, both vernacular 
national languages   are Kituba and Lingala . 
The Congo is a developing country 
, included in the Heavily Indeb-
ted Poor Countries Initiative (HIPC ).  
The economy is mainly based on the exploita-
tion of hydrocarbons along the Atlantic coast. 
This activity represents about 90% of exports. 
The wood represents a significant share 
of exports of Congo, whose surface is co-
vered with forests to nearly 60 % , for 
a total of twenty -one million hectares. 

Congo, the same provision of its territory, 
has a variety of natural landscapes, savan-
nah plain Niari the flooded forests of the 
North, the great Congo River to the steep 
and forested mountains Mayombe,  170 km 
beaches of the Atlantic coast.

Congo -Brazzaville
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تقع جمهورية الغابون في غرب أفريقيا االستوائية، 
الشرق،  من  الكونغو  وحتدها  االستواء،  خط  يقطعها 
ومن الشمال الغربي غينيا االستوائية، وحتدها شماال 
على  الغربي  الناحية  من  وتطل  الكاميرون،  جمهورية 

ساحل احمليط األطلسي. 

الغابون بلد مملوء بالغابات ومازالت الدولة حتتفظ 
بالثروة احليوانية والنباتية بشكل جيد.

تعتبر الغابون إحدى املستعمرات الفرنسية القدمية، 
وقد حصلت على استقاللها في العام 1960.

العاصمة: ليبرفيل

  CFA العملة: الفرنك الفرنسي لدول غرب أفريقيا

رئيس الدولة: علي بونغو أوندميبا 

السكان: 1.3 مليون نسمة

احلكومة: نظام رئاسي

اللغة الرسمية: الفرنسية

اجلفاف  مواسم  بني  ويتناوب  ورطب  حار  الطقس: 
واألمطار على مدار العام.

والسهول  السافانا  غابات  تغطي  التضاريس: 
الغابون، مما جعلها  أراضي  من  كبيرا  الساحلية جزءا 
حديقة   13 الغابون  ومتتلك  السياحي،  للجذب  موقعا 

وطنية، أي ما يعادل %11 من األراضي الوطنية.

في  عضوة  الغابون  جمهورية  الدولية:  العالقات 
األمم  منظمة  منها:  الدولية،  املنظمات  من  العديد 
الناطقة  الدول  ومنظمة  األفريقي،  واالحتاد  املتحدة 
والنقدية  االقتصادية  واملجموعة  الفرنسية  باللغة 
ألفريقيا الوسطى، واملجموعة االقتصادية لدول أفريقيا 

الوسطى ومنظمة التعاون اإلسالمي.

مثل  اخلام،  باملواد  غنية  أرض  الغابون  االقتصاد: 
املنجنيز والبترول واليورانيوم والغاز واحلديد واخلشب 

والرخام.

الثقافة: هناك ما يقارب خمسني عرقا، مقسمني إلى 
سبع مجموعات رئيسية، متوزعة على احملافظات التسع 

في البالد.

�لغـابـون
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 Le Gabon,  pays situé dans l’ouest
 de l’Afrique équatoriale, traversé par
l’équateur est voisin du Congo Brazza-
 ville à l’Est, de la Guinée Equatorial au
 Nord Ouest, du Cameroun au Nord et
 de l’Océan Atlantique à l’Ouest. C’est
 un pays forestier où la faune et la flore
 sont encore bien conservées. Ancienne
 colonie Française, indépendante depuis
1960.
Capitale  : Libreville

Monnaie  : Franc CFA

Président  : Ali Bongo ONDIMBA (de-
puis 2009)

Population : 1,3 million d’habitants

Gouvernement  : Régime présidentiel

Langue officielle  : Français

Climat : chaud et humide, avec une 
alternance de saisons sèches et de 

saisons de pluies au cours de l’année.

Reliefs : forêt, savane et côtes, 
constituent un attrait touristique 
important à travers ses treize(13) 
parcs nationaux, soit 11% du territoire 
national.

Relations Internationales : le Gabon 
est membre de plusieurs organisations 
internationales dont les Nations unies, 
l’Union africaine, la Francophonie, la 
CEMAC, la CEEAC et l’OCI.

Economie : un sous sol riche en matière 
première (manganèse, pétrole, uranium, 
gaz, fer, bois, marbre…) 

Culture : une cinquantaine d’ethnies 
reparties en sept (07) grands groupes 
dans ses neuf provinces.

Gabonaise
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اجلزء  في  العاج(  )ساحل  ديفوار  كوت  جمهورية  تقع 
الغربي للقارة األفريقية، وهي عضوة في االحتاد األفريقي.

مالي  حتدها  كم2،   322462 مساحتها  تبلغ 
وبوركينا فاسو من الشمال، ومن الغرب حتدها ليبيريا 
ومن  غانا  فتحدها  الشرقية  الناحية  من  أما  وغينيا، 

جهة اجلنوب احمليط األطلسي.

نسمة.  مليون   23،2 ديفوار  كوت  يقدرعدد سكان 
السياسية  اجلمهورية  ياموسوكوعاصمة  وتعتبر 
واإلدارية، أما مدينة أبيدجان فهي العاصمة االقتصادية 
للبالد. اللغة الرسمية لكوت ديفوار هي اللغة الفرنسية 
والعملة املستخدمة هي الفرنك الفرنسي لدول غرب 
أفريقيا وهي عضوة أيضا بالرابطة االقتصادية لدول 

 CFA .غرب أفريقيا

اقتصاد كوت ديفوار يعتمد إلى حد كبير على إنتاج 
القهوة والكاكاو، فقد عرفت خالل العقدين األخيرين 
اقتصادية  منارة  استثنائيا مما جعلها  اقتصاديا  منوا 

في منطقة غرب أفريقيا.

في أول يناير 2012 قدر عدد سكان كوت ديفوار 
15 - 20 مليون نسمة، وهي تعتبر من الدول النامية 

ذات مؤشر جد منخفض للنمو البشري. تأخذ أراضي 
حيث  األوجه،  رباعي  شكال  ديفوار  كوت  جمهورية 
تضم الواجهة اجلنوبية 250 كم مشرفة على احمليط 

األطلسي وعلى اجلزء الغربي خلليج غينيا.

االرتفاع وجزء  قليلة  تتميز كوت ديفوار بتضاريس 
أما  والسهول.  الهضاب  تتكون من  أراضيها  كبير من 
ارتفاع  على  جبلية  منطقة  فهو  للبالد  الغربي  اجلزء 
أكثر من ألف متر وهو جبل نيمبا كوملني حيث يصل 

ارتفاعه إلى 1752 مترا.

الطقس حار ورطب عامة وهو في حالة انتقالية ما 
بني االستوائي واملداري.

حرارة  بدرجات  االستوائي  شبه  الطقس  يتميز  و 
منخفضة ونسبة رطوبة عالية وأمطار غزيرة. يتكون 
عرقية  مجموعات  خمس  من  ديفوار  كوت  سكان 
األصل  تشكل  والتي  عرقا   60 نحو  تضم  رئيسية 

القومي للجمهورية.

�ساحل �لعاج
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 La Côte d’Ivoire, en forme longue République
 de Côte d’Ivoire, est un pays d’Afrique de
 l’Ouest, membre de l’Union africaine. D’une
 superficie de 322 462 km2, elle est limitée au
 nord par le Mali et le Burkina Faso, à l’ouest
par le Liberia et la Guinée, à l’est par le Gha-
na et au sud par l’océan Atlantique. La po-
 pulation est estimée à 23 202 000 habitants
 en 20122. La Côte d’Ivoire a pour capitale
 politique et administrative Yamoussoukro
 (Abidjan demeurant capitale économique),
pour langue officielle le français et pour mon-
 naie, le franc CFA. Le pays fait partie de la
.CEDEAO

L’économie, essentiellement axée sur la pro-
 duction de café et de cacao, connaît au cours
des deux premières décennies un essor ex-
 ceptionnel, faisant de la Côte d’Ivoire un
 pays phare en Afrique de l’Ouest. Peuplée
 de 20,15 millions d’habitants au 1er janvier
 20125, la Côte d’Ivoire est un pays en voie de
développement, avec un indice de développe-
.ment humain très faible

Le territoire de la Côte d’Ivoire présente l’as-
 pect d’un quadrilatère, dont le sud offre une
 façade de 520 km sur l’océan Atlantique, dans
 la partie occidentale du golfe de Guinée. Le
 pays est caractérisé par un relief peu élevé.
 Les terres sont constituées en majeure partie
 de plateaux et plaines. L’ouest du pays, région
montagneuse, présente toutefois quelques re-

 liefs au-delà de mille mètres (le mont Nimba
.culmine à 1 752 m

 Le climat, généralement chaud et humide,
constitue dès lors une transition entre l’équa-
.torial et le tropical

 Le climat subéquatorial est caractérisé par des
 températures de faibles amplitudes, un fort
taux d’humidité  et des précipitations abon-
dantes. La population ivoirienne est  mul-

 tiethnique. Cinq grands groupes ethniques,
comprenant environ une soixantaine d’eth-
.nies, constituent les nationaux d’origine

CÔTE D’IVOIRE
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تقع جمهورية مالي في أفريقيا الغربية، وحتّدها من 
النيجر، بينما  الشمال موريتانيا واجلزائر، ومن الشرق 
والنيجر من اجلنوب، وغينيا من  بوركينا فاسو  حتّدها 

اجلنوب الغربي والسنغال من الغرب.
مستعَمرة  تعتَبر  كانت  التي  مالي  جمهورية  انتزعت 
فرنسية سودانية قدمية استقاللها في 22 سبتمبر 1960، 
إثر إنشاء احتاد مالي، ويضم السنغال والسودان الفرنسي.
تعتمد دولة مالي الشعار التالي »شعب، هدف، عقيدة«. 
أما علمها فيتألف من ثالثة ألوان عمودية الشكل، هي: 

األخضر واألصفر واألحمر. 
يضّم الشعب املالي إثنيات عّدة، وقد بلغ عدد سكانها 

14.517.176 نسمة في العام 2009. 
تعتَبر اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية املعتَمدة في 
احمللّية،  اللغات  يُجيدون  السكان  أغلبية  أن  غير  مالي، 
إضافة إلى لغة البمبارا، باعتبارها اللغة األكثر شيوعا 

ولغة التواصل املشتركة مبوازاة الفرنسّية. 
هذا وتصّنف دولة مالي التي تتمتع باقتصاٍد ريفيٍّ في 
معظمه ضمن الدول الـ 49 األقّل تقّدما في مجال التنمية 

االجتماعية واالقتصادية. 
كما تعتبَر مالي عضوا في املجتمع االقتصادي لدول 

غرب أفريقيا )CEDEAO( واالحتاد األفريقي. 
تقع مدينة باماكو  )العاصمة( في اجلزء اجلنوبي الغربي 
مع عدد سكان بلغ 1.809.106 أشخاص في العام 2009. 

إمبراطورية  إلى  مالي  جمهورية  تسمية  أصل  يعود 
القرن  في  كيتا  سوندياتا  أّسسها  التي  القدمية  مالي 
الثالث عشر. وقد بلغت هذه اإلمبراطورية أوّج شهرتها 

في القرن الرابع عشر. 
الفرنسيتان،  املستعَمرتان  1959، جنحت  العام  وفي 
السودان الفرنسي والسنغال، في إنشاء احتاد مالي الذي 
متّكن الحقا من نيل استقالله. وفور إعالن هذا االحتاد، 
بقيادة موديبو  إلى إعالن استقاللهم  السودانيون  سارع 

كيتا، كما غّيروا اسم بالدهم لتعَرف بـ جمهورية مالي. 
تشتهر مالي املمتدة على مساحة 1.241.238 كيلومترا 
مرّبعا باعتبارها البلد األكبر مساحة بعد النيجر في غرب 
أفريقيا  من  الداخلي  اجلزء  في  تنحصر  كما  أفريقيا. 
فيها  وميّر  االستواء.  وخط  السرطان  مدار  بني  الغربية 
نهران كبيران هما: السنغال والنيجر. يترّكز القسم األكبر 
السكانية  الكثافة  أما  الريفّية.  املناطق  في  السكان  من 
فتشهد تقلّبا كبيرا، إذ تنتقل من 90 نسمة في الكيلومتر 
املرّبع الواحد في منطقة دلتا النيجر إلى أقّل من 5 نسمات 
في الكيلومتر املرّبع الواحد في منطقة الصحراء الشمالية. 
أما املدن الرئيسة في مالي، إضافة إلى العاصمة باماكو، فهي: 
كايس وسيغو وموبتي وسيكاسو وكوليكورو وكيدال وغاو ومتبكتو. 
التزال جمهورية مالي قيد التطّور حيث تسيطر املناطق 
الصحراوية أو شبه الصحراوية على %65 من مساحتها. 
وينحصر النشاط االقتصادي بصورة خاصة حول املناطق 
النهرّية التي يرويها نهر النيجر. يتوّزع سكان مالي بني 
%10 من البدو و%80 من السكان الذين يقتاتون من 
الزراعة وصيد األسماك. أما القطاع الصناعي فيترّكز 
حول النشاطات الزراعية. تشّكل الهجرة مصدرا مهما 
للغاية للواردات. كما تعتمد مالي على املساعدة األجنبّية، 
وهي سريعة التأثر بتقلّبات األسعار العاملية للقطن الذي 

يشّكل احملصول الرئيس للصادرات. 
والنقدي  االقتصادي  االحتاد  في  مالي عضوا  تعتَبر 

 .)UEMOA( لغرب أفريقيا
كما يبلغ عدد سكان جمهورية مالي 14.5 مليون نسمة 

تشّكل النساء %53.3 منهم.

مــالــي
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 La République du Mali, est un pays d’Afrique de l’Ouest,
frontalier de la Mauritanie et de l’Algérie au nord, du Ni-
 ger à l’est, du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire au sud,
.de la Guinée au sud-ouest et du Sénégal à l’ouest

 Ancienne colonie française du Soudan français, le Mali
 est devenu indépendant le 22 septembre 1960, après
l’éclatement de la Fédération du Mali regroupant le Sé-
 négal et le Soudan français. Sa devise est « un peuple, un
 but, une foi » et son drapeau est constitué de trois bandes
.verticales verte, jaune et rouge

Avec 14 517 176 habitants en 2009, la population ma-
.lienne  est constituée de différentes ethnies

 Le français est la langue officielle, mais la population
 parle majoritairement les langues nationales, le bambara
 étant la plus utilisée et sert, parallèlement au français, de
.langue véhiculaire

 Avec une économie encore essentiellement rurale, le
 Mali, pays enclavé, fait partie des 49 pays les moins
avancés (PMA) en termes de développement socio-éco-
.nomique

 Le pays fait partie de la Communauté économique des
 États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union
.africaine

 Bamako, ville située au sud-ouest et qui comptait 1 809
.106 habitants en 2009, est la capitale du pays

 La République du Mali tient son nom de l’ancien Empire
 du Mali fondé par Soundiata Keïta au XIIIe siècle et qui
.a connu son apogée au XIVe siècle

 En 1959, les deux colonies françaises du Soudan
 français et du Sénégal fondent la Fédération du
Mali qui obtient son indépendance. Lors de l’écla-
 tement de cette fédération, les Soudanais conduits
 par Modibo Keïta, déclarent leur indépendance et
.donnent à leur pays le nom de République du Mali

 Le Mali, avec ses 1 241 238 kilomètres carrés, est
le plus vaste État d’Afrique de l’Ouest après le Ni-
ger. Il est enclavé à l’intérieur de l’Afrique occi-
 dentale entre le tropique du Cancer et l’Équateur.
 Il est traversé par deux grands fleuves : le Sénégal
 et le Niger. La plus grande part de la population vit
 en zone rurale. La densité, très variable, passe de
 90 hab./km2 dans le delta central du Niger à moins
.de 5 hab./km2 dans la région saharienne du Nord

 Outre la capitale Bamako, les villes principales sont
 Kayes, Ségou, Mopti, Sikasso, Koulikoro, Kidal, Gao,
.Tombouctou

 Le Mali est un pays en développement, avec 65 % de
 son territoire en région désertique ou semi-désertique.
 L’activité économique est surtout limitée autour de la
 région fluviale irriguée par le fleuve Niger. Environ 10
 % de la population est nomade et environ 80 % travaille
 dans l’agriculture ou la pêche. L’activité industrielle est
 concentrée autour des activités agricoles. L’émigration
 constitue une très importante manne de revenus. Le Mali
dépend de l’aide étrangère et est très vulnérable aux fluc-
 tuations des prix mondiaux du coton, son exportation
.principale

Le Mali est membre de l’Union économique et moné-
.(taire ouest-africaine (UEMOA

 Le Mali a 14,5 millions d’habitants, dont 53,3 % de
.femmes

Mali
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تقع موريتانيا في الشمال الغربي من القارة 
العالم  تعتبر همزة وصل بني  األفريقية، وهي 
العربي وأفريقيا اجلنوبية ومنطقة الصحراء. 
موريتانيا دولة شاسعة املساحة )1.03 مليون 
الصحراء وحتتوي  من  يتكون  كلم2(، معظمها 
على عدد قليل من السكان )2.9 مليون( وهي 

من ضمن الدول األقل تقدما. 

الفقر  من  موريتانيا  سكان  معظم  يعاني 
)%46.7( وهو ما يدعو إلى مكافحة ظاهرة 
عدم االستقرار التي تؤثر خاصة على الشباب، 
والنساء وبعض الفئات االجتماعية املهمشة. 

وطبيعي  ثقافي  مبوروث  موريتانيا  تتمتع 
على  املوروث  هذا  استغالل  عدم  ولكن  مهم، 
الوصول  أمام  رئيسيا  حاجزا  ميثل  جيد  نحو 
 )OMD( للتنمية  األلفية  األهداف  بلوغ  إلى 

واحلد من الفقر. 

2005 و2007 حتوال  عاشت موريتانيا بني 
قبل  من  ترحيبا  القى  سلميا  دميوقراطيا 
منظمة  قبل  من  إقراره  ومت  الدولي،  املجتمع 

االنتخابات احلرة والشفافة. 

ملوريتانيا،  احلالي  السياسي  السياق  يعطي 
الذي يهدف إلى إرساء العدل واملساواة، وتعزيز 
الالجئني  عودة  خالل  من  الوطنية  الوحدة 
استراتيجية  أهمية  العبودية،  آثار  ومكافحة 
إطارا  ميثل  إنه  حيث  املسائل،  لهذه  خاصة 
الثقافية  املكونات  مختلف  فيه  تلتقي  أساسيا 
بهدف  واألفريقية،  منها  العربية  الوطنية، 
من  عامال  متثل  التي  الوطنية  الوحدة  تعزيز 

عوامل الدفع بالنسبة إلى كل عمل تنموي. 

موريتانيا
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 Située au Nord-Ouest de l’Afrique et pays
 charnière entre le Monde arabe et l’Afrique
 au Sud du Sahara, la Mauritanie est un pays
 vaste (1 030 000 Km2), désertique et peu
 peuplé (2,9 millions d’habitants) qui fait
 .(partie des PMA (Pays les Moins avancés

La pauvreté touche un taux élevé de la popu-
 lation (46,7%) ce qui appelle une lutte active
 contre un phénomène de précarité affectant
en particulier les jeunes, les femmes et cer-
.tains groupes sociaux défavorisés

 Le pays dispose d’un riche patrimoine
 culturel et naturel dont la sous exploitation
 constitue un manque à gagner important
 pour l’atteinte des OMD et la réduction de
 .la pauvreté

 La Mauritanie a connu entre 2005 et 2007
 une transition démocratique pacifique saluée
par la communauté internationale et sanc-

 tionnée par l’organisation d’élections libres
.et transparentes

Le contexte politique actuel du pays, promo-
 tion de l’équité et de la justice, consolidation
 de l’unité nationale par le retour des réfugiés
 et la lutte contre les séquelles de l’esclavage,
 lui confère un intérêt stratégique particulier
 en cela qu’il offre un cadre fédérateur où se
rejoignent les diverses composantes cultu-
relles nationales, arabe et africaines, conso-

 lidant ainsi l’unité nationale qui constitue un
facteur catalytique pour toute œuvre de dé-

 .veloppement

La Mauritanie
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جــمــهــوريــة الــنــيــجــر بــلــد غــيــر ســاحــلــي يــقــع في 
غرب أفريقيا، وسميت باسم نهر النيجر. حتّدها 
نيجيريا وبنني في اجلنوب، وبوركينا فاسو ومالي 
وتشاد  الشمال،  في  وليبيا  واجلزائر  الغرب،  في 
الــنــيــجــر مــنــطــقــة مبساحة  الـــشـــرق. وتــغــطــي  فــي 
أما  ثلثيها.  الــصــحــراء  تشغل  كم2   1.267.000
هي  الفرنسية  واللغة  نيامي،  فتسمى  عاصمتها 

للبالد. الرسمية  اللغة 

نسمة،  مليون   17.5 النيجر  سكان  عــدد  يبلغ 
ثماني  مــن  السكان  ويتكون  نــســاء.   51% بنسبة 

8 مناطق من البلد. جماعات عرقية تعيش في 

يــأتــي مــصــدر الـــــرزق الــرئــيــســي لــلــســكــان من 
الــزراعــة واملــراعــي والــثــروة احلــيــوانــيــة. وتشمل 
البالد،  اقتصاد  في  مهما  قطاعا  اليدوية  احلرف 
حيث إنها توظف في الواقع حوالي مليون شخص 
الفقر  على  التغلب  في  يسهم  الذي  األمر  حرفي، 

فعال. بشكل  والبطالة 

واسع؛  نطاق  على  ثقافي  بتنوع  النيجر  وتتمتع 
الثقافية  األحــــداث  الــعــامــة  الــســلــطــات  تنظم  إذ 
بغية  عرقية؛  جماعة  كل  لثقافة  كتقدير  سنويا، 
الشباب.  بــني  وخــاصــة  الــوطــنــيــة،  الــوحــدة  تعزيز 
تتمثل  مهمة،  معالم  بعدة  أيضا  النيجر  تتمتع  كما 
في: صحراء تينيري، ووادي نهر النيجر، وحديقة 

الوطنية.  )W( دبليو 
�لنــيــجـر
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 The Republic of Niger is a landlocked country
 situated in Western Africa, and named after
 the Niger River.  It borders Nigeria and Benin
 to the south, Burkina Faso and Mali to the
 west, Algeria and Libya to the north and Chad
 to the east. The country covers a territory of
 1 267 000 KM2,  2/3 of which is a desert.
 Niamey is the name of its capital. The official
 .language is French

 The population of Niger amounts to 17 500
 000 inhabitants,  51 % of whom are women.
 The population consists of eight ethnic groups
.living in 8 regions of the country

 The inhabitants’ main source of livelihood
comes from agro-pastoral and livestock. Han-
 dicrafts comprise an important sector in the
 country’s economy. Indeed, the handicrafts
 sector employs approximately 1 000 000
craftspersons, which contributes to overco-
.ming  effectively poverty and unemployment

Niger is a country of wide cultural diver-

 sity. Cultural events are organized every
 year by public authorities in appreciation
  of the culture of every ethnic group so as to
  strengthen the national unity, particularly,
.among young people

 Niger also has several landmarks of interest
 among which are: the desert of Ténéré, the
 valley of the River Niger,  and the National
.”park of “W

Niger
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نيجيريا، رسميا جمهورية نيجيريا االحتادية، هي 
جمهورية يحكمها دستور احتادي، تتكون من 36 والية، 
وعاصمتها االحتادية هي أبوجا. واسم نيجيريا مشتق 
من نهر نيجر الذي يجري عبر جزء كبير من البالد 

وصوال إلى احمليط األطلسي.
وتعتبر نيجيريا من البلدان الكبرى في أفريقيا، حيث 
يصل عدد سكانها إلى حوالي 168.8 مليون نسمة، 

واإلجنليزية هي اللغة الرسمية في نيجيريا.
وتعتبر نيجيريا مجتمعا تعدديا، فهي حتتوي على 
واحلرف  الفنون  350 مجموعة عرقية. ولقد لعبت 
أدوارا مهمة، اجتماعيا واقتصاديا ونفعيا أيضا. ومتثل 
احلرف النيجيرية جزءا من تراث وثقافة السكان، حيث 

إنها تعود إلى أكثر من ألفي سنة مضت.
أصبحت صناعة احلرف ضمن املشاريع التجارية 
اكتشاف  حقبة  قبل  وذلك  نيجيريا،  في  الرئيسية 
النفط. وأحد العوامل التي ساهمت في منو صناعة 
احلرف النيجيرية في املاضي يتمثل جوهريا في الدعم 
من جانب امللوك واألثرياء في املجتمع. وكان ينظر إلى 
معظم منتجات احلرف باعتبارها رمزا للمكانة التي 
كانت مرتبطة بامللوك حتديدا، األمر الذي عزز وأضفى 
تألقا وثراء على أشخاص املالكني لهذه املنتجات. وفي 

والنساء  الرجال  من  احلرفيون  حظي  نفسه  الوقت 
باالحترام لعالقاتهم القريبة بالسلطة.

يوجد حرفيو اجللد ودباغته في كل من املجتمعات 
الرئيسية في نيجيريا. وأكثر اجللود شهرة هي املوروكو 
من املاعز القادم من منطقة سوكوتو. ولون شعر اجللود 
في سوكوتو أحمر غامق، ولكن حمرته أفتح في منطقة 
كانو، هذا عالوة على اللونني األبيض واألسود، حيث 
تكون اجللود بيضاء في ميدغوري. وعادة ما تعرف 
جودة جلد املاعز اخلام في نيجيريا بأنها عالية اجلودة.
سميت والية كانو )وهي أكثر املدن قدما في أفريقيا، 
واملدينة الثانية األكبر في نيجيريا بعد الغوس( بهذا 
االسم تبعا للحّداد الذي ترك مدينته، املسماة غايا، 
بحثا عن خام احلديد، ولقد قاده بحثه إلى هضبة داال، 
حيث وجدت كميات غزيرة من هذا املعدن في األرض.
اليدوية  كنزا حقيقيا من احلرف  نيجيريا  وتعتبر 
اجلميلة والرسوم من التراث القدمي. ويتميز الفنانون 
النيجيريون باملنحوتات اخلشبية الرائعة، واملجسمات 
الشعبية،  واملالبس  الغريبة  واملجوهرات  املعدنية، 
معقد،  بشكل  املزين  الكالباشي  لباس  إلى  إضافة 

واألعمال اجللدية متقنة التصنيع.
وجتدر اإلشارة إلى أن احلرف النيجيرية واصلت 
منوها حتى مرحلة الكمال في التقنيات والتشطيب 

والتغليف.
على  احلالية  لإلدارة  اإلصالحية  األهداف  تتمثل 
مدى األعوام القليلة املاضية في السعي إلى حتسني 
وجعل  الدخل،  مصادر  وتنويع  النيجيري،  االقتصاد 
العالقة بني قطاع الثقافة والسياحة وصناعة احلرف 
واحدة من أهم القطاعات، آخذة في االعتبار تقليل 

االعتماد الكبير على عائدات النفط.

نيجرييا
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Nigeria, officially the Federal Republic of Nige-
ria, is a federal constitutional republic compri-
sing 36 states and its Federal Capital Territory is 
Abuja. The name Nigeria was derived from the 
river Niger, which flows through a large part of 
the country into the Atlantic Ocean.  

Nigeria is one of the largest  countries in Africa, 
having a population of 168.8 Million. English is 
the official language in Nigeria.

In a pluralistic society as that of Nigeria, which 
has about 350 ethnic groups,  Arts and Crafts 
have played an important social, economic as 
well as utilitarian roles.  The crafts of Nige-
ria are a part of the tradition and culture of the 
people, dating back beyond two thousand years.  

The Crafts industry became one of the major 
commercial ventures in Nigeria prior to the 
era of oil.  One of the factors that assisted in 
the growth of Nigerian crafts industry in the 
past was basically the patronage which the in-
dustry enjoyed from the rolyalty and wealthy 
personages in the society.  Most craft products 
were regarded as status symbol, associated 
specifically with royalty as this enhanced and 
gave glamour and affluence to the owners of 

the items.  At the same time, the craftsmen and 
women were accorded respect in view of their 
closeness to authority.  

Tanner and leather workers exist in every main 
community in Nigeria.  The skin popularly 
known as Morocco leather comes from goats-
kin from Sokoto.  The skins are dark red-haired 
in Sokoto, lighter red in Kano, white and black, 
and white in Maiduguri.   The quality of raw 
goatskin in Nigeria has always been good. 

Kano, which is one of the most ancient cities in 
Africa, and the second largest commercial city 
in Nigeria after Lagos, is named after a blacks-
mith who left his town Gaya in search of iron 
ore. His search took him to Dala hill, where he 
found it in abundance at its foot. 

Nigeria is a veritable treasure trove of beautiful 
handmade crafts. Drawing from ancient tradi-
tions, Nigerian artisans create marvelous wood 
carvings, metal castings, exotic jewelry, tradi-
tional clothing, intricately decorated calabashes 
and finely-crafted leatherwork. 

It is worthy to note that Nigerian crafts have 
continued to grow to perfection in techniques, 
finishing and packaging.  

The reform agenda of the current  Adminis-
tration in the past few years, in an attempt to 
uplift the Nigerian economy, has diversified 
the sources of income generation, placing the 
Culture and Tourism Sector, viz-a-viz, the crafts 
industry as one of the priority sectors with a 
view to reducing the over dependence on oil re-
venue.   

Nigeria
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الساحة  حول  كلمة   200 من  مكونة  نبذة 
الثقافية في هذا البلد

توغو دولة فرنكوفونية تقع في غرب أفريقيا 
وخليج  الشمال،  من  بوركينافاسو  وحتدها 
غينيا من اجلنوب، وجمهورية بنني من الشرق 
وغانا من الغرب. وكما هي احلال بالنسبة إلى 
العديد من دول العالم، فإن توغو حتتوي على 
العديد من املوارد الثقافية واحلرفية وغيرها. 

على مستوى الصناعات احلرفية، فإن هناك 
خمسة أقاليم رئيسية في التوغو وهي؛ سافان 
الهضاب  ومنطقة  الوسطى  واملنطقة  وكارا 
بينها  فيما  تتشابه  التي  البحرية  واملنطقة 
باملقومات احلرفية نفسها وحتتوي في مجملها 
30 ألف حرفي موزعني على  على ما يتجاوز 
ثماني فئات من احلرف. في ما يتعلق بالثقافة 
التوغولية إجماالً، فإن هذا البلد يزخر أو لنقل 

األقاليم  في  الثقافية.  باملادة  جدا  غني  إنه 
اخلمسة التي سبق ذكرها، جند الفئات الثقافية 
التمثيلية  األلغاز،  القصة،  الفولكلور،  نفسها: 
الشعرية،  والقصائد  والغناء،  التحزيرية، 
التقليدية،  واملعارك  التقليدية،  واأللعاب 
وصناعة  والسيراميك  التقليدي،  والنسيج 
على  الثقافية،  املواقع  بعض  وهناك  اجللود، 
القطع  وبعض  احملمية،  املقدسة  القبور  غرار 

الفنية واالحتفاالت التقليدية. 

هذا كله من مكونات الفخر واالعتزاز والثراء 
بالنسبة إلى الشعب التوغولي.

تـوغـو
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Exposé de deux cent (200) mots sur la scène 
culturelle en générale dans ce pays

Le Togo est un pays francophone qui se 
trouve en Afrique de l’ouest et est limité au 
Nord par le Burkina Faso ; au sud par le Golfe 
du Guinée ; à l’est par le Bénin, et à l’ouest 
par le Ghana. Tout comme bon nombre de 
pays du monde, le Togo, mon pays regorge 
de beaucoup de ressources culturelles, arti-
sanales et autres.

Accédé à la souveraineté internationale le 27 
Avril 1960, le Togo a une population estimée 
en 2006 à environ 6 millions d’habitants 
pour une densité de 95 hab/Km2.

Le Togo compte quarante (40) ethnies et 
cinquante (50) dialectes dont les principales 
langues nationales sont : I’Ewé parlé au sud 
et le kabyé au nord.

Sur le plan artisanal, les cinq (05) régions du 
Togo à savoir, la savane ; la Kara, la Cen-
trale, le Plateau et la maritime partagent en 
commun les mêmes idéaux artisanales et 
regorgent dans leur ensemble plus de trente 
mille (30 000) artisans confondus repartis 
en huit (08) catégories de métiers. En ce 
qui concerne la culture togolaise pour tout 
dire, le Togo est riche sinon très riche en 
matière culturel. Dans les cinq régions pré-
citées, nous retrouvons les mêmes groupes 
culturels : Folklorique, contes, devinettes, 
charades, chants, poèmes, jeux tradition-
nels, luttes traditionnelles, tissage tradition-
nel, céramique, maroquinerie, quelques sites 
culturelles ; comme des espaces protèges 
des fosses  sacrées, des objets d’arts et des 
fêtes traditionnelles.

Tout cela fait l’honneur, la fierté et la ri-
chesse du peuple togolais.

Togo
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وتتمتع  أفريقيا،  قلب  بوروندي على هضبة في  تقع 
مبناخ استوائي. ويبلغ ارتفاع جبل هيها الواقع في جنوب 
اليابسة  شريط  ويعتبر  مترا.   2670 بوجومبورا  شرق 
هو  تنجانيقا  بحيرة  شمال  روسيزي  نهر  طول  على 
املنطقة الوحيدة التي يقل فيها االرتفاع عن 1000 متر، 
وهو جزء من ألبرتني ريفت في الطرف الغربي من وادي 

جريت ريفت.

يغلب على اقتصاد بوروندي الطابع الريفي، ويعتمد 
الزراعي  اإلنتاج  وينقسم  املاشية.  وتربية  الزراعة  على 
الشاي  ومحاصيل  النب  مثل  للتصدير،  املنتجات  بني 
األول  املورد  فيعتبر  النب  أما  الغذائية.  واملواد  والقطن 

للبالد )%80 من الصادرات(.

ويعتمد سكان بوروندي على الزراعة إذ يعمل بها ما 
يزيد على %90 منهم ومتثل أكثر من %50 من الناجت 
احمللي اإلجمالي )800 مليون دوالر أمريكي في العام 
من   18% نسبة  على  الصناعة  واستحوذت   ،)1999
الناجت احمللي اإلجمالي في العام نفسه )1999(، بينما 

حازت اخلدمات على نسبة 32%.

تضاعف حجم القوة العاملة في بوروندي خالل الفترة 
أربعة  إلى  مليونني  من  وذلك   ،1999 إلى   1990 من 

ماليني، ومتثل املرأة واحدا من أصل كل عاملني اثنني.

اعتمد البورونديون في اآلونة األخيرة على السياحة، 
حيث استقبلوا في عام 2012 أكثر من 3000 زائر. 

 2008 بوجمبورا في عام  العاصمة  بلغ عدد سكان 
مليون نسمة، مبتوسط عمر 16.9 سنة، بينما تبلغ نسبة 
أولئك الذين هم دون سن الـ 15 سنة %46 من إجمالي 

عدد السكان.

تعتمد الثقافة في بوروندي على التقاليد احمللية، كما أنها 
متأثرة بالدول املجاورة. ولكن االضطرابات املدنية املتكررة 

متثل عائقا أمام املكانة املهمة التي تستحقها الثقافة.

احلرف اليدوية

متثل احلرف اليدوية عنصرا مهما من عناصر الفن 
في بوروندي، حيث حتظى حرفة حياكة السالل بشعبية 
كبيرة، إضافة إلى األقنعة والدروع والتماثيل اخلشبية 

التي يصنعها احلرفيون احملليون. 

من   1% نسبته  ما  )الباتوا(  األقزام  قبيلة  ومتثل 
بصناعة  احلاضر  الوقت  في  تختص  وهي  السكان، 
من  الكثير  بوروندي  في  احلرف  قاست  ولقد  الفخار. 
غنية  تعتبر  التزال  أنها  غير  األهلية،  احلرب  جراء 
وراقية للغاية، بل إن بعضها يتسم بطابع جديد متاما. 
ولقد شهدت احلرف انتعاشا ملحوظا منذ أواخر العام 

2000، وهذا االنتعاش مازال مستمرا حتى اآلن.

ذاته  الفن  تطوير  على  جزئيا  التجديد  هذا  ويعتمد 
الذي. وقد بدأ البورونديون أخذه بعني االعتبار إلى حد 
أقوياء وموهوبني  العثور على فنانني  ما أخيرا. وميكن 
اخلشب،  من  ينحتون،  وهم  وجيتيجا  بوجومبورا  في 
مييل  بينما  البروز،  قليلة  بنقوش  لقرى  جميلة  مناظر 
اللون  استخدام  إلى  الطبيعية  املناظر  رسامي  بعض 

األزرق الداكن.

بوروندي
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Located on a plateau in the heart of Africa, 
Burundi has an equatorial climate. Mount 
Heha , southeast of Bujumbura, culminates 
at 2670 meters. A strip of land along the 
Rusizi River , north of Lake Tanganyika , 
is the only region where the altitude is less 
than 1000 meters. This region is part of 
the Albertine Rift , the western end of the 
Great Rift Valley .

The Burundi’s economy is predominantly 
rural and depends on agriculture and li-
vestock. Agricultural production is di-
vided between the products for export , 
such as coffee , tea and cotton and food 
crops . The coffee chain is the first re-
source of the country (80% of exports). 
The population depends on more than 90 
% of the agriculture, which accounts for 
over 50 % of GDP ($ 800 million U.S. 
in 1999). The industry accounted for 
18% of GDP in 1999, and services 32%. 
The labor force has been doubled 
between 1990 and 1999, from 2 million 

to 4 million, one out of two is a woman. 
Recently , Burundians rely on tourism but 
welcome in 2012 than 3000 visitors per year. 
In 2008 , there were a million people in 
the capital, Bujumbura. The median age is 
16.9 years and the proportion of people un-
der 15 years is 46% of the total population 
In Burundi,  culture is based on local tra-
ditions and influenced by neighboring 
countries.  However, the importance of 
culture has been hampered by numerous 
civil unrest. 

Agriculture is the main industry in Burundi . 
 
Craft is an important art form in Burundi. 
Basket weaving is very popular as well as 
masks, shields and wooden statues made   by 
local artisans. The Batwa , a pygmy tribe 
which represents just 1 % of the population 
, have meanwhile specialized in the manu-
facture of pottery. The craft of Burundi , yet 
very rich , fine and some forms are entirely 
new , has suffered from civil war. However, 
since the late 2000 , a marked revival arises. 
This renewal is based in part on the deve-
lopment of art themselves, which Burun-
dians have started to look fairly recently . 
Strong and talented artists can be found in 
Bujumbura and Gitega, who sculpt pretty 
village scenes on bas-reliefs in wood and 
some landscape painters to distant blue

Burundi
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تقع جمهورية كينيا الدميوقراطية عند خط االستواء، 
على الساحل الشرقي من أفريقيا، ويحّدها من الشمال 
الصومال وإثيوبيا والسودان، ومن الغرب أوغندا، ومن 
وتبلغ  الهندي.  احمليط  الشرق  ومن  تنزانيا،  اجلنوب 

مساحة كينيا 22845 ميال مربعا.

42 مجموعة عرقية، لكل منها لغة  توجد في كينيا 
فريدة من نوعها. وتنقسم اللغات إلى أربع مجموعات 
والنيلوتيكس  والبانتو  رئيسية، هي: اخلويسانس  لغوية 
بثقافات  القبلية  املجموعات  وتتمتع  والكوشيتيس. 

مختلفة ترتبط بأصل أجداد كل منها.

 42 من  واحدة  وهي  »املاساي«،  قبيلة  حتدت  لقد 
قبيلة في كينيا، الصعاب املتمثلة في احلضارة، والتزال 
تتمسك بطرقها التقليدية والثقافية القدمية في احلياة، 

وهي واحدة من القبائل األكثر شهرة في أفريقيا.

بدوية  شبه  مجموعة  بكونه  الكيني  املجتمع  يّتسم 
رعوية تعيش في جنوب بالدها وفي شمال تنزانيا منذ 
أكثر من 2500 سنة. ويقّدر عدد السكان حاليا بـ 35 
مليون نسمة، وهم يعيشون في جماعات معتمدين على 

قطعانهم في تلبية احتياجاتهم.

املنتجات احلرفية لقبيلة املاساي

ريش  مثل  متنوعة،  مواد  من  املاساي  حلي  يُصنع 
وقطع  املعدنية،  والسالسل  الودع،  وأصداف  النعام، 
إلخ.  البالستيك...  البقر، واخلرز، وقطع من  من جلد 
كذلك تستخدم املغرة احلمراء في دباغة اجللد وإضفاء 

املظهر اجلميل عليه.

في جميع  اجلمالية،  بالزينة  اهتماما  هناك  أن  كما 
املراحل، عند كال اجلنسني. وعادة ما تقوم العجائز من 
النساء بتدريب الفتيات على كيفية صنع احللي امللونة 
امرأة  من  املهارات اخلاصة  وتختلف  للرقص.  املتعددة 

إلى أخرى في صناعة أداة زينة معينة.

مصنوعة  املجوهرات  بعض  أن  من  الرغم  وعلى 
في  احلال  هي  كما  معينة،  مناسبات  في  الرتدائها 
يتم  القطع  معظم  فإن  اخلتان،  أو  الزواج  احتفاالت 
سبيل  على   - تُرتدى  فقد  احلياة،  مدى  ارتداؤها 
في  املكانة  وارتفاع  الثروة  تزايد  إلى  لإلشارة   - املثال 
محيطها؛ إذ يُستدّل من شكل وأمناط وألوان كل قطعة 
ترتديها.  مبن  اخلاصة  الثقافة  على  املجوهرات  من 
بدقة  يستدلوا  أن  الثقافة،  تلك  في  الناس،  وسع  وفي 
عن طريق حلي اخلرز التي ترتديها املرأة على مكانتها 
وفئتها العمرية وحالتها االجتماعية، وحتى إن كانت قد 

أجنبت ابنا أم ال.

املجتمع،  أفراد  بتقدير  املصنوعات  هذه  وحتظى 
السيما أنها تبرز السالم وتضفي القيمة على حياتهم. 
في  لكثيرين  دخل  مصدر  حاليا  اخلرز  حلي  وتعتبر 
الوضع  في  تؤثر  أنها  لوحظ  كما  الكيني،  املجتمع 

االقتصادي واالجتماعي للشعب.

كينيا
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The Democratic Republic of Kenya lies across 
the equator on the east coast of Africa. It bor-
ders Somalia, Ethiopia, and Sudan to the north; 
Uganda to the west; Tanzania to the south; and 
the Indian Ocean to the east. The country covers 
an area of 222,845 square miles

 
In Kenya, there are 42 ethnic groups, each with 
a unique language, divided into four major lin-
guistic groups: the Khoisans, Bantu, Nilotics, 
and Cushites. The tribal groups have different 
cultures related to their ancestral origin.

The Maasai, one of the 42 tribes of Kenya has 
defied odds of civilization and still upholds 
their ancient cultural and traditional ways of 
life, they are one of the most celebrated tribes 
in Africa.   

The community is a semi-nomadic pastoralist 
group that has been living in southern Kenya 
and northern Tanzania for over 2500 years. 
The current population is estimated at 350,000. 
They live communally and rely on their herds 
for subsistence. 

The  Maasai  Artifacts.

A variety of materials are used in the making of 
Maasai ornaments i.e Ostrich feathers, cowrie 
shells, metal strings pieces of cow’s skin and 
beads, threads, pieces of plastic e.t.c, Red ochre 
is used to tan the skin and make it have a beau-
tiful look.

 Adornment of beauty is enhanced at all stages 
in both sexes. Old women train young girls on 
how to make the multi-colored ornaments for 
dancing. Different women have special skills 
for making particular ornament. 

Although some jewelry are made to be donned 
at particular moments, such as for marriage or 
circumcision ceremonies, most pieces are worn 
throughout an entire stage of life. For example, 
indicating increasing wealth and place in life. 
Each piece of jewelry, its shape, patterns, and 
colors, speaks of the wearer’s culture. People 
within that culture can read a woman’s exact 
status, her age-set, marital status, even whether 
she has given birth to a son by observing her 
beaded jewelry. 

The community values their artifacts as they 
show peace and add value to their life. The 
beaded ornaments are currently a source of in-
come to many in the community and it has been 
observed to impact the social economic status 
of the people.

Kenya
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رواندا، رسميا جمهورية رواندا، هي دولة ذات سيادة 
درجات  بضع  وتقع  أفريقيا،  وشرق  وسط  في  كائنة 
أوغندا  مع  تشترك  وحدودها  االستواء،  خط  جنوب 
الدميوقراطية.  الكونغو  وجمهورية  وبوروندي  وتنزانيا 
تشغل مساحة رواندا بكاملها أراضي على ارتفاع عاٍل، 
وتهيمن على جغرافيتها اجلبال في الغرب، والسافانا 
جميع  في  البحيرات  من  كبير  وعدد  الشرق،  في 
أنحائها. ويبلغ عدد سكان رواندا 11.46 مليون نسمة، 

أما عاصمتها فهي كيغالي. 
يعتمد اقتصاد رواندا، بشكل رئيسي، على زراعة الكفاف، 
الرئيسية  النقدية  احملاصيل  من  والشاي  القهوة  وتعتبر 
للتصدير. أما السياحة، فتمثل قطاعا سريع النمو يتم من 

خالله اآلن كسب ريادي للعمالت األجنبية في البالد. 
فيهما  فقط ميكن  اثنني  بلدين  أحد  رواندا  وتعتبر 
زيارة الغوريال اجلبلية بشكل آمن، السيما أن الزائرين 
تتبع  تصاريح  لقاء  عالية  أسعار  لدفع  استعداد  على 
فهما  والرقص  املوسيقى  إلى  وبالنسبة  الغوريال. 
يشكالن جزءا ال يتجزأ من الثقافة الرواندية، خاصة 
اإليقاعية  بحركاتها  املتميزة  إنتور  ورقصة  الطبول 
في  التقليدية  واحلرف  الفنون  تشيع  كذلك  املتعددة. 

جميع أنحاء رواندا. 

أقدم  متثل  التي  »األجاسيكي«  بـ  رواندا  تشتهر 
سلة تقليدية في هذا البلد، ويطلق عليها حاليا »سلة 

السالم« رمزا للوحدة.
)هي  ليميتد  لينكس  جاهايا  شركة  ويستند جناح   
الربحية  إلى  تهدف  رواندية  يدوية  صناعات  شركة 
اقتصاديا  املرأة  متكني  هو  بسيط  مبدأ  إلى  استنادا 
من خالل التجارة املنصفة(، يستند جناح هذه الشركة 
إلى النسيج التقليدي وتقنيات أعمال اخلرز التقليدية 
احلرفي،  العمل  من  رواندا  نساء  متكني  إلى  الهادفة 
للبالد.  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  وأيضا 
ومنتجات »جاهايا لينكس ليميتد« مصنوعة باستخدام 
عالية  جودة  ذات  وأصيلة  تقليدية  رواندية  أمناط 
وتشمل  لنساجيها.  مستدامة  سوق  ضمان  أجل  من 
جميل،  بشكل  املنسوجة  السالل  احلرفية  املنتجات 

والديكور املنزلي، واملجوهرات واملنسوجات.
املرأة  متكني  أن  لينكس«  »جاهايا  لدى  ترسخ  لقد 
والتنمية  السالم  لتحقيق  األساس  يوفر  اقتصاديا 
هذا  حول  منوذجها  ويتمحور  رواندا.  في  املستدامني 
إيجاد  حيث  من  العادلة  التجارة  ويتجاوز  بل  املعتقد، 
للنساء )والرجال(  فرص عمل وحتسني نوعية احلياة 
واالقتصادية  االجتماعية  البيئات  في  يعيشون  الذين 
األكثر حتديا في رواندا. حصلت شركة جاهايا لينكس 
على االعتراف احمللي والدولي على حد سواء، خاصة 
بالنسبة إلى الدور الذي لعبته في الوحدة واملصاحلة 
بعد اإلبادة اجلماعية في رواندا في العام 1994 ضد 
التوتسي، حيث قتل حوالي مليون شخص من األبرياء 
بشكل متعّمد. وتكمن أهداف هذه الشركة في متكني 
قيم  دعم  في  االستمرار  مع  متزايد  بشكل  احلرفيني 

منتجاتهم اليدوية وأيضا دعم احلرفيني.

رو�ند�
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Rwanda, officially the Republic of Rwanda, 
is a sovereign state in Central and East Afri-
ca. Located a few degrees south of the Equa-
tor, Rwanda is bordered by Uganda, Tanzania, 
Burundi, and the Democratic Republic of the 
Congo. All of Rwanda is at high elevation, 
with a geography dominated by mountains in 
the West, savanna in the East, and numerous 
lakes throughout the country.  The population 
of Rwanda amounts to 11.46 million. Kigali is 
the Capital of Rwanda.

The economy is based mostly on subsistence 
agriculture. Coffee and tea are the major cash 
crops for export. Tourism is a fast-growing 
sector and is now the country’s leading fo-
reign exchange earner; Rwanda is one of only 
two countries in which mountain gorillas can 
be visited safely, and visitors are prepared to 
pay high prices for gorilla tracking permits. 
Music and dance are an integral part of Rwan-
dan culture, particularly drums and the highly 
choreographed intore dance. Traditional arts 
and crafts are produced throughout the country.

The Agaseke is Rwanda’s oldest traditional 
basket, now called the “Peace Basket” a sym-
bol of unity. Gahaya Links’ success is based 
on traditional weaving and beading techniques 
to empower the women of Rwanda and the 
country’s socioeconomic development.

Gahaya Links Limited is  a for-profit Rwan-
dan handicraft company based on the simple 
principle of women economic empowerment 
through fair-trade.  Their products are made 
using traditional, authentic Rwandan patterns 
and are of high quality to ensure a sustainable 
market for the Gahaya Links weavers. Crafted 
products include beautifully woven baskets, 
home décor, jewelry and textiles 

Gahaya Links believe that women’s econo-
mic empowerment provides the foundation for 
achieving sustainable peace and development 
in Rwanda.  Their  model revolves around this 
belief, going beyond fair trade to create jobs 
and improve the quality of life for women (and 
men) living in Rwanda’s most challenging so-
cio economic environments.

Gahaya Links has received both local and in-
ternational recognition but of the role it played 
in unity and reconciliation after the 1994 
Rwandan Genocide against the Tutsi, where 
about one million innocent people were killed 
in cold blood. 

Their goals are to increasingly empower the ar-
tisans and remaining committed to upholding 
the values of their handmade products and ar-
tisans.

Rwanda
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أوغندا لؤلؤة أفريقيا
اجلغرافي،  أفريقيا  قلب  في  أوغندا  تقع 
إلى  درجة  و3200  الشمال،  إلى  درجة   100

الشرق على طول خط االستواء.
مربع،  كيلومتر   236.040 األرض:  مساحة 
سكانها  وعدد  مربع،  كيلومتر   36.330 املاء: 
كمباال،  وعاصمتها  نسمة،  مليون   33.8 يبلغ 

واللغة الرسمية فيها هي اإلجنليزية.
البلدان ذات احلدود املشتركة معها هي: في 
الشمال - جنوب السودان، في الشرق – كينيا، 
في الغرب - جمهورية الكونغو الدميوقراطية، 

في اجلنوب – تنزانيا.
في  وجتارية  سياحية  وجهة  أوغندا  تعتبر 
طبيعية،  مبناظر  تنعم  وهي  أفريقيا،  قلب 
اخلالق  وهبها  ولقد  مداري،  مبناخ  وتتصف 
من  نباتيا  وغطاء  وفيرة  طبيعية  غابات 
بحيرة  أبرزها  وأنهارا،  وبحيرات  السافانا 
روينزوري  وجبال  النيل،  نهر  منبع  فيكتوريا، 

من  وأنواعا  اللعب  وحدائق  البرية  واألحياء 
الطيور الفريدة.

وتراث  مضياف،  بشعب  البلد  هذا  يتمتع 
متجانسة  فسيفساء  إلى  يستند  غني  ثقافي 
من التقاليد القدمية ملمالك وقبائل متيزت كل 
منها بعادات ولغات وموسيقى ورقصات وأزياء 

وفولكلور وأشكال فنية ذات طابع استثنائي.
تشكل املوارد الطبيعية والثقافية الغزيرة ثروة 
املواد اخلام ملنتجات حرفية متنوعة، مثل  من 
واملنسوجات  والفخار  واجللود  اللحاء  قماش 
واخلشب  واملصبوغة  املتشابكة  واألقمشة 
واملعادن وألياف املوز وحرف السالل واخلرز. 
كحرفة  اللحاء  بقماش  أوغندا  تنفرد  كذلك 
حرفيي  إلى  منسوبة  فريدة  تقليدية  منزلية 
من  مصنوع  وهو  األسطورية،  أوغندا  مملكة 

حلاء نوع شجرة موتوبا.

�أوغند�
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UGANDA THE PEARL OF AFRICA

Uganda is situated in the geographical heart 
of Africa 100N,3200E,along the Equator 0.

Land area; 236040sq.km.Water 36,330sq.
km.  The capital of Uganda is Kampala.

BOARDER COUNTRIES

To the North-South Sudan

To the East-Kenya

To the West- Democratic Republic of Congo

To the South –Tanzania

POPULATION; 33.8 Million

OFFICIAL LANGUAGE; ENGLISH

Uganda is a tourism and business destina-
tion in the heart of Africa. It is a natural Pa-
norama of a tropical Climate, endowed with 
abundant natural forests, Savannah vegeta-
tion, Lakes and Rivers, notably lake Victo-
ria, the Source of the Nile River, Mountain 

Rwenzori ,Wildlife and game parks, unique 
bird species.

A country with hospitable people, rich 
cultural heritage based on harmonious Mo-
saic of Ancient traditions of Kingdoms and 
triwbes, each with distinct customs, lan-
guages, music,dance ,costumes, Folk lore, 
Art forms.

The abundant natural and cultural resources 
constitute the wealth of raw materials for 
the variety of handcraft products, such as 
Bark Cloth, Leather, pottery, textile, Tie and 
dye fabrics, wood , metal, Banana  fibers, 
Basketry and Bead crafts.

The Bark cloth is Uganda’s unique traditio-
nal cottage craft, attributed to the legendary 
Uganda Kingdom’s craftsmen. It is made 
out of the Bark(skin) of the  MUTUBA tree 
specie.

Uganda
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تتمّيز األعمال احلرفية في اجلزائر، متاما كأّي أعمال ِحرفية 
فــــــي البالد األخرى، بِغناها الذي ال يتنــــــازع عليه اثنان، وبتنوعها 
املذهل بالنسبة إلى األشــــــكال والتقنيات املستخدمة والزخرفات 
على حدٍّ ســــــواء. وما يعّزز هذا الغنى هو بساطة املواد املستخَدمة 
ــــــة. إذ تصنَّع هذه األخيــــــرة التي تعتبَر  لصناعــــــة األعمال احِلرفّي
ضرورية في احلياة اليومية ألغراٍض نفعّية، وهي غالبا ما تتضّمن 
أشــــــكاال ورموزا تضفي عليها معانيها قوة حامية وفقا للمعتقدات 
احمللّية السائدة في البالد. كما يسهم كّل من تنّوع العوامل املناخية 
واملوارد الطبيعّية وتعاقب احلضارات املختلفة التي اســــــتقّرت في 

اجلزائر في تفسير هذا الكّم الهائل من التخّصصات احِلرفّية. 
لهذه الغاية، تُولي وزارة السياحة والصناعة التقليدّية عناية تامة 

مبسألة إدارة امليزانية املرتبطة بتعزيز قطاع األعمال احِلرفّية. 
تشــــــّكل اجلزائر إحدى الدول التي تقّدم نظرة شاملة 
للمجوهرات هي األكثر تنّوعا فــــــي العالم، مع احملافظة 

على حّيٍز معني من اخلصوصية واألصالة. 
بالنســــــبة إلى منطقة القبائل، بصورة خاصة، حيث القرى 
الكبيرة والصغيــــــرة، يحرص الصاغة على تصنيع املجوهرات 
املصنوعة من الفضــــــة تفصل فيما بينها اخليوط أو الفتائل/ 
األسالك املعدنّية وهي املرّصعة باملرجان واملطلية واملزخرفة 
بتدّرجات اللون األزرق الداكــــــن واألخضر واألصفر. تتلّخص 
أهــــــم املجوهرات املصنوعة بالســــــوار اليــــــد أو الكاحل وُعلَب 
الكبريــــــت واخلــــــوامت والقالدات واملشــــــابك ومشــــــابك الثوب 

والصليب اجلنوبي،... إلخ. 

السجاد: يُصنَع من وبر املاعز ومن الصوف، وتتم زخرفته باللفائف 
واألشرطة املستعَرضة البسيطة، أو يُزيَّن باألشكال الهندسّية الفاخرة 
واملتعّددة األلوان، فضال عن صناعة الدراغا Dragga، أو الســــــّجاد 
الذي تشــــــتهر منطقة بابور بحياكته ونســــــجه، ويُســــــتخَدم كفواصل 
داخلية للخيَم التقليدّية. إذ جتمع هذه القطع املذهلة بني الزخرفات 

التقليدية البربرّية وبني املكتسَبات الوافدة من الشرق.
اخلزف: تعود صناعة األعمال اخلزفية إلى آالف الســــــنوات، 
حيث يتشابه كّل من التقنّية املستخَدمة والشكل والزخرفة بتلك 
املستخَرجة من الُدملَن، وهي عبارة عن الذخائر والبقايا التي تعود 
ــــــح أن تكون اخلزفيات األكثر  إلــــــى احلضارات األولى، حيث يُرجَّ

بساطة معروضة ضمن مجموعة هواة جمع التحف. 
اشتهرت صناعة اجللد في اجلزائر نظرا إلى ليونته ومتانته، 
وذلك لصناعة مجموعة متنّوعة من األغراض )سرج األحصنة 
وأحذية البابوج والبوفة )وسادات صغيرة( واحلقائب... إلخ(. 
وقد انتشرت هذه الصناعة في إقليم الهضاب العليا والهقار 
ومزاب، بينما اشتهرت املدن الكبرى، مثل تلمسان وقسنطينة 
بفّن دباغة األعمال احِلرفّية )الدّباغني(. أما اليوم، فقد بدأ 
وهج هذه احلرفة يتضاءل تدريجيا بســــــبب املنافسة الناشئة 

عن استيراد اجللود املصبوغة في أوروبا. 
كما تشــــــتهر منطقة القبائل باســــــتخدام جلــــــود اخلراف 

واملاعز لصناعة املطرات وحقائب السفر غير املزخرفة. 
يشتهر فّن التطريز في املدن واملناطق الريفّية في اجلزائر على 
حدٍّ سواء، ففي الوقت الذي تأّثر فّن التطريز املدني بالزخرفات 
األندلسّية والشــــــرقية، حافظ التطريز الريفي املنتشر في بعض 
املناطق الريفّية على الزخرفات البربرّية املصنوعة من األشــــــكال 
الهندســــــّية عينها املســــــتخَدمة في زخرفة الســــــّجاد واخلزفيات 
األخــــــرى، كما هي احلــــــال في إقليم الهضــــــاب العليا في منطقة 
القبائل ومزاب والهقار واألوراس. إضافة إلى ذلك، يعتَبر التطريز 
أصــــــدق تعبيٍر عن لباقة وصفاء وجدّية النســــــاء اللواتي يحترفن 
التطريز. أما املواد املستخَدمة فهي الصوف أو احلرير أو القطن 
أو الكّتان وفقا للمناطق واألعراف املّتبعة. وعلى الرغم من هيمنة 
الطابع البربرّي الذي يســــــهم في متييز هــــــذا الفّن عن غيره من 
الفنون فإنه ال يجب التقليل من أهمية التراث األندلسي الواضح.

�جلز�ئر
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Histoire: L’artisanat algérien, à l’instar des artisanats des 
autres pays, est d’une incontestable richesse et d’une 
étonnante variété, tant dans les formes, que dans les tech-
niques et les décors. Cette richesse est rehaussée par la 
modestie des matériaux dont sont constituées les œuvres 
artisanales. Nécessaires à la vie quotidienne, elles sont 
conçues dans un but utilitaire et souvent comportent des 
motifs dont la signification, suivant les croyances lo-
cales, leur confère des vertus protectrices. La diversité 
des conditions climatiques, des ressources naturelles et 
les différentes civilisations de l’Algérie expliquent la 
présence d’une vaste gamme de spécialités artisanales. 

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat s’occupe de 
gérer le budget lié à la promotion du secteur artisanal.

Les bijoux: Algérie est un des pays qui présente un pa-
norama de bijoux le plus diversifié au monde tout en 
gardant une certaine authenticité. 

En grande Kabylie, notamment, par dizaines et jusque 
dans les moindres villages, les bijoutiers produisent les 
bijoux faits de plans d’argent, cloisonnés de fils ou fi-
ligranes, sertis de corail ou émaillés dans les nuances 
bleu foncé, vert et jaune, dont les principaux sont les 
bracelets de bras ou de chevilles, les boîtes d’allumettes, 
bagues, colliers, broches, fibules, croix du Sud, etc… 

Les Tapis: • Les tapis:  Tissés en poil de chèvre et laine, 
décorés de simples bandes transversales ou somptueuse-

ment parés de motifs losangiques en points multicolores, 
Dragga ou tapis tissés faits autour des Babors, servant 
de séparation à l›intérieur des Khaimas(Tente tradition-
nelle), étonnantes compositions issues de la conjonction 
des décors traditionnels berbères et des apports d›Orient. 

La Poterie et La céramique : • La poterie: Modelée, dont 
la décoration remonte au fond des âges, la technique, 
la forme, le décor sont identiques à ceux extraits des 
dolmens, reliques vivantes des premières civilisations, 
poteries dont les plus modestes sont susceptibles d›être 
exposées dans les vitrines de collectionneurs. 

Le Travail du cuir : Le cuir pour sa souplesse et sa ré-
sistance est utilisé en Algérie pour la confection d’une 
multitude d’objet (selles de cavaliers, babouches, poufs, 
sac etc...). Les centres les plus actifs sont les hauts pla-
teaux, le Hoggar et le Mzab. Les grandes villes comme 

Tlemcen, Constantine ont conservé le savoir faire de 
tannerie artisanal (debbaghines), mais actuellement ce 
savoir faire se perd face à la concurrence des cuirs traités 
en Europe. 

En Kabylie les peaux de mouton et de chèvre sont aussi 
transformées parfois pour faire des outres et des sacs de 
voyage sans décoration. 

En Algérie, la broderie est un artisanat pratiqué aussi 
bien dans ville qu’en milieu rural. Alors que la brode-
rie citadine s’est enrichie des influences de la décoration 
andalouse et orientale, la broderie rurale, elle, conserve 
dans certaines régions la décoration berbère faite de ces 
mêmes motifs géométriques qu’on retrouve sur les ta-
pis et autres poteries comme dans les hauts plateaux en 
Kabylie, dans le Mzab, le Hoggar et les Aurès. Le Tarz 
(broderie) est aussi symbole de raffinement, de sérénité 
et de sérieux, chez les femmes qui le pratique. Les ma-
tières utilisées sont aussi bien la laine, la soie, le coton 
ou le lin selon les régions et l’usage réservé. Même si 
le fond berbère est prédominant et donne une unicité à 
cette art, l’apport andalou n’est pas négligeable.

Algeria
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تضعها  التى  باجلغرافيا  فقط  مرتبطا  بلدا  ليست  مصر 
وسط العالم وبني قاراته الثالث افريقيا واسيا واوروبا وتتوسط 
احمليط  وحتى  العربى  اخلليج  من  ميتد  الذى  العربى  عاملها 
االطلنطى وليست مرتبطة فقط بالتاريخ الذى ميتد الكثر من 
سبعه االف عام شهدت خالله انتصارات وانكسارات عبر عنها 
الذى  االول  املؤرخ  بصدق  فكان  تعبير  اصدق  املصرى  الفنان 
حفظ تاريخ بالده مستخدما كافة انواع الفنون بدءا من النحت 
ومرورا بالقصائد الشعريه  واخيرا الفنون الشعبية واحلرف 
اليدوية وبذلك ارتبطت مصر دون غيرها من دول العالم بأهم 
منتج ثقافى  ضاربا فى اعماق هذا التاريخ وتلك اجلغرافيا كل 
ذلك اثر بشكل كبير فى الشخصية املصرية التى اصبحت اكثر 

تأثيرا وتأثرا فى االنسانيه بصفه عامه.

وبفضل هذا الفنان أصبحت مصر أول دولة في العالم لها 
ثابتة ولذلك اعتبرت بكافة املعايير  تاريخ مكتوب، ولها نظم 
احلضارة  تاريخ  هو  مصر  تاريخ  اإلنسانية.  للحضارات  أُما 
عريقة  م حضارة  وقّدً املصري  اإلنسان  أبدع  حيث  اإلنسانية 

سبقت حضارات شعوب العالم.

الصحراويه  بني  ما  طبيعتها  بتنوع  ايضا  مصر  تتميز 
اكبر  له  كان  والسهول مما  بالوديان   املرتبطة  او  والساحلية 
ارتبطت  التى  واحلرفيه  اليدويه  الصناعات  تنوع  فى  االثر 
واجللود  احلصير  صناعه  فنجد  بالطبيعه  كبيرا  ارتباطا 
والكليم والسجاد والزجاج املعشق والنحاس واخليامية واالالت 
املوسيقية والنسيج واملشربيات واملشغوالت الذهبية والفضيه 

احلرف  من  البانوراما  تلك  والفخار  املطعم  املعادن  وصناعه 
تعبيرا صحيحا عن مصر بحاضرها وماضيها  تعبر  اليدويه 

وكذلك ثقافتها املتنوعه.

واخيرا على الرغم من التقدم العلمى الذى يطل برأسه فى 
جميع نواحى احلياه اال انه تظهر اهمية احلفاظ على الهويه 
الشعبية  اليدويه  احلرف  على  احملافظة  خالل  من  املصريه 
بطابعها احلضارى والثقافى التي تعني أكثر من القيمة املادية 
لالشكال املختلفة لها  تلك القيمه  التراثيه مما يعنى احلفاظ 
على الهوية الثقافية للشعب أو للدولة نظرأ الن هذه احلرف 
اليدوية الشعبية تعتبر مبثابة بصمات بشرية عميقة ال تتكرر 
ذمه  فى  واصبح  بل  يندثر  بدأ  منها  الكثير  وان  خاصه  أبدا 
واملجلس  الفنانني  على  ثقيله  املهمه  اصبحت  ولذلك  التاريخ 
تبقى منها  وتنميه وتطوير ما  للحفاظ عليها  للحرف  العاملى 
وليكن هذا هو منهاج عمل املجلس فى املرحلة املقبله النقاذ 

احلرف قبل اندثارها.

م�رش
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Egypt, officially the Arab Republic of Egypt,  is 
a transcontinental country spanning the northeast 
corner of Africa and southwest corner of Asia via 
a land bridge formed by the Sinai Peninsula. Most 
of its territory of 1,010,000 square kilometers 
(390,000 sq mi) lies within North Africa and is 
bordered by the Mediterranean Sea to the north, 
the Gaza Strip and Israel to the northeast, the Gulf 
of Aqaba to the east, the Red Sea to the east and 
south, Sudan to the south and Libya to the west. 

Egypt is one of the most populous countries in Afri-
ca and the Middle East, and the 15th most popula-
ted in the world. Egypt is not a country that is linked 
only by geography, however it is laid down in the 
center of the world, between its three continents 
Africa, Asia, Europe and mediates its Arab world, 
which extends from the Arabian Gulf to the Atlantic 
Ocean and is not associated only with history, which 
spans more than seven thousand years through vic-
tories and defeats, expressed by the Egyptian artists 
who honestly expressed their feelings. The Egyp-
tian artist was also the first historian who studied 
his country’s history, using all kinds of art ranging 
from sculpture and through the poems and finally 

folk arts and crafts that linked Egypt with other 
countries of the world through the most important 
cultural product in history and geography. All this 
affected the Egyptian character which became more 
influential to humanity in general.

Thanks to that artist, Egypt became the first country 
in the world that has a written history and fixed 
systems, therefore it is considered as the mother of 
standards of human civilizations. Egypt’s history is 
the history of human civilization where the Egyp-
tian presented the ancient civilization before the 
world’s civilizations.

Egypt is also characterized by the diversity of na-
ture, between the desert and coastal or associated 
valleys and plains, which had the greatest impact 
on the diversity of handicrafts and craftsmanship 
that were associated closely with nature, we find 
mats, leather, carpets, stained glass, copper, musical 
instruments and gold and silver textiles industries, 
all that Panorama of craftsmanship reflect the true 
image of Egypt as well as its diverse culture. 

Finally, despite the scientific advance which raised 
its head in all aspects of life , but it shows the impor-
tance of maintaining the Egyptian identity through 
the preservation of folk handicrafts with their ci-
vilizational and cultural characters , which means 
more of the heritage value than the material value, 
and it also means preserving the cultural identity of 
people or the state because these folk handicrafts 
are considered as the fingerprints of human pro-
found that will never be repeated , especially since 
many of them began to disappear and even became 
history, therefore it has become a heavy job on ar-
tists and the World  Crafts Council  and maintaining 
and developing what is left of it is the upcoming 
action of the Council in the next phase of rescuing 
crafts before extinction .

Egypt
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ارتبطت الصناعات احلرفية منذ زمن بعيد بتاريخ اململكة املغربية، 
وهو القطاع األساسي في النسيج االقتصادي. أيضا ساهمت الصناعات 
احلرفية القدمية إلى حد كبير في جعل املغرب مركزا لإلشعاع الفني 

واحلضاري. 
أصبحت الصناعات التقليدية املغربية من القطاعات األكثر إنتاجا 
في سوق العمل. حيث وفر هذا القطاع نحو مليوني وظيفة، أي 20% 
من عدد السكان العاملني، ويضمن لقمة العيش لنحو 8 ماليني شخص. 
قدمية  ثانوية  قطاعات  ثالثة  على  احلرفية  الصناعات  وزارة  تركز 

حتتاج إلى عناية خاصة: 
الوطني،  املستوى  على  وخاصة  االستهالكية،  احلرفية  الصناعات 

حيث وصلت املبيعات إلى 3 مليارات درهم. 
إلى  املوجهة  الثقافي  الطابع  ذات  احلرفية  الصناعات  منتجات 
درهم  مليارات   10 وقدره  بعائد  األجانب،  والسياح  احملليني  السكان 
)املتوقع %83 بالنسبة إلى السوق احمللية املغربية و%17 بالنسبة إلى 

السياح األجانب(. 
الصناعات احلرفية اخلاصة للتصدير والتي ال يتجاوز رقم مبيعاتها 

إلى حد اآلن 700 مليون درهم مغربي. 
الصناعات احلرفية في املغرب

هناك ثالثة أبعاد تشير إلى أهمية الصناعات احلرفية باملغرب؛ 
متثل الصناعات احلرفية في الواقع مخزونا للفنون التقليدية والذي 
بقي على مر الزمان متجذرا وشاهدا إلى حد اآلن على أصالة وعظمة 

حضارة مدينة سال وصبغتها املتجددة بشكل دائم. 
توفر الصناعات احلرفية العمل والدخل بالنسبة ل 47 ألف حرفي. 

العائدات الكبيرة من العملة الصعبة التي توفرها الصناعات 
احلرفية ملدينة سال بواقع 61.5 مليون درهم في السنة. يضاف إلى 

هذا الرقم املشتريات املباشرة من قبل السياح )صادرات غير مباشرة( 

باإلضافة إلى صادرات املنتجات احلرفية ملدينة سال والتي تتم 
انطالقا من بعض املدن األخرى )ميناء طنجة والدار البيضاء، إلخ...(

معظم  إن  حيث  التقليدية،  بالصناعة  تتميز  احلرفية:  الصناعات 
هذه الصناعات تتركز في املدن التاريخية على غرار مدينة تازة، سال، 
الصويرة  ومدينة  املهمة،  اخلزفية  الصناعات  توجد  حيث  وصافي، 
التي  أغادير،  مدينة  الصناعة  هذه  ودرة  تيزنيت،  ومدينة  الشهيرة، 
اشتهرت بإدخال النحت على اخلشب ومدينة مراكش التي تضم عددا 

من الصناعات التقليدية املتنوعة. 
كبير في شهرة مدينة سال كقطب  السجاد بشكل  أسهمت صناعة 
القطاع  السجاد  املغرب. متثل صناعة  للصناعات احلرفية في  رئيسي 
الرئيسي للتشغيل واإلنتاج وميثل بني %60 و%80 من إجمالي اإلنتاج 

في منطقة الرباط وسال وزمور، وزايرس. 
يتميز إنتاج السجاد والنسيج بتنوعه. ومن أنواع السجاد الذي يتم 

إنتاجه: 
احلنبل، مصدر إنتاج السجاد في هذه املنطقة. 

السجاد الرباطي. 
السجاد البربري أو سجاد األطلس. 

السجاد العصري وهو مزيج من خصائص الفن التقليدي ومتطلبات 
احلداثة. 

صناعة اخلزف:  هو القطاع الثاني في األهمية بعد قطاع السجاد، 
ويعتبر من ضمن األنشطة القدمية جداً. 

وهو قطاع واعد جدا سواء على نطاق التشغيل أو اإلنتاج الذي 
يوجه جزء كبير منه إلى السوق احمللية. 

وهو قطاع حيوي نظرا إلى تنوعه وخصوصية منتجاته وتناغم 
األلوان والزخارف املستخدمة فيه، وهو ما يجلب عددا كبيرا من 

السياح إليها. 
اخلياطة والتطريز جُترى في الورشات وأيضا في املنازل، وهي 

تتميز بتوفير احلاجيات من هذه املنتجات بالنسبة إلى كل الطبقات 
االجتماعية وتكيفها مع التطور االجتماعي واالقتصادي للبالد. 

تعمل النساء في هذا القطاع بشكل كبير، باإلضافة إلى عمل عدد 
كبير من احلرفيني من الرجال الذين ميارسون مهنة اخلياطة التقليدية 

منها والعصرية. من ضمن املنتجات املهمة للصناعات احلرفية في 
مجال اخلياطة والتطريز ميكن أن نذكر: 

اململكة املغربية فخورة جدا بتنوعها الثقافي، خاصة في مجال 
الصناعات احلرفية والدور الكبير الذي تؤديه في إبراز الصورة 

املشرفة للمغرب. 

�ملغرب
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L’artisanat a de tout temps été intimement lié à l’his-
toire de la royaume du Maroc, ce secteur constituait la 
base du tissu économique. Bien plus, les métiers tradi-
tionnels n’ont largement contribué à faire de maroc un 
pôle de rayonnement civilisationnel et artistique.
L’industrie traditionnelle marocaine est devenu  l’un des sec-
teurs et le fonctionnement du travail les plus productives. Le 
secteur a fourni près de 2 millions d’emplois, soit 20% de la 
population active, de sorte garant direct pour environ 8 mil-
lions de personnes, soit trimestriellement Maroc statique.
Et la Ministère de l’artisanat se concentre sur les trois 
sous-secteurs traditionnels devrait être accordée une 
attention particulière:  * Artisanat destiné à la consom-
mation et en particulier à l’échelle nationale axée sur le 
client, avec un chiffre d’affaires de 3 milliards de dirhams,
* Les produits de l’artisanat à caractère culturel adressées 
à la population locale et les touristes étrangers, avec un 
chiffre d’affaires de 10 milliards de dirhams (83% prévu 
pour le marché national et 17% pour les touristes étrangers),
* Artisanat tonnage productivité culturelle et axée sur les services à 
l’exportation, qui ne dépasse pas la limite de chiffre d’affaires dé-
sormais à 700 millions de dirhams.
L’Artisanat au Maroc
Trois dimensions mettent en évidence l’importance de l’Ar-
tisanat au  Maroc : 
1°) La dimension civilisationnelle : L’Artisanat représente, 
en effet, un important réservoir d’Arts Traditionnels qui au 
fil du temps, se sont enracinés et témoignent de nos jours de 
l’authenticité et de la grandeur de la civilisation de Salé  ainsi 
que de son caractère sans cesse renouvelé.
2°) La dimension sociale : L’Artisanat procure du travail et des 
revenus pour plus de 47.000 artisans.3°) La dimension écono-

mique : Les recettes en devises fortes que procure l’Artisanat à 
la ville de Salé s’établissent autour d’une moyenne annuelle de 
61.500.000 dirhams. A ce montant il conviendrait d’ajouter les 
achats directs des touristes (exportations indirectes), ainsi que 
les exportations du produit artisanal slaoui effectuées à partir 
d’autres villes (ports de Tanger,  Casablanca, etc...).
Artisanat: caractérisé par l’industrie traditionnelle du fait que 
la plupart d’entre eux sont concentrés dans les villes obso-
lètes, car il embrasse tout de Taza, Salé et Safi industries les 
plus importantes porcelaine, célèbre Essaouira, Tiznit, bijoux 
de l’industrie Agadir, tout célèbre pour entrer la ciselure sur 
le bois, et la ville restant de Marrakech est l’université entre 
les différents types d’industries traditionnelles.
*Tapis : Le tapis a contribué largement à la réputation de Salé 
comme pôle principal de l’Artisanat au Maroc. Il constitue 
le principal secteur de production et d’emploi et, représente 
entre 60 et 80% de la production totale de la région Rabat – 
Salé - Zemmour - Zaers. 
La production en matière de tapis et de tissage se distingue par 
sa variété. Les différents types de tapis produits sont les suivants.
Al Hanbel, à l’origine de la production de tapis dans la région,
Les tapis dits Rbatis,
Les tapis berbères ou tapis du Moyen Atlas,
Les tapis modernes alliant les caractéristiques de l’Artisanat 
traditionnel et les exigences de la modernité.
* Poterie :C’est le second secteur en importance après celui 
du tapis, il est considéré parmi les activités les plus anciennes.
Il constitue un potentiel considérable aussi bien en matière 
d’emploi qu’en matière  de production  dont une part impor-
tante est destinée au marché intérieur.
Ce secteur vital a pu grâce à la variété et la spécificité de ses 
produits et à l’harmonie des couleurs et des décorations utili-
sées, attirer un nombre important de touristes.
La couture et la broderie,  réalisées aussi bien dans les ateliers 
qu’à l’intérieur des maisons ; se caractérisent par la satisfac-
tion des besoins de toutes les classes sociales et de leur adap-
tation à l’évolution sociale et économique du pays.
Se donnent à ces métiers essentiellement les femmes ainsi 
qu’un grand nombre d’artisans hommes qui pratiquent les 
métiers de la couture aussi bien traditionnelle que moderne. 
Parmi les productions importantes de l’Artisanat en matière 
de couture et de broderie, nous pouvons citer : La Royaume 
du Maroc très fier de sa diversité des cultures,  surtout dans 
le domaine artisanal, avec son rôle important pour mettre en 
évidence l’image honorable du Maroc.

Morocco



5858



59

�إفريقيا �جلنوبية

مدغ�سقر

ناميبيا

جنوب �إفريقيا

زميبابوي

موري�سيو�س

Madagascar

Namebia

South Africa

Zimbabwe

Mauritius

Madagascar

Namibie

Afrique du Sud

Zimbabwe

Maurice

Southern Africa
l`Afrique au Sud



6060

لألعمال  للترويج  املنظمة  احلملة  ظّل  في 
لكم  نلخص  أن  يسّرنا  مدغشقر،  في  احلرفية 

ماهّية الصناعة احلرفية في مدغشقر: 

ورائعة  مذهلة  جزيرة  بكونها  مدغشقر  تشتهر 
يتمّيز  حيث  الهندي،  احمليط  في  تقع  اجلمال 
اليدوية  األعمال  بريادتهم  اجلزيرة  سكان  معظم 
أينما حلّوا، سواء في الريف أو في املدينة. متتلك 
األولية،  املواد  من  متنوعة  مجموعة  مدغشقر 
عن  فضال  واأللياف،  واألخشاب  األحجار  ومنها 
مجموعة من احليوانات ومراحَل عّدة من اإلنتاج. 

الريفية  املناطق  سكان  يبدأ  عامة،  وبصورة 
أن  على  الصباح،  في  األرض  بحراثة  نهارهم 
األعمال  إلجناز  الظهر  بعد  فترة  ص  تُخصَّ
أداء  النساء  فتتولى  املدينة  في  أما  اليدوية. 

الوقت  في  احلرفية  واألعمال  املنزلّية  واجباتهن 
عينه إلعانة أزواجهّن على أعباء املنزل. 

نقّدم  أن  ويشّرفنا  فيسّرنا  السنة  هذه  أما 
مع  بالتزامن  النباتّية  األلياف  سلسلة  لكم 
والسوس  اجللد  من  املصنوعة  اإلكسسوارات 
إذ  ثقافتنا.  من  أبدا  املستوحاة  وهي  والذرة، 
جتهل  شابة  أي  زواج  باستحالة  عاداتنا  تقضي 
كل  تنكّب  السبب،  لهذا  الضفائر.  إعداد  كيفية 
فتاة قبل شهٍر واحد من حفل الزواج على صناعة 
لم  املقابل،  في  اجلديد.  ملنزلها  الالزمة  األدوات 
كان عليه  كما  رائجا  التقاليد  النوع من  يعد هذا 
مهاراتنا  حلماية  جاهدين  نسعى  أننا  غير  قبال، 
املعاصرة  األغراض  إدراج  عبر  عليها  واحملافظة 

واحلديثة في هذه الصناعة.  

مدغ�سقر
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Dans le cadre de la promotion de l’Artisa-
nat à Madagascar, nous avons l’avantage 
de présenter en quelques mots ce qu’est 
l’ARTISANAT à MADAGASCAR :

Madagascar est une charmante Iles dans 
l’Océan Indien, la plupart des Malgaches 
ont l’art dans leurs mains. Qu’ils soient 
à la campagne ou en ville. Madagascar  
a une diversité notable de matières pre-
mières, à savoir : les pierres, les bois, les 
fibres,  et divers animaux, ainsi que plu-
sieurs processus de fabrication. 

En général, dans le côté paysan, le matin 
se déroulent les travaux de champ, et c’est 
au cours de l’après-midi que l’artisanat 
fait place. En ville, les femmes s’occu-
pent de leur foyer et en même temps font 

de l’artisanat pour aider leur mari aux 
charges de leur  foyer.

Cette année, nous avons l’honneur et le 
plaisir de vous présenter la filière fibre vé-
gétale avec des accessoires en cuir,  coco 
et corne toujours en s’inspirant de nos 
cultures ; Une jeune femme ne peut pas 
se marier tant qu’elle ne sache pas natter. 
Pendant un mois avant la cérémonie,   elle 
reste chez elle pour fabriquer les outils 
nécessaires pour son nouveau foyer. Ce-
pendant,  cette sortes de traditions n’est 
plus pratique de nos jours mais nous es-
sayons de préserver notre savoir faire en 
fabricant des choses en mode avec.

Madagascar
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الهندي،  احمليط  في  جزيرة  هي  موريشيوس  دولة 
الشرقي  اجلنوبي  الساحل  عن  كيلومتر   2000 تبعد 
املأهولني  البالد على اجلزيرتني  أفريقيا. وتشتمل  من 

موريشيوس ورودريجيز.

العام  البرتغاليون على جزيرة موريشيوس في  هبط 
ثم   ،1598 العام  في  الهولنديون  بها  واستقر   .1507

تخلوا عنها في العام 1710.

وفي العام 1715، أصبحت موريشيوس مستعمرة فرنسية، 
بـ »إيل دو فرانس« )جزيرة فرنسا(. ولقد  وأعيدت تسميتها 

طّور الفرنسيون فيها مزارع قصب السكر.

احلروب  خالل  موريشيوس  على  البريطانيون  سيطر 
النابليونية في العام 1810 وأعادوا إليها تسمية موريشيوس.

العام  في  مستقلة  كومنولث  دولة  موريشيوس  أصبحت 
1968 وجمهورية ضمن الكومنولث في العام 1992.

واألفارقة  الهنود  من  موريشيوس  سكان  يتألف 
فهي  السائدة  األديان  أما  والصينيني.  والفرنسيني 

الهندوسية واإلسالم واملسيحية والبوذية.

العام  العبودية في  إلغاء  البريطانية، مت  اإلدارة  وفي عهد 
1835، وشحن العبيد من أفريقيا ومدغشقر خالل االحتالل 
جزيرة  إلى  الهند  من  صينيني  عمال  واستقدام  الفرنسي 
إرسال  مت  بعد  وفيما  السكر.  قصب  في  للعمل  موريشيوس 

الثانية  العاملية  جنود هنود إلى اجلزيرة وخدموا في احلرب 
حتت العلم البريطاني.

املنقرض  الدودو  لطائر  الوحيد  املوطن  موريشيوس  كانت 
موريشيوس،  دولة  شعار  على  الطائر  هذا  ويظهر  حاليا. 
على  الدودو  طائر  استخدام  ويتم  لها.  مرادفا  رمزا  وأصبح 

نطاق واسع في العديد من الوسائط احلرفية.

يوفر قطاع السياحة سوقا تأسر فناني موريشيوس 
التي  احملليني، علما بأن العديد من املنتجات احلرفية 
وليست  الشرق  في  باجلملة  إنتاجها  يتم  للسياح  تباع 

مصنوعة في اجلزيرة.

تركز العديد من املنظمات احلكومية وغير احلكومية، 
املتخصصة  باملؤسسات  النهوض  جمعية  ذلك  في  مبا 
اليدوية بشكل  وتدريب احلرف  تطوير  )SPES(، على 
احلرفية  الساحة  وحتتاج  موريشيوس.  في  مستدام 
في اجلزيرة إلى مبادرة تنسيق متماسكة على املستوى 

احلكومي من أجل حتقيق النجاح لهذه الصناعة.

ولكونها  واقتصاديا،  جغرافيا  معزولة  موريشيوس 
لألعمال  التعّرض  فرصة  إلى  تفتقر  فهي  جزيرة، 

احلرفية والتصميم العاملي.

االفتقار إلى املوارد في اجلزيرة، وصعوبة وتكلفة االستيراد 
يلعبان دورا مهما في الفجوة بالنسبة إلى اجلودة بني احلرف 

املوريشيوسية واحلرف املتوافرة في السوق العاملي.

وهناك نقص في الوعي في أوساط املجتمع احمللي بقيمة 
تراثه الثقافي والتأثير املتنوع املمكن على منتجاته احلرفية.

لقمة  كسب  على  قادرين  غير  احلرفيون  يكون  ما  وغالبا 
العيش من العمل احلرفي متى ما مت تدريبهم، فيتخلون عن 
حرفتهم بغية العثور على عمل مدفوع األجر في أماكن أخرى.

سوف  موريشيوس  في  احلرف  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
تطوير  في  جنحت  التي  البلدان  مع  التواصل  من  تستفيد 

مواردها البشرية وتصميم املنتجات في مجال احلرف.

موري�سيو�س
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Mauritius is an island nation in the Indian ocean 
2000km off the south east coast of Africa. The 
country includes the inhabited islands of Mauri-
tius , Rodriguez.

The Portuguese landed on the island in 1507.

The Dutch settled in 1598 and abandoned it in 1710.

In 1715 Mauritius became a French colony and 
was renamed Isle d France. The French deve-
loped the sugar plantations. 

The British took control in 1810 during the Na-
poleonic wars and renamed it Mauritius.

Mauritius became an independent com-
monwealth country in 1968 and a republic wi-
thin the commonwealth in 1992.

Mauritian populace is composed of Indian 
,African, French and Chinese. The religions are 
Hindu ,Islam ,Christian and Buddhist.

Under British administration slavery was abo-
lished in 1835.The slaves were shipped from 
Africa and Madagascar during French occu-
pation .Indentured labourers from India were  
brought to the island to work the sugar cane and 

Indian soldiers were shipped to the island and 
served in world war 11 under the British Flag.

Mauritius was the only home of the now ex-
tinct Dodo bird. The Dodo bird features on the 
Mauritian coats of arms and has become an icon 
synonomous with Maurtius. The Dodo bird is  
used extensively across  many craft mediums .

The tourist industry offers a captive market to 
the local Mauritian crafter . Many of the craft 
items sold to tourists are mass produced in the 
east and are not made on the island.

Several organisations and NGO’s including 
SPES, are focused on developing and training 
sustainable craft in Mauritius. The craft arena 
on the island needs a cohesive and co ordinate 
initiative on a government level in order to 
make a success of the industry.

Mauritius is isolated geographically and econo-
mically and as an island lacks the opportunity of 
exposure to global craft work and design.

The lack of recourses on the island and the dif-
ficulty and cost of importation play a significant 
role in the gap in quality between Mauritian 
craft and craft available in the global market.

There is a lack of awareness amongst the com-
munity of the value of their cultural heritage 
and the diverse influence this could have on 
their craft product.

Crafters often are unable to sustain a living from 
craft work once trained and abandon their trade 
to find paid employment elsewhere.

Craft in Mauritius would benefit from interaction 
with countries who have succeeded in developing 
human capital and product design in the craft arena.

Mauritius
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جمهورية ناميبيا تقع في جنوب القارة األفريقية، 
الغرب احمليط األطلسي وتشترك في  ويحّدها من 
حــدودهــا الــبــريــة مــع أجنـــوال وزامــبــيــا فــي الشمال 
أفريقيا في اجلنوب  الشرق وجنوب  وبوتسوانا في 

والشرق، وعاصمتها مدينة ويندهوك.

يبلغ عدد سكان ناميبيا 2.1 مليون نسمة، وتتمتع 
األحــزاب.  متعددة  مستقرة  برملانية  بدميوقراطية 
تعتبر ناميبيا بلدا كبيرا ذا كثافة سكانية يقع على 
ينعم  الذي  الغربي ألفريقيا  الساحل  امتداد جنوب 
الزمن منذ حصوله  باالستقرار ألكثر من عقد من 

على االستقالل في 21 مارس 1990.

وصناعة  والــســيــاحــة  ــرعــي  وال الــزراعــة  وتشكل 
األملــاس  جلــواهــر  التعدين  ذلــك  فــي  مبــا  التعدين، 
األساسية،  واملــعــادن  والفضة  والذهب  واليورانيوم 

العمود الفقري لالقتصاد الناميبي.

ولطاملا شكلت احلرف اليدوية جزءا أساسيا من 
استخدام  مت  إنه  حيث  والثقافية،  التقليدية  احلياة 

لفترة  اليومية  احلــيــاة  فــي  احلـــرف  هــذه  منتجات 
طويلة قبل أن تصبح أواني املينا واألملونيوم والدالء 
واللوحات واألواني والكؤوس البالستيكية جزءا من 
احلياة املعاصرة، لقد اضطر سكان الريف إلى تصنيع 
مثل هذه املواد لالستخدام الشخصي. ونتيجة لذلك، 
فإنه يوجد في كل قرية حتى يومنا هذا نحاتو خشب 
وصناع الفخار ونّساجو السالل. وجتدر اإلشارة إلى 
أن للسالل من منطقة كافاجنو جذورها في تقاليد 
الزراعة؛ نظرا إلى استخدامها في حصاد احلبوب. 
الــدوم  نخيل  مــن سعف صــغــار  والــســالل مصنوعة 
امللفوفة حول لفائف العشب باستخدام تقنية اللف، 
بأنه يتم احلصول على الصبغات من مختلف  علما 

اجلذور واللحاء وأوراق النباتات احمللية.

وفي حني كانت السالل من املواد الفنية الكبيرة 
منسوجة  فنية  قطع  مبنزلة  اليوم  أنها  إال  احلجم، 
تنفرد كل منها عن األخــرى، وهي خير دليل  بدقة 

على إبداع النّساج.

ناميبيا
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Namibia, officially the Republic of Namibia, 
is a country in Southern Africa, whose Wes-
tern border is the Atlantic Ocean. It shares 
land borders with Angola and Zambia to the 
north, Botswana to the east and South Africa 
to the south and east.   The Capital of Nami-
bia is Windhoek. 

Namibia has a population of 2.1 million people 
and a stable multi-party parliamentary 
democracy. It  is a large and sparsely populated 
country on Africa’s southern west coast, which 
has enjoyed more than a decade of stability 
since achieving Independence on 21 March 
1990.

Agriculture, herding, tourism and the 
mining industry, including mining for gem 
diamonds, uranium, gold, silver, and base 
metals,  form the backbone of Namibia’s 
economy.

Handicrafts have always been an essential 
part of traditional and cultural life.Long 

before enamel, aluminum and plastic buckets, 
plates, pots, cups became part of everyday 
life, rural people had to make their own.  As a 
result, in every village, even today, you have 
you woodcarvers, potters and basket weavers.  
The baskets from the Kavango region have 
their roots in an agricultural tradition where 
baskets are used to harvest grain.  They are 
made using the young fronds of the Hy-
phaene petersiana palm wrapped around a 
grass coil by using the coil technique.  Dyes 
are obtained from various roots, bark and 
leaves of local plants.
Whereas once the baskets were large func-
tional items, today they are finely woven art 
pieces, each one unique and a testament to 
the creativity of the weaver.

Namibia
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جمهورية جنوب أفريقيا، بلد يقع في الطرف 
اجلنوبي من قارة أفريقيا، وحتتوي على شريط 
ساحلي ميتد على طول جنوب احمليط األطلسي 
أفريقيا  جنوب  عاصمة  أما  الهندي.  واحمليط 

فهي بريتوريا.

لغة   11 يضم  كبير  بتنوع  أفريقيا  جنوب  تتمتع 
رسمية. وهي أّمة تؤمن باإلنسانية )أوبونتو(، حيث 
ثقافة  على  احملافظة  مسؤولية  املواطنني  على  تقع 
وعادات الشعب. وتوجد مجموعات عرقية مختلفة 
والتزال  منها،  بكل  خاصة  وتقاليد  بعادات  تتميز 
متارسها. وتنفرد كل من هذه املجموعات بأسلوبها 
التي  اليدوية  واحلرف  اخلرز  أعمال  في  اخلاص 
منها  كال  يجعل  الذي  األمر  بها،  متييزها  ميكن 
مختلفة وفريدة من نوعها. والتزال تقام احتفاالت 
خاصة، مثل رقصة املزمار )أومهالجنا(، التي تقام 
امللكي  نيوكيني  مقر  في  سبتمبر  شهر  في  سنويا 
الشابات  آالف  فيها  ويشارك  نوجنوما،   - كوا  في 
من جميع أنحاء إقليم كوازولو - ناتال، فضال عن 
بالذكر  املجاورة، مثل سوازيالند. واجلدير  البلدان 

أن ملك الزولو، امللك جودويل زويليثيني زولو، يستغل 
هذا التجمع كفرصة لتشجيع القيم التقليدية.

عن  أفريقيا  جنوب  لشعب  اخلرز  أعمال  ومتتاز 
النطاق  األقل:  على  ناحيتني  من  جيرانها  مثيالت 
الواسع في تباينها وأسلوبها، مبا في ذلك الرسائل 
الرمزية من خالل األلوان والزخارف. ومن املعروف 
عن أعمال اخلرز في جنوب أفريقيا أنها من األجود 

في العالم وأن جتتذب اهتمام املختصني. جنوب �إفريقيا
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South Africa, officially the Republic of South 
Africa, is a country located at the southern tip 
of Africa. It has 2,798 kilometres of coastline 
that stretches along the South Atlantic and 
Indian oceans.  The capital of South Africa 
is Pretoria. 

South Africa is the rainbow country with 11 
official languages.  A nation that believes on 
the UBUNTU, where the responsibility of 
citizens is to preserve the culture and cus-
toms of its people.  There are different ethnic 
groups with their own distinctive customs 
and traditions which they still practise. Each 
group has its own style of beadwork and craft 
by which they are recognized.  This  makes 
each group different and unique. There exist 
special ceremonies that are still practised,  
such as the Reed dance (Umhlanga), which 
is held annually in September at the Nyo-
keni Royal residence at Kwa-Nongoma, and 
in which thousands of young women from 
all over KwaZulu-Natal, as well as nearby 
countries such as Swaziland, participate. The 
king of the Zulus, King Goodwill Zwelithini 

Zulu uses the gathering as an opportunity to 
encourage traditional values. 

The beadwork of the South African people 
stands out from that of its neighbours in 
at least two respects: the wide range of its 
contrasts and its system of including symbo-
lic messages by means of colours and motifs.  
The beadwork of South Africa is acknowle-
dged as being amongst the finest in the world 
and has attracted scholarly attention for 
many years.

South Africa
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في  يقع  ساحلي  غير  بلد  زميبابوي  جمهورية 
جنوب قارة أفريقيا، بني نهري زامبيزي وليمبوبو. 
نسمة،  مليون   13.72 زميبابوي  سكان  عدد  يبلغ 

وعاصمتها هي هراري.

مصدر  هي  زميبابوي  في  احلرفية  الصناعة 
وقد  األجيال،  عبر  متريرها  مت  ثقافية  ممارسة 
خلقت العديد من فرص العمل؛ نظرا إلى ممارستها 
من  العمرية  الفئات  جميع  قبل  من  زميبابوي  في 
بعض  تدريس  يتم  أنه  بالذكر  واجلدير  اجلنسني. 
حتى  وصوال  املدارس  في  احلرفية  االختصاصات 
معظم  أن  من  الرغم  على  اجلامعي،  املستوى  إلى 
ممارسي احلرفة يعتمدون على استخدام مواهبهم. 
تتم ممارستها، هي: نسج  التي  التقليدية  واحلرف 
السالل ونحت اخلشب واحلجر؛ فضال عن احلرف 
اليدوية املعاصرة، مثل: صنع املجوهرات وتصميم 
وفن  اللحام  وفن  بالصنارة  والتطريز  املنسوجات 
التدوير. وتتم ممارسة أغلب  األسالك وفن إعادة 
الريفية،  املناطق  في  التقليدية  اليدوية  احلرف 
واألشجار،  الطبيعي  للعشب  الغنية  املوارد  حيث 
الطبيعية  واألحجار  والطني  البذور  أن  السيما 

تستخدم بشكل مستدام. وبذلك يتم احلفاظ على 
تنظيم  خالل  من  الزميبابوية  التقليدية  احلرف 
حلقات عمل بشكل منتظم لتعزيز تطوير املنتجات 

ومراقبة اجلودة.

زميبابوي  في  اليدوية  احلرف  صناعة  تندرج 
وزارة  هما:  اثنتان،  أهمها  وزارات،  عدة  حتت 
التربية ووزارة الرياضة والثقافة، فضال عن وزارة 
اإلشارة  وجتدر  واملتوسطة.  الصغيرة  املؤسسات 
في  الزميبابوية  احلرف  على  الطلب  تزايد  إلى 
بيع  فيتم  زميبابوي،  في  أما  العالم.  أنحاء  جميع 
املنتجات احلرفية أو عرضها في محالت احلرف 
األسواق  وبعض  واملعارض  واملهرجانات  اليدوية 

املنظمة في جميع أنحاء زميبابوي.

زميبابوي
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Zimbabwe, officially called the Republic of 
Zimbabwe, is a landlocked country located 
in southern Africa, between the Zambezi and 
Limpopo rivers. The capital of Zimbabwe is 
Harare. The population of Zimbabwe amounts 
to 13.72 million. 

The Craft Industry  in Zimbabwe is a source 
of Cultural practice that has been passed from 
generation to generation, and has been able 
to create employment. Craft in Zimbabwe 
is practiced by all age groups and all sexes.  
Some of the craft disciplines are taught in 
schools even up to the university level,  al-
though most of the craft practitioners rely on 
using their talents. The traditional crafts prac-
ticed are: basket-weaving, wood and stone 
sculpturing, as well as   contemporary crafts 
such as: making of jewellery, textile design, 
weaving, crotchet, weld art,  wire art and re-
cycling art.  Traditional crafts are practiced 
mostly in the rural areas where the rich  re-
sources of natural grass, trees. seeds, clay, and 
natural stones are used sustainably.  Hence,  
the preservation of Zimbabwean traditional 
crafts is maintained. Workshops are organized 

regularly to promote the development of the 
products, and  quality control.

The crafts industry in Zimbabwe falls under 
several ministries, the two  main ministries of 
which are:  the Ministry of Education, Sports 
and Culture,  as well as  the Ministry of Small 
and Mediun Enterprises. The Zimbabwean 
crafts are in demand all over the world.In 
Zimbabwe,  crafts  are sold or exhibited in  
crafts shops, festivals , fairs and some organi-
sed markets around the country.

Zimbabwe
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تقع في  دولة خليجية مستقلة  الكويت هي  دولة 
عام  إحــصــاء  حسب  العربي.  اخلليج  غــرب  شمال 
 3.6 الكويت  دولــة  فــي  السكان  عــدد  يبلغ   ،2012
نحو  اإلجمالية  مساحتها  تبلغ  كما  نسمة،  ماليني 
الكويت  نــالــت  ميل2(.   6،880( كلم2   17،818
استقاللها من اململكة املتحدة في العام 1961، و في 
الثاني من أغسطس 1990 تعرضت للغزو من قبل 
التاريخ  بعد ذلك  الكويت  ثم حررت  العراق  جارتها 
بسبعة أشهر من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة 

الواليات املتحدة األمريكية.

عرف في كويت ما قبل النفط نحو 200 حرفة 
السواء.من  على  النساء  و  الــرجــال  مارسها  يدوية 
مثل  النسيج  1( حــرف  اليدوية:  احلــرف  تلك  أهــم 
مثل  2( احلرف اخلشبية  والبشوت،  السدو  حياكة 
بناء السفن وجنارة األثاث، 3( احلرف املعدنية مثل 
احلدادة و صياغة الذهب و املجوهرات، 4( احلرف 
5( حرف  الفخار و السالسل،  الوظيفية مثل عمل 

األزياء مثل خياطة املالبس النسائية والرجالية.

ـــرز احلــرف  تعتبر حــيــاكــة الــســدو مــن أهـــم و أب
من  العديدات  قبل  من  متــارس  كانت  التي  اليدوية 

النساء البدويات. هذه احلرفة كانت متارس لصناعة 
بيوت الشعر، وأكياس، املساند والبطانيات وأغطية 
أنــواع احلقائب  )الــزل(، ومختلف  والسجاد  الفرش 
السدو  حياكة  تعلم  فإن  لذلك  املختلفة.  بأحجامها 
أوائل  البدويات في  البنات  تتعلمه  ما  أهم  كان من 
نقشة  حياكة  منهن  تتقن  ومــن  أعــمــارهــن،  ســنــوات 
و  الفائزة مبعرفة  أي  »الظفرة«  بـ  تلقب  »الشجرة« 

تطبيق مهارات حياكة السدو.

بسبب انتقال البدو من سكن الصحراء لسكن املدن 
و الضواحي فقد عزفت العديد من النساء البدويات 
الصغيرات عن حياكة السدو و اجتهن للتعليم و العمل 
السدو  حرفة  تعرضت  السبب  لهذا  املــنــزل.  خــارج 
ألطاف سالم  الشيخة  دفع  باالنقراض مما  للتهديد 
 1979 العام  في  أخــريــات  وســيــدات  الصباح  العلي 
1991 تطورت  العام  السدو. وفي  لتأسيس مشروع 
الفكرة وتأسست أول جمعية حرفية في الكويت حتت 

مسمى »اجلمعية التعاونية احلرفية للسدو«.

على  احملافظة  السدو  جمعية  أهــداف  أهــم  من 
حرفة السدو من اإلهمال و االنقراض و العمل على 
تطويرها و التشجيع على ممارستها من خالل إقامة 
باإلضافة  السدو  حياكة  في  التخصصية  الــدورات 
واملصبغات  السدو  نسج  آالت  و  أدوات  تطوير  إلى 
الطبيعية املستخدمة في تلوين خيوط السدو. كذلك 
اإلكــســســوارات،  مــن  عــدد  بابتكار  اجلمعية  قــامــت 
فيها  استخدمت  التي  واملــفــروشــات  واملــنــســوجــات، 
االستمرار  على  التشجيع  بهدف  السدو  منسوجات 
في ممارسة حرفة السدو وفتح أسواق جديدة لبيع 

منتجات السدو احلديثة.

�لكويت
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The State of Kuwait is a sovereign Arab 
state located in the north-western side of 
the Arabian Gulf.  According to the 2012 
Statistical Review, Kuwait has a population 
of 3.6 million and it occupies an area of 
17,818 km2 (6,880 mil2). Kuwait gained its 
independence from the United Kingdom in 
1961. In August of 1990, Kuwait wasinvaded 
and annexed by its neighboring Iraq. Seven 
month later, the World Collation freed 
Kuwait from the Iraqi occupation. 

Kuwait was known to have over 200 
traditional handcrafts practiced by both men 
and women. Such crafts include: 1) Textile 
Crafts like: AL-SADU and Bisht Weaving; 
2) Wood Crafts: like Dhaw and Furniture 
making; 3) Metal Crafts: like Jewelry 
Making and Ironsmith; 4) Functional Crafts: 
like Pottery, Basket Making; and 5) Fashion 
Crafts: like cloths making.

AL-SADU weaving is the most important 
handcraft among the Bedouin women of 
Kuwait. The women practiced this craft to 

produce their home tents (Bait Al-shaar). 
Moreover, all home soft furniture like 
pillow cases, mattresses, floor covering, 
blankets, and bags of different size for 
different functions were made from AL-
SADU fabric. Learning AL-SADU weaving 
among Bedouin women often start at an 
early age. The most talented weaver is called 
“Zafrah” which means that she can weave 
the “Shajarah Motifs”.

Since the Bedouins of Kuwait moved from 
the desert to live in cities, the number Bedouin 
women who practiced AL-SADU weaving 
have declined tremendously. As a result, 
in 1979, Sheika Altaf Al-Sabah and others 
established AL-SADU Weaving Project. 
This project aimed to preserve and improve 
the AL-SADU craft from extinction. In 1991, 
this project was developed and improved to 
form the first officially recognized handcraft 
organization in Kuwait under the name of 
AL-SADU Weaving Cooperative Society. 

The major objective of this new society 
includes the protection and improvement 
of the SADU Craft through well organized 
educational programs; as well as, putting 
serious efforts to improve of weaving tools 
and the use of natural dyes.

Kuwait
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رئيسيا  طريقا  القدمية  العصور  في  األردن  شكل 
اإلمبراطوريات  مع  ارتبطت  حيث  والتجارة  للمواصالت 
العظمى في مصر وآشور وفارس وروما. ولقد كانت األردن 
أو ترانس جوردان Trans Jordan )االسم اجلغرافي 
الذي يطلق على األراضي الواقعة شرق نهر األردن( في 
بعيدة  عواصمها  إمبراطوريات  من  جزءا  تشكل  الغالب 
وقد  ومتصارعة.  منفصلة  ممالك  إلى  ومقسمة  عنها، 
بعد  األردن  إمارة شرق  في  دولة مستقلة  أول  إنشاء  مت 
من  عبدالله  األمير  دعي  حيث  األولى،  العاملية  احلرب 
العام  الهاشمية ليصبح حاكما لشرق األردن في  األسرة 
 ،1946 العام  استقالله في  األردن  نال  وعندما   ،1921
أصبح امللك عبدالله أول ملك للمملكة األردنية الهاشمية.
احلرف اليدوية في األردن هي انعكاس لتاريخ الشعب 
األردني الغني وتنوعه الثقافي، حيث متثل احلرف البدوية 
التقليدية متطلبات املعيشة األساسية مثل النسيج للخيام 
والتطريز،  الفضية،  واحللي  والسجاد،  الشعر،  بيت  أو 
وذلك إلظهار انتماءات القبيلة ومكانتها. وقد مت تكليف 
حرفيني مختصني لترميم اآلثار القدمية التي حتتوى على 
احلجرية  واملنحوتات  اجلدارية  واللوحات  الفسيفساء 

والتي مازالت تزّين املواقع األثرية الشهيرة في البالد.
»بيت  حياكة  تتم   : السدو(  )أو  البدوي  النسيج 
الشعر«، أو اخليمة السوداء التي يعيش فيها البدو، من 

أشرطة طويلة رفيعة منسوجة يدويا من شعر املاعز. 
أما البسط فيتم نسجها من صوف الغنم الذي متتلكه 
األشرطة  لعمل  العضوية  األصباغ  وتستخدم  األسرة، 
األساسية أو التصميمات الهندسية البسيطة. احللي: 
تعتبر املصوغات الفضية البدوية التقليدية وسيلة سهلة 
لـ )إدخار( الثروة لكونها مناسبة حلياة البدو املتنقلة. 
في  مستخدمة  النمطية  البدوية  التصاميم  والتزال 
الوقت احلاضر، علما أن هناك مجموعة من التصاميم 
الطبيعة،  موضوعات  من  مستوحاة  اجلميلة  احلديثة 
التاريخية  والزخارف  الصخور،  على  النحت  وفن 
والدينية. وتستخدم موارد البالد من الفضة والنحاس 
واألحجار شبه الكرمية لعمل قطع حلّي أردنية فريدة 

بتصميمات جديدة مبتكرة.
مميزة  تطريز  وتصاميم  أمناط  تستخدم  التطريز: 
للداللة على االنتماءات اإلقليمية والقبلية. وميتاز الفستان 
الزاهي  وبتطريزه  األسود،  بلونه  )»املدرقة«(  التقليدي 

اجلميل واملتشابك أسفل اجلزء األمامي من الفستان.
بوجه خاص إلرث  مؤاتيا  فرعا  الفسيفساء: متثل 
تركيبة  أتاحت  حيث  األردن،  في  اليدوية  احلرف 
البالد اجليولوجية للحرفيني األوائل فرصة احلصول 
حتى  األسود  البازلت  من  تتراوح  حجرية  ألوان  على 
متنوعة  ألوان  مجموعة  تتخللها  األبيض،  اجلرانيت 
تشكيلة  ألكبر  موطنا  مأدبا  منطقة  وتعتبر  وباهرة. 
في  الرائدة  فهي  لذا  العالم،  في  قدمية  فسيفساء 

الوقت احلاضر في هذا الفن املتجدد.
صناعة الفخار: لقد استطاع األردن، مبا لديه من 
احلقب  جميع  متثل  مناذج  توفير  غني،  ثقافي  إرث 
األدوات  فيها  مبا  الفخار  صناعة  في  التاريخية 
وباإلمكان  الرقيقة.  القشرة  ذات  النبطية  الفخارية 
العثور على أمناط تقليدية وتصاميم جديدة في ورش 

عمل محلية في جميع أرجاء األردن.

�لأردن
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Jordan in ancient times served as a major 
communications and trade route, in contact with the 
great empires of Egypt, Assyria, Persia and Rome. 
Transjordan (the geographical term referring to the 
land east of River Jordan) was often part of empires 
whose capitals were far away, or was divided into 
separate and often antagonistic states.

The first independent state of Transjordan was 
created after the First World War, where the area 
fell under British control. In 1921 Prince Abdullah 
was invited to become a ruler of Transjordan, as he 
was head of Hashemite family, and in 1946 became 
the first king of the Hashemite Kingdom of Jordan.

Handicrafts in Jordan are a reflection of the rich 
history and cultural diversity of the Jordanian 
people. Traditional Bedouin crafts represent the 
most basic living requirements – weaving for the 
tents and rugs, silver jewelry and embroidery to 
display tribal affiliations and status. The decorative 
arts mosaics, frescoes and stone carvings still 
adorning the country’s famous archaeological sites 
have been handed on and enhanced by craftsmen 

trained to restore the ancient monuments.

Bedouin weaving long narrow strips of hand-
woven goat hair make up the “Bait Shar” on the 
black tents, that Bedouins live in, and rugs are 
woven from the family’s sheep’s wool, using 
organic dyes to create elemental stripes or simple 
geometric designs.

Jewelry Traditional Bedouin silver jewelry also 
provided a convenient way to ‘store’ wealth – very 
useful in a nomadic migrating life! Typical Bedouin 
designs are still used today, but there are an exciting 
variety of modern designs drawing inspiration 
from themes of nature, rock art, historical and 
religious motifs. Creative new designs are using 
the country’s resources of silver, copper and semi 
precious stones in uniquely Jordanian pieces.

Embroidery Regional and tribal affiliations are also 
conveyed by characteristic patterns and designs. 
The traditional dress (“Madraga”) is black with 
embroidery down the front that is bright, beautiful 
and intricate.

Mosaics are popular branch of Jordan’s handicraft 
heritage. The

Country’s intriguing geology gave early artisans 
access to stone colors ranging from black basalt 
to white granite, with a dazzling variety of color 
in between. Madaba, home to the world’s largest 
collection of ancient mosaics, is the modern leader 
in this revived art.

Pottery. With its rich cultural heritage Jordan has 
examples of all major pottery periods including 
the eggshell thin Nabatean ware. Traditional styles 
and new designs can be found in local workshops 
throughout Jordan

Jordan
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الشرقي  اجلنوب  أقصى  في  عمان  سلطنة  تقع 
مدى  على  ساحلها  وميتد  العربية،  اجلزيرة  لشبه 
أقصى  من  يبدأ  فهو  كيلومتر،   1700 من  أكثر 
اجلنوب الشرقي حيث بحر العرب ومدخل احمليط 
الهندي، وميتد إلى بحر عمان حتى ينتهي عند رأس 
مدخل  هرمز  مضيق  على  ليطل  شماال،  مسندم 
اخلليج العربي. وبفضل هذا املوقع سيطرت سلطنة 
البحرية  التجارية  الطرق  وأهم  أقدم  على  عمان 
في العالم وهو الطريق البحري بني اخلليج العربي 
عبر  القوافل  طرق  منه  واتصلت  الهندي،  واحمليط 
شبه اجلزيرة العربية لتربط ما بني غربها وشرقها 

وشمالها وجنوبها.

يبلغ عدد سكان السلطنة بلغ 2،773،479 مليون 
عام  في  اجري  سكاني  تعداد  آلخر  وفقا  نسمة 

.2012

هي  الطبيعية  الثروات  من  الدخل  مصادر  أهم 
احلديد  يليها  والزراعة،  األسماك  والغاز،  النفط 
أهم  ومن  إلخ.  والرخام..  والنحاس  واألملنيوم 
والليمون،  )التمور(  النخيل  الزراعية،  املنتجات 

واملاجنو، واملوز، والبرسيم.

الهيئة العامة للصناعات احلرفية

بالصناعات  كبيرا  اهتماما  السلطنة  أولت 
احلرفية، منذ بداية عهدها، باعتبارها جزءا مهما 
واالقتصادية  الثقافية  العماني  املجتمع  هوية  من 
واالجتماعية، وهي أحد أهم الروافد العمانية . فمع 
بزوغ فجر النهضة املباركة حظيت هذه الصناعات 
بتقدير خاص من حضرة صاحب اجلاللة السلطان 
وثمرة  حضاريا  إرثا  باعتباره   - سعيد  بن  قابوس 
واحلضاري.  الريادي  دورها  لها  كان  أمة  تاريخ 
بتاريخ    24/2003 رقم  السلطاني  املرسوم  جاء 
للصناعات  العامة  الهيئة  بإنشاء   3/3/2003
وتطوير  حلماية  السامي  لالهتمام  نتيجة  احلرفية 

الصناعات احلرفية في السلطنة.

أهم الصناعات احلرفية التي تشتهر بها سلطنة عمان 

صناعة اخلناجر، والسيوف العمانية، واملشغوالت 
النسائية  احللي  من  املختلفة  بأنواعها  الفضية 
السفن  وصناعة  وغيرها،  والهدايا  واإلكسسوارات 
وصناعة  اليدوية،  املنسوجات  وصناعة  اخلشبية، 

اخلزفيات والسعفيات، والصناعات النحاسية.

صناعة الفضيات

تعتبر صناعة الفضة من أهم الصناعات التقليدية 
برع  وقد  وإتقانا.  تنوعا  السلطنة  بها  تشتهر  التي 
واملشغوالت  واألواني  األدوات  العمانيون في صناعة 
الفضية كاخلناجر التي يلبسها الرجال ويظهرون بها 
في املناسبات، واحللّي النسائية التي تتزين بها النساء 
الصناعة  وتتمتع هذه  أقدامهن.  من رؤوسهن وحتى 

بوجود أسواق رائجة لها في مختلف بالد العالم.

ُعــمــان
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The Sultanate of Oman lies at the southeast end of 
the Arabian peninsula. Its coastline extends over 
(1700) kilometers, starting from the southeast 
end where the Arab Sea and the entrance to the 
Indian Ocean are located, and extending to the 
Sea of Oman, to end at Musandam in the north, 
where it overlooks the Strait of Hormuz at the 
entrance of the Arabian Gulf. From this location, 
the Sultanate of Oman controlled the most ancient 
and important commercial maritime routes in the 
world, namely the maritime route between the 
Arabian Gulf and the Indian Ocean. It is from 
this location that the caravan routes connected 
across the Arab peninsula, thus linking its west 
to its east and its north to its south.

The population of the Sultanate reaches 
2,773,479 according to the last census conducted 
in 2012 AD.

The main sources of income are oil and gas, fish 
and agriculture, and the other secondary sources 
are iron, aluminum, copper, marble … etc.

The most important agricultural products of 
Oman are the Palm trees (dates), lemon, mango, 
bananas and alfalfa.

The Public Authority for Craft Industries

The Sultanate has paid great attention to craft 
industries being an important part of the cultural, 
economic and social identity of the Omani society, 
and one of its main streams. With the dawn of the 
Renaissance, these industries received special 
appreciation from His Majesty Sultan Qaboos Bin 
Said – may Allah protect and preserve him – in 
view of their importance as a cultural heritage. In 
response to the high interest in the protection and 
development of the craft industries in the Sultanate, 
a Royal Decree No. 24/2003 A.D. was issued on 
3/3/2003 A.D. with respect to the establishment of 
the Public Authority for Craft Industries.

The most important craft industries in the Sultanate 
of Oman are the manufacturing of Omani daggers 
and swords, various kinds of silverware ranging 
from women’s jewelry and accessories to gifts 
and the like, wooden ship building, handmade 
textiles, ceramics, frond articles and brassware.

Silverware: The silver industry is considered 
among the most important traditional industries 
for which the Sultanate is renowned for its 
diversity and craftsmanship. Omanis have 
excelled in the manufacture of tools, vessels 
and silver work such as daggers, worn by men 
on special occasions. There’s also the jewelry 
with which women adorn themselves from head 
to toe. All this is evidence of the fine taste and 
skilled craftsmanship in this industry that enjoys 
a popular market in various countries worldwide.

The Authority has implemented a number 
of training programs in silverware and other 
handicrafts.

Oman
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النوعية على عدة  تتوزع احلرف في لبنان من حيث 
مناطق، حيث تتوافر املواد األولية منها: القصب والقش، 
والصابون، والفخار، والزجاج املنفوخ، واحلياكة والسجاد، 
واألدوات املنزلية، والتطريز، واألعمال اخلشبية مبا فيها 

من حفر وتطعيم وتنزيل.
1 - صناعة القصب والقش: مركزها االساسي في 
قدمية  حرفة  عن  عبارة  وهي  وعمشيت،  عكار  منطقة 

لصناعة السالل والقبعات واحلصر وغيرها.
2 - صناعة الصابون: من أهم احلرف او الصناعات 
واعد في  لها مستقبل  يكون  أن  يفترض  التي  الصغيرة 
لبنان، والتي تعتمد في االساس على وفرة شجر الزيتون 
ونوعيته املمتازة. هذه احلرفة موجودة في عدة مناطق في 

لبنان منها: طرابلس، الكورة، صيدا، الشوف وحاصبيا.
القدمية،  احلرف  أهم  من  كانت  الفخار:  صناعة   -  3
وكان اإلنتاج يوفر الكثير من االدوات املنزلية املطلوبة، لكنها 
اليوم في تراجع مستمر ألن الصناعة احمللية كانت تعتمد 
على أفران احلطب. ولم يتمكن احلرفي اللبناني من تطوير 

صناعته او حتديثها. من أهم املراكز نذكر راشيا الفخار.
4 - الزجاج املنفوخ: من احلرف القدمية التي اشتهر بها 
من  املجال.  هذا  في  يذكر  تطور  أي  تلحظ  لم  وإن  لبنان، 

مراكزها الرئيسية: الصرفند، والقلمون.

5 - احلياكة وصناعة السجاد: تعتبر حياكة املنسوجات 
من احلرف التقليدية املهمة في لبنان سابقا، وكانت تعتمد 
اصبحت  القدمية  التقنيات  لكن  احمللي،  احلرير  وفرة  على 
بأخرى حديثة،  تستبدل  ولم  الكلفة  ناحية  غير مجدية من 
ففي الوقت احلاضر تقتصر هذه احلرفة على بعض املشاغل 
الصغيرة ذات اإلنتاج اجليد. أما بالنسبة إلى صناعة السجاد 
احمللي، فقد اشتهرت في لبنان مناطق تصنع أنواعا جيدة 
وجميلة من السجاد، لكن هذه احلرفة تقلصت كثيرا لعدم 

توافر املواد االولية اجليدة إلى جانب سوء التسويق.
وقد تدخلت في وقت ما وزارة الشؤون االجتماعية في 
محاولة فاشلة لتأمني نوع من تعاونيات نسائية إلدارة هذه 
الصناعة، لكن سوء اإلدارة أدى إلى إنتاج نوعية سيئة بكلفة 
منطقة  في  املهمة  املراكز  تقع  املشروع،  أفشل  مما  عالية 

البقاع  عرسال والفاكهة.
6 - األدوات املنزلية: من أهمها مصنوعات بلدة جزين، 
ففيها مالعق وسكاكني مقابضها من العظم أو خشب األبنوس 
املنزلة واملرصعة، وأوان نحاسية تطرق يدويا وتزين باألشكال 
الهندسية واخلط العربي Arabesque، ومن أهم مراكزها 

مدينتا طرابلس والقلمون.
7 – التطريز: وهو من احلرف التقليدية املهمة في لبنان، 
واملفارش  الطاوالت،  أغطية  تطريز  غالبيته على  اقتصرت 
بعد  فيما  تطورت  وقد  العروس،  في جتهيز  تستعمل  التي 
لتشمل مجاالت كثيرة ومهمة مثل مجال االزياء، ومجال قطع 
الزينة املنزلية والشخصية. من املراكز املهمة التي تقوم بهذه 

احلرفة القرى النائية وأديرة الرهبان.
بطرق  اخلشبية  األعمال  تزين  اخلشبية:  األعمال   -  8
متعددة ومتنوعة من أهمها احلفر بنوعيه الشرقي والغربي، 

والتنزيل باألحجار الكرمية، والفضة، والعاج والصدف.
األخشاب  بقشور  اخلشبية  القطع  تنزيل  أيضا  ويتم 
الزخارف  وتكون  غيره،  أو  املنوعة،  األلوان  ذات  املختلفة 
باألشكال الهندسية وتارة بالزهور وأوراق الشجر وغير ذلك 

من الرسوم وتعرف باملاركتري marquetry الغربي.

لبنان
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Lebanese Crafts reflect the aesthetic sense, the 
attention to details and the skill of the artisans 
and craftsmen involved in this field. The ancient 
techniques are still used to make craftworks. The 
intricate details of the crafts of Lebanon make 
them unique in their own way. Different parts of 
the country specialize in various handicrafts. The 
crafts of Lebanon include : 

1- Grass Weaving: Lebanon produces items from 
materials like reeds, grasses, palm leaves and 
bamboo and canes.  The main grass woven products 
are baskets, hats and mats. Important workshops 
are based in: Aamchit, Akkar.

2- Soap Making: One of the most abundantly growing 
trees in the country is the olive tree, supplies the main 
ingredient of Lebanon soap making. The oil extracted 
from the hand picked olives is used in the making 
of the soaps. The major regions that produce quality 
soaps are : Tripoli, Koura, Saida, Chouf, Hasabaya.

3- Pottery: Objects constituting the pottery of 
Lebanon are items and utensils of daily use. Examples 
are created in the village Rachaiya El-Foukhar 

4- Hand-blown Glass: Lebanon Blown Glass is a 
part of the ancient tradition. The techniques applied 
in the making of blown glass objects is traditional. 

The variety in colors and designs are achieved by 
the use of different techniques: Sarafand, Kalamoun.

5- Textiles and Carpets: The traditional hand-
woven marked by their simple, geometric patterns. 

Women cooperatives were introduced to restart 
this diminishing heritage. This cooperative was 
supported by community organization..good 
example of this work was found in  both the areas 
of: Ersasal, Fekeheh. Both in  the Bekaa Valey,at a 
certain point the goverment was trying to interfer in 
controling the production ,but it was a real failure.

 6- Tableware and Cutlery: Lebanon is famous 
for its traditional handles on cutlery made from 
the horn of animals. Ebony and bone theys are 
ornamented with mother of pearl,gold,silver 
and others precious materials (Jizzine). 
Trays made with copper and hammered brass can 
be found in (Kalamoun) The ornamentation  is  
hammered with arabesque  borders  and calligraphy 
decoration.

 7 -Embroidery: Embroidery has been a part of the 
traditional crafts. The concept was limited to table 
and bed linen like bed covers, bed sheets, table clothes 
and pillow covers. However the field has expanded 
in recent times and Lebanon embroidery can be seen 
in clothes, bags, jewelry and other household items.

8- Wood work: Wood Carving, Mosaic Inlay, 
Mother of Pearl inlay. It is characterized by a blend 
of floral and geometric designs formes through 
the contrast of inlaid grains,colors and textures of 
wood,metal,bone,ivory and mother of pearl. Mosaic 
veneer is inserted flush in excuisite formations, 
calligraphic carvings and color paintings are executed 
on flat surfaces or in raised designs in gesso. They all 
offer an legacy of excellence in applying art to the 
need of a sophisticated and rich human environment.

Lebanon
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