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كلمة الرئيس

إنه لرشف عظيم يل أن يتم اختياري ملنصب الرئيس إلقليم آسيا واملحيط الهادئ ( )APRمبجلس الحرف العاملي
للدورة الحالية بني  .2016 - 2013وإنني ألتزم بخدمة رسالة مجلس الحرف العاملي وتحقيق أهدافه النبيلة،
وبشكل خاص تحقيق تطلعات الحرفيني وتشجيع الحرف باعتبارها مكوناً ثقافياً حيوياً يف حياة الشعوب.
تتمحور مسؤولية الرئاسة حول تعزيز مكانة ال ِح َرف ودعم الحرفيني لتطوير مهاراتهم الفنية من خالل توفري
الدعم الفني لهم ،إضافة إىل خلق فرص الرتويج ملنتجاتهم.
لقد أطلق إقليم آسيا واملحيط الهادي مبجلس الحرف العاملي فعلياً مرشوعني رئيسيني طوييل األمد ،وهام :تعليم الحرف اليدوية ()CE
 Craft Educationواستخدام األصباغ الطبيعية ( )NDبدالً من الكيميائية .وعالوة عىل ذلك ،رشعت رئاسة االقليم اآلن بإطالق مرشوع
طموح هو “املوسوعة املخترصة للحرف اليدوية يف إقليم آسيا واملحيط الهادئ”.
وإنني أدعو جميع األعضاء بإقليم آسيا واملحيط الهادئ لإلسهام يف تنفيذ برامج حيوية أخرى تتعلق مبجاالت اإلبداع ،واالبتكار ،والتسويق،
والعمل عىل استدامة توفري املوارد الطبيعية للحرف ،ومراعاة الحفاظ عىل البيئة.
هذا ،ويدرك إقليم آسيا واملحيط الهادئ  -مبجلس الحرف العاملي أهمية توطيد العالقات بني كل من املنظامت غري الحكومية ،والهيئات
الدولية ذات الصلة بالحرف اليدوية مثل اليونسكو ،والرشكات التجارية يف القطاع الخاص ،وكذلك السلطات الحكومية يف القطاع العام مثل
وزارات الثقافة واإلعالم والسياحة.
ومن األمور املهمة األخرى ،االستمرار يف استقطاب الشباب لضخ دماء جديدة مبجلس الحرف العاملي ،وذلك من خالل تعليمهم وتدريبهم
للحفاظ عىل نشاط املجلس وحيويته .إنني وأعضاء اللجنة التنفيذية ،وجميع أعضاء إقليم آسيا واملحيط الهادئ ،نتطلع إىل دعم ومشاركة
املؤسسات الثقافية ،واملصممني ،واملروجني ،وكذلك األفراد املهتمني بالصناعات والفنون الحرفية ،آملني أن نشهد يف املستقبل مزيداً من
التطور واالزدهار املرج َّو ْين لقطاع الحرف يف العامل.
وأخرياً ،آمل أن يقوم هذا الكتيب الوجيز بتشجيع القارئ عىل االنضامم إىل منظمتنا ،من خالل تسليط الضوء عىل العالقة بني إقليم آسيا
واملحيط الهادئ واملنظمة األم ،أي مجلس الحرف العاملي ( -)WCCاملنظمة الدولية غري الربحية ( ،)AISBLوالتعريف بأهدافه ،وهيكله
التنظيمي ،ومشاريعه ،وأنشطته.

د .غادة الحجاوي -القدومي

رئيسة إقليم آسيا واملحيط الهادئ مبجلس الحرف العاملي()2016 - 2013
1

10/13/16 9:39 AM

katalog APR ARABIC.indd 1

مجلس الحرف العالمي
(منظمة دولية غير ربحية)

مؤسس

السيدة /إيلني أوزبورن فانديربيلت ويب

Mrs. Aileen Osborn Vanderbilt Webb

مؤسسون
مشاركون
السيدة /كامالديفي شاتوبادياي

السيدة /مارغريت مريوين باتش

Mrs. Kamaldevi Chattopadhyay

Mrs. Margaret Merwin Patch

رؤساء مجلس الحرف العالمي من إقليم آسيا والمحيط الهادئ

السيدة /ماريا غازارد

Mrs. Marea Gazzard

أسرتاليا – رئيسة مجلس الحرف العاملي ()1984-1980

السيدة /ديسامانيا سيفا أوبيسيكريي

Mrs. Desamanya Siva Obeyesekere

رسيالنكا – رئيسة مجلس الحرف العاملي ()1996-1992

السيدة /أوشا كريشنا

Mrs. Usha Krishna

الهند – رئيسة مجلس الحرف العاملي ()2012-2008

السيد /وانغ شان
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مجلس الحرف العالمي -منظمة دولية غير ربحية
خلفية تاريخية
تأسس مجلس الحرف العاملي ( ،)WCCكمنظمة غري حكومية غري ربحية ،وذلك يف اجتامع دويل بجامعة كولومبيا ،نيويورك ،الواليات املتحدة
األمريكية بتاريخ  12يونيو  ،1964عىل يد كل من السيدة /إيلني أوزبورن فانديربيلت ويب والسيدة /مارغريت مريوين باتش والسيدة/
كامالديفي شاتوبادياي .إن رسالة املنظمة الرئيسية هي رفع مستوى الحرف اليدوية والحرفيني ليكون لها مكان يف صلب حياة املجتمع،
واالرتقاء مبكانة الحرف اليدوية لكونها جزءاً حيوياً من الرتاث الثقايف الوطني ألي بلد ،وتحقيقاً لتطلعات الحرفيني يف جميع أرجاء العامل.
يف العام ُ 2012جدّ َد تسجيل املنظمة (املجلس) رسمياً يف بلجيكا كمنظمة دولية ،وأصبحت تعرف حالياً باسم مجلس الحرف العاملي -
منظمة دولية غري ربحية ( .)WCC-AISBLوبدأت هذه املنظمة (املجلس) ككيان مستقل يف الواليات املتحدة ،ثم تشعبت يف نهاية
املطاف إىل خمس منظامت فرعية تضم جميع أقاليم (قارات) العامل وهي (أفريقيا ،وآسيا ،وأسرتاليا وما يلحق بها من جزر جنوب املحيط
الهادئ ،وأوروبا ،وأمريكا الالتينية ،وأمريكا الشاملية) .وتتألف اللجنة التنفيذية ملجلس الحرف العاملي من كل من :رئيس املجلس العاملي،
ورؤساء األقاليم الخمسة ونوابهم.
أهداف مجلس الحرف العالمي الرئيسة تتمثل في:

•
•
•
•

تعزيز املكانة الثقافية واالجتامعية واالقتصادية للحرف اليدوية وللحرفيني.
تشجيع التفاعل والصداقة فيام بني الحرفيني حول العامل.
تقديم الحوافز واملساعدة واإلرشاد للحرفيني لتحسني ظروفهم االجتامعية واالقتصادية من خالل أنشطة تساعد عىل تحسني دخلهم.
توفري برامج معلومات مشرتكة لتجمعات الحرفيني.

يتألف مجلس الحرف العالمي من خمسة أقاليم:

• إقليم (قارة) أفريقيا.
• إقليم آسيا واحمليط الهادئ
• إقليم أوروبا.
• إقليم أمريكا الشمالية.
• إقليم أمريكا اجلنوبية (الالتينية).
3
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رؤساء مجلس الحرف العالمي – منطقة آسيا والمحيط الهادئ
()2016-1976

1
السيدة /كامالديفي شاتوبادياي

2
السيد /كينجي فوجيموري

3
راجا فوزية بنتي راجا تون أودا

()1981-1980
اليابان

()1984-1982
ماليزيا

Mrs. Kamaladevi Chattopadhyay

Mr Kenji Fujimori

4
السيد /باندوال دي سيلفا

5
السيد /اوكيس مفتي

6
السيد /حامد رضا مرتضاي

()1988-1985
رسيالنكا

()1992-1989
باكستان

د .فوروهار نورماه

Dr./ Foroohar Noormah

8
السيدة /فيجايا راجان

9
داتوك زكية بنتي أحمد

()2004-2001
الهند

()2006-2005
ماليزيا

()1979-1976
الهند

Mr. Bandulla de Silva

7
السيدة /ديسامانيا سيفا أوبيسيكريي

Mr. Uxi Mufti

Mrs. Desamanya Siva Obeysekere

Mrs. Vijaya Rajan

10
داتو عبد الله حاج عبد الرحمن

11
السيدة /سورايب روجانافونغيس

()2000-1997
رسيالنكا

Dato Abdullah Hj Ab Rahman

()2008-2007
ماليزيا

Mrs. Surapee Rojanavongse

()2012-2009
تايالند

Raja Fuziah Binti Raja Tun Uda

Mr. Hamid Reza Mortezaie

()1996-1993
إيران

Datuk Zakiah Binti Ahmad

12
دكتورة (السيدة) غادة الحجاوي -القدومي
Dr (Mrs) Ghada Hijjawi-Qaddumi

()2016-2013
الكويت
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نبذة عن إقليم آسيا والمحيط الهادئ ــ بمجلس الحرف العالمي
()WCC - APR
يشكل إقليم آسيا واملحيط الهادئ مبجلس الحرف العاملي ،اإلقليم األكرب واألكرث نشاطا ضمن أقاليم مجلس الحرف العاملي (،)WCC-AISBL
حيث يقسم إىل ست مناطق فرعية تغطي البلدان اآلسيوية التي متتد من أقىص الغرب (الرشق األوسط) حتى أقىص الرشق (اليابان والصني  ..إلخ)
والجنوب مبا يف ذلك أسرتاليا وجزر املحيط الهادئ الجنوبية األخرى.
يشتمل الهيكل التنظيمي إلقليم آسيا والمحيط الهادئ  -بمجلس الحرف العالمي على ما يلي:

• الجمعية العمومية – وتتألف من كافة أعضاء إقليم آسيا واملحيط الهادئ.
• اللجنة التنفيذية – وتتألف من رئيس اإلقليم ،ونواب الرئيس للمناطق الست (( )6يرجى االطالع عىل الخارطة أدناه) ،وكذلك املستشارون،
وأعضاء الرشف.
• سكرتارية إقليم آسيا واملحيط الهادئ – تتألف من الرئيس ،واألمني العام ،ومكتب السكرتارية ،ويرأسها رئيس إقليم آسيا واملحيط الهادئ،
ويكون مقرها يف املدينة والبلد الذي يقيم فيه الرئيس.
المناط���ق الس���ت الت���ي تؤل���ف
CA

EA

SA
SEA

إقليم آس���يا والمحيط الهادئ:
WA

< منطقة غرب آسيا
< منطقة آسيا الوسطى
< منطقة جنوب آسيا
< منطقة جنوب شرق آسيا

SP

< منطقة شرق آسيا
< منطقة جنوب احمليط الهادئ (الباسيفيك)
5
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رسالة مجلس الحرف العالمي وأهدافه:
رسالتنا:

الحفاظ عىل الحرف اليدوية التقليدية وتطويرها ،وحفظ مكانتها باعتبارها جزءا حيويا من الرتاث الثقايف لكل بلد ،إضافة إىل
رعاية الحرفيني وتحقيق تطلعاتهم املتمثلة يف تحسني أوضاعهم االجتامعية واالقتصادية.
أهدافنا:

• ضامن مكانة الحرف اليدوية باعتبارها جزءا حيويا من الحياة الثقافية للشعوب ،إىل جانب تعزيز القيم اإلنسانية املتأصلة فيها.
• تشجيع الحرف اليدوية ،وتطويرها ،ومتكينها ،والحفاظ عليها ،وكذلك ضامن مكانتها ودورها كوسيلة مهمة من وسائل التعبري الفني.
• إحياء الحرف اليدوية املُهدَّ َدة باالندثار ،والحفاظ عليها ،وجعلها مصدر إلهام ،وذلك من خالل إعطائها أشكاال جديدة
وعرصية وإبداعية ومبتكرة.
• تحسني مستوى حياة الحرفيني وتعزيز جودة منتجاتهم الحرفية.
• تقديم املساعدة الفنية للحرفيني عن طريق الدورات التدريبية ،وورش العمل ،وتبادل الزيارات.
• نرش املعرفة من خالل املحارضات ،والندوات ،والبحوث العلمية ،واملعارض ،والرحالت.
• القيام مبهام الوسيط للتعاون بني الدول األعضاء.
• دعم الحرفيني بتقديم مساعدات مالية لهم وتشجيعهم من خالل تقدير أعاملهم.
• إنشاء شبكة لتبادل املعلومات حول الحرف اليدوية وذلك لضامن اتصال الحرفيني بعضهم ببعض.

6
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العضويـــــــــــــــــة

إن العضوية مبجلس الحرف العاملي  -وإقليم آسيا و(الباسيفيك) املحيط الهادئ مفتوحة أمام أي مؤسسة أو منظمة أو فرد من
بلدان املناطق املشمولة ضمن نطاق إقليم آسيا واملحيط الهادئ مبجلس الحرف العاملي ،وسوف تخضع العضوية لقوانني وأنظمة
إقليم آسيا واملحيط الهادئ مبجلس الحرف العاملي.
للحصول عىل املعلومات الخاصة برسوم العضوية ،أو لتقديم طلب للعضوية ،يرجى زيارة موقعنا عىل اإلنرتنت ()www.wccapr.org
لتنزيل منوذج طلب العضوية.
فئات العضوية:

هناك خمس ( )5فئات من األعضاء يف إقليم آسيا واملحيط الهادئ ـ مبجلس الحرف العاملي ،وهي تحديدا:
		

 -1عضو ذو كيان وطني National Entity Member -

		

 -2عضو مشارك ( Associate Memberمنظمة غري حكومية دولية أو إقليمية /عضو مجموعة )

		

 -3عضو مستقل – Individual Member

		

 -4عضو رشف – Honorary Member

		

 -5عضو طاليب – Student Member

7
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المناطق الفرعية إلقليم آسيا والمحيط الهادئ
 بمجلس الحرف العالميشرق آسيا
الصني ،هونغ كونغ ،اليابان،
منغوليا ،كوريا الشاملية،
كوريا الجنوبية ،تايوان

جنوب شرق آسيا
بروناي – دار السالم ،كمبوديا ،إندونيسيا،
جمهورية الوس الشعبية الدميوقراطية ،ماليزيا،
ميامنار ،الفلبني ،سنغافورة ،تايالند ،فيتنام

SP

آسيا الوسطى
أذربيجان ،كازاخستان ،قريغستان،
طاجكستان ،تركامنستان ،أوزباكستان

CA

EA

WA

SA
SEA

جنوب آسيا
أفغانستان ،بنغالديش،
بوتان ،الهند ،املالديف،
نيبال ،باكستان ،رسيالنكا،

غرب آسيا
البحرين ،إيران ،العراق ،األردن،
الكويت ،لبنانُ ،عامن ،فلسطني،
قطر ،السعودية ،اليمن،
اإلمارات العربية املتحدة

جنوب المحيط الهادئ (الباسيفيك)
أسرتاليا ،فيجي ،كاليدونيا الجديدة ،نيوزيلندا،
بابوا – غينيا الجديدة ،ساموا ،فانواتو
8
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الهيكل التنظيمي
مجلس احلرف العاملي – منظمة دولية غير ربحية
الرئيس
السيد /وانغ شان
الصني

أمريكا اجلنوبية

أمريكا الشمالية

أوروبا

آسيا واحمليط الهادئ

أفريقيا

إقليم آسيا واحمليط الهادئ – مبجلس احلرف العاملي
الرئيس
د .غادة احلجاوي – القدومي
الكويت
نائب الرئيس األول
السيد /إدريك أونغ ماليزيا
نواب الرئيس للمناطق

غرب آسيا
معالي الشيخة/
عائشة بنت خلفان السيابيه
ميثلها
السيد /أحمد صالح الفارسي
ُعمان
و
د.بهمن نامفار مطلق
نائب رئيس منظمة التراث
الثقافي والسياحة اإليرانية
إيران

آسيا الوسطى
السيدة /دينارا شوشونبيفا
قيرغستان
و
السيدة /إيزهان بيكولوفا
كازاخستان

جنوب آسيا
السيدة /ماجناري نيروال
الهند
و
السيد /بوشكار مان شاكبا
نيبال

جنوب شرق آسيا
السيد /إدريك أونغ
ماليزيا
و
مجلس احلرف اليدوية
االندونيسية الوطني،
إندونيسيا

اللجنة االستشارية
السيدة /أوشا كريشنا – الرئيسة السابقة ملجلس احلرف العاملي
السيدة /سورابي روجاتافونغسي – الرئيسة السابقة إلقليم آسيا واحمليط الهادئ
السيدة /فيجايا راجان – رئيسة سابقة إلقليم آسيا واحمليط الهادئ
السيدة /واي .ام .رجاء الدين بادوكا
راجا فوزية بنتي راجا تون اودا – رئيسة سابقة إلقليم آسيا واحمليط الهادئ
السيدة /سيدة روبي غوزنافي – نائبة رئيس أولى سابقة إلقليم آسيا واحمليط الهادئ
السيدة /فايقة سباعي عويضة – نائبة رئيس سابقة إلقليم آسيا واحمليط الهادي
داتو عدالن بن احلاج محمد داود
السيد /دومينيك بوكهارت
السيد /ريتشارد إجنلهاردت

شرق آسيا
السيدة /هيساكو سومي
اليابان

جنوب احمليط الهادئ
السيدة /ليندي جوبيرت
أستراليا
و
د .كيفني موراي
أستراليا

األمني العام
السيدة /رنده الغصني
و
السكرتيرة املسؤولة
السيدة /جيريجا سودكاران
السكرتير /مارك أنتوني أومبريتو
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اجتماعات الهيئة التنفيذية إلقليم آسيا والمحيط الهادئ

االجتامع األول للهيئة التنفيذية إلقليم آسيا واملحيط الهادئ ،تحت رقم  ،2013 /1والذي
عقد خالل فرتة رئاسة الرئيس الحايل ( )2016 /2013بتاريخ  23يناير  2013يف دولة الكويت

االجتامع الثاين للهيئة التنفيذية إلقليم آسيا واملحيط الهادئ تحت رقم  2013 /2والذي عقد يف
بيشكيك ،قريغستان بتاريخ  27يوليو 2013

االجتامع الثالث للهيئة التنفيذية إلقليم آسيا واملحيط الهادئ تحت رقم  2014 /1والذي عقد يف
مسقط  -سلطنة عامن ،خالل الفرتة من  3 - 1يونيو 2014

"االجتامع الخامس للهيئة التنفيذية إلقليم آسيا
واملحيط الهاديء ،تحت رقم  ،2015 / 1الذي عقد يف
تشيناي ـ الهند ،يف  10مارس .2015

االجتامع الرابع للهيئة التنفيذية إلقليم آسيا واملحيط الهادئ تحت
رقم  2014 /2والذي عقد يف دونغيانغ  -الصني يف  17أكتوبر 2014

االجتامع السادس للهيئة التنفيذية إلقليم آسيا واملحيط الهادئ تحت رقم  2015 / 2والذي
عقد يف كواالملبور – ماليزيا يف  5نوفمرب 2015
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المش���اريع الرئيس���ية إلقليم آس���يا
والمحي���ط اله���ادئ ()2016 - 2008
 .Iتعليم الحرف اليدوية

يعترب إقليم آسيا واملحيط الهادئ  -مبجلس الحرف العاملي  -تعليم الحرف اليدوية والتدريب أولوية كمجال
لتنمية املوارد البرشية .هناك حاجة إىل جمع البيانات حول هذا املوضوع ،وإجراء بحوث ودراسات استقصائية.
ولقد غدت العديد من البلدان املنتسبة إىل عضوية إقليم آسيا واملحيط الهادئ مبجلس الحرف العاملي عىل
بينة بأهمية تعليم الحرف اليدوية والتدريب عليها بوصفها أدوات تعليمية.
 .IIإحياء استخدام األصباغ الطبيعية

حرص إقليم آسيا واملحيط الهادئ  -مبجلس الحرف العاملي  -لسنوات طويلة عىل إحياء استخدام األصباغ الطبيعية يف املنطقة .ومن منطلق
االلتزام بتطوير وتشجيع األصباغ الطبيعية ،قام مجلس إقليم آسيا واملحيط الهادئ بإنشاء مرشوعه لألصباغ الطبيعية بشكل رسمي ،يف أثناء
اجتامع الجمعية العامة ملجلس الحرف العاملي الذي عقد مبدينة هانغزو يف العام .2008

 .IIIإصدار «الموسوعة االلكترونية (ثم المطبوعة) للحرف اليدوية في إقليم آسيا والمحيط الهاديء»

إن مرشوع إصدار موسوعة مخترصة للحرف اليدوية يف إقليم آسيا واملحيط الهادئ هو مرشوع طموح يهدف إىل استخدامه كمرجع لتوفري
املعلومات حول مصطلحات الحرف اليدوية وتاريخها وخصائصها الفنية والتقنية ،وكذلك املواد الخام الخاصة بها يف كل بلد ضمن اإلقليم.
وسيتم إصدار املوسوعة يف نسختني إحداهام إلكرتونية وتتبعها أخرى ورقية.
لقد تم دعوة خرباء يف مجال الحرف اليدوية للمساهمة يف هذا املرشوع .ونرحب مبساهامتكم من خالل نواب الرئيس يف املناطق الست املعنية
(يرجى الرجوع إىل الهيكل التنظيمي).
11
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مجلس الحرف العالمي
احتفاالت اليوبيل الذهبي
 25 - 18أكتوبر 2014
احتفل مجلس الحرف العاملي ،الذي أُسس يف العام  ،1964باليوبيل الذهبي ،خالل الفرتة  25 - 18أكتوبر  2014مبدينة
دونيانج يف الصني ،حيث أطلق عىل هذه املدينة هذا العام لقب املدينة العاملية لحرفة النحت عىل الخشب .وحرض
االحتفالية  300حريف من  40دولة ،وأكرث من  400مندوب دويل من األقاليم الخمسة ( )5التابعة ملجلس الحرف العاملي،
وهي  :إقليم آسيا واملحيط الهادئ ،إقليم أفريقيا ،إقليم أوروبا ،إقليم أمريكا الشاملية ،وإقليم أمريكا الالتينية ،باإلضافة
إىل عدة آالف من الزوار املحليني.
لقد كانت هذه االحتفالية فرصة مالمئة إلقليم آسيا واملحيط الهادئ مبجلس الحرف العاملي ألن يعقد االجتامع الرابع
للهيئة التنفيذية ،واالجتامع الخامس والثالثون للجمعية العمومية وذلك بتاريخ  17أكتوبر  2014مبدينة دونيانج.
تضمنت الفعاليات التي نظمت خالل احتفاالت اليوبيل الذهبي ما يلي:

• تم حفل االفتتاح الكبري يوم  18أكتوبر  2014مبدينة دونيانج ،والذي تضمن حفل توزيع جوائز مجلس الحرف العاملي
للمدينة الحرفية لثالث مدن :دونيانج كمدينة عاملية للنحت عىل الخشب ،جوجاكارتا كمدينة عاملية لحرفة طباعة
املنسوجات بطريقة الباتيك ،ومدينة دونهيو كمدينة عاملية لحرفة الشامانتو (.)Chamanto
• ورشة ومسابقة الحفر عىل الخشب ،ومعارض ،ومعرضا للقطع الحائزة عىل جائزة مجلس الحرف العاملي للتميز الحريف
للعام  ،2014وجائزة مجلس الحرف العاملي ألفضل مساهامت يف مجال الحرف اليدوية ،وجائزة إيلني ويب (مؤسسة
مجلس الحرف العاملي ،)1964 ،ومعرضا للحرف الدولية ،وعرض أزياء للمالبس الشعبية من الدول املشاركة ،ومنتدى
مبدينة دونيانج ،وافتتاح متحف خشب الصندل ،ومنتدى مبدينة نانتونج ،وبينايل للحرف الدولية يف مدينة نانتونج الذي
شارك فيه  800منتج من  40بلدا ،وعرض أزياء يف مدينة نانتونج ،ومهرجان التطريز يف مدينة سوشو ،وتحكيم الجائزة
الوطنية للحرفيني الصينيني مبدينة يانغزو ،إىل جانب عدد من الرحالت والزيارات لبعض املواقع الثقافية.
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 - 1اجتامع أعضاء الهيئة التنفيذية ملجلس الحرف العاملي

 - 5حفل افتتاح ذكرى مرور خمسني عاما عىل
تأسيس مجلس الحرف العاملي

 - 2اجتامع الهيئة التنفيذية الرابع إلقليم آسيا
واملحيط الهادئ

 - 6حفل االفتتاح

 - 3انعقاد اجتامع الجمعية العمومية (الخامس
والثالثني) إلقليم آسيا واملحيط الهادئ

 - 7افتتاح املعرض الدويل

 - 4أعضاء من إقليم آسيا واملحيط الهادي يف اجتامع الجمعية
العمومية (الخامس والثالثني) إلقليم آسيا واملحيط الهادئ

 - 9جائزة التميز

 - 8موكب استعرايض خالل االفتتاح

مجلس الحرف العاملي
 - 11جائزة التميز – مجلس الحرف العاملي

 - 10جائزة التميز – مجلس الحرف العاملي

 - 12عرض أزياء

 - 14منتدى الحرف – مجلس الحرف العاملي

 - 19ورشة عمل يف مدينة دونيانج  - 20املعرض الدويل

 - 13متحف خشب الصندل األحمر

صورة جامعية للوفود الدوليني

 - 15جائزة نحت الخشب – مجلس الحرف العاملي

 - 21املعرض الدويل

 - 16حفل توزيع جوائز – مجلس الحرف العاملي

 - 22افتتاح بينايل نانتونج

 23-منتدى نانتونج

 - 17حفل الختام – مجلس الحرف العاملي

 - 24معرض األصباغ الطبيعية

 - 18مدينة نحت الخشب – دونيانج

 - 25عرض أزياء يف نانتونج

 - 26مهرجان باتراجايا – ماليزيا
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مجلس احلرف العاملي

إقليم آسيا واحمليط الهادئ

جملس احلرف العاملي
إقليم آسيا واحمليط الهادئ
سكرتارية إقليم آسيا واحمليط الهادئ  -مبجلس احلرف العاملي ()2016-2013
ص.ب 31092 :الصليبخات 10801 ،الكويت
تليفون ،+965 24811606 :داخلي 360 :و503
بريد إلكرتوينwccapr.sect.ku@gmail.com :

5/19/16 11:10 AM

احل����������������رف ال�������ي�������دوي�������ة
حم����اف����ظ����ة  -إب������������داع  -اب�����ت�����ك�����ار – اس����ت����دام����ة
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أنشطة إقليم آسيا والمحيط الهادئ
بمجلس الحرف العالمي
 -Iاألحداث اإلقليمية التي تستضيفها الكويت خالل رئاستها 2016 - 2013
إن إقليم آسيا واملحيط الهادئ غني بالفعاليات واألنشطة الخاصة بالحرف اليدوية عىل مدار العام يف جميع أنحاء اإلقليم .وقامت الرئيسة الحالية إلقليم آسيا
واملحيط الهادئ  -الدكتورة غادة الحجاوي  -القدومي بتنظيم حدثني كبريين عند بداية رئاستها يف العام  2013داخل دولة الكويت ،املقر الحايل لرئاسة إقليم آسيا
واملحيط الهادئ ( )2016 - 2013بالتعاون مع املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب .وقد متيزت إقامة الفعاليات التالية بدعم كامل من دولة الكويت ،مقر
الرئاسة ،ممثلة باملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الذي يرأسه معايل وزير اإلعالم الشيخ سلامن الحمود الصباح ،ويتوىل أمانته العامة املهندس عيل اليوحة.
 -1الفعالي���ة اإلقليمي���ة اآلس���يوية األولى «أس���بوع الحرف اليدوي���ة من إقليم آس���يا والمحيط
الهادئ» 25 - 20 ،يناير 2014
صور من حفل افتتاح فعالية أسبوع الحرف اليدوية ملنطقة آسيا واملحيط الهادئ
يف الكويت ،ويظهر يف الصور من اليسار كل من رئيسة إقليم آسيا واملحيط الهادئ
الدكتورة غادة الحجاوي – القدومي ،الرئيسة السابقة إلقليم آسيا واملحيط الهادئ
السيدة سورايب روجانفونغزي ومعايل وزير اإلعالم رئيس املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب الشيخ سلامن الحمود الصباح واألمني العام للمجلس الوطني
املهندس عيل اليوحة ،والرئيسة السابقة ملجلس الحرف العاملي السيدة أوشا
كريشنا والرئيس الحايل ملجلس الحرف العاملي السيد وانغ شان واألمني العام
ملجلس الحرف العاملي السيدة تشني جينغ.
 -2الفعالية الدولية – اإلقليمية الثانية «أسبوع الحرف اليدوية من إقليم أفريقيا» 15 - 11 ،نوفمبر 2013
صور من حفل افتتاح أسبوع الحرف اليدوية األفريقية الذي أقيم مبرسح املتحف
الوطني  -الكويت ،والذي افتتحه معايل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ
محمد عبدالله املبارك الصباح ،وحرضه سعادة املستشار يف الديوان األمريي السيد
محمد عبدالله أبو الحسن ،واألمني العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
ورئيس مجلس الحرف العاملي ،وممثل رئيس إقليم أفريقيا السيد بيال أويدراغو.

 -3الفعالية الدولية  -اإلقليمية الثالثة «أسبوع الحرف اليدوية من إقليم أمريكا الالتينية» نوفمبر  -ديسمبر 2016

تقوم رئيسة إقليم آسيا واملحيط الهادئ ،بالتعاون مع املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،بتنظيم فعالية دولية إقليمية
ثالثة يف الكويت هي «أسبوع الحرف اليدوية من إقليم أمريكا الالتينية» وذلك خالل نوفمرب /ديسمرب .2016
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 -IIالمعارض وورش العمل

معرض جائزة اليونسكو للتميز الحريف – يناير  ،2013الكويت

معرض أسبوع الحرف اليدوية األفريقية – نوفمرب  ،2013الكويت

معرض أسبوع الحرف اليدوية األفريقية – نوفمرب  ،2013الكويت

عرض حي خالل أسبوع آسيا واملحيط الهادي للحرف اليدوية ،يناير
 ،2013الكويت.

فنانة أسرتالية متخصصة بإعادة تدوير الحيل ،أسبوع آسيا واملحيط
الهادئ ،يناير  ،2013الكويت.

حرفية تقوم بتنفيذ قطعة لباد  -بيشكيك ،قريغستان ،يوليو .2013

ورشة عمل تدريب املتدربني ،بنغالديش ،سبتمرب 2012

عرض حي عن نسيج لحاء الشجر ،خالل األسبوع األفريقي ،نوفمرب  ،2013الكويت

عرض حي لحرفيي املاساي من كينيا ،األسبوع األفريقي ،نوفمرب  ،2013الكويت

15

10/13/16 9:40 AM

katalog APR ARABIC.indd 15

 -IIIالمنتديات والجلسات النقاشية
حلقة نقاشية حول الحرف اليدوية
باللغة اإلنجليزية عقدت يف الكويت
خالل أسبوع الحرف اليدوية إلقليم
آسيا واملحيط الهادئ  25 - 20يناير
عام .2013

حلقة نقاشية حول الحرف اليدوية
باللغة العربية ،عقدت يف الكويت
خالل أسبوع الحرف اليدوية
إلقليم آسيا واملحيط الهادئ - 20
 25يناير .2013

مهرجان سامرانج الدويل األول
للباتيك يف مايو .2013

منتدى تم عقده يف بيشكيك -
قريغستان خالل مهرجان أوميو
( )OIMOالثامن يف يوليو .2013

 -IVجوائز الحرف اليدوية بإقليم آسيا والمحيط الهادئ
إحدى الجوائز الرئيسة بإقليم آسيا واملحيط الهادي هي جائزة التميز الحريف التي أطلقها مجلس الحرف العاملي تحت مظلة اليونسكو .وقد عقدت أول دورة
تحكيم لهذه الجائزة للعام  2014لبلدان إقليم آسيا واملحيط الهادئ يف شهر أغسطس  2014يف جاكرتا  -إندونيسيا .وتستضيف دولة الكويت الدورة الثانية
من التحكيم لهذه الجائزة يف العام  .2016تقدم العديد من البلدان يف إقليم آسيا واملحيط الهادئ جوائز وطنية للحرف اليدوية متنح للحرفيني أصحاب التميز
يف الحرف اليدوية ،مثل بنغالديش والصني وإيران والهند وماليزيا وسلطنة عامن وغريها.

بنغالديش ،جوائز الحرفيني األساتذة

الصني ،جوائز الحرفيني األساتذة

إيران ،الجائزة الوطنية للتميز
الحريف سلمت خالل فعالية اليوم
العاملي للحرف السنوي يف العام
 2013يف طهران

ُعامن ،جائزة السلطان قابوس
للتميز الحريف 2014 ،يف مسقط
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