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حضـرة صاحب السمو أمري دولة الكويت
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 

حفظه اهلل ورعاه

His Highness the Amir of the State of Kuwait
Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
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His Highness the Crown Prince of the State of Kuwait
Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

سمو ويل عهد دولة الكويت
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح
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FOREWORD BY
HIS EXCELLENCY SHEIKH SALMAN SABAH AL-SALEM AL-HOMOUD AL-SABAH

Minister of Information and Minister of State for Youth Affairs
President of the National Council for Culture, Arts, and Letters

Distinguished Experts and Guests,

It gives me a great pleasure to welcome all of you in the State of Kuwait 
during the second cycle of the World Crafts Council – Asia Pacific 
Region (WCC-APC), Award of Excellence for Handicrafts Jurying, 2016.

The State of Kuwait, represented by the National Council for Culture, 
Arts, and Letters (NCCAL), is proud to collaborate with the WCC-APC 
in hosting this important cultural event in Kuwait city: the Capital of 
Islamic Culture 2016.

Kuwait is a leading nation in supporting and encouraging the traditional 
handicrafts. This is due to the handicrafts’ exceptional role in burnishing 
the National Identity, raising the living standards of the traditional 
artisans, and contributing to the sustainability of the social and economic 
development of the nation.

I am very proud and happy that  the State of Kuwait is supporting the 
crafters of Asia and Pacific Region during this cycle, especially, the State 
of Kuwait is currently hosting the Office of Presidency of the (WCC-APC) 
for the term 2013-2016.

I wish you all the best of success in your mission and a very 
pleasant stay in Kuwait.
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تقدمي بقلم:

معايل الشيخ/ سلمان صباح السامل احلمود الصباح

وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب

رئيس اجمللس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

اخلرباء والضيوف املوقرون

التحكيم  دورة  خالل  الكويت  دولة  يف  جميعا  بكم  أرحب  أن  سروري  دواعي  ملن  إنه 

الثانية جلائزة جملس احلرف العاملي إلقليم آسيا والباسيفيك للتميز باحلرف اليدوية 

للعام 2016م.

مع  بالتعاون  واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  باجمللس  ممثلة  الكويت  دولة  تفخر 

جملس احلرف العاملي إلقليم آسيا والباسيفيك يف استضافة هذا احلدث الثقايف 

الهام يف مدينة الكويت: عاصمة الثقافة اإلسالمية 2016م.

إن الكويت دولة رائدة يف جمال دعم وتشجيع احلرف التقليدية، لدورها احليوي يف 

حتقيق  يف  واإلسهام  للحرفيني  املعيشي  املستوى  ورفع  الوطنية  الهوية  صقل 

التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة للبالد.

انني فخور وسعيد بأن دولة الكويت تدعم يف هذه الدورة احلرفيني من إقليم آسيا 

والباسيفيك، السّيما أن دولة الكويت تستضيف مقر رئاسة جملس احلرف العاملي 

إلقليم آسيا والباسيفيك للدورة احلالية 2013 - 2016م.

أمتنى لكم جميعا كل التوفيق والنجاح يف مهمتكم وإقامة سعيدة يف الكويت.
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Letter of Appreciation
Addressed to His Excellency the President of 

the National Council for Culutre, Arts, and Letters 

It is a great honor that the World Crafts Council (WCC) collaborates 
with the National Council for Culture, Arts, and Letters (NCCAL) 
on the Award of Excellence for Handicrafts Program in 2016. 
Efforts made by NCCAL to host the 2nd round judging in Kuwait 
are highly appreciated.
Taking the Program from UNESCO, WCC has been facing the 
same problem that existed earlier, namely,  lack of financial 
support. NCCAL’s generosity has solved the problem and set up 
a good start for this Program, solely taken up by WCC for the first 
time in Asia Pacific Region.
High-quality crafts from East Asia, South Asia, Central Asia, 
West Asia,  Southeast Asia, and South Pacific sub-regions will 
be gathered in Kuwait this September 2016 to show the world the 
high-level of the development of crafts in Asia Pacific Region.
I hope that after being adopted by WCC, the Award of Excellence 
for Handicrafts Program will keep playing its role as a tool to 
improve crafts quality and design,  as well as to promote the 
development of crafts industry worldwide.

Sincerely, 
Wang Shan 

President
World Crafts Council
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خطـــاب شكـــر وتقدير
موجه إىل كل من معايل رئيس اجمللس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

الوطني  اجمللس  مع  يتعاون  أن   )WCC( العاملي  احلرف  جمللس  عظيم  لشرف  إنه 
للثقافة والفنون واآلداب )NCCAL( بخصوص جائزة التميز لربنامج احلرف اليدوية للعام 
الستضافة  واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  اجمللس  بذلها  التي  اجلهود  وإن   .2016

التحكيم للجولة الثانية يف الكويت هي حمل تقدير بالغ من جانبنا.

نفس  العاملي  احلرف  جملس  واجه  اليونسكو،  منظمة  من  الربنامج  لهذا  تبنيه  بعد 
املشكلة التي كانت موجودة بالسابق اال وهي عدم توفر الدعم املايل. ولكن كرم وعطاء 
اجمللس الوطني للثقافة والفنون واآلداب لدولة الكويت أوجد احلل للمشكلة بل وأسس 
هذا  مسئولية  سيتجمل  العاملي  احلرف  جملس  بأن  علًما  الربنامج.  لهذا  جيدة  لبداية 

الربنامج مبفرده وذلك للمرة األوىل يف منطقة آسيا واحمليط الهادئ.

وسوف يتم جتميع حرف عالية اجلودة من كل من شرق آسيا، وجنوب آسيا، وآسيا الوسطى 
الهادئ، يف  الفرعية يف جنوب احمليط  وغرب آسيا وجنوب شرق آسيا وكذلك املناطق 
دولة الكويت يف شهر سبتمرب 2016 لنعرض للعامل مستوى التطور العايل للحرف اليدوية 

يف منطقة آسيا واحمليط الهادئ.

هذا وأمتنى جلائزة التميز - برنامج احلرف اليدوية وخاصة بعد أن تبناها جملس احلرف 
العاملي، أن تواصل لعب دورها الهام كوسيلة لتحسني نوعية وتصاميم احلرف، جنًبا إىل 

تعزيز تطوير صناعة احلرف يف كافة أرجاء العامل.

وانــــــغ شـــــــــان
رئيــــس

جملس احلرف العاملي
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On behalf of The World Crafts Council - AISBL Presidency in Beijing, and 
in the name of the Asia Pacific Region, I extend thanks and appreciation to 
the State of Kuwait, being the seat of APR Presidency,  represented by the 
National Council for Culture, Arts & Letters (NCCAL), for hosting the jurying 
of the 2nd cycle  of the WCC-Award of Excellence for Handicrafts, 2016.  
Kuwait prides of its role in being a common ground for gatherings that 
reflect, and promote coherence among the member countries of WCC- Asia 
Pacific Region.  
In this  2nd cycle of Jurying of the World Crafts Council Award of Excellence for 
Handicrafts, 2016, selected products for the award gather with representative 
jurors from  all the 6 sub-regions of Asia Pacific Region, for the first time, as 
one family or one body and not in separate groupings, like before. This is 
the second Asia-Pacific gathering event to be hosted by the NCCAL-Kuwait.  
It is worth mentioning here that this is the second event where handicraft 
products and sub-regional representatives from the whole region convene 
in Kuwait, the Office of Presidency, for the current term 2013-2016. The first 
event was  held during 20-25 January, 2013, where the National Council for 
Culture, Arts & Letters invited craftspeople from 28 countries of Asia Pacific 
Region, to demonstrate  their handicraft skills,  exchange their knowledge 
and technical expertise, and meet the Kuwaiti artisans as well as artisans 
from the Asia Pacific countries, to build friendship among themselves.
On this occasion, I reiterate my thanks and appreciation of the World Crafts 
Council, and in particular the Asia Pacific Region, to the State of Kuwait 
represented by the NCCAL, and His Exellency Shiekh Salman Sabah Al-Salem 
Al-Homoud Al-Sabah, Minister of Information, Minister of State for Youth 
Affairs, and the President of the NCCAL, as well as Engineer Ali Hussien 
Al-Youha, for their encouragement and support to the Handicrafts Projects 
proposals by  WCC-Asia Pacific Region, which help in fulfilling the World 
Crafts Council’s mission towards the Handicrafts and the Craftspeople.

Statement of Acknowledgement
by

WCC-Asia Pacific Region President

 Dr. Ghada Hijjawi-Qaddumi
President of WCC-Asia Pacific Region
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شكر وتقدير
رئيسة إقليم آسيا والباسفيك ــ مبجلس احلرف العاملي

نيابة عن رئاسة جملس احلرف العاملي يف بكني ــ الصني، وباسم إقليم آسيا والباسيفيك، 
أتقدم بالشكر واالمتنان لدولة الكويت، مقر رئاسة اإلقليم، ممثلة باجمللس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب الذي يرأسه معايل الشيخ سلمان صباح السامل احلمود الصباح، الستضافتها 

الدورة الثانية لتحكيم “جائزة جملس احلرف العاملي للتميز باحلرف اليدوية  للعام 2016”. 

إقليم  رئاسة  ومقر  العاملي  احلرف  مبجلس  كعضو  الكويت،  دولة  اعتزاز  دواعي  ملن  وإنه 
آسيا والباسيفيك، أن تكون مكانًا حاضنًا للتجمعات احلرفية، التي تعزز التماسك بني الدول 

األعضاء يف إقليم آسيا والباسيفيك .

من  احملكمني  مع  اجلائزة  لنيل  املرشحة  القطع  للتحكيم  الثانية  الدورة  هذه  يف  جتتمع 
كافة املناطق الفرعية الست بإقليم آسيا والباسيفيك ألول مرة كعائلة واحدة أو كيان واحد، 
وليس كما كانت عليه عملية التحكيم سابقًا يف جتمعات منفصلة حسب املناطق الفرعية. 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن هذه الفعالية هي الفعالية اآلسيوية الدولية الثانية التي جتتمع فيها 
املنتجات احلرفية وممثلون عن جميع مناطق اإلقليم يف الكويت خالل دورة الرئاسة احلالية  
2013 - 2016،  حيث أقيمت الفعالية األوىل مابني 20 - 25 يناير من العام 2013، بدعوة من 
اجمللس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، للحرفيني من 28 دولة آسيوية لعرض منتجاتهم 
ومهاراتهم يف احلرف اليدوية، حيث تبادلوا املعرفة والتقنية الفنية وأقاموا صداقات فيما 

بينهم،  وبني زمالئهم احلرفيني الكويتيني والبالد األخرى يف إقليم آسيا والباسيفيك. 

آسيا  إقليم  وبالذات  العاملي،  احلرف  جملس  وتقدير  شكر  أكرر  املناسبة،  وبهذه 
وملعايل  واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  باجمللس  املمثلة  الكويت  لدولة  والباسيفيك، 
الشباب  لشؤون  الدولة  ووزير  اإلعالم  وزير  الصباح،  احلمود  السامل  صباح  سلمان  الشيخ 
اليوحه،  حسني  علي  املهندس/  وإىل  واآلداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  اجمللس  ورئيس 
ودعمهما  تشجيعهما  على  واآلداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  للمجلس  العام  األمني 
لفعاليات احلرف اليدوية املقرتحة من إقليم آسيا والباسيفيك، التي حتقق أهداف جملس 

احلرف العاملي جتاه احلرف واحلرفيني. 

الدكتورة/ غادة حجاوي-القدومي
رئيسة إقليم آسيا والباسيفيك ـ  مبجلس احلرف العاملي
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The WCC “Award of Excellence for 
Handicrafts” aims to encourage artisans 
to produce handicrafts using traditional 
skills, patterns and themes in an innovative 
way, in order to ensure the continuity 
and sustainability of these traditions and 
skills. It is WCC’s flagship programme for 
supporting craft producers.

التابعة  اليدوية”  للحرف  التميز  “جائزة  تهدف 
جمللس احلرف العاملي إىل تشجيع احلرفيني إلنتاج 
وتصاميم  مهارات  باستخدام  يدوية  مشغوالت 
من  وذلك  مبتكر،  بأسلوب  تقليدية  ومواضيع  فنية 
واملهارات  التقاليد  هذه  استمرار  ضمان  أجل 
رئيسًا  برناجمًا  اجلائزة  هذه  ومتثل  واستدامتها. 

مبجلس احلرف العاملي لدعم منتجي احلرف.

About the Award

معلومات عن اجلائـزة
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Objective 1: Establish rigorous standards of excellence for 
handicrafts
The WCC “Award of Excellence for Handicrafts” aims to promote 
quality crafts that uphold rigorous standards of excellence.  It aims 
to ensure that when consumer buy awarded handicrafts, , they are 
buying high quality, culturally authentic products that have been 
manufactured in a socially-responsible manner with respect for the 
environment. 

 Objective 2: Encourage innovativeness
While it seeks to promote the continuation of traditional skills, the WCC 
Award also encourages product innovation in order to ensure that 
handicrafts remain relevant, valuable, and marketable in modern life. 

الهدف 1:  وضع معايري صارمة للتميز يف احلرف اليدوية:
إىل  العاملي،  احلرف  جمللس  التابعة  اليدوية”  احلرف  يف  التميز  “جائزة  تهدف 
إىل  أيضًا  وتهدف  التميز،  لهذا  صارمة  معايري  تتبنى  التي  النوعية  احلرف  تشجيع 
اسم  حتمل  اليدوية  املصنوعات  من  قطعة  شرائه  عن  املستهلك  حق  ضمان 
الثقايف  حمتواه  يف  وأصيل  عالية،  نوعية  ذا  بالتايل  املنتج  يكون  أن  على  اجلائزة، 

ومراعاته واحرتامه للبيئة.

الهدف 2:  تشجيع االبتكار
استمرارية  ترويج  إىل  احلريف  للتميز  العاملي  احلرف  جملس  جائزة  تهدف  بينما 
إلبقاء  سعيًا  املنتج  يف  االبتكار  على  تشجع  أيضًا  فهي  التقليدية،  املهارات 
املشغوالت اليدوية على صلة باحلياة العصرية، وتتمتع بقيمة، وقابلة للتسويق 

يف اجملتمع العصري.

Objectives
األهـــداف
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Objective 3:  Offer training and support services
The WCC programme aims to provide capacity-building and training 
workshops to assist craft producers in the improvement of their 
product design and marketing, development of their markets, and 
protection of their intellectual property rights.

Objective 4: Provide new opportunities to ensure sustainability 
of handicraft industries
The handicraft sector plays an increasingly significant role in local 
economic development and poverty eradication.  By providing new 
market opportunities, the programme aims to enable handicrafts 
producers to establish sustainable livelihoods. This will be achieved 
through developing networks of handicraft producers and buyers, 
including the higher end of the market, and through exhibitions and 
trade fairs.

الهدف 3:  توفري خدمات التدريب والدعم:
يهدف برنامج جائزة جملس احلرف العاملي للتميز احلريف إىل توفري ورش عمل 
املشغوالت  منتجي  مساعدة  أجل  من  املهني  للتدريب  وأخرى  القدرات،  لبناء 
توسيع  إىل  إضافة  تسويقها،  وتسهيل  منتجاتهم  تصاميم  حتسني  يف  اليدوية 

جمال تطوير أسواقهم، وحماية حقوق امللكية الفكرية اخلاصة بهم.

الهدف 4:  توفري فرص جديدة لضمان استدامة الصناعات احلرفية اليدوية
احمللي  االقتصاد  تنمية  يف  ومتسارعًا  هامًا  دورًا  اليدوية  احلرف  قطاع  يلعب 
والتخلص من الفقر. لذا يهدف الربنامج إىل متكني منتجي املشغوالت اليدوية من 
تكوين مصادر رزق مستدامة، وذلك من خالل توفري فرص متطورة لفتح أسواق 
جديدة، وهذا بدوره يتحقق عن طريق تطوير شبكات تربط بني منتجي املشغوالت 
طريق  عن  وأيضًا  الرئيسة،  األسواق  يف  املشاركة  جانب  إىل  واملشرتين  اليدوية 
إقامة املعارض احمللية واملشاركة يف املعارض واألسواق التجارية املوسمية.
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Handicrafts are defined as products that are produced either 
completely by hand or with the help of tools. Mechanical tools 
may be used as long as the direct manual contribution of the 
artisan remains the most substantial component of the finished 
product.  Handicrafts are made from raw materials and can be 
produced in unlimited numbers. Such products can be utilitarian, 
aesthetic, artistic, creative, culturally expressive, decorative, 
functional, traditional, religiously and socially symbolic and 
significant. (Adapted from the definition for crafts/artisan products 
at the UNESCO/ lTC International Symposium on “Crafts and the 
International Market: Trade and Customs Codification”, Manila, 
Philippines, October 1997).

أو  كامل  بشكل  يدويًا  تصنيعها  يتم  منتجات  بأنها  اليدوية  املشغوالت  تعرف 
اليدوية  املساهمة  أن  طاملا  اآللة  استخدام  احلريف  وبإمكان  اآللة.  مبساعدة 
وتصنع  النهائي.  للمنتج  الرئيسي  املكون  هي  تظل  جانبه  من  املباشرة 
تتميز  حمدودة.  غري  بكميات  إنتاجها  ميكن  خام،  مواد  من  اليدوية  املشغوالت 
تتضمن  أو  إبداعية،  أو  فنية  جمالية  قيمة  ذات  أو  نفعية  بكونها  املنتجات  هذه 
تعبريًا ثقافيًا، كما قد تستخدم كقطعة ديكور، أو تكون عملية وتقليدية، أو ذات 
رمزية وأهمية دينية واجتماعية )مقتبسة من تعريف املنتجات احلرفية/ الفنية 
كما جاء يف مؤمتر منظمة اليونسكو الدويل للحرف واألسواق الدولية: “تصنيف 
التجارة والرسوم” الذي أقيم يف مانيال - الفلبني يف شهر أكتوبر من العام 1997(.

Handicrafts
احلـرف اليدويـة 
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 The Award will be granted only to 
handicrafts produced from one or 
a combination of natural materials.  
Following, is a list of some of 
the natural materials from which 
products can be made. This list is 
provided as a guide for producers 
and is by no means exhaustive: 
• Textiles (e.g. cotton, silk, linen) 
• Natural fibers (e.g. bamboo, 

vetiver, grass, rattan)
• Ceramics (e.g. clay, earthenware, 

pottery, stoneware, porcelain) 
• Wood (including paper and 

lacquer ware) 
• Metal (e.g. silver, gold, bronze, 

iron, pewter) 
• Stone (e.g. precious, semi-

precious, jades) 
• Others (other natural resources 

e.g. animal hides, shell, etc. and 
composite materials e.g. acrylic 
glass, polycarbonate, etc.)

املشغوالت  على  اجلائزة  منح  يقتصر 
طبيعية  مادة  من  املصنوعة  اليدوية 
ببعض  قائمة  يلي  وفيما  أكرث.  أو  واحدة 
تصنيع  ميكن  التي  الطبيعية  املواد 
هذه  إعداد  مت  وقد  منها،  املنتجات 
ليست  وهي  للمنتجني،  كمرجع  القائمة 

حصرية بأي شكل من األشكال:
• املنسوجات )مثل القطن، احلرير، الكتان(	
• اخلــيــزران، 	 )مثل  الطبيعية  األلــيــاف 

األعشاب، الرتان وغريها(
• اخلزف، 	 الفخار،  الطني،  )مثل  اخلزف 

احلجر، البورسالن(
• ــــورق وطــالء 	 ــب )ويــشــمــل ال ــش اخل

التلميع - الكار(
• املــعــادن )مــثــل الــفــضــة، الــذهــب، 	

الربونز، احلديد، القصدير(
• األحجار )مثل األحجار الكرمية، األحجار 	

شبه الكرمية، اليشم(
• جلود 	 مثل  طبيعية  )مواد  أخرى  مواد 

إلخ وأيضًا مواد  القواقع...  احليوانات، 
والكربون  األكريليك  زجاج  مثل  مركبة 

املتعدد ... إلخ(
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“Award of Excellence for Handicraft”
The WCC in Asia Pacific

The producers of awarded products benefit in the following ways:
Certificate of excellence
Each product recognized with the WCC Award is given a certificate.  
The certificate can be used as a promotional tool (for a specific product 
or product line only) to attest the quality and authenticity of a product.

Training and capacity building
WCC assists national and sub-regional partners in organizing workshops 
on product assessment, design and promotion for the producers of 
awarded products and programme applicants. 

“جائزة التميز للحرف اليدوية”
التابعة جمللس احلرف العاملي يف إقليم آسيا والباسيفيك

تتمثل املزايا التي يحصل عليها املصّنعون للمنتجات الفائزة باجلائزة فيما يلي:
شهادة التميز احلريف:

كل منتج استحق جائزة جملس احلرف العاملي سوف يحصل على شهادة ميكنه 
فقط(  واحدة  فئة  من  سلع  تشكيلة  أو  حمدد  )ملنتج  ترويج  كأداة  استخدامها 

باعتبارها اعرتاف بنوعية املنتج العالية وأصالته.

التدريب وبناء القدرات
يقدم جملس احلرف العاملي املساعدة للشركاء الوطنيني واإلقليميني الفرعيني يف 
تنظيم ورش عمل تتناول مواضيع خاصة بعمليات التقييم، والتصميم، والرتويج ملنتجات 

املصنعني احلائزين على اجلائزة، وأيضًا ملقدمي الطلبات للمشاركة بالربنامج.
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Excellence:
Demonstrated excellence and 
standard-setting quality in 
craftsmanship: determined by the 
use of high quality materials, a 
high standard of technique and the 
special attention to manufacturing 
and finishing details.

Authenticity:
Expression of cultural identity 
and traditional aesthetic values: 
demonstrated by a well-achieved 
application of aesthetic and 
cultural expression or traditional 
crafting techniques.

التميز:

واضح  متيز  ذات  حرفية  مصنعية 
استخدام  على  معتمد  عال  ومستوى 
عالية  وتقنية  النوعية،  عالية  مواد 
تفاصيل  على  الرتكيز  مع  املستوى، 

التصنيع والتشطيب.

األصالة:

تعبري عن الهوية الثقافية والقيم اجلمالية 
خالل  من  املعيار  هذا  ويتضح  التقليدية: 
التعبري  تنفيذ  كيفية  يف  اجليد  اإلجناز 
اجلمايل والثقايف، وأيضًا التقنيات احلرفية 

التقليدية.

Evaluation Criteria and Pre-conditions
A product that is granted the “Award of Excellence” meets the highest 
level of craft excellence and is distinguished as a benchmark for craft 
production.  An international panel of experts, nominated by WCC 
evaluates submissions based on meeting ALL of the following four criteria:

معايري التقييم والشروط املسبقة
من  مستوى  ألعلى  مستوفيًا  التميز”  “جائزة  مينح  الذي  املنتج  يكون  أن  يجب 
التميز احلريف، وأن ينفرد بكونه عالمة قياس لإلنتاج احلريف. وتقوم جلنة دولية 
الطلبات  بتقييم  العاملي  احلرف  جملس  قبل  من  ترشيحها  يتم  اخلرباء  من 

املقدمة، وذلك على أساس استيفاء جميع املعايري األربعة التالية:
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Innovation:
Innovation in design and production: 
demonstrated by an effective and 
successful blend of traditional and 
contemporary or inventive and 
creative use of material, design, 
and production processes.

Marketability:
Marketability of the craft products 
with potential for the regional and/
or international market: related to 
the functionality of the product, 
the safe use of potential buyers, a 
balanced price-quality relationship 
or the sustainability of production.

االبتكار:

يتضح  واإلنتاج:  التصميم  يف  االبتكار 
هو  ملا  والناجح  الفعال  الدمج  خالل  من 
اإلبداعي  االستخدام  أو  ومعاصر،  تقليدي 
وعملية  والتصميم  للمواد  واملبتكر 

التصنيع.

إمكانية التسويق:

احلرفية  املنتجات  تسويق  إمكانية 
املنتج،  بوظيفية  تتعلق  ودوليًا:  إقليميًا 
املشرتين  قبل  من  اآلمن  واالستخدام 
وعالقة متوازنة بني سعر ونوعية املنتج، 

أو االستدامة يف اإلنتاج.
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- Eco-friendly
Respect for the environment in materials and production 
techniques: exemplified through the sustainable use of natural 
dyes, natural fibers, recycled materials and the use of materials 
and production processes that are environmentally friendly.

- Fair
Social responsibility: The producers must affirm that no labor law 
or copyrights were violated and no individual or group exploited 
unfairly at any stage in the production of a handicraft submitted 
for the Award programme.

- صديقة للبيئة

مراعاة البيئة من حيث املواد وتقنيات اإلنتاج: يتجلى ذلك من خالل االستخدام 
املستدام لألصباغ الطبيعية واأللياف الطبيعية واملواد املعاد تدويرها، ومن 

ثم اختيار املواد وكذلك طرق اإلنتاج ذات الطبيعة الصديقة للبيئة.

- العدالة/ اإلنصاف

قوانني  خمالفة  عدم  إثبات  امُلصّنع  على  يتعني  االجتماعية:  املسؤولية  أي 
غري  بشكل  جمموعة  أو  فرد  أي  استغالل  وعدم  امللكية،  حقوق  أو  العمل 
إىل  املقدمة  اليدوية  املشغوالت  إنتاج  مراحل  من  مرحلة  أية  خالل  منصف 

برنامج اجلائزة.

جميع  على  يشرتط  التقييم  يف  والدخول  التأهيل  أجل  من 
الطلبات أواًل أن تستويف شرطني اثنني مسبقني، حيث يجب أن 

تكون املنتجات والعمليات:

To be eligible and enter the evaluation, all 
submissions must first fulfill two pre-conditions. 
Products and processes must be:
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> Submission
Producers of handicraft products and product lines from 
participating countries are invited and encouraged to submit 
their highest quality items for consideration.  Please refer to the 
attached calendar for relevant dates in your region.

> Evaluation
The evaluation takes place in 3-8 September 2016.  Products that meet the 
programme standards receive the “Award of Excellence for Handicrafts”

> Awarding
Products that have obtained the “Award of Excellence” will be 
announced on 7 September 2016.  The form and number of 
certificates awarded is at the discretion of the evaluation panel 
designated by WCC, which asses each submission, and may 
vary from year to year.

< تقدمي الطلبات
الدول املشاركة مدعوون لتقدمي أصناف  إن مصنعي املنتجات احلرفية من 
املواعيد  بخصوص  املرفق  الزمني  اجلدول  إىل  الرجوع  ويرجى  النوعية.  عالية 

ذات الصلة باملنطقة املعنية.

< التقييم
سوف جتري عملية التحكيم خالل الفرتة 3 – 8 سبتمرب 2016، وستحصل املنتجات التي 

تستويف معايري الربنامج على “جائزة جملس احلرف العاملي للتميز باحلرف اليدوية”.

< منح اجلائزة
سيتم اإلعالن عن املنتجات التي حصلت على “جائزة التميز احلريف” يف نهاية شهر 
لتقدير  يرجع  فذلك  منحها  سيتم  التي  الشهادات  وعدد  لشكل  وبالنسبة  أكتوبر، 
جلنة التحكيم املرشحة من قبل جملس احلرف العاملي والتي ستقوم بتقييم كل 
الطلبات املقدمة، وقد يكون هناك بعض التغيري بهذا اخلصوص من سنة إىل أخرى.
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Programme Regulations
and Eligibility

The Award is granted every 
two years by the World Craft 
Council (WCC), in collaboration 
with regional partners. 

The Award is open to: individual 
craft producers, community 
groups, cooperatives, designers 
and other craft organizations that 
produce commercial handmade 
product lines, and are capable of 
maintaining adequate stock levels 
to fulfill orders. 

The applicant must reside 
permanently (for individuals) or be 
registered (for organizations) in 
one of the participating countries. 

Only finished “handicraft” products 
will be accepted. Please refer to the 
definition of handicrafts below: 

- Products of a purely artistic 
nature are not eligible. 

- Sections of large products 
(i.e. carpet sample) or semi-
finished products (i.e. roll of 
textiles) are not 
eligible 

لوائح الربنامج
واألهـــلـيـة

العاملي  احلرف  جملس  جائزة  متنح 
وذلك  سنتني،  كل  اليدوية  باحلرف  للتميز 

بالتعاون مع الشركاء اإلقليميني.

اجلائزة متاحة لكل من: منتجو احلرف 
اليدوية من األفراد، واجملموعات احمللية، 
واملصممون،  التعاونية،  واجلمعيات 
ُتّصنع  التي  األخرى  احلرفية  واملنظمات 
فئة  من  سلع  تشكيلة  أو  حمدد  منتج 
اليدوية  املشغوالت  من  خطوط  واحدة 
االحتفاظ  على  قادرة  تكون  أن  بشرط 

بكميات خمزون كافية لتلبية الطلبات.

مقيم  الطلب  مقدم  يكون  أن  يجب 
البلدان  من  واحدة  يف  دائم  بشكل 
مسجاًل  يكون  أن  أو  )لألفراد(  املشاركة 
)للمؤسسات( يف إحدى الدول املشاركة.

اليدوية”  سيتم قبول منتجات “احلرف 
املكتملة فقط. ويرجى الرجوع إىل تعريف 

احلرف اليدوية حسب ما يلي:

- املنتجات ذات الطبيعة الفنية البحتة 
ليست مؤهلة ألن تقدم للجائزة.

- األجزاء من منتجات كبرية )مثل عينة 
لسجادة( أو منتجات شبه منتهية )أي 

مؤهلة  غري  منسوجات(  لفافة 
للتقدم للجائزة.

1 1
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املقدّمة  املنتجات  يف  ينظر  لن 
بالكامل  معبأ  طلب  منوذج  بدون  للجائزة 

وموقع عليه.

حمدد  ملنتج  فقط  صاحلة  اجلائزة 
واحد أو تشكيلة سلع من فئة واحدة خط 
الشهادة  استخدام  يجوز  وال  واحد،  إنتاج 
الرتويج ملنتجات أخرى  أو االسم من أجل 
طاملا  امُلّصنع  نفس  ِقَبـل  من  مصنعة 
إىل  املنتجات  هذه  تقدمي  يتم  مل  أنه 

الربنامج ومل متنح جائزة منه.

سنوات،   4 ملدة  صاحلة  الشهادة 
وقابلة للتمديد بدون رسوم بشرط إثبات 
متاحًا  يزال  ال  اإلنتاج  خط  أو  املنتج  أن 
ونفس  املواصفات  لنفس  ومستوفيًا 
اإلثبات  هذا  وبدون  النوعية.  مستوى 
حذف  يتم  فسوف  امُلّصنع  جانب  من 
املواد  وكذلك  اإلنرتنت  موقع  من  املنتج 

الرتويجية األخرى.

Products submitted without a 
complete and signed application form 
will not be considered for the award. 

The Award is only valid for one 
product or one product line and 
the certificate or name cannot be 
used for the promotion of other 
products manufactured by the 
same producer if these products 
have not been submitted to and 
awarded by the programme. 

The certificate is valid for a period 
of 4 years, which can be extended 
without fee upon confirmation that 
the product or product line is still 
available, and meets the same 
characteristics and quality level. 
Without this confirmation from 
the producer, the product will be 
removed from the website and 
other promotional materials. 

5 5
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The certificate can be reproduced 
in unlimited number for promotional 
purposes. Applicants who are not 
direct producers are responsible 
for sharing the certificate and 
programme information with the 
artisan. 

Ownership: Awarded products 
will be retained for educational 
and promotional purposes by 
WCC and/or its partners and 
cannot be sold. 

- Products not selected can be 
returned to the producer at their 
own cost upon written request, 
through the national or sub-
regional partners or national 
commissions, depending on the 
local organizational structure. 

All patent, copyright and other 
reproduction rights are retained by 
the producer.

الشهادة  عن  نسخ  إصدار  باإلمكان 
بعدد غري حمدود ألغراض الرتويج. ويتعني 
ليسوا  هم  الذين  الطلبات  مقدمي  على 
احلريف  إشراك  مباشرين  ُمّصنعني 

املعني بالشهادة ومبعلومات الربنامج.
احلرف  جملس  يقوم  الـمـلـكـيـة: 
باملنتجات  باالحتفاظ  شركائه  أو  العاملي 
احلائزة على جائزة جملس احلرف العاملي 
يف  الستخدامها  اليدوية  باحلرف  للتميز 
أغراض تعليمية وترويجية، وال يجوز بيعها.

- ميكن إعادة املنتجات التي مل حتصل 
نفقته  على  امُلّصنع  إىل  اجلائزة  على 
عن  خطي  طلب  مبوجب  اخلاصة 
اإلقليميني  أو  الوطنيني  الشركاء  طريق 
الفرعيني أو اللجان الوطنية، وهذا يعتمد 
على طبيعة الهيكل التنظيمي احمللي.

براءة  حقوق  جميع  تظل  سوف 
من  وغريها  امللكية،  وحقوق  االخرتاع، 
ملكا  جديدة  نسخ  إنتاج  إعادة  حقوق 

للُمصّنع )أي احلريف(.
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فريق اللجنة التحضريية

املهندس علي اليوحه 
Eng. Ali Al-Youha

أمني عام اجمللس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
Secretary General of The National Council for Culture, Arts & Lettes

د. غادة احلجاوي ــ القدومي
Dr. Ghada Hijjawi-Qaddumi

رئيسة إقليم آسيا والباسفيك ـ مبجلس احلرف العاملي
President of WCC-Asia Pacific Region

د. سلطان مطلق الدويش
Dr. Sultan Mutlaq al-Duwaish

مدير إدارة اآلثار واملتاحف
Director of Antiquities and Museums

فريق إدارة اآلثار واملتاحف

السيد سلمان علي بولند - رئيس الفريق

السيد عادل عبد الرحيم القطان

السيدة زهراء شاكر درويش

السيدة فاطمة حممد اجلاسم

السيدة ليلى خالد سويلم

السيدة وفاء يوسف الرتكيت

السيد طالل خليل الساعي

السيدة فرح علي صباح السامل الصباح

فريق العمل لسري عملية حتكيم جائزة جملس احلرف العاملي للتميز احلريف
يف إقليم آسيا والباسيفيك 

من تاريخ 4 - 7 سبتمرب 2016

الدورة الثانية لتحكيم جائزة جملس احلرف العاملي
4 - 7 سبتمرب 2016
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فريق مراقبة نظم املعلومات

السيدة عائشة عبد الرحمن الرتكيت

فاطمة شاكر درويش

حممد نعيم رشيد أحمد

فريق عمل سكرتارية إقليم آسيا والباسيفيك يف الكويت

السيدة رنده الغصني
 )األمني العام إلقليم آسيا والباسيفيك

مبجلس احلرف العامليـ سكرتارية إقليم آسيا والباسيفيك ـ الكويت(

السيدة جرييجا سودهاكاران 
)السكرترية املسؤولة يف سكرتارية إقليم آسيا والباسيفيك

مبجلس احلرف العاملي ـ الكويت(

السيد مارك أنتوين أومربيت
)سكرتري ـ سكرتارية إقليم آسيا والباسيفيك

مبجلس احلرف العاملي( 

السيدة عبري حسني ناصر

السيدة تسنيم حممد زبيد

السيدة نورة صالح املسلم

السيدة موضى سعود الرشيدي

السيدة نوال أحمد الفيلكاوي

السيدة أنفال هاين شعبان

السيدة منرية حممد بن حسني

السيدة نورية عبداهلل الشمروخ
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حمكمون
JURORS

الشيخة ألطاف سامل الصباح

Shaikha Altaf al-Sabah

راعية جمعية بيت السدو
عضو وطني ـ يف إقليم آسيا والباسيفيك مبجلس احلرف الوطني

Patron of Al Sadu Weaving Cooperative Society &
National Entity Member of WCC-Asia Pacific Region

د. كيفني دافيد موراي

Dr. Kevin David Murray

نائب الرئيس ملنطقة جنوب احمليط الهاديـ  إقليم آسيا والباسيفيك مبجلس احلرف العاملي
WCC-Asia Pacific Region Vice-President of South Pacific Sub-region.

السيدة هيستي إندا كريسناريني 

Ms. Hesti Indah Krisnarini

ممثلة نائب الرئيس ملنطقة جنوب شرق آسياـ  إقليم آسيا والباسيفيك مبجلس احلرف العاملي.
Representative of WCC-Asia Pacific Region Vice-President of South East Asia Sub-region.

د. أوميد شيفا 
ممثل د. بهمن نامفار مطلق

Dr. Omid Shiva
Representative of

Dr. Bahman Namvar Motlagh

ممثل نائب الرئيس
ملنطقة غرب آسيا ـإقليم آسيا واحمليط الهادي مبجلس احلرف العاملي

Representative of
WCC-Asia Pacific Region Vice-President of West Asia Sub-region.

السيد أحمد صالح الفارسي، 
ممثل الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية 

Mr. Ahmed Saleh Al-Farisi
Representative of

Shaikha Ayisha Bint Khalfan Al-Siyabiyya

ممثل نائب الرئيس
ملنطقة غرب آسيا ـ إقليم آسيا والباسيفيك مبجلس احلرف العاملي

Representative of
WCC-Asia Pacific Region Vice-President of West Asia Sub-region

السيدة دينارا تشوشونبافا 

Mrs. Dinara Chochenbaeva

نائب الرئيس ملنطقة وسط آسيا ـ إقليم آسيا والباسيفيك مبجلس احلرف العاملي
WCC-Asia Pacific Region Vice-President of Central Asia sub-region

السيدة أوشا كريشنا

Ms. Usha Krishna

الرئيسة السابقة جمللس احلرف العاملي
Immediate Past President of the World Crafts Council-AISB L (2018-2012) & 

WCC-APR Honorary Advisor

السيدة سورابي روجانافونغسي

Mrs. Surapee Rojanavongse

الرئيسة السابقة إلقليم آسيا والباسيفيك مبجلس احلرف العاملي
Immediate Past President of WCC-Asia Pacific Region (2008-2012) & WCC-

APR Honorary Advisor

أعضاء جلنة التحكيم
للدورة الثانية جلائزة جملس احلرف العاملي للتميز احلريف

يف 4 - 7 سبتمرب 2016 ،يف دولة الكويت
The Jurying of WCC-Asia Pacific Region

2nd Cycle of WCC-Award of Excellence for Handicrafts
in Kuwait, Sept 4-7,2016
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السيدة سيدة روحي غزنوي

Mrs. Sayyada Ruby Ghuznavi

مستشارة فخرية يف الهيئة التنفيذية إلقليم آسيا والباسيفيك مبجلس احلرف العاملي
WCC-Asia Pacific Region Honorary Advisor

السيدة  زريدة بنت خمتار 

Ms. Hajah Zuraida binti Mokhtar

مدير عام مؤسسة التطوير احلريف املاليزية ،
عضو وطني يف إقليم آسيا والباسيفيك مبجلس احلرف العاملي

Director General Malaysian Handicraft Development Corporation (MHDC) Malaysia, 
& National Entity Member of WCC-Asia Pacific Region

السيد ريتشارد إنغلهاردت 

 Mr. Richard Engelhardt

مستشار فخري يف الهيئة التنفيذية  إلقليم آسيا والباسيفيك مبجلس احلرف العاملي، 
خبري ومستشار ثقايف إقليمي إلقليم آسيا والباسيفيك  يف اليونسكو سابقا

WCC-APR  Honorary Advisor & 
Former UNESCO Regional Advisor for Culture in Asia and the Pacific

السيدة سون يويكي 

Ms. Sun Yueqi

املسؤولة عن برنامج جائزة جملس احلرف العاملي للتميز احلريف مبجلس احلرف العاملي 
Chief Secretary of World Crafts Council-AISBL, in-charge of WCC-Award of 

Excellence for Handicrafts Program 

منسقون 
Facilitators

د. علي صالح النجادة 

Dr. Ali Saleh Al Najadah

رئيس قسم التصميم الداخلي - كلية الرتبية األساسية - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
وعضو مستقل بإقليم آسيا والباسيفيك مبجلس احلرف العاملي

Head of Interior Design Department - College of Basic Education &
Individual Member of WCC-Asia Pacific Region

السيد إيدريك أونغ

Mr. Edric Ong

نائب الرئيس األول إلقليم آسيا والباسيفيك مبجلس احلرف العاملي، 
ونائب الرئيس ملنطقة جنوب شرق آسيا ـ إقليم آسيا والباسيفيك مبجلس احلرف العاملي.

WCC-Asia Pacific Region Senior Vice-President,
& Vice-President of South East Asia sub-region

السيدة ماجناري نريوال

Ms. Manjari Nirula

نائب الرئيس ملنطقة جنوب آسيا ـ إقليم آسيا واحمليط الهادي مبجلس احلرف العاملي
WCC-Asia Pacific Region Vice-Prsident of South Asia subregion

السيد بريو براتومو 

Mr. Priyo Pratomo
بي براتومو وشركاؤه، مستشارون للتطوير احلريف ،

وعضو مستقل بإقليم آسيا والباسيفيك مبجلس احلرف العاملي

مراقب
OBSERVER

السيدة بياتريس  كالدون  

Ms. Beatrice Kaldun

خبري يف منظمة اليونسكو 
Head & Representative of UNESCO Office -Dhaka
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الربنامج
3 - 8 سبتمرب 2016 

وصول احملكمني  9 / 3

صباحًا: اإلفتتاح،  كلمة ترحيب لألمني العام، كلمة رئيسة آسيا والباسيفيك  9 / 4
بعد الظهر: بدء عملية التحكيم  

التحكيم – جلسة صباحية – جلسة مسائية  9 / 5

التحكيم – جلسة صباحية – جلسة مسائية  9 / 6
عشاء تكرميي  

صباحا: إعداد معرض القطع احلرفية املتميزة  9 / 7
مساء: افتتاح املعرض  

مغادرة احملكمني   9 / 8

Programme
3-8 September 2016 

Sat, 3rd Sep Arrival of the Jurying team

Sun, 4th Sep Morning: Opening, Welcome Speech by the Secretary General  of  
  NCCAL, Eng. Ali Al-Youha
  Evening: Start of the Jurying Process

Mon, 5th Sep Jurying - Morning Session - Jurying - Afternoon Session

Tues, 6th Sep Jurying - Morning Session - Jurying – Afternoon Session
	 	 Official	Dinner	hosted	by	NCCAL

Wed, 7th Sep Morning: Setting up the Exhibition of Awarded Pieces
  Evening: Inauguration of Exhibition

Thurs, 8th Sep Departure of Jurying Team




