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تقديم
انطمقت ىذه المنظومة منذ بداية الخمسينات باليابان حيث تم وضع قانون يقنن نظام الكنوز

البشرية الحية ،و بعدىا جاءت كوريا

 ،1964لتمتحق بيا العديد من

الدول كالفمبين وتايوان وفرنسا.

واليدف األساس في ىذا العمل ىو حصر وتحديد والتعريف بحممة ىذه المعارف التقميدية وتسييل نقميا

إلى متعممين جدد .وييم ىذا اإلجراء كل عناصر وأشكال التراث الثقافي غير المادي ،اليدف األول ىو
الصون و المحافظة عبر تشجيع أصحاب الميارة عمى تمريره و تمقينو لألجيال الصاعدة والتعاون مع

الييئات العمومية و الجامعات و الباحثين لتوثيقو ووضعو رىن إشارة الجميور العريض من المواطنين.

شن حفظ وحماية التراث الثقافي
تبقى جل اإلجراءات والخطوات التي شيدتيا البالد التونسية في أ

غير المادي خجولة ومحدودة النتائج خاصة في ميدان تشجيع وتنشيط الميارات التقميدية ،وتطوير

معارفيا واالستثمار فييا .إال أن األمل في توسع ىذه الحركة وازدىارىا في العديد من المجاالت التقميدية
تبقى قابمة لالنجاز والتحقيق رىينة إرساء إستراتيجية واضحة المعالم في ىذا المجال .وىذه الحركة كفيمة
بإعادة بعض العناصر التراثية إلى الخارطة االقتصادية والمساىمة ولو بجزء ضئيل في الدخل الوطني

والمحافظة عمى عدة عناصر تشكل في جانب منيا اليوية الجماعية لمتونسي .إن نجاح ىذه المشروع
يبقى في جزء منو رىين عنصرين ىما:

 إرساء آليات التحسيس و التوعية بقيمة ىذا الموروث الثقافي.

 إرساء مشروع وطني يجمع كل المعنيين والمتدخمين في شأن الحرف التقميدية سواء بصفة مباشرة
أو غير مباشرة.

.I

مشروع الكنوز البشرية الحية حافز لممحافظة عمى المعارف التقميدية وتطويرىا :
تيدف منظومة الكنوز البشرية الحية إلى حماية نقل المعارف التقميدية والممارسات و الميارات

اليدوية التي بدأت في التراجع والتقمص  .والتي مازلنا نرصدىا لدى قمة من الممارسين الميرة أو
ما يعرف بحممة التراث الثقافي غير المادي ،إضافة إلى تعبيرىا عن أصالتيا المستمدة جذورىا

من التراث الوطني .فاصحة عن تقاليد و عادات تواترت و استمرت مرتبطة ارتباطا عضويا

ببيئتيا المحمية  .ولئن كانت وليدة حاجة ممحة لإلنسان في فترة معينة إال أنيا تحمل في طياتيا
رسائل متعددة ومتنوعة منيا المعرفية والفنية وروح اإلبداع واالبتكار و سايرت إلى حد ما

التحوالت و أبدت أنوعا منيا الصمود أمام غزو البضاعة المستوردة و المصنعة و المستنسخة
من اإلنتاج التقميدي المحمى ذو المسحة الوطنية إلى البالد أحيانا وما رافق ذلك من تيديد

حقيقي لمعديد من المعارف والميارات في وجودىا .وأمام التطور الحاصل في مفيوم التراث وسبل
المحافظة عميو بتشريك األفراد والجماعات واليياكل الرسمية والمنظمات غير الحكومية

والممارسين لو كل من موقعو لكي يعي أىمية تراثو من خالل مقاربات جديدة ،من بينيا توصية
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1

بضرورة إرساء منظومة الكنوز

من محترفيو ،وبذلك خمق يد عاممة حرفية مختصة وماىرة آخذة

مبادئ الصنعة من أربابيا

اليونسكو لمدول األطراف في اتفاقية التراث الثقافي غير المادي

الحية .و من ىنا يأتي دور الدولة في إرساء مقاييس التشجيع لمحفاظ عمى ىذا
البشرية ّ
الموروث وحسن توظيفو و العمل عمى حمايتو وتشجيع وتحفيز حممتو والراغبين في تسممو

المشيود ليم مع خمق أسواق ومسالك لترويج منتجاتيم  .إن إقرار مشروع الكنوز البشرية الحية
يعد أحد أىم اآلليات لممحافظة عمى ىذه المعارف وتنميتيا وتطويرىا وحمايتيا من االنقراض وبيا
ّ
يمكن أن توضع استرايجية وطنية تجمع أكثر من طرف لتحمل مسؤولية نقل واستم اررية ىذا

التراث وفق آلية نحقق بيا العديد من األىداف ك التشغيل و تحسين اإلنتاج والمحافظة والحماية
.II

ميددا في وجوده ليصبح فاعال من مجموع عناصر التنمية المستدامة
لتراث ّ
أىم أىداف اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي  :تسعى االتفاقية إلى تحقيق األىداف
التالية:

أ -صون التراث الثقافي غير المادي
ب -احترام التراث الثقافي غير المادي لمجماعات والمجموعات المعنية ولألفراد المعنيين:
ج -التوعية عمى الصعيد المحمي والوطني والدولي بأىمية التراث الثقافي غير المادي وأىمية التقدير
المتبادل ليذا التراث:
د -التعاون الدولي والمساعدة الدولية
حماية اليويات الثقافية ،وبالتالي التنوع الثقافي

يعتبر الحفاظ عمى التراث غير المادي ىو

لمبشرية .ويشمل التراث غير المادي عمى سبيل المثال ال الحصر الميرجانات التقميدية والتقاليد الشفيية
1

تعريف التراث الثقافي غير المادي  :يقصد بعبارة التراث الثقافي غير المادي“ الممارسات و التصورات و أشكال التعبير و المعارف

و الميارات ـ و ما يرتبط بيا من آالت و قطع و مصنوعات وأماكن ثقافية ـ التي تعتبرىا الجماعات والمجموعات ،وأحيانا األفراد جزءا
من تراثيا الثقافي .وىذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيل عن جيل  ،تبدعو الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة

بما يتفق مع بيئتيا وتفاعالتيا مع الطبيعة وتاريخيا  ،و ىو ينمي لدييا اإلحساس بيويتيا والشعور باستم ارريتيا ويعزز من ثم احترام

التنوع الثقافي والقدرة وال يأخذ في ىذا الحسبان ألغراض ىذه االتفاقية سوى التراث الثقافي غيرالمادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية

اإلبداعية لمبشرية“.

أىم المجاالت التي يتمظير فييا التراث الثقافي الالمادي.

أ -التقاليد وأشكال التعابير الشفاىي ،بما في ذلك المغة كواسطة لمتعبير عن التراث الثقافي غير المادي.
ب -فنون وتقاليد أداء العروض

ج -الممارسات االجتماعية والطقوس االحتفالية.

د -المعارف والممارسات المتعمقة بالطبيعة و الكون.
ه -الميارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقميدية.
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والمالحم ،والعادات ،وأساليب المعيشة ،والحرف التقميدية ،وما إلى ذلك .فقد أصبح واحداً من أولويات
اليونسكو في المجال الثقافي.
لقد اتسع نطاق مفيوم التراث الثقافي بشكل كبير خالل القرن الماضي ،وقد ساىم اليونسكو بشكل
كبير في تحقيق ىذا التوسع ،والذي يشمل حالياً المناظر الطبيعية ،أماكن الذاكرة  ،وأشكال أخرى مختمفة
ليا صمة بمفيوم التراث العالمي أو التراث المشترك بين البشر.
ٍ
بشكل كاف والذي
ولم يحصل ىذا النمط اليش من التراث بشكل خاص عمى الرعاية الدائمة
غالباً ما يتعرض لتيديد االنقراض.
الكنز البشري الحي  :يقصد بالكنز البشري الحي ” كل شخص معترف لو بامتالكو مستوى عال
لممعارف والخبرات و الميارات اليدوية و الكفاءات المتعمقة بالتراث الثقافي غير المادي “ .حسب تعريف
اليونسكو اتفاقية التراث الثقافي غير المادي 2003و يمكن اختزاليا في العناصر التالية:
 التمكن من الميارة المعترف لو بيا.
 التمتع بالسمعة الطيبة و المحترم ألخالقيات المينة أو الحرفة.
 استعداده لتعميم و نقل الحرفة لبعض النشأة.
 متابعة المتعممين ومدىم بالتوجييات و النصائح.
 اختيار المرشحين لمتعمم و تقييميم بعد انقضاء مدة التكوين.
ويتطمب إرساء مشروع أو منظومة الكنوز البشرية الحية العديد من اإلجراءات لعل أىميا:
 االسم و المقب :صالح فالحي
 المينة :محافظ تراث
 المؤسسة :المعيد الوطني لمتراث تونس

 الشيائد العممية :ماجستير تاريخ العالم المتوسطي و حضارتو ،اختصاص ":تراث وعموم متحفية"
كمية اآلداب و الفنون واإلنسانيات منوبة تونس
 شيادة الدكتوراه اختصاص عموم التراث" موضوعيا الذاكرة الحرفية الحية وكيفية متحفتيا "مودعة
لمنقاش في األيام القميمة القادمة بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بتونس.
 المشاركة في العديد من الممتقيات العممية الوطنية والعالمية
 محور االىتمام كيفية تنمية البحث في التراث و تثمين و توظيف عناصر التراث كرافد من روافد
التنمية االقتصادية إضافة إلى األبعاد الثقافية و الحضارية.
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حقوق الكنز البشري :يمكن تصنيف حقوق الكنز البشري في النقاط التالية:
 االعتراف بالشخص ككنز بشري حي بمنحو شيادة ”دبموما“ خالل حفل رسمي.
 تمتعو بمنحة مالية سنوية أو شيرية تم ّكنو من ممارسة نشاطو عمى الشكل المطموب.
 تمكينو من جممة من الحقوق االجتماعية والتغطية الصحية.
 المشاركة في التظاىرات و المعارض سواء الوطنية أو العالمية.
ونكون بإقرار ىذه الحوافز تجاه أعالم ورواد بعض عناصر التراث قد نجحنا في:
 التعريف بالميارات المتعمقة بالتراث الثقافي غير المادي
 إنجاز احد أىم اإلجراءات التي تمكن من المحافظة عمية

 التعريف بيا وابرازىا والعمل عمى استثمارىا خدمة لمتنمية المستدامة.
أجل التعريف بيا واالعتراف بيا وبما قدمتو وما

 معرفة ىذه الكنوز البشرية الحية من

يمكن أن تقدمو من خدمات في سبيل صون و حماية الموروث التراثي و إحيائو و االستثمار فيو.

في ضل إرساء منظومة مرنة تساعد عمى نقل وتثمين المعارف و الميارات لألجيال الالحقة .

تعد نتاج تجارب عميقة
اإلجراءات القانونية  :إن التخوف من زوال ىذه الكنوز البشرية الحية ،التي ّ
ومحدق ما لم تتضافر الجيود من اجل حمايتيا
أنتجتيا تراكمات لمعارف وميارات بشرية متنوعة كبير
ّ
والعمل عمى تمرير ما تممكو من تجارب وفنون وفق منيجية محكمة تقوم باألساس عمى معرفتيا وحصرىا
وتحديد كل ما يمزم لذلك من إجراءات دقيقة ،صارمة ،ممّزمة لكل األطراف المتدخمة والمعنية بالتراث

ومحددة لدور كل واحد يتطمب ىذا المشروع إرساء نصوص و تشريعات قانونية لعل من أىميا:
الثقافي
ّ
إحداث الييئة الوطنية لمتراث الثقافي غير المادي تتفرع عنيا :
 -لجنة اختيار الكنوز البشرية الحية.

 تحدد مقاييس اختيار الكنز البشري الحي. -توفير االعتمادات المالية.

 -التشريعات و النصوص القانونية.

 ضبط منح الكنز البشري الحي وكيفية صرفيا شيريا أو سنويا. المنح المسندة لممتعمم مقدارىا و كيفية ضبطيا. -مدة التعميم.

 متابعة التعميم. -إسناد لقب كنز بشري حي.

 حذف لقب كنز بشري حي.5
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اليدف من منظومة الكنوز البشرية الحية  :تيدف منظومة الكنوز البشرية الحية إلى االعتراف
وتعد ىذه
بحاممي التراث الثقافي غير المادي وتثمين جيودىم لتمرير و تمقين معارفيم لألجيال الناشئةّ .
المنظومة كأحد السبل الكفيمة بصيانة ىذا التراث لمحد من ضياع أشكال مختمفة و متنوعة منو ،سواء

كانت الرقص أو الغناء أو العروض أو الحكايات الشعبية أو

الميارات المرتبطة بالحرف التقميدية

والمعارف المرتبطة بالطبيعة والكون والبحر وغيرىا من األشكال والممارسات اإلبداعية.

إن أىمية اعتماد مشروع الكنوز البشرية الحية و التعريف بيا والعمل بنظاميا يحقق العديد من

األىداف التي يأتي عمى رأسيا

 المحافظة عمى الخصوصية الثقافية و الحضارية و من ورائيا النشاط التقميدي واب ارزه وتثمينو.

 ضمان التطبيق الجيد لبنود اتفاقية  2003لحماية وصون التراث الثقافي غير المادي المصادقة
عميو أغمب الدول العربية( .الجميورية الجزائرية  2003والجميورية التونسية منذ .)2006

 تشجيع الشباب عمى اإلقبال عمييا لتعمميا وممارستيا و العمل عمى تمريرىا الحقا مع مراعاة مبدأ
التطور واإلبداع واإلضافة.

عمى

الحية عمى مزيد المحافظة عمى المعارف التقميدية ويحفّز
يساعد إرساء مشروع الكنوز البشرية ّ
اتخاذ التدابير الالزمة لضمان استم اررية التراث الثقافي غير المادي وذلك بالعمل عمى نقمو عن حامميو
إلى جيل جديد من المتعمّمين بطرق مدروسة وىو في اآلن نفسو اعتراف ليم بقيمة ما ينتجونو وتوثيق
حبل الترابط والنقل بمنظور منفتح عمى تطوير المنتجات والمحافظة عمى استم اررية الميارة.

عدة ىياكل ومؤسسات
توجيات عامة  :إن اإلشراف العام يجب أن يكون لمدولة وكذلك المتابعة بواسطة ّ
وطنية معنية بالتراث وكل المؤسسات الميتمة بالتراث الثقافي غير المادي.كالمعيد الوطني لمتراث و
الديوان الوطني لمصناعات التقميدية و ديوان السياحة  ...بالبالد التونسية

تتكفل الجيات الحكومية بالميام التالية:

 وضع منظومة الكنوز اإلنسانية الحية عمى المستويات القانونية و المؤسساتية و المالية.
 اتخاذ التدابير التنظيمية الالزمة لمتسيير الجيد آلليات المنظومة.

 وضع تدابير اإلجراءات المالية التي نعتبرىا ضرورية إلنماء الكنوز اإلنسانية الحية.
 التنسيق مع القطاعات الحكومية األخرى المعنية بالكنوز البشرية الحية لتنفيذ وتطبيق المنظومة
وفقا الختصاصات كل قطاع عمى حده.

 ويبقى التنسيق الكامل مع الييئة الوطنية المشرفة عمى مشروع الكنوز البشرية الحية.
واجباريا.

ضروريا

ضرورة التقييم الدوري لمعمل و األىداف المنجزة و المنشودة
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األطراف المعنية بمنظومة الكنوز البشرية الحية :انظر الرسم الموالي يختزل الرسم التالي األطراف
الوطنية المعنية بتطبيق و إرساء ىذه المنظومة عمى المستوى الوطني.

وزارة الثقافة
و المحافظة على
التراث

وزارة السٌاحة
و الصناعات
التقلٌدٌة

وزارة التشغٌل

الكنز البشرى
الحً

الجماعات المحلٌة

وزارة التربٌة

وزارة التعلٌم
العالً

وزارة التجارة

مكونات منظومة الكنوز البشرية الحية :إضافة إلى اليياكل انظر الرسم التالي واألطراف
المعنية بيذه المنظومة فانو يتعين وجود ىيكل رسمي منظم بقوانين و متكون من عدة إدارات و مصالح و
لجان لمسير عمى إنجاح عمل ىذا المشروع.

الهٌئة الوطنٌة للتراث
(من عدة وزارات)

اللجنة الوطنٌة المكلفة
بانتقاء الكنوز البشرٌة
الحٌة

اللجنة الوطنٌة للتراث
الثقافً غٌر المادي

متابعة مسألة الصون
العاجل لعناصر التراث
الثقافً غٌر المادي

إعداد ملفات الترتٌب

وضع المقاٌٌس

قبول الترشحات

يعد استمرار تناقل الميارة
ضمان استمرارية تناقل الميارة ّ :

اختٌار الكنز البشري
الحً

انظر الرسم التالي وتثمينيا

واالعتراف بيا من أىم أىداف ىذا المشروع ثالثي العناصر من حامل لمميارة و متمكن منيا و متعمم
راغب في حمميا و معرفة و ميارة ىادفة وبإمكانيا المساىمة في التنمية الثقافية والمساىمة في تنشيط
الجانب االقتصادي.
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الكنز البشري
الحً

المحافظة
على المهارة
وضمان
تناقلها عبر
األجٌال

المتعلم

نموذج لشبكة كنز بشري بكل والية:

البالد التونسية  24والية  ،انظر الرسم التالي
توجد ب

لنفترض

وجود كنز بشري في كل والية و متنوعي االختصاص و كل كنز بشري مكمف بتكوين ثالث من الراغبين
في تعمم ىذه الميارة  24حرفة و محاولة تمريرىا إلى  24فرد إن كان كل كنز تعيد بتكوين واحد عمى
األقل قرابة  280معتمديو  /كنز بشري بكل معتمديو و متكونين أو ثالث.
تونس

بن عروس

زغوان

ارٌانة
نابل
منوبة
سوسة
بنزرت
المهدٌة
جندوبة
المنستٌر

تونس

المهدٌة

الكاف

سلٌانة

القٌروان
القٌروان
سٌدي بوٌد
قفصة
صفاقس
توزر
قابس
تتطاوٌن

مدنٌن

قبلً

شبكة عمى المستوى الجيوي  :أخذنا مثال والية سيدي بوزيد انظر الرسم التالي بالوسط التونسي و التي
تتكون من  11معتمدية ولو فرضنا وجود كنز بشري بكل واحدة منيا التعريف بو تثمين ما يمارسو وما
ينتجو تحفيز الصغار باالعتزاز بالعمل اليدوي و ما يترتب عنو من اعتراف المجتمع المحمي و الجيوي
والوطني و لما ال العممي بيذه القيم.
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سٌدي
بوزٌد
الشرقٌة

الرقاب
السعٌدة

سٌدي بوزٌد
الغربٌة

السبالة

سوق
الجدٌد

سٌدي
بوزٌد

المزونة
جلمة
اوالد حفوز

المكناسً

منزل بوزٌان

االييكل الجيوي المعني بالكنوز البشرية  :في ظل تسييل ميمة العمل ليذه المنظومة و تخفيف
الضغط عمى المركز ضرورة بعث ىياكل جيوية تتابع نشاط ىذه المنظومة و تعمل عمى إنجاحيا
بالتنسيق مع اليياكل الوطنية الرسمية.
مشاركة الجماعات والمجموعات واألفراد  :بالرجوع إلى ما جاءت بو اتفاقية التراث الثقافي غير
المادي لسنة  2003فان من أىم أسباب نجاح الدول في صون تراثيا و االستثمار فيو و تثمينو ىو
ضرورة تشريك الجماعات والمجموعات واألفراد 2في صون وحماية و تثمين تراثيم واالستئناس بتجاربيم
في صونو واحيائو و توظيفو والعمل عمى تسييل نقمو و تمريره لألجيال الالحقة.
المنظومة تيم الجميع  :انظر الرسم التالي دعم التعاون فيما بين الجماعات (الحرفيون باألساس ) مالكي

الميارات و الخبراء و مراكز البحث والعمل عمى إيجاد إلية لتيسير تشريكيم (عن طريق منظومة الكنوز

الحية كآلية) أو منظومة ومشروع وطني تعمل عمى
البشرية ّ
 المساىمة في تحديد التراث الثقافي غير المادي و التعريف بو وبحاممو.
 إرساء برامج مشتركة اليدف منيا الصون والتثمين.

 2أنظر اتفاقية التراث الثقافي غير المادي لليونسكو لسنة .2003
 المادة  :11القيام في إطار تدابير الصون المذكورة في الفقرة  3من المادة  2بتحديد وتعريف مختمف عناصر التراث الثقافيغير المادي الموجودة عمى أراضييا ،بمشاركة الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية ذات الصمة.

 الفقرة الثالثة من المادة  : 2ويقصد بكممة الصون ”التدابير الرامية إلى ضمان استدامة التراث الثقافي غير المادي بما في ذلكتحديد ىذا التراث و توثيقو و إجراء البحوث بشأنو و المحافظة عميو و حمايتو و تعزيزه ،و نقمو ،ال سيما عن طريق التعميم
النظامي وغير النظامي و إحياء مختمف جوانب ىذا التراث.

-

المادة 15 :من اتفاقية التراث الثقافي غير المادي تنص عمى :تسعى ك ّل دولة طرف في إطار أنشطتيا الرامية إلى حماية
التراث الثقافي غير المادي إلى ضمان أوسع مشاركة ممكنة لمجماعات والمجموعات وأحيانا األفراد الذين يبدون ىذا التراث
يحافظون عميو وينقمونو ،وضمان إشراكيم بنشاط في إدارتو.
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 إعداد الممفات والبرامج والمشاريع.
 توعية الجماعات واألفراد بتراثيم.

 بناء القدرات و تعزيزىا في ىذا المجال.
 تبادل المعمومات و الخبرات بشأن عناصر من التراث الوطني بين كل جيات البالد.
•ضمان تعلم حرفة وبذلك ضمان
موطن شغل والمساهمة فً العمل
وتحسٌن االنتاج

•التواصل واالستمرارٌة وضمان
النقل السلٌم
الممارسة
أو الحرفة

المتعلم

الكنز البشري
الهٌاكل الحً

الرسمٌة

المجتمع

•زٌادة لدى مكونات المجتمع
بمكانة مثل هذه الممارسات وتدعٌم
االحترام والتقدٌر

•ضمان بقاء المنتوج والحرفة
كسفٌر ثقافً قبل أن ٌكون سلعة

الخاتمة
ان كل حرفي من كبار

السن الذين مازالوا يعيشون بيننا ىو

ٍ
عصر مضى
شاىد حي عمى

وانقضى ،نسمع عنو لكننا لم نعشو ،وما لدينا من وثائق مدونة قد ال تفي في كثير من األحيان وكثير من
االستعانة بيا في مجال المحافظة عل ى ما يممكة من معارف
الحاالت بالغرض المنشود في إيرادىا أو
َ

وميارات .فما بالك باستغالليا كعنصر من عناصر التنمية و العمل عمى تثمينىا و تطويرىا والمحافظة

علييا.
وحتى ال تضيع مفاتيح خزائن ونفائس ىذا التراث الثقافي المحفوظة في ذاكرة من مازال ممارسا
لو من اآلباء واألجداد والمتمكنين منو ،وفي ظل تحوالت عقيمة وسريعة  ،وضبابية الدراية واألخذ بأبسط
مبادئ الصون والجرد والتوثيق الميداني والبحث في منيجية تمرير ىذه المعارف وكيفية تطويرىا لتواكب
المستحدثات و المستجدات وتتالئم معيا ،فالزمن يمضي إلى غير رجعة وال ينتظر أحد .وال يستثنى ىؤالء
الحممة المبدعين لكن كيفية التعامل معيم واستثمارىم واالستثمار فييم يعد من أنجع األىداف

محافظة

للراث أوال وإلبداع اتيم كفنانون ثانيا خاصة أمام تواضع نتائج صون مثل ىذا التراث أمام ما
وصون ت
ا
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تعد
يالقيو من تيديدات ،وما ُس ّجل منو ووثق بقي حبيس أرشيف اإلدارات ولم يستفاد من أغمبو .لذلك ّ

الحية من بين أىم الطرق لصون وتنمية جزء ىام من التراث و تسخيره
فكرة إرساء منظومة الكنوز البشرية ّ
لخدمة التنمية بمختمف أبعادىا شرط أن يكون برنامج دولة.

إضافة إلى مزايا أخرى منيا

اإلحياء

واالستم اررية والصون وابراز الخصوصية و تعزيز الحوار بشأن التراث الوطني و رد الجميل لفئة تحممت
أعباء صناعة تاريخ و ىوية محمية أو جيوية أو وطنية و لما ال عالمية وال ربما إنسانية.
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حي
بطاقة تعريف كنز بشري ّي
االسم :زيذ
اللقب :عسم
تبريخ الىالدة1957/5/21 :
مكبنهب :تطاويه
مكبن العمل:شنني تطاويه
الحرفت :اننجارج انتقهيذيح
الم واد المستعملت  :انخشة
الزخبرف :انهنذسيح و اننثاتيح واألراتسك
أدواث العمل :محذودج انعذد و تسيطح
كيفيت تعلم الحرفت :انىراثح مع دراسح انفنىن انجميهح
المنتىجبث :كثيرج و متنىعح
تمرير المهبرة :عهم انكثير
البعد البيئي :استعمال مىاد طثيعيح سىاء انخشة أو مىاد انصثاغح.
األبعبد الثقبفيت والحضبريت و التراثيت :تحمم منتىجاته و انتقنياخ انمعتمذج و انمىاد انمستعمهح أتعاد
تقافيح و تراثيح كإصالح و صىن أتىاب انقصىر و استعمال خشة انجثىس.
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