
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 يوم درايس حول :

 "الجلد : حرفة عريقة يف خدمة التنمية الصناعية" 

 الدار البيضاء، 2018 يونيو 21األربعاء 
 

يونيو  27تنظم أكادميية الفنون التقليدية التابعة ملؤسسة مسجد الحسن الثاين بالدار البيضاء بتاريخ 

 ، يوما دراسيا تحت عنوان : "الجلد : حرفة عريقة يف خدمة التنمية الصناعية".2018

 هدلت تشيعد املغرب من املجاالت الحضارية البارزة التي عرفت ازدهارا ملحوظا للحرف الجلدية، الزا

عليه املدابغ التقليدية املوجودة بفاس ومراكش والتي يرجع تاريخ إنشائها إىل القرن التاسع والعارش 

 امليالدي، وهي بالتايل تعد من أقدم مدابغ العامل التي الزالت تزاول نشاط معالجة الجلود.

ا باإلضافة إىل املهارات املحلية، دور ولقد لعبت وفرة املواد األولية ذات الجودة العالية من جلود و دباغ، 

مهام يف اكتساب نشاط املصنوعات الجلدية شهرة عاملية منذ القدم. فأضحت مصنوعات الجلد املغربية 

بصيت وشهرة يف مختلف أنحاء العامل لعقود عديدة. ويتجىل هذا االشعاع من خالل كلمة 

"Maroquinerieا عىل املصنوعات الجلدية، حيث أن هذه " املتداولة يف لغات عدة والتي تطلق حالي

" والتي تعني جلد مصدره املغرب، خضع للتصنيع واملعالجة حسب Maroquinالكلمة مشتقة من كلمة "

 طرق تظفي عليه جاملية وليونة ومواصفات خاصة تجعل منه منتوجا ذا قيمة رفيعة.

قليدية مل يؤد إىل إندثار الحرف الجلدية الت إن ما مييز اململكة املغربية هو أن تطور الصناعة الحديثة للجلد

 عكس ما هو الحال عليه مبناطق أخرى مثل بلدان حوض البحر األبيض املتوسط.

وسعيا منها للمساهمة يف الحفاظ عىل املوروث التقليدي لصناعة الجلد باملغرب وخاصة املدابغ التقليدية، 

فيه األساتذة الجامعيون و الباحثون واملهنيون تنظم األكادميية هذا اليوم الدرايس الذي سيلتقي 

 واملصممون لتبادل الخربات والتجارب والتقنيات ومناقشة اهتاممات وسبل تطوير القطاع.

صحفيبيان   



 

 و سيكون هذا اليوم الدرايس مناسبة للمشاركني ملناقشة ومعالجة املحاور التالية :

 تجارة الجلود الخام)،لدبح و تربية املوايش وطريقة اأهمية قضايا قطاع املواد األولية ( -

فظة اعتامد التكنولوجيات النظيفة للمحا: التقنيات العتيقة والتقنيات الحديثة و  طرق الدباغة -

 عىل البيئة،

االبداع باستعامل تصاميم تتالئم مع املهارات العتيقة للموروث التقليدي اعتامد االبتكار و  -

 للمصنوعات الجلدية،

 رصد املنافسة فيه،و  تحليل معطياتهي والدويل : تطوره و لصعيد الوطنسوق الجلد عىل ا -

 جعلها وسيلة للرقي بقطاع الجلد يف املغرب.لتقليدية الفنية للجلد و تثمني الصناعة ا -
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