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ABSTRACT : Algeria as many Arab countries are facing major challenges 

in the field of employment and the fight against unemployment, especially 

among young job-seeker for the first time. 

       In light of the crisis and the economic and social transformations 

taking place in Algeria now, it was proven that small and medium-sized 

enterprises are the hub of economic mobility leading to the answer of the 

challenge mentioned earlier. 

      In this framework, the handicrafts and trades is one of the economic 

sectors wish is growing steadily in the creation of new individual 

enterprises and activities in various areas. the study of the Algerian 

experience has shown a lot of achievements and shortcomings, and may be 

a useful for many sectoral economic policy makers. 

     This paper attempts to analyse the Algerian strategy of the development 

of handicrafts and trades through a review of premises, contents and 

results. The focus of this paper also, is the analyse of deficiencies of this 

strategy, and then look to the future, to decide about the most important 

measures to be taken to achieve the best result. 
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entrepreneurship, local production systems, Nucleus, local development. 

 

   

 



  :رس ـــالفه

  الموضوع                                                                       الصفحة

  1.......................................................................:......................مقدمـة

I. 3..................... ):2002 -1992( رفـة و الحـة التقليديـاع الصناعـاء قطـادة بنـإع  

I.1   3..................................):.....................2002- 1992(مرحلة إعادة التأسيس  

I.2   6...........................):.........2009-2003(تطوير قطاع الصناعة التقليدية و الحرف  

II. 10.......................................................... 2009 – 2003 ةـالمرحل ازاتـإنج  

1.II  11.........................................................:اإلنتاج و التشغيل و األنشطة إنشاء 

2.II  11..................................................................:الجواري العمل و التأطير  

3.II  12.....................................................................................:لالهياك  

4.II  14..........................................................................المقاولة روح دعم  

5.II  15.....................................................المحلي اإلنتاج نظام ترقية و التآزر دعم  

6.II  17...............................................................................:.....الترويج  

7.II  20..................................................:والحرف التقليدية الصناعة نشاطات مدونة 

8.II  22.......................................................منظومة اإلعالميةنظام المعلومات و ال  

III. 26......................... رفـالح و ةـالتقليدي ةـالصناع اعـقط  وـنم زـتعزي راءاتـإج  

III.1 28.........................................................................:التنظيم و التشريع  

III.1.1 28............................................................:  التشريع تبسيط و مراجعة  

III.2.1 29..........................................................................: المهنة متنظي  

III.3.1 33.........................................:..........................الجمعوية التنظيمات  

III.4.1 31......................................................................: النشاطات مدونة  

III.5.1 31..........................................................................: البيتي العمل  

 



III.2  32..............................................: المهارات تنمية و التأهيل و التكوين محور  

III.1.2 32.................................................:اعقطة للالموارد البشري تأهيل و نتكوي  

III.2.2 33......................................................: الحرفيين مهارات ةتنمي و لتأهي  

III.3 34.........................................................................:التطوير و الترقية 

III.1.3 35............................................................................: المسابقات 

III.2.3 35....................................................................:المعيارية و النوعية 

III.3.3 35.........................................................:التقليدية الصناعة منتوج ةحماي 

III.4.3 36.....................................................................:الترقوية النشاطات 

III.5.3 37.........................................................:التقليدية ةللصناع يالوطن ومالي  

III.6.3 38:.........................................................................ةالمحلي ةالتنمي  

III.7.3 39...................................................: البيع منافذ و التقليدية الصناعة دور  

IV .40..........................................................................:قرضـال و مـالدع  

IV.1 40........................................:ةقليديالت ةالصناع اتنشاط لترقية يالوطن الصندوق 

IV.2 41:...........................................................................البنكية القروض  

V .41.................:.......................................................ةـاالقتصادي ةـالمرافق  

 43.....................: ...................................................................عـالمراج

 

  

  

 

 



1 
 

  تجربـة الجزائـر فـي تنميـة الصناعـة التقليديـة و الحـرف

)1992 – 2009(1  

  :مقدمــة

ر ، كما في الكثير من دول يرفع قطاع الصناعة التقليدية و الحرف في الجزائ

  :(*)أهمهما  االجتماعيةو  االقتصادية، العديد من التحديات و الرهانات العالم

بسيطة و غير مكلفة  باستثماراتشغل للشباب اإلسهام الفعلي في إحداث مناصب ال - 

 .مقارنة بالنشاطات األخرى 

التي تواجه  االقتصاديةالمساهمة في مجهودات التقليل و الحد من التبعية  - 

 .الدول النامية  اقتصاديات

محاربة الفقر من خالل تزويد فئات عريضة من المجتمع بالمؤهالت الحرفية التي  - 

 .در دخل دائمةتمكنهم من الحصول على مصا

 .االستقرارالمساهمة في التنمية المحلية و تحقيق  - 

  

و ألجل تمكين هذا القطاع من آداء األدوار المنوطة به فقد تم إعداد إستراتيجية 

تنطلق . و التي نحن على مشارف أبوابها  2010و تمتد آلفاق سنة  2003تنموية سنة 

التقليدية و الحرف مرتكزة على أهم  هذه اإلستراتيجية من تحليل لواقع قطاع الصناعة

و على هذا األساس  .أخرىمقوماته من جهة و على أهم العراقيل التي تواجهه من جهة 

                                                            
دمشق  العربية،مها الباحث في إطار أشغال الندوة الرابعة لتنمية الصناعة التقليدية في الدول دراسة قد أصل هذه الورقة/  1

  .التعدين الصناعة وو التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية  ،2009أكتوبر  08 – 06 سوريا

فقط ، بل يحاول تزويد  االستهالكيةإن النهوض بقطاع الصناعة التقليدية و الحرف ، ال يستجيب للحاجيات المادية و (*)/ 

 االعتمادأصحاب القرار و المجتمعات بأدوات ملموسة تعيد لألمة الثقة بنفسها و لقدراتها الفكرية و البشرية إلعادة بناء مفهوم 

 اجلس  تنتج فنحن ننتج لك،الال تفكر نحن نفكر بدال منك ، : الجاهزة التي تنص على  الغربيةعلى النفس ، ورفض القوالب 

  .نحن نخدمك استهلكو 
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تم تبني حزمة واسعة من إجراءات و تدابير تعمل على تعزيز نقاط القوة و تجاوز نقاط 

  .الضعف

إستراتيجية  و على أبواب بناء السباعية،هذه الخطة  انتهاءو نحن على مشارف 

  .و التقويم االستشرافكان البد لنا من التقييم حتى نستطيع  جديدة،تنموية 

ما هي الوضعية التي قامت عليها الصناعة : شكالية التاليةإلتعالج هذه الورقة ا

؟ و ما هي أهم اإلجراءات المتخذة قبل تبني اإلستراتيجية  التقليدية و الحرف في الجزائر

هداف المسطرة ؟ ما هي النقائص المالحظة ؟ و ماذا يمكن فعله في ؟ و هل تحققت األ

  .؟  المستقبل حتى تزيد وتيرة نمو هذا القطاع

  :نص هذه الورقة على النحو التالي كل هذه األسئلة سنجد الجواب عنها في صلب

دة تأسيس قطاع الصناعة لحديث عن مرحلتين، األولى إعااألول لسنخصص القسم 

إلى أهم  حيث سنتعرض خالل هذه المرحلة) 2002-1992(لحرف و االتقليدية 

أما الثانية و التي . انهيارهاإلجراءات اإلستعجالية المتخذة إلعادة بعث القطاع من بعد 

بتحليل أهم العوائق التي واجهت  فستعنى) 2009- 2003(تحمل تسمية مرحلة التطوير 

لنهوض به ، وأهم النتائج المتحصل القطاع في هذه الفترة و اإلستراتيجية الموضوعة ل

  .عليها

ات في القسم الثاني سوف نركز على تقييم ما سبق و استعراض أهم اإلنجاز

، خصوصا أهم البرامج التنموية المتبناة و التي تشكل العمود الفقري للتدخل المحققة

  .الحكومي

 صالنقائفي القسم الثالث و األخير، سوف نتعرض بالتحليل إلى أهم العراقيل و 

التي حالت دون الوصول التام إلى تحقيق األهداف المسطرة ، و من ثم وضع النقاط على 

    الحروف ألهم اإلجراءات التي تتطلب التعزيز ، وألهم المسائل التي تتطلب اإلصالح 

  .و التعديل
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I. 2):2002 -1992(يدية و الحرفادة بناء قطاع الصناعة التقلـإع  

 وخصوصا ، السابق القرن من التسعينات في البالد تهاعرف التي التغيرات مع

 تعيد أن السياسة هذه على لزاما كان ، السوق اقتصاد تجاه الوطنية لسياسةل الجديد التوجه

.  المحروقات خارج الصادرات تدعم التي تلك اهمن و ، اإلستراتيجية القطاعات في النظر

 الصنائع بقطاع المتزايد االهتمام هو - هدوء في ولو – المسجلة التغيرات أبرز من ولعل

  . التقليدية الصناعة أو الصغيرة

 يجدر فإنه ،خالل هذه الفترة  القطاع بهذا الحاصلة التطورات أهم على للوقوف و

  :المرحلتين الجزئيتين التاليتين  عبر المرور بنا

I 1. 2002-1992(س ـادة التأسيـة إعـمرحل(: 

 غرف إنشاء بها نعني و التأسيس مرحلة ألولىا ، مرحلتين المحطة هذه عرفت

 الهدف وكان ، التقليدية للصناعة الوطنية الوكالة و ، للحرف الوطنية الغرفة و الحرف

 حقيقة على األولي التعرف قصد الغرف حول الحرفيين من صلبة نواة تكوين هو الرئيسي

 األربع قرابة مرحلةال هذه دامت قد و.  مناسبة عمل برامج تسطير ثم ومن ، الميدان

  ).95- 92( سنوات

 و    التقليدية الصناعة قطاع حول التفكير بتعميق المدة، هذه طيلة العمل سمح قد و

  .عليه االتكال يمكن واعد قطاع بأنه االعتقاد رسوخ

  

 الدولة اهتمام تجلى حيث.  1996 سنة مطلع مع الثانية المرحلة بداية كانت و

 العريضة الخطوط يضع 3توجيهي رئاسي أمر بصدور الحرف و التقليدية الصناعة بقطاع

  .و النهوض به قطاعلتطوير ال المحددة

                                                            
  " 2003-1992: الجزائر  –تطور قطاع الصناعة التقليدية و الحرف "، ) 2003: (بن زعرور شكري/  2

  . 1- 7ص ص.  2003مارس  13- 12تونس اثية الندوة العربية حول الصناعات التقليدية و الحرف الفنية و التر

  ).1996( 03صناعة التقليدية و الحرف ، الجريدة الرسمية رقم ، المحدد للقواعد التي تحكم ال 01-96األمر /  3
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 وال ، الحرفي صفة ينتحل أن حاجة به ألمت من لكل مباحا يعد لم األمر هذا مع و

 الصناعة قطاع من يستخرجها أن متعددة ألغراض إدارية وثيقة إلى احتاج من كل

 يثبتوا أن الصفة هذه طالبي وعلى ، أعلى إلى بالحرفة قانونال ارتقى لقد.  التقليدية

  .دقيقا األمر كان لما و.  بها جدارتهم

  

 تسيير عملية إسناد تم وبذلك ، السابق التسيير نمط مع القطيعة أحداث من البد كان

 المهمة هذه آلداء متفرغة و احترافية و مهنية أكثر مؤسسات على الحرفية السجالت

  . 4واحد آن في االقتصادية و النبيلة

  

 غرف عدد زيادة وهو مصاحبا، كميا تغيرا القطاع شهد النوعي، التغير هذا مأما و

  .غرفة )20( العشرين إلى الحرف و التقليدية الصناعة

  

 تتمحور األساسية األهداف كانت ، 2002 جوان غاية إلى المرحلة هذه امتدت و

  : اآلتية النقاط حول

 للقطاع المؤسساتي التأطير تحسين - 

 الحرف و التقليدية الصناعة لسجالت مهني تسيير - 

  التقليدية الصناعة منتجات ترقية - 

  :مستويين على معتبرة جهود بذل المرحلة هذه شهدت قد و

 وطيدة صلة عالقات ربط خالل من التقليدية الصناعة نشاطات حول المعلومات جمع - 

 .اأيض وطرقها الصالت تعددت لقد .الحرفيين مع

  

                                                            
  مرجع سابق، ) 2003: (بن زعرور شكري/  4
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 وطني هاز يوجد كما.  غرفة كل مستوى على مكتب بواسطة ممثلون فالحرفيون

 تقنية بلجان ، أيضا الغرف زودت وقد.  الوطنية الغرفة مستوى على الوطني المجلس هو

         التأهيل و الترقية و بالتسويق المتعلقة المسائل تدارس هدفها.  حرفيون أعضاؤها

  ... التكوين و

 الشرائح من قدر أكبر إلى الحوار و النقاش دائرة توسيع على عمل طاعالق أن كما

 مناقشة موضوعاتها كانت التي و الوطنية و الجهوية الملتقيات برمجة خالل من الحرفية

 أولى تنظيم هو المجال هذا في البارزة النقاط أهم أحد لعل و.  الحرفيين انشغاالت

 بكل فاعلة محطة كانت قد و ،5 1997 سنة ايةنه التقليدية للصناعة الوطنية الجلسات

  .المقاييس

 برمجت حيث الوطنية، السوق مستوى على التقليدي، المنتج ترقية كذلك و

 األعياد عن النظر بغض هذا و سنويا،معارض و صالونات  10 بمعدل وطنية صالونات

 .منازع دون الصدارة التقليدي المنتج فيها ينتزع التي المحلية

  

 ، استعماال األكثر و فعالية األكثر األداة كانت فقد ، العالمية السوق مستوى على أما

 دولية تظاهرات 10 معدل( دولية تظاهرة من أكثر في الحرفيين مشاركة برمجة هو

 الصديقة، و الشقيقة الدول لدى الجزائرية بالسفارات الخاصة النشاطات دعد دون ،) سنويا

  . فيها للمشاركة طلب قطاعنا نيكو التي الثقافية البرامج أو

  ؟ الكبير الجهد هذا مقابل هو ما :الملح السؤال نطرح أن علينا وجب هنا إلى و

 الوطنية فالبطاقية .اإلحصائيات إلى اللجوء من بدا نجد ال السؤال، هذا عن لإلجابة

 الحرفيين عدد بأن تفيد الوطنية الغرفة مستوى على الموجودة الحرف و التقليدية للصناعة

                                                            
الجلسات الوطنية األولى حول آفاق تنمية السياحة و الصناعات التقليدية "، ) 1997( ، وزارة السياحة و الصناعة التقليدية/  5

  .ئرالجزا –، زاعياش للطباعة " 2005إلى غاية سنة 
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 لعدد الوطني المعدل االعتبار بعين أخذنا فإذا) 2002 نهاية( حرفي 75000 إلى يصل

 الشغل مناصب عدد أن نجد 03 بـ المقدر و حرفي نشاط لكل المنشأة الشغل مناصب

 تشير كما. عمل منصب 210000 هو 2002 سنة غاية إلى 1998 سنة منذ المستحدثة

 يعني ما وهو ، نشاط 15000 الـ يقارب سنويا طاتالنشا تطور معدل أن اإلحصائيات

  .سنويا شغل منصب 45000 معدله ما ينشئ القطاع أن

I 2.  2009-2003(ر قطاع الصناعة التقليدية و الحرف ـتطوي:( 

  ؟ جديدة محطة بداية نقطة و محطتين؟ بين فاصلة نقطة 2002سنة  اعتبار تم لماذا

 من لديه توافر ما على بناء و ، اسيالسي المقرر أن هو بساطة بكل الجواب

 ، يؤديه الذي االقتصادي بالدور راسخة قناعة هيلد تكونت ، القطاع أهمية حول معلومات

 بقطاع التاريخ هذا بعد إلحاقه و السياحة لوصاية إتباعه عن التوقف ضرورة بالتالي و

  . المتوسطة و الصغيرة المؤسسات

  ،آنفا بيناه مثلما الحرف بقدرات للعارفين مطلبا كان بل ، مفاجئا ليس التغير هذا إن

 : هو عميق و جوهري سؤال حول تباحث نتيجة كان لعله وأيضا 

 أنه هذا عن اإلجابة كانت لما و" ؟ الحرف و التقليدية الصناعة من نريد ماذا" 

 كان ، الشغل مناصب إنشاء و االستثمار مجال في فعالة اقتصادية كقوة اعتباره ينبغي

 المردودية عن الحديث إلى ننتقل أن و ، الفلكلور و الديكور حديث عن نتوقف أن زامال

    6... و اإلنتاج الخام ، الجبائية الحصيلة و األعمال رقم و االقتصادية

 حداثة رغم و ، أبعاده بكل إستراتيجي المتخذ القرار وفي األهمية  غاية فالنقلة إذن

 إلى عمالقة خطوة اتخاذ تم أنه إال ، المتوسطة و غيرةالص المؤسسات قطاع إلى االنتماء

 أولى كانت لذلك و.  إستراتيجية دون يسير أنه القطاع عن المسؤولون تنبه لقد.  األمام

                                                            
مداخلة في إطار اليوم " لقطاع الصناعة التقليدية و الحرف االقتصاديةالديناميكية "، ) b2003.(بن زعرور شكري ، /  6

  .الجزائر –غرفة بسكرة ). 2003.11.10(لقطاع الصناعة التقليدية و الحرف جامعة بسكرة  االقتصاديالدراسي حول البعد 
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 التقليدية الصناعة تنمية عمل مخطط أو إستراتيجية إعداد هي إلحاحا أكثرها و االنشغاالت

)2003 -2010(7 .  

  : التالية للمنهجية وفقا الجهد هذا مثل تبرير يمكن و

 قدرتها تفقد و مؤسسات تتهاوى معها و ، الزمن تسابق التي التكنولوجية ةورالث

  . للسوق واحتكارا ، قوة أخرى مؤسسات وتزداد ، التنافسية

 فصلناي ال منها بقي ما و ، الحواجز تهاوت المتنامي االقتصادي التوسع هذا مع و

 التجارة منظمة اتفاقيات على توقيعها بمجرد الجزائر قعهستو قالئل سنوات إال هتهاوي عن

  . العالمية

 النشاط بفروع الخاصة العراقيل و ، جهة من التطور في التسارع هذا أما و

 قطاع في اإلستراتيجية ترفعه أن نريد الذي التحدي يقع ، أخرى جهة من االقتصادي

  .الحرف و التقليدية الصناعة

.  )*(القطاع لوضعية شاملة فحص و تقييم عملية أولى وةكخط اإلستراتيجية تعتمد

 أهم عن الحديث ثم ومن.  المتوخى تحقيقها األهداف تحديد مباشرة تبع هذا التشخيص

  . المسطرة األهداف إلى للوصول اتخاذها الواجب اإلجراءات

  

                                                            
مخطط عمل من أجل تنمية مستدامة للصناعة "، ) 2003(ة و الصناعة التقليدية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسط/  7

  .و إشارات ، الجزائر اتصاالتشرآة : ، طباعة " 2010التقليدية آفاق 

  :أهم العراقيل التي آانت تواجه قطاع الصناعة التقليدية و الحرف و تعرقل نموه ، يمكن حصرها في النقاط التالية / )*(

  .طار القانونيضعف في اإل -

  .تأطير غير آاف للقطاع -

  .مشاآل التموين بالمواد األولية -

  .نوعية المنتجات و الخدمات المقدمة نحتاج إلى تحسين -

  .سيننوعية التكوين و قدراته تتطلب التح -

  .مشاآل التسويق المنتجات منتشرة بصفة آبيرة -

  .االتصالضعف عمليات اإلعالم و  -

  .جبائيال التحفيزضعف  -
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  : متكاملة أهداف) 07( سبعة اإلستراتيجية تبنت قد و

 الشغل تنمية .1

 الخدمات و السلع من لمجتمعا حاجات تغطية .2

 الخدمات و السلع نوعية تحسين .3

 االقتصادي النشاط فروع بين التكامل زيادة .4

 المحروقات خارج الصادرات تدعيم .5

 التمهين و التكوين نوعية تحسين .6

  المحلية التنمية دعم .7

 من مجموعة )11( إحدى عشر اإلستراتيجية سطرت األهداف هذه تحقيقل و

  : اإلجراءات

 التنظيمية و التشريعية وصالنص تبسيط  -1

 تعزيزه و التأطير تدعيم  -2

 البيتي العمل نشاطات تنمية  -3

  اإلنتاجية الحرفية الوحدات تأهيل إعادة  -4

  المناولة و الصيانة نشاطات تدعيم  -5

 التموين نشاطات تدعيم  -6

 تصديره و ترقيته و التقليدي المنتج تسويق نشاطات دعم  -7

 هينالتم و التكوين عمليات تحسين  -8

                                                                                    ماليا الحرفيين دعم  -9

 االتصال و المعلومات نظام تحسين  - 10

 الدولي التعاون فرص استغالل  - 11
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       ، فيها المرغوب االتجاهات بوضع سمحت قد اإلستراتيجية هذه فإن كل على

و قد فسح المجال .  الضرورية الوسائل وصفت كما ، لذلك الالزمة ياجاتاالحت حددت و

آخذة بعين  العناصر هذه بين توليفة أفضل توفير قصد البشرية الموارد لقدرات بعد ذلك

     8. ركضا يركض اآلخر ألن سيتأخر، حتما يسرع ال فالذي. الزمن مسألة االعتبار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
     ، التي تبين فيما بعد ألصحاب القرار جدواها  االنتقاداتآانت للباحث قراءة متأنية لهذه اإلستراتيجية ضمنها العديد من /  8

  :ذآر بعضها من بينها على سبيل المثال نو صوابها ، 

 .يةتاعلى القطاع الحرفي التقليدي مع إهمال تام للحرف النفعية و الخدم ىإستراتيجية تبن -

 .ال تنفيذ اإلجراءات و عدم وضوح األهداف قصيرة األجل من األهداف طويلة األجلجآ االعتبارعدم األخذ بعين  -

 .ق لنظام المعلوماتضي فهومإعتماد م -

       إضافات و تعديالت على برنامج تنمية الصناعة التقليدية "، )2002(بن زعرور شكري ، : للمزيد يرجى مراجعة الوثيقة
  ).صفحة 12(، وثيقة داخلية " فو الحر
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II. 2009 – 3200 المرحلـــة إنجـــازات  
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II 1. اإلنتـاج و التشغيـل و األنشطـة إنشـاء: 

 حيث الحرفية، األنشطة أعداد في معتبرا اعتوس التقليدية الصناعة قطاع عرف

  سنة نهاية غاية إلى حرفي نشاط ألف 150 إلى الوصول من المتخذة التدابير سمحت

 يعادل ما وهو ،2003 سنة حرفي نشاط 89.000 يتجاوز ال عددهم كان بعدما ، 9 2008

 306.000 بلغت التي الشغل مناصب على االرتفاع هذا انعكس وقد%.  68 قدره نموا

 أن يعني ما وهو ،2003 سنة منصب 160.000 حوالي كانت بعدما،  10 2008 سنة

 .التضاعف مستوى من مقتربا%  91 بلغ قد الشغل مناصب إنشاء نمو معدل

 المحلي الناتج في مقبول ارتفاع  إلى أدت التشغيل و نشطةاأل إنشاء ديناميكية إن

 2005 سنة دج مليار 53,9 من الناتج هذا إنتقل إذ الحرف، و التقليدية الصناعة لقطاع

 ارتفع قد للقطاع المحلي الناتج أن يعني ما وهو ،11 2007 سنة دج مليار  65,5 إلى

 %. 6,71 قدره يسنو ارتفاع بمعدل أي ،% 21,25 بـ سنوات ثالث خالل

II 2. الجـواري العمـل و التأطيـر:  

 للصناعة المستدامة التنمية مخطط إطار في التقليدية الصناعة قطاع استفاد لقد

    التقليدية الصناعات غرف عدد أصبح حيث التأطير، مؤسسات عدد ارتفاع من التقليدية

 عدد زيادة من لرئيسيا الغرض إن. العشرين يتجاوز ال كان بعدما غرفة 31 الحرف و

 وراءه كانت وقد. الحرفيين من قربا أكثر جواري عمل آداء إمكانية توفير هو الغرف

 والئية غرف من الجنوب واليات جميع استفادت وهنا الكبير، بالجنوب خصوصا الزيادة

 تضغط كانت التي الحرفية الكثافة بتقليص فيتعلق الثاني أما الحرف، و  التقليدية للصناعة

 على تغطي الواحدة الغرفة وأصبحت... البليدة و الجزائر كغرفة الغرف بعض عمل على

                                                            
  ) .Prometica ( ،)2008(المنظومة اإلعالمية لقطاع الصناعة التقليدية و الحرف /  9

10  / MPMEA , (2008) , «Etude sur la conjoncture du secteur de la PMEA » , Ecotechnics , P37. 

11  / MPMEA , (2008), opt . cit . P39. 
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 إلى الغرف عدد لتوسيع اإلجرائية التدابير اتخاذ األخيرة اآلونة في تم وقد. واليتين األكثر

  .12 غرفة 48

      الحرفيين مصالح لتمثيل إطارا باعتبارها والحرف التقليدية الصناعة غرف إن

 وممثلي اإلدارة تواجد على يعتمد بتنظيم الجزائري التشريع خصها فقد. عنها عالدفا و

 المرحلة هذه عرفت فقد المنتخبة الهياكل تجديد على وعمال. تسييرها أجهزة في الحرفيين

     بانتخاب العملية هذه سمحت لقد ،2007 سنة وفي 2003 سنة في انتخابين إجراء

 الحرفيون هؤالء يترك ال وحتى. 13وتأطيرها لغرفا تسيير في للمشاركة حرفيا 792

 فقد مسؤولياتهم وتحمل الغرف شؤون إدارة في المساهمة في عشواء خبط يتخبطون

 الجمعيات أعضاء للحرفيين تكوينية دورات عدة برمجة إلى العمومية السلطات بادرت

 ساسيةاأل الصالحيات في التحكم من ابتداء مختلفة مواضيع تضمنت للغرف، العامة

 و المحلية اإلنتاج ونظم التسيير مجال في تكوينات على الوصول غاية إلى للمنتخب

 .المهنية الشارات

II 3. الهياكــل:  

 وحركية النمو و ديناميكية دعم في مهما دورا قطاع أي في القاعدية الهياكل تلعب

 وبين جهة من أطيرالت وأجهزة االقتصادي المتعامل بين االلتقاء فضاء التوفير و األنشطة

  .أخرى جهة من المستهلكين و الزبائن و االقتصادي المتعامل

 قطاع تاريخ في مرة وألول 2009- 2005 االقتصادي اإلنعاش مخطط تبنى لقد

 لصالح الترويج و التكوين و للتنشيط هيكال 90 إنجاز الحرف، و التقليدية الصناعة

  .الوطن مناطق مختلف في الحرفيين

                                                            
  .2009،  59، الجريدة الرسمية رقم  323 – 09ذي رقم المرسوم التنفي/  12

  . 35، ص 2009، أآتوبر  2008وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية ، التقرير السنوي لسنة /  13
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  :14 كاآلتي فهي المعنية ياكللله بالنسبة

 التقليدية الصناعة دار 50 •

 المحلية المهارات مراكز 10 •

 التقليدية بالصناعة خاصة متاحف 5 •

 التقليدية للصناعة مراكز 7 •

  اإلنتاج/  للتكوين مراكز 6 •

 الزرابي دمغ مراكز 4 •

 سويقة 1 •

 المنتجات بيع و لعرض فضاءات 5 •

 الصوف لشراء خاص مركز 1 •

 . المهن و للفنون مركز 1 •

  محل 8448 منح •

  :األهـداف من عـدد تحقيـق إلـى اإلنجـازات هـذه تصبـوا

 مدار على السواح من الكثير يجلب سياحيا قطبا باعتبارها الجنوب، واليات تمكين - 

  .التقليدية المنتجات وبيع لعرض فضاءات على الحصول من السنة

 عبر مستواهم وتحسين فيينالحر مهارات دعم خالل من العليا الهضاب سكان تثبيت - 

 الشباب وتأهيل تكوين من المهارات تحسين من سيمكن. المحلية المهارات مراكز

 على الحصول و نشاطهم إنشاء سبل حرفتهم لهم تضمن نوعي، بشكل الناشئ

 .فيه يعيشون الذي المحيط في مداخيل

 

                                                            
14/ MPMEA, (2009), «une politique pour le développement durable du secteur de l’artisanat », 
PP13, 14. 
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 من تدريجيا الحرفيين فئات لدى ريةايالمع مفهوم وإدخال المنتجات، نوعية تحسين - 

 لتمس العملية هذه تستمر أن على أوال، الزرابي لدمغ مراكز 04 إنشاء خالل

 .أخرى منتجات

 مقارنة لها الجيد المستوى إثبات من الحرفيون تمكن التي و للمنتجات بالنسبة أما - 

 المواد وتوفر الحرفيين لدى المهارات و المؤهالت توفر بسبب أو غيرهم، بمنتجات

 إطار في وتحسينها القدرات هذه جمع الضروري من أصبح فقد لية،المح األولية

 الحلي، الخزف،:  عائالت ثالث على مبدئيا ستتركز التي و االمتياز مراكز

  . الكريمة نصف األحجار،

II 4. 15المقاولــة روح دعـم  :  

 األنشطة و المصغرة المؤسسات بقضايا المهتمة االقتصادية األدبيات في تقرر لقد

 التمويل أن ، وسطه في أو العمر مقتبل في الشباب قبل من الذاتي بالعمل يعرف ما أو

 أخرى أمور إلى األمر يتعدى بل ، الشباب مقاولة تطوير في فقط الحاسم العنصر ليس

     التسيير ملكيات و المقاولة روح توافر هي األمور هذه أبرز لعل و.  حسما أقل ليست

 ، الملباة غير من الملباة االحتياجات وفرز ، الفرص انتهاز و السوق دراسة على القدرة و

 ...  

 المقاولة روحل الطبيعية االمتدادات لهذه الحرف و التقليدية الصناعة قطاع إدراك إن

 تقليصها و الحرفية المؤسسات والدات عدد في زيادة الحرفي النسيج تطور على تأثيرها و
                                                            

  .وثيقة غير منشورة" الخصائص و النتائج: برامج تنمية روح المقاولة في الجزائر "، ) a2008.(بن زعرور شكري ، / 15

مداخلة في إطار ملتقى "سياسات دعم روح المقاولة في قطاع الصناعة التقليدية و الحرف"، ) b2008.(بن زعرور شكري ،  -
  .الجزائر،  )2009نوفمبر  09( سيدي بلعباس ،. جهوي لدعم تشغيل الشباب

مداخلة في الملتقى " ودوره في ترقية المقاولة لدى الشباب"حسن تسيير مؤسستك"برنامج "، ) c2008.(بن زعرور شكري ،  -
  الجزائر، ) 2008فيفري  ALGEX  ،)11. الدولي لتطوير روح المقاولة لدى الشباب 

-  Benzarour  Choukri  ,  (2009)  ,  « Entrepreneuriat  et  programme  d’accompagnement  par  la 
formation », communication présenté lors de la conférence nationale sur la politique sectorielle 
de prise en charge de la jeunesse , (04‐06 mars) 2009. Sidi Belabbes. Algérie.  
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 عمر إطالة و الحرفيين آداء لتحسين السبل ضلأف عن بحثلا يشدد جعله ، وفياتها عدد

  . الناشئة الشغل مناصب عمر و أنشطتهم

 تجربة اكتسبت قد الموضوع هذا على المشتغلة الدولية المؤسسات أكبر كانت لما و

 المؤسسات إنشاء دعم برامج من العديد على إشرافها خالل من المجال هذا في واضحة

 العالمية المنظمة تجربة إلى التفاتة للجزائر كانت فقد ، الدول من الكثير في المصغرة

 برنامج 2004 سنة من سبتمبر في تبنت و ، الذاتي العمل و المقاولة روح دعم في للشغل

 SIYB) "Start and" بـ الشهير"  مؤسستك تسيير حسن و أنشئ"  improve your 

busines (في صيغته الفرنسية )CREE ‐ GERME(.  

 لزيادة طروادة حصان البرنامج اهذ من الحرف و التقليدية الصناعة قطاع اتخذ لقد

 مواجهة و مؤسساتهم في التحكم على حرفية أنشطة إنشاء على المقبلين أو الحرفيين قدرة

 نجاح عوامل أهم أحد في التحكم خالل من خصوصا ، حنكة بأكثر المتقلب المحيط

          المنافسة و السعر جوانب في السوق دراسات إنجاز على القدرة وهو المؤسسات

  ... والتوزيع الزبائن، و

II 5. 16 المحلـي اإلنتـاج نظـام ترقيـة و التـآزر دعـم:  

 واحد آن في تمثل التي السمات بعض الحرف و التقليدية الصناعة قطاع على يغلب

 المالحظة هذه لكن و.  ذلك سبب تفسير و البحث بصدد هنا لسنا.  سلبياته و إيجابياته

 تعتبر التي النقاط تحسين محاولة و الحرفيين قوة نقاط تعزيزل البحث وراء الدافع كانت

  :  هما عنهما الحديث بصدد نحن اللتان األساسيتان الميزتان. 17 ضعف نقاط

  
                                                            

عة الغرفة الوطنية ، طبا" 2009 – 1962طاع الصناعة التقليدية و الحرف تطور ق"، ) a2009.(بن زعرور شكري ، / 16
 . 98-97ص ص 

17/ Benzarour Choukri, (2003), « création d’entreprise artisanales : le défis » revue EL HIRAFI, N°3. 
PP 04 – 06 . 

 



16 
 

 .المحدود الحجم بالتالي و الدائر، المال رأس أو االنطالق، مال رأس ضعف - 

     العمل طرق و النماذج على المنافسين إطالع من الخوف و ، الفردي العمل - 

 ...األسواق و

 بالمقابل لكنهما ، الحرفية األنشطة إنشاء تسهالن اللتان هما ، الميزتين هذين إن

 الحرفي استطاعة من أكبر تبدو التي الفرص استغالل و األنشطة هذه توسع عن تحدثان

  .لها االستجابة على الواحد

 مسعى في الحرف، و يديةالتقل الصناعة قطاع من جعل األمور، هذه إلى االنتباه إن

 من الكثير إن.  المحدود اإلنتاج و االنفرادية عقبة تتجاوز جديدة سبل عن للبحث جديد

 . الميزات هذه تداعيات من يشتكون كانوا ، أنفسهم ، الحرفيين

 بين التآزر لدعم متكاملين برنامجين بتبني القطاع قام األجنبية، الخبرة إلى باللجوء

  :المحلية التنمية يفتخف و الحرفيين

 يمارسون الذين الحرفيين بين العمل تآزر إلى يهدف برنامج وهو :األول البرنامـج - 

 وكالة مع بالتعاون مطور وهو ،  Nucleus"18" تسمية البرنامج هذا عمل ، النشاط نفس

 على التعرف إلى الحرفيين من للكثير البرنامج هذا سمح وقد.  GTZ األلمانية التعاون

 كوسيلة البرنامج هذا اعتماد إلى القصيرة التجربة سمحت وقد.  الجماعي العمل دفوائ

 الرئيسي العامل ولعل.  الحرفي قدرة من الرفع و  الجماعي العمل تطوير في محورية

 القاعة زخرفة في الحرفيون حققه الذي الكبير النجاح كان الطريق هذا لسلوك المحفز

                                                            
  . 99ص . مرجع سابق –) a2009.(بن زعرور شكري /  18

‐  Jordi    castan  (2008),  « expérience  des  Nucleus  d’entrepreneur  relevant  des  chambre  de  la 
région  de  santa  Catarina  –  Brésil »  .  «   Journée  d’étude  avec  les  structures  associatives 
partenaires » GTZ . Alger 04 ‐05 . Février 2008. 

‐ GTZ  –  Algérie  (2008),  « lettre  d’information  sur  le Nucleus :  le  réseau  des  entrepreneurs  «, 
www.Nucleus – Algerie.org.  
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:  الحرف و التقليدية للصناعة غرف ثالث من بتأطير الدولي الجزائر لمطار الشرفية

 . تلمسان البليدة، الجزائر،

 

 صلة مد وعلى ، الحرفيين بين جهة من التآزر إلى يهدف وهو:  الثانـي البرنامـج  - 

         المحليين االقتصاديين المتعاملين و الهيآت مختلف مع المشترك العمل و التواصل

 لتحقيق محليا المتاحة الموارد استغالل بغية الجغرافية عةالرق نفس في المتواجدين و

 قدرة تحدي المشروع هذه يواجه. ، و يحمل مسمى نظام اإلنتاج المحلي 19 المحلية التنمية

 آن في يستجيب مشترك جماعي مشروع بناء و تصور على المحليين الشركاء مختلف

       التقليدية الصناعة لقطاع يكون وفس. المتاحة المحلية الموارد و المحلية للحاجيات واحد

  .المشاريع هذه لمثل األول المحرك أو المباشر دور الحرف و

          المتوسطة و الصغيرة المؤسسات وزارة إرساء إطار في البرنامج هذا يدخل - 

 يدعم بشكل ، الخاص القطاع و العام القطاع بين التعاون ألسس التقليدية الصناعة و

 التكفل قصد المشتركة العمل برامج صياغة و التشاركي العمل في الخاص اعالقط انخراط

  .  الدولة إعانة تجاه التبعية موقف من تدريجيا الخروج و الذاتي بالتطوير

 

II 6. 20:الترويــج 

 أنه ، األسواق في المنتجات موقعة إستراتيجيات و ، الحديث التسويق أبجديات من

 ، التوزيع و ، المكان ، السعر ، المنتج:  الخمس المرتكزات على المعتمدة السياسات تعم

 . الترويج

 ألي النجاح تحقيق يمكن ال بدونه أساسي مرتكز الترويج فإن ، مالحظ هو كما و

 وزارة سياسة في أساسيا عنصرا الترويج يكون أن الغريب من فليس لذلك منتج

                                                            
19 / M.Belattaf, (2009) , « Les Artisans , les métiers artisanaux et les acteurs dans les SPL »,   
« communication présenté lors du séminaire nationale sur l’artisanat et les systèmes productifs 
locaux » , direction générale de l’artisanat (MPMEA),Tipaza 25 – 29 avril 2009 . 

 .107 – 104، مربع سبق ذآره ، ص ص ) a2009.(بن زعرور شكري /  20
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      التقليدية الصناعة قطاع تنميةل التقليدية الصناعة و المتوسطة و الصغيرة المؤسسات

  . الحرف و

  

. بعدها ما و 2006 قبل ما مهمتين مرحلتين إلى الترويج في المتبعة الخطة انقسمت

 األسواق تعريف إعادة هو الترويج لسياسة العامة األهداف كانت فقد 2006 قبل ما أما

 فأمام. 21 طويلة لسنوات دام انقطاع بعد الجزائري التقليدي بالمنتج الدولية و الوطنية

 إلى أدى مما ، ضيقة محلية حلقة في يعيش الحرفي أصبح ، القطاع بهذا االهتمام انعدام

 أي فإن لذلك.  الدنيا الحدود إلى أخرى أنشطة إنتاج تقلص و األنشطة بعض فقدان

 التي الظروف هذه االعتبار بعين تأخذ أن لها البد كان الفترة تلك في ترويجية إستراتيجية

 في و ، قدراته في لحرفي الثقة تعاد حتى و" . األدنى الخدمة حد" بـ نسميها أنه أمكن

 األعياد و المعارض و الصالونات دعم من البد كان ، منتجاته الستهالك الناس رغبة

 وكان.  اإلنتاج في الرغبة و اإليداع ذوق الحرفي يسترجع حتى ، مكثف بشكل المحلية

 يعيدوا حتى ، الدولية الصالونات أهم إلى العودة على الحرفيين تحفيز من أيضا البد

  .   الدولية األسواق واجهة إلى الجزائري التقليدي المنتج

  

 بمعدل المحلية الصالونات و المعارض مئات تنظيم الفترة هذه شهدت ، األرقام بلغة

 الصناعة تمنتجا أنواع مختلف في و الوطن مناطق مختلف في سنويا تظاهرة 30 يفوق

 دولي صالون المائة يتجاوز عدد في المشاركة أيضا الفترة هذه شهدت كما.  التقليدية

  . سنويا دولية تظاهرات 10 يفوق بمعدل التقليدية للصناعة

  

                                                            
. وثيقة داخلية " العوائق و الحلول: تقليدية الجزائرية إشكاليات تسويق منتجات الصناعة ال"، ) 2007(بن زعرور شكري ، /  21

  . 16ص 
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 على اإلطالع و الحرفيين من بغيرهم باالحتكاك للحرفيين سمح الزخم هذا كل

 إعادة على العموم على سمح كما ، عاراألس حقيقة و المنتجات نوعية و  السوق اتجاهات

  . تمييزه و بتسميته الجزائري المنتج تواجد

 

 االستفادة تحاول مرحلة فهي ،22 2007 سنة مع ابتدأت والتي ، الثانية المرحلة أما

  . السابقة المرحلة تقييم من

 في التقليدية الصناعة منتجات تسويق نتائج دراسة على ، الجديدة المرحلة تعتمد

 من كذلك و المعارض و الصالونات في القطاع مشاركات خالل من الدولية سواقاأل

 على محتمل طلب وجود على التجارب دلت التي األسواق ألهم سوق دراسات إعداد خالل

  . منتجاتنا

 لإلستراتيجية ركيزة كونانتس مهمتين نتيجتين على بالحصول سمح العمل هذا إن

  :23 القادمة

  

 . اآلسيوية و األوروبية األسواق عضب على العمل تركيز - 

 .للقطاع تابعتين مؤسستين أو مؤسسة لدى الدولي الترويج في القطاع تجارب رسملة  - 

  : التقييم عملية إليها خلصت التي المهمة الفرعية النتائج من و

 في المشاركة وترك ، المهنية الصالونات في المشاركة دعم على االقتصاد نحو التوجه - 

 . للحرفيين الحرة للمشاركة العريض لجمهورا صالونات

 ميزة التقليدية الصناعة فيها حققت التي المنتجات لفئة نوعي حضور دعم و تثمين - 

 . نوعية و سعرية تنافسية

  

 

                                                            
  .مداخلة غير منشورة" الترويج في قطاع الصناعة التقليدية و الحرف"، )2008(محمد بشير آشرود /  22

  ).2009(مقابلة شخصية للباحث مع السيد محمد بشير آشرود ، /  23
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II 7. والحـرف التقليديـة الصناعـة نشاطـات مدونـة : 

 سجل يف للقيد الخاضعة والحرف التقليدية الصناعة نشاطات مدونة أهمية تتجلى

  :يلي ما السيما وظائف من المدونة هذه تؤديه فيما والحرف التقليدية الصناعة

  : مرجعـي إطـار  - أ

 اإللزامي لالستعمال قياسيا مرجعا والحرف التقليدية الصناعة نشاطات مدونة تشكل

 التقليدية الصناعة سجل في القيد موضوع يكون حرفي نشاط كل على التعرف قصد

 باألشخاص األمر تعلق سواء فيه قيد لكل إلزامية مرجعية ثيقةو تعد فهي ، والحرف

 . المعنويين أو الطبيعيين

. عملي واقع يفرضها والحرف التقليدية الصناعة نشاطات مدونة إلى العودة فإلزامية

 بالقطاع المتصلة التسميات استالمه عند وجوبا يتضمن السجل من المستخرج أن باعتبار

 .المدونة في إال توجد ال معلومات وهي. الممارس للنشاط المناسبة والتسمية الرمز وكذا

  : تقنيــن أداة - ب

 الصناعة سجل في قيد موضوع تكون التي الحرفية النشاطات كافة المدونة تتضمن

 . والحرف التقليدية

 االقتصادية لألنشطة إحصائية أداة منها يجعل باستمرار وتحيينها تدوينها أو المدونة وتقنين

 كما  للدولة، االقتصادية السياسة رسم في بها تستعين أن المعنية اإلدارات و للهيئات مكني

 وطبيعة ومتالئمة متوازنة ضريبية سياسة لرسم بها االستعانة الضرائب لمصالح تسمح

 .الممارسة األنشطة
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 :والحـرف التقليديـة الصناعـة نشاطـات قائمـة نشـاط مياديـن

 إليه المشار ،  1996/  01/  10 في المؤرخ  01 -  96رقم األمر من   7 المادة نصت

 التقسيم مراعاة مع والحرف التقليدية النشاطات قطاعات قائمة تحديد وجوب على سلفا

 : وهي منه  6 و 5 المواد أحكام في المبينة والحرف التقليدية الصناعة نشاطات لميادين

 صناعة التقليدية الفنية، الصناعات التقليدية وال : الميـدان األول - 

  .الصناعة التقليدية الحرفية إلنتاج النفعية الحديثة: الميـدان الثانـي  - 

 . الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات: الميـدان الثالـث  - 

  

  : قطاع نشاط مرتبة ومرقمة وموزعة كما يلي    24إلى )  3(الميادين الثالثة  - 
  

  ، 08- 01 من الرقمي الترتيب حسب زعةمو نشاط قطاعات 08:  األول الميدان - 

  ، 17–09قطاعات نشاط موزعة حسب الترتيب الرقمي من     09: الميدان الثاني  - 

 .   24 -   18موزعة حسب الترتيب الرقمي من  قطاعات نشاط   07: الميدان الثالث   - 

  

  :تحييـن مدونـة النشاطـات 

روع النشاط و أدى إلى و التكنولوجي الذي مس بعض ف االقتصادينظرا للتطور 

  خلق حرف جديدة ،

  

و نظرا لتوسيع و تطوير بعض النشاطات التي نجم عنها إحداث فروع جديدة  

  الحالية،للنشاط غير واردة بالقائمة 
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  و نظرا أيضا للتجربة المعاشة في الميدان ،

عجز مدونة النشاطات الحرفية المعمول بها ، على التكفل بكافة طلبات  اتضح

تسجيل الجديدة ، األمر الذي خلق لدى غرف الصناعة التقليدية المسند إليها عمليات ال

التسجيل بعض العوائق مما يؤثر سلبا على مصداقيتها و على تأديتها إلحدى مهامها 

  .األساسية 

  

عدد األنشطة التي تتضمن من  انتقللهذه األسباب كلها ، تم تحيين المدونة ، بحيث 

  :نشاط ، وفق التغييرات التالية  338نشاط إلى  214

  

  .نشاط  23نشاط أي إضافة  75نشاط إلى  52من  انتقل: الميـدان األول 

  .نشاط  50نشاط أي إضافة  131نشاط إلى  81من  انتقل: الميـدان الثاني 

  .نشاط  51نشاط أي إضافة  132نشاط إلى  81من  انتقل: الميـدان الثالث 

  

II .8  24:و المنظومـة اإلعالميـة نظـام المعلومـات 

نظرا لتزايد دور المعلومات و حجمها ، و ما أصبح ذلك يمثله من عبئ على 

مع  االتصاالتتكنولوجيا  اندماجمتخذي القرار ، بسبب ثورة المعلومات من خالل 

 اإلدارةتكنولوجيات الحواسيب فقد بات من الواضح أن الربط بين الهدف الدقيق و 

سيدعم ضمانات النهوض بواقع المعلومات في قطاع الصناعة التقليدية و  المالئمة لتحقيقه

المعلومات اإلحصائية و تأمين وجود مرجعية معلوماتية  استغاللالحرف و زيادة فعالية 

  . 25قادرة على تلبية متطلبات رسم السياسات و صناعة القرارات 
                                                            

مجلة الحرفي ، " نظام المعلومات: ي قطاع الصناعة التقليدية و الحرف الوظيفة الترقوية ف"، ) 2001(بن زعرور شكري /  24
  .طباعة الغرفة الوطنية .  27- 24ص ص ) . 02(العدد 

السجل : المعلومات و بناء القدرات اإلحصائية في قطاع الصناعة التقليدية و الحرف "،  )b2009.(بن زعرور شكري /  25
  . 1-7ص ص. ، وثيقة داخلية " نموذجا
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  :و أمـام 

 .القرارات اتخاذي تنامي الوعي بأهمية المعلومات و حيوية دورها ف •

 . إظهار الخبرة للحاجة الملحة لتوافر المعلومات في مختلف مناحي الحياة •

أهمية المعلومات خصوصا بالنسبة للهيآت العمومية المكلفة برسم السياسات و الخطط  •

 .التنموية القطاعية أو الوطنية 

 
بتطوير نظام  فقد قامت وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية

ة إعالمية أطرافها في غرف يمعلومات خاص بالصناعة التقليدية و الحرف في شكل برمج

توفر . وطنية للصناعة التقليدية و الحرفالصناعة التقليدية و الحرف و مركزها بالغرفة ال

  .هذه المنظومة اإلعالمية نوعين من المعلومات 

  

و التعاونيات  لمعطيات المتعلقة بالحرفيينو المقصود بها كل ا:  البيانـات النوعيـة - 1

  الحرفية و المقاوالت الحرفية التي ال يمكن تكميمها و ال إعطاؤها قيما عددية كالنوع 

 االسميو العنوان ، و المستوى التعليمي ، و ستستخدم في قياسها مقياس التدريج 

 .عدمهاحسب إمكانية الترتيب من ...) 1،2،3(مي رقأو التدريج ال) 100(

 
و ذلك كلما كانت الخاصية المبحوث عنها قابلة :  البيانـات الكميـة أو العدديـة - 2

و لعل أهم . للقياس العددي ، كحجم اإلنتاج ، وعدد العمال و األجر الشهري 

، التي تقدمها هذه المنظومة هي عدد األنشطة  )Just at time(المعلومات اللحظية 

  .الحرفية المنشأة 

 القيود حسب كثيرة وهي حسابها، الممكن المؤشرات عدد ذكر في سهبن ال وحتى

  .القدر بهذا نكتفي ،باختيارنا نفرضها التي
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 ليس اإلحصائية المؤشرات استخالص أن هنا، نبرزه أن يجب الذي المهم الشيء

 مكامن استقراء هي األهمية في غاية عملية ابتداء هو ذلك، من بالعكس بل المطاف، نهاية

 أردنا وإذا ،واجتماعية يةواقتصاد إحصائية تحاليل تقديم خالل من ومدلوالتها األرقام هذه

 شكل على مبينة سيناريوهات شكل في تصاغ أن يمكن التحاليل هذه فإن بعيدا، الذهاب

  .المناسبة القرارات اتخاذ بغية القرار لصانع تقدم الفرضيات من مجموعة

  

 مثاال أقدم ذلك على وألدلل جدا، روريض هذا المعلومات نظام توسيع أن كما

 اإلجراءات بيروقراطية معرفة القرار صانع ويريد قائم، النظام أن اآلن، هب بسيطا،

 االنطالق معدل  معرفة أراد أو السجل أو الحرفي بطاقة على بالحصول المتعلقة اإلدارية

 المستغرقة المدة وكذا ،الغرف من الحرفية الوثيقة متسلم لكل اإلنتاجية العملية في الفعلي

 بساطة بكل الجواب المطلوبة، البعيدة المعلومات من ذلك غير إلى هذه، االنطالق لعملية

 مختلفة أنواع على العادة عليه جرت مثلما مبينة، ميدانية تحقيقات إجراء خالل من سيكون

 للصناعة الوطنية البطاقية من المستخرجة ...)طبقية ،عنقودية عشوائية،( العينات من

 ولعل بديهية، أصبحت وأهميتها كثيرة العمليات هذه مثل عن واألمثلة الحرف، و التقليدية

 تصبح سوف إليها تصل أن ويجب النقطة، هذه إلى الوصول من تمكنت أن الوطنية الغرفة

  .وسليمة صحيحة فرضيات على مبنية قطاعية سياسية لصناعة مهم جد معلومات مصدر

  

 األرقام صناعة في بعيدا نذهب أن يمكن أعاله، المرحلة مع ة،متزامن مرحلة وفي

 عن تجيب حقيقية أرقام على الحصول  باإلمكان حينئذ يكون إذ ،االجتماعية و االقتصادية

  :مثل األهمية في وغاية ودقيقة   كبيرة أسئلة
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 من حصته هي وما الخام؟ الوطني اإلنتاج من التقليدية الصناعة قطاع نصيب هو ما

 أخرى مؤشرات حساب أيضا باإلمكان و الخام؟ الوطني الدخل ومن الخام؟ الوطني الناتج

 من األسئلة على تجيب التي و القطاع لصالح المطبقة االقتصادية السياسات آثار بقياس تسمح

 تأثير هو ما ؟ القطاع مسار على المضافة القيمة على الرسم معدل تخفيض أثر هو ما :قبيل

  . ؟ القطاع على )القروض( البنكية تالخدما توسيع
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III. الحرف و التقليديــة الصناعــة قطـاع  نمـو تعـزيز إجراءات  
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 تركت محطات عدة السابقة المرحلة خالل الحرف و التقليدية الصناعة قطاع عرف

 يحدد يالذ 01- 96 األمر إصدار المحطات هذه أهم كانت.  تطوره مسار على بصماتها

 خالل من تنظيميا و قانونيا إطارا للقطاع أعطى الذي و الحرف و للصناعة العامة القواعد

 كرس أنهإلى  باإلضافة ميادينها و كيفياتها و النشاط ممارسة أشكال و الحرفي صفة تحديد

 المقدمة بالخدمات ارتقت جوارية تأطير بهيئات زوده كما ، القطاع لصالح امتيازات عدة

  . يللحرف

 الدائرة إلى القطاع تحويل أوالهما محطتين فتشمل المهمة األخرى المحطة أما

 بدوره اعترافا التقليدية الصناعة و المتوسطة و الصغيرة بالمؤسسات المكلفة الوزارية

 للصناعة المستدامة للتنمية عمل مخطط أول إعداد ذلك تبع و.  له تثمينا و  االقتصادي

 بتحقيق القطاع يقوم حتى الضرورية الشروط توفير إلى يهدف كان الذي و  التقليدية

  . به المنوطة األهداف

 من سنوات سبع وبعد ، 01- 96 األمر ظل في العمل من عاما عشر ثالثة بعد و

    ،) الوثيقة من األول الجزء أنظر( المختلفة التقييم عمليات وبعد ، العمل مخطط تطبيق

 عددها بلغ التي األنشطة إنشاء المحلي المستوى على المحققة الطيبة النتائج من بالرغم و

 آالف ستة و مائة ثالثة بموجبها خلق و نشاط ألف خمسين و مائة  2008 سنة نهاية في

 مليار) 74( سبعين و بأربعة مقدر) PIB( خام ناتج بذلك محققا عمل منصب) 306.000(

  . جزائري دينار

 ، المسطرة أهدافه كافة تحقيق من يتمكن لم لقطاعا أن إال المحفزة النتائج هذه رغم

 االقتصادية األسواق تطورات و تقلبات حدة زادها النقائص بعض من يعاني أنه كما

  . الراهنة

 باألعمال القيام الحرف و التقليدية الصناعة قطاع يستطيع حتى و الوضع هذا أمام

 المستقبلية، و الحالية التحديات هةمواج و له المسطرة األهداف تحقيق و عاتقه على الملقاة

      القطاع نمو من تحد التي للعوائق المبتكرة الحلول عن البحث الضروري من أصبح
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 أدوات و التنظيمات و التشريعات:  أمور عدة في النظر إعادة تتضمن التي و تطوره و

   إلخ...  التطبيق أجهزة ، العمل

  :26 التعديل و لإلثراء تحتاج التي النقاط إلى بالتفصيل يلي فيما سنعرض و

. III1 التنظيـــم و التشريـــع:  

III .1.1 ع ـالتشري طـتبسي و ةـمراجع: 

 اإلطار إصالح أن إال 01- 96 األمر بها جاءت التي اإليجابية النقاط رغم

 اإلطار مطابقة رأسها على يقع التطورات من عدد ضوء على ملحا أصبح التشريعي

         الصغيرة للمؤسسات التوجيهي القانون مع الحرف و التقليدية ةللصناع التشريعي

 المؤسسة و الحرفي تعريف بين بالمقاربة تعلق ما خصوصا 18- 01 المتوسطة و

  . المصغرة

 فقط يستجيب ال مصغرة مؤسسة أنه أساس على الحرفي تعريف في النظر إعادة إن

      الدراسات أظهرت حيث الواقع رساتلمما استجابة هو أيضا لكن و أعاله ذكرناه لما

 بشكل المأجورة العاملة اليد استخدام إلى يلجؤون الحرفيين غالبية أن الميدانية التحقيقات و

  . دائم

 عدد تحديد على مباشرة أخرى انعكاسات له الحرفي تعريف في النهج هذا تبني إن

 تعريف إعادة يجب اقالسي نفس وفي ، النشاط ممارسات كيفيات خصوصا المفاهيم من

 اإلجراءات لمراجعة باإلضافة خصائصهما و التقليدية الصناعة تعاونية و المقاولة
                                                            

  :مصادر أساسية يعتمد هذا القسم على أربعة /  26

آفاق تنمية قطاع الصناعة "تحليالت داخلية أعدها الباحث للمشارآة في ملتقى غرف الصناعة التقليدية و الحرف لمناقشة  -
  ".و الحرف التقليدية

  . 2009ويلية الغرفة الوطنية ، ج" آفاق تنمية قطاع الصناعة التقليدية و الحرف"نتائج أشغال ملتقى  -

" مخطط عمل جديد لتنمية الصناعة التقليدية و الحرف) "2009(وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية  -
  .وثيقة داخلية

، ورشة عمل حول الصناعة التقليدية في الوطن " الصناعة التقليدية و الحرف في الجزائر"، ) 2005(أحمد بن عبد الهادي ،  -
  . 2005سبتمبر  19 – 17بي ، المنظمة العربية لتربية و الثقافة و العلوم ، الرباط العر
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 قائمة و التطبيق أجهزة و الحرف و التقليدية الصناعة بسجل الخاصة األخرى التنظيمية

  . العقوبات و االمتيازات و الواجبات و ، النشاطات

  : وـه جـالنات رحـالمقت إنـف ذلكـل

 . التطبيقية نصوصه إعداد و التقليدية الصناعة و الحرف يضبط قانون دادـإع .1

  

III .2.1 ـةالمهنـ ـمتنظيــ : 

 و       للحرف الجهوية الغرف تجربة ثمن أنه 01- 96 لألمر الكثيرة الحسنات من

 العمل عاتقها على أخذت التي الحرف و التقليدية الصناعة غرف تأسيس على نص

 تطبيق أداة باعتبارها إقليميا الحرف و التقليدية الصناعة قطاع لتسيير جواريال الميداني

  ، التقليدية بالصناعة المكلفة للوزارة الحكومة برامج و إستراتيجيات

 تركيز ورثت أنها أهمها كان صعوبات عدة الميدان في الغرف عمل واجه قد و

  .الخدمات و اإلنتاج فحر ميداني دون التقليدية الصناعة ميدان على االهتمام

 محفزة غير منافسة الحرف و التقليدية الصناعة سجل تسيير في الغرف واجهت كما

 ضمن الحرفية النشاطات من عدد على اإلبقاء األول مستويين على التجاري السجل من

  . الحرفية للمقاوالت بالنسبة التسجيل ازدواجية الثاني و ، االقتصادية النشاطات قائمة

 هذه.  التسجيل ديناميكية عرقلة في التسجيل ملف ثقل ساهم ، ذلك إلى افةباإلض

 دفع مما رقابة دون الموازي العمل انتشار وتيرتها انخفاض أسباب من كان أيضا الحركية

  . تسجيلهم من فترة بعد أنشطتهم شطب إلى الحرفيين من بالكثير يدفع و
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  : المقترحات من جملة إلى التحليل هذا يقود

 .المزدوج التسجيل إلغاء  -1

       نشاطاتها مجال توسيع و التقليدية الصناعة و الحرف غرف إلى الغرف تسمية تغيير  -2

 الغرف نظام في جذريا النظر إعادة أو .الحرفية الخدمات و اإلنتاج لميداني خدماتها و

  .الحالية كلةالهي أفرزتها التي اإلختالالت يعالج و القطاع تطلعات و ينسجم منظور وفق

 . الموازي القطاع محاربة في المفتشين دور تفعيل  -3

 . النشاطات متعددة حرفية مؤسسات بإنشاء السماح  -4

 

III .3.1 27: ـةـالجمعوي اتــالتنظيم  

 في المرغوب الدور لعب على قدرتها في فاعل متغير و مهمة حلقة الجمعيات تعتبر

 أن كما.  تطويرها و وصقلها لمواهبا إكتشاف على قدرتها و الجواري العمل مجال

: هي و ثالثة مجاالت في تدخل جمعيات إال بتأسيس يسمح ال بالجمعيات الخاص القانون

  : نقترح ذلك و.  الرياضي و الثقافي و اإلجتماعي

 . مهنية جمعيات بتأسيس ليسمح بالجمعيات الخاص التشريع في النظر إعادة  •

     الحرف و التقليدية الصناعة مجال في طةالناش للجمعيات ورعاية دعم إعطاء  •

 .القطاع على الوصية للوزارة أنامي شريك لتصبح تأهيلها و

 

 

                                                            
27/ Benzarour Choukri, (2008), « introduction à l’activité associative dans les artisanats et les 
métiers » in guide des associations actives dans le domaine de l’artisanat et des métiers. ed. 
CNAM (2008) PP.2‐4 

‐ Ahmed Benabd ELhadi, (2009), « exposé sur le Bilan et perspectives du développement, Assises 
2009 » in journée étude sur le développement durable de l’artisanat et des métiers. Zéralda ‐
27.09.2009 ‐ Alger.  
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III .1.4 اتـــالنشاط ةــمدون :  

 عليها يعتمد التي الركائز أهم أحد الحرف و التقليدية الصناعة نشاطات مدونة تعتبر

     الحرفي الطابع تأخذ التي شطةاألن المدونة تتضمن.  التنموية إستراتيجيته في القطاع

 للتسجيل الخاضعة االقتصادية األنشطة مدونة بين و بينهما الفوارق تضع فإنها بالتالي و

  . التجاري السجل في

 األنشطة مدونة أن إال المدونتين بين الفصل من بالرغم و أخرى جهة من و

 ، الحرفية األنشطة من معتبرا عددا تتضمن مازالت االقتصادية

  : رحـنقت كـذل ىـعل اءاـبن و

 في التسجيل إمكانية إلغاء مع االقتصادية األنشطة مدونة عن الحرفية األنشطة فصل -1

 . التجاري السجل

 .وزاري قرار إلى تنفيذي مرسوم من النشاطات مدونة تحيين تحويل -2

 .المنظمة النشاطات مدونة إصدار  -3

  . لةالمتنق و بالبيت الممارسة النشاطات قائمة توسعة -4

III .5.1 ـيالبيت العمــل :  

 للبطالة مواجهتها في منها باألرياف خاصة الجزائرية العائالت من كثير تلجأ

  .البيوت في النفعية و التقليدية األنشطة من كثير ممارسة إلى معاشها و قوتها وكسب

 ةالعريق التقاليد أهمها عديدة العتبارات البيتي العمل في نسبة أكبر المرأة تحتل

  .الجزائرية لألسرة

 دخل في تزيد التي المعاشية االقتصادية األنشطة خلق في البيتي العمل يساهم كما 

 ثم من و لألجيال التقليدية الصناعة توريث في مهما دورا يلعب و لعب فإنه ، األسرة

  . بالزوال المهددة األنشطة من كثير على الحفاظ
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 التحوالت أن إال الجزائرية لعائالتا من المبذولة المجهودات من بالرغم لكن

 النمط هذا على مباشرا تأثيرا أثرت قد الجزائر عرفتها التي التنموية األنماط و االقتصادية

  . األنشطة من

  : يلي بما المبادرة التأطير مؤسسات و الدولة على يقع لذلك

 . البيتي العمل لتأطير آليات وضع -1

 . البيوت في الممارسة و للزوال يلةاآل األنشطة دعم و إلنعاش برنامج وضع -2

 . للزوال اآليلة النشاطات بدقة تحديد  -3

 

III.2 28: المهـارات ةـتنمي و التأهيـل و نـالتكوي ورـمح  

III 1.2. قطـاعة للالمـوارد البشريـ ــلتأهي و ـنتكويـ: 

 ركيزة يعتبر الذي البشري المال رأس في لالستثمار مرادفا التكوين أصبح لقد

  . تنموية عملية ألي ةأساسي

 التي االنتقالية الفترات في خصوصا التكوين طريق عن البشرية الموارد مرافقة إن

 التعرف من الموارد هذه تمكين على يعمل جديدة تنموية برامج و سياسات تسطير تعرف

 المهام تتطلبها التي المهارات امتالك و التحكم و ، بها المنوطة الجديدة األدوار على

  . المسطرة البرامج تفرضها قد التي ديدةالج

  : الضروري من ذلك لتجسيد و

 .البشرية للموارد المستمر التكوين و التكوين مخططات إعداد -1

 . التكوين مجال في دولية منضمات مع شراكة اتفاقيات عقد -2

                                                            
28/ Benzarour Choukri , (2001) , « Formation et artisanat : un modèle qui s’inscrit dans l’avenir » 
in revue El HIRAFI  ,N° spécial . 2001 , PP 17 – 19. 

 



33 
 

 تفيد التي المجاالت في القطاع إطارات لكافة المدى طويل التكوين من اإلستفادة تعميم -3

 . الحرف و التقليدية الصناعة عقطا

 

III 2.2. الحرفييــن مهــارات تنميــة و تأهيــل : 

 ، السوق لمقتضيات لالستجابة كبيرة أهمية الحرف في التأهيل و التكوين يكتسي

 غير يعتبر الحرفية األنشطة من عديد في المهارات و التأهيل مستوى أن المالحظ أن غير

 عن مثال أهم ولعل ، تراجع في خدماتهم و منتجاتهم نوعية و الحرفيين أعداد إن بل كاف

  . األخرى الخدمات من كثير و العمومية األشغال و البناء حرف ذلك

 أهم المعلمين الحرفيين لدى التمهين طريق عن خصوصا المهني التكوين يشكل

  . اإلشكاالت هذه لمعالجة المقدمة اإلجابات

 في سواء المعلمين الحرفيين و للحرفيين مستمرال التكوين يعتبر آخر جانب من و

 النوعية تحسين لمعضلة اإلجابات أهم أحد التسيير مجاالت في أو ، للحرفة التقنية أساليب

  . األنشطة ممارسة ديمومة و

        اإلعالم تكنولوجيا في المتسارعة للتطورات استغالال و أخرى زاوية من و

  . المطروحة الحلول أحد بعد عن تكوينال على االعتماد أصبح االتصال و

  : يلي بما التأهيل مجال في نوصي لذلك

 . للحرفيين التكوين مخططات إعداد  -1

 .المهني التكوين مراكز في المعلم الحرفي إدماج  -2

 . المعلوماتية مجال في الحرفيين قدرات تنمية -3

 . المستمر التكوين إطار في الفردي التكوين تشجيع -4

 . التقليدية الصناعة نشاطات لترقية الوطني الصندوق إطار في مهينالت برامج إعداد  -5
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 لتأهيل" مؤسستك تسيير حسن" المؤسسة تسيير و إحداث برنامج تفعيل و تعزيز  -6

 . الحرفيين

 . بعد عن التكوين عملية في القطاع قدرات دعم و تعزيز -7

 . بعد عن التكوين دليل إعداد  -8

 . لجديدةا الرقمية الحرف في التكوين تطوير  -9

 . الحرف لبعض االمتياز مراكز تأسيس - 10

 . المستقبلية أو الجديدة األنشطة و المهارات من السوق احتياجات رصد مهام تطوير - 11

  

. III3 ـرالتطويـ و ـةالترقي: 

 و الترقية مجال في الدولة سخرتها التي الكبيرة المجهودات ينكر أن ألحد يمكن ال

 تجسيد إن ، 2010 آفاق التقليدية الصناعة قطاع نميةلت اإلستراتيجية إطار في التطوير

 أظهر بالمقابل لكنه ، الطيبة النتائج من معتبر عدد تحقيق عن أبان قد ميدانيا البرامج هذه

  . الميدانية الصعوبات بعض وجود

 لكي هامة تدابير أخذ ضرورة تبين إحصاءها تم التي العراقيل و الصعوبات إن

. االجتماعية و االقتصادية التنمية في دوره بلعب الحرف و قليديةالت الصناعة قطاع يقوم

 لتحريك الحديثة باآلليات العمل و األهداف واضحة ترقوية سياسة إعداد الضروري من لذا

 أهمية ذات محاور على االرتكاز البد المبتغى هذا تحقيق إلى للوصول.   التنمية عجلة

 :منها و بالغة

 

 

  

 



35 
 

III1.3  ـاتالمسابقـ : 

 ينتجها التي اإلبداعية األشغال و األعمال أهم تشجيع إلى يهدف المسابقات تنظيم إن

  :نقترح لذا الحرفيون

 .الحرف عائالت حسب وطنية مسابقات تنظم - 

 .الحرف في االبتكارات و اإلبداع في وطنية مسابقات تنظم - 

 

.III2.3  ــةالمعياري و ـةالنوعيـ: 

 يشـكل  ألنه القادمة المرحلة في منه البد أمر ييسالمقا و النوعية عن الحديث إن  

 المحلية التحديات فـمختل ةـلمواجه رةـمتضاف و ةـمشترك ودـجه على يشمل عمال

 تفعيـل  كـذا  و الحرف من أكبر لعدد المعيارية و التقييس توسيع من البد لذا الخارجية و

  .الدمغ عملية

  : يلي ما إجراء ضرورة نرى ، الخصوص بهذا

  . المعيارية و للتقييس الخاضعة النشاطات لقائمة التدريجي عالتوسي - 

 ).النوعية و للرقابة وطني مخبر( المعيارية و النوعية رقابة مخبر وضع - 

  

.III3.3  التقليديــة ـةالصناعـ منتج ةحمايـ: 

 غير األجنبية المنافسة من نوعين إلى التقليدية الصناعة منتجات من كثير تتعرض

 رخيصة مصنعة نصف أي يدوية شبه بالمنتجات األسواق بغزو يتعلق األول ، الشرعية

 ملك منتج أساس على األجنبية األسواق في عرضه و الحرفي المنتج تقليد الثاني الثمن،و

  . للغير
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 للمنتجات األشكال و الرموز تسجيل كذا و اإلبداع و االبتكار حقوق حماية فإن لذلك

 الصناعة منتج حماية في مهمة خطوة تعتبر المختصة لوطنيةا الهيئات لدى التقليدية

  : هو المقترح و.  التقليدية

 حماية هيآت لدى الحرف و التقليدية الصناعة لمنتجات الفكرية الملكية حقوق تسجيل - 

 .  المجاورة الحقوق و المؤلف حقوق و الفكرية الملكية

  

.III4.3  الترقويــة اتالنشاطــ: 

 ) التسعينات مطلع( قريب وقت إلى الحرف و التقليدية الصناعة قطاع كان لقد  

 منتجات موقعة وإلعادة.  السبعينات في الرواج فترة بعد الدولية األسواق عن غائب شبه

 باألساس تعتمد جديدة إستراتيجية تبني من البد كان األسواق هذه في التقليدية الصناعة

  .األسواق بأهم الدولية المعارض أهم في التواجد من للحرفيين الفرصة إتاحة على

 التعريف بغرض الحضور لضمان أوال كبيرة مجهودات بذل تم اإلطار هذا في  

                       وجود إثبات( المجاورة الدول بعض منتجات عن تمييزه و جبالمنت

(Hand Made in Algeria  الحرفيين تمكين ثانيا ، الجزائرية التقليدية الصناعة منتج 

 أساليب في التحكم و المعارض طريق عن الترويج استراتيجيات على التعرف من

  .29الخارجية األسواق في المفاوضات و التصدير

 Phase » التعلم مرحلة نسميها أن يمكن التي المرحلة هذه أن من برغم

d’apprentissage ». تؤت لم كنهال الوقت بعض أخذت ،قد الدولية األسواق مع لتعاملل 

     ،30 أخرى جهة من التثمين تتطلب تجربة تعتبر أنها إال ، منها المنتظرة الثمار جميع

 النقاط االعتبار بعين يأخذ أن البد الترويجية السياسة مراجعة فإن األساس هذا على و

  : التالية

                                                            
  .، مرجع سابق ) 2005(أحمد بن عبد الهادي /  29

اإلسالمية للتربية و العلوم و الثقافة ،  المنظمة" 2010آفاق : الصناعة التقليدية الجزائرية "، ) 2008(عمر فوضيل ، /  30
  . 2008جوان  6-3ليبيا ،  –ورشة العمل اإلقليمية حول واقع الصناعات التقليدية و الحرف العربية ، طرابلس 
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     يةالتقليد الصناعة لترويج كأداة الوطنية و الدولية المعارض و التظاهرات تكريس .1

 .سواء حد على يةالخدم أيضا و اإلنتاجية التقليدية الصناعة و

 .السوق إنتاج دراسات حسب الخارجية األسواق أهم بعض استهداف  .2

 .التقليدية الصناعة لمنتجات الترويج في الدبلوماسية التمثيليات دور تفعيل .3

 .الحرف و التقليدية الصناعة في الوطنية التظاهرات و المعارض أهم ترسيم .4

  .الغرفة تصدرها رخصة اشتراط خالل من الحرف و التقليدية الصناعة معارض تقنين .5

  ).تقنين( التقليدية الصناعة بمنتجات العمومية و الرسمية الهيئات تزيين و تأثيث .6

 .الترويج في الغرف دور تعزيز .7

  

.III5.3  ـةالتقليدي ـةللصناعـ يالوطنــ وماليــ:  

 ألهمية تكريسا يعتبر رسميا به يحتفل التقليدية للصناعة يالوطن اليوم اعتماد إن

 حماية في القطاع هذا بدور اعترافا و الجزائري المجتمع حياة في التقليدية الصناعة

  .الزوال و  االندثار من الثقافي اإلرث

 يؤديه الذي االقتصادي الدور إهمال إلى اليوم بهذا االحتفاالت تجرى أن يجب ال

  : االعتبار بعين تأخذ أن يجب اليوم بهذا االحتفاالت فإن لذلك ، القطاع هذا

 .خصوصا للزوال اآليلة التقليدية الصناعة و عموما التقليدية للصناعة االعتبار إعادة - 

 .الرسميين لدى خصوصا التقليدي اللباس إحياء - 
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III6.3.  31ةالمحليـ ـةالتنميـ:  

    ، الوطنية االنشغاالت أهم من اطنينالمو مداخيل زيادة و البطالة محاربة تعتبر 

 على االقتصادية للوحدات الجهود تضافر خالل من إال األهداف هذه تحقيق يتم ال و

  .المحلي المستوى

 في ومعتبر مهم دور بأداء الحرف و التقليدية الصناعة قطاع يقوم اإلطار هذا في  

     المداخيل زيادة و الشغل صبمنا إنشاء في يساهم كما الذاتي العمل أو األنشطة إنشاء

  . المجتمع يحتاجها التي الخدمات و السلع توفير و

 في سواء المجتمع لحاجات االستجابة على قدراته أيضا القطاع هذا يميز ما و

  . المطلوب الحجم نوعية و بسرعة المدن في أو األرياف

 فرصة طائهمإع خالل من الشباب لدى االجتماعية اآلفات محاربة في يساهم كما

  . التمهين طريق عن تأهيل على الحصول

 تدخل القطاع هذا يؤديها التي المباشرة االجتماعية و االقتصادية األدوار هذه كل

 التي الصعوبات من كثير على التغلب بهدف لكن.  االقتصادية المحلية التنمية مسمى تحت

  . الحرفيين زتمي التي االنفرادية النزعة خصوصا الدور لهذا أداءه تعيق

  : يلي ما ينبغي مشتركة بأنشطة المبادرة و الجماعي للعمل دفعهم بغرض و

 .الواليات لكل" Nucleus" االستشارية الخاليا و" SPL" المحلي اإلنتاج نظام تعميم -1

 . األخرى الدول تجارب من االستفادة و بالتعاون أخرى محلية تنمية برامج تطوير -2

                                                            
دور "مداخلة في إطار الملتقى الوطني حول " دور رؤساء الغرف في بعث التنمية المحلية"، ) 2007(بن زعرور شكري ، /  31

  . ، الجزائر) 2007ديسمبر  12 – 08(الغرفة الوطنية " رف الصناعة التقليدية و الحرف في تسيير الغرفرؤساء غ

، وحدة التنمية " على المستوى المحلي االقتصاديةالدليل اإلرشادي السريع لعملية التنمية " ، ) 2001(البنك الدولي ،  -
 .المحلية ، واشنطن االقتصادية

، المعهد العالي لتخطيط احضري و " قتصادات المحلية المقدمة في مفهوم تنمية ا" ، ) 2008(علي آريم العمار ،  -
  .اإلقليمي ، جامعة بغداد 

 



39 
 

 . المحلية التنمية في مستشارين و مرافقين تكوين -3

 . للتصدير حرفية مهنية تجمعات تأسيس مرافقة -4

 . الحرف و التقليدية الصناعة لغرف للتصدير تجمع تأسيس -5

 ).SPLI( مندمجة محلية تنموية برامج تطوير -6

III7.3.  عـالبي منافـذ و التقليديــة ـةـالصناع دور :  

 للهياكل السابقة السنوات في و الحرف التقليدية الصناعة قطاع افتقار كان لقد

 القطاعالوزارة الوصية على  من إيمانا و ، تطوره و نموه معوقات أهم أحد القاعدية

 عدد بناء األخيرة اآلونة في برامجه في سطر فقد الهياكل هذه تلعبه الذي الحاسم بالدور

  .32 المجال هذا في المسجل التأخر تدارك قصد الهياكل من

 بال جسدا تبقى فإنها عمل ببرنامج تتبع لم إن كثرت و عظمت مهما الهياكل إن

  .روح

  : التالية التدابير اتخاذ يتعين الخصوص هذا في

 مراكز ، المحلية المهارات مراكز ، التقليدية الصناعة دور:  مثل هياكل بناء مواصلة  -1

 ، التقليدية الصناعة قرى ، التقليدية الصناعة منتجات بيع و العرض فضاءات الدمغ،

 . اإلمتياز مراكز

 . هيكل كل لتسيير نموذجية عمل برامج و الشروط ردفت وضع -2

 . هيكل لكل القانونية الطبيعة تحديد -3

 . الحرف و التقليدية للصناعة نشاط مناطق إنشاء -4

 األسواق ذات الدول بعض في بيع و عرض فضاءات أو التقليدية الصناعة دور تأسيس -5

 . الواعدة

  . الهياكل هذه من ينالحرفي الستفادة كشرط تمهينهم و الشباب تكوين وضع -6

                                                            
  .، مرجع سابق ) 2009(أحمد بن عبد الهادي /  32
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IV.ـرضالق و ـمالدع:  

IV.1  التقليديـة الصناعـة نشاطـات ـةلترقي يالوطنـ ـدوقالصن: 

 حاجته و استثماراته في بسيط قطاع بكونه الحرف و التقليدية الصناعة قطاع يتميز

 خصوصا الحرفيين مداخيل ضعف و الحرفي النسيج هشاشة لكن.  االنطالق مال لرأس

 الوطني الصندوق طريق عن العمومية السلطات تدخل يتطلب الريفية و النائية قالمناط في

  . المالية العقبات هذه من جزء تذليل قصد التقليدية الصناعة نشاطات لترقية

 فئات وجود جهة من أثبتت السابقة السنوات في الصندوق من الدعم تجربة إن

.  ثمارها بعض آتت قد الصندوق مولها التي البرامج من الكثير أن و للدعم فعال محتاجة

 بد ال الدعم عمليات شابت التي النقائص تجاوز و الصندوق هذا دور تفعيل بغرض لكن

  :  التالية العناصر تخص تدابير ذاتخا من

 . الصندوق تسيير مركزية ال •

 . الحرفية النشاطات لكل االستفادة تعميم •

 . االستفادة إجراءات تبسيط •

 . الدعم على للحصول للمستفيدين الشخصية المساهمة اشتراط •

 . نشاط لكل التمويل سقف تحديد •

 . األولية المواد لتشمل الصندوق نفقات أبواب توسيع •

 . الدعم ملفات تسيير أعباء على الحصول من الغرف تمكين •

 . المتوسطة و الصغيرة المؤسسات على رسم بإنشاء الصندوق مداخيل توسيع •

 . فائدة دون قروض صيغة قوف الصندوق تعامل إتاحة •
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IV. 2 33 البنكيــــة القــــروض:  

 المال رأس أو ابتدائي مال رأس إلى توسيعها و األنشطة إنشاء يتطلب ما عادة

 الحال كذلك و.  ختلفةالم التسيير نفقات لمواجهة أو المطلوبة االستثمارات لمواجهة العامل

 الحصول في أصحابها يرغب التي الحرف و التقليدية الصناعة أنشطة من لعديد بالنسبة

 العقبات من كثيرا عليها للحصول سعيهم في الحرفيون يواجه حيث ، بنكية قروض على

 فئات أن العلم مع ، القروض على للحصول السعي ترك إلى منهم بالكثير تؤدي التي

 بصفتها عنها يبتعدون و البنكية القروض إلى اللجوء يستهجنون الحرفيين من عريضة

  . الكالسيكية

  : يلي ما نقترح توسيعها و األنشطة دعم في التمويل ألهمية نظرا و ، الوضع هذا أمام

 .الجزائريين ثقافة و مبادئ توافق للحرفيين بنكية قروض تقديم على البنوك تحفيز •

 . للحرفيين القروض ضمان صندوق إنشاء •

 (la micro finance)." المصغر القرض"  بـ تتعامل مالية مؤسسة تأسيس •

V .34: االقتصاديـة المرافقــــة  

 التي الضرورات من الشباب لدى الذاتي التشغيل و المقاولة بروح النهوض يعتبر

  .المعاصر العمل سوق متغيرات و العولمة معطيات تفرضها

 معطيات مع الحرفية األنشطة أو المصغرة للمقاوالت الشباب إنشاء مشكلة تتفاعل و

 يخضع الذي المعاصر، العمل سوق لمتطلبات استجابته مدى و التدريبي و التعليمي الواقع

  .الراهن االقتصادي الوضع تقلبات بسبب أو العلمية التطورات بسبب لمتغيرات

                                                            
  . 10-9، مرجع سابق ، ص ص ) b2008.(بن زعرور شكري  / 33

  . 08-04المرجع السابق ص ص /  34
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 سنة منذ حاول و اإلشكالية، هذه الحرف و التقليدية الصناعة قطاع استوعب لقد

 أساسا المعتمدة و الحرفية ألنشطةا لمنشئي االقتصادية المرافقة إستراتيجية تبني 2004

  .بالتكوين المرافقة على

 حامل و حرفي 8133 من أكثر مرافقة من سنوات 05 خالل القطاع استطاع لقد

  . المصغرة المقاوالت و الحرفية األنشطة مختلف في مشروع

 الحرفيين أعداد تزايد و المستقبل تحديات أن إال المحققة الطيبة النتائج من بالرغم و

 الجهد مضاعفة يتطلب) 2009 جوان نهاية حرفي 162085 عددهم(  مطرد بشكل

  . أفضل نوعية و أكبر تغطية إلى للوصول

  : يـيل اـم رىـن رض،ـالغ ذاـله

 من إعالميا و ماديا و بشريا] Cree - Germe" [مؤسستك تسيير حسن" برنامج تعزيز -1

 :اللـخ

 . للبرنامج اإلعالمي الترويج - 

 . مؤسستك تسيير حسن منهجية وفق للمرافقين البشرية القدرات تدعيم - 

 . مؤسستك تسيير حسن منهجية في المكونين مكونين تكوين - 

 " .مؤسستك تسيير حسن" برنامج منتجات توسيع - 

 . التكوين عمليات مراقبة - 

 

 ) .CEFE برنامج( االقتصادية للمرافقة أخرى برامج على االنفتاح -2

 . نـالمكوني نـتكوي - 
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  :عــــالمراج

  :ة ــة العربيــع باللغـالمراج

، ورشة عمل " الصناعة التقليدية و الحرف في الجزائر"، ) 2005(أحمد بن عبد الهادي ،  .1

حول الصناعة التقليدية في الوطن العربي ، المنظمة العربية لتربية و الثقافة و العلوم ، 

 .2005سبتمبر  19 – 17الرباط 

لدليل اإلرشادي السريع لعملية التنمية اإلقتصادية على المستوى ا" ، ) 2001(البنك الدولي ،  .2

 .، وحدة التنمية اإلقتصادية المحلية ، واشنطن" المحلي

 األمر) 1996( 03الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية رقم  .3         

  .، المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقليدية و الحرف  96-01

المرسوم .2009،  59الجريدة الرسمية رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،  .4

  . 323 – 09رقم  التنفيذي

: الوظيفة الترقوية في قطاع الصناعة التقليدية و الحرف "، ) 2001(شكري بن زعرور  .5

ة طباعة الغرفة الوطني.  27-24ص ص ) . 02(مجلة الحرفي ، العدد " نظام المعلومات

 .الجزائر

: الجزائر  –تطور قطاع الصناعة التقليدية و الحرف "، ) 2003: (شكري بن زعرور .6

1992-2003 "  

مارس  13-12الندوة العربية حول الصناعات التقليدية و الحرف الفنية و التراثية تونس     

  . 1-7ص ص         .  2003

              لقطاع الصناعة التقليديةالديناميكية اإلقتصادية "، ) b2003.(، شكري بن زعرور  .7

     مداخلة في إطار اليوم الدراسي حول البعد اإلقتصادي لقطاع الصناعة التقليدية" و الحرف

  .الجزائر –غرفة بسكرة ). 2003.11.10(جامعة بسكرة ،  و الحرف

:  إشكاليات تسويق منتجات الصناعة التقليدية الجزائرية"، ) 2007(، شكري بن زعرور  .8

  . وثيقة داخلية " و الحلول العوائق
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مداخلة في " دور رؤساء الغرف في بعث التنمية المحلية"، ) 2007(، شكري بن زعرور  .9

" دور رؤساء غرف الصناعة التقليدية و الحرف في تسيير الغرف"إطار الملتقى الوطني حول 

 . ، الجزائر) 2007ديسمبر  12 – 08(الغرفة الوطنية 

    الخصائص: برامج تنمية روح المقاولة في الجزائر "، ) a2008.(،  شكري بن زعرور .10

  .غير منشورة وثيقة " و النتائج

                سياسات دعم روح المقاولة في قطاع الصناعة التقليدية"، ) b2008.(، شكري بن زعرور  .11

نوفمبر  09(سيدي بلعباس ، . مداخلة في إطار ملتقى جهوي لدعم تشغيل الشباب"و الحرف

  .الجزائر، ) 2009

ودوره في ترقية "حسن تسيير مؤسستك"برنامج "، ) c2008.(، شكري بن زعرور   .12

 ALGEX. مداخلة في الملتقى الدولي لتطوير روح المقاولة لدى الشباب " المقاولة لدى الشباب

 ، الجزائر) 2008فيفري  11(، 
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