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1992 – 2009  

 

*) بم ذعرهر سقرى ) 

 

العرةية، وحلونبت اللثير نن رول العبلم النبني  الرولالعرير نن الجساار نثل  تواجه :ملتش

ل ةطبلة خصوصب في صفوف الشةبب النقةضبء عمى القتحريبت لةيرة في نجبل تننية الشغل وال

االقتصبرية واالجتنبعية، التي تعرفهب الجساار حبليب، ثةت في عل األسنة والتحوالت  .ى العنلعم

لنؤري أن النؤسسبت الصغيرة والنتوسطة ستشلل، اآلن ونستقةال، نحور الحرال االقتصبري ا

الصنبعة التقميرية والحرف، أحر القطبعبت  روفي هذا اإلطبر، تعتة .لإلجبةة عمى التحري السبةق

إال  .الذي يشهر تنبنيب نطررا في أعرار النقبوالت الفررية الننشاة وفي نجبالت نتنوعة ونتسعة

أن واقع الصنبعبت التقميرية والحرف في الجساار يشير إلى اللثير نن الننجسات ونثمهب نن 

الجساارية لتننية الصنبعة التقميرية  اإلستراتيجيةتحبول هذه الورقة تحميل  .أوجه القصور

ةتحميل أوجه  أيضب ىلنب تعن. ثم نحتواهب ونتباجهب لننطمقبتهبالحرف نن خالل التعرض و

القصور في هذه اإلستراتيجية ونن ثم استشراف النستقةل وأهم التراةير الواجب اتخبذهب لتحقيق 

  .التننية النطموةة
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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. 

 

 Key words: Algeria, Handicraft, trades, chamber of Handicraft and trades, 

entrepreneurship, local production systems, Nucleus, local development. 
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  ةجربـة الجذائـر غـى ةنميـة الشناعـة الةقليديـة ه الحـرغ

)1992 – 2009(1  

ـة   :مقدـم

ر ، لنب في اللثير نن رول يرفع قطبع الصنبعة التقميرية و الحرف في الجساا

*)أهنهنب  االجتنبعيةو  االقتصبرية، العرير نن التحريبت و الرهبنبت العبلم ):  

ةسيطة و غير نلمفة  ةبستثنبراتشغل لمشةبب اإلسهبم الفعمي في إحراث ننبصب ال - 

 .نقبرنة ةبلنشبطبت األخرى 

التي تواجه  االقتصبريةالنسبهنة في نجهورات التقميل و الحر نن التةعية  - 

 .الرول النبنية  اقتصبريبت

نحبرةة الفقر نن خالل تسوير فابت عريضة نن النجتنع ةبلنؤهالت الحرفية التي  - 

 .رر رخل راانةتنلنهم نن الحصول عمى نصب

 .االستقرارالنسبهنة في التننية النحمية و تحقيق  - 

  

و ألجل تنلين هذا القطبع نن آراء األروار الننوطة ةه فقر تم إعرار إستراتيجية 

تنطمق . و التي نحن عمى نشبرف أةواةهب  2010و تنتر آلفبق سنة  2003تننوية سنة 

التقميرية و الحرف نرتلسة عمى أهم  هذه اإلستراتيجية نن تحميل لواقع قطبع الصنبعة

و عمى هذا األسبس  .أخرىنقونبته نن جهة و عمى أهم العراقيل التي تواجهه نن جهة 

                                                            
رنشق  العرةية،نهب الةبحث في إطبر أشغبل النروة الراةعة لتننية الصنبعة التقميرية في الرول رراسة قر أصل هذه الورقة/  1

  .التعرين الصنبعة وو التي نعنتهب الننعنة العرةية لمتننية  ،2009ألتوةر  08 – 06 سوريب

 /(* فقط ، ةل يحبول تسوير  االستهالليةإن النهوض ةقطبع الصنبعة التقميرية و الحرف ، ال يستجيب لمحبجيبت النبرية و (

 االعتنبرأصحبب القرار و النجتنعبت ةأروات نمنوسة تعير لألنة الثقة ةنفسهب و لقرراتهب الفلرية و الةشرية إلعبرة ةنبء نفهوم 

 اجمس  تنتج فنحن ننتج لل،الال تفلر نحن نفلر ةرال ننل ، : الجبهسة التي تنص عمى  الغرةيةعمى النفس ، ورفض القوالب 

  .نحن نخرنل استهملو 
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تم تةني حسنة واسعة نن إجراءات و تراةير تعنل عمى تعسيس نقبط القوة و تجبوس نقبط 

  .الضعف

إستراتيجية  و عمى أةواب ةنبء السةبعية،هذه الخطة  انتهبءو نحن عمى نشبرف 

  .و التقويم االستشرافلبن الةر لنب نن التقييم حتى نستطيع  جريرة،تننوية 

نب هي الوضعية التي قبنت عميهب الصنبعة : شلبلية التبليةإلتعبلج هذه الورقة ا

؟ و نب هي أهم اإلجراءات النتخذة قةل تةني اإلستراتيجية  التقميرية و الحرف في الجساار

هراف النسطرة ؟ نب هي النقباص النالحعة ؟ و نبذا ينلن فعمه في ؟ و هل تحققت األ

  .؟  النستقةل حتى تسير وتيرة ننو هذا القطبع

  :نص هذه الورقة عمى النحو التبلي لل هذه األسامة سنجر الجواب عنهب في صمب

رة تأسيس قطبع الصنبعة محريث عن نرحمتين، األولى إعباألول لسنخصص القسم 

إلى أهم  حيث سنتعرض خالل هذه النرحمة) 2002-1992(لحرف و االتقميرية 

أنب الثبنية و التي . انهيبرهاإلجراءات اإلستعجبلية النتخذة إلعبرة ةعث القطبع نن ةعر 

ةتحميل أهم العوااق التي واجهت  فستعنى) 2009- 2003(تحنل تسنية نرحمة التطوير 

منهوض ةه ، وأهم النتباج النتحصل القطبع في هذه الفترة و اإلستراتيجية النوضوعة ل

  .عميهب

ات في القسم الثبني سوف نرلس عمى تقييم نب سةق و استعراض أهم اإلنجبس

، خصوصب أهم الةرانج التننوية النتةنبة و التي تشلل العنور الفقري لمترخل النحققة

  .الحلوني

 صالنقبافي القسم الثبلث و األخير، سوف نتعرض ةبلتحميل إلى أهم العراقيل و 

التي حبلت رون الوصول التبم إلى تحقيق األهراف النسطرة ، و نن ثم وضع النقبط عمى 

    الحروف ألهم اإلجراءات التي تتطمب التعسيس ، وألهم النسبال التي تتطمب اإلصالح 

  .و التعريل
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I. 2):2002 -1992(يدية ه الحرغادب بناء فضاط الشناعة الةقلـأع  

 وخصوصب ، السبةق القرن نن التسعينبت في الةالر تهبعرف التي التغيرات نع

 تعير أن السيبسة هذه عمى لسانب لبن ، السوق اقتصبر تجبه الوطنية مسيبسةل الجرير التوجه

.  النحروقبت خبرج الصبررات ترعم التي تمل بهنن و ، اإلستراتيجية القطبعبت في النعر

 الصنباع ةقطبع النتساير االهتنبم هو - هروء في ولو – النسجمة التغيرات أةرس نن ولعل

  . التقميرية الصنبعة أو الصغيرة

 يجرر فإنه ،خالل هذه الفترة  القطبع ةهذا الحبصمة التطورات أهم عمى لموقوف و

  :النرحمتين الجسايتين التبليتين  عةر النرور ةنب

I 1. 2002-1992(ر ـادب الةآسيـة أعـمرحل(: 

 غرف إنشبء ةهب نعني و التأسيس نرحمة ألولىا ، نرحمتين النحطة هذه عرفت

 الهرف ولبن ، التقميرية لمصنبعة الوطنية الولبلة و ، لمحرف الوطنية الغرفة و الحرف

 حقيقة عمى األولي التعرف قصر الغرف حول الحرفيين نن صمةة نواة تلوين هو الرايسي

 األرةع قراةة نرحمةال هذه رانت قر و.  ننبسةة عنل ةرانج تسطير ثم ونن ، النيران

  ).95- 92( سنوات

 و    التقميرية الصنبعة قطبع حول التفلير ةتعنيق النرة، هذه طيمة العنل سنح قر و

  .عميه االتلبل ينلن واعر قطبع ةأنه االعتقبر رسوت

  

 الرولة اهتنبم تجمى حيث.  1996 سنة نطمع نع الثبنية النرحمة ةراية لبنت و

 العريضة الخطوط يضع 3توجيهي رابسي أنر ةصرور الحرف و التقميرية الصنبعة ةقطبع

  .و النهوض ةه قطبعلتطوير ال النحررة

                                                            
  " 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 حبجة ةه ألنت نن للل نةبحب يعر لم األنر هذا نع و

 الصنبعة قطبع نن يستخرجهب أن نتعررة ألغراض إرارية وثيقة إلى احتبج نن لل

 يثةتوا أن الصفة هذه طبلةي وعمى ، أعمى إلى ةبلحرفة قبنونال ارتقى لقر.  التقميرية

  .رقيقب األنر لبن لنب و.  ةهب جرارتهم

  

 تسيير عنمية إسنبر تم وةذلل ، السبةق التسيير ننط نع القطيعة أحراث نن الةر لبن

 النهنة هذه آلراء نتفرغة و احترافية و نهنية ألثر نؤسسبت عمى الحرفية السجالت

  . 4واحر آن في االقتصبرية و النةيمة

  

 غرف عرر سيبرة وهو نصبحةب، لنيب تغيرا القطبع شهر النوعي، التغير هذا مأنب و

  .غرفة )20( العشرين إلى الحرف و التقميرية الصنبعة

  

 تتنحور األسبسية األهراف لبنت ، 2002 جوان غبية إلى النرحمة هذه انترت و

  : اآلتية النقبط حول

 لمقطبع النؤسسبتي التأطير تحسين - 

 الحرف و التقميرية الصنبعة لسجالت نهني تسيير - 

  التقميرية الصنبعة ننتجبت ترقية - 

  :نستويين عمى نعتةرة جهور ةذل النرحمة هذه شهرت قر و

 وطيرة صمة عالقبت رةط خالل نن التقميرية الصنبعة نشبطبت حول النعمونبت جنع - 

 .بأيض وطرقهب الصالت تعررت لقر .الحرفيين نع

  

                                                            
  مرجع سابق، ) 2003: (بن زعرور شكري/  4
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 وطني هبس يوجر لنب.  غرفة لل نستوى عمى نلتب ةواسطة ننثمون فبلحرفيون

 تقنية ةمجبن ، أيضب الغرف سورت وقر.  الوطنية الغرفة نستوى عمى الوطني النجمس هو

         التأهيل و الترقية و ةبلتسويق النتعمقة النسبال ترارس هرفهب.  حرفيون أعضبؤهب

  ... التلوين و

 الشرااح نن قرر ألةر إلى الحوار و النقبش راارة توسيع عمى عنل طبعالق أن لنب

 ننبقشة نوضوعبتهب لبنت التي و الوطنية و الجهوية النمتقيبت ةرنجة خالل نن الحرفية

 أولى تنعيم هو النجبل هذا في الةبرسة النقبط أهم أحر لعل و.  الحرفيين انشغبالت

 ةلل فبعمة نحطة لبنت قر و ،5 1997 سنة بيةنه التقميرية لمصنبعة الوطنية الجمسبت

  .النقبييس

 ةرنجت حيث الوطنية، السوق نستوى عمى التقميري، الننتج ترقية لذلل و

 األعيبر عن النعر ةغض هذا و سنويب،نعبرض و صبلونبت  10 ةنعرل وطنية صبلونبت

 .ننبسع رون الصرارة التقميري الننتج فيهب ينتسع التي النحمية

  

 ، استعنبال األلثر و فعبلية األلثر األراة لبنت فقر ، العبلنية السوق نستوى عمى أنب

 رولية تعبهرات 10 نعرل( رولية تعبهرة نن ألثر في الحرفيين نشبرلة ةرنجة هو

 الصريقة، و الشقيقة الرول لرى الجساارية ةبلسفبرات الخبصة النشبطبت رعر رون ،) سنويب

  . فيهب لمنشبرلة طمب قطبعنب نيلو التي الثقبفية الةرانج أو

  ؟ اللةير الجهر هذا نقبةل هو نب :النمح السؤال نطرح أن عمينب وجب هنب إلى و

 الوطنية فبلةطبقية .اإلحصبايبت إلى المجوء نن ةرا نجر ال السؤال، هذا عن لإلجبةة

 الحرفيين عرر ةأن تفير الوطنية الغرفة نستوى عمى النوجورة الحرف و التقميرية لمصنبعة

                                                            
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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 لعرر الوطني النعرل االعتةبر ةعين أخذنب فإذا) 2002 نهبية( حرفي 75000 إلى يصل

 الشغل ننبصب عرر أن نجر 03 ةـ النقرر و حرفي نشبط للل الننشأة الشغل ننبصب

 تشير لنب. عنل ننصب 210000 هو 2002 سنة غبية إلى 1998 سنة ننذ النستحرثة

 يعني نب وهو ، نشبط 15000 اـل يقبرب سنويب طبتالنشب تطور نعرل أن اإلحصبايبت

  .سنويب شغل ننصب 45000 نعرله نب ينشا القطبع أن

I 2.  2009-2003(ر فضاط الشناعة الةقليدية ه الحرغ ـةضهي:( 

  ؟ جريرة نحطة ةراية نقطة و نحطتين؟ ةين فبصمة نقطة 2002سنة  اعتةبر تم لنبذا

 نن لريه توافر نب عمى ةنبء و ، بسيالسي النقرر أن هو ةسبطة ةلل الجواب

 ، يؤريه الذي االقتصبري ةبلرور راسخة قنبعة هيلر تلونت ، القطبع أهنية حول نعمونبت

 ةقطبع التبريد هذا ةعر إلحبقه و السيبحة لوصبية إتةبعه عن التوقف ضرورة ةبلتبلي و

  . النتوسطة و الصغيرة النؤسسبت

  ،آنفب ةينبه نثمنب الحرف ةقررات لمعبرفين نطمةب لبن ةل ، نفبجاب ليس التغير هذا إن

 : هو عنيق و جوهري سؤال حول تةبحث نتيجة لبن لعمه وأيضب 

 أنه هذا عن اإلجبةة لبنت لنب و" ؟ الحرف و التقميرية الصنبعة نن نرير نبذا" 

 لبن ، الشغل ننبصب إنشبء و االستثنبر نجبل في فعبلة اقتصبرية لقوة اعتةبره ينةغي

 النررورية عن الحريث إلى ننتقل أن و ، الفملمور و الريلور حريث عن نتوقف أن سانبل

    6... و اإلنتبج الخبم ، الجةباية الحصيمة و األعنبل رقم و االقتصبرية

 حراثة رغم و ، أةعبره ةلل إستراتيجي النتخذ القرار وفي األهنية  غبية فبلنقمة إذن

 إلى عنالقة خطوة اتخبذ تم أنه إال ، النتوسطة و غيرةالص النؤسسبت قطبع إلى االنتنبء

 أولى لبنت لذلل و.  إستراتيجية رون يسير أنه القطبع عن النسؤولون تنةه لقر.  األنبم

                                                            
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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 التقميرية الصنبعة تننية عنل نخطط أو إستراتيجية إعرار هي إلحبحب ألثرهب و االنشغبالت

)2003 -2010(7 .  

  : التبلية لمننهجية وفقب الجهر هذا نثل تةرير ينلن و

 قررتهب تفقر و نؤسسبت تتهبوى نعهب و ، السنن تسبةق التي التلنولوجية ةورالث

  . لمسوق واحتلبرا ، قوة أخرى نؤسسبت وتسرار ، التنبفسية

 فصمنبي ال ننهب ةقي نب و ، الحواجس تهبوت النتنبني االقتصبري التوسع هذا نع و

 التجبرة ننعنة اتفبقيبت عمى توقيعهب ةنجرر الجساار قعهستو قالال سنوات إال هتهبوي عن

  . العبلنية

 النشبط ةفروع الخبصة العراقيل و ، جهة نن التطور في التسبرع هذا أنب و

 قطبع في اإلستراتيجية ترفعه أن نرير الذي التحري يقع ، أخرى جهة نن االقتصبري

  .الحرف و التقميرية الصنبعة

.  )*(القطبع لوضعية شبنمة فحص و تقييم عنمية أولى وةلخط اإلستراتيجية تعتنر

 أهم عن الحريث ثم ونن.  النتوخى تحقيقهب األهراف تحرير نةبشرة تةع هذا التشخيص

  . النسطرة األهراف إلى لموصول اتخبذهب 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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  : نتلبنمة أهراف) 07( سةعة اإلستراتيجية تةنت قر و

 الشغل تننية .1

 الخرنبت و السمع نن لنجتنعا حبجبت تغطية .2

 الخرنبت و السمع نوعية تحسين .3

 االقتصبري النشبط فروع ةين التلبنل سيبرة .4

 النحروقبت خبرج الصبررات ترعيم .5

 التنهين و التلوين نوعية تحسين .6

  النحمية التننية رعم .7

 نن نجنوعة )11( إحرى عشر اإلستراتيجية سطرت األهراف هذه تحقيقل و

  : اإلجراءات

 التنعينية و التشريعية وصالنص تةسيط  -1

 تعسيسه و التأطير ترعيم  -2

 الةيتي العنل نشبطبت تننية  -3

  اإلنتبجية الحرفية الوحرات تأهيل إعبرة  -4

  الننبولة و الصيبنة نشبطبت ترعيم  -5

 التنوين نشبطبت ترعيم  -6

 تصريره و ترقيته و التقميري الننتج تسويق نشبطبت رعم  -7

 هينالتن و التلوين عنميبت تحسين  -8

                                                                                    نبليب الحرفيين رعم  -9

 االتصبل و النعمونبت نعبم تحسين  - 10

 الرولي التعبون فرص استغالل  - 11

 

  

  



9 
 

       ، فيهب النرغوب االتجبهبت ةوضع سنحت قر اإلستراتيجية هذه فإن لل عمى

و قر فسح النجبل .  الضرورية الوسبال وصفت لنب ، لذلل الالسنة يبجبتاالحت حررت و

آخذة ةعين  العنبصر هذه ةين توليفة أفضل توفير قصر الةشرية النوارر لقررات ةعر ذلل

     8. رلضب يرلض اآلخر ألن سيتأخر، حتنب يسرع ال فبلذي. السنن نسألة االعتةبر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
     ، 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. ــاذاة ـــة أنـج   2009 – 3200 المرحل
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II 1. األنةـاث ه الةسغيـل ه اآلنسضـة أنسـاء: 

 حيث الحرفية، األنشطة أعرار في نعتةرا بعتوس التقميرية الصنبعة قطبع عرف

  سنة نهبية غبية إلى حرفي نشبط ألف 150 إلى الوصول نن النتخذة التراةير سنحت

 يعبرل نب وهو ،2003 سنة حرفي نشبط 89.000 يتجبوس ال عررهم لبن ةعرنب ، 9 2008

 306.000 ةمغت التي الشغل ننبصب عمى االرتفبع هذا انعلس وقر%.  68 قرره ننوا

 أن يعني نب وهو ،2003 سنة ننصب 160.000 حوالي لبنت ةعرنب،  10 2008 سنة

 .التضبعف نستوى نن نقترةب%  91 ةمغ قر الشغل ننبصب إنشبء ننو نعرل

 النحمي النبتج في نقةول ارتفبع  إلى أرت التشغيل و نشطةاأل إنشبء رينبنيلية إن

 2005 سنة رج نميبر 53,9 نن النبتج هذا إنتقل إذ الحرف، و التقميرية الصنبعة لقطبع

 ارتفع قر لمقطبع النحمي النبتج أن يعني نب وهو ،11 2007 سنة رج نميبر  65,5 إلى

 %. 6,71 قرره يسنو ارتفبع ةنعرل أي ،% 21,25 ةـ سنوات ثالث خالل

II 2. الجـهارى العمـل ه الةآضيـر:  

 لمصنبعة النسترانة التننية نخطط إطبر في التقميرية الصنبعة قطبع استفبر لقر

    التقميرية الصنبعبت غرف عرر أصةح حيث التأطير، نؤسسبت عرر ارتفبع نن التقميرية

 عرر سيبرة نن لرايسيا الغرض إن. العشرين يتجبوس ال لبن ةعرنب غرفة 31 الحرف و

 وراءه لبنت وقر. الحرفيين نن قرةب ألثر جواري عنل آراء إنلبنية توفير هو الغرف

 والاية غرف نن الجنوب واليبت جنيع استفبرت وهنب اللةير، ةبلجنوب خصوصب السيبرة

 تضغط لبنت التي الحرفية اللثبفة ةتقميص فيتعمق الثبني أنب الحرف، و  التقميرية لمصنبعة

 عمى تغطي الواحرة الغرفة وأصةحت... الةميرة و الجساار لغرفة الغرف ةعض عنل عمى

                                                            
  ) .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 عرر لتوسيع اإلجرااية التراةير اتخبذ األخيرة اآلونة في تم وقر. واليتين األلثر

  .12 غرفة 48

      الحرفيين نصبلح لتنثيل إطبرا ةبعتةبرهب والحرف التقميرية الصنبعة غرف إن

 وننثمي اإلرارة تواجر عمى يعتنر ةتنعيم الجسااري التشريع خصهب فقر. عنهب عالرفب و

 النرحمة هذه عرفت فقر الننتخةة الهيبلل تجرير عمى وعنال. تسييرهب أجهسة في الحرفيين

     ةبنتخبب العنمية هذه سنحت لقر ،2007 سنة وفي 2003 سنة في انتخبةين إجراء

 الحرفيون هؤالء يترل ال وحتى. 13وتأطيرهب لغرفا تسيير في لمنشبرلة حرفيب 792

 فقر نسؤوليبتهم وتحنل الغرف شؤون إرارة في النسبهنة في عشواء خةط يتخةطون

 الجنعيبت أعضبء لمحرفيين تلوينية رورات عرة ةرنجة إلى العنونية السمطبت ةبررت

 سبسيةاأل الصالحيبت في التحلم نن اةتراء نختمفة نواضيع تضننت لمغرف، العبنة

 و النحمية اإلنتبج ونعم التسيير نجبل في تلوينبت عمى الوصول غبية إلى لمننتخب

 .النهنية الشبرات

II 3. ـل   :الهياـق

 وحرلية الننو و رينبنيلية رعم في نهنب رورا قطبع أي في القبعرية الهيبلل تمعب

 وةين جهة نن أطيرالت وأجهسة االقتصبري النتعبنل ةين االلتقبء فضبء التوفير و األنشطة

  .أخرى جهة نن النستهملين و السةبان و االقتصبري النتعبنل

 قطبع تبريد في نرة وألول 2009- 2005 االقتصبري اإلنعبش نخطط تةنى لقر

 لصبلح الترويج و التلوين و لمتنشيط هيلال 90 إنجبس الحرف، و التقميرية الصنبعة

  .الوطن ننبطق نختمف 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 لبآلتي فهي النعنية يبلللمه ةبلنسةة

 التقميرية الصنبعة رار 50 •

 النحمية النهبرات نرالس 10 •

 التقميرية ةبلصنبعة خبصة نتبحف 5 •

 التقميرية لمصنبعة نرالس 7 •

  اإلنتبج/  لمتلوين نرالس 6 •

 السراةي رنغ نرالس 4 •

 سويقة 1 •

 الننتجبت ةيع و لعرض فضبءات 5 •

 الصوف لشراء خبص نرلس 1 •

 . النهن و لمفنون نرلس 1 •

  نحل 8448 ننح •

ـى اإلنجـبسات هـذه تصةـوا   :األهـراف نن عـرر تحقيـق إل

 نرار عمى السواح نن اللثير يجمب سيبحيب قطةب ةبعتةبرهب الجنوب، واليبت تنلين - 

  .التقميرية الننتجبت وةيع لعرض فضبءات عمى الحصول نن السنة

 عةر نستواهم وتحسين فيينالحر نهبرات رعم خالل نن العميب الهضبب سلبن تثةيت - 

 الشةبب وتأهيل تلوين نن النهبرات تحسين نن سينلن. النحمية النهبرات نرالس

 عمى الحصول و نشبطهم إنشبء سةل حرفتهم لهم تضنن نوعي، ةشلل النبشا

 .فيه يعيشون الذي النحيط في نراخيل

 

                                                            
14
/ MPMEA, (2009), «une politique pour le développement durable du secteur de l’artisanat », 

PP13, 14. 
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 نن ترريجيب الحرفيين فابت لرى ريةبيالنع نفهوم وإرخبل الننتجبت، نوعية تحسين - 

 لتنس العنمية هذه تستنر أن عمى أوال، السراةي لرنغ نرالس 04 إنشبء خالل

 .أخرى ننتجبت

 نقبرنة لهب الجير النستوى إثةبت نن الحرفيون تنلن التي و لمننتجبت ةبلنسةة أنب - 

 النوار وتوفر الحرفيين لرى النهبرات و النؤهالت توفر ةسةب أو غيرهم، ةننتجبت

 إطبر في وتحسينهب القررات هذه جنع الضروري نن أصةح فقر مية،النح األولية

 الحمي، الخسف،:  عباالت ثالث عمى نةرايب ستترلس التي و االنتيبس نرالس

  . اللرينة نصف األحجبر،

II 4. ـة رهج دعـل   :  15المقاهـل

 األنشطة و النصغرة النؤسسبت ةقضبيب النهتنة االقتصبرية األرةيبت في تقرر لقر

 التنويل أن ، وسطه في أو العنر نقتةل في الشةبب قةل نن الذاتي ةبلعنل يعرف نب أو

 أخرى أنور إلى األنر يتعرى ةل ، الشةبب نقبولة تطوير في فقط الحبسم العنصر ليس

     التسيير نمليبت و النقبولة روح توافر هي األنور هذه أةرس لعل و.  حسنب أقل ليست

 ، النمةبة غير نن النمةبة االحتيبجبت وفرس ، الفرص انتهبس و السوق رراسة عمى القررة و

 ...  

 النقبولة روحل الطةيعية االنترارات لهذه الحرف و التقميرية الصنبعة قطبع إررال إن

 تقميصهب و الحرفية النؤسسبت والرات عرر في سيبرة الحرفي النسيج تطور عمى تأثيرهب و

                                                            
15

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

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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 عنر إطبلة و الحرفيين آراء لتحسين السةل ضلأف عن ةحثلا يشرر جعمه ، وفيبتهب عرر

  . النبشاة الشغل ننبصب عنر و أنشطتهم

 تجرةة التسةت قر النوضوع هذا عمى النشتغمة الرولية النؤسسبت ألةر لبنت لنب و

 النؤسسبت إنشبء رعم ةرانج نن العرير عمى إشرافهب خالل نن النجبل هذا في واضحة

 العبلنية الننعنة تجرةة إلى التفبتة لمجساار لبنت فقر ، الرول نن اللثير في النصغرة

 ةرنبنج 2004 سنة نن سةتنةر في تةنت و ، الذاتي العنل و النقبولة روح رعم في لمشغل

 SIYB) "Start and" ةـ الشهير"  نؤسستل تسيير حسن و أنشا"  improve your 

busines (في صيغته الفرنسية )CREE ‐ GERME(.  

 لسيبرة طروارة حصبن الةرنبنج اهذ نن الحرف و التقميرية الصنبعة قطبع اتخذ لقر

 نواجهة و نؤسسبتهم في التحلم عمى حرفية أنشطة إنشبء عمى النقةمين أو الحرفيين قررة

 نجبح عوانل أهم أحر في التحلم خالل نن خصوصب ، حنلة ةألثر النتقمب النحيط

          الننبفسة و السعر جوانب في السوق رراسبت إنجبس عمى القررة وهو النؤسسبت

  ... والتوسيع السةبان، و

II 5. المحلـى األنةـاث نضـال ةرفيـة ه الةـءذر دعـل 
16

:  

 واحر آن في تنثل التي السنبت ةعض الحرف و التقميرية الصنبعة قطبع عمى يغمب

 النالحعة هذه للن و.  ذلل سةب تفسير و الةحث ةصرر هنب لسنب.  سمةيبته و إيجبةيبته

 تعتةر التي النقبط تحسين نحبولة و الحرفيين قوة نقبط تعسيسل الةحث وراء الرافع لبنت

  :  هنب عنهنب الحريث ةصرر نحن المتبن األسبسيتبن النيستبن. 17 ضعف نقبط

  

                                                            
16

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

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

PP 04 – 06 . 
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 .النحرور الحجم ةبلتبلي و الراار، النبل رأس أو االنطالق، نبل رأس ضعف - 

     العنل طرق و الننبذج عمى الننبفسين إطالع نن الخوف و ، الفرري العنل - 

 ...األسواق و

 ةبلنقبةل للنهنب ، الحرفية األنشطة إنشبء تسهالن المتبن هنب ، النيستين هذين إن

 الحرفي استطبعة نن ألةر تةرو التي الفرص استغالل و األنشطة هذه توسع عن تحرثبن

  .لهب االستجبةة عمى الواحر

 نسعى في الحرف، و يريةالتقم الصنبعة قطبع نن جعل األنور، هذه إلى االنتةبه إن

 نن اللثير إن.  النحرور اإلنتبج و االنفرارية عقةة تتجبوس جريرة سةل عن لمةحث جرير

 . النيسات هذه تراعيبت نن يشتلون لبنوا ، أنفسهم ، الحرفيين

 ةين التآسر لرعم نتلبنمين ةرنبنجين ةتةني القطبع قبم األجنةية، الخةرة إلى ةبلمجوء

  :النحمية التننية يفتخف و الحرفيين

 ينبرسون الذين الحرفيين ةين العنل تآسر إلى يهرف ةرنبنج وهو :األول الةرنبنـج - 

 ولبلة نع ةبلتعبون نطور وهو ،  Nucleus"18" تسنية الةرنبنج هذا عنل ، النشبط نفس

 عمى التعرف إلى الحرفيين نن لملثير الةرنبنج هذا سنح وقر.  GTZ األلنبنية التعبون

 لوسيمة الةرنبنج هذا اعتنبر إلى القصيرة التجرةة سنحت وقر.  الجنبعي العنل رفواا

 الرايسي العبنل ولعل.  الحرفي قررة نن الرفع و  الجنبعي العنل تطوير في نحورية

 القبعة سخرفة في الحرفيون حققه الذي اللةير النجبح لبن الطريق هذا لسمول النحفس

                                                            
  . 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 التقميرية لمصنبعة غرف ثالث نن ةتأطير الرولي الجساار لنطبر الشرفية

 . تمنسبن الةميرة، الجساار،

 

ـي الةرنبنـج  -   صمة نر وعمى ، الحرفيين ةين جهة نن التآسر إلى يهرف وهو:  الثبن

         النحميين االقتصبريين النتعبنمين و الهيآت نختمف نع النشترل العنل و التواصل

 لتحقيق نحميب النتبحة النوارر استغالل ةغية الجغرافية عةالرق نفس في النتواجرين و

 قررة تحري النشروع هذه يواجه. ، و يحنل نسنى نعبم اإلنتبج النحمي 19 النحمية التننية

 آن في يستجيب نشترل جنبعي نشروع ةنبء و تصور عمى النحميين الشرلبء نختمف

       التقميرية الصنبعة لقطبع يلون وفس. النتبحة النحمية النوارر و النحمية لمحبجيبت واحر

  .النشبريع هذه لنثل األول النحرل أو النةبشر رور الحرف و

          النتوسطة و الصغيرة النؤسسبت وسارة إرسبء إطبر في الةرنبنج هذا يرخل - 

 يرعم ةشلل ، الخبص القطبع و العبم القطبع ةين التعبون ألسس التقميرية الصنبعة و

 التلفل قصر النشترلة العنل ةرانج صيبغة و التشبرلي العنل في الخبص بعالقط انخراط

  .  الرولة إعبنة تجبه التةعية نوقف نن ترريجيب الخروج و الذاتي ةبلتطوير

 

II 6. ـث :الةرهـي
20 

 أنه ، األسواق في الننتجبت نوقعة إستراتيجيبت و ، الحريث التسويق أةجريبت نن

 ، التوسيع و ، النلبن ، السعر ، الننتج:  الخنس النرتلسات عمى النعتنرة السيبسبت تعم

 . الترويج

 ألي النجبح تحقيق ينلن ال ةرونه أسبسي نرتلس الترويج فإن ، نالحع هو لنب و

 وسارة سيبسة في أسبسيب عنصرا الترويج يلون أن الغريب نن فميس لذلل ننتج

                                                            
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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      التقميرية الصنبعة قطبع تننيةل التقميرية الصنبعة و النتوسطة و الصغيرة النؤسسبت

  . الحرف و

  

. ةعرهب نب و 2006 قةل نب نهنتين نرحمتين إلى الترويج في النتةعة الخطة انقسنت

 األسواق تعريف إعبرة هو الترويج لسيبسة العبنة األهراف لبنت فقر 2006 قةل نب أنب

 فأنبم. 21 طويمة لسنوات رام انقطبع ةعر الجسااري التقميري ةبلننتج الرولية و الوطنية

 إلى أرى ننب ، ضيقة نحمية حمقة في يعيش الحرفي أصةح ، القطبع ةهذا االهتنبم انعرام

 أي فإن لذلل.  الرنيب الحرور إلى أخرى أنشطة إنتبج تقمص و األنشطة ةعض فقران

 التي العروف هذه االعتةبر ةعين تأخذ أن لهب الةر لبن الفترة تمل في ترويجية إستراتيجية

 في و ، قرراته في لحرفي الثقة تعبر حتى و" . األرنى الخرنة حر" ةـ نسنيهب أنه أنلن

 األعيبر و النعبرض و الصبلونبت رعم نن الةر لبن ، ننتجبته الستهالل النبس رغةة

 ولبن.  اإلنتبج في الرغةة و اإليراع ذوق الحرفي يسترجع حتى ، نلثف ةشلل النحمية

 يعيروا حتى ، الرولية الصبلونبت أهم إلى العورة عمى الحرفيين تحفيس نن أيضب الةر

  .   الرولية األسواق واجهة إلى الجسااري التقميري الننتج

  

 ةنعرل النحمية الصبلونبت و النعبرض نابت تنعيم الفترة هذه شهرت ، األرقبم ةمغة

 الصنبعة تننتجب أنواع نختمف في و الوطن ننبطق نختمف في سنويب تعبهرة 30 يفوق

 رولي صبلون النباة يتجبوس عرر في النشبرلة أيضب الفترة هذه شهرت لنب.  التقميرية

  . سنويب رولية تعبهرات 10 يفوق ةنعرل التقميرية لمصنبعة

  

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

  . 16ص 
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 عمى اإلطالع و الحرفيين نن ةغيرهم ةبالحتلبل لمحرفيين سنح السخم هذا لل

 إعبرة عمى العنوم عمى سنح لنب ، عبراألس حقيقة و الننتجبت نوعية و  السوق اتجبهبت

  . تنييسه و ةتسنيته الجسااري الننتج تواجر

 

 االستفبرة تحبول نرحمة فهي ،22 2007 سنة نع اةترأت والتي ، الثبنية النرحمة أنب

  . السبةقة النرحمة تقييم نن

 في التقميرية الصنبعة ننتجبت تسويق نتباج رراسة عمى ، الجريرة النرحمة تعتنر

 نن لذلل و النعبرض و الصبلونبت في القطبع نشبرلبت خالل نن الرولية سواقاأل

 عمى نحتنل طمب وجور عمى التجبرب رلت التي األسواق ألهم سوق رراسبت إعرار خالل

  . ننتجبتنب

 لإلستراتيجية رليسة لونبنتس نهنتين نتيجتين عمى ةبلحصول سنح العنل هذا إن

  :23 القبرنة

  

 . اآلسيوية و األوروةية األسواق عضة عمى العنل ترليس - 

 .لمقطبع تبةعتين نؤسستين أو نؤسسة لرى الرولي الترويج في القطبع تجبرب رسنمة  - 

  : التقييم عنمية إليهب خمصت التي النهنة الفرعية النتباج نن و

 في النشبرلة وترل ، النهنية الصبلونبت في النشبرلة رعم عمى االقتصبر نحو التوجه - 

 . لمحرفيين الحرة لمنشبرلة العريض لجنهورا صبلونبت

 نيسة التقميرية الصنبعة فيهب حققت التي الننتجبت لفاة نوعي حضور رعم و تثنين - 

 . نوعية و سعرية تنبفسية

  

 

                                                            
  .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. هالحـرغ الةقليديـة الشناعـة نساضـاة مدهنـة : 

 سجل يف لمقير الخبضعة والحرف التقميرية الصنبعة نشبطبت نرونة أهنية تتجمى

  :يمي نب السينب وعباف نن النرونة هذه تؤريه فينب والحرف التقميرية الصنبعة

ـي إطـبر  - أ   : نرجع

 اإللساني لالستعنبل قيبسيب نرجعب والحرف التقميرية الصنبعة نشبطبت نرونة تشلل

 التقميرية الصنبعة سجل في القير نوضوع يلون حرفي نشبط لل عمى التعرف قصر

 ةبألشخبص األنر تعمق سواء فيه قير للل إلسانية نرجعية ثيقةو تعر فهي ، والحرف

 . النعنويين أو الطةيعيين

. عنمي واقع يفرضهب والحرف التقميرية الصنبعة نشبطبت نرونة إلى العورة فإلسانية

 ةبلقطبع النتصمة التسنيبت استالنه عنر وجوةب يتضنن السجل نن النستخرج أن ةبعتةبر

 .النرونة في إال توجر ال نعمونبت وهي. الننبرس لمنشبط الننبسةة والتسنية الرنس ولذا

ـن أراة - ب   : تقنـي

 الصنبعة سجل في قير نوضوع تلون التي الحرفية النشبطبت لبفة النرونة تتضنن

 . والحرف التقميرية

 االقتصبرية لألنشطة إحصباية أراة ننهب يجعل ةبستنرار وتحيينهب تروينهب أو النرونة وتقنين

 لنب  لمرولة، االقتصبرية السيبسة رسم في ةهب تستعين أن النعنية اإلرارات و لمهيابت نلني

 وطةيعة ونتالانة نتواسنة ضريةية سيبسة لرسم ةهب االستعبنة الضرااب لنصبلح تسنح

 .الننبرسة األنشطة
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 :والحـرف التقميريـة الصنبعـة نشبطـبت قبانـة نشـبط نيبريـن

 إليه النشبر ،  1996/  01/  10 في النؤرت  01 -  96رقم األنر نن   7 النبرة نصت

 التقسيم نراعبة نع والحرف التقميرية النشبطبت قطبعبت قبانة تحرير وجوب عمى سمفب

 : وهي ننه  6 و 5 النوار أحلبم في النةينة والحرف التقميرية الصنبعة نشبطبت لنيبرين

 صنبعة التقميرية الفنية، الصنبعبت التقميرية وال : النيـران األول - 

ـي  -    .الصنبعة التقميرية الحرفية إلنتبج النفعية الحريثة: النيـران الثبن

ـث  -   . الصنبعة التقميرية الحرفية لمخرنبت: النيـران الثبل

  

  : قطبع نشبط نرتةة ونرقنة ونوسعة لنب يمي    24إلى )  3(النيبرين الثالثة  - 

  

  ، 08- 01 نن الرقني الترتيب حسب سعةنو نشبط قطبعبت 08:  األول النيران - 

  ، 17–09قطبعبت نشبط نوسعة حسب الترتيب الرقني نن     09: النيران الثبني  - 

 .   24 -   18نوسعة حسب الترتيب الرقني نن  قطبعبت نشبط   07: النيران الثبلث   - 

  

  :تحييـن نرونـة النشبطـبت 

روع النشبط و أرى إلى و التلنولوجي الذي نس ةعض ف االقتصبرينعرا لمتطور 

  خمق حرف جريرة ،

  

و نعرا لتوسيع و تطوير ةعض النشبطبت التي نجم عنهب إحراث فروع جريرة  

  الحبلية،لمنشبط غير واررة ةبلقبانة 
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  و نعرا أيضب لمتجرةة النعبشة في النيران ،

عجس نرونة النشبطبت الحرفية النعنول ةهب ، عمى التلفل ةلبفة طمةبت  اتضح

تسجيل الجريرة ، األنر الذي خمق لرى غرف الصنبعة التقميرية النسنر إليهب عنميبت ال

التسجيل ةعض العوااق ننب يؤثر سمةب عمى نصراقيتهب و عمى تأريتهب إلحرى نهبنهب 

  .األسبسية 

  

عرر األنشطة التي تتضنن نن  انتقللهذه األسةبب لمهب ، تم تحيين النرونة ، ةحيث 

  :نشبط ، وفق التغييرات التبلية  338نشبط إلى  214

  

  .نشبط  23نشبط أي إضبفة  75نشبط إلى  52نن  انتقل: النيـران األول 

  .نشبط  50نشبط أي إضبفة  131نشبط إلى  81نن  انتقل: النيـران الثبني 

  .نشبط  51نشبط أي إضبفة  132نشبط إلى  81نن  انتقل: النيـران الثبلث 

  

II .8  ه المنضهمـة األعإلميـة نضـال المعلهمـاة:
24

 

نعرا لتساير رور النعمونبت و حجنهب ، و نب أصةح ذلل ينثمه نن عةا عمى 

نع  االتصبالتتلنولوجيب  انرنبجنتخذي القرار ، ةسةب ثورة النعمونبت نن خالل 

 اإلرارةتلنولوجيبت الحواسيب فقر ةبت نن الواضح أن الرةط ةين الهرف الرقيق و 

سيرعم ضنبنبت النهوض ةواقع النعمونبت في قطبع الصنبعة التقميرية و  النالانة لتحقيقه

النعمونبت اإلحصباية و تأنين وجور نرجعية نعمونبتية  استغاللالحرف و سيبرة فعبلية 

  . 25قبررة عمى تمةية نتطمةبت رسم السيبسبت و صنبعة 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 أنـبم 

 .القرارات اتخبذي تنبني الوعي ةأهنية النعمونبت و حيوية رورهب ف •

 . إعهبر الخةرة لمحبجة النمحة لتوافر النعمونبت في نختمف ننبحي الحيبة •

أهنية النعمونبت خصوصب ةبلنسةة لمهيآت العنونية النلمفة ةرسم السيبسبت و الخطط  •

 .التننوية القطبعية أو الوطنية 

 

ةتطوير نعبم  فقر قبنت وسارة النؤسسبت الصغيرة و النتوسطة و الصنبعة التقميرية

ة إعالنية أطرافهب في غرف ينعمونبت خبص ةبلصنبعة التقميرية و الحرف في شلل ةرنج

توفر . وطنية لمصنبعة التقميرية و الحرفالصنبعة التقميرية و الحرف و نرلسهب ةبلغرفة ال

  .هذه الننعونة اإلعالنية نوعين نن النعمونبت 

  

و التعبونيبت  لنعطيبت النتعمقة ةبلحرفيينو النقصور ةهب لل ا:  الةيبنـبت النوعيـة - 1

  الحرفية و النقبوالت الحرفية التي ال ينلن تلنينهب و ال إعطبؤهب قينب عررية لبلنوع 

 االسنيو العنوان ، و النستوى التعميني ، و ستستخرم في قيبسهب نقيبس الترريج 

 .عرنهبحسب إنلبنية الترتيب نن ...) 1،2،3(ني رقأو الترريج ال) 100(

 

و ذلل لمنب لبنت الخبصية النةحوث عنهب قبةمة :  الةيبنـبت اللنيـة أو العرريـة - 2

و لعل أهم . لمقيبس العرري ، لحجم اإلنتبج ، وعرر العنبل و األجر الشهري 

، التي تقرنهب هذه الننعونة هي عرر األنشطة  )Just at time(النعمونبت المحعية 

  .الحرفية الننشأة 

 القيور حسب لثيرة وهي حسبةهب، الننلن النؤشرات عرر ذلر في سهبن ال وحتى

  .القرر ةهذا نلتفي ،ةبختيبرنب نفرضهب التي
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 ليس اإلحصباية النؤشرات استخالص أن هنب، نةرسه أن يجب الذي النهم الشيء

 نلبنن استقراء هي األهنية في غبية عنمية اةتراء هو ذلل، نن ةبلعلس ةل النطبف، نهبية

 أررنب وإذا ،واجتنبعية يةواقتصبر إحصباية تحبليل تقريم خالل نن ونرلوالتهب األرقبم هذه

 شلل عمى نةينة سينبريوهبت شلل في تصبغ أن ينلن التحبليل هذه فإن ةعيرا، الذهبب

  .الننبسةة القرارات اتخبذ ةغية القرار لصبنع تقرم الفرضيبت نن نجنوعة

  

 نثبال أقرم ذلل عمى وألرلل جرا، روريض هذا النعمونبت نعبم توسيع أن لنب

 اإلجراءات ةيروقراطية نعرفة القرار صبنع ويرير قبام، النعبم أن اآلن، هب ةسيطب،

 االنطالق نعرل  نعرفة أرار أو السجل أو الحرفي ةطبقة عمى ةبلحصول النتعمقة اإلرارية

 النستغرقة النرة ولذا ،الغرف نن الحرفية الوثيقة نتسمم للل اإلنتبجية العنمية في الفعمي

 ةسبطة ةلل الجواب النطموةة، الةعيرة النعمونبت نن ذلل غير إلى هذه، االنطالق لعنمية

 نختمفة أنواع عمى العبرة عميه جرت نثمنب نةينة، نيرانية تحقيقبت إجراء خالل نن سيلون

 لمصنبعة الوطنية الةطبقية نن النستخرجة ...)طةقية ،عنقورية عشوااية،( العينبت نن

 ولعل ةريهية، أصةحت وأهنيتهب لثيرة العنميبت هذه نثل عن واألنثمة الحرف، و التقميرية

 تصةح سوف إليهب تصل أن ويجب النقطة، هذه إلى الوصول نن تنلنت أن الوطنية الغرفة

  .وسمينة صحيحة فرضيبت عمى نةنية قطبعية سيبسية لصنبعة نهم جر نعمونبت نصرر

  

 األرقبم صنبعة في ةعيرا نذهب أن ينلن أعاله، النرحمة نع ة،نتسانن نرحمة وفي

 عن تجيب حقيقية أرقبم عمى الحصول  ةبإلنلبن حيناذ يلون إذ ،االجتنبعية و االقتصبرية

  :نثل األهنية في وغبية ورقيقة   لةيرة أسامة
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 نن حصته هي ونب الخبم؟ الوطني اإلنتبج نن التقميرية الصنبعة قطبع نصيب هو نب

 أخرى نؤشرات حسبب أيضب ةبإلنلبن و الخبم؟ الوطني الرخل ونن الخبم؟ الوطني النبتج

 نن األسامة عمى تجيب التي و القطبع لصبلح النطةقة االقتصبرية السيبسبت آثبر ةقيبس تسنح

 تأثير هو نب ؟ القطبع نسبر عمى النضبفة القينة عمى الرسم نعرل تخفيض أثر هو نب :قةيل

  . ؟ القطبع عمى )القروض( الةنلية تالخرنب توسيع
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III. ـج قىـتآل  نمـو حألـغيغ اسغةأةح ـج ةلننتـأل   ةلصغف و ةلتقليعـي

 

  



27 
 

 ترلت نحطبت عرة السبةقة النرحمة خالل الحرف و التقميرية الصنبعة قطبع عرف

 يحرر يالذ 01- 96 األنر إصرار النحطبت هذه أهم لبنت.  تطوره نسبر عمى ةصنبتهب

 خالل نن تنعينيب و قبنونيب إطبرا لمقطبع أعطى الذي و الحرف و لمصنبعة العبنة القواعر

 لرس أنهإلى  ةبإلضبفة نيبرينهب و ليفيبتهب و النشبط ننبرسة أشلبل و الحرفي صفة تحرير

 النقرنة ةبلخرنبت ارتقت جوارية تأطير ةهيابت سوره لنب ، القطبع لصبلح انتيبسات عرة

  . يلمحرف

 الراارة إلى القطبع تحويل أوالهنب نحطتين فتشنل النهنة األخرى النحطة أنب

 ةروره اعترافب التقميرية الصنبعة و النتوسطة و الصغيرة ةبلنؤسسبت النلمفة الوسارية

 لمصنبعة النسترانة لمتننية عنل نخطط أول إعرار ذلل تةع و.  له تثنينب و  االقتصبري

 ةتحقيق القطبع يقوم حتى الضرورية الشروط توفير إلى يهرف لبن الذي و  التقميرية

  . ةه الننوطة األهراف

 نن سنوات سةع وةعر ، 01- 96 األنر عل في العنل نن عبنب عشر ثالثة ةعر و

    ،) الوثيقة نن األول الجسء أنعر( النختمفة التقييم عنميبت وةعر ، العنل نخطط تطةيق

 عررهب ةمغ التي األنشطة إنشبء النحمي النستوى عمى النحققة الطيةة النتباج نن ةبلرغم و

 آالف ستة و نباة ثالثة ةنوجةهب خمق و نشبط ألف خنسين و نباة  2008 سنة نهبية في

 نميبر) 74( سةعين و ةأرةعة نقرر) PIB( خبم نبتج ةذلل نحققب عنل ننصب) 306.000(

  . جسااري رينبر

 ، النسطرة أهرافه لبفة تحقيق نن يتنلن لم لقطبعا أن إال النحفسة النتباج هذه رغم

 االقتصبرية األسواق تطورات و تقمةبت حرة سارهب النقباص ةعض نن يعبني أنه لنب

  . الراهنة

 ةبألعنبل القيبم الحرف و التقميرية الصنبعة قطبع يستطيع حتى و الوضع هذا أنبم

 النستقةمية، و الحبلية التحريبت هةنواج و له النسطرة األهراف تحقيق و عبتقه عمى النمقبة

      القطبع ننو نن تحر التي لمعوااق النةتلرة الحمول عن الةحث الضروري نن أصةح
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 أروات و التنعينبت و التشريعبت:  أنور عرة في النعر إعبرة تتضنن التي و تطوره و

   إلد...  التطةيق أجهسة ، العنل

  :26 التعريل و لإلثراء تحتبج التي النقبط إلى ةبلتفصيل يمي فينب سنعرض و

. III1 الةنضيـــل ه الةسريـــع:  

III .1.1 ع ـالةسري ـضةبسي ه ـةمراجع: 

 اإلطبر إصالح أن إال 01- 96 األنر ةهب جبءت التي اإليجبةية النقبط رغم

 اإلطبر نطبةقة رأسهب عمى يقع التطورات نن عرر ضوء عمى نمحب أصةح التشريعي

         الصغيرة لمنؤسسبت التوجيهي القبنون نع الحرف و التقميرية ةلمصنبع التشريعي

 النؤسسة و الحرفي تعريف ةين ةبلنقبرةة تعمق نب خصوصب 18- 01 النتوسطة و

  . النصغرة

 فقط يستجيب ال نصغرة نؤسسة أنه أسبس عمى الحرفي تعريف في النعر إعبرة إن

      الرراسبت أعهرت حيث الواقع رسبتلننب استجبةة هو أيضب للن و أعاله ذلرنبه لنب

 ةشلل النأجورة العبنمة الير استخرام إلى يمجؤون الحرفيين غبلةية أن النيرانية التحقيقبت و

  . راام

 عرر تحرير عمى نةبشرة أخرى انعلبسبت له الحرفي تعريف في النهج هذا تةني إن

 تعريف إعبرة يجب بقالسي نفس وفي ، النشبط ننبرسبت ليفيبت خصوصب النفبهيم نن

 اإلجراءات لنراجعة ةبإلضبفة خصباصهنب و التقميرية الصنبعة تعبونية و النقبولة

                                                            
  :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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 قبانة و التطةيق أجهسة و الحرف و التقميرية الصنبعة ةسجل الخبصة األخرى التنعينية

  . العقوةبت و االنتيبسات و الواجةبت و ، النشبطبت

  : وـه ـجالنبت رحـالنقت إنـف ذللـل

 . التطةيقية نصوصه إعرار و التقميرية الصنبعة و الحرف يضةط قبنون رارـإع .1

  

III .2.1 ـةالمهـن ـلةنضيــ : 

 و       لمحرف الجهوية الغرف تجرةة ثنن أنه 01- 96 لألنر اللثيرة الحسنبت نن

 العنل عبتقهب عمى أخذت التي الحرف و التقميرية الصنبعة غرف تأسيس عمى نص

 تطةيق أراة ةبعتةبرهب إقمينيب الحرف و التقميرية الصنبعة قطبع لتسيير جواريال النيراني

  ، التقميرية ةبلصنبعة النلمفة لموسارة الحلونة ةرانج و إستراتيجيبت

 ترليس ورثت أنهب أهنهب لبن صعوةبت عرة النيران في الغرف عنل واجه قر و

  .الخرنبت و اإلنتبج فحر نيراني رون التقميرية الصنبعة نيران عمى االهتنبم

 نحفسة غير ننبفسة الحرف و التقميرية الصنبعة سجل تسيير في الغرف واجهت لنب

 ضنن الحرفية النشبطبت نن عرر عمى اإلةقبء األول نستويين عمى التجبري السجل نن

  . الحرفية لمنقبوالت ةبلنسةة التسجيل اسرواجية الثبني و ، االقتصبرية النشبطبت قبانة

 هذه.  التسجيل رينبنيلية عرقمة في التسجيل نمف ثقل سبهم ، ذلل إلى بفةةبإلض

 رفع ننب رقبةة رون النواسي العنل انتشبر وتيرتهب انخفبض أسةبب نن لبن أيضب الحرلية

  . تسجيمهم نن فترة ةعر أنشطتهم شطب إلى الحرفيين نن ةبللثير يرفع و
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  : النقترحبت نن جنمة إلى التحميل هذا يقور

 .النسروج التسجيل إلغبء  -1

       نشبطبتهب نجبل توسيع و التقميرية الصنبعة و الحرف غرف إلى الغرف تسنية تغيير  -2

 الغرف نعبم في جذريب النعر إعبرة أو .الحرفية الخرنبت و اإلنتبج لنيراني خرنبتهب و

  .الحبلية لمةالهي أفرستهب التي اإلختالالت يعبلج و القطبع تطمعبت و ينسجم ننعور وفق

 . النواسي القطبع نحبرةة في النفتشين رور تفعيل  -3

 . النشبطبت نتعررة حرفية نؤسسبت ةإنشبء السنبح  -4

 

III .3.1 27: ـةـالجمعهي اةــالةنضيم
  

 في النرغوب الرور لعب عمى قررتهب في فبعل نتغير و نهنة حمقة الجنعيبت تعتةر

 أن لنب.  تطويرهب و وصقمهب لنواهبا إلتشبف عمى قررتهب و الجواري العنل نجبل

: هي و ثالثة نجبالت في ترخل جنعيبت إال ةتأسيس يسنح ال ةبلجنعيبت الخبص القبنون

  : نقترح ذلل و.  الريبضي و الثقبفي و اإلجتنبعي

 . نهنية جنعيبت ةتأسيس ليسنح ةبلجنعيبت الخبص التشريع في النعر إعبرة  •

     الحرف و التقميرية الصنبعة نجبل في طةالنبش لمجنعيبت ورعبية رعم إعطبء  •

 .القطبع عمى الوصية لموسارة أنبني شريل لتصةح تأهيمهب 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 اةـــالنساض ةــمدهن :  

 عميهب يعتنر التي الرلباس أهم أحر الحرف و التقميرية الصنبعة نشبطبت نرونة تعتةر

     الحرفي الطبةع تأخذ التي شطةاألن النرونة تتضنن.  التننوية إستراتيجيته في القطبع

 لمتسجيل الخبضعة االقتصبرية األنشطة نرونة ةين و ةينهنب الفوارق تضع فإنهب ةبلتبلي و

  . التجبري السجل في

 األنشطة نرونة أن إال النرونتين ةين الفصل نن ةبلرغم و أخرى جهة نن و

 ، الحرفية األنشطة نن نعتةرا عررا تتضنن نبسالت االقتصبرية

  : رحـنقت لـذل ـىعم بءاـةن و

 في التسجيل إنلبنية إلغبء نع االقتصبرية األنشطة نرونة عن الحرفية األنشطة فصل -1

 . التجبري السجل

 .وساري قرار إلى تنفيذي نرسوم نن النشبطبت نرونة تحيين تحويل -2

 .الننعنة النشبطبت نرونة إصرار  -3

  . مةالنتنق و ةبلةيت الننبرسة النشبطبت قبانة توسعة -4

III .5.1 ـل   : ـىالبية العـم

 لمةطبلة نواجهتهب في ننهب ةبألريبف خبصة الجساارية العباالت نن لثير تمجأ

  .الةيوت في النفعية و التقميرية األنشطة نن لثير ننبرسة إلى نعبشهب و قوتهب ولسب

 ةالعريق التقبلير أهنهب عريرة العتةبرات الةيتي العنل في نسةة ألةر النرأة تحتل

  .الجساارية لألسرة

 رخل في تسير التي النعبشية االقتصبرية األنشطة خمق في الةيتي العنل يسبهم لنب 

 ثم نن و لألجيبل التقميرية الصنبعة توريث في نهنب رورا يمعب و لعب فإنه ، األسرة

  . ةبلسوال النهررة األنشطة نن لثير عمى الحفبع
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 التحوالت أن إال الجساارية لعباالتا نن النةذولة النجهورات نن ةبلرغم للن

 الننط هذا عمى نةبشرا تأثيرا أثرت قر الجساار عرفتهب التي التننوية األننبط و االقتصبرية

  . األنشطة نن

  : يمي ةنب النةبررة التأطير نؤسسبت و الرولة عمى يقع لذلل

 . الةيتي العنل لتأطير آليبت وضع -1

 . الةيوت في الننبرسة و لمسوال يمةاآل األنشطة رعم و إلنعبش ةرنبنج وضع -2

 . لمسوال اآليمة النشبطبت ةرقة تحرير  -3

 

III.2 المهـاراة ـةةنمي ه الةآهيـل ه ـمالةقهي هرـمح :
28

  

III 1.2. قضـاطة للالمـهارد البسرـي ــلةآهي ه ـمةقهـي: 

 رليسة يعتةر الذي الةشري النبل رأس في لالستثنبر نرارفب التلوين أصةح لقر

  . تننوية عنمية ألي ةأسبسي

 التي االنتقبلية الفترات في خصوصب التلوين طريق عن الةشرية النوارر نرافقة إن

 التعرف نن النوارر هذه تنلين عمى يعنل جريرة تننوية ةرانج و سيبسبت تسطير تعرف

 النهبم تتطمةهب التي النهبرات انتالل و التحلم و ، ةهب الننوطة الجريرة األروار عمى

  . النسطرة الةرانج تفرضهب قر التي ريرةالج

  : الضروري نن ذلل لتجسير و

 .الةشرية لمنوارر النستنر التلوين و التلوين نخططبت إعرار -1

 . التلوين نجبل في رولية ننضنبت نع شرالة اتفبقيبت عقر -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. 
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 تفير التي النجبالت في القطبع إطبرات للبفة النرى طويل التلوين نن اإلستفبرة تعنيم -3

 . الحرف و التقميرية الصنبعة عقطب

 

III 2.2. ـل ـة ه ةآهـي ـاراة ةنمـي ـم مـه  : الحرغيـي

 ، السوق لنقتضيبت لالستجبةة لةيرة أهنية الحرف في التأهيل و التلوين يلتسي

 غير يعتةر الحرفية األنشطة نن عرير في النهبرات و التأهيل نستوى أن النالحع أن غير

 عن نثبل أهم ولعل ، تراجع في خرنبتهم و ننتجبتهم نوعية و الحرفيين أعرار إن ةل لبف

  . األخرى الخرنبت نن لثير و العنونية األشغبل و الةنبء حرف ذلل

 أهم النعمنين الحرفيين لرى التنهين طريق عن خصوصب النهني التلوين يشلل

  . اإلشلبالت هذه لنعبلجة النقرنة اإلجبةبت

 في سواء النعمنين الحرفيين و لمحرفيين نستنرال التلوين يعتةر آخر جبنب نن و

 النوعية تحسين لنعضمة اإلجبةبت أهم أحر التسيير نجبالت في أو ، لمحرفة التقنية أسبليب

  . األنشطة ننبرسة رينونة و

        اإلعالم تلنولوجيب في النتسبرعة لمتطورات استغالال و أخرى ساوية نن و

  . النطروحة الحمول أحر ةعر عن تلوينال عمى االعتنبر أصةح االتصبل و

  : يمي ةنب التأهيل نجبل في نوصي لذلل

 . لمحرفيين التلوين نخططبت إعرار  -1

 .النهني التلوين نرالس في النعمم الحرفي إرنبج  -2

 . النعمونبتية نجبل في الحرفيين قررات تننية -3

 . النستنر التلوين إطبر في الفرري التلوين تشجيع -4

 . التقميرية الصنبعة نشبطبت لترقية الوطني الصنروق إطبر في نهينالت ةرانج إعرار  -5
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 لتأهيل" نؤسستل تسيير حسن" النؤسسة تسيير و إحراث ةرنبنج تفعيل و تعسيس  -6

 . الحرفيين

 . ةعر عن التلوين عنمية في القطبع قررات رعم و تعسيس -7

 . ةعر عن التلوين رليل إعرار  -8

 . لجريرةا الرقنية الحرف في التلوين تطوير  -9

 . الحرف لةعض االنتيبس نرالس تأسيس - 10

 . النستقةمية أو الجريرة األنشطة و النهبرات نن السوق احتيبجبت رصر نهبم تطوير - 11

  

. III3 ـرالةضهـي ه ـةالةرفي: 

 و الترقية نجبل في الرولة سخرتهب التي اللةيرة النجهورات ينلر أن ألحر ينلن ال

 تجسير إن ، 2010 آفبق التقميرية الصنبعة قطبع ننيةلت اإلستراتيجية إطبر في التطوير

 أعهر ةبلنقبةل للنه ، الطيةة النتباج نن نعتةر عرر تحقيق عن أةبن قر نيرانيب الةرانج هذه

  . النيرانية الصعوةبت ةعض وجور

 للي هبنة تراةير أخذ ضرورة تةين إحصبءهب تم التي العراقيل و الصعوةبت إن

. االجتنبعية و االقتصبرية التننية في روره ةمعب الحرف و قميريةالت الصنبعة قطبع يقوم

 لتحريل الحريثة ةبآلليبت العنل و األهراف واضحة ترقوية سيبسة إعرار الضروري نن لذا

 أهنية ذات نحبور عمى االرتلبس الةر النةتغى هذا تحقيق إلى لموصول.   التننية عجمة

 :ننهب و ةبلغة
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III1.3  ـاةالمسابـق : 

 ينتجهب التي اإلةراعية األشغبل و األعنبل أهم تشجيع إلى يهرف النسبةقبت تنعيم إن

  :نقترح لذا الحرفيون

 .الحرف عباالت حسب وطنية نسبةقبت تنعم - 

 .الحرف في االةتلبرات و اإلةراع في وطنية نسبةقبت تنعم - 

 

.III2.3  ــةالمعياري ه ـةالنهعـي: 

 يشـلل  ألنه القبرنة النرحمة في ننه الةر أنر ييسالنقب و النوعية عن الحريث إن  

 النحمية التحريبت ـفنختم ـةلنواجه رـةنتضبف و ـةنشترل وـرجه عمى يشنل عنال

 تفعيـل  لـذا  و الحرف نن ألةر لعرر النعيبرية و التقييس توسيع نن الةر لذا الخبرجية و

  .الرنغ عنمية

  : يمي نب إجراء ضرورة نرى ، الخصوص ةهذا

  . النعيبرية و لمتقييس الخبضعة النشبطبت لقبانة الترريجي عالتوسي - 

 ).النوعية و لمرقبةة وطني نخةر( النعيبرية و النوعية رقبةة نخةر وضع - 

  

.III3.3  ـة ـةالشناـع منةث ةحماـي  :الةقليدـي

 غير األجنةية الننبفسة نن نوعين إلى التقميرية الصنبعة ننتجبت نن لثير تتعرض

 رخيصة نصنعة نصف أي يروية شةه ةبلننتجبت األسواق ةغسو يتعمق األول ، الشرعية

 نمل ننتج أسبس عمى األجنةية األسواق في عرضه و الحرفي الننتج تقمير الثبني الثنن،و

  . لمغير
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 لمننتجبت األشلبل و الرنوس تسجيل لذا و اإلةراع و االةتلبر حقوق حنبية فإن لذلل

 الصنبعة ننتج حنبية في نهنة خطوة تعتةر النختصة لوطنيةا الهيابت لرى التقميرية

  : هو النقترح و.  التقميرية

 حنبية هيآت لرى الحرف و التقميرية الصنبعة لننتجبت الفلرية النملية حقوق تسجيل - 

 .  النجبورة الحقوق و النؤلف حقوق و الفلرية النملية

  

.III4.3  ـة اةالنساضــ  :الةرفهـي

 ) التسعينبت نطمع( قريب وقت إلى الحرف و التقميرية الصنبعة قطبع لبن لقر  

 ننتجبت نوقعة وإلعبرة.  السةعينبت في الرواج فترة ةعر الرولية األسواق عن غباب شةه

 ةبألسبس تعتنر جريرة إستراتيجية تةني نن الةر لبن األسواق هذه في التقميرية الصنبعة

  .األسواق ةأهم الرولية النعبرض أهم في التواجر نن لمحرفيين الفرصة إتبحة عمى

 التعريف ةغرض الحضور لضنبن أوال لةيرة نجهورات ةذل تم اإلطبر هذا في  

                       وجور إثةبت( النجبورة الرول ةعض ننتجبت عن تنييسه و جةبلننت

(Hand Made in Algeria  الحرفيين تنلين ثبنيب ، الجساارية التقميرية الصنبعة ننتج 

 أسبليب في التحلم و النعبرض طريق عن الترويج استراتيجيبت عمى التعرف نن

  .29الخبرجية األسواق في النفبوضبت و التصرير

 Phase » التعمم نرحمة نسنيهب أن ينلن التي النرحمة هذه أن نن ةرغم

d’apprentissage ». تؤت لم لنهبل الوقت ةعض أخذت ،قر الرولية األسواق نع متعبنلل 

     ،30 أخرى جهة نن التثنين تتطمب تجرةة تعتةر أنهب إال ، ننهب الننتعرة الثنبر جنيع

 النقبط االعتةبر ةعين يأخذ أن الةر الترويجية السيبسة نراجعة فإن األسبس هذا عمى و

  : التبلية

                                                            
  .، 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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     يةالتقمير الصنبعة لترويج لأراة الوطنية و الرولية النعبرض و التعبهرات تلريس .1

 .سواء حر عمى يةالخرن أيضب و اإلنتبجية التقميرية الصنبعة و

 .السوق إنتبج رراسبت حسب الخبرجية األسواق أهم ةعض استهراف  .2

 .التقميرية الصنبعة لننتجبت الترويج في الرةمونبسية التنثيميبت رور تفعيل .3

 .الحرف و التقميرية الصنبعة في الوطنية التعبهرات و النعبرض أهم ترسيم .4

  .الغرفة تصررهب رخصة اشتراط خالل نن الحرف و التقميرية الصنبعة نعبرض تقنين .5

  ).تقنين( التقميرية الصنبعة ةننتجبت العنونية و الرسنية الهيابت تسيين و تأثيث .6

 .الترويج في الغرف رور تعسيس .7

  

.III5.3  ــ هلاليــ   :ـةالةقليدي ـةللشناـع ىالهضن

 ألهنية تلريسب يعتةر رسنيب ةه يحتفل التقميرية لمصنبعة يالوطن اليوم اعتنبر إن

 حنبية في القطبع هذا ةرور اعترافب و الجسااري النجتنع حيبة في التقميرية الصنبعة

  .السوال و  االنرثبر نن الثقبفي اإلرث

 يؤريه الذي االقتصبري الرور إهنبل إلى اليوم ةهذا االحتفبالت تجرى أن يجب ال

  : االعتةبر ةعين تأخذ أن يجب اليوم ةهذا االحتفبالت فإن لذلل ، القطبع هذا

 .خصوصب لمسوال اآليمة التقميرية الصنبعة و عنونب التقميرية لمصنبعة االعتةبر إعبرة - 

 .الرسنيين لرى خصوصب التقميري المةبس إحيبء - 
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III6.3.  31ةالمحلـي ـةالةنمـي:  

    ، الوطنية االنشغبالت أهم نن اطنينالنو نراخيل سيبرة و الةطبلة نحبرةة تعتةر 

 عمى االقتصبرية لموحرات الجهور تضبفر خالل نن إال األهراف هذه تحقيق يتم ال و

  .النحمي النستوى

 في ونعتةر نهم رور ةأراء الحرف و التقميرية الصنبعة قطبع يقوم اإلطبر هذا في  

     النراخيل سيبرة و الشغل صبننب إنشبء في يسبهم لنب الذاتي العنل أو األنشطة إنشبء

  . النجتنع يحتبجهب التي الخرنبت و السمع توفير و

 في سواء النجتنع لحبجبت االستجبةة عمى قرراته أيضب القطبع هذا ينيس نب و

  . النطموب الحجم نوعية و ةسرعة النرن في أو األريبف

 فرصة طباهمإع خالل نن الشةبب لرى االجتنبعية اآلفبت نحبرةة في يسبهم لنب

  . التنهين طريق عن تأهيل عمى الحصول

 ترخل القطبع هذا يؤريهب التي النةبشرة االجتنبعية و االقتصبرية األروار هذه لل

 التي الصعوةبت نن لثير عمى التغمب ةهرف للن.  االقتصبرية النحمية التننية نسنى تحت

  . الحرفيين ستني التي االنفرارية النسعة خصوصب الرور لهذا أراءه تعيق

  : يمي نب ينةغي نشترلة ةأنشطة النةبررة و الجنبعي لمعنل رفعهم ةغرض و

 .الواليبت للل" Nucleus" االستشبرية الخاليب و" SPL" النحمي اإلنتبج نعبم تعنيم -1

 . األخرى الرول تجبرب نن االستفبرة و ةبلتعبون أخرى نحمية تننية ةرانج 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 
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 . النحمية التننية في نستشبرين و نرافقين تلوين -3

 . لمتصرير حرفية نهنية تجنعبت تأسيس نرافقة -4

 . الحرف و التقميرية الصنبعة لغرف لمتصرير تجنع تأسيس -5

 ).SPLI( ننرنجة نحمية تننوية ةرانج تطوير -6

III7.3.  ـة ـةـالشناع دهر   : ـعالبي مناغـخ ه الةقليدـي

 لمهيبلل السبةقة السنوات في و الحرف التقميرية الصنبعة قطبع افتقبر لبن لقر

 القطبعالوسارة الوصية عمى  نن إينبنب و ، تطوره و ننوه نعوقبت أهم أحر القبعرية

 عرر ةنبء األخيرة اآلونة في ةرانجه في سطر فقر الهيبلل هذه تمعةه الذي الحبسم ةبلرور

  .32 النجبل هذا في النسجل التأخر ترارل قصر الهيبلل نن

 ةال جسرا تةقى فإنهب عنل ةةرنبنج تتةع لم إن لثرت و ععنت نهنب الهيبلل إن

  .روح

  : التبلية التراةير اتخبذ يتعين الخصوص هذا في

 نرالس ، النحمية النهبرات نرالس ، التقميرية الصنبعة رور:  نثل هيبلل ةنبء نواصمة  -1

 ، التقميرية الصنبعة قرى ، التقميرية الصنبعة ننتجبت ةيع و العرض فضبءات الرنغ،

 . اإلنتيبس نرالس

 . هيلل لل لتسيير ننوذجية عنل ةرانج و الشروط ررفت وضع -2

 . هيلل للل القبنونية الطةيعة تحرير -3

 . الحرف و التقميرية لمصنبعة نشبط ننبطق إنشبء -4

 األسواق ذات الرول ةعض في ةيع و عرض فضبءات أو التقميرية الصنبعة رور تأسيس -5

 . الواعرة

  . الهيبلل هذه نن ينالحرفي الستفبرة لشرط تنهينهم و الشةبب تلوين وضع -6

                                                            
  .، مرجع سابق ) 2009(أحمد بن عبد الهادي /  32
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IV.ـرصالق ه ـلالدع:  

IV.1  الةقليديـة الشناعـة نساضـاة ـةلةرفي ىالهضـن ـدهفالشن: 

 حبجته و استثنبراته في ةسيط قطبع ةلونه الحرف و التقميرية الصنبعة قطبع يتنيس

 خصوصب الحرفيين نراخيل ضعف و الحرفي النسيج هشبشة للن.  االنطالق نبل لرأس

 الوطني الصنروق طريق عن العنونية السمطبت ترخل يتطمب الريفية و النباية قالننبط في

  . النبلية العقةبت هذه نن جسء تذليل قصر التقميرية الصنبعة نشبطبت لترقية

 فابت وجور جهة نن أثةتت السبةقة السنوات في الصنروق نن الرعم تجرةة إن

.  ثنبرهب ةعض آتت قر الصنروق نولهب التي الةرانج نن اللثير أن و لمرعم فعال نحتبجة

 ةر ال الرعم عنميبت شبةت التي النقباص تجبوس و الصنروق هذا رور تفعيل ةغرض للن

  :  التبلية العنبصر تخص تراةير ذاتخب نن

 . الصنروق تسيير نرلسية ال •

 . الحرفية النشبطبت للل االستفبرة تعنيم •

 . االستفبرة إجراءات تةسيط •

 . الرعم عمى لمحصول لمنستفيرين الشخصية النسبهنة اشتراط •

 . نشبط للل التنويل سقف تحرير •

 . األولية النوار لتشنل الصنروق نفقبت أةواب توسيع •

 . الرعم نمفبت تسيير أعةبء عمى الحصول نن الغرف تنلين •

 . النتوسطة و الصغيرة النؤسسبت عمى رسم ةإنشبء الصنروق نراخيل توسيع •

 . فبارة رون قروض صيغة قوف الصنروق تعبنل إتبحة •
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IV. 2 ـــرهص ـــة الـق   :33 البنقـي

 النبل رأس أو اةترااي نبل رأس إلى توسيعهب و األنشطة إنشبء يتطمب نب عبرة

 الحبل لذلل و.  ختمفةالن التسيير نفقبت لنواجهة أو النطموةة االستثنبرات لنواجهة العبنل

 الحصول في أصحبةهب يرغب التي الحرف و التقميرية الصنبعة أنشطة نن لعرير ةبلنسةة

 العقةبت نن لثيرا عميهب لمحصول سعيهم في الحرفيون يواجه حيث ، ةنلية قروض عمى

 فابت أن العمم نع ، القروض عمى لمحصول السعي ترل إلى ننهم ةبللثير تؤري التي

 ةصفتهب عنهب يةتعرون و الةنلية القروض إلى المجوء يستهجنون الحرفيين نن عريضة

  . اللالسيلية

  : يمي نب نقترح توسيعهب و األنشطة رعم في التنويل ألهنية نعرا و ، الوضع هذا أنبم

 .الجسااريين ثقبفة و نةبرئ توافق لمحرفيين ةنلية قروض تقريم عمى الةنول تحفيس •

 . لمحرفيين القروض ضنبن صنروق إنشبء •

 (la micro finance)." النصغر القرض"  ةـ تتعبنل نبلية نؤسسة تأسيس •

V .ـــة : اإلفةشاديـة المراغـق
34

  

 التي الضرورات نن الشةبب لرى الذاتي التشغيل و النقبولة ةروح النهوض يعتةر

  .النعبصر العنل سوق نتغيرات و العولنة نعطيبت تفرضهب

 نعطيبت نع الحرفية األنشطة أو النصغرة لمنقبوالت الشةبب إنشبء نشلمة تتفبعل و

 يخضع الذي النعبصر، العنل سوق لنتطمةبت استجبةته نرى و الترريةي و التعميني الواقع

  .الراهن االقتصبري الوضع تقمةبت ةسةب أو العمنية التطورات ةسةب لنتغيرات

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

  . 08-04المرجع السابق ص ص /  34
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 سنة ننذ حبول و اإلشلبلية، هذه الحرف و التقميرية الصنبعة قطبع استوعب لقر

 أسبسب النعتنرة و الحرفية ألنشطةا لننشاي االقتصبرية النرافقة إستراتيجية تةني 2004

  .ةبلتلوين النرافقة عمى

 حبنل و حرفي 8133 نن ألثر نرافقة نن سنوات 05 خالل القطبع استطبع لقر

  . النصغرة النقبوالت و الحرفية األنشطة نختمف في نشروع

 الحرفيين أعرار تساير و النستقةل تحريبت أن إال النحققة الطيةة النتباج نن ةبلرغم و

 الجهر نضبعفة يتطمب) 2009 جوان نهبية حرفي 162085 عررهم(  نطرر ةشلل

  . أفضل نوعية و ألةر تغطية إلى لموصول

  : ـييم بـن رىـن رض،ـالغ ذـاله

 نن إعالنيب و نبريب و ةشريب] Cree - Germe" [نؤسستل تسيير حسن" ةرنبنج تعسيس -1

 :اللـخ

 . لمةرنبنج اإلعالني الترويج - 

 . نؤسستل تسيير حسن ننهجية وفق لمنرافقين الةشرية القررات ترعيم - 

 . نؤسستل تسيير حسن ننهجية في النلونين نلونين تلوين - 

 " .نؤسستل تسيير حسن" ةرنبنج ننتجبت توسيع - 

 . التلوين عنميبت نراقةة - 

 

 ) .CEFE ةرنبنج( االقتصبرية لمنرافقة أخرى ةرانج عمى االنفتبح -2

 . ـنالنلوني ـنتلوي - 
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ــالمراج   :عــ

  :ة ــة العربيــع باللغـالمراج

، ورشة عنل " الصنبعة التقميرية و الحرف في الجساار"، ) 2005(أحنر ةن عةر الهبري ،  .1

حول الصنبعة التقميرية في الوطن العرةي ، الننعنة العرةية لترةية و الثقبفة و العموم ، 

 .2005سةتنةر  19 – 17الرةبط 

لرليل اإلرشبري السريع لعنمية التننية اإلقتصبرية عمى النستوى ا" ، ) 2001(الةنل الرولي ،  .2

 .، وحرة التننية اإلقتصبرية النحمية ، واشنطن" النحمي

 األنر) 1996( 03الجنهورية الجساارية الرينقراطية الشعةية ، الجريرة الرسنية رقم  .3         

  .، النحرر لمقواعر التي تحلم الصنبعة التقميرية و الحرف  96-01

النرسوم .2009،  59الجريرة الرسنية رقم الجنهورية الجساارية الرينقراطية الشعةية ،  .4

  . 323 – 09رقم  التنفيذي

: الوعيفة الترقوية في قطبع الصنبعة التقميرية و الحرف "، ) 2001(شلري ةن سعرور  .5

ص ) . 02(نجمة الحرفي ، العرر " نعبم النعمونبت ة طةبعة الغرفة الوطني.  27-24ص 

 .الجساار

: الجساار  –تطور قطبع الصنبعة التقميرية و الحرف "، ) 2003: (شلري ةن سعرور .6

1992-2003 "  

نبرس  13-12النروة العرةية حول الصنبعبت التقميرية و الحرف الفنية و التراثية تونس     

ص         .  2003   . 1-7ص 

              لقطبع الصنبعة التقميريةالرينبنيلية اإلقتصبرية "، ) b2003.(، شلري ةن سعرور  .7

     نراخمة في إطبر اليوم الرراسي حول الةعر اإلقتصبري لقطبع الصنبعة التقميرية" و الحرف

  .الجساار –غرفة ةسلرة ). 2003.11.10(جبنعة ةسلرة ،  و الحرف

:  إشلبليبت تسويق ننتجبت الصنبعة التقميرية الجساارية"، ) 2007(، شلري ةن سعرور  .8

  . وثيقة راخمية " و الحمول العوااق
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نراخمة في " رور رؤسبء الغرف في ةعث التننية النحمية"، ) 2007(، شلري ةن سعرور  .9

" رور رؤسبء غرف الصنبعة التقميرية و الحرف في تسيير الغرف"إطبر النمتقى الوطني حول 

 . ، الجساار) 2007ريسنةر  12 – 08(الغرفة الوطنية 

    الخصباص: ةرانج تننية روح النقبولة في الجساار "، ) a2008.(،  شلري ةن سعرور .10

  .غير ننشورة وثيقة " و النتباج

                سيبسبت رعم روح النقبولة في قطبع الصنبعة التقميرية"، ) b2008.(، شلري ةن سعرور  .11

نوفنةر  09(سيري ةمعةبس ، . نراخمة في إطبر نمتقى جهوي لرعم تشغيل الشةبب"و الحرف

  .الجساار، ) 2009

وروره في ترقية "حسن تسيير نؤسستل"ةرنبنج "، ) c2008.(، شلري ةن سعرور   .12

 ALGEX. نراخمة في النمتقى الرولي لتطوير روح النقبولة لرى الشةبب " النقبولة لرى الشةبب

 ، الجساار) 2008فيفري  11(، 

: الصنبعة التقميرية الجساارية  تجرةة الجساار في تننية"، ) 2009(شلري ةن سعرور ،  .13

 –النروة الراةعة لتننية الصنبعة التقميرية في الرول العرةية ، رنشق نراخمة  "2009 – 1992

  .، نعنتهب الننعنة العرةية لمتننية الصنبعة و التعرين  2009ألتوةر  08 – 06سوريب 

 – 1962حرف تطور قطبع الصنبعة التقميرية و ال"، ) a2009.(،  شلري ةن سعرور .14

ص " 2009 ص    . 98-97طةبعة الغرفة الوطنية ، 

النعمونبت و ةنبء القررات اإلحصباية في قطبع الصنبعة "،  )b2009.(شلري ةن سعرور  .15

  . ، وثيقة راخمية " السجل ننوذجب: التقميرية و الحرف 

النية الننعنة اإلس" 2010آفبق : الصنبعة التقميرية الجساارية "، ) 2008(عنر فوضيل ،  .16

لمترةية و العموم و الثقبفة ، ورشة العنل اإلقمينية حول واقع الصنبعبت التقميرية و الحرف 

  . 2008جوان  6-3ب ، ـليةي –العرةية ، طراةمس

، النعهر " نقرنة في نفهوم تننية اإلقتصبرات النحمية " ، ) 2008(عمي لريم العنبر ،  .17

  .غرار حضري و اإلقميني ، جبنعة ةلالعبلي لتخطيط ا

  ) .Prometica ( ،)2008(الننعونة اإلعالنية لقطبع الصنبعة التقميرية و الحرف  .18
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نراخمة غير " الترويج في قطبع الصنبعة التقميرية و الحرف"، )2008(نحنر ةشير لشرور  .19

  .ننشورة

الجمسبت الوطنية األولى حول آفبق تننية "، ) 1997(وسارة السيبحة و الصنبعة التقميرية ،  .20

  .الجساار –، ساعيبش لمطةبعة " 2005بحة و الصنبعبت التقميرية إلى غبية سنة السي

نخطط عنل نن "، ) 2003(وسارة النؤسسبت الصغيرة والنتوسطة و الصنبعة التقميرية  .21

شرلة إتصبالت و إشبرات ، : ، طةبعة " 2010أجل تننية نسترانة لمصنبعة التقميرية آفبق 

  .الجساار

 2008، التقرير السنوي لسنة  يرة و النتوسطة و الصنبعة التقميريةوسارة النؤسسبت الصغ .22

  . )وثيقة حلونية(،  2009، ألتوةر 

نخطط عنل جرير ) "2009(وسارة النؤسسبت الصغيرة و النتوسطة و الصنبعة التقميرية  .23

 .وثيقة راخمية" لتننية الصنبعة التقميرية و الحرف
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