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 في ظل النموذج االقتصادي االقتصادية و البيئية المالئمة تقييم :اعة التقليدية في الجزائرالصن

  .األخالقي االجتماعي 

Traditional handicraft in Algeria: Assessment of Economic and 

Environmental Relevance under the Socio-Economic and moral model 

  

  مخناش عصام                                         بن زعرور شكري            . د     

  مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية جيجل                        الجزائر - وزارة السياحة و الصناعة التقليدية      

 

 :ملخـــــــص

 دف هذه الورقة البحثية إىل دراسة تقييمية ملدى مالئمة  قطاع الصناعة التقليدية  و احلرف لتحقيق األداء االقتصادي و البيئي يف ظل
 .ملسؤولية االجتماعية للمؤسسةالنموذج االقتصادي االجتماعي األخالقي من خالل احرتامه ملفهوم ا

تسلط هذه الدراسة الضوء على قطاع الصناعة التقليدية  و احلرف باعتباره أحد البدائل الناشئة لتنويع االقتصاد اجلزائري، حيث تتطرق 
هذا التحليل على  اوال اىل اهم ابعاد املسؤوليةاالجتماعية للمؤسسة يف ظل النموذج االقتصادي االجتماعي األخالقي و من مث اسقاط

  .قطاع الصناعة التقليدية يف اجلزائر لتقييم درجة املالئمة

 لنشاطات احلرفية باجلزائرمالءمة ا تقييماجلزائر، قطاع الصناعة التقليدية يف ،  املسؤولية االجتماعية للمؤسسة: الكلمات المفتاحية

  .لتحقيق األداء االقتصادي و البيئي

Abstract :  

The aim of this paper is to evaluate the appropriateness of the traditional and crafts 
sector to achieve economic and environmental performance in light of the socio-
economic and moral model through its respect for the concept of corporate social 
responsibility. 

This study sheds light on the sector of handicrafts and crafts as one of the emerging 
alternatives to diversify the Algerian economy. It deals with the most important 
dimensions of the social responsibility of the institution under the socio-economic 
and moral model. 

Keywords :  the social responsibility of the institution , handicraft sector in Algeria, 

assess the suitability of craft activities in Algeria for economic and environmental 
performance. 
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  :تمهيـــــــد

أن لألنشطة ثبت للجميع لقد . ادية وسياسية واجتماعية هامةمنذ أكثر من عقدين أصبحت مسألة االستدامة قضية اقتص
اإلنتاجية آثار ضارة على البيئة من خالل انبعاث امللوثات أو استغالل املوارد الطبيعية مثل الوقود األحفوري والغابات ومصايد 

القدرة التنافسية للمؤسسات  بتآكلالقائل  ، النابع من النظرية االقتصادية للتوازن العام، و مل يعد الرأي. األمساك و حىت املياه
و قد نازع العديد من املؤلفني هذا الرأي  .على الشركات ذو بالتقليل هذه اآلثار  اليت يفرضهانتيجة للتكاليف اإلضافية 

  .Ambec et Lanoie, 2009(1(الذي يضع محاية البيئة واألداء االقتصادي يف موقف التضاد 

مبا ال يقبل جماال للشك أن مضار عدم االهتمام بتحسني األداء البيئي للشركات و تكلفته اكرب بكثري  و قد أكد التغري املناخي
ومع ذلك ، يشكل اخذ الشركات بعني االعتبار مثل هذه القضية  .من التكلفة املفروضة عليها للقيام بأعباء التحسني املطلوبة

  . (Aggeri et Cartelm, 2017)2 دارة التقليديةعلى املدى الطويل حتديا حقيقيا ألنه يتجاوز أفق اإل

و هلذه االعتبارات، تعرض النموذج االقتصادي التقليدي إىل عديد االنتقادات فيما يتعلق باألضرار النامجة عن النشاط 
يعترب رواد الفكر احلديث أن املؤسسة االقتصادية شريك يف التنمية املستدامة حيث أنه إضافة إىل . تاالقتصادي للمؤسسا

تعظيم الرحبية وجب عليها مراعاة معايري أخرى كحماية البيئة و العدالة االجتماعية املندرجة احرتاما ملا يعرف باملسؤولية 
  . االجتماعي األخالقي االجتماعية ملنظمات األعمال ضمن النموذج االقتصادي

تشري هذه القضايا إىل أن الشركات تتطور يف بيئة طبيعية، و من مث تشجع خمتلف أصحاب املصلحة على ممارسة مزيد من 
وحىت لو كانت املشاريع الصغرية ومتوسطة احلجم ال تتسبب بشكل فردي إال . الضغط على الشركات لتحسني أدائها البيئي

ومن احملتمل أن . ئيل مقارنة ببعض الشركات الكبرية ، فمن املرجح أن يظل جمموع كمية آثارها كبريايف إحداث تأثري بيئي ض
 ,Worthington & Patton(يعكس التأثري البيئي العام للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حجم مكانتها يف االقتصاد 

تتجه حنو االلتزام باملسؤولية االجتماعية بفعل  و قد دفعت هذه االنتقادات باملؤسسات الصغرية واملتوسطة ألن.3) 2005
طبقها املنظمات الكربى، و كذا القوانني و التشريعات اليت جتربها على تبين نفس أمناط  تأثرها باملمارسات و املعايري اليت 

  .  التسيري

ورت طبيعة هذا املفهوم مبرور لقد تط .تنبثق املسؤولية االجتماعية للشركات كمفهوم مفتوح ومتعدد األشكال وحتت اإلنشاء
اليوم، أصبح مفهوم املسؤولية االجتماعية شديد االرتباط مبفهوم . الوقت ، اعتماًدا على السياقات املؤسسية الوطنية والدولية

و ". مسامهة األعمال يف التنمية املستدامة"التنمية املستدامة، حىت أن البعض يعرف املسؤولية االجتماعية للشركات على أا 
التنمية "من مث فاإلمجاع ظاهر على أن مسؤولية االجتماعية للشركات ال ميكن فصلها يف الوقت احلايل عن مصطلح 

لقد مت تكريس هذا االرتباط  تكريسه العاملي يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف ريو دي جانريو يف ". املستدامة
ينبغي على التجارة و " الصادر من هذا املؤمتر على أن  21نص جدول أعمال القرن ، ي 3-30ويف مادته . 1992عام 

التنمية ". أمر بالغ األمهية للتنمية املستدامة ... الصناعة ، مبا يف ذلك الشركات متعددة اجلنسيات، أن تدرك أن اإلدارة البيئية 
الصائب االعرتاف بأن التنمية هي أولوية بالنسبة لبلدان العامل  من. املستدامة هي التنمية اليت تتسق مع االحتياجات املستقبلية

ومن مث ، تُقاس املسؤولية  ؛ 4)1992األمم املتحدة ، . (الثالث ، لكن جيب أخذ العواقب البيئية للتنمية بعني االعتبار
دالة االجتماعية ، واالستدامة البيئية االزدهار االقتصادي ، والع: االجتماعية للشركات مقابل الركائز الثالث للتنمية املستدامة

)Quairel et Capron, 2013 (5.  
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يف هذا الصدد، تربز نشاطات الصناعة التقليدية و احلرف باعتبارها جزء ال يتجزأ من النسيج االقتصادي، يقع عليها من 
التقليدية و احلرف متثل يف  نشاطات الصناعة. الواجبات ما يقع على غريها، حسب حجمها و حسب اإلمكانيات املتاحة هلا

 12املؤرخ يف 18 -01من القــــــــانون  7، 6، 5، 4مضموا مؤسسـات اقتصادية متوسطة، صغرية و مصغرة طبقا للمواد 
يكتسي قطاع الصناعة التقليدية أمهية بالغة . املتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة 2001ديسمرب 
د خمتلف اسرتاتيجيات التنمية احمللية بفضل سالسة اندماجها يف دينامكية التنمية الوطنية اندماجا يهدف إىل تنمية يف جتسي

تتميز هذه النشاطات بثالث خصائص ال جتتمع يف غريها، حيث  و. االقتصادية واالجتماعية و حىت الثقافية متوازنة بأبعادها
دعمه بفضل مسامهتها يف الناتج احمللي اخلام و يف التشغيل، إضافة إىل كوا تعد صناعة يدوية تصون منو االقتصاد و ت

نشاطات ترتقي مبعيشة اتمع حني توفر مصادر الدخل ألفراده و متكن شبابه من احلصول على املهارات الالزمة لالندماج 
تبار أن احلرف التقليدية أغلبها و هي تراث جيسد هوية الشعب على اع  .6)2017بن زعرور، (.االجتماعي و االقتصادي

موروثة تعرب عن جمموع اخلربات واملمارسات اليت ورثها احلرفيون عن آبائهم و تدخل يف سياق املعارف التقليدية وأشكال 
 . OMPI,2015(7(التعبري الثقايف التقليدي اليت ينبغي محايتها 

ة االجتماعية لألنشطة احلرفية الصغرية و أعماهلا يف هذا اال ضئيلة إن معرفتنا بالعوامل اليت تشكل القرارات البيئية و املسامه
لذلك، سوف حناول من خالل هذه الورقة تقييم مدى مالئمة نشاطات الصناعة التقليدية و احلرف باجلزائر لتحقيق . جدا

تبارها التطبيق العملي للتنمية األداء االقتصادي و البيئي من خالل احرتامها ملفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسة، باع
هل النشاطات  :، و ذلك دف اإلجابة على التساؤل الرئيسي اآليت8املستدامة داخل املؤسسة و شكل من أشكال حتقيقها

 الحرفية بالجزائر مالئمة لتحقيق معادالت التنمية المستدامة التي تضمن النمو االقتصادي و الحفاظ على البيئة ؟ ،
 :ض النقاط التاليةحيث سنقوم بعر 

 ).إطار نظري(املسؤولية االجتماعية للمؤسسة يف ظل النموذج االقتصادي االجتماعي األخالقي  �
 ...).مفاهيم، مؤهالت(قطاع الصناعة التقليدية يف اجلزائر  �
 .تقييم مالءمة النشاطات احلرفية باجلزائر لتحقيق األداء االقتصادي و البيئي يف ظل املسؤولية االجتماعية �

  :المسؤولية االجتماعية للمؤسسة في ظل النموذج االقتصادي االجتماعي األخالقي -أوال

يف ظل الفكر االقتصادي احلديث أضحت املؤسسة االقتصادية شريك يف التنمية املستدامة ، حيث بالرغم من توجهها 
ى كحماية البيئة و العدالة االجتماعية و التقليدي املبين أساسا على تعظيم رحبية أعماهلا وجب عليها مراعاة معايري أخر 

   . بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسة، و هذا ما يندرج ضمن ما يعرف ...غريمها

 :مراحل نشأة و تطور مفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسة - 01

  :9يةاآلت  )03(ميكن إجياز نشأة و تطور مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسة من خالل املراحل الثالثة 
يف هذه املرحلة كانت املسؤولية األساسية لألعمال هي : 1920 – 1800مرحلة إدارة تعظيم األرباح  - 01 – 01

ما هو جيد لي جيد ''تعظيم األرباح و التوجه حنو املصلحة الذاتية الصرفة، و اعتبار النقود و الثروة أكثر أمهية ، و رفع شعار 

  .''للبلد
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خالل هذه الفرتة كانت مسؤولية :اية، من أواخر العشرينات حتى بداية الستينات مرحلة إدارة الوص - 02 – 01
األعمال األساسية هي حتقيق الربح املالئم الذي حيقق املصلحة الذاتية و مصاحل األطراف األخرى مثل املسامهني و العاملني، 

ما هو جيد للشركات جيد '' يف هذه الفرتة فهو  فكان اعتبار النقود و الثروة مهمة لكن أيضا األفراد مهمون ، أما الشعار

  .''لي

خالل هذه املرحلة تقوم : مرحلة إدارة نوعية الحياة، من أواخر الستينات حتى الوقت الحاضر - 03 – 01
املسؤولية األساسية لألعمال على أن الربح ضروري ، و لكن األفراد أهم من النقود، و هذا حيقق املصلحة اخلاصة للشركة و 

  .''ما هو جيد للمجتمع جيد للبلد'' صاحل املسامهني و اتمع ككل، الشعار خالل هذه الفرتة هو م

هنــاك عدة تعـاريف للمسؤوليــة االجتماعيــة للمؤسسة تنقسم أساسا   :تعريف المسؤولية االجتماعية للمؤسسة - 02
تعريفا إىل غاية  37قتصاد و اإلدارة  و اليت تتعدى ، فنجد التعاريف املقرتحة من طرف الباحثني يف علم اال)02(إىل توجهني 

  .، كما جند التعاريف الصادرة عن املنظمات و اهليئات الدولية10حسب حبث صادر عن الباحث آرشي كارول 2010

قعه كل ما يتو '' املسؤولية االجتماعية للمؤسسة على أا  اعترب 11فباحلديث عن التعاريف األكادميية جند أن الباحث كارول
، كما عرفها األكادميي الفرنسي كريستيان ''.اتمع من املنظمات يف النواحي االقتصادية، التشريعية، األخالقية و التقديرية

األخد بعني االعتبار بصفة طوعية االهتمامات االجتماعية و البيئية من ''  على أا  12Christian Brodhagبرودهاق 
طاهر ، إضافة تعريف الباحثني ''شطتها التجارية و كذلك يف عالقاا مع أصحاب املصاحلطرف املؤسسات أثناء أدائها ألن

التزام واجب من جانب منظمات األعمال جتاه اتمع '' الذي جاء فيه أن املسؤولية االجتماعية  13صالح العامريو الغالبي 
الشرائح و جمسدة إياها بصور يغلب عليها طابع االهتمام بشرائحه املختلفة ، آخدة بعني االعتبار التوقعات بعيدة املدى هلذه 

  .''بالعاملني و البيئة شرط أن يكون هذا التوجه طوعا و متجاوزا االلتزامات املنصوص عليها قانونا

حيث اعترب ) UNCTAD(فلعل أمهها تعريف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنمية  14أما تعاريف املنظمات و اهليئات
تشكل إجراءات تدمج مبوجبها منظمات األعمال الشواغل االجتماعية يف سياساا و '' ية االجتماعية للمؤسسة املسؤول

عملياا املتصلة بأعماهلا التجارية ، و يشمل ذلك الشواغل البيئية و االقتصادية و االجتماعية ، و يشكل االمتثال للقانون 
'' و أيضا تعريف البنك الدويل حيث جاء فيه . ''عني على منظمات األعمال مراعاا احلد األدىن من االلتزام باملعايري اليت يت

جمتمع األعمال باملسامهة يف التنمية االقتصادية املستدامة من خالل العمل مع املوظفني ) أو واجب(املسؤولية االجتماعية التزام 
" كل يكون األمر جيدا للتنمية واألعمال كليهما يف أن واحدوأسرهم واتمع احمللي واتمع ككل لتحسني جودة احلياة ، بش

)Petkoski & Twose,2003(15 . االتزام مؤسسات األعمال '' إضافة إىل تعريف الغرفة التجارية الدولية على أ
  .''الطوعي بإدارة أنشطتها على حنو مسؤول

 :أبعاد المسؤولية االجتماعية للمؤسسة - 03

أن العديد من املنظرين والباحثني التجريبيني استخدم منوذج كارول   Schwartz & Carroll(16 ,2008(يربز 
مبجاالته األربعة بشعبية كبرية مما يشري أن استخدام هذا اإلطار  Carrollللمسؤولية االجتماعية للشركات، حيث حظي هرم 

رًا لقبول وتأثري هذه املقاربة للمسؤولية و نظ. يظل منوذًجا رائًدا للمسؤولية االجتماعية للشركات يف القضايا االجتماعية
  .االجتماعية ، فقد يكون من املناسب إعادة فحص منوذجه الستخدامه يف وضع تصور للمسؤولية االجتماعية للشركات
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التناسب الطبيعي بني فكرة املسؤولية االجتماعية للشركات و  Carroll, 1991(17(يف إطار النموذج األخالقي يربز 
يساهم مصطلح أصحاب املصلحة يف توضيح مفهوم املسؤوليات االجتماعية عن طريق  حة يف املنظمة حيثأصحاب املصل

يف سياق هذه . حتديد اموعات أو األشخاص الذين ينبغي على املسؤولية االجتماعية للشركات أن تأخذهم بعني االعتبار
اإلدارة غري األخالقية : ية رئيسية  يف إدارة الشركاتثالثة مناهج أخالق) Carroll, 1991(املقاربة األخالقية، حيدد 

) immoral management ( واإلدارة بدون أخالق ،)amoral ( واإلدارة األخالقية ،)moral .( تتسم اإلدارة
تم هؤالء يه .غري األخالقية باملديرين الذين تشري قرارام وأفعاهلم وسلوكهم إىل معارضة نشطة ملا يعترب صحيًحا أو أخالقًيا

املديرون فقط برحبية وجناح مؤسستهم أو جناحهم، فهم يرون املعايري القانونية كحواجز أو عوائق جيب على اإلدارة التغلب 
 .وتتمثل إسرتاتيجيتهم يف استغالل الفرص لتحقيق مكاسب شخصية أو شركات. عليها إلجناز ما تريده

ديرون  يف هذه احلالة ليسوا أخالقني وال غري أخالقني، إم ليسوا حساسني امل. النوع الرئيسي الثاين هو اإلدارة بدون أخالق
. يفتقر هؤالء املدراء إىل اإلدراك األخالقي أو الوعي. حلقيقة أن قرارام التجارية اليومية قد يكون هلا آثار ضارة على اآلخرين

أو قد يكونون فقط مهملني أو غري مبالني بآثار . أخالقيأي أم خيوضون حيام التنظيمية وال يعتقدون أن أفعاهلم هلا بعد 
قد يكون هؤالء املديرون حسين النية ، ولكن ال يرون أن قرارام وأعماهلم التجارية قد تؤذي . أفعاهلم على أصحاب املصلحة

  .هؤالء الذين يتعاملون معهم

ة ، يتم استخدام املعايري األخالقية اليت تلتزم مبستوى عال يف اإلدارة األخالقي. اإلدارة األخالقية هي النهج األخالقي الثالث
ال يتقيد املدراء األخالقيون باملستويات املرتفعة واملقبولة من السلوك املهين فحسب ، بل إم عادًة ما . من السلوك الصحيح

كن فقط ضمن حدود املبادئ القانونية يريد املدراء األخالقيون أن يكونوا مرحبني ، ول. جيسدون القيادة يف القضايا األخالقية
يف إطار هذا النهج ، فإن التوجه هو تطبيق القانون و . واألخالقية السليمة ، مثل العدالة والعدالة ومراعاة األصول القانونية

وق ما يُنظر إىل القانون على أنه احلد األدىن من السلوك األخالقي واألفضل واهلدف هو العمل بشكل جيد ف. روح القانون
  .ينص عليه القانون

يتضمن أربعة أنواع من  اىل وضع هرم املسؤولية االجتماعية للشركات) Carroll, 1991(و قد أدى هذا التحليل بالباحث 
ميكن . االقتصادية والقانونية واألخالقية واخلريية: املسؤوليات االجتماعية تشكل يف جمموعها املسؤولية االجتماعية للشركات

  :هلذا املفهوم كما يلي 18بعاد األربعة األساسيةتلخيص األ
حيث متارس منظمة األعمال أنشطة اقتصادية لتحقيق الكفاءة و الفعالية ، و  :البعد االقتصادي - 01 – 03

. ــــةتستخدم املوارد بشكل رشيد لتنتج سلع و خدمات بنوعية راقية، و توزع العوائد بشكل عــــــادل على عوامل اإلنتاج املختلفـــ
  .بتحقيق ذلك تكون قد حتملت مسؤولية اقتصادية

حيث يندرج يف هذا اإلطار اإللتزام الواعي و الطوعي بالقوانني و التشريعات احلاكمة  :البعد القانوني - 02 – 03
  .ملختلف اجلوانب يف اتمع، سواء كان يف االستثمار أو األجور أو العمل أو البيئة أو املنافسة أو غريها

و هو البعد اليت تراعي من خالله منظمة األعمال اجلانب األخالقي يف كل قراراا و  :البعد األخالقي - 03 – 03
  .مسارها يف الصناعة اليت تعمل فيها جتنبا ألي ضرر قد يلحق باتمع



 6 ا����� 

 

ريية اليت و هو البعد الذي يشمل على التربعات و اهلبات و املساعدات االجتماعية اخل :البعد الخير - 04 – 03
ختدم اتمع و ال دف إىل الربح ، كما قد تتبىن املنظمة يف هذا اإلطار قضية أساسية من قضايا اتمع و تعمل على دعمها 

  .و متابعتها
 :  19نطاق المسؤولية االجتماعية - 04

مهيها، و من مث ال تقتصر سبق أن أوضحنا أن املقصود باملسؤولية االجتماعية ليس فقط التزام الشركات بتحقيق أرباح ملسا
وقد شدد املفهوم على أن . املسؤولية جتاه االقتصاد فقط، ولكن متتد لتشمل البيئة والعاملني وأسرهم وفئات أخرى من اتمع

مسامهة الشركات يف رفاهية اتمع ال يتكون فقط من خالل حتقيـق القيمة االقتصادية، ولكن يشمل حتقيق القيمة يف عدد من 
خلق القيمة من خالل إنتاج السلع واخلدمات ، ومن خالل خلق فرص العمل ومصادر الدخل، حبيث تكون : االت ا

يوضح اجلدول التايل أهم النطاقات  .عالقات العمل سليمة وتضمن الصحة والسالمة للعاملني و حتافظ على البيئة الطبيعية
 .لشركاتاليت ميكن إدراجها حتت مفهوم املسؤولية االجتماعية ل

  .نطاق المسؤولية االجتماعية :01الجدول 

  االلتزامات  اجلانب
  

  الثقايف
 .دعم التطور الثقايف و احلضاري �
 .نشر ثقافة االلتزام باألنظمة و القوانني يف اتمع �
  .تعزيز الثقافة الوطنية و التارخيية و دعم التواصل الثقايف العاملي �

  
  االجتماعي 

 .ني و الثقافات املختلفةاحرتام األنظمة و القوان �
 .تعزيز القيم األخالقية و التكافل االجتماعي �
 .مواجهة الكوارث و األزمات �
  .دعم األنشطة الرياضية و الصحية �

  
  البيئي

 .املمارسات البيئية الصحيحة يف العملية اإلنتاجية �
 .تطوير بيئة العمل �
  .االلتزام البيئي على املستوى احمللي و العاملي �

  
  االقتصادي

 .دعم األنشطة االقتصادية االجتماعية �
 .االلتزام باألنظمة و القوانني يف ممارسة العملية االقتصادية �
  ).التدريب، مبدأ تكافؤ الفرص و املساواة(االهتمام باملوظفني  �

  
  القانوين

 .االلتزام بالقوانني احمللية و الدولية أثناء ممارسة النشاط االقتصادي �
  .ر لإلطالع عليهاالشفافية يف نشر التقاري �

 مقدم وهيبة، تقييم مدى استجابة منظمات األعمال يف اجلزائر للمسؤولية االجتماعية دراسة تطبيقية على عينة من: المصدر
مؤسسات الغرب اجلزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم 

 . 83، ص 2014 – 2013ة وهران، السنة الدراسية التسيري، جامع
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 :المسؤولية االجتماعية بين التنمية االقتصادية و الحفاظ على البيئة - 05

  : المسؤولية االجتماعية و التنمية االقتصادية - 01 – 05

 أا ضرورة'' على املستدامة التنمية عرفت حيث ، املستدامة التنمية مبفهوم وثيقا ارتباطا للمؤسسة االجتماعية املسؤولية ترتبط
اعتربت  حيث ''20املستقبل و احلاضر ألجيال البيئية و التنموية احلاجات متساو ضوء على حبيث حتقق التنمية يف احلق إجناز

  .لتحقيقها أداة و املؤسسة داخل املستدامة للتنمية عمليا تطبيقا االجتماعية املسؤولية
نتاج لتوثيق الشراكة يف التنمية االقتصادية و االجتماعية بني الدولة و القطاع اخلاص لبناء أما مفهوم املسؤولية االجتماعية فهو 

مستقبل أفضل لألجيال القادمة، حبيث يتضمن هذا املفهوم مسامهة منظمات األعمال يف يئة و توفري كل متطلبات حتقيق 
فرص عمل و توفري بيئة عمل صحية و آمنة جنبا إىل جنب  التنمية االقتصادية من خالل االستثمار يف املوارد البشرية و خلق

فاملسؤولية االجتماعية تعين أداء منظمة األعمال لكل . مع حل املشكالت االجتماعية و البيئية و تعزير التنمية املستدامة
ع من مستهلكني و عمال و واجباا االقتصادية و التنموية و االجتماعية باالعتماد على معايري مثالية ختدم كل أطياف اتم

إن خلق مناخ مالئم اقتصاديا و اجتماعيا من خالل مراعاة حقوق كل أصحاب املصلحة . موردين و حكومة و جمتمع مدين
  .  يؤدي حتما إىل حتقيق التنمية االقتصادية 

قة بالنمو االقتصادي تربز لتحليل االرتباط بني بعض مؤشرات املسؤولية االجتماعية للشركات وتطور بعض املتغريات املتعل
على دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن النتائج اليت مت  Espigares & López, 2006(21(دراسة قام ا 

احلصول عليها ال تضمن أن املسؤولية االجتماعية للشركات تعترب عامًال حمدداً للنمو االقتصادي ، ولكنها تكشف عن وجود 
هذا االرتباط ملحوظ بشكل خاص . ؤشرات املسؤولية االجتماعية للشركات ومؤشرات النمو االقتصاديارتباط إجيايب بني م

وتظهر االرتباطات اإلحصائية بشكل أكرب يف االحتاد األورويب ، حيث تظهر . يف حاالت التنافسية ومؤشرات استقرار األسعار
و من مث ميكن ترمجة التأثري االقتصادي للمسؤولية . ت العامةمؤشرات االستدامة أيًضا تطورًا إجيابيًا يتفوق على املؤشرا

عالوة على ذلك ، من وجهة نظر االقتصاد الكلي ، . االجتماعية إىل تأثريات مباشرة وغري مباشرة على الشركات اليت متارسها
لعوامل اإلنتاج واملوارد ميكن االفرتاض أن عددًا حامسًا من الشركات املسؤولة يف االقتصاد سوف حيوهلا إىل نقطة جذب 

  . األخرى
  : المسؤولية االجتماعية و الحفاظ على البيئة - 02 – 05

تعترب محاية البيئة من أبعاد املسؤولية االجتماعية من خالل احلفاظ على املوارد الطبيعية من التدهور و ضمان حق األجيال 
محاية البيئة من خالل السعي املتواصل لتحسني أدائها البيئي، القادمة ، حيث ميكن ملنظمات األعمال أن تلعب دورا بارزا يف 

و استخدام تقنيات و أساليب احلد من التلوث و اإلنتاج األنظف خاصة يف األسواق النامية، حيث تضعف البنية املؤسسية 
  .الالزمة لإلدارة البيئية السليمة، و حيث تغيب التشريعات البيئية، أو يتم الرتاخي يف تنفيذها

غري أن هذه .بصفة عامة، تشمل التنمية املستدامة ثالثة أهداف االزدهار االقتصادي والعدالة االجتماعية واجلودة البيئية
األهداف الثالثة ختلق توترات، مما يعين صعوبة التوفيق بني املصاحل املتضاربة يف كثري من األحيان ، وبالتايل تفرض البحث عن 

و من مث قد يعترب هدف احلفاظ على البيئة من شركات . قد تليب خمتلف فئات أصحاب املصلحةاملقايضات والتنازالت اليت 
  .Quairel,2006(22(تبحث عن الربح هدفاً بعيد املنال ، أو رمبا هدفا طوباويا 
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بكل موضوعية  Yedde & Farhoud, 2014(23(يتساءل بعض الباحثني . لكن هذا املسعى ال خيلوا من صعوبات
و السبب، أن إدخال املمارسة البيئية يف ااالت الصناعية يفرتض أن تكون . املستدامة مرحب ا يف املنظمات؟ هل التنمية

ومع ذلك ، يبدو أن السياقات التنظيمية تتميز . الشركات مستعدة ملراجعة أساليبها وطرق إنتاجها وفًقا لتطورات البيئة املختلفة
وبالتايل ، ال تشكل أرضية مواتية لتنفيذ نظام اإلدارة البيئية . مواتية ملثل هذا التحديبالعديد من أوجه القصور ، ال تبدو 

)Boiral, 2005(24 . 

  :المسؤولية االجتماعية و التنمية المستدامة - 03 – 05

البيئية يف املسؤولية االجتماعية و التنمية املستدامة مفهومان متقاربان جدا، فاألول يعين دمج االهتمامات االجتماعية و 
 قبل من االقتصادية التنمية عرفت. النشاطات التجارية و الثاين يعين التوفيق بني اجلوانب االقتصادية و االجتماعية و البيئية

 والسلوكية االجتماعية اهلياكل يف جذرية تغريات إجراء تتضمن األبعاد، متعددة عملية'' أا على سالمة إبراهيم رمزي الباحث
 الدخل توزيع يف العدالة وحتقيق االقتصادي، النمو معدالت زيادة مع إىل جنب، جنبا واإلدارية، السياسية والنظم والثقافية،
 املسؤولية ملبادئ احرتامها األعمال عند منظمات إليه تصبو ما وهذا ، ''25جمتمع ما يف املطلق الفقر جذور واستئصال الوطين،

 العاملون، املالكون،(املصلحة  أصحاب كل حقوق مراعاة من خالل اجتماعياو  اقتصاديا مالئم مناخ خللق االجتماعية
  .)...اخلاصة االحتياجات والفئات ذات األقليات املنافسون، احلكومة، احمللي، اتمع الزبائن،

أصبحت اآلن على كل حال، و رغم أن تعاريف املسؤولية االجتماعية للشركات كثرية، إال أن املسؤولية االجتماعية للشركات 
ومن مث يتم تقدمي املسؤولية االجتماعية . للشركات يف التنمية املستدامة" املسامهة الطوعية"مقبولة على نطاق واسع باعتبارها 

فهي دف إىل توفري استجابة على : للتنمية املستدامة" اجلزء التنظيمي"، أو حىت " عنصر األعمال"للشركات حالًيا على أا 
لعل امهها هل هي قادرة . لكن الكثري من األسئلة تطرح على هذا املستوى .لألزمة البيئية واالجتماعية العاملية مستوى الشركة

على ثين أو حتدي التنظيم النيوليربايل وتشكيل منطق التنمية املستدامة؟ يطرح هذا السؤال بطريقة أكثر مشولية قدرة املسؤولية 
  .Bodet & Lamarche, 2013(26(الرأمسالية  االجتماعية للشركات على تغيري تنظيم

      : قطـــــــــــاع الصناعة التقليدية بالجزائر :ثــــــــــــانيا

حيتل قطاع الصناعة التقليدية مكانة هامة داخل اتمع نظرا للدور الفعال الذي يلعبه على خمتلف األصعدة، حيث أن 
من دول العامل نظرا للدور احملوري الذي يلعبه على أكثر من صعيد خاصة انه يكرس  اجلزائر أولته أمهية كبرية على غرار الكثري

إعادة االعتبار لالستثمار اخلاص جبميع أنواعه يف سياق بعث األنشطة الصغرية واملتوسطة اليت متتاز بقدرة كبرية على التأقلم 
أن هذا القطاع يرفع، يف اجلزائر، العديد  27)2009، بن زعرور(يربز  .السريع مع التغريات اليت يشهدها النشاط االقتصادي

من التحديات و الرهانات االقتصادية و االجتماعية أمههما اإلسهام الفعلي يف إحداث مناصب الشغل، املشاركة يف جمهودات 
 .التقليل و احلد من التبعية االقتصادية و املسامهة يف التنمية احمللية و حتقيق االستقرار

 
  :  ة حول الصناعة التقليدية و الحرفمفاهيم عام - 01

  :ما يلي خالل من 28اجلزائري للتشريع طبقا عرض املفاهيم األساسية املتعلقة بالصناعة التقليدية و احلرف ميكن

  :تعريف الصناعة التقليدية و الحرف - 01- 01

، هــي  )05املــادة (ف حيــدد القواعـد الــيت حتكـم الصــناعة التقليديــة واحلـر  1996ينــاير 10املـؤرخ يف  96/01طبقـا لألمــر 
كــل نشــاط إنتــاج أو إبــداع أو حتويــل أو  تــرميم فــين أو صــيانة  أو تصــليح أو أداء خدمــة  يطغــى عليــه العمــل اليــدوي وميــارس 
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الصــناعة التقليديــة و الصــناعة : دائمــة، يف شــكل مســتقر، أو متنقــل، أو معرضــي، يف أحــد اــاالت اآلتيــة بصــفة رئيســية و
  .اعة التقليدية احلرفية إلنتاج املواد، الصناعة التقليدية احلرفية للخدماتالتقليدية الفنية، الصن

 :كيفيات ممارسة النشاط الحرفي - 02- 01
احلريف و احلريف : حيث مييز التشريع اجلزائري بني ثالث مستويات من التأهيالت: حرفي فردي - 01 - 03 –02

  .املعلم و الصانع

حيدد القواعد اليت حتكم الصناعة  1996يناير  10خ يف املؤر  96/01من األمر  10حسب املادة : الحرفي �
التقليدية واحلرف، احلريف كل شخص طبيعي مسجل يف سجل الصناعة التقليدية واحلرف، ميارس نشاطا تقليديا كما هو حمدد 

  .مسؤوليته  يثبت تأهيال ويتوىل بنفسه مباشرة تنفيذ العمل، وإدارة نشاطه وتسيريه وحتمل من هذا األمر، 05يف املادة 
كل حريف مسجل يف سجل الصناعة التقليدية و احلرف يتمتع مبهارة تقنية خاصة و تأهيل عال يف : الحرفي المعلم �

 .حرفته، و ثقافة مهنية

 .كل عامل أجري له تأهيل مهين مثبت: الصانع �

شركة مدنية يكوا تعاونية الصناعة التقليدية و احلرف : تعاونية للصناعة التقليدية و الحرف - 02 - 03 –02
  .أشخاص و هلا رأس مال غري قار و تقوم على حرية انضمام الذين يتمتعون مجيعا بصفة احلريف

دف تعاونية الصناعة التقليدية و احلرف إىل اجناز كل العمليات و أداء كل اخلدمات اليت من شأا أن تساهم بصفة 
  .ترقية أعضائها و ممارسة هذه النشاطات مجيعا مباشرة يف تنمية النشاطات التقليدية و احلرف و يف

  :و منيز بني نوعني من املقاوالت: مقاولة للصناعة التقليدية و الحرف  -03 - 03 –02
تعترب مقاولة للصناعة التقليدية كل مقاولة مكونة حسب أحد األشكال املنصوص عليها : مقاولة الصناعة التقليدية �

 :اخلصائص التاليةيف القانون التجاري و تتوفر على 

 .ممارسة أحد نشاطات الصناعة التقليدية �

 .تشغيل عدد غري حمدد من األجراء �

إدارة يشرف عليها حريف أو حريف معلم أو مبشاركة أو تشغيل حريف آخر على األقل يقوم بالتسيري التقين للمقاولة  �
 .عندما ال يكون لرئيسها صفة احلريف

قاولة الصناعة التقليدية حسب مدونة نشاطات الصناعة التقليدية و نشاط حريف يف شكل م 13ميكن ممارسة 
  .احلرف

تعترب مقاولة حرفية إلنتاج املواد و اخلدمات كل مقاولة تنشأ : المقاولة الحرفية إلنتاج المواد و الخدمات �
 :وفق أحد األشكال املنصوص عليها يف القانون التجاري و تتوفر على اخلصائص التالية

ط اإلنتاج أو التحويل أو الصيانة أو التصليح أو أداء اخلدمات يف ميدان احلرف إلنتاج املواد أو ممارسة نشا �
 .اخلدمات

 . 10تشغيل عدد من العمال األجراء الدائمني أو صناع ال يتجاوز عددهم �
يـــة نشـــاط حـــريف يف شـــكل مقاولـــة حرف 22حرفيـــة إلنتـــاج املـــواد و  نشـــاط حـــريف قـــي شـــكل مقاولـــة 69 ميكـــن ممارســـة

  .حسب مدونة نشاطات الصناعة التقليدية و احلرفللخدمات 
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   : مؤهالت قطاع الصناعة التقليدية في الجزائر 02-
تضـم الصـناعة التقليديـة بـاجلزائر عـدة نشـاطات حرفيـة  : نشاطات الصـناعة التقليديـة و الحـرف بـالجزائر -02-01

وفر مــن خالهلــا خمتلــف االحتياجــات االســتهالكية و اخلدميــة ، حيــث متميــزة مــن خالهلــا تــربز ثقافــة و تقاليــد أهــل املنطقــة و تــ
باعتبارهــا املرجـــع األساســي لتســـجيل أي  29ميكــن عرضــها مـــن خــالل الرجــوع إىل قائمـــة نشــاطات الصــناعة التقليديـــة واحلــرف

  :ميادين نشاط كاآليت 03نشاط حريف موزعة على  338قطاع نشاط و تستجمع  24نشاط حريف و اليت تضم 
الصناعة التقليدية و الصناعة التقليدية   :نشاطات الصناعة التقليدية و الصناعة التقليدية الفنية  - 01 - 01 –02

الفنية مها كل صنع يغلب علية العمل اليدوي ،ويستعني فيه احلريف أحيانا بآالت لصنع أشياء نفعية أو تزيينية ذات طابع 
كما تعترب صناعة تقليدية فنية تتميز بأصالتها، وطابعها أإلنفرادي و .عريقةوتكتسي طابعا فنيا يسمح بنقل مهارة  تقليدي ،

 .إبداعها
 .نشاطات الصناعة التقليدية و الصناعة التقليدية الفنية :03الجدول 

  عدد النشاطات الحرفية  قطاع النشاط  الرقم  ميدان النشاط

  
  

الصناعة التقليدية و الصناعة 

  التقليدية الفنية

 10  غذائيةالمواد ال 01

 11  العمل على الطين، الجبس، الحجر، الزجاج و ما يماثلهم  02

  08  )بما في ذلك المعادن الثمينة(العمل على المعادن   03

  18  العمل على الخشب و مشتقاته و ما يماثله  04

  07  العمل على الصوف و المواد المماثلة  05

  04  العمل على القماش أو النسيج  06

  06  ل على الجلودالعم  07

  11  العمل على المواد المختلفة  08

 75  المجموع

  .من إعداد الباحثني باالعتماد على قائمة نشاطات الصناعة التقليدية و احلرف :المصدر
 

هي كل صـنع  إلنتاج املواد الصناعة التقليدية : نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية إلنتاج المواد -02 -01 –02
  .، ال تكتسي طابعا فنيا خاصا وتوجه للعائالت وللصناعة و للفالحةائية أو وسيطة هالكية عاديةملواد است
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  .نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية إلنتاج المواد :04الجدول 

عدد النشاطات   قطاع النشاط  الرقم  ميدان النشاط

  الحرفية

  
  
 
  

الصناعة التقليدية الحرفية 

  إلنتاج المواد

اإلنتاج و الصناعة أو التحويل المرتبطة بقطاع المناجم و  09

  المقالع 

10  

اإلنتاج و الصناعة أو التحويل المرتبطة بقطاع الميكانيك و   10

  الكهرباء

06  

  13  اإلنتاج أو التحويل المرتبطة بقطاع الحديد  11

  28  اإلنتاج أو الصناعة أو التحويل المرتبطة بالتغذية  12

  17  اج و التحويل المرتبطة بقطاع النسيج و الجلوداإلنت  13

اإلنتاج و الصناعة أو التحويل المرتبطة بقطاع الخشب   14

  التأثيث، الخردوات و األدوات المنزلية

20  

اإلنتاج و الصناعة أو التحويل المرتبطة بقطاع األشغال   15

  العمومية للبناء و مواد البناء

14  

  04  طة بقطاع الحليإنتاج المواد المرتب  16

  19  إنتاج المواد المختلفة 17

  131  المجموع

  .من إعداد الباحثني باالعتماد على قائمة نشاطات الصناعة التقليدية و احلرف :المصدر

هي جممل النشاطات اليت ميارسها احلريف و اليت  تقدم خدمة  : صناعة تقليدية حرفية للخدمات - 03 - 01 –02
   .التصليح  و الرتميم الفينخاصة بالصيانة أو 
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  .نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات :05الجدول 

عدد النشاطات   قطاع النشاط  الرقم  ميدان النشاط

  الحرفية

  
  

الصناعة التقليدية 

  الحرفية للخدمات

الخدمات المرتبطة بتركيب، صيانة، و الخدمة ما بعد البيع  18

الصناعية المخصصة لمختلف فروع النشاط  للتجهيزات و المعدات

  االقتصادي 

20 

الخدمات المرتبطة بتصليح و صيانة التجهيزات و المواد   19

  المستعملة في مختلف فروع النشاط االقتصادي و العائالت

57  

  06  الخدمات المرتبطة باألشغال الميكانيكية  20

، و زخرفة و تزيين الخدمات المرتبطة بالتهيئة، الصيانة، التصليح  21

المباني المخصصة لكل االستعماالت التجارية، الصناعية و 

  السكنية

27  

  07  الخدمات المرتبطة بالنظافة و صحة العائالت  22

  03  الخدمات المرتبطة باأللبسة  23

  12  الخدمات المختلفة  24

  132  المجموع

  .الصناعة التقليدية و احلرف من إعداد الباحثني باالعتماد على قائمة نشاطات :المصدر
 

  :  هياكل الدعم و الترقية   -02-02

 :تتمثل يف :هيــــــــاكل وطنية -01 -02 –02

ــــة و الجــــرف � ــــع  :30الغرفــــة الوطنيــــة للصــــناعة التقليدي هــــي مؤسســــة عموميــــة ذات طــــابع صــــناعي و جتــــاري تتمت
تقليدية و احلرف و ذه الصفة تنبثق أجهزا املنتخبة من بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل و تتكون من غرف الصناعة ال

  .األجهزة املنتخبة لغرف الصناعة التقليدية و احلرف ، مقرها باجلزائر العاصمة

هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و جتاري تتمتع بالشخصية املعنوية و  :31الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية �
احلفـــاظ علـــى جممـــل النشـــاطات املتعلقـــة بالصـــناعات التقليديـــة و الفنيـــة و ترقيتهـــا و تنشـــيطها و االســـتقالل املـــايل ـــدف إىل 

 .توجيهها و تطويرها

 :تتمثل يف :هيــــــــاكل محليــــــــــة -02 -02 –02

ـع صنـاعي و جتاري تتمتع بالشخصية ـات عموميـــة ذات طابـهي مؤسس :32غرف الصناعة التقليدية و الحرف �
وية و االستقالل املايل و اليت تعد منتدى لتمثيل املهن احلرفية و متثل الشريك األمثل للسلطات احمللية و الوطنية يف كل املعن

  .امليادين اليت تعىن بتنمية قطاع الصناعة التقليدية و احلرف ، و تتكون من جهاز إداري و آخر منتخب
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دور : ف الصـناعة التقليديـة و احلـرف ، حيـث تتمثـل يفو هي فضـاءات تقـوم بتسـيريها غـر  :فضاءات ترقوية أخرى �
الصــناعة التقليديــة، مراكــز الشــراء، مراكــز الصــناعة التقليديــة، مراكــز املهــارات احملليــة، ورشــات التكــوين و اإلنتــاج، مراكــز دمــغ 

 .الزرايب، السويقات، مراكز العرض و البيع، مراكز االمتياز، مراكز تقنية، قرى الصناعة التقليدية
 .عدد هياكل الدعم و الترقية المحلية لقطاع الصناعة التقليدية بالجزائر :06الجدول 

 2016 سنة 2009 سنة 2003 سنة  1997 سنة 1992 سنة  هياكل الدعم و الترقية

 48 48  31  20  08  غرف الصناعة التقليدية و الحرف

  82  44  /  /  /  الفضاءات الترقوية األخرى

الغرفة الوطنية : ني باالعتماد على إحصائيات وزارة السياحة و الصناعة التقليدية،كتابمن إعداد الباحث :المصدر
 .2009، 02، الطبعة 2009 –1962للصناعة التقليدية و احلرف، تطور قطاع الصناعة التقليدية و احلرف يف اجلزائر

    : إحصائيات النشاطات الحرفية  - 02-03

بناء على  31/12/2016حريف إىل غاية  ألف 336  دية على مستوى الوطنبلغ عدد املسجلني بسجل الصناعة التقلي
يعرف القطاع ارتفاع يف عدد اإلحصائيات املستقاة من وزارة التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعة التقليدية ، حيـــــث 

  % . 12النشاطات احلرفية املسجلة بنسبة زيادة متوسطة بلغت حوايل 
  .31/12/2016إلى غاية ات النشاطات الحرفية بالجزائر إحصائي:  07الجدول 

  2016إلى غاية   2015إلى غاية   محور النشاط

  107.847  101.378  فنية .ت.ص

  65.742  63.046  إلنتاج المواد .ت.ص

  163.014  153.414  للخدمات .ت.ص

  336.603  317.838  المجموع

 2016عة التقليدية لسنة وزارة التهيئة العمرانية و السياحة و الصنا :المصدر

مسح بتمكني احلرفيني  12/ 06 إن إدراج اجلمعيات املهنية ضمن قانون اجلمعيات : الجمعيات الحرفية - 02-04
مل يتم حلد اآلن إعداد إحصائيات للجمعيات املهنية احلرفية، . إنشاء مجعيات املهنية الناشطة يف جمال الصناعة التقليديةمن 

ت اجلمعيات االجتماعية و الثقافية و السياحية اليت تضع ضمن أهدافها و براجمها تطوير الصناعة لكن الساحة تعج مبئا
كانت هذه اجلمعيات و ال تزال تلعب دورا فعاال يف التعريف باملنتجات التقليدية و إبرازها ، و املسامهة يف إحياء و . التقليدية

و جتسد ذلك من خالل عمليات التكوين و التمهني اليت . طريق االندثارإعادة االعتبار لبعض احلرف اليدوية اليت كانت يف 
حملية إلبراز أمهية  تقدمها هذه اجلمعيات لفائدة الشباب و الفتيات يف خمتلف التخصصات احلرفية ، و إقامة خمتلف املعارض

مبختلف األعياد الدينية و األيام الوطنية و احملافظة على الرتاث الثقايف و احلريف و العمل على ترقيته و املسامهة يف االحتفال 
  .العاملية

كانت هذه اجلمعية وراء توقيع و تنفيذ . تعترب مجعية أيادي اجلزائر للفخارين و اخلزفيني من ابرز اجلمعيات احلرفية الوطنية
 اجلزائري واجلانب )غرافيااجل قسم( مبدريد كومبلوتنس جامعةبرنامج شراكة جزائري اسباين لتطوير نشاط الفخار و اخلزف بني 

 ملصلحة التخصص هذا يف اإلسبانية والدراية املعرفة بنقل جهة، من سمح،ت )و الصناعة التقليدية السياحة ووزارة ياديأ مجعية(
يت ال تعددةامل الفخار تقنياتب ، اآلثار علم جمال يفاخلرباء  خاصة ،اإلسبان إفادة املتخصصني ، أخرى ناحية ومن .اجلزائريني
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و كانت هلذه اجلمعية مسامهة مباشرة يف تطوير إجراءات االعرتاف برتبة احلريف املعلم . ال يزال حرفيو اجلزائر ميارسوا بامتياز
  .يف الفخار و اخلزف ألول مرة

مل حت اتصال يف النساء مجعية تدعمهن ةاجلزائري الصناعة التقليدية يف احلرفيات النساء من شبكة Res'Artكما تعترب 
. البالد واليات خمتلف يفحرفية نسائية  مجعية 50 و ةحرفي 400 من أكثر بتدريب املشروع قام. مشروع التمكني و التكوين

اخلربات  وتبادلبالتواصل  رفياتاحل نساءلل الشبكة عمل مسح. والتضامين االجتماعي االقتصاد بروح عرضرواق  الشبكة لدى
 عملية يف أنفسهم وتنظيم والدويل الوطين املستوى على تسويقهن وتطوير اجلزائرية احلرف لتنمية التدريباحلصول على و 

 أنفسهن ليعلن الرمسية غري التجارة من احلرفيات النساء إخراج هوو من أهداف الرئيسة هلذه الشبكة  .العادلة التجارة
  .والتقاعد االجتماعي الضمان من ويستفدن

  
  :مة النشاطات الحرفية بالجزائر لتحقيق األداء االقتصادي و البيئي في ظل المسؤولية االجتماعيةتـــــــقييم مالء -ثـــــــــالثا

  :تقييم مالئمة النشاطات الحرفية لتحقيق األداء االقتصادي في ظل المسؤولية االجتماعية - 01

قتصاديا و اجتماعيا مـن خـالل تعد الصناعة التقليدية باجلزائر قطاعا اقتصاديا قائما بذاته يساهم يف خلق مناخ مالئم ا 
  :مراعاة حقوق كل أصحاب املصاحل من خالل ما يلي

بإمكان قطاع الصناعة التقليدية أن يكون منوذجا مثاليا كعامل : المحافظة على ديمومة النمو االقتصادي - 01-01
صعب األزمــــات االقتصاديــــة، حيث لالستقرار االقتصــــادي بالبالد و حمرك للنمو لتميز نشاطاتـــه بعدة خصائــص تتحدى أ

تعترب االستثمارات احلرفيــة غري مكلفــة، جذابة للمدخرات، خالقة للثروة، تعتمد على اإلمكانيات و املوارد اإلنتاجية الذاتيـــة 
 كبريا جزءا اليدوية رفاحل إنتاجاجلزائر، يشكل  يف .املتاحـــة داخل كل جمتمع حملي و قابلة لالنتشار حىت ألصغر وحدة عمرانية

   .من االقتصاد احمللي

و تزداد أمهية اإلنتاج احلريف بسبب التحول إىل املزيد من استخدام اآلالت يف خمتلف فروع النشاط، خصوصا و أن القطاع قد 
ترقية  شهد عمليات منظمة لدعم اإلنتاج عرب إدخال استخدام التجهيزات اآللية املدعمة يف إطار الصندوق الوطين لدعم

و يف حني أثبتت دراسة الظرفية االقتصادية لقطاع الصناعة التقليدية اليت أجنزا الغرفة الوطنية . نشاطات الصناعة التقليدية
ميزات ضالة رأس مال االنطالق و مستوى غري عال من املهارات الفنية للحرفيني فان هذه اخلصائص حني يضاف إليها 

احلرفية كلها عوامل تؤكد أن حصة هذا القطاع  األعمال إلدارة واحلرية املنزل يف العمل على درةوالق خاصية مرونة أوقات العمل
   .يف الناتج احمللي اخلام اجلزائري متضي قدما حنو االرتفاع

لقطاع ميكن حتديد نسبة تقديرية ملسامهة الصناعة التقليدية يف االقتصاد الوطين باالستعانة بتقديرات اإلنتاج احمللي اخلام 

 اإلنتاج(االقتصادية  اتسابالصناعة التقليدية بناء على دراسة الظرفية االقتصادية املشار إليها سابقا، و باستخدام معطيات احل

 2015و  2005باستخدام معطيات سنيت . ONS,2017(33(اليت ينشرها الديوان الوطين لإلحصائيات ) الكلي اخلام

   0.57عة التقليدية يف االقتصاد الوطين رغم أا ال تزال ضئيلة إال أا ارتفعت من ميكن مالحظة أن نسبة مسامهة الصنا، 

مليار  208إىل  2005مليار دج سنة  9.367 مليار دج مقابل 54من (بني السنتني و خالل عشرية كاملة   %1إىل  %

طريقة احلساب و املتغري الذي  تبقى هذه املقارنات غري دقيقة الختالف. )2015مليار دج سنة   20.653  دج مقابل
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و لذلك تعترب . يتم املقارنة به، حيث سرتتفع نسبة املسامهة لو مت املقارنة باإلنتاج الداخلي اخلام بدال من اإلنتاج الكلي اخلام

أن هذا مسامهة الديوان الوطين لإلحصائيات جد منتظرة يف حتديد املؤشرات االقتصادية لقطاع الصناعة التقليدية السيما و 

اخلاصة بالصناعة التقليدية عند إعداده مسح سنة ) رمز النشاط احلريف (اجلهاز قد أدرج يف استمارة حتقيقاته املعطيات 

القطاع يف من احملتمل أن تكون حصة هذا ) حتديد القيمة املضافة للقطاع(عندما تكون املقارنة بني مقادير متناسبة . 2011

و عندئذ أيضا ميكن أن منر ملقارنات أكثر دقة و عمقا كحساب نسبة مسامهة القطاع . االقتصاد الوطين ضعف ما اشرنا إليه

  .يف اإلنتاج الوطين خارج احملروقات أو مقارنة تطور قيمته املضافة مقارنة بقطاعات اقتصادية أخرى

  :ة يف الناتج احمللي اخلاممسامهة قطاع الصناعة التقليديتقدير فيما يأيت 

  ,مساهمة قطاع الصناعة التقليدية بالجزائر في الناتج المحلي الخامتقدير :  08الجدول 

 2030توقعات  2016 2008  2005  السنة

 860 220  106  54  )ج.مليار د( PIBقيمة 

  . يديةمن إعداد الباحثني باالعتماد على إحصائيات وزارة السياحة و الصناعة التقل :المصدر
 

   :المساهمة في ترقية الشغل -02 –01

هذا القطاع الذي يقوم على . سبق و أن ذكرنا بعض الوظائف االقتصادية و االجتماعية اليت يؤديها قطاع الصناعة التقليدية
و رجال،   و هم أفراد، نساء .بسيط أيضاعند إطالق نشاطام أفراد مؤهالم التقنية بسيطة و رأمساهلم النقدي و العيين 

منتشرون يف كل املناطق النائية و املنعزلة و متعلمون و اقل تعليما، أصحاء و ذوي االحتياجات اخلاصة، كهول و شباب، 
قطاع ذه اخلصائص و املميزات ال ميكن إال أن ... احلدودية بل و يتواجدون يف األماكن الغنية و الفقرية على حد سواء

و احلقيقة أن قطاع الصناعة التقليدية و احلرف مرونة عالية يف التوظيف،  ميتلك .يف أي اقتصاديكون رافدا من روافد التشغيل 
اية سنة  باجلزائر املشتغلة الساكنةمن  %8.29حيث ميثل ما نسبته قوته األساسية تكمن يف قدرته الكبرية على التشغيل، 

وال شك أن القطاع عرف قفزة نوعية يف . ملعا 11.048.000مقارنة بعدد السكان املشتغلني الذي بلغ  2017
  .آنذاك %2.45حيث مل تكن حصته تتجاوز  2005مسامهته التشغيلية منذ سنة 

و تزداد شراهة احلرفيني لليد العاملة مع جتذر املقاوالت احلرفية يف النسيج االقتصادي الوطين حىت بات البحث عن العمال 
الشراهة مل جتد من يلبيها و يبقى سوق العمالة احلرفية يشكو النقص الفادح يف  هذه. املهرة شغال شاغال ملعظم احلرفيني

و قد برز هذا املشكل إىل مصاف األولويات بعدما متكنت أجهزة تشغيل الشباب من امتصاص عدد معترب . معروض العمل
 34)2016 �ن �ط
ف  و �ن ��ودة(قدم . من اليد العاملة املاهرة حني حولتها إىل مقاوالت مصغرة يف إطار ترقية العمل الذايت

از الوكالة الوطنية مؤسسة مصغرة لدى جه 42.301عرضا عن مؤسسات الصناعة التقليدية املصغرة املنشأة حيث تتجاوز 
مؤسسة مصغرة لدى جهاز الصندوق الوطين للتأمني على  10.455و  2015-1997لدعم تشغيل الشباب خالل الفرتة 

  .2016-2005البطالة خالل الفرتة 
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يف هذا السياق، يشتكي احلرفيون من نزيف حاد للعمالة احلرفية، إذ مبجرد أن يتحكم العاملون يف بعض مهارات اإلنتاج 
و من مث يغادرون مناصب عملهم لدى . أخذون هذه اخلربة احملدودة كمطية للحصول على إعانات إنشاء املؤسسات املصغرةي

يتعرض الكثري ممن مل يتمكن من التحكم يف كل مراحل العملية اإلنتاجية احلرفية . احلرفيني و يصبحوا مقاولني جدد يف السوق
  .إىل صعوبات مجة يف السوق

األحوال، ال يعترب إنشاء املقاوالت املصغرة يف الصناعة التقليدية يف إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب تطفال بأي حال من 
على القطاع، بل على العكس من ذلك هو هدف تسعى السلطات العمومية إىل حتقيقه بكل قوة و قد حتقق من هذا اهود 

ة كما هو متعارف عليه يف أدبياا، و لعل هذا التعارض بني لكن قد تتعارض أهداف السياسات االقتصادي. نتائج مشجعة
و من مث ال بد من التفكري . هدف إنشاء املقاوالت و توفري اليد العاملة للمقاوالت القائمة احد األمثلة على املستوى اجلزئي

  .اولتيةيف إجراءات تشجع على األمرين، احلفاظ على اليد العاملة املاهرة دون تقليص الدافعية املق

و غين عن البيان، أن هذا املستوى من النتائج يف تشغيل اليد العاملة إمنا قد مت يف ظل تكيف احلرفيني إلنتاج مواد و خدمات 
و من مث فان قدرة القطاع على إنشاء مناصب شغل إضافية سوف تتسع حني تنجح سياسات . تستجيب للطلب احمللي

و حينئذ سوف تربز إىل الوجود الصناعة التقليدية املوجهة للسياح كالصناعة . نبالنهوض بالسياحة يف جلب السياح األجا
و معها أيضا سوف يربز نوع آخر من التشغيل و هو تشغيل بائعي التحف و التذكارات يف األماكن . التقليدية التذكارية

  .السياحية اليت مل تكن ضمن نطاق عمل احلرفيني حلد اآلن

  .الشغل المستحدثة في قطاع الصناعة التقليدية بالجزائرعدد مناصب :  09الجدول 

  2017إلى غاية   2016إلى غاية   2015إلى غاية   السنة

 866 414  399.424  375.490  الصناعة التقليدية و الفنية

 288 171  165.977  159.288  الصناعة التقليدية الحرفية إلنتاج المواد

 674 330  310.235  292.015  الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات

 828 916  875.636  826.793  المجموع

  . من إعداد الباحثني باالعتماد على إحصائيات وزارة السياحة و الصناعة التقليدية :المصدر
  

  : بعث روح المقاوالتية -03 –01

مبادرين جتريب أفكارهم املقاولتية تعترب الصناعة التقليدية مدرسة أوىل للمقاولة، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاين، تتيح لل
و عادة ما يبدأ تعلم التقاول احلريف من البيت على يد ربات البيوت، حيث تقوم الكثري من النساء يف بيون . بأقل خماطرة ممكنة

كه، أو صناعة بأنشطة اقتصادية كاحلياكة و النسيج و الطرز، أو و حتضري احللويات التقليدية و اخلبز التقليدي و مربيات الفوا 
  ... مث تلجأ إىل بيعها تدرجييا يف حميط البيت و من مث االنتقال إىل السوق...االجبان
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و كثري من الشباب و الرجال إمنا احرتف يف مستودعات البيوت العديد من احلرف اخلدمية كالتصليح امليكانيكي أو تصليح 
و كثري من األنشطة متارس بشكل متنقل كالبناء و أشغال ... لفةالتلفازات و الراديو و تصليح األجهزة االلكرتونية املخت
  ...التجصيص و التزيني اخلزيف، أو خدمات الرتصيص الصحي

 الكثري يبدأ التقاول يف السوق املوازية، مث عندما تزدهر األعمال و يشعر املقاولون بأمهية التغطية االجتماعية و بأمهية املشاركة يف
و لتحصيل منافع بعض االمتيازات اليت تقدمها الوكاالت احلكومية يتحولون إىل مقاولني يف االقتصاد املناقصات احلكومية أ

  .الرمسي

املنظورة حني أعطاه العوائد االقتصادية أن أثار االنتباه إىل أمهية التقاول احلريف بعيدا عن  35)2014بن زعرور، (سبق للباحث و 
اط االستهالك الغربية وإعادة الثقة يف قدرة اجلزائري على اإلبداع وعلى إنتاج ما حيتاجه  إحداث القطيعة مع أمن دور املوقظ ملارد

و يف هذا إشارة واضحة إىل إمكانية . كما ونوعا و يف قدرته على حتدي معوقات التقدم واستنفار طاقاته املعرفية و العملية
لدول الرأمسالية، وقصر الدول النامية على االستهالك و على اللهث االنعتاق من التقسيم الدويل القائم على توزيع أدوار اإلنتاج ل

و لعل اجلوائز اليت حيصدها احلرفيون اجلزائريون عندما  .وراء املنتجات املستوردة حىت و لو فاق مثن زجاجة عطر مثن برميل نفط
  .يشاركون يف مسابقات خارجية دليل على مقوالتنا هذه

يدية طريقا آخر للتقاول يرفع عن احلرفيني املقاولني عبئ التقاول الفردي و ينقلهم إىل عامل مواجهة كما يتيح قطاع الصناعة التقل
إن إمكانية تنظيم نشاطات الصناعة التقليدية و احلرف يف شكل تعاونيات أو مقاوالت تعد فرصة للنهوض . السوق مجاعيا

شاطات احلرفية احمللية لتكون منبعا للدخل املنشــــأ للحركة التنموية و بروح املقاولة و التشغيل الذايت للشباب من خالل تكثيف الن
اليت دف إىل عصرنة املؤسسات و تطوير منتجاا و بناء  SPLاحملرك األساسي لتطوير الطلب احمللي عرب أنظمة اإلنتاج احمللية 

واق من خالل شبكة للتضامن و التعاون بني ميزة تنافسية لتكون بذلك حاملة إلسرتاتيجية مبنية على اقتحام مجاعي لألس
  .املتعاملني، و بالتايل االندماج الكامل للقطاع يف الدائرة االقتصادية الوطنية و اإلقليمية و حىت الدولية

  : تقديم مختلف الخدمات التدعيمية للمشاريع الكبرى -04 –01

عرب تقدمي خدمات تدعيمية هلذه املشاريع خاصة تلك املتعلقة  تعترب نشاطات الصناعة التقليديـــة نواة املشروعــــات الكربى
بقطاع السكن، األشغال العمومية، الصناعـــــــة، الفالحــة و حىت الصحة، حيث تغطي مدى بالغ التنوع و االتساع من ااالت 

  .االقتصادية

و لعل أهم مشروع شارك فيه . ت بعد وطينو يف هذا الشأن كان لقطاع الصناعة التقليدية مسامهات معتربة يف مشاريع ذا
و بقرار من أعلى هرم للسلطات العمومية متكني احلرفيني من تزيني القاعة الشرفية ملطار  2006-2005القطاع سنوات 

اجلزائر الدويل الذي انتهى باالعرتاف بقدرة هؤالء احلرفيني حتت غطاء غرف الصناعة التقليدية و احلرف على اجناز املطلوب 
و قد فتح هذا االجناز الباب للصناعة التقليدية للمسامهة يف العديد من مشاريع . بصفة مجالية راقية و يف اآلجال املطلوبة

جمموعة من الثريات اليت تزّين القاعة الشرفية باملطار الدويل التزيني ملنشآت استقبال عسكرية بإشراف غرفة اجلزائر، و اجناز 
بإشراف غرفة  االثري تحف العمومي الوطين للفنون و التعابري الثقافية التقليدية قصر احلاج أمحد باييف تزيني امل وبقسنطينة، 

 .و لعل آخر اجناز كبري للقطاع و ليس األخري مسامهته يف تزيني قاعات الصالة ملسجد اجلزائر الكبري .قسنطينة



 18 ا����� 

 

عة التقليدية سياحية بامتياز ألا تواكب تعترب منتجات الصنا: المساهمة في ترقية النشاط السياحي -05 –01
االجتاهات احلديثة يف اال السياحي على املستوى العاملي اليت ترمي إىل تطوير أمناط جديدة من املنتجات السياحية احملافظة 

يعطي للتنسيق الشديد على الصحة و البيئة يف بعدها الواسع مع األخذ بعني االعتبار البعد الرتاثي و الثقايف للمناطق و هو ما 
(   2010لسنة  دوالر مليون 48 يلحبوا التقليدية الصناعة ملنتجات السياح مشرتيات ميكن تقدير قيمة حيث. معناه الكامل

 متوسطة بنفقة سائح يقوم  مليون 1.2 يتم تقدير املبلغ على أساس أن نصف عدد السياح األجانب املقدر عددهم حبوايل
  ). ء منتجات الصناعة التقليديةدوالر لشرا 80 ب تقدر

  :و بصفة مفصلة، ميكن رصد العالقة املتبادلة بني الصناعة التقليدية و السياحة وفق العناصر التالية

  .تشكل الصناعة التقليدية مبختلف منتجاا املتنوعة منتجا سياحيا بامتياز و ذلك للحمولة الثقافية اليت حتملها 
 حمفزا للسياحة الثقافية ملا تضفيه منتجاا من معاين تارخيية مرتبطة باهلوية غائرة يف أعماق تشكل الصناعة التقليدية عامال 

 .التاريخ
بعض منتجات الصناعة التقليدية األصيلة السيما األكالت الشعبية و األزياء التقليدية املتميزة يف صلب التنشيط  

 .السياح جتربة سياحية فريدة قدمه الفنادق آو وكاالت السفر قصد إعطاءتالسياحي الذي 
 .تشكل معارض الصناعة التقليدية وسائل للتنشيط السياحي و استقطاب الزوار امليالني الستهالك املنتجات التقليدية 
 .بعض املهن اليت تستخدمها السياحة مهن حرفية بامتياز خصوصا الطبخ التقليدي مبختلف أنواعه 
كما ميكن . الصناعة التقليدية أن تشكل نقاط تنشيط هامة يف املسالك السياحيةميكن لدور الصناعة التقليدية و مراكز  

 .لورشات احلرفيني أن تصبح مصدر جذب سياحي إذا كانت تتيح للسائحني إمكانية جتريب بعض املراحل اإلنتاجية
ز داخلي للغرف و املطابخ تشكل الصناعة التقليدية مصدرا لتمييز اهلياكل الفندقية بإعطائها طابع معماري أصيل و جتهي 

 .و و االستقبال بتزيني تقليدي مييزها عن الفنادق النمطية
 .تشكل السياحة منفذا بامتياز لتسويق منتجات الصناعة التقليدية السيما املنتجات التذكارية 
خارية و بعض الستائر أو كما ميكن للفنادق استخدام الكثري من منتجات الصناعة التقليدية لعل أكثرها بروزا األواين الف   

 .االفرشة التقليدية
إذ كيف . إن وجود ورشات الصناعة التقليدية ببعض املقاصد السياحية كاملدن العتيقة يعيد هلا احلياة القدمية من جديد 

 .ميكن تصور قصبة اجلزائر مثال دون أن تتضمن ورشات حرفيني مثلما كانت زاخرة م فيما يبق

  : مداخيل الخزينة العموميةالمساهمة في  -06 –01

، ملنتجاا إن وفرة منتجات الصناعة التقليدية تؤدي إىل خلق نشاط جتاري سواء ما يتعلق بالتجارة الداخلية أو اخلارجية
لإلشارة، خيضع احلرفيون إىل .وهذا ما يعطي دافع آخر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة و توفري مداخيل أخرى للخزينة العمومية

  .  من األنظمة اجلبائيةنوعني

، اإلمجايلدخل ـلا ىليبة عضرلاهي وئب اضر لائيسية من اع رنوث أثالاليت عوضت  الضريبة اجلزافية الوحيدةالنظام األول هو 
  .ضافةامللقيمة ىل الرسم عاو  املهين طشاـلنا لىـم عـلرسا
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حيدد معدل الضريبة اجلزافية .ثالثني مليون دينار لذين ال يتجاوز رقم أعماهلم السنويعلى احلرفيني اهذا النظام و يطبق  
غري أن  .بالنسبة لألنشطة األخرى%  12الصناعة التقليدية و الفنية و بالنسبة ألنشطة    )5% (خبمسة باملائة الوحيدة 

عن  دفرت الشروط الذي حتدد بنوده شريطة اكتتابمن اإلعفاء الدائم  ونستفيدحرفيي الصناعة التقليدية و الفنية ي
احلرفيني   طرف   من   الشروط   دفرت   باكتتاب اخلاصة   األحكام  حتديد   يتضمن 09-428   رقم   تنفيذيّ    املرسوم  طريق

غري أن هؤالء . الوحيدة   اجلزافية   الضريبة   من   املعفيني  فنيا  حرفيا   نشاطا  األشخاص الذين ميارسون  وكذا   التقليديني   
  .دج 10.000 من الضريبة املقدر بـ احلد األدىن  يبقون ملزمني بدفع

 بالضريبة الذين يتجاوز رقم أعماهلم ثالثني مليون نييطبق بالضرورة على املكلفو  احلقيقي،أما النظام الثاين فهو نظام الربح 
  153و    152   املادتني   وألحكام   ا،   ولاملعم   واألنظمة   للقوانني   طبقا   حماسبة   أساس مسك   على   احلقيقي   الربح   حيددو  .دينار

من  يستفيد احلرفيون التقليديون وكذلك أولئك املمارسون لنشاط حريف فينوفيه . من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة
 .من الضريبة على الدخل اإلمجايل سنوات) 10(اإلعفاء ملدة عشر 

 الضريبة فرض نظام خيتاروا أن الوحيدة اجلزافية الضريبة لنظام التابعني بةبالضري ملكلفنيللحرفيني و غريهم من ا ميكنكما 
 ربتويع سنة، كل من فيفري الفاتح تاريخ قبل الوعاء مصلحة لدى االختيار طلب إيداع تمي. احلقيقي الربح نظام حسب
 سقف األعمال رقم يبلغ ال دماعن سنة كل صريح بشكل االختيار هذا جتديد يتعني.  فقط واحدة لسنة فيه رجعة وال صاحلا

  .مليون دينار 30

  .بالجزائر و الحرف قطاع الصناعة التقليديةل الجبائية يراداتتقدير اإل:  10الجدول 

  2030المتوقع إلى غاية   2016إلى غاية   2015إلى غاية   السنة

  41  17  15  ج.مليار د -قيمة اإليرادات

 . إحصائيات وزارة السياحة و الصناعة التقليديةمن إعداد الباحثني باالعتماد على  :المصدر
  

 أساسمت تقدير هذه املعطيات على  .و احلرف قطاع الصناعة التقليديةل اجلبائية يراداتاإليشري اجلدول إىل تقدير مبالغ 
تم ي ول و. من قيمة الضريبة اجلزافية الوحيدة% 5سنوي ثابت يقدر بواحد مليون دينار يقابله نسبة  أعمالرقم متوسط 

، الحتساب ارتفاع تكاليف املواد األولية و األجور و الطاقة و التخلي عن التنبؤ اخلطي من خالل إدخال عنصر التضخم
  .2030بلغ أكثر من ضعف املبلغ املشار إليه آفاق أن تسامهة القطاع مل ميكن ،...النقل

  
دية مبفهومها الواسع توفر جماال لالستقرار إن نشاطات الصناعة التقلي : تحقيق االستقرار االجتماعي -07 –01

 االجتماعي إلضفاء جو مالئم لتحقيق تنمية حملية رشيدة، بفعل مسامهته يف رفع املستوى املعيشي للسكـــــــــــان من خــــــــــــالل
اربة الفقر و البطالة عرب توفري عدة احتياجـــات استهالكية أساسية تتوافق و رغبات اتمع الضرورية، فضال عن دوره يف حم

توفري مداخيل للعائالت و األسر يف املدن و األرياف و املناطق الصحراوية، كما يساهم يف القضاء على عدة آفات اجتماعية  
اخل من خالل االستثمار يف املوارد البشرية و جعلها يد عاملة مؤهلة منتجة و فعالة، و الذي ...كاإلدمان و التفكك األسري 
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ملبدأ تعايش األجيال بفضل االحتكاك الدائم بني خمتلف الفئات العمرية للمجتمع عرب آليات التمهني و نقل املهارات  يعزز
 .اليت يوفرها قطاع التكوين املهين و حيتضنها احلرفيون، و اليت تأسس ألواصر الثقة و االحرتام بني أفراد اتمع

  :هة الفروقات اإلقليمية مواجالمساهمة في التنمية المحلية و  -08 –01

 لالختالالت الرئيسية املشاكل على للتغلب حماولة يف الدولة لوحدها، تدخل أن بدا عندما احمللية التنمية مفهوم ولد
 سيدة األقاليم تكون أن احمللي النطاق إىل العودة تتيح. كافيا يكن مل األقاليم، يف واجلغرافية واالقتصادية االجتماعية

و يف هذا السياق يؤدي قطاع الصناعة التقليدية دورا ليس باهلني يف تثمني املقدرات احمللية  .تنميتها يف تتحكم و لقراراا
خاصة ما تعلق باستغالل املواد األولية املتوفرة كالصوف للنسيج و الطني للفخار و اخلزف و الفواكه لنشاطات صناعة 

و يستغل احلرفيون العديد من املعادن كاحلديد يف . سعف النخيل للساللةاملربيات و التصبري و نبات الدوم و احللفاء و 
نشاط التطريق، و ميكنهم تثمني حىت األحجار كالكريستال أو األحجار الكرمية، و حىت بعض البقايا البحرية  

  .كالصدفيات مل تفلت عن هذه القاعدة
التعاوين الشكل املعتمد لدى قطاع الصناعة التقليدية  و تعترب أنظمة اإلنتاج احمللي باعتبارها شكال من أشكال العمل

و قد انشأ القطاع حلد اآلن عشرون نظاما إنتاجيا حمليا يف خمتلف فروع . للنهوض بالنشاطات احلرفية و باالقتصاد احمللي
ورة العمل و قد واجهت هذه التجربة العديد من التحديات لتغيري قناعات احلرفيني بضر . نشاطات الصناعة التقليدية
لكن املهم املتحقق أن الكثري من احلرفيني املنخرطني يف هذه األنظمة أدرك يقينا أن العمل . اجلماعي وفق إطار منظم

اجلماعي كثري الفوائد ملواجهة احلركة السريعة للسوق، أو إلقناع السلطات العمومية بالثقة يف قدرة احلرفيني على اجناز 
  .و كل ذلك ميهد ملزيد من ثقة القطاع اخلاص يف الفاعلني بقطاع احلرف اليدوية. نمشاريع كبرية عندما يتعاونو 

يف ظل جتسيد املقاربة التنموية من خالل منطق التهيئة الديناميكية لألقاليم، فإن نشاطات الصناعة التقليدية تقدم نفس 
وصيات احمليط و أمناط املعيشة يف إطار املستوى من التنمية للمحيطني الريفي و احلضري مع األخذ بعني االعتبار خص

إسرتاتيجية وطنية للتنمية الريفية املستدامة الرامية إىل تنمية بشرية متجانسة باعتبارها عامال للتطور االقتصادي و 
االجتماعي بناء على عمل جواري منفتح يرتكز على اإلبداع و االبتكار، يرفع من إمكانية تثبيت السكان يف مناطقهم، 

 .و حىت املسامهة يف اهلجرة العكسية عرب تنظيم حميط مضاعفة أقطاب النشاطات الصغريةبل 
  

إن للقطاع دورا يف إدماج ذوي االحتياجات اخلاصة و املسبوقني  : تعزيز فرص اإلدماج و التضامن - 09 –01
أجل حتقيق تفاعل اجتماعي خـالق جبعل قضائيا، باإلضافة إىل إتاحة الفرصة لعمل املرأة خاصة الريفية أو املاكثة بالبيت من 

منها فئـــــات منتجة تربز دورها اإلنتاجي و اخلدمايت يف اتمع، إلمكانية ممارسة بعض النشاطات احلرفية باملنزل اليت متنح هلذه 
ظام اإلنتاج احمللي الفئات احلق يف التأمني االجتماعي، ناهيك عن إمكانية تنظيمها يف شكل تعاونيات أو االندماج عرب آلية ن

SPL ما مبدأ التكافل و التضامن االجتماعياللذين يعززان يف مضمو.  

  

  

  

  

  



 21 ا����� 

 

  .توزيع عدد النشاطات الحرفية حسب الجنس بالجزائر:  11الجدول 

    

    2018201820182018ٕاىل �اية ٕاىل �اية ٕاىل �اية ٕاىل �اية     2013201320132013ٕاىل �اية  ٕاىل �اية  ٕاىل �اية  ٕاىل �اية      2008200820082008ٕاىل �اية ٕاىل �اية ٕاىل �اية ٕاىل �اية     2003200320032003ٕاىل �اية  ٕاىل �اية  ٕاىل �اية  ٕاىل �اية  

    ٕا�ثٕا�ثٕا�ثٕا�ث    ذ�ورذ�ورذ�ورذ�ور    ٕا�ثٕا�ثٕا�ثٕا�ث    ذ�ورذ�ورذ�ورذ�ور    ٕا�ثٕا�ثٕا�ثٕا�ث    ذ�ورذ�ورذ�ورذ�ور    ٕا�ثٕا�ثٕا�ثٕا�ث    ذ�ورذ�ورذ�ورذ�ور

 80266 36320 38358 22729 6259 12112 1327 7012    ة التقليدية الف�يةة التقليدية الف�يةة التقليدية الف�يةة التقليدية الف�يةالصنا�الصنا�الصنا�الصنا�

الصنا�ة التقليدية ٕالنتاج الصنا�ة التقليدية ٕالنتاج الصنا�ة التقليدية ٕالنتاج الصنا�ة التقليدية ٕالنتاج 
    املواداملواداملواداملواد

20674 2112 29346 3450 47206 8355 60005 10758 

 21884 159232 16219 110414 9045 59509 5735 36068    الصنا�ة التقليدية ,ل+دماتالصنا�ة التقليدية ,ل+دماتالصنا�ة التقليدية ,ل+دماتالصنا�ة التقليدية ,ل+دمات

    112908112908112908112908    255557255557255557255557    62932629326293262932    180349180349180349180349    18754187541875418754    100967100967100967100967    9174917491749174    63754637546375463754    ا/موعا/موعا/موعا/موع

  . من إعداد الباحثني باالعتماد على إحصائيات وزارة السياحة و الصناعة التقليدية :المصدر
إن االرتباط الوثيق للصحة بالتنمية احمللية، ساهم يف إرساء دور آخر : الحفاظ على الصحة العمومية - 10 –01

يساهم يف احلفاظ على صحة اتمع من خالل توفري منتجات للتداوي   ألمهية القطاع يف حتقيق تنمية حملية رائدة، حيث أنه
اليت أثبتت جناعتها يف الطب البديل، فضال عن الوقاية الصحية اليت ... كاخلل الطبيعي و خمتلف الزيوت النباتية و احليوانية 

  .حيققها استعمال عدة منتجات تقليدية كالفخار، و اليت أكدا عدة دراسات علمية

 :ـــقييم مالءمة النشاطات الحرفية لتحقيق األداء البيئي في ظل المسؤولية االجتماعيةتـ - 02

سنتطرق إىل تقييم مالءمة النشاطات احلرفية لتحقيق األداء البيئي من خالل تصنيف قائمة نشاطات الصناعة التقليدية 
رخصة استغالل املؤسسة املصنفة اليت '' بار أن و احلرف اخلاضعة للتنظيم الذي حيكم املنشآت املصنفة حلماية البيئة باعت

دف إىل حتديد تبعات النشاطات االقتصادية على البيئة و التكفل ا، وثيقة إدارية تثبت أن املنشأة املصنفة املعنية تطابق 
'' ، حيث   ''36ما األحكام و الشروط املتعلقة حبماية و صحة و أمن البيئة املنصوص عليها يف التشريع و التنظيم املعمول 

ختضع املنشآت املصنفة، حسب أمهيتها و حسب األخطار أو املضار اليت تنجر عن استغالهلا، لرتخيص من الوزير املكلف 
بالبيئة و الوزير املعين عندما تكون هذه الرخصة منصوصا عليها يف التشريع املعمول به، و من الوايل أو رئيس الس الشعيب 

لتصريح لدى رئيس الس الشعيب البلدي املعين، املنشآت اليت ال تتطلب إقامتها دراسة تأثري أو موجز و ختضع . البلدي 
  :فئات) 04(، و اليت تنقسم إىل أربع 37''تأثري

 .تتضمن على األقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية: مؤسسة مصنفة من الفئة األولى �
 .نشأة خاضعة لرخصة الوايل املختص إقليمياتتضمن على األقل م :مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية �
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تتضمن على األقل منشأة خاضعة لرخصة رئيس الس الشعيب البلدي املختص  :مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة �
 .إقليميا

تتضمن على األقل منشأة خاضعة لنظام التصريح لدى رئيس الس الشعيب  :مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة �
  .قليمياالبلدي املختص إ

 :تصنيف نشاطات الصناعة التقليدية و الحرف الممارسة في شكل فردي أو تعاونية حرفية - 01 –02

نشاط مل تصنف ضمن  338إن نشاطات الصناعة التقليدية و احلرف املمارسة يف شكل فردي أو تعاونية و البالغ عددها 
         :38املنشآت املصنفة و ذلك لالعتبارات التالية

  .ورة اإلنتاج اليت يغلب عليها الطابع اليدويبساطة سري  -
  .ضعف استهالك املواد األولية -
 .اإلنتاجيةضعف القدرة  -

 :تصنيف نشاطات الصناعة التقليدية و الحرف الممارسة في شكل مقاولة حرفية - 01 –02

نشاط حريف  104غ عددها نشاطات الصناعة التقليدية و احلرف املمارسة يف شكل مقاوالت حرفية و البال مت تصنيفلقد 
  :يلي كما حسب فئات املنشآت املصنفة

  .صنفة من الفئة األوىلاملسسات ؤ أخطر فئة و املتمثلة يف املضمن  حرفية مقاولةأي صنف  تمل �
ضمن مؤسسات مصنفة من الفئة الثانية، و اليت تتميز  احلرفية املقاوالتجمموع  من%  01.92صنف ما نسبته  �

من جمموع املقاوالت   % 02.90متثل نسبة   ، و هي نشاطات حرفية إلنتاج املواد تهاخبطورة أقل من سابق
 .احلرفية إلنتاج املواد

 :كما يلي  ضمن مؤسسات مصنفة من الفئة الثالثة احلرفية املقاوالتجمموع  من%  06.73صنف ما نسبته  �
 .مقاوالت الصناعة التقليديةجمموع  من%  07.69ما نسبته  -
 .املقاوالت احلرفية إلنتاج املوادجمموع  من%  08.70ما نسبته  -
و اليت تتميز  ن مؤسسات مصنفة من الفئة الرابعةضم احلرفية املقاوالتجمموع  من%  51.92صنف ما نسبته  �

 :، حيث متثل مبحدودية خطورا
 .مقاوالت الصناعة التقليديةجمموع  من%  07.69ما نسبته  -
 .الت احلرفية إلنتاج املواداملقاو جمموع  من%  72.46ما نسبته  -
 .املقاوالت احلرفية للخدماتجمموع  من%  13.64ما نسبته  -
ضمن املنشآت  املمارسة يف شكل مقاوالت احلرفية املقاوالتجمموع  من%  39.43مل يصنف ما نسبته  �

 :، حيث متثل املصنفة
 .مقاوالت الصناعة التقليديةجمموع  من%  84.62ما نسبته  -
 .املقاوالت احلرفية إلنتاج املوادجمموع  من%  15.94ما نسبته  -
  .املقاوالت احلرفية للخدماتجمموع  من%  86.36ما نسبته  -
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  .بالجزائرالحرفية حسب فئات المؤسسات المصنفة  المقاوالت تصنيف:  12الجدول 

  . 08-01رقم  2من إعداد الباحثني باالعتماد املنشور الوزاري املشرتك م م  :المصدر
صنف ضمن املنشآت املصنفة ذات اخلطورة العالية،  من خالل تقييمنا هذا نالحظ أن نشاطات الصناعة التقليدية مل ت

رة، حيث أن هذا التصنيف يدل على مالءمة نشاطات كما أن نسبها ضعيفة حىت ضمن املنشآت األقل و احملدودة اخلطو 
، حيث انه يساهم يف يف احرتام التوازنات اإليكولوجيةبفضل املسامهة  الصناعة التقليدية و احلرف لتحقيق أداء بيئي متميز

ية يغلب عليها احلد من مسببات ظاهرة االحتباس احلراري بفعل تقليص حجم انبعاث الغازات الدفيئة باعتبار النشاطات احلرف
الطابع اليدوي،  فضال عن احملافظة على احمليط لعدم تأثري احلرف التقليدية خصوصا على البيئة الستخدامها مواد أولية طبيعية 

  . يف الغالب ترتتب عنها نفايات عضوية ال سيما ما يتعلق بنشاطات الصناعة التقليدية و الصناعة التقليدية الفنية

 :ــاتمة خــــــــــــــــال

و قد حاولنا يف هذه الورقة النظر يف  ،مل يتم استكشاف ظاهرة املسؤولية االجتماعية بشكل كامل يف قطاع احلرف اليدوية
 .بعض جوانب هذه القضية، السيما مبادئ وأدوات وطرق إدخال املسؤولية االجتماعية يف قطاع الصناعة التقليدية و احلرف

أوجه جمموعة املشاكل املتعلقة ببحوث املسؤولية االجتماعية، حيث تظهر الصعوبات يف حتديد  أشارت الورقة إىل تعقد و تعدد
، ومستوى " املسؤولية االجتماعية للدولة" -جوهر هذا املفهوم و حتليل هيكله متعدد املستويات مبستوى االقتصاد الكلي 

كما أبرزت أن . ، واملستوى الشخصي"ة االجتماعية لألعمالاملسؤولي" أو " املسؤولية االجتماعية للشركات"االقتصاد اجلزئي  
الداخلية اليت تنطوي على الرعاية ملوظفي املنظمة ، واخلارجية املتعلقة باملسئولية جتاه : هناك نوعان من املسؤولية االجتماعية

  .ة واألنشطة اخلرييةاملستهلكني من السلع واخلدمات ، والتفاعل مع اتمع احمللي ، ومحاية البيئة ، والرعاي

احرتام  عمال مببدأ متميز  و بيئي يتضح مما سبق أن نشاطات الصناعة التقليدية باجلزائر مالئمة لتحقيق أداء اقتصادي
واجبات اقتصادية و التنموية و اجتماعية  ا مؤسسات مصغرة، صغرية و متوسطة تؤديكواملسؤولية االجتماعية للمؤسسة  

مقاولة الصناعة 

  التقليدية

إلنتاج  .المقاولة ح

  المواد 

المقاولة الحرفية 

  للخدمات

مصنفة من الفئة ال ساتعدد المؤس

 األولى

00   00   00   

مصنفة من الفئة ال عدد المؤسسات 

  الثانية

00  02   00   

مصنفة من الفئة ال عدد المؤسسات

  الثالثة

01  06  00   

مصنفة من الفئة ال عدد المؤسسات

  الرابعة

01   50  03   

  19  11   11  مصنفةالغير  عدد المؤسسات

  22  69   13  المجموع

  104  مجموع الكليال



 24 ا����� 

 

استخدام تقنيات و أساليب احلد من  يف الغالب املصاحل ، إضافة إىل كوا نشاطات ال تتطلب أصحاب كلختدم  معتربة 
فبذلك يعترب  .أضرارها البيئية عموماحمدودية العتبارها مؤسسات صديقة للبيئة ال تشكل خطرا عليها لبساطة تلوثها و التلوث 

  .ستدامة يف ظل النموذج االقتصادي و االجتماعي و األخالقيقطاع الصناعة التقليدية باجلزائر منوذجا مثاليا للتنمية امل
  :نتـــــــــــائج الدراسة 

مبدى مالءمتها للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية سواء ما يتعلق باملؤهالت أو  بيئة خصبةتتوفر اجلزائر على  -
 .يئيعلى الصعيدين االقتصادي و البخصوصا تلف معادالت التنمية املستدامة لتحقيق خم

، حيث للجزائر خالل هذه املرحلة املالية احلرجة اليت متر ا خيار اسرتاتيجيتعترب نشاطات الصناعة التقليدية  -
 . تضمن دميومة منوها االقتصادي و محاية البيئة بأقل التكاليف

  :يوصي الباحثان مبا يلي: التوصـــــــــــيــــــــــات
ضمن كمية و نوعية املنتجات احلرفية، و كذا الرفع من عدد مبا تيف باجلزائر خلق آليات فعالة لتشجيع النشاط احلر  -

 .النشاطات احلرفية و انتشارها على خمتلف األقاليم
تدابري الاملنتجات احلرفية اجلزائرية لكسب ميزة تنافسية عاملية من خالل استغالل فرصة و معيارية حتسني نوعية  -

 احلكومية 
 .االستريادتقليص فواتري ب اهن و القاضية على وجه اخلصوصيف الوقت الر حرتازية اال

الرفع من عدد النشاطات املمارسة يف شكل مقاوالت حرفية تشجيع و دعم االستثمار احلريف املقاواليت، و كذا  -
 .خصوصا ما يتعلق مبقاوالت الصناعة التقليدية و املقاوالت احلرفية للخدمات

  .لصناعة التقليدية باملناطق البيئية الستغالهلا كأقطاب سياحيةاقتصادية ل -دمج النشاطات السوسيو -
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