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:الملخص
سنعاجل من خالل هذه الورقة البحثية موضوع الصناعة التقليدية واحلرف يف اجلزائر وأمهيتها يف التنمية
 إىل جانب، وعملنا ضمن ذلك على عرض ماهية القطاع وكذا إبراز خصائصه،احمللية وحتقيق التوازن بني املناطق
بالتطرق حملتواها وأهم التدابري الواجب إختاذها لتحقيق التنمية
 وهذا،تقدمي اإلسرتاتيجية املوضوعة لتنميته ببالدنا
ّ
 إضافة إىل عرض احلصيلة النهائية لربامج اإلصالح واملشاريع املنجزة،املطلوبة فضال عن النتائج املتوقعة من تنفيذها
.يف إطار هذه اإلسرتاتيجية
وحاولنا أيضا ضمن هذا البحث إبراز الدور الفاعل لقطاع الصناعة التقليدية واحلرف يف حتقيق تنمية حملية وإستقرار
 لنلقي الضوء يف جزء أخري على الصعوبات األساسية اليت،السكان والتوازن اإلقليمي بني خمتلف جهات الوطن
.تطورهم
ّ تعرقل أنشطة املقاولني احلرفيني وحت ّد من منّوهم و
. تنمية حملية، التوازن اجلهوي، اسرتاتيجية، حريف، الصناعة التقليدية واحلرف:الكلمات المفتاحية

Abstract :
In this research paper, we will treat the subject of handicrafts in Algeria and their
importance in local development and balance among regions . Besides, we will also present the
definition of the this sector, as well as their characteristics, in addition to offering the strategy for
its development in our country. This happens when we talk about its content and the procedures we
should take in order to achieve the desirable development as well as the expected results of its
implementation. In addition to presenting the final outcome of the reform programs and the
accomplished projects within the frame of this strategy.
In this research, we also try to highlight the active role of the handicrafts in achieving local
development and stabilizing the population and regional balance among the different parts of the
country, we eventually shed light on the last part on the fundamental difficulties that impede the
activities of the craft contractors and limit their progression and prosperity .
Keywords: Handicrafts, The craft’s Enterprise, Regional balance , strategy, local development.
JEL Classification : E26, C97,…..
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مقدمة:
تعترب الصناعة التقليدية واحلرف يف اجلزائر قطاعا تنمويا هاما ،غري أ ّن اإلهتمام به بصفته قطاعا إقتصاديا
التوجه التنموي
واعدا ّ
تأخر لسنوات عديدة ،حيث ظهر دوره بشكل متنامي يف منتصف التسعينيات ،ففي إطار ّ
الوطين اهلادف إىل تطوير تشكيلة من األنشطة اإلقتصادية إىل جانب قطاع احملروقات ،مبا يسمح بتحقيق زيادات
حقيقية يف الناتج اخلام وبالتايل دعم املؤشرات اإلقتصادية الكلية يف اإلقتصاد الوطين وتأهيله للمنافسة الدولية،
توجهات جديدة ترمي إىل بعث مؤسسات صغرية مرنة ودفعت بذلك بقطاع الصناعة التقليدية واحلرف إىل
برزت ّ
الواجهة ،إلعتباره موفّرا أساسيا ملناصب شغل عديدة مبوارد حمدودة وإعتماده على املوارد احمللية ،إضافة إىل كونه
مصدرا للعملة الصعبة ،فضال عن أ ّن منتجاته تش ّكل منتج سياحي هام؛ ليكتسب بذلك هذا القطاع أمهية
إسرتاتيجية ويُصبح حمل إهتمام السلطات العمومية.
فتتجسد يف تلبيته إلحتياجات املواطن األساسية ،باإلضافة إىل ذلك متثّل
وعن دور القطاع يف التنمية اإلجتماعية
ّ
أنشطته نشاطا أساسيا لفئة عريضة من األفراد ويعمل على تثمني دور املرأة خصوصا باملناطق الريفية وهو ما يساهم
يف حتقيق إستقرار السكان.
وإلبراز ما سبق سنقوم بتقدمي هذا الطرح من خالل اإلشكال التايل:

بالجزائر؟

إلى أي مدى يمكن أن يساهم قطاع الصناعة التقليدية والحرف في تعزيز مفهوم التنمية المحلية

وبغية حتليل ودراسة اإلشكالية املوضوعة وضبط اإلطار الذي يسمح بالفهم الصحيح للمسار املقرتح لتحليلها
ومنهجيتها ،قمنا بالتطرق ملا يلي:
 ماهية الصناعة التقليدية واحلرف؛ إسرتاتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية واحلرف يف اجلزائر؛ دور قطاع الصناعة التقليدية واحلرف يف حتقيق تنمية حملية وتوازن اإلقليم؛ عوائق تنمية الصناعة التقليدية واحلرف يف اجلزائر.أوال :ماهية الصناعة التقليدية والحرف
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تصور واضح حول أمهية السعي لتطوير هذا القطاع على
إن تتبّع ماهية الصناعة التقليدية واحلرف يعطي ّ
املستوى الوطين ،كما تتم ّك ن الدولة على إثر ذلك من حتديد شكل أو أشكال التنمية اإلقتصادية الذي ستعتمده،
إىل جانب حصر املستفيدين ومن مث إعداد برامج ال ّدعم املالئمة هلم.
 .1تعريف الصناعة التقليدية والحرف المعتمد في الجزائر:
مت حتديد تعريف جزائري للصناعة التقليدية واحلرف بصدور األمر رقم  10-69املؤرخ يف 0669/10/01

احمل ّدد للقواعد اليت حتكم الصناعة التقليدية واحلرف والنصوص التطبيقية هلا ،حيث نصت املادة  5منه أ ّن" :الصناعة
التقليدية واحلرف هي كل نشاط إنتاج أو إبداع أو حتويل أو ترميم فين أو صيانة أو تصليح أو أداء خدمة يطغى
عليها العمل اليدوي وُمتارس بصفة رئيسية ودائمة ،ويف شكل مستقر أو متن ّقل أو معرضي ،وبكيفية فردية أو ضمن
1
تعاونية للصناعة التقليدية واحلرف أو مقاولة للصناعة التقليدية واحلرف".
2
تصنّف الصناعة التقليدية واحلرف حسب النشاط الرئيسي املمارس إىل :
 الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية؛ الصناعة التقليدية احلرفية إلنتاج املواد؛ الصناعة التقليدية احلرفية إلنتاج اخلدمات.وتعد الصناعة التقليدية واحلرف من الصناعات الصغرية اليت متتلك فيها اجلزائر قدرات هائلة كصناعة
تساهم يف تفعيل اآلليات اإلقتصادية ،حيث تتمتّع هذه األخرية بتشكيلة متنوعة جدا من الفروع فحسب املرسوم
التنفيذي رقم  336-10املؤرخ يف  7110/01/30تضم قائمة نشاطات الصناعة التقليدية واحلرف حسب امليادين
3
الثالث السابقة الذكر  72قطاع نشاط.
 .2كيفيات ممارسة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف :
ميكن أن متارس نشاطات الصناعة التقليدية واحلرف بكيفيات خمتلفة ،إما فرديا أو يف شكل مؤسسة
مصغّرة أو صغرية أو متوسطة ُميكن ملسها يف األيت :
 .1 .2الحرفي الفردي :

املؤرخ يف 72
مت تعريفه ألول مرة يف املادة  3من القانون رقم 07-27
املتضمن القانون األساسي للحريف و ّ
ّ
عرف على أنّه " :كل
أوت  ،0627ومت تعديل مفهومه سنة  0669مبوجب األمر  10-69السابق الذكر ،ويُ ّ
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السابقة الذكر،
شخص طبيعي ّ
مسجل يف سجل الصناعة التقليدية واحلرف وميارس نشاطا تقليديا من األنشطة ّ
4
ويتوىل بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسيريه وحتمل مسؤوليته".
يُثبت تأهيال ّ

 .2 .2تعاونية الصناعة التقليدية والحرف :

ُعّرفت أيضا ألول مرة يف القانون  07-27السابق وقد مت ضبط هذا املفهوم يف األمر  10-69لتصبح تعاونية
كوهنا أشخاص وهلا رأس مال غري قار وتقوم على حرية إنضمام
الصناعة التقليدية واحلرف هي شركة مدنية يُ ّ
أعضائها الذين يتمتّعون مجيعا بصفة احلريف؛ وهتدف التعاونية إىل إجناز كل العمليات وأداء كل اخلدمات اليت من
شأهنا أن تساهم بصفة مباشرة أو غري مباشرة يف تنمية النشاطات التقليدية واحلرف ويف ترقية أعضائها وممارسة هذه
النشاطات مجاعيا ،كما يتمتّع املتعاونون حبقوق متساوية مهما كانت قيمة حصة كل واحد منهم يف رأس املال
5
التأسيسي ،وال ميكن التمييز بينهم إعتبارا لتاريخ إنضمامهم إىل التعاونية".

 .3 .2مقاولة الصناعة التقليدية و الحرف :
مت إدراج مفهوم املؤسسة احلرفية ألول مرة يف القانون  07-27يف املادة  2منه مث ُع ّرفت مبوجب األمر -69
 10حيث مت تقسيمها إىل قسمني :
مكونة حسب أحد األشكال املنصوص عليها يف القانون
 مقاولة الصناعة التقليدية  :هي كل مقاولة ّ
وتتوفر على اخلصائص التالية :
التجاري اجلزائري ّ
 ممارسة أحد نشاطات الصناعة التقليدية واحلرف؛ تشغيل عدد غري حم ّدد من العمال األجراء؛إدارة يُشرف عليها حريف أو حريف معلّم ،أو مبشاركة أو تشغيل حريف آخر على األقل يقوم بالتسيري التقين للمقاولة
6
عندما ال يكون لرئيسها صفة احلريف.
 المقاولة الحرفية إلنتاج المواد والخدمات  :كل مقاولة تنشأ وفق أحد األشكال املنصوص عليها يف
القانون التجاري اجلزائري وتتوفّر فيها اخلصائص التالية :
 ممارسة نشاط اإلنتاج أو التحويل أو الصيانة أو التصليح أو أداء اخلدمات يف ميدان احلرف إلنتاجاملواد واخلدمات؛
 تشغيل عدد من العمال األجراء الدائمني أو صنّاع ال يتجاوز عددهم  01وال ُُيسب ضمنهم كلمن  :رئيس املقاولة ،األشخاص الذين هلم روابط عائلية مع الرئيس (زوج ،أصول ،فروع) ،متمهنون
ال يتعدى عددهم ثالثة ويربطهم باملقاولة عقد متهني؛
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تسيري اإلدارة من طرف حريف أو حريف معلّم أو مبشاركة أو تشغيل حريف آخر على األقل يقوم بالتسيري التقين
7
للمقاولة يف حالة عدم إمتالك رئيسها صفة احلريف.
 .3خصائص قطاع الصناعة التقليدية و الحرف في الجزائر:
تتميّز الصناعات التقليدية واحلرف يف الدول النامية عموما واجلزائر خاصة ببعض املزايا اليت متثّل يف نفس
الوقت إجيابياهتا وسلبياهتا ،ميكن تلخيصها فيما يلي:
 سهولة وبساطة متطلّبات إنشاء مشروع حريف؛ عمل فردي وقرارات مركزية مرتبطة بصورة كبرية بشخصية صاحب املشروع؛ إخنفاض تكلفة الفرصة البديلة لليد العاملة؛ ضآلة حجم اإلنتاج املساهم به قياسا بالطلب الداخلي واخلارجي؛ البعد الثقايف ،احلضاري ،اإلجتماعي األصيل للمنتج التقليدي؛ صعوبة مطابقة املنتجات احلرفية ملقاييس اجلودة والنوعية؛ إرتفاع صايف الدخل من العملة الصعبة يف هذا القطاع باملقارنة بصناعات أخرى؛ إنتشارها يف املناطق الريفية وشبه الريفية؛8
 جزء من تركيبة القطاع غري الرمسي.اإلنتباه هلذه اخلصائص من شأنه أن ُي ّفز من السعي وراء الطرق املؤدية حنو إستغالل نقاط القوة ورفع
اجلوانب اليت متثّل نقاط ضعف.
ثانيا .إستراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية والحرف في الجزائر
التغريات اليت عرفها اإلقتصاد
التطورات أملتها ّ
مر قطاع الصناعة التقليدية واحلرف باجلزائر جبملة من ّ
ّ
اليت شهدهتا الساحتني الوطنية والدولية ،كان أبرزها وضع
التحوالت والظروف ّ
اجلزائري منذ اإلستقالل على إثر ّ
املتضمن القواعد احمل ّددة لقطاع الصناعة التقليدية واحلرف ،الذي أعطى للقطاع إطارا
املرسوم الرئاسي رقم 10-69
ّ
قانونيا وتنظيميا لضمان بعثه من جديد ،ومن مث متّ سنة  7117إحلاقه بوزارة جديدة واليت أُوكلت هلا مهمة الوصاية
على القطاع وهي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ؛ متّ تعزيزها بوضع برنامج عمل من
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أجل تنمية مستدامة للصناعة التقليدية كإسرتاتيجية تنموية ،وهذا لتمكينه من أداء األدوار املنوطة به وسعيا حنو نقل
القطاع إىل مراتب القطاعات الواعدة إقتصاديا.

 .1تقديم إستراتيجية التنمية المستدامة لقطاع الصناعة التقليدية والحرف آفاق :2212

كان قرار احلكومة بضم قطاع الصناعة التقليدية واحلرف إىل وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة
التقليدية ترمجة واضحة إلرادة الدولة يف إعطاء هذا القطاع بعده اإلقتصادي واإلجتماعي والثقايف الكامل ؛ وجتسيدا
هلذا القرار بادرت الوزارة الوصية بإعداد إسرتاتيجية تنمية للقطاع مت إعتمادها يف  02جوان  7113مسيّت بـ:

ح ّدد بـ5
"مخطط عمل للتنمية المستدامة للصناعة التقليدية آفاق ُ "2212
وخ ّ
صص هلا مبلغ مايل تقديري ُ

ماليري دج.

9

 .1 .1أهداف اإلستراتيجية  :ترمي هذه اإلسرتاتيجية إىل الوصول إىل حتقيق األهداف املوالية:
إحداث مناصب شغل للشباب بقطاع ال يتطلّب إستثمارات ضخمة؛
تغطية متطلّبات وإحتياجات السكان األساسية فيما خيص السلع واخلدمات؛
حتسني نوعية السلع واخلدمات؛
دعم التكامل اإلقتصادي بني فروع النشاط اإلقتصادي؛
الفعالة يف اجملهودات املبذولة من طرف الدولة يف تطوير إستقالهلا اإلقتصادي واحل ّد من التبعية اخلارجية
املسامهة ّ
من خالل إحالل منتجاهتا حمل الواردات ،وكذا حماربة التبذير عن طريق إستعمال املواد األولية احمللية وتطوير
الصادرات خارج احملروقات؛
الرفع من مستوى الكفاءات املهنية واملعرفة التقنية عن طريق حتسني منط التكوين والتمهني؛
دعم التنمية احمللية خبلق ومضاعفة إنشاء أقطاب لنشاطات صغرية كوسيلة لتثبيت السكان يف مناطقهم والتقليل
10
من النزوح الريفي.
 .2 .1التدابير المتخذة لتحقيق األهداف الموضوعة  :لبلوغ هذه األهداف ُح ّددت جمموعة من اإلجراءات
والتدابري التطبيقية وامليدانية من بينها :
مالئمة وتبسيط اجلهاز التشريعي والتنظيمي بالتوافق مع الواقع اإلقتصادي والرهانات والتح ّديات املستقبلية؛
التدخل؛
تعزيز ودعم التأطري بإعادة تنظيم مؤسسات التأطري سواءا من حيث التنظيم أو املهام أو قدرة ّ
تنمية العمل بالبيت اليت تعترب إحدى خصوصيات نشاط الصناعة املمارس يف أغلبية األحيان باملناطق الريفية
من طرف نساء؛
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املسرية من طرف العمال وذلك عرب برامج تكوينية يف جمال
إعادة اإلعتبار للوحدات اإلنتاجية احلرفية املوجودة و ّ
التسيري والدعم املايل هلا؛
تنمية نشاطات الصيانة واملناولة قصد خلق مناخ متكامل بني احلرفيني واملؤسسات الكربى؛
إنشاء شبكة متوين خاصة باحلرفيني تشرف على عملية تنظيم وحتسني التموين باملواد األولية والتجهيزات والعتاد
واحلصول على احملالت اليت تعترب إحدى أكرب العراقيل اليت تواجه القطاع؛
دعم نشاطات تسويق وترويج وترقية وتصدير منتوجات الصناعة التقليدية بفتح اجملال أمامها للدخول يف
األسواق الوطنية و الدولية؛
ترقية املوارد البشرية عرب إعداد برامج تكوينية مالئمة وذلك بالتنسيق مع قطاع التكوين والتعليم املهنيني؛
وضع إجراءات حتفيزية وتشجيعية يف جمال اجلباية واجلمركة والتمويل ،خصوصا ما يتعلّق مبنح القروض للحرفيني
عن طريق تبسيط شروط االستفادة من صناديق الدعم وتقليص نسب الفائدة والعمل على إنشاء صندوق قرض
خاص بالقطاع على غرار البلدان اجملاورة ،باإلضافة إىل تسهيل عملية اإلستفادة من احملالت وقطع األراضي؛
يتوىل ضبط وتوحيد املعطيات وتسيري حمكم للملف الوطين للحرفيني؛
وضع أرضية لنظام معلومايت ّ
إستغالل فُرص التعاون الدويل يف إطار عالقات ثنائية أو متع ّددة األطراف وهذا لإلستفادة من التسهيالت
11
املتخصصة اليت هتتم بتطوير حرف الصناعة التقليدية.
التقنية واملالية اليت ميكن أن تق ّدمها املنظمات الدولية
ّ

املنسق هلذا الربنامج ستكون له
 .3 .1النتائج المتوقعة من تطبيق اإلستراتيجية  :إ ّن التطبيق امليداين املنسجم و ّ
إنعكاسات إجيابية يف آفاق  7101على كل من :

أ .الحرفي  :فعملية تأهيل وتأطري احلريف وإدماجه يف وترية التنمية مت ّكنه من ممارسة نشاطه يف إطار شرعي ومنظّم
وتسمح له برفع مؤهالته وحتسني نوعية منتجاته ،كما تفتحه على اإلبداع والقدرة املستمرة على التأقلم مع
متطلّبات السوق وبالتايل حتسني مدخوله ووضعه اإلجتماعي والعائلي.
ب .المجتمع  :جناح برنامج العمل هذا ميكن أن يِّؤدي إىل حتقيق التوازن اجلهوي وتثبيت السكان مبناطقهم
األصلية والذي يتم من خالل دعم إنشاء نشاطات باملناطق الريفية وإعادة اإلعتبار للعمل احلريف البييت وبالتايل
12
لعمل املرأة ،إضافة إىل تثمني الرتاث الثقايف واحلضاري الوطين وحماربة اآلفات اإلجتماعية الناجتة عن البطالة.

ج .اإلقتصاد الوطني  :التطبيق اجليّد لإلجراءات والتدابري املقرتحة يف إطار هذه االسرتاتيجيّة سوف مي ّكن من
الوصول إىل النتائج املوالية :
 في ميدان التشغيل :
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املسجلة بسجل الصناعة التقليدية واحلرف من حرفيني فرديني أو
دعم وتأمني دوام النشاطات احلرفية ّ
تعاونيات أو مقاوالت حرفية؛
تشجيع احلرفيني الذين ينشطون خارج اإلطار الرمسي على العمل يف إطار شرعي ومنظّم إذ قُ ّدر عددهم سنة
 003.111 ،7117شخص ،الذين بإندماجهم كليا أو جزء منهم بشكل رمسي سيكون لذلك إنعكاسات
إجيابية على مستوى تطهري نشاطات القطاع فضال عن املداخيل اليت سوف جتنيها اخلزينة العمومية؛
إنشاء نشاطات جديدة وخلق مناصب شغل إضافية تق ّدر بـ 721.111منصب شغل على أساس وترية منو
تُق ّدر بـ ،71وعلى هذا األساس ويف آفاق  7101فإ ّن القطاع سوف يستقطب  501.111شخص بشرُية
مكونة من 031.111 :منصب شغل ُمتوفّر 003.111 ،منصب ناتج عن تسوية القطاع غري الرمسي،
ّ
 721.111منصب جديد.

 في ميدان اإليرادات لفائدة الخزينة العمومية :

إنطالقا من معدل ضرييب سنوي يق ّدر بـ 01.111دج لكل حريف وبطاقة تشغيلية تُق ّدر بـ 501.111حريف
يف آفاق  7101فيُتوقّع أن تصل اإليرادات السنوية إىل حوايل  5مليارات دينار.

 في ميدان المساهمة بالعملة الصعبة ودعم في الصادرات خارج إطار المحروقات:
موجه للتصدير يُق ّدر بـ5,5
إذ يُنتظر أن تتم ّكن الطاقة اإلنتاجية للقطاع من توفري رقم أعمال سنوي ّ
مليون دوالر ،وبتقدير منو ُح ّدد بـ 51مت توقّع أن تبلغ اإليرادات  99مليون دوالر سنة  7101وبإضافة مشرتيات
السياح املق ّدر أن يصل عددهم  1,2مليون سائح مبصاريف تُق ّدر بـ 21دوالر للسائح أي ما يعادل  69مليون
دوالر ،فإ ّن جمموع اإليرادات الناجتة عن التصدير سوف تصل إىل  097مليون دوالر أي ما قيمته  07مليار
13
دينار.
.2

تقييم نتائج إستراتيجية الجزائر في تنمية قطاع الصناعة التقليدية و الحرف آفاق 2212

نتائج اإلجراءات املقرتحة يف الوثيقة املتعلّقة باإلسرتاتيجية سنعرضها كما يلي:

 .1 .2اإلطار التنظيمي والمؤسساتي للقطاع:

فيما يتعلق باإلطار التشريعي للقطاع ،أحدثت عملية توسيع وتطوير بعض األنشطة احلرفية فروعا إنتاجية
جديدة غري واردة مبدونة األنشطة احلرفية ،وهو ما ترتتّب عنه إرتفاع عدد أنشطتها من  702نشاط سنة 7110
ليصل إىل  332نشاط بنهاية هذه اإلسرتاتيجية.
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أما ما خيّص التأطري ،فقد بلغ عدد املؤسسات العمومية لتأطري القطاع  30غرفة للصناعة التقليدية واحلرف سنة
14
موزعة على كافة الرتاب الوطين ،وهذا باإلضافة إىل الغرفة الوطنية
 ،7113ليصبح عددها سنة  22 ،7116غرفة ّ
للصناعة التقليدية واحلرف  CNAMوكذا الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية واحلرف  ANART؛ 15هذا النسيج
املؤسسايت أخذ على عاتقه مسؤولية العمل امليداين اجلواري لتسيري قطاع الصناعة التقليدية واحلرف.
عالوة على ما سبق ،إستفاد القطاع يف إطار الربنامج اخلماسي  7116-7115من إجناز  61هيكال قاعديا
للتنشيط والتكوين والرتويج يف خمتلف مناطق الوطن السيّما يف مناطق اجلنوب ،ويف إطار برنامج رئيس اجلمهورية
16
الذي ينّص على منح  011حمل لكل بلدية ،متّ منح  73.111حمل يف كل البلديات إىل غاية سبتمرب .7116
 .2 .2هيئات الدعم المالي والقرض:

هبدف الوصول إىل األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية املرجوة من قطاع الصناعة التقليدية
واحلرف ،حرصت الوزارة الوصية ضمن إسرتاتيجيتها على إستفادة حاملي املشاريع احلرفية من اإلمتيازات املالية
واجلبائية تق ّدمها العديد من اهليئات العامة لتقدمي املشورة اإلقتصادية والفنية واملساعدات املالية لصاحل متعامليه وكذا
متابعة مشروعاهتم .اليت لعبت فيها غرف الصناعة والتقليدية واحلرف دور الوسيط اإلعالمي لتعميم أحكام وكيفيات
اإلستفادة من موارد هذه الصناديق مبا يتالئم مع خصوصيات القطاع وقدرات احلرفيني ،خاصة فيما يتعلّق
17
بالضمانات ومالئمة شروط اإلستفادة (حتديد السن ،مبلغ القرض ،اإلمتيازات اجلبائية).
وحسب اإلحصائيات الدراسية لألنشطة احلرفية املنشأة بدعم من هيئة دعم سنة  ،7112متّ إحصاء ما
ُ
يلي:
قام الصندوق الوطين لرتقية نشاطات الصناعة التقليدية  FNPAATبدعم  0526مشروع حريف ممارس
18
إلحدى أنشطة الصناعة التقليدية والفنية ؛
 ش ّكلت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  ANSEJاهليئة األكثر طلبا من طرف احلرفيني يف دعممشاريعهم احلرفية ،فقد متّ تسجيل  0130مشروع حريف أُنشأ باإلستفادة من هذه اهليئة ،أي ما ميثّل نسبة
 ٪69,7من جمموع املشاريع اليت أُنشئت بدعم من هيئة دعم سنة 7112؛
 إحتلّت الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغّر  ANGEMاملرتبة الثانية بعد  ANSEJوفقا لرتتيب اهليئاتاألكثر طلبا من طرف احلرفيني يف متويل تأسيس مشروعاهتم احلرفية ،حيث قامت بدعم إنشاء  0560مشروع
حريف؛
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توىل الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة  CNACمتويل تأسيس  0199مشروع حريف ،يف حني بلغ عدد
ّ
19
املشاريع املمولة من طرف باقي هيئات الدعم املايل األخرى  366مشروع وفقا إلحصائيات نفس السنة .
 .3 .2في مجال التكوين والتأهيل وتنمية المهارات:
هدفت وصاية القطاع من خالل إسرتاتيجيتها يف ما خيص التكوين وتنمية املهارات إىل تبين جمموعة من
الربامج التكوينية والتأهيلية تسعى من جهة حنو تأهيل إطارات القطاع ،ومن جهة أخرى حنو ترقية احلريف وتطوير
اليت ترمي حنو الوصول إىل املزاوجة بني إكساب املمارس
مؤهالته؛ وتعتمد على آلية التكوين عن طريق التمهنيّ ،
التطور يف عمله.
للنشاط تقنيات النشاط العملية وبني إمتالكه األبعاد النظرية للحرفة اليت تسمح له بالتطوير و ّ
التكوين املستمر كان له أيضا نصيب كبري من اإلهتمام السيّما أمام ضروريات العوملة وتقلّبات الوضع
الوصية لضمان تأقلم احلريف مع حميط تنافسي سريع التغيري وإستجابته
اإلقتصادي الراهن ،حيث قامت السلطة ّ
وحسن تسيري
ملتطلّبات سوق العمل املعاصر على تفعيل وتوسيع إستعمال برنامج ( Cree-Germeأنشئ ّ
20
مسريي املؤسسات على كيفية إختيار
مؤسستك) منذ سنة  ،7112من خالل تكوين حاملي املشاريع أو ّ
األفكار املناسبة إلنشاء املؤسسة  ،ومن مثّ خطوات التسيري األمثل هلا إضافة إىل املتابعة بعد التكوين.
فإىل غاية  30ديسمرب  7116متّ :
 مسامهة الصندوق الوطين لرتقية نشاطات الصناعة التقليدية واحلرف يف التكوين عن طريق التمهني لـ 5111شاب لدى حرفيني معلّمني خمتصني يف خمتلف فروع الصناعة التقليدية والفنية؛
الفخار ،اخلزف والزجاج من طرف شركاء إيطاليني وإسبان يف إطار
 مرافقة  25حريف يف فروع احللي ،اجللودّ ،21
إتفاقيات تعاون دويل؛
 إستفادة  011حريف يف تقنيات التصميم والتسويق والتصدير؛ تكوين  2211مقاول وحامل مشروع خالل الفرتة جوان  7115و  30ديسمرب 7119؛ كما أفضت اجلهود املتتالية للهيئات املسؤولة على القطاع عن تكوين  7201حامل مشروع جديد عرب 093حلقة دراسية نُظّمت بكامل القطر الوطين ،و 9759حريف حول كيفية تسري املؤسسة عرب  200حلقة دراسية،
أي ما جمموعه  2999حريف إىل غاية ديسمرب  22.7116ومل تكتف وزارة املؤسسات ص و م سابقا هبذا
احلد ،إذ وحرصا منها على الوقوف وراء هذا املشروع الكبري أوكلت مهمة تعريب دالئل تكوين هذه املنهجية
للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية.
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-

دعم  5232نشاط حريف يف املناطق الريفية ،من خالل مشاركة غرف الصناعة التقليدية واحلرف يف وضع
الربنامج الوطين للتجديد الريفي؛
وفيما خيص تكوين اإلطارات املسؤولة عن اهليئات املشرفة عن القطاع فقد متّ تأهيل  76مفتّش رئيسي
23
املكونة
للصناعة التقليدية وكذا  01إطار يف مراقبة اجلودة ودمغ الزرايب؛ إىل جانب هذا متّ تدعيم اإلطارات ّ
مكونا من
املكونني وصل إىل ّ 02
وحسن تسيري مؤسستك) بعدد من ّ
يف برنامج املرافقة اإلقتصادية (انشئ ّ
مكونني على مستوى اهليئات املشرفة
طرف املكتب الدويل للعمل مع هناية سنة  29 ،7116إطار منهم هم ّ
على القطاع 24،إضافة إىل تكوين  33مستشارا إقتصادي مبساعدة خرباء منظّمات دولية وأوروبية على تسيري
25
وصيانة نظام املعلومات.

يُضاف إىل ماسبق ،ويف إطار نظرة مستقبليةّ ،إجتهت هياكل القطاع حنو إعتماد نظام تكوين عن بعد
املتكونني من خالل أرضية تقنية على اخلط عرب االنرتنتُ ،شرع يف إجنازها منذ نوفمرب
قادر على تسيري ومتابعة ّ
26
.7110
تجمعات الحرفيين وتحفيز ثقافة العمل الجمعوي:
 .4 .2في مجال تنشيط ّ

للقضاء على النزعة اإلنفرادية اليت متيّز احلرفيني واخلروج تدرجييا من موقف التبعية جتاه إعانة الدولة،
عملت السلطات على تبين برناجمني متكاملني لدعم تآزر احلرفيني وحتقيق تنمية حملية سنة  ،7110ويتعلّق األمر
27
بربناجمي _ Nucleusاملنظّم يف إطار التعاون التقين اجلزائري األملاين  _GTZونظام اإلنتاج احمللي (،)SPL
كمنهج لتنسيق األنشطة احلرفية مع مقاربة تشاركية على امليدان هتدف حنو تعزيز إسرتاتيجيتها لتنمية القطاع ،مبا
يسمح بتنسيق اإلمكانيات والتطوير والتحديث فيما بينهم.
أثبتت هذه التجربة جناعتها ،فبالرغم من حداثتها إال أ ّن القطاع مت ّكن من الوصول إىل النتائج التالية:
 إرتفع عدد األنظمة اإلنتاجية املوضوعة من  0أنظمة إنتاجية حملية رائدة يف قطاع الصناعة التقليدية سنة28
 7110إىل  05نظام إنتاج حملي مع هناية سنة 7112؛
جتمعني لتصدير الصناعة التقليدية سنة  ،7116و 3سنة  7101و 2سنة 7100؛
 إنشاء ّجتمع وفق هذا النظام يشتغل ،جيتمع فيه 0711
 أما عملية تنفيذ برنامج نوكلس أسفرت يف أن بدأ ّ 079يتوزعون على  3مناطق "شرق -غرب – وسط" ويضم  30حرفة خمتلفة يف فروع :اخلزف ،امليكانيك،
حريف ّ
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النّجارة ،البناء واحلالقة عرب  01غرف للصناعة التقليدية واحلرف موجودة على مستوى واليات :اجلزائر ،جباية،
29
البليدة ،جيجل ،مستغامن ،وهران ،سطيف ،تيبازة ،تلمسان ،بسكرة.

 .5 .2إنشاء األنشطة والتشغيل واإلنتاج

حجم اإلصالحات املبادر هبا يظهر بوضوح يف احلصيلة احمل ّققة من طرف القطاع على مدى  0سنوات،
ُ
متغريات اإلقتصاد الوطين يف الفرتة
واليت سنربزها من خالل تقدمي اآلثار اإلقتصادية للقطاع املدروس على بعض ّ
.7101-7113

تطور تعداد مشاريع الصناعة التقليدية والحرف:
ّ .1 .5 .2

إ ّن حتليل النسيج املؤسسايت للمشاريع احلرفية منذ بداية تنفيذ اإلسرتاتيجية سنة  7113إىل هنايتها سنة
توسعا يف عدد األنشطة احلرفية  ،كما هو موضح يف اجلدول
 ،7101جيعلنا نستنتج أ ّن الفرتة املدروسة قد شهدت ّ
رقم .0
تطورا كبريا ،حيث يف ظرف سبع
وتظهر األرقام هبذا اجلدول أ ّن تعداد مشاريع الصناعة التقليدية واحلرف قد عرفت ّ
توسعت القاعدة احلرفية بنسبة  ،٪131,49مبا يعادل  015.111مشروع جديد .عموما ،وإنطالقا من
سنوات ّ
اإلحصائيات املق ّدمة ،فإ ّن إنشاء أنشطة جديدة بقطاع الصناعة التقليدية واحلرف يتزايد بنسبة تصل إىل أكثر من
 ٪03سنويا ،ما ميثّل  05.111مشروع حريف جديد سنويا.
 .2 .5 .2إنشاء مناصب الشغل في قطاع الصناعة التقليدية والحرف
اإلرتفاع الذي شهدته املشاريع احلرفية يف الفرتة بني  7113و 7101تبعه أيضا زيادة ملموسة يف مناصب
الشغل املحدثة اليت وصلت إىل  301.791منصب شغل سنة 7101؛ هذه الزيادة ُميكن مالحظتها إذا قمنا
ُ
تطور عدد مناصب الشغل يف قطاع الصناعة التقليدية واحلرف من خالل اجلدول رقم .17
بدراسة ّ
تطور تعداد املشاريع احلرفية وزيادة نسبة التشغيل يف
مبالحظة اجلدول جند أ ّن هناك عالقة طردية بني ّ
القطاع ،حيث إرتفع عدد املناصب الشغل املحدثة من  091.072منصب شغل سنة  7113إىل 301.791
ُ
منصب خالل سنة  ،7101بزيادة تق ّدر بأكثر من الضعف يف ظرف  2سنوات ( 701.039منصب جديد) وهو
ما يُعادل  ٪131,23منصب منشأ خالل الفرتة ،أي ما ميثّل نسبة زيادة تق ّدر حبوايل  ٪09سنويا (أكثر من
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 79.111منصب شغل إضايف كل سنة) ،وهو ما يشري إىل أ ّن القطاع ميتلك إمكانية توفري مناصب شغل دائمة
لعدد من العائالت اجلزائرية.

تطور اإلنتاج واإلستثمار
ّ .3 .5 .2

سجل قطاع
حجم اإلستثمارات فيه عرفت بدورها إرتفاعا بارزا مثلما هو مبني يف اجلدول رقم  ،13إذ ّ
تطورا هاما يف حجم اإلستثمارات احملققة خالل األربع سنوات األخرية ،ما يعادل نسبة
الصناعة التقليدية واحلرف ّ
 ،٪61هذه الزيادة يف حجم اإلستثمار رافقها أيضا إرتفاع مقبول يف حجم اإلنتاج ،بزيادة ق ّدرت حبوايل ٪000
خالل ست سنوات ،أي مبعدل إرتفاع سنوي قيمته ٪19.5؛ وهو ما يعين أ ّن إنتاجية القطاع مرتبطة بزيادة
اإلستثمار فيه.
تطور الصادرات
ّ .4 .5 .2
قيمة وكمية الصادرات من منتجات الصناعة التقليدية واحلرف موضحة يف اجلدول رقم ( ،)2القراءة
املباشرة للجدول تُظهر أ ّن كمية صادرات الصناعة التقليدية قد عرفت إنتعاشا ملحوظا إبتداءا من سنة  ،7119إذ
عرفت كمية الصادرات إرتفاعا بنسبة تقارب  ٪95بني سنيت  7119و ،7101رافق هذا اإلرتفاع زيادة يف قيمة
اإليرادات التصديرية بنسبة تفوق الضعفني ( حوايل  ٪715يف نفس الفرتة).
يوضح بأ ّن قطاع الصناعة التقليدية واحلرف يع ّد قطاعا إقتصاديا هاما كغريه من القطاعات
ما سبقّ ،
ومفعل للصادرات
اإلقتصادية ،لكونه قطاع منشئ للعمل وموفّر للدخل وجالب للعملة الصعبة وداعم للسياحة ّ
خارج قطاع احملروقات وبالتايل مساهم يف التنمية اإلقتصادية.

 .6 .2نتائج إستراتيجية القطاع في مجال التسويق والتصدير:
عما يلي:
نتائج اجلهود املبذولة يف هذا اإلطار أسفرت ّ



إىل غاية سنة  ،7119متّ تنظيم مئات املعارض والصالونات احمللية مبع ّدل يفوق  31تظاهرة سنويا ويف خمتلف
مناطق الوطن ويف خمتلف نشاطات الصناعة التقليدية ،كما شهدت الفرتة أيضا املشاركة يف عدد يتجاوز املائة
صالون دويل مبعدل يفوق  01تظاهرات سنويا ،إىل جانب تنظيم جمموعة من أسابيع الصناعة التقليدية يف
عدد من الدول؛
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نتائج تسويق منتجات الصناعة التقليدية من خالل مشاركات القطاع يف الصالونات واملعارض أوصلت إىل
ضرورة القيام بـ :
 تركيز العمل على بعض األسواق األوروبية واآلسياوية؛
 رمسلة جتارب القطاع يف الرتويج الدويل لدى مؤسسة أو مؤسستني تابعتني للقطاع؛
التوجه حنو اإلقتصار على دعم املشاركة يف الصالونات املهنية ،وترك املشاركة يف صالونات اجلمهور

ّ
العريض إلختيار احلريف؛
30
 تثمني ودعم احلضور النوعي لفئة املنتجات اليت ح ّققت فيها الصناعة التقليدية ميزة تنافسية.

 خالل سنة  ،7112وضعت املديرية العامة للصناعة التقليدية واحلرف برناجما لدعم الصادرات بدعم أورويب،
ين ّفذ جمموعة متناسقة من اإلجراءات املتمثلة يف :
 صندوق متويل مشرتك ،منبثق عن ( )FNPAATيقوم بتمويل جزء من التكاليف من  51إىل ،٪61
عمد إليه احلرفيون لرتقية منتجاهتم املوجهة للتصدير ،مبا يف ذلك املشاركة يف الصالونات واملعارض؛
يشجع احلريف املص ّدر إلتباع قواعد اإلتصال والتسويق
 إنشاء ( )Vade Mecum Exportالذي ّ
31
وعالقات السوق.

 .7 .2في مجال الترقية والتطوير وتشجيع روح اإلبداع واإلبتكار لدى الحرفي:

هبدف تنشيط وإنعاش روح اإلبداع لدى احلرفيني وتنمية مهاراهتم وإثارة مبادرات جديدة يف ميدان
ُسس يوم وطين للحرفيني وذلك يوم  6نوفمرب من كل سنة ،أُعلن عنه سنة  32،7110فضال عن إحداث
اإلبداع ،أ ّ
مسابقات مفتوحة على النشاطات احلرفية مبوجب املرسوم  10-69هتدف إىل تشجيع األعمال واألشغال اإلبداعية
اليت يُق ّدمها احلرفيون ،ومن مثّ إستحداث اجلائزة الوطنية للصناعة التقليدية والفنية مبوجب املرسوم التنفيذي رقم -60
 703املؤرخ سنة  33.0660فإىل غاية سنة  7101متّ منح  53جائزة صناعة تقليدية فنية ،وهذا باإلضافة إىل
34
التشجيع على اإلحتفال باملناسبات احمللية املمارسة ببعض املناطق.
ويف إطار محاية حقوق امللكية الفكرية املنتج التقليدي من املنافسة والتقليد وضمان أصالته ،قامت الوزارة

يتم على إثرها منح املنتج تسمية صناعة تقليدية جزائرية
الوصية بإصدار نصوص تنظيمية ّ
تتضمن الشروط اليت ّ
صاحلة ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد 35،وكذا منح عالمة الدمغة ملنتجات الزاريب واملنتجات املماثلة هلا إبتداءا
من سنة  7115من طرف مراكز دمغ متّ إنشاؤها لذلك ،متواجدة على املستوى الوطين وتابعة للمعهد اجلزائري
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للتقييس ( 36،)IANORوهلذا الغرض ،نُظّمت  01دورات تدريبية لفائدة إطارات القطاع حول تقنيات دمغ
الزرايب ومراقبة اجلودة ،إىل جانب دورات تكوينية لفائدة املتعاملني حول تقنيات التسويق والتصميم هبدف تطوير
37
مقاربة سوقية مكيّفة تأخذ بعني اإلعتبار املنافسة والتنافسية.
 .8 .2شبكة النظام اإلعالمي:

قامت وزارة املؤسسات ص وم والصناعة التقليدية يف إطار التعاون اجلزائري الفرنسي ،بتطوير منظومة
مكونات الربامج واخلطط ،ومبنية على
إعالمية خاصة بالصناعة التقليدية واحلرف مت ّكن من املتابعة اآلنية لكل ّ
اإلتصال الدائم أفقيا وعموديا ،كما تربط بني خمتلف الفاعلني يف القطاع وتقوم بتجميع املعلومات الواردة إليه من
خمتلف هياكل القطاع يف الوطن يف شكل برمجية إعالمية أطرافها يف غرف الصناعة التقليدية واحلرف ،ومركزها يف

الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية وهذا عن طريق الربط الشبكي باالنرتنت.
ويتكون من واجهتني،
يتوىل هذا النظام تقدمي بيانات نوعية وبيانات كمية متعلقة مبختلف الناشطني يف القطاع
ّ
38
للمسريين والعاملني بالقطاع.
واجهة عامة لإلتّصال بفاعلي القطاع وواجهة خاصة
ّ
اإلعتماد على هذا النظام اإلعالمي املتكامل مسح حبساب عدة مؤشرات إقتصادية كلية وجزئية ،ومن مثّ
ؤمن يف النهاية موردا للتحاليل املتعلقة بالتنمية القطاعية احمللية
بعملية إستقرائها وحتليلها إقتصاديا وإجتماعيا ،تُ ّ
خصوصا يف جمال توجيه الدعم وتطوير اخلدمات ،وُمي ّكن من تلبية متطلّبات رسم السياسات وصناعة القرارات مبنية
على فرضيات صحيحة وسليمة.
ملخص ما سبق ،يدفعنا للقول بأ ّن حصيلة اإلصالحات املتّخذة من طرف الدولة يف إطار إسرتاتيجية
مشجعة ،تعكس حجم اجلهود املبذولة
تنمية قطاع الصناعة التقليدية واحلرف يف اجلزائر قد ح ّققت عموما نتائج ّ
تطورا ملحوظا يف وجهات النظر القاصرة لقيمة القطاع واملكانة اإلقتصادية اهلامة اليت أصبح يتمتّع هبا
واليت ّ
سجلت ّ
إىل جانب أدواره التقليدية الوطنية والثقافية.
ثالثا .دور قطاع الصناعة التقليدية والحرف في تحقيق تنمية محلية و توازن اإلقليم
تعرب عن
تعرب عن خمتلف العمليات واإلجراءات املن ّفذة حمليا يف إطار سياسة عامة ّ
إذا كانت التنمية احمللية ّ
إحتياجات الوحدة احمللية واليت هتدف إىل حتسني نوعية احلياة اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية واحلضارية

« جملة إضافات اقتصادية » جامعة غرداية ،اجلزائر ،اجمللد 2 :العدد 3 :أفريل 2102

290

واقع قطاع الصناعة التقليدية والحرف في الجزائر ودوره في تعزيز التنمية المحلية

للمجتمعات احمللية ،وإدماجها يف منظومة التنمية الوطنية الشاملة ؛ وذلك من خالل جمموعة من األبعاد من بينها:
إشباع احلاجيات األساسية للسكان وحتسني ظروف معيشتهم والتخفيف من الفوارق التنموية بني األقاليم.
وعن قطاعنا املدروس تربز مسامهة هذا األخري يف ممارسة هذا الدور من خالل قدرته على :
 .1توفير مداخيل لألفراد :
يساهم قطاع الصناعة التقليدية واحلرف مسامهة فعالة يف تقليص الفقر والقضاء على البطالة إذ يستوعب
يف الغالب طاليب الشغل من الشباب ،فقد كشف تقرير الدراسة حول العاملني يف القطاع أ ّن  22من العمالة
املشغّلة لدى احلرفيني اليتجاوز سنهم  75سنة 99 ،منهم هم عبارة عن متدربني ،يف حني ش ّكلت نسبة فئة
الذين ترتاوح أعمارهم بني  75و 32سنة  53 ،39منهم هم أجراء دائمني؛ 39كما يعمل القطاع أيضا على
الرفع من املستوى املعيشي لألفراد وينبع ذلك من قدرته على حتقيق مداخيل معتربة هلم ،فقد كشف تقرير مكتب
الدراسة واإلستشارة أ ّن القيمة اإلمجالية ملداخيل احلرفيني من قطاع الصناعة التقليدية واحلرف تق ّدر بـ  10,5مليار
40
دج ،حيث يوفّر مداخيل شهرية ترتاوح بني 01.111دج و31.111دج لـ  66,4من احلرفيني.
 .2تحقيق التوازن الجهوي بين مناطق الوطن:
لقطاع الصناعة التقليدية واحلرف دور إجيايب يف حتقيق التنمية اإلقليمية املتوازنة للبلدان وحتقيق اإلستقرار
اإلجتماعي للسكان ،تنبع من سهولة إنتشاره إلعتماد أنشطته على موارد وخامات حملية وموارد طبيعية ُمت ّكن من
القيام بإستثمارات إنتاجية جديدة يف خمتلف املناطق قد ال تتم ّكن املشروعات الكبرية من خدمتها خصوصا مناطق
البدو والريف ؛ باإلضافة إىل إسهامه الفعلي يف إحداث مناصب شغل للشباب بإستثمارات بسيطة وغري مكلّفة
41
مقارنة بالنشاطات األخرى ،تسمح بتكثيف النشاطات اإلقتصادية على املستوى احمللي يف خمتلف املناطق.
تتوزع املشاريع احلرفية بشكل غري متساوي بسبب الطابع اجلغرايف للبالد (اجلدول رقم  ،)15إذ تع ّد
ّ
منطقة الشرق اجلزائري املنطقة اجلغرافية األكثر تواجد لألنشطة احلرفية بنسبة تقارب  ،٪25تليها منطقة الوسط
بنسبة  ٪31بينما بلغت نسبة األنشطة املمارسة باملناطق اجلنوبية .٪11,3
من هنا ميكن القول أ ّن تكثيف الدعم والرتقية ألنشطة القطاع خصوصا باملناطق اجلنوبية وكذا الريفية ،من شأنه
ويفعل التنمية احمللية ،كما يعمل على تثبيت
إحداث نوع من التوازن اجلهوي لألنشطة بني خمتلف مناطق الوطن ّ
السكان يف مناطقهم ،من خالل حتفيز وإنشاء املزيد من املشاريع احلرفية هبذه املناطق تسمح بصفة أولية بتوفري
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مناصب شغل واحلد من البطالة ؛ باإلضافة إىل تقليص النزوح الريفي وختفيف الضغط الدميغرايف على املدن ،كما
تش ّكل أنشطته مصدرا هاما للمداخيل بالنسبة للعائالت واألسر و تساهم يف تلبية حاجياهتم األساسية ،عالوة على
42
احلفاظ على األنشطة التقليدية املمارسة هباته املناطق.
 .3تثمين دور المرأة :
إن ممارسة األنشطة احلرفية يف البيت يع ّد أحد الطرق إلتاحة الفرصة لعمل املرأة و إبراز دورها اإلنتاجي
واخلدمايت يف اجملتمع 43،حيث أ ّن قائمة أنشطة الصناعة التقليدية واحلرف تضم إىل جانب أصناف األنشطة
السابقة بعض األنشطة اليت ميكن أن متارس يف البيت واملنصوص عليها يف املرسوم التنفيذي رقم  702-60املؤرخ يف
44.0660/0/70نسبة مشاركة العنصر النسوي يف املشاريع احلرفية مبيّنة يف اجلدول رقم .19
املسجلة خالل السنة بنسبة
القراءة املباشرة للجدول تُظهر هيمنة العنصر الذكري على املشاريع احلرفية
ّ
كلية تفوق  ٪27من العدد اإلمجايل للمشاريع ،مقابل نسبة معتربة حمق ّقة من طرف العنصر النسوي ،غري أنّه ال
ميكن إمهال هذه الفئة خصوصا يف ميدان الصناعة التقليدية والفنية ،إذ بلغت نسبة مشاركة العنصر النسوي يف هذا
امليدان  ٪30من جمموع املشاريع احلرفية املسجلة فيه ،يف حني بلغت نسبتهم يف ميداين إنتاج املواد واخلدمات ٪00
و  ٪07على التوايل؛ فعلى الرغم من حمدودية مشاركة املرأة يف اجملالني األخريينّ ،إال أ ّن ذلك يُربز دورها يف خمتلف
ميادين الصناعة التقليدية واحلرف.
مما سبق يظهر بوضوح دور القطاع يف حتقيق تنمية حملية من خالل قدرته على تلبية إحتياجات املواطن
األساسية ،كما أ ّن أنشطته متثّل نشاطا أساسيا لفئة عريضة من األفراد خصوصا باملناطق الريفية وبالتايل يش ّكل
السكان والوصول إىل العدالة يف توزيع الدخل الوطين
مصدر دخل أساسي هلم ،وهو ما يساهم يف حتقيق إستقرار ّ
والثروة بني أفراد اجملتمع  ،فضال عن أنه يعمل على تأكيد الدور اإلنتاجي واخلدمايت للمرأة.
رابعا .عوائق تنمية الصناعة التقليدية والحرف في الجزائر
على الرغم من النتائج املثمرة اليت ح ّققها قطاع الصناعة التقليدية واحلرف يف اجلزائر إثر تطبيق إسرتاتيجية
التنمية املستدامة املوضوعة له ،إال أ ّن الدراسات و األحباث اخلاصة بالصناعة التقليدية واحلرف يف اجلزائر تشري إىل
ِ
منو مؤسساهتم وبقائها
تعرض املقاولني احلرفني للعديد من الصعوبات اليت تُعرقل أنشطتهم يف األجل القصري وهت ّدد ّ
ّ
يف األجل الطويل ،نعرضها فيما يلي:
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-

-

عدم إدراج قطاع الصناعة التقليدية و احلرف كأولوية تنموية ضمن السياسات اإلقتصادية واإلصالحية
للبالد وضعف التشريعات والنظم الواضحة لدعمه؛
عدم اإلستقرار التنظيمي الذي عرفه القطاع ،فعملية تأرجح القطاع من وصاية إىل أخرى أفقدته قيمته
احلقيقية يف كونه فاعال إقتصاديا ،و ّلعل وضعية القطاع احلالية حتت وصاية وزارة السياحة والصناعة
التقليدية وهتيئة اإلقليم واليت أُحلق هبا يف إطار مرسوم رئاسي مؤرخ يف  72ماي  7101قبل أشهر عن
هناية تنفيذ إسرتاتيجية التنمية تعطينا فكرة عامة عن ذلك؛
صعوبة التموين باملواد األولية والتجهيزات؛
سوء ظروف ممارسة النشاط احلريف؛
حمدودية برامج التكوين وتنمية املهارات ؛
ضعف التحفيز املايل واجلبائي؛
ضعف القدرة التنافسية للمنتوج احلريف؛
إشكالية تسويق املنتوج التقليدي؛
إشكالية تصدير املنتوج التقليدي؛
التأخر يف تنفيذ آليات دعم التآزر وترقية نظام اإلنتاج احمللي؛
ّ
وجود نقائص بالنظام املعلومايت املوضوع؛
نقص الدراسات واألحباث وضعف التنظيمات اجلمعوية وقلتها من بني العوامل اليت تقف عقبة أمام
تطوير قطاع الصناعة التقليدية واحلرف؛

هذه الصعوبات جعلت من قطاع الصناعة التقليدية واحلرف قطاع ضعيف املردودية وال ميتلك حصة
سوقية واسعة ،وحالت دون بلوغ كل األهداف املسطّرة كما وكيفا ،كما بقي على إثرها القطاع ضحية جلملة من
املعوقات ال تزال قائمة ،وهو ما جعل السلطات العمومية تسعى حنو إجياد حلول هلذه التح ّديات ،من خالل
ّ
تسطري برنامج طموح وواقعي ينطلق من رؤية واضحة ملا نريد أن نرى عليه قطاع الصناعة التقليدية واحلرف يف
حدود آفاق  7171تتطلّع حنو حتقيق هدفني أساسيني ،سيكونان دليال على جناعة اإلجراءات اليت متّ تطبيقها يف
إطار اإلسرتاتيجية املوضوعة ،ويتعلّق األمر برفع القدرات التشغيلية للقطاع وحتسني مسامهته يف اإلنتاج الداخلي
اخلام ،وعلى هذا األساس ُس ّخر هلذه األهداف جمموعة من اآلليات والتدابري ِصيغت يف إطار مقاربة تعزيز التعاون
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القطاعي ،عرب خمططات تق ّدم إجابات عن أفضل السبل للوصول إىل األهداف املبتغاة وحتقيق اإلنسجام بني
وموجهة مجيعا حنو حتقيق تنمية مستدامة لقطاع
قطاعنا والقطاعات األخرى ذات الصلة كالسياحة والفالحةّ .
45
الصناعة التقليدية واحلرف.
خاتمة:
منوها
عرفت املؤسسة احلرفية يف باجلزائر خالل املرحلة السابقة مراحل عديدة تركت آثارها على سياق ّ
املؤرخ يف  01جانفي
وتطورها ،كانت بدايتها إعتماد تعريف قانوين للصناعة التقليدية واحلرف مبوجب األمر ّ 10-69
ّ
 ،0669من خالل حتديد صفة احلريف وأشكال ممارسة النشاط وكذا الكيفيات وميادين األنشطة ،فضال عن
تكريسه إلمتيازات عديدة ،كما إستفاد القطاع هبدف جتسيد األمر الرئاسي السابق على أرض الواقع من 03
مرسوم ،وهو ما أعطاه قاعدة تشريعية كانت مفقودة إضافة إىل تزويده هبيئات تأطري جوارية .املرحلة الثانية مشلت
حتويل القطاع إىل الوزارة املكلّفة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة سنة  ،7117تال ذلك إعتماد اجلزائر على غرار
بلدان عديدة إسرتاتيجية لدعم وتطوير قطاعها من الصناعة التقليدية واحلرف سنة  ،7113مت صياغتها مبجرد إحلاق
القطاع بالقطاع اإلسرتاتيجي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،حيث إستفاد املقاولون احلريون يف إطار إسرتاتيجية
الدولة لتنمية القطاع يف آفاق سنة  7101من جمموعة من التدابري واآلليات والربامج ،اليت من شأهنا املسامهة أوال يف
املكون من مؤسسات مصغّرة ذات طابع حريف ،وكذا حتفيز اإلستثمارات يف القطاع
احلفاظ على النسيج القاعدي ّ
من خالل حتسني املناخ اإلستثماري فيه ،واليت سجل تطبيقها نتائج ُحم ّفزة يف خمتلف اجملاالت.
وهدفت الدولة من وراء هذه اإلجراءات املنفذة يف إطار اإلسرتاتيجية حنو تغطية املكانة اإلقتصادية اليت إنتُ ِز َعت من
القطاع طوال املرحلة السابقة وتعزيز مكانته اإلجتماعية والثقافية ،وذلك تأكيدا لرغبة الدولة القوية يف تصنيف قطاع
الصناعة التقليدية واحلرف ضمن القطاعات اإلقتصادية جبدارة ،وكذا مساندته يف آدائه ألدواره اإلقتصادية
واإلجتماعية والثقافية على أكمل وجه.
يتجسد دور املؤسسات احلرفية يف حتقيق التنمية احمللية املنشودة من خالل قدرته الكبرية على إمتصاص
البطالة وخلق فرص عمل بإمكانيات حمدودة ،ويعمل على تلبية إحتياجات املواطن األساسية ،باإلضافة إىل ذلك
متثّل أنشطته نشاطا أساسيا لفئة عريضة من األفراد ويعمل على تثمني دور املرأة خصوصا باملناطق الريفية وهو ما
يساهم يف حتقيق إستقرار السكان و التوازن اجلهوي.
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على الرغم من النتائج املثمرة احمل ّققة يف إطار اإلسرتاتيجية املوضوعةّ ،إال أ ّن نقائص عديدة التزال قائمة
الفعال للمقاولني احلرفيني وأنشطتهم ؛ واليت ح ّدت من إمكانيات القطاع وحالت دون قدرته
وتعيق التنظيم اجليّد و ّ
عن الربهنة على إمكانياته اليت ميكن أن يق ّدمها للبالد  ،وهو مادفع بالسلطات املسؤولة قبل سنة على إنتهاء أول
إسرتاتيجية تنموية ،اإلستعداد لوضع مشروع إلسرتاتيجية جديدة آفاق  7171هتدف حنو الوصول إىل حتقيق تنمية
مستدامة بقطاع الصناعة التقليدية و احلرف.
ملحق الجداول واألشكال البيانية:
السنوات
عدد المشاريع
الحرفية

تطور تعداد مشاريع الصناعة التقليدية والحرف خالل الفترة ()2212-2223
الجدول رقم (ّ _ )1
7113

06.251

7112

29.037

7115

7119

69.107

7110

009.320

019.777

7116

7112

079.220

092.171

7101
022.251

المصدر:من إعداد الباحثة باإلعتماد على:
 نشرية المعلومات اإلقتصادية ()2228-2227-2226-2225-2224 -مكتب الدراسة واإلستشارة

2211 ،Ecotechnics

المصرح بها في قطاع الصناعة التقليدية والحرف حسب الشكل القانوني
تطور تعدادا مناصب الشغل
جدول رقم (ّ _)2
ّ
للمشروع الحرفي

الشكل القانوين للمشروع احلريف
السنوات
7113
7112
7115
7119
7110
7112
7116
7101

تعاونيات حرفية

حرفيون فرديون

مقاوالت حرفية

المجموع

عدد المشاريع

02.661

210

53

06.251

مناصب الشغل

050.621

0902

531

091.072

عدد المشاريع

25.222

020

50

29.030

مناصب الشغل

000.009

0502

501

003.671

عدد المشاريع

65.712

026

05

69.107

مناصب الشغل

061.209

0.502

051

067.022

عدد المشاريع

015.395

027

05

019.777

مناصب الشغل

701.031

0.592

051

703.122

عدد المشاريع

005.512

090

07

009.320

مناصب الشغل

730.109

0.532

071

733.701

عدد المشاريع

079.157

093

07

079.220

مناصب الشغل

757.012

0.579

071

752.351

عدد المشاريع

050.610

026

01

057.071

مناصب الشغل

313.217

0.262

011

319.111

عدد المشاريع

090.710

026

01

092.171
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مناصب الشغل

0.262

332.217

339.911

011

المصدر :من إعداد الباحثة باإلعتماد على:
 نشرية المعلومات اإلقتصادية ()2228-2227-2226-2225-2224-

2211 ،Ecotechnics

جدول رقم ( _ )3قيم اإلستثمار واإلنتاج في قطاع الصناعة التقليدية والحرف في الفترة ()2212-2225
السنوات

2225

2226

2227

2228

2222

2212

اإلستثمار (1222دج)

2.724.765

2.211.523

3.267.121

4.142.633

5.246.321

5.857.440

التطور ()٪
نسبة ّ
اإلنتاج (مليار دج)

10,6

2,5

35

26,7

11,6

53.9

63,6

65,5

74

106

117

18

3

13

43,2

10,5

التطور ()٪
نسبة ّ

Source : Ecotechnics 2010 : op.cit, p.p 24-36

جدول رقم ( _)4قيمة وكمية صادرات الجزائر لمنتجات الصناعة التقليدية في الفترة ()2212-2223
السنوات

2223

2224

2225

2226

2227

2228

2222

2212

الكميات (مليون طن)

0,034

0,069

0,616

2,997

4,091

4,516

4,866

4,935

القيمة (مليون دوالر أمريكي)

0,027

0,024

0,069

0.528

1,168

1,385

1,526

1,610

المصدر:

الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية "2211 ،"ALGEX

جدول رقم ( _ )5اإلنتشار الجغرافي للنشاطات الحرفية حسب المناطق
المناطق

الوسط

الشرق

الغرب

الجنوب

المجموع

العدد

44.127

65.381

20.886

16.696

020.161

النسبة ()٪

30

44,45

14,2

11,3

011

المصدر :إحصائيات وزارة السياحة والصناعة التقليدية وتهيئة اإلقليم
جدول رقم ( _ )6توزيع المشاريع الحرفية حسب الجنس ()2217-1228
ميدان النشاط

نسبة الرجال

نسبة النساء

الصناعة التقليدية و الفنية

22.275

66.601

الصناعة التقليدية إلنتاج المواد

21.076

05.909

الصناعة التقليدية للخدمات

709.573

33.199

المجموع الكلي

320.100

022.957

المصدر:

إحصائيات وزارة السياحة والصناعة التقليدية وتهيئة اإلقليم لسنة 2218
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الهوامش والمراجع المستخدمة:
 -1األمانة العامة للحكومة ،)0669( .األمر رقم

 69-10املؤرخ يف  01جانفي  ،0669الجريدة الرسمية ،رقم  ،3اجلزائر ،ص2.

 -2نفس املرجع السابق

 -3األمانة العامة للحكومة ،)7110( .مرسوم تنفيذي رقم  336-10املؤرخ يف  30أكتوبر  ،7110الجريدة الرسمية  ،العدد ،01
اجلزائر ،ص02.
4
 األمانة العامة للحكومة ،)0669( .األمر  10-69املؤرخ يف  ،0669/10/02مرجع سابق ،ص5. -5نفس املرجع والصفحة سابقا
6
 نفس املرجع السابق ،ص9 .7
 نفس املرجع السابق ،ص0 . -8جليلة بن العمودي ،)7107( .إستراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية والحرف بالجزائر في الفترة  – 2212-2223دراسة
حالة تطوير نظام إنتاج محلي بحرفة النسيج التقليدي بمنطقة تقرت ،-مذكرة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوم اإلقتصادية
والتجارية وعلوم التسيري ،ورقلة ،ص.ص 07،03
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