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 :صلخم
يت مارسها االنساف منذ االزؿ لتلبية رغباته واحتياجاته ادلختلفة، وتتباين هاته تعترب احلرؼ والصناعات التقليدية من اهم االنشطة االقتصادية ال    

  .الصناعات واحلرؼ حسب ثقافات وعادات وتاريخ ادلنطقة ادلوجودة هبا
رفييها سبتاز بأصالتها ، متحفا سياحيا مفتوحا على الطبيعة حبق، فمنتجات وصناعات ح تباين قبائلها وعروشهاو  بتنوع ثقافتها وعاداهتا اجلزائروتعّد 

يف اجلزائر   داخليةمكانة السياحة ال رقيةوهو ما ينبئ بأمهيتها يف تفعيل وت -ادلادي وغري ادلادي-وجودهتا الرتباطها الوثيق دبوروثها احلضاري والثقايف 
حلالية من خالؿ تسليط الضوء على دور ومكانة كصناعة واعدة تساهم يف خلق التنمية ادلستدامة ادلنشودة، وهو بالضبط ما تعاجله الورقة البحثية ا

 يف اجلزائر.الداخلية  دعم وترقية صناعة السياحةل كفرص حقيقيةالتقليدية   والصناعات احلرؼ
 التقليدية، ادليزة التنافسية. والصناعات ، ادلنتوج السياحي، احلرؼداخليةالسياحة ال الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

The traditional crafts and industries are the most important economic and social activities 

practiced by humans since ancient times to meet their different desires and needs, and these traditional 

industries can vary according to the cultures, habits and the history of their region. 

             Algeria is considered with its multiplicity of cultures and traditions, and their complexity of 

tribes and bellies, as a natural open museum. And their products and crafts industries  are 

characterized by their originality and quality of its close association with  their civilization  and 

cultural heritage - tangible and intangible – and that can refer to their importance in activating and 

enhancing the status of domestic  tourism in Algeria as promising industry, contribute in the creation 

of sustainable development objectives, which is exactly what is addressed in the current paper by 

shining a light on the role and status of traditional crafts and industries as opportunities in the support 

and promotion of the domestic tourism industry in Algeria. 

Key words: Domestic tourism, Tourism Product, Traditional Crafts & Industries, Competitive 

Advantage. 
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 مقدمــة:

كاف االعتقاد اىل غاية بداية الثمانينات من القرف العشرين بأف النشاطات الصغرية سواء كانت يف الصناعة التقليدية واحلرؼ         
يػػػة او يف ميػػػادين اخػػػرا للنشػػػاط االقتصػػػادي ال تػػػزاؿ سبثّػػػل قطاعػػػات بدائيػػػة، وال تػػػؤّدي دورا كػػػامال يف ترقيػػػة وتطػػػوير التنميػػػة اليدو 

االقتصادية دبختلف رلاالهتا، بل كاف الكثري يعتقد أّف هذا النوع من االنشطة سيزوؿ تاركا مكانه للشركات االكرب حجمػا واالكثػر  
لتجربة أثبتت صالبة االنشطة الصغرية وعلػى راسػها الصػناعات واحلػرؼ التقليديػة امػاـ االزمػات االقتصػادية كفاءة، إاّل اّف الواقع وا

وادلاليػػػة مػػػن جهػػػة ومسػػػامهتها يف دفػػػع التنميػػػة السػػػياحية وخلػػػق مناصػػػب الشػػػغل الػػػدائم، با ضػػػافة اىل مردوديتهػػػا يف ربقيػػػق التنميػػػة 
 االقتصادية واالجتماعية من جهة اخرا.

يػػة الػػيت اضػػحت توليهػػا اجلزائػػر لقطػػاع احلػػرؼ والصػػناعات التقليديػػة ، مػػن خػػالؿ تػػوفري وتسػػخري االمكانيػػات ورغػػم االمه
دبختلف انواعها وزبّصصاهتا مػازاؿ   يػتّم  ة الداخلية ترقية تنافسيتها دبا خيدـ السياحلتشجيعها، إالّ أّف تفعليها و  التنظيميةادلادية و 

او  .الػيمن و كػادلغراعات التقليديػة واحلرفيػة  الؿ ادلقارنة مع بعػ  التجػارا الدوليػة يف الصػناعلى االوجه االمثل. ال سيما من خ
سػػياحة للتعزيػػز االنشػػطة االخػػرا ادلختلفػػة  مػػن خػػالؿ مقارنػػة االمكانيػػات ادلتاحػػة ذلػػذا القطػػاع يف اجلزائػػر مػػع مسػػامهته الضػػ يلة يف

 .احلرفيةوالصناعات الداخلية 
 أهمية البحث  
باعتبارهػػا سبثػػل فرصقػػا حقيقيػػة امػػاـ السػػياحة يػػة البحػػث مػػن االهتمػػاـ ادلتزايػػد بقطػػاع احلػػرؼ والصػػناعات التقليديػػة تػػأأ أمه  

، فضال عن أهنا من الدراسات االوىل اليت تناولت دور احلرؼ والصناعات ترقيتها وتعزيز تنافسيتهاركيزة أساسية يف  ا، كوهنالداخلية
 يف اجلزائر.الداخلية  ةصناعة السياح يف ترقيةالتقليدية 

 مشكلة البحث 
بالصناعات واحلرؼ  يف اجلزائر مجلة من ادلعوقات والتحديات على رأسها غياا الدور ادلنوطداخلية تواجه السياحة ال   

  لرتويجعين، وغياا اسرتاتيجيات حقيقية ، كالقصور التنظيمي والتشريعي للقطاع ادلكعامل مهم لتسويق خدماهتاالتقليدية  
وبالتايل فقداف فرص احلرفية التقليدية، وهو ما انعكس على زبلف وضعف األداء التنافسي للحرؼ والصناعات التقليدية  ادلنتجات
 اجلزائر .السياحة الداخلية باماـ  مهمة 
 :وسعى الورقة احلالية لإلجابة عليه هي تذال الرئيس فا شكاؿوعليه 

 في الجزائر؟ الداخلية التقليدية لترقية صناعة السياحة " كيف يمكن تفعيل دور الحرف والصناعات 
 أهداف البحث

 حياوؿ البحث الوصوؿ إىل األهداؼ التالية:   

 بياف أداء قطاع الصناعات التقليدية واحلرؼ يف اجلزائر؛ .1
 يف اجلزائر وسبل ترقيتها؛ داخليةاستعراض واقع السياحة ال .2
ع الصػػناعات واحلػػرؼ التقليديػػة لزيػػادة تنافسػػيته ومػػن تّ مسػػامهته يف تعزيػػز الوصػػوؿ إىل أفضػػل السػػبل لالرتقػػاء بواقػػع قطػػا  .3

 .يف اجلزائر داخليةصناعة السياحة ال
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 حثبفرضية ال

، فـي الجزائـر بيئـة قاـاا الحـرف والصـناعات التقليديـة تحسـين إن  "  : حياوؿ البحث اختبار الفرضية الرئيسية اآلتيػة
 ".احة الداخلية السي للنهوض بمكانةمهمة  يشكل فرص
 نااق البحث

 .داخليةالسياحة ال دورها يف تنشيط مشلت الدراسة مكانيا قطاع احلرؼ والصناعات التقليدية يف اجلزائر مع الرتكيز على 

  هيكلية البحث

 كريتضمن احملور األوؿ ا طار التارخيي والف ؛زلاورمت تقسيمه إىل ثالث  الفرضية والوصوؿ إىل هدؼ البحث ختبارال 
 . ادلخططةتاريخ، مفهـو وواقع الصناعات واحلرؼ التقليدية يف اجلزائر والعوامل ادلؤثرة فيها وأهم الربامج  نا فيهتناوليث ح
فيمػػػا تطػػػرؽ احملػػػور الثالػػػث اىل دور قطػػػاع   ترقيتهػػػا.معوقاهتػػػا وسػػػبل  اجلزائػػػر،يف  داخليػػػةواقػػػع السػػػياحة ال إىلاحملػػػور الثػػػاين  طػػػرؽو ت

 يف اجلزائر. داخليةيدية  يف ترقية السياحة الالصناعات واحلرؼ التقل
 المحور األول/ اإلطار التاريخي والفكري

 :2011-1662تاو ر قااا الصناعات والحرف التقليدية في الجزائر  -1

-يعّد الوقوؼ على تاريخ تطور قطاع احلرؼ والصناعة التقليديػة يف اجلزائػر ال سػيما يف الثالثػم عامػا بعػد االسػتقالؿ 
 فرتاتربط للصلة بم ماضي هذا القطاع ومستقبله، وعليه سيتم تقسيم تطور القطاع اىل ثالث  -ا سنمر عليها باختصارواف كنّ 

 تارخيية كاالأ:
 أهم ما شهدته هاته الفرتة هو::1661-1662االولى   الفترة - أ

  (:1962إنشاء مديرية الصناعة التقليدية )اوؿ خطوة بعد االستقالؿ اوت 

والصػػادر يف اوت  (025/62) 1تنظػػيم الصػػناعة التقليديػػة اىل السػػنوات االوىل مػػن االسػػتقالؿ بصػػدور االمػػريعػػود تػػاريخ 

وادلتعلػػق بتنظػػيم مديريػػة الصػػناعة التقليديػػة وصػػالحياهتا، حيػػث انشػػ ت هاتػػه االخػػرية ربػػت وصػػاية وزارة التصػػنيع والطاقػػة.  1962

واحلديثػة وتطػوير كػل اشػكاؿ التعػاوف االنتػاجي با عانػة التقنيػة او ادلالئمػة  وأوكلت ذلا مهمػة تطػوير ادلؤسسػات الصػناعية التقليديػة

 وبصفة عامة تشجيع االنتاج احلريف سواء ادلوجه للسوؽ احمللي او اخلارجي.

مػػن وسبػارس هػذا الػوزارة صػالحياهتا  2مّت احلػاؽ الصػناعة التقليديػػة الفنيػة بػوزارة الشػباا والرياضػة والسػػياحة 1963ويف شػهر مػارس 

ربويػل ادارة انتػاج الصػناعة التقليديػة  1964ليػتّم يف مػاي (. National Office of Tourism)خالؿ الػديواف الػوطين للسػياحة 

                                                           
 .54ص  1962نوفمرب  23ادلؤرخة يف  5رقم  الجريدة الرسمية  1
 .270ص  1963مارس  15، ادلؤرخة يف 13باجلريدة الرمسية رقم  76-63المرسوم رقم  2 
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ايل يلخػػػه اهػػػم التطػػػورات الػػػيت عرفهػػػا قطػػػاع و واجلػػػدوؿ ادلػػػ 3اىل وزارة السػػػياحة دبػػػا فيهػػػا ادلؤسسػػػات االنتفاعيػػػة الصػػػغرية وادلتوسػػػطة

 :الصناعات واحلرؼ التقليدية

 ( : مسار التاور التاريخي لمديرية الصناعة التقليدية في الجزائر01جدول )

 المالحظة الحدث التاريخ

 ربت وصاية وزارة التصنيع والطاقة. انشاء مديرية الصناعة التقليدية وربديد صالحياهتا. 1962

 انشاء الديواف الوطين للسياحة وربديد مهامه. - 1963مارس 
 وطين للصناعة التقليدية اجلزائرية .انشاء ادلكتب ال -

احلاؽ قطاع الصناعة التقليدية 
الفنية بوزارة الشباا والرياضة 

 والسياحة.
ربديد مهاـ ادلكتب الوطين للصناعات التقليدية اجلزائرية من خالؿ  - 1964

 (. 194-64ادلرسـو )
 ربويل ادارة انتاج الصناعة التقليدية اىل وزارة السياحة. -

ى كاهله: ربديد الربنامج يقع عل
العاـ لنشاط الصناعة التقليدية 

 اجلزائرية.
 .4(136-65)ادلرسـو  احلاؽ مديرية الصناعة التقليدية بوزارة الصناعة والطاقة . - 1965

تاو ر قااا الصناعة التقليدية والحرف رؼ، منشور الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية واحل -و الجريدة الرسمية، -باالعتماد على : اعداد الباحثم: من المصدر
 .9-1، ص 2010، اصدار 2006 -1662في الجزائر 

 
:إنشاء الشركة الوطنية للصناعات التقليدية 

 National Company for Traditional))إنشػػاء الشػػركة الوطنيػػة للصػػناعات التقليديػػة  1971شػػهدت سػػنة 

Industries تنميػة الصػناعة إىل التقليدية اجلزائرية، هتدؼ اىل القيػاـ جبميػع العمليػات الػيت ترمػي  بعد حل ادلكتب الوطين للصناعة

كتقدمي االستشارات الفنية وتسيري مراكز الصناعة التقليدية اليت اعتربت كمراكز منوذجية وطنية وتسويق منتجات الصناع .التقليدية 

قليديػػة تسػػمية جديػػدة وهػػي مديريػػة الصػػناعة التقليديػػة واحلػػرؼ ربػػت أخػػذت مديريػػة الصػػناعة الت 1973ويف سػػنة  .التقليػػديم ..اخ

مجع صالحيات سػجل احلػرؼ، الػيت كانػت مػن صػالحيات الػديواف الػوطين للملكيػة الصػناعية  هبدؼوصاية وزارة الصناعة والطاقة 

(National Office of Industrial Property.) 

                                                           
3

 .1964ماي  25 مؤرخ يف قرار وزاري 
 .555ص  1965ماي  18ادلؤرخة يف  42رقم  الجريدة الرسمية  4
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  :ادلتضمن تعريف احلريف وحقوقه وواجباته،  82/125إصدار القانوف رقم  متّ  1983يف سنة صدور القانوف االساسي للحريف

عماؿ دعم األو الدولة على محاية  تصميموقواعد شلارسة االعماؿ احلرفية ورلاذلا، كما يعرؼ وحيّدد تنظيم التعاونية احلرفية، ويؤكد 

 .6دية واالجتماعيةلتنمية االقتصاا مسامهتها يفنظرا لطبيعتها و  ،احلرفية وترقيتها وتطويرها

أداة عمله، وديارس ديلك ما يلي: "هو كل شخه له ادلؤهالت ادلهنية ادلطلوبة و كتعريف احلريف   على القانوف السابق نهحيث 

 نشاطا بغرض االنتاج او الصيانة او التصليح او اداء اخلدمات ادلاّدية، ويتوىّل بنفسه إدارة نشاطه وتسيريا وربمل مسؤوليته".

وادلتضمن القانوف االساسي  12-82الذي يعّدؿ ويتمم القانوف رقم  1988ماي  10ادلؤرخ يف  716-88القانوف رقم  وقد أدخل

 مهها:أللحريف عّدة تعديالت 

ألداة العمل وديارس  مستأجرا مسريااو  مالكايعترب حرفيا يف نظر هذا القانوف كل شخه له ادلؤهالت ادلهنية ادلطلوبة ويكوف 

 النتاج او الصيانة او التصليح او اداء اخلدمات ادلاّدية، ويتوىّل بنفسه إدارة نشاطه وتسيريا وربمل مسؤوليته.نشاطا بغرض ا

رتقية قطاع الصناعات واحلرؼ التقليدية إالّ أّف هاته الفرتة اتسمت دبجموعة من لبالرغم من اجلهود اليت قامت هبا الدولة و       

يف حم اكتفى غالب احلرفيم والصناعيم  .ادلعمرين من طرؼ االستعماريةاحلقبة كاف زلتكرا يف النقائه وادلعوقات كوف القطاع   

بعد  اجلموداجلزائريم بالتوجه ضلو العمل لدا هؤالء يف الزراعة والرعي او التوقف عن اداء حرفهم ، وهو ما اورث حالة من 

ة يف الشماؿ هبدؼ االقرتاا من مراكز االتصاؿ والنقل وبالتايل سهولة االستقالؿ. وقد زاد من تدهور القطاع سبركز غالبية االنشط

بإقامة بع  ادلراكز لعرض ادلنتوجات احلرفية التقليدية، با ضافة اىل التوجه  داخليةتسويقها وتصديرها ضلو اخلارج واكتفاء ادلناطق ال

االبداع والتنافسية لدا احلريف اجلزائري ما دامت تضمن له  االشرتاكي للدولة اجلزائرية يف هاته ادلرحلة الذي أّدا اىل غياا روح

    مديرية الصناعات واحلرؼ التقليدية تسويق منتجاته.  

 :2000-1662الثانية  الفترة - ب

لقد اثرت االزمة االقتصادية وادلؤسساتية اليت عرفتها اجلزائػر، خػالؿ سػنوات الثمانينػات والتسػعينات، بشػكل كبػري، علػى 

فػػإف قطػػاع علػػى االقتصػػاد اجلزائػػري ككل، الػػيت أثػػرت سػػلبابا ضػػافة اىل التػػدهور االمػػين وتنػػامي ادلديونيػػة ف .التقليديػػة قطػػاع الصػػناعة

نتػػػاج القطػػػاع إ تراجػػػع فقػػػدالبشػػػرية وادلاديػػػة.  مقوماتػػػهوشػػػك علػػػى فقػػػداف حػػػ  أ الصػػػناعة التقليديػػػة هػػػو اآلخػػػر تػػػدهور بشػػػكل كبػػػري

                                                           
 .1717ص  1982سبتمرب  21ادلؤرخة يف  35رقم  الجريدة الرسمية  5
 .5 4 ، ص ص2010، اصدار 2006 -1662تاو ر قااا الصناعة التقليدية والحرف في الجزائر منشور الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية واحلرؼ،  6 

 .178ص  1988فيفري  03ادلؤرخة يف  5رقم الجريدة الرسمية   7
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تأخػذ يف احلسػباف ادلعطيػات الػيت  واضػحة ادلعػا اسػرتاتيجية  وأا الوضع، غيػاا سياسػة مكانته ، وشلا زاد من خطورة هذوتدهورت 

 تفرضها مشاريع االصالحات االقتصادية اليت باشرهتا اجلزائر رفقة البنك وصندوؽ النقد الدوليم.

احلرؼ التقليدية يف هاته وعلى الرغم من  كل هاته النقائه اال انه ديكن ذكر بع  التغيريات اليت شهدها قطاع الصناعات و 

 Nationalوالوكالػة الوطنيػة للصػناعة التقليديػة ) (National Chamber of craftsالغرفػة الوطنيػة للحػرؼ) 8كإنشػاء.الفػرتة 

Agency for the traditional industry ) ّوهػو مػا كػاف يهػدؼ اىل التعػرؼ علػى وضػعية احلػرفيم وطبيعػة انشػغاالهتم ومػن ت

 (.94-92)سنوات  4بة من احلرفيم وقد دامت هاته ادلرحلة حوايل تكوين نواة صل

اخلطػوط العريضػة لطػرؽ تنميػة  حيدد( توجيهي 01-96شهد القطاع نوعا من التحسن بصدور امر رئاسي )االمر  1996ومع سنة 

وخاصة مػن  تجات التقليدية اجلزائريةالصناعات واحلرؼ التقليدية با ضافة اىل اجلهود  عادة تعريف االسواؽ الوطنية والدولية بادلن

 تنظيم ادلعارض والصالونات واالعياد احمللية واسابيع الصناعة التقليدية اجلزائرية. خالؿ

االقتصادية واالمنيػة اىل تقلػيه دور رلموعػة كبػرية مػن الصػناعات واحلػرؼ التقليديػة، با ضػافة اىل تراجػع  ةقد أّدت االزمو         

ب التدهور االمين وهو ما تشري اليه كل االرقاـ ادلختلفة، اال أّف هناية مرحلة التسعينات كانت زلطة حقيقية مؤشرات السياحة بسب

 لرتقية الصناعات واحلرؼ التقليدية. لالنطالؽ يف ذبسيد برامج مهمة

 :2011-2001الثالثة  الفترة - ت

ة مرحلة يالسلطات العموم باشرتقتصادي واالمين، ، وبعدما مّت البناء التشريعي واستقّر الوضع اال2001ابتداء من سنة 

تطوير قطاع الصناعة التقليدية، حيث شهد القطاع وألوؿ مرة يف تارخيه إعداد وتبيّن سلطط عمل لتنمية الصناعة التقليدية واحلرؼ 

ليدية ضمن اولويات إذ اعترب هذا ادلخطط تأكيدا على االرادة واالمهية لتصنيف قطاع احلرؼ والصناعات التق .92010أفاؽ 

باعتبارا رلاال واسعا لالستثمار االقتصادي القابل للتطور وشريكا أساسيا يف ترقية السياحة يف اجلزائر، وقد  ،التأهيل والعصرنة

اعتمدت االسرتاتيجية كخطوة اوىل عملية تقييم وفحه شامل لوضعية القطاع، تبعها مباشرة ربديد االهداؼ ادلتوخاة منه ومن تّ 

 رت على اساسها أهم االجراءات الواجب ازباذها للوصوؿ اىل االهداؼ ادلنتظرة.سط

 

                                                           
8  Publication de la conférence nationale sur le plan d’action du secteur de l’artisanat Horizons 2020, 12 et 
13 juin 2011, hotel de Mehdi Stawali, Alger, p 4. 

 ، ادلصدر: ماليير دج5ط بقيمة تم  رصد غالف مالي إلنجاح المخا  9
Publication de la conférence nationale sur le plan d’action du secteur de l’artisanat Horizons 2020, 12 et 13 
juin 2011, hotel de Mehdi Stawali, Alger, p7. 
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  2010-2001سلطط عمل تنمية الصناعة التقليدية واحلرؼ: 

لقطاع احلرؼ والصناعات  2010-2001 إّف التقييم ادلوضوعي دلا قّدمه سلطط عمل تنمية الصناعة التقليدية واحلرؼ

واجملتمع يتأتى من قراءة متأنية  ومتبصرة لطبيعة النتائج احملققة ومقارنتها باألهداؼ ادلوضوعة، وال التقليدية و لالقتصاد الوطين 

 ديكن ذلك دوف االخذ باحلسباف السياؽ الذي ربققت فيه واالمكانيات البشرية وادلادية وحزمة الربامج اليت مّت تبنيها.

 أوال من ناحية التنظيم والتأطير:

لى تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية واحلرؼ، يف حم مّت تدعيم الوكالة الوطنية للصناعة   يطرأ اي تغيري ع

 التقليدية حبزمة من القوانم والتشريعات هدفها احلفاظ على الصناعة التقليدية والفّنية وتطويرها وترقيتها.

 ثانيا من ناحية التكوين والتكوين المتواصل:

قطاع الصناعات واحلرؼ التقليدية بإحداث اسرتاتيجيات هتدؼ اىل صقل مهارات احلرفيم قامت الوزارة الوصية ب

وتطوير خرباهتم من خالؿ احداث برامج تكوينية واعدة، وقد مّت دمج فروع جديدة لألنشطة احلرفية ضمن مدونة مؤسسات 

 بقطاع الصناعة التقليدية.التكوين والتعليم ادلهنيم، شلا اضفى اىل استحداث مؤسسات تكوين مهين خاصة 

كما أملت التحوالت ادلستمرة والتغيريات يف رلاؿ التحكم يف ادلهن، ضرورة عملية التكوين ادلستمر لضماف تأقلم احلريف 

 (ILO) مع واقعه التنافسي وهو ما جعل هياكل قطاع الصناعة التقليدية واحلرؼ تستحدث بالتنسيق مع ادلكتب الدويل للعمل

ة بوحدات مالئمة تدربت عليها اطارات من القطاع لضماف السبل األصلع دلرافقة احلريف كفاعل اقتصادي وضامن خللق برامج مكّيف

قيمة مضافة وزلافظ على مناصب شغل ثابتة اضافة اىل ما يقدمه من تلبية حلاجيات اساسية يف زليطه احمللي وبالتايل االقتصاد  

 ككل.

10منهجية المرافقة االقتصادية وفق   -ثالثا
GERME: 

، مت اعتمادا من ILO)وهي عبارة عن برنامج تكويين خاص بتسيري ادلؤسسات معتمد من طرؼ ادلكتب الدويل للعمل )

 مؤسساهتم.تسيري  اجلدد لتحسمطرؼ الوزارة الوصية دلساعدة احلرفيم 

 

 

 

                                                           
10  Groupes d'Entraînement et de Réflexion au Management des Entreprises 
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 GEREME مراحل تسيير المؤسسات وانشائها وفق منهجية :01الشكل 

 

 

 

 

 

-1662تاو ر قااا الصناعة التقليدية والحرف في الجزائر منشور الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية واحلرؼ، إعداد الباحثم باالعتماد على  ر:المصـد
 . 15:40على الساعة  02/90/2012تاريخ االطالع:  www.gereme.comو ادلوقع االلكرتوين:  88،ص2010، اصدار 2006

 
 ة االقتصادية:المرافق برامج -رابعا

وهػػػو منػػػط تنظيمػػػي فّعػػػاؿ ونػػػاجح  Local Production Systemومػػػن أمههػػػا علػػػى االطػػػالؽ نظػػػاـ االنتػػػاج احمللػػػي 

ويشػػكل مركػػز اتصػػاؿ فيمػػا بيػػنهم والػػذي  .نفس القطػػاعبػػللمؤسسػػات الصػػغرية و ادلتوسػػطة، يػػنظم التعػػاوف والتكامػػل بػػم ادلتعػػاملم 

ويلعب كذلك دور ادلتحدث اذباا السلطات  .حديث فيما بينهم مع خلق ديناميكية شبكيةيسمح بتعزيز االمكانيات والتطوير والت

 احمللية والعمومية.

وطرح ادلشاكل اليت تعيق تطور  لتبادؿ اخلربات دوريا  جيتمعوف .تربطهم عالقة تعاوف وبعبارة ابسط هو رلموعة من ادلقاولم        

نػػه أو تكلفػػه دبسػػاعدة منشػط تعيّ  االجتماعػاتلػوؿ الضػػرورية دلشػػاكل القطػاع.وتتم هػػذا يف إجيػػاد احل اجلمػاعيوالتفكػػري  مشػاريعهم.

 الغرفة لإلشراؼ على هذا اللقاءات.  

،  علػى 2007يف اجلزائػر سػنة  LPSوديكن ذكر النتائج االولية ادلتحصل عليها بعد االنطالؽ الفعلي يف برامج نظاـ االنتاج احمللي 

 طات التالية:حمللي انطلقت يف العمل يف النشامستوا سبعة انظمة لإلنتاج ا

 في الجزائر LPS: توزيع أنظمة االنتاج المحلي 02جدول 

 LPSنظام االنتاج المحلي  الغرفة

 ترميم البنايات القددية وهراف

 حرؼ العمارة مستغاًل

 النسيج الوبري مسيلة

 أوجد فكرة مؤسستك
TRIE 

 أنشئ مؤسستك
CREAT 

 حس ن تسيير
 GEREMEمؤسستك

 

خاصة بالمترشحٌن 
المقبلٌن على إنشاء 

 المؤسسات

خاصة بالمترشحٌن 
 حاملً المشارٌع

خاصة بالمترشحٌن 
تمسٌري المؤسسا  



9 
 

 صناعة الزرايب غرداية

 احللي التقليدية سبنراست

 الفّخار والطم صناعة جباية

 صناعة النحاس قسنطينة

 .99،ص2010، اصدار 2006 -1662تاو ر قااا الصناعة التقليدية والحرف في الجزائر منشور الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية واحلرؼ،  المصـــدر:

اجلغرايف ادلمتد عرب   انتشارهاجلزائر. وكذلك إىل التنوع يف احلرؼ والصناعات التقليدية اليت تزخر هبا ايشري اجلدوؿ أعالا           

وهو ما جيعل هذا الثراء والتنوع يف الصناعات التقليدية  -من الشماؿ إىل اجلنوا ومن الشرؽ إىل الغرا -كامل الرتاا الوطين

 عناصر جذا سياحي، يساهم يف تنمية السياحة الداخلية.

 خامسا الهياكل:

دورا مهما يف دعم ديناميكية منو وحركية االنشطة وتػوفري فضػاء االلتقػاء بػم ادلتعػاؿ تلعب اذلياكل القاعدية يف اي قطاع 

 االقتصادي واجهزة التأطري من جهة وبم ادلتعامل االقتصادي والزبائن وادلستهلكم من جهة اخرا.

حل احلرفيم يف سلتلف مناطق هيكال للتنشيط والتكوين والرتويج لصا 90إصلاز  2009-2005لقد تبّّن سلطط االنعاش االقتصادي 

مراكػػػػػز  6متػػػػػاحف خاصػػػػػة بالصػػػػػناعة التقليديػػػػػة،  5مراكػػػػػز تنميػػػػػة ادلهػػػػػارات احملليػػػػػة،  10دار للصػػػػػناعة التقليديػػػػػة،  50اجلزائػػػػػر ) 

 فضاءات لعرض ادلنتجات ومركز للفنوف وادلهن(. 5مراكز دمغ الزرايب،  4للتكوف/االنتاج، 

   .(*) لكل بلديةزلل  100( يف اطار برنامج 2009ستوا البلديات )اىل غاية زلل على م 23000كما مّت منح ما يقارا 

 سادسا إنشاء االنشاة والتشغيل واالنتاج:

الػف نشػاط حػريف اىل غايػة  150عرؼ قطاع الصناعة التقليدية توسعا معتربا يف اعػداد االنشػطة احلرفيػة، حيػث سػجل  

وقد انعكس هذا االرتفاع  .%68، وهو ما يعادؿ منوا قدرا 2003سنة  انشاط 89000 العدد ، بعدما كاف ال يتجاوز2008هناية 

 .2003منصب سنة  160.000بعدما كانت حوايل  306.000على مناصب الشغل اليت بلغت 

هذا  كما اف ديناميكية انشاء االنشطة والتشغيل أّدت اىل ارتفاع مقبوؿ يف الناتج احمللي لقطاع الصناعة التقليدية واحلرؼ، إذ انتقل

وهػو مػا يعػػين اّف النػاتج احمللػي للقطػػاع قػد ارتفػع خػػالؿ  ،2007مليػار دج سػػنة  65.5اىل  2005مليػػار دج سػنة  53.9النػاتج مػن 

 . %6.71اي دبعدؿ ارتفاع سنوي قدرا  % 21.25ثالث سنوات ا 

                                                           
 .نشير إلى أن عددا كبيرا من هذه المحالت ظل مغلقا بسبب سوء التوزيع او بسبب عدم اختيار المواقع المناسبة لها *
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 سابعا استراتيجيات الترويج في قااا الصناعة التقليدية والحرف:

مات اليت يعتمد عليها قطاع الصناعات واحلرؼ التقليدية يف اي دولة، ذلذا قامت اجلزائػر بتسػطري برنػامج يعد الرتويج من اهم ادلقو 

 مكثف للتظاهرات والصالونات الدولية والوطنية واحمللية وذلك هبدؼ:

 ترقية ادلنتج التقليدي يف االسواؽ احمللية والدولية؛ 

  النشاطات احلرفية يف احلياة االقتصادية؛اعادة االعتبار لقطاع الصناعة التقليدية وادماج 

 ترقية مسامهة ادلنتج التقليدي يف نقل ادلوروث الثقايف والتارخيي؛ 

 ومن أهم هاته التظاهرات: 

الصالوف الوطين للنحاس بقسنطينة، الصالوف الوطين للصناعة التقليدية الصحراوية بتمنراست، الصالوف الوطين للزربية بغرداية، 

 الصالوف الوطين للباس التقليدي الرجايل باجللفة، الصالوف الوطين للفخار واخلزؼ ببسكرة.

 :112020مخاط عمل قااا الصناعة والحرف التقليدية أفاق  -2

اىل مسػامهة الصػناعة التقليديػة يف التنميػة احملليػة للػبالد، وحػددت  2020 ؽع سلطط عمل قطاع الصناعة واحلرؼ التقليديػة أفػايتطل

اهدافه بالعمل على تطوير القدرة التنافسػية للقطػاع، وقدرتػه علػى انتػاج ادلػوارد ودعػم النمػو، وإنشػاء مناصػب الشػغل، وادلسػامهة يف 

ومػػن جهػػة اخػػرا تسػػريع النمػػو مػػن خػػالؿ تكثيػػف مرافػػق  .ادي بػػم سلتلػػف فػػروع النشػػاط االقتصػػاديالتصػػدير واالنػػدماج االقتصػػ

 الرتويج وربقيق قفزة يف رلاؿ التسيري والتنظيم بشيء من الرتكيز على تثمم االمكانيات احمللية.

مليػػػار دج  334اىل  2020هػػػي : الرفػػػع مػػػن رقػػػم االعمػػػاؿ كمػػػداخيل يف حػػػدود  2020ومػػػن أهػػػداؼ ادلخطػػػط باألرقػػػاـ اىل  فػػػاؽ 

 410.000منصػػػب شػػػػغل جديػػػد يضػػػػاؼ اىل  550.000مليػػػار دج خػػػػالؿ السػػػنوات االخػػػرية، با ضػػػػافة اىل خلػػػق  129مقابػػػل 

ويطمػػػػح .  2020منصػػػب يف حػػػدود سػػػنة  960.000هبػػػدؼ الوصػػػػوؿ اىل  2010و  2003منصػػػب شػػػغل منشػػػأة مػػػػا بػػػم سػػػنة 

، %3.5علما أّف النسبة احلالية تقدر بػ  2025يف  %25ت  %07ل تقدر بػ نفس الفرتة اىل نسبة تشغي خالؿالوصوؿ  يف ادلخطط

 حريف. 197.000يقدر بػ  2011/جانفي/01وذبدر االشارة اىل أّف عدد احلرفيم ادلسجلم اىل غاية 

صػػناعات منتػػوج للحػػرؼ وال 20ويهػػدؼ هػػذا ادلخطػػط ايضػػا اىل توسػػيع مدونػػة النشػػاطات احلرفيػػة ادلصػػنفة بغػػرض الػػدخوؿ حبػػوايل 

مػػن بينهػػا اجملػػوهرات واحللػػي، اخلػػزؼ، اجللػػود، والنحاسػػيات. بينمػػا يف السػػابق   يكػػن سػػوا منتػػوج  .التقليديػػة اىل االسػػواؽ الدوليػػة

 يتعلق االمر بالزربية. ، وواحد
                                                           

 .2011، الرسالة االعالمية: سياحة وصناعة تقليديةبالتصرؼ عن نشرية وزارة السياحة والصناعة التقليدية،   11
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اجملػػوهرات مػػن جهػػة اخػػرا يرمػػي ادلخطػػط وبالشػػراكة مػػع الػػدوؿ األجنبيػػة اىل تقويػػة سياسػػة انشػػاء أقطػػاا االمتيػػاز ادلتخصصػػة يف 

ية )باتنة(، اخلزؼ )تيبازة(، النقش على االحجار الكردية )سبنراست(، وترقية أدوات الرقابة وادلتابعة واخلربة للمنتجات احلرفية التقليد

 اجلزائرية لتحقيق التموقع على مستوا االسواؽ.

يعترب ذو اولوية يف اطار  81ليت يبلغ عددها حاليا إضافة اىل إصلاز هياكل جديدة )دور ومراكز الصناعة التقليدية ومراكز الدمغ( وا

 سلطط عمل القطاع.

و ادلشػػاركة يف  2020منتػػوج يف افػػاؽ  20ويهػػدؼ يف نفػػس السػػياؽ اىل تثمػػم ادلنتػػوج التقليػػدي اجلزائػػري عػػرب تصػػنيف مػػا يقػػارا 

 تقليدي.ادلعارض الدولية، با ضافة اىل ضرورة انشاء مرصد وطين للرقابة وادلرافقة للمنتوج ال

 في الجزائر داخليةواقع السياحة الالمحور الثاني / 

 من ذلك عن ينجر وما والتعلم، واالستكشاؼ ادلعرفة وحب الدوافع على يعتمد إنسانيا نشاطا الداخلية السياحة تعترب  

 واحلضارات الطبيعة يف هوؿاجمل واكتشاؼ أنواعها، بش  ادلعارؼ على واالطالع وادلعلومات، ادلهارات واكتساا للسلوؾ، هتذيب

 .ادلتعاقبة

 يف ت ومنالداخلية  السياحة تصور يف جذرية تغريات حدثت ،ادلعاصر الدويل اجملتمع يف وادلتالحقة السريعة التطورات ومع

 دلتقدمةا الدوؿ أغلب اقتصاديات ويف حياة اجملتمعات، يف متميزة مكانة سبثل الداخلية السياحة أصبحت لذلك ونتيجة .مفهومها

 فرعا أصبحت حيث احلديثة األدبيات يف أكرب اهتماـ على الداخلية السياحة تستحوذ أف الطبيعي ومن .والنامية على حد سواء

 تعد كما .اوادلغر  تونس األردف، مصر،ك النامية الدوؿ بع  ويف ادلتقدمة، الدوؿ جامعات معظم يف االهتماـ من بكثري حيظى

 هتتم زللية منظمات أنش ت ذلك أجل ومن .غريها ويف الدوؿ هذا اجملتمعات يف من كبرية لف ات ؽرز  مصدر الداخلية السياحة

 .الداخلية السياحة وتنمية برتقية

 تعريف السياحة: -1

فػي ادلاضػي سػافر النػاس ألهػداؼ فخػارج مكػاف السػكن األصػلي،  وا قامة ادلؤقتة تعين كلمة السياحة يف معناها األوؿ السفر     

نشػػػرا ادلعهػػػد الفرنسػػػي وسػػػنكتفي بػػػالتعريف الشػػػامل الػػػذي   األجنبيػػػة.ودراسػػػة اللغػػػات  والتجػػػارة فػػػة منهػػػا التعػػػرؼ علػػػى العػػػا سلتل

خػػػالؿ سػػػفرهم  األشػػػخاصالسػػػياحة تشػػػمل مجيػػػع النشػػػاطات الػػػيت يقػػػـو هبػػػا  "، حيػػػث يػػػرا أف االقتصػػػاديةلإلحصػػػاء والدراسػػػات 
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، دلدة متواصلة ال تزيد عن سػنة ، بغػرض الرتفيػه، األعمػاؿ التجاريػة أو أغػراض أخػرا وإقامتهم يف أماكن بعيدا عن بي تهم ادلعتادة 

 . 12"غري مرتبطة دبمارسة نشاط معم مقابل أجر يف ادلكاف ادلقصود

هػي ودييز ادلختصوف يف السياحة بم ثالثة أنػواع: السػياحة الوافػدة، السػياحة الصػادرة والسػياحة الداخليػة وهػذا االخػرية            

 اليت سنركز عليها يف هذا البحث. 

 :لداخليةا السياحةتعريف  -2

أو معا  سياحية  سياحييوجد هبا جذا  اليتالدولة دلدهنا ادلختلفة  مواطينالذا يتم من  السياحيوهو النشاط  

 .صناعة تكوف داخل حدود الدولة وال زبرج عن نطاقها هيأف السياحة الداخلية  أي تستحق الزيارة

ؼ السياحة الداخلية حسب مسافة هذا ادلفهـو )مفهـو السياحة الداخلية( خيتلف عند بع  الدوؿ، فنجد أمريكا وكندا تعرّ  لكن

بلغاريا وأدلانيا  يفكم أو أكثر بعيداق عن مقر إقامته يعترب سائحاق داخلياق أما   100يقطعها ادلسافر فإذا كاف كانت  اليتالرحلة 

هو ذلك  الداخلي ، أّما يف بريطانيا فالسائح مخسة أياـ بعيداق عن زلل إقامتهل أنه ادلواطن الذا يقضى ع الداخليفيعرفوف السائح 

  .13داخل حدودها الشخه الذا يقضى أربع لياٍؿ أو أكثر بعيداق عن سكنه لغري أغراض العمل

 :14السياحي والمنتوج السياحي العرض -3

 عػامال فيعتػرب السػياحي العػرض أمػا .معطػى وبسػعر السػوؽ يف ادلتواجػدة واخلػدمات السػلع بكميػة عمومػا العػرض يعػّرؼ  

 غػري العناصػر مػن خلػيط:أنػه علػى السػياحي العػرض ويعػّرؼ السػياحي، بالطلػب يسػمى مػا أو السػياحية احلركػة جػذا يف جوهريػا

 يتضػمن السػياحي العػرض أف دبعػّن الػدويل أو السػياحي الػوطين العػرض لتشػكل الػبع  بعضها عن مستقلة تؤخذ اليت ادلتجانسة،

 السػياؽ هػذا ويف .السػياحية احلركػة تنميػة ت ومػن للسػياح،  إىل السػياحي ادلنتػوج جػذا ووسػائل مغريات من عرضه ديكن ما كل

  : 15وهي أساسية عناصر ثالث  "Robert lanquar"  صنف

 هبا؛ لالستمتاع السائح ذبذا اليت ةوالتارخيي الصناعية، الثقافية، الطبيعية، ادلوارد من ادلتكوف الرتاث رلموعة 1-

 كوسػائل السػفر، مػن السػائح دينػع توفرها عدـ أف غري السائح، جذا يف األساسي العامل تعترب ال اليت التجهيزات، رلموعة 2-

 والرتفيهية؛ والرياضية الثقافية والتجهيزات وا طعاـ، ا يواء ووسائل ادلختلفة، النقل

                                                           

  , 26/09/2012; 10:34.>finitions/tourisme.htmpage=de?www.insee.fr/fr/methode/defaut.asp< -12 
13

  Ann Rowe, John D Smith and Fiona Borein, Travel and Tourism, Cambridge university press, 2002, p 6. 
 ؼ.بالتصر  32 31، ص ص 2005مذكرة ماجستري، جامعة باتنة،  "االثار التنموية للسياحة دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس والمغرب"،عشي صليحة،   14

15 Robert lanquar, le tourisme international, Série que sais- je, N° 1694, Paris, 1981, p. 39 

http://www.insee.fr/fr/methode/defaut.asp?page=definitions/tourisme.htm
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 للوصوؿ السائح يستخدمها اليت النقل بوسائل العالقة ذات واخلروج الدخوؿ بتسهيالت ادلتعلقة ةا داري ا جراءات رلموعة 3-

 ؛فيها ادلرغوا ادلنطقة إىل

، يف حم نلمس وؿيف اجلزائر يتمثل يف الصنف اال داخليةقوؿ أّف عرض السياحة الالنستطيع ومن خالؿ هذا التصنيف         

 . السياحةب ادلتعلقة ، ال سيماسياحيةادلناطق الواالجراءات االدارية يف مجيع  تواضع وتدين اخلدمات والتجهيزات

  16:وهي عناصر  سبعة وتضمن السابق التصنيف من أمشل فكاف السياحي للمنتوج العادلية السياحة منظمة تصنيف أما

 واجلباؿ؛ والصحاري واالهنار كالبحار طبيعية، سياحية مقومات من حيتويه وما الطبيعي رتاثال 1-

 الطواحن؛ ويف ادلياا، استخراج يف ادلستخدمة الطرؽ مثل التقليدي، الطاقوي الرتاث 2-

 والتقاليد؛ كالعادات احلياة أمناط يف التنوع من يتضمنه وما البشري، الرتاث 3-

 والسياسية؛ وا دارية التنظيمية اجلوانب 4-

 واللغة؛ لدينا العرؽ، اجملتمع، بنية مثل االجتماعية، اجلوانب 5-

 وادلالية؛ االقتصادية األنشطة 6-

 .وادلطاعم ا يواء النقل، كوسائل اخلدمية، التسهيالت 7-

 إال طبيعتها، حيث من متجانسة غري ومقومات عناصر رلموعة يف يتجسد السياحي العرض كوف يف السابقاف التصنيفاف ويلتقي

 .السياحي ادلنتوج تشكل اليت السياحية العناصر هذا من السائحم ترغبا إشباع ربقيق أجل من بينها فيما متكاملة أهّنا

 في الجزائر. داخليةدور قااا الصناعات والحرف التقليدية في ترقية السياحة الالمحور الثالث / 

 الصناعات والحرف التقليدية في الجزائر: -1

دبا ربمله من  -حلي بم اجملتمعاتآلالؼ السنم من التفاعل ا تعترب الصناعات التقليدية نتاجا حضاريا 

خاصة يف شقها - احلضارية وبي تها الطبيعية، وبينها وبم اجملتمعات األخرا، وهي مكوف أصيل للذاكرة -حضارية  وقيم رؤا 

 ورصيد سلزوف للخربات احلياتية وا مكانيات ا نتاجية الذاتية ادلتاحة داخل كل رلتمع. -التقين

تعطي صورة صادقة عن جهود ا نساف للتكيف مع بي ته و حسن استغالؿ  زائريتمع اجليف اجمل احلرؼ التقليدية 

مواردها الطبيعية وتطويعها لصاحله. وتدؿ على عظمة األجداد و نباهة األبناء دلا ربمله من اذباهات متميزة للتفكري واخلياؿ، 

 وبالتايل ا بداع ادلنطلق وادلرتكز على خصوصيتنا احلضارية.

                                                           
 .32، ص نفس المرجع السابقعشي صليحة،   16
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دلا تشكله من فرص حقيقية اماـ مواطنيها لتشجيع بالصناعات واحلرؼ التقليدية  اهتماماق كبرياق  دأت اجلزائر مؤخرا تويلوقد ب

 .وهويتهيف النهوض باجملتمع واحلفاظ على أصالته  الوعي بأمهيتها لتعميق وكذلك ،السياحة الداخلية وترقية صناعتها

اء ورشات للصناعات التقليدية ادلتخصصة، ال سيما يف غرداية، سبنراست، ادرار من خالؿ إنشايضا هذا االهتماـ  ىوقد ذبل

بتخفي   -تشجيع السياحة الداخلية باجلنوا الكبري –ية ادلقصد اجلزائري الصحراوي وبشار. كما قامت يف اطار برنامج ترق

    .201217جانفي  01ّيز التنفيذ ابتداءا من دخلت ح %50ضلو اجلنوا اجلزائري تصل اىل الداخلية واخلارجية الرحالت السياحية 

 الجزائر:أهم الصناعات والحرف التقليدية في  -أ

 ؛كاخليم من الوبر و القماش  ،صناعة ادلساكن1-

 ؛ احلصائر و افرشة الصوؼ ادلتنوعةاألفرشة بأنواعها ك2-

 القربة للشراا؛و وسايد لا و الفروو من جلود احليوانات الصحراوية كسجادة الصالة ، الصناعات اجللدية-3

 ادلالبس؛ و زرايب ،سجاد وتشمل ال الطرز والنسيج4-

 النحاس؛ أومن اخلشب ادلصنوعة األواين ادلنزلية 5-

 ؛ اخلشب والوبر واحللفاء وادلصنوعة مناألدوات ادلتعلقة باخليمة وا بل  6-

    السكاكم؛ و السيوؼ ،اخلناجر وتشملالبيضاء األسلحة 7-

 العاج؛و احلب احلر ،احلجارة الكردية ،الذهب ،الفضة وتتضمن جميل والزينة وسائل الت8-

 النحاس أو معادف أخرا ؛ واخلشب و اجللود و القماش على الرسم والنحت 9-

 بي  النعاـ؛أو ، بريةجلود حيوانات من  مصنوعةللديكور رلسمات أو ربف 10-

 .التقليديةاأللعاا  11-

 :الجزائري وتفعيلها أمام السائح السياحة الداخليةفي ترقية مقصد دور ورشات الحرف التقليدية  -2

، اصالتواصل واالذلاـ احلضاري يف الكثري مػن ادلنتجػات احلرفيػة التقليديػة الػيت سبتػاز بطابعهػا اخلػديكن التأكيد على نقطة 

 و لداخليػة لكػل منطقػةائه البي ػة اتها يف التعريػف خبصػمػن خػالؿ مسػامهاجلزائريم لتكوف مصدرا تكميليا واداة جذا للسائحم 

عاداهتا وتقاليدها. حيث تساهم هذا احلرؼ والصناعات التقليديػة يف التنميػة السػياحية الػيت تػرتبط بادلكػاف ارتباطػا وثيقػا استعراض 

ة واحلضارية لتطوير من حيث القيمة واالمهية واخلصائه البي ية واجلمالية بادلنطقة. والستغالؿ هاته ادلنتجات وفق خصوصياهتا احمللي

                                                           
، ادلوقع الرمسي لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، 2012زبفي  أسعار تذاكر الرحالت ضلو جنوا البلد منذ بداية شهر يناير    17 

http://www.mta.gov.dz/siteWeb/ar/index.php?corps=actualite&id=56  10:00، الساعة 01/10/2012، تاريخ االطالع. 
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من خالؿ البي ػة والشػكل والعالقػة التبادليػة الػيت ذبمػع بيػنهم، يتطلػب االمػر صػقل الرباعػة وادلهػارة اليدويػة داخلية وتنمية السياحة ال

وهي وسيلة لتنميػة العقػل مػن خػالؿ نظػاـ تػدريب شػباا اخلػرجيم لصػناعة قػد ينتفػع هبػا، تػؤدي يف االخػري اىل التطػور االجتمػاعي 

 السياحي.و 

ديكػن إجيػاد فػرص عمػل دائمػة لكثػري  ،اجلزائريػة ادلختلفػة الطبػوعومن خالؿ خلق ورشات للحرؼ والصػناعات التقليديػة ذات 

ديكن تطبيقها يف ادلنتجػات احلرفيػة ادلتنوعػة. ويف  ػل  ،فنية تراثية مهن أو نشاطات باحلصوؿ على. من الشباا العاطل عن العمل

ديكػػن أف ضلقػػق قيمػػة فنيػػة  اجلزائػػر تػػاز هبػػا سبرتاثيػػة يف احلػػرؼ والصػػناعات التقليديػػة ادلختلفػػة وخاصػػة الػػيت هػػذا الثػػراء مػػن األمنػػاط ال

من خالؿ أصوؿ تتناسب والقيم العربية/االمازيغية )الرتغية، ادليزابية، الداخلية للصناعات احلرفية ادلوجهة خصوصا للتنمية السياحية 

 يطة.الطواريقية...( وادلناخ والبي ة احمل

 الجزائري: عات التقليدية في تنمية المجتمعدور الحرف والصنا -3

 لعبت الصناعات واحلرؼ اليدوية دورا هاما يف تنمية اجملتمع من خالؿ مسامهتها يف ربقيق عدة أهداؼ:        
 ؛ ادلسامهة يف تنويع ادلنتوج السياحي -1
 ذات وتشجيع روح العمل وا بداع؛ذبسيد سياسة االكتفاء الذاأ من خالؿ االعتماد على ال-2
 ومحاية الرتاث الوطين؛ لبع  احلرؼ اليدوية إعادة االعتبار -3
 ا سهاـ الفعلي يف إحداث مناصب شغل بآالت بسيطة وغري مكلفة مقارنة بالنشاطات األخرا؛  -4
 .لألسررفع الدخل الفردي وبالتايل ربسم ادلستوا االجتماعي  -5

 لصناعات والحرف التقليدية:تحد يات ومعوقات أنشاة ا -4
 ديكن أف نوردها فيما يلي: من بع  نقاط الضعف واليت تعاينمازالت الصناعة التقليدية         

 ؛  يف السنوات األخرية تراجع االهتماـ بالصناعات التقليدية مقابل التجارة -1
 ضعف البنية التنظيمية لقطاع الصناعات التقليدية؛ -2
 الصناعات التقليدية للبلداف اجملاورة و قطاع الصناعة احلديثة؛ منافسة شديدة من -3
 نقه يف القدرات ادلادية والتمويلية للحرفيم شلا اثر يف نوعية ادلنتوج وحجم انتاجه؛ -4
 نقه يف التموين بادلواد األولية؛ -6
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 ــة:ـــــــــــــــــــخاتم

) الصػػػحراء، اجلبػػػاؿ والشػػػواطئ(، يشػػػكل مصػػػدر ثػػػراء يف مقاصػػػدها السػػػياحية. إف شسػػػاعة مسػػػاحة اجلزائػػػر وتنػػػوع جغرافيتهػػػا      

ل يف تنوع صناعاهتا التقليدية واحلرفية. شلا جعػل هػذا األخػرية تشػك   انعكسإىل ذلك فإف التنوع الثقايف الذي دييزها، قد  وبا ضافة

 لتنمية وتطوير السياحة الداخلية. افرص

بػدعم واهتمػاـ السػػلطات  ىوحيظػ تعػد موروثػا حضػاريا وتراثػا ثقافيػا تتناقلػه االجيػاؿ عػرب العصػور فالصػناعة التقليديػة واحلرفيػة      

ا مجػػايل وعنصػػرا مهمػػا للجػػذا السػػياحي.  الػػداخليمهمػػا، يسػػاهم يف تكػػوين النػػاتج العموميػػة فحسػػب. بػػل أصػػبح قطاعػػا حيويػػا 

مػػن خػػالؿ إنشػػاء هياكػػل متخصصػػة تسػػهر علػػى  ،ت االخػػريةمتزايػػدا ذلػػذا القطػػاع يف السػػنوا اهتمامػػاولػػذلك أولػػت وزارة السػػياحة 

الوطنيػػة والدوليػػة بغػػرض الػػرتويج للمنتػػوج التقليػػدي وترقيتػػه. غػػري أف هػػذا  وادلهرجانػػاتتنظػػيم وتطػػوير القطػػاع وتكثيػػف الصػػالونات 

امهة يف تنميػػة السػػياحة اجلهػػود الزالػػت ربتػػاج إىل مزيػػدا مػػن التحسػػم لبلػػوغ االهػػداؼ ادلرجػػوة منهػػا، وخاصػػة مػػا تعلػػق منهػػا بادلسػػ

 الداخلية.

 ع  التوصيات للمسامهة بالنهوض بقطاع الصناعات التقليدية، ومن أمهها:وبناء على ما سبق ديكن تقدمي ب        

 إنشاء مركز وطين للدراسات احلرفية، يهتم بالبحوث العلمية وادليدانية يف رلاالت احلرؼ والصناعات التقليدية؛ -1

خصه يف تكوين ورسػكلة احلػرفيم يف مجيػع احلػرؼ والصػناعات الػيت خيشػى مػن زواذلػا بسػبب إنشاء مركز وطين مت -2

 نقه ا قباؿ على شلارستها؛

التطػػػور يف قطػػػاع الصػػػناعات التقليديػػػة مػػػن خػػػالؿ غػػػرس ثقافػػػة سػػػياحية يف اوسػػػاط تالميػػػذ  اسػػػتدامة العمػػػل علػػػى -3

سلتلػف ربػوع  التقليديػة والنشػاطات احلرفيػة يف ادلدارس، بالرتكيز على تنظيم رحالت مدرسية ضلػو معامػل الصػناعات

 الوطن. ح  ديكن الرتويج ذلذا احلرؼ وا قباؿ عليها يف مراكز التكوين من قبل الشباا؛

 منح قروض ميسرة للحرفيم وأصحاا الصناعات التقليدية لتشجيعهم وتوسيع نشاطاهتم يف هذا اجملاؿ؛ -4

 سلفضة بأسعارواحلرفية من خالؿ منهم قروضا ادلوجهة للصناعات التقليدية ربفيز ادلستثمرين يف إنتاج ادلواد االولية  -5

  ؛من الضرائب والرسـو وا عفاء

  ؛يف الداخل واخلارجتسويق ا نتاج احلريف  ىالعمل عل- 6      

 ذلا. ويجوالرت التقليدية وعية بأمهية الصناعات إعداد الربامج ا عالمية و ادلهرجانات وادلعارض ادلختلفة لزيادة الت - 7     
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