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:مقدمة عامة 

أ

والنامیةالمتقدمةالعالمدولمعظماقتصادیاتفيمتمیزاموقعاالحاليالوقتفيالسیاحةتحتل
العاملةوالیدالمستثمرالمالرأسحیثمناألقلعلىعالمیةصناعة وأهمأوللتصبحسواء،حدعلى

باإلضافةللسیاحالمصدرةللدولالمحليالناتجفيوالفعالةالمباشرةلمساهمتهارا نظوذلكالمستخدمة،
علىبالنفعیعودبماهادفةشاملةتنمویةمعدالتوتحقیقاالقتصاديالمستوىتحسینعلىقدرتهاإلى

.اقتصادیاتها
علىالدولفإنوالثقافياالجتماعياالقتصادي،المستوىعلىسواءالسیاحةألهمیةنظرا

بسمةاألخرىالصناعاتسائرعنتتمیزالسیاحةأنغیرمتزایدة أهمیةتولیهاتقدمهامستوىاختالف
فيیستلمهاأنمنبدالوالخدماتلألموالجالباللسیاحةالمصدرةالدولةإلىیأتيالسائحأنذلكجوهریة

السیاحأعدادأساسعلىتقلیدیاالعالمیةالسیاحةحجمیقاسحیثالمجهول،إلىرحلةبذلكفهيبلده،
علیهایحصلالتيوالصورةاالنتقالعملیةمنالناتجةاإلیراداتو الدولیةالحدودعبرینتقلونالذین

.القصدجهةإلىاالنتقالبعدالسیاح
العالمدولمعظمفيالهامةاالقتصادیةالقطاعاتمنوالحرفالتقلیدیةالصناعةقطاعیعدكما 

بشكلأهمیتهوتزداد،بهااالقتصادیة للتنمیةأساسیامحوراالمتقدمةالدولمنللعدیدبالنسبةثلمیحیث
الشعوب،جمیعلدىاألساسیةالوطنیةالشخصیةمقوماتأحدكونهجانبىلفإ،النامیةالدولفيأدق

منواإلجتماعیة،اإلقتصادیةالتنمیةعجلةدفععلىكبیرةقدرةوالحرفالتقلیدیةالصناعةقطاعیمتلك
والتنافسیةاإلقتصادیةالقدراتوبالتاليواإلستثمار،واإلنتاجالتوظیفمجالفيالفعلیةمساهمتهخالل
.الصعبةالعملةوجلبالتصدیرعلىتساعدالتي

بالقطاعاإلهتمامأنغیرهاما،تنمویاقطاعاوالحرفالتقلیدیةالصناعةتعتبرالجزائر،وفي
اإلجراءاتمنمجموعةإتخدت الدولة هإنعاشفوبهد،لسنواتتأخرواعداإقتصادیاقطاعابصفته
إطارالهأعطىالذي،1996يجانف1فيالمؤرخ01/96األمرإصداراألولىمحطتهاكانتلفائدته،
علىقادراكونهواالجتماعیة،االقتصادیةألهمیتهنظراوذلك ، جدیدمنبعثهلضمانوتنظیمیاقانونیا
أنكمااألصالة والتراث،علىوالمحافظةالمحلیةالقدراتتثمینمتواضعة،بتكلفةشغلمناصبإنشاء
خاصةوتدعیمهتنمیته،فيمهمعاملكونهاثیق بالقطاع السیاحيو ارتباطالتقلیدیةاتصناعاللقطاع

.الدولاقتصادیاتعلىمباشرتأثیرولهاثقافة،أيلدخولبوابةالسیاحةوأن
و المشتریات السلعیة جزء له أهمیة من حیث یمثل إنفاق السیاح األجانب على الخدمات الترفیهیة 

وهناك إهتمام في عدد من الدراسات السیاحیة الحدیثة المتعلقة ؤالء في البلد المضیف،ااإلنفاق الكلي له
األجانب ألسباب عدیدة بالمشتریات من المنتجات التقلیدیة على وجه الخصوص التي یقبل علیها السیاح 

.المرتبطة بطبیعة أو هدف الرحلة السیاحیة 
دیة والسیاحة بصفة عامة من جهة أخري ال یخفى على أحد الترابط العضوي بین الصناعات التقلی

الحرفة ومنتجاتها من السیاحة بوجه عام وانعكاس ذلك علىهذا الترابط یظهر من خالل اإلستثمار في و 
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ب

قها تكما تبرز العالقة من خالل القیمة المضافة التي یشالطلب على تلك المنتجات،خالل التوسع في 
وأن تطور القطاع السیاحي یؤثر إیجابا على مستوى قطاع الصناعات التقلیدیة من قطاع السیاحة،

ل بما یكفالتشغیل وما یحققه من مداخیل للحرفیین التي تؤثر علي مستوي معیشتهم ورفع أدائهم الحرفي،
.إستمرار تحقیق معدالت نمو ترسم مسار التنمیة للقطاعین في األمد البعید

ن ألإستراتجیة التنمیة في والیة جیجل تتجه أساسا إلى المجال السیاحي ونظراأنو بما 
تتضافریجب أن و الصناعات التقلیدیة والحرف مرتبطة بالسیاحة وتعتبر موروثا ثقافیا ومخزونا تراثیا 

في ظل وجود طبیعة عذراء أبدع في والیة جیجل،للنهوض بالقطاع السیاحي فيعجهود الجمی
لدعم منتجاتهمفي وایبدعیسعى الحرفیین أن ومساهمة غرفة الصناعات التقلیدیة تصوریها الخالق،

.هذه النجاحات في الواقع النطالقة نحو األفضل لتتجسدإستراتجیةتكون كخطة و ،السیاحة
 الدراسة إشكالیة:

:إنطالقا مما سبق تبرز إشكالیة بحثنا والمتمثلة في 
تنشیط القطاع السیاحي ؟في والحرفماهو دور الصناعات التقلیدیة

:و تندرج ضمن هذه اإلشكالیة الرئیسیة األسئلة الفرعیة التالیة 
ماذا نعني بالسیاحة ؟
ماهي سبل النهوض بالقطاع السیاحي في الجزائر ؟
 واقع الصناعات التقلیدیة والحرف في الجزائر؟ماهو
أین تكمن العالقة بین قطاع الصناعات التقلیدیة والقطاع السیاحي ؟
القطاع السیاحي في والیة جیجل ؟تنشیطماهي نسبة مساهمة قطاع الصناعات التقلیدیة في
 الفرضیات:

إختبار مجموعة من الفرضیات تطلب منا بهدف اإلجابة عن اإلشكالیة الرئیسیة وكذا األسئلة الفرعیة 
:تمثل إجابات مؤقتة 

 التي تؤثر في تنمیة القطاع السیاحي) القطاعات( هناك العدید من العوامل.
 یساهم قطاع الصناعات التقلیدیة والحرف في تنشیط القطاع السیاحي بنسبة معتبرة.
 السیاحالصناعات التقلیدیة تخلق تفاعل إیجابي بین الحرفیین و.
 الموضوعیة األسبابیقف وراء اختیارنا لهذا الموضوع مجموعة من :أسباب إختیار الموضوع

. والذاتیة
ضرورة اإلهتمام بالقطاع السیاحي الجزائري وٕاعادة بعثه.
األصعدة،كافةعلىوالحرفالتقلیدیةالصناعةتكتسیهاالتيواألهمیةالمتمیزةبالمكانةقناعتنا

بالجزائر؛التنمیةعجلةدفعفيتلعبهأنیمكنالذيوالدور
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ت

بقطاعالعمومیةاتالسلطإهتمامتزایدأمامخصوصاالموضوعهذایحتلهاالتيباألهمیةإعتقادنا
المساهمةشأنهمنالكلمةمعنىبكلإقتصاديكقطاعدورهاتأكدبعدوالحرفالتقلیدیةالصناعة

.بإعتبار الجزائر بلد یزخر بإمكانیات سیاحیة كبیرة السیاحي،اع القطوتنشیطدعمفيالفعالة
 في إثراء الرصید المعرفي بحكم تخصصنا في المجال السیاحي الرغبة.
 الرغبة في إثراء المكتبة الجامعیة.
 نهدف من خالل دراستنا لهذا الموضوع إلى:أهداف الدراسة:

 والقطاع السیاحي في الجزائر إعطاء صورة عن واقع قطاع الصناعات التقلیدیة.
 الوصول إلى أفضل السبل لإلرتقاء بواقع قطاع الصناعات التقلیدیة والحرف ومن ثم مساهمتها

.في تعزیز القطاع السیاحي 
 القطاع السیاحيوتنشیط إبراز الدور الذي تلعبه الصناعات التقلیدیة في دعم.
ةھج المتبعاالمن:

:المناھج التالیة اعتمدنا في دراستنا على 
الثقافیة ماعیة و من خالل وصف وتحلیل المساهمة اإلقتصادیة واإلجت:المنهج الوصفي و التحلیلي

القطاع السیاحي تنشیطلصناعات التقلیدیة في 
ومراحل تطور قطاع من خالل دراسة التطور التاریخي للقطاع السیاحي،: المنهج التاریخي

.الجزائرالصناعات التقلیدیة في 
ودراسة من خالل دراسة واقع السیاحة والصناعات التقلیدیة في والیة جیجل،:منهج دراسة حالة

.حالة غرفة الصناعات التقلیدیة والحرف في والیة جیجل
 صعوبات الدراسة:

عن حالة اإلحصائي،الجانبوخاصةالدقیقةالمعلوماتعلىالحصولفيالكبیرةالصعوبة
.وكذلك قلة المراجع في میدان الصناعات التقلیدیة الجزائري وخاصة للفترة الحالیة،القطاع السیاحي

 اإلطار العام لدراسة:
:تم تنظیم هذه الدراسة في ثالثة فصول وهي كاآلتي 

تناول في الفصل األول مفاهیم أساسیة حول السیاحة والتي سنتطرق فیها إلى ماهیة ی
.السیاحة ودوافعها ثم تطرقنا إلى مقومات وٕاستراتجیات السیاحة في الجزائر أنواع السیاحة،

الصناعات التقلیدیة والحرف في الجزائر ودورها في القطاع إلى ناأما الفصل الثاني فتطرق
واقع قطاع الصناعات ثم إلى ،ماهیة الصناعات التقلیدیة والحرفحیث تم التطرق إلى ،السیاحي

القطاع تنشیطالصناعات التقلیدیة والحرف في مساهمةثم دراسة ،التقلیدیة والحرف في الجزائر
.السیاحي



:مقدمة عامة 

ث

الصناعات مساهمة قطاعللدراسة التطبیقیة والتي سنوضح فیها الفصل الثالث فخصص
لصناعات التقلیدیة ، من خالل دراسة واقع السیاحة واالقطاع السیاحي بوالیة جیجلتنشیطالتقلیدیة في 

إلى تقدیم عام لغرفة الصناعات التقلیدیة لوالیة جیجل وأخیرا تحلیل ثم التطرق ،في والیة جیجل
.القطاع السیاحيتنشیطالمساهمة اإلقتصادیة واإلجتماعیة وكذا الثقافیة للصناعات التقلیدیة في 

الدراسات السابقة:
،لنیل شهادة مذكرة مكملة،دراسة حالة:مساهمة الصناعات التقلیدیة في التنمیة السیاحیةسمیة زبایو

فیماعلمیةإضافةالدراسةهذهثلمت،2012–2011جامعة جیجل ،،الماستر،تخصص سیاحة
الموضوعالباحثةعالجت،يحایسلاعاطقلاةیمنتيفوالحرفالتقلیدیةالصناعةقطاعةمهاسمیخص
إلىفیهرقتفتطالثانيالفصلأماةحایسلالو حتایمو معاألولالفصلتناولفصول،ةثالثضمن
عاطقلااذهلةیعامتجالاوةیداصتقإلاةمهاسملازار باورئاز جلايفةیدیلقتلاتاعانصلاعاطقمكانة

ةیدیلقتلاتاعانصلاةفر غيفةینادیمةسار دبللقیامالثالثالفصلصصخو ؛يحایسلاعاطقلاةیمنتيف
.لجیجةیالو بفر حلاو
 غردایةحالة مدینة*الصناعة التقلیدیة و الحرفیة دور التسویق السیاحي في إنعاش ،شنیني عبد الرحیم

جامعة أبو بكر *تسویق الخدمات*مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في علوم التسییر تخصص*
األولالفصلتناولفصول،ةعبر أضمنالموضوعالباحثعالج2010- 2009*تلمسان *بلقاید 

قیو ستإلىفیهرقفتطالثانيالفصلأماالتقلیدیةتاعانصلاو ةحایسلاتایداصتقاو تایمو مع
صصخو ،رئاز جلايفةیدیلقتلاتاعانصلاو ةحایسلاشاعنإهیفلو انتفالفصلامأةیحایسلاتاجتنملا
ثو ر و ملاوةیحایسلاتایناكمإلاةسار دلالخنمةیادر غةیالو يفةینادیمةسار دىلإعبار لالصفلا
.ةیدیلقتتاعانصنمهبرخز تامويدیلقتلا
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:تمهید
.تعتبر السیاحة من أكثر الصناعات نموا في العالم، حیث أن للسیاحة عدة أبعاد اقتصادیة، اجتماعیة

التعرف على و لمختلفة فالسیاحة تعتبر عامال جاذبا للسیاح وٕاشباع رغباتهم من حیث زیارة األماكن الطبیعیة ا
فتوفر .دهاــتقالیات المحلیة للتعرف على عاداتها و على نباتاتها باإلضافة إلى زیارة المجتمعتضاریسها و 

إلى بناء االمكانیات یؤديإمكانیات ومقومات سیاحیة طبیعیة وتراثیة واستغالل هذه الموارد والمقومات و 
دامة على استاالقتصاد على أتم وجه، مما ینعكس إیجابیا متطورة  تؤدي دورها في صناعة سیاحیة متقدمة و 

.أسلوبا تعتمد علیه الكثیر من المؤسسات السیاحیةالسیاحة التي أصبحت منهجا و 

حیث تم تقسیمه إلى ثالث . سنحاول من خالل هذا الفصل تناول أهم الجوانب المتعلقة بالسیاحة عموماو 
:مباحث

.خصائص السیاحةلتطور التاریخي للسیاحة، مفهوم و یتضمن اة السیاحة، و األول عبارة عن ماهی
الثالث .وسائل النهوض بالسیاحةو أنواع السیاحة ویتضمن دوافع و أنواعهاالثاني عبارة عن دوافع السیاحة و 

السیاحة زائر استراتیجیةفي الجتتضمن مقومات السیاحة تراتیجیات السیاحة في الجزائر و اسمتعلق بمقومات و 
.2025المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة آلفاق و 2013الجزائریة آلفاق 
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I.1.ماهیة السیاحة:
التنقل من خصائص اإلنسان، فقد اعتاد منذ نشأته التنقل من مكان إلى آخرتعد الحركة السیاحیة و 

مع األیام تحولت عملیة و . والذهنیة من جهة أخرىالمتعة النفسیةتحقیق سعیا وراء لقمة العیش من جهة، و 
انبثق عن و . الثقافیةو لفة، شملت المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة التنقل هذه إلى ظاهرة ذات أبعاد مخت

.عملیة التحول هاته ما یعرف بظاهرة السیاحة
I.1.1.التطور التاریخي للسیاحة:

:التالیةیمكن تمییز المراحل 
1:مرحلة الحضارات القدیمة–أ 

یحاول التطلع إلى األفضل فكان ینتقل من مكان إلى آخر، حیث كان السفروهاالنسان و منذ نشأة
لم یكن وى الطبیعة، فلم تكن وسائل نقل و لم تكن هناك قوانین تنظم تصرفاته سوالتنقل جزء من حیاته، و 

.بالنسبة إلیهأهمیة وعنصر الوقت ذ
ین السبق في االهتمام فكان للفینیقی. المنفعةارات أصبح السفر وسیلة للتجارة والثقافة و عندما قامت الحضو 

ترحال واالهتمام بالالتنقل، كما یعد الفینیقیون من أشهر الشعوب القدیمة التي اتسمت بحب المخاطرةبالتجارة و 
فالتجار . الحدیثالتي تعد من أهداف السیاحة بمفهومهاالبحري، بحثا عن المعرفة والكسب المادي، و 

من و . ركبوا البحر في كافة االتجاهات وخاصة بعد القرنین الثالث عشر والثامن عشر قبل المیالدالفینیقیون 
جماعات من الیونانیین أبرز الرحالت السیاحیة في تلك الفترة كانت في بالد اإلغریق عندما كانت تفد

سكان األقالیم األوروبیة المجاورة إلى منطقة جبل أولمبیا، لمشاهدة األلعاب االولمبیة التي بعض القدماء و 
والترویح عن النفس، المتعة مع كثرة التردد على المسارح  من أجل. قبل المیالد776عام شرع في تنظیمها 

.الرابع قبل المیالدرنكان ذلك خالل القطالبة ببناء فنادق لزوار أثینا و ما شجع بعد ذلك على المو هو 
2:مرحلة العصور الوسطى–ب

متد هذه المرحلة بین القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر، في هذه المرحلة حدث تراجع في الحركة ت
وكذا الصعوبات التي تعتري المسافر في الطریق باإلضافة إلى تأخر النمالسیاحیة نتیجة للحروب الناشبة و 

ة المعابد الدینیة ثم معظم الرحالت في بدایة هذه المرحلة شكال دینیا تخص السفر لزیار أخذت . الحضاري
حتى بحثا عن الرزق عندما یحل نهم الجفاف حیث أن واالستكشاف أاالسالمي ونشره بغرض االستطالع و 

ت الدولة كانو . المسلمین وصلوا إلى جنوب الصین وأوروبا وجزر الیابان في الشرق وغرب إفریقیا وشرقها

14، ص2003التوزیع، عمان، األردن، و دار زهران للنشر ،صناعة السیاحةماهر عبد العزیز، 1
36.37.، ص ص2006جامعة سعد دحلب، البلیدة، ماي ) مذكرة ماجستیر(االستثمارات السیاحیة في الجزائرحیزیة حاج اهللا، 2
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كبیر من الزوار من داخل الدولة حدائق رائعة شكلت عامل استقطاب لعدد االسالمیة تتمتع بمبان وقصور و 
.خارجهاو 
كرحلة االیطالي مارك. المغامرین برحالت طویلةقیام بعض المستكشفین و والعصر هأهم ما تمیز به هذاو 
خالل كان كتابه مصدر معلومات للغرب عن الحیاة في الشرق و . الذي اكتشف طرقا بین آسیا وأوروباواولبو 

غیرهم و االدریسي م ورحالت ابن بطوطة و 1493للعالم الجدید سنة وومباكتشاف كریستوف كولتلك الفترة، و 
.من الرحالة

1:المرحلة الحدیثة–ج

شهدت هذه المرحلة التي و . القرن التاسع عشر المیالدییننهایةالمرحلة بین القرن السادس عشر و تمتد هذه
بدأت بعد بدء حركة االكتشافات الجغرافیة خالل القرن الخامس عشر تغیرات عدیدة في المجال العلمي 

لتبدأ بعد ذلك الرحالت القاریة داخل األقالیم المجهولة . كاالكتشافات الجغرافیة التي أدت إلى زیادة األسفار
حیث غطت رحالت اإلسبان معظم أقالیم أمریكا الالتینیة خالل الفترة ،فیما یعرف بقارات العالم الجدید

اتسمت هذه المرحلة و . باإلضافة إلى الرحالت األوروبیة صوب إفریقیا1783و1513الممتدة بین عامي 
السكك فقد ساعد ظهور البواخر والسیارات و ،المواصالتتطور وسائل االتصال و و بتطور اآللة وتقدم 

نین في مختلف فناذلك تطور اجتماعي بظهور علماء و صاحبو أمناو جعل السفر أكثر راحة دیدیة علىالح
فراد یسافرون إلى عواصم العالم والمدن الشهیرة لمشاهدة اآلثار فكان األ. الفنیةالمجاالت العلمیة والدراسیة و 

في زدادت أعداد هؤالء السیاحاو اء، المراكز الثقافیة، كما كانت مقتصرة على فئة معینة تعرف بالسیاح األثریو 
القوانین القواعد و حة في هذه المرحلة لبعض القیود و الثامن عشر حیث خضعت السیاالقرن السابع عشر و 
ر الدول ذات نظم سیاسیة واقتصادیة ودینیة مختلفة وظهور التأشیرات، كنتیجة لظهو كحجوزات السفر و 

. ٕادراك أهمیة السیاحةالتشریعات و 
بدایة القرن التاسع عشر أحدثت الثورة الصناعیة تغییرا كبیرا في وسائل قرن الثامن عشر و ففي أواخر ال
ظم زیادة عدد المسافرین، مع استقرار النتصال مما أدى إلى اختصار الوقت والمسافات و االو المواصالت 

لمدفوعة الذي العطل اى األجور مع تخفیض ساعات العمل و ارتفاع في مستو االجتماعیة للطبقة العاملة، و 
منها إلى تحویل الحربیة بطبقة العمال إلى السفر والبحث عن المتعة والراحة، كذلك تطور الطائرات و أدى

التي لعبت دورا كبیرا في وسائل االتصال المختلفة و و مدنیة ساعد على السفر والتنقل، تطور الطباعة وطرق 
.التشویق لزیارة بعض األماكننقل األحداث و و اإلثارة

، فرع التخطیط، قسم العلوم )أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه(أهمیة السیاحة في ظل التحوالت االقتصادیة حالة الجزائرخالد كواش مبارك، 1
6،7.، ص ص2003/2004االقتصادیة، جامعة جیجل، 



I.        أساسيات حول السياحة

5

1:المرحلة المعاصرة–د

امتازت تزاید عدد السیاح بشكل كبیر و و تطور في هذه المرحلة كما تنوعت أهدافهاتبلور مفهوم السیاحة و 
صة بعد الحرب العالمیة الثانیة وبدایة البحریة بكثافة كبیرة، خاسفر بمختلف وسائل النقل البریة و حركة ال

:االنفجار في المجال السیاحي إلى ما یليیرجع االنتعاش االقتصادي واالجتماعي و 
.السیاسیة بانتهاء الحرباستقرار األوضاع األمنیة و -
.ارتفاع مستوى دخولهمع القدرة الشرائیة لدى األفراد و ارتفااالقتصادي السریع و والنم-
.وسائل االتصال بأنواعها المختلفةر خاصة في وسائل النقل بأنواعه و التطور التكنولوجي الكبی-
جازات السنویة زیادة مدة االتزاید أوقات الفراغ وانخفاض أوقات العمل الیومي واألسبوعي للعمال، و -

.توفر الضمانات االجتماعیة لهمالمدفوعة األجر و 
الكبیر في عدد سكان المدن وارتفاع مستویات التعلیم وتنامي الرغبة ولنماالنفجار السكاني ال سیما ا-

.التعلیم نتیجة لزیادة الوعي عند السكان بمختلف شرائحهملدیهم في االطالع و 
ف الدرجات تناسب تنوعها حیث أنشئت فنادق من مختلتجهیزات السیاحیة و التطور المؤسسات و -

.غیرهامختلف األذواق والمداخل، باإلضافة إلى تنوع وانتشار المطاعم ووكاالت السفر و 
حة كالمنظمة العالمیة للسیاحة التابعة لهیئة األمم ظهور منظمات دولیة عدیدة تهتم بتنمیة السیا-

.المتحدة
ة السیاحیة في العالم بشكل عام وفي أوروبا بشكل خاص على تطور الحركإیجاباانعكس كل هذا 

مظهرها، إلى ظاهرة انسانیة عالمیة السیاحة من ظاهرة انتقال بسیطة ومحدودة في أهدافها و تحولت و 
الطبقات خاصة الطبقة العاملة حیث أنه یمكن القول أن هذه المرحلة هي مرحلة متعددة األبعاد تشمل كل 

كما تحولت السیاحة إلى قطاع قائم بذاته مستقل عن القطاعات االقتصادیة األخرى، . السیاحة الشعبیة
ن تؤثر على میزاخال كبیرا من العمالت األجنبیة وتشغل عددا كبیرا من العمال و تؤمن للعدید من الدول د

واألفراد الشعوب سالم بین الدول و وسیلة تعارف و كما أنها أصبحت عامل اتصال و . باالمدفوعات إیجا
كذا هور الرحالت السیاحیة الرخیصة، و ظز هذه الفترة ظهور أشكال جدیدة ومتنوعة للسیاحة و أهم ما میو 

نتجعات السیاحیة المل، باإلضافة إلى ظهور المخیمات و ظهور القرى السیاحیة في العدید من الدو 
.المنخفضة التكالیف

39.38ص ص ،مرجع سبق ذكرهحیزیة حاج اهللا، 1
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I.2.1 . مفهوم السیاحة
.        التي ینظر إلیها منهاالزاویةئح باختالف الجهة الدارسة لها، و السایختلف مفهوم كل من السیاحة و 

السائح، مع إبراز األهمیة التي یكتسبها النشاطلخاصة بالسیاحة و اسنحاول إعطاء مجموعة من التعاریف و 
.السیاحي

:تعریف السیاحة. أ 
قد ظهرت العدید من التعاریف في خرى وفقا لتطور الظاهرة نفسها و تطور مفهوم السیاحة من فترة زمنیة أل

تأثیر ذلك على الدخل و ما تجلبه من موارد مالیة ي یؤكد على النواحي االقتصادیة و هذا السیاق، فاالقتصاد
السیاسة رجال و ،رجال اإلعالم ینظرون إلیها من وجهة نظر إعالمیةبینما ، الوطني ومیزان المدفوعات

ینظرون إلیها من وجهة نظر سیاسیة تحقق إمكانیة التعرف على قضایا وطنهم من القرب باالحتكاك 
. المباشر

ل في أرجائها التنقمنذ القدم تعني السیر في األرض و كلمة السیاحة هي كلمة عربیة معروفة عند العرب و 
1.الذهاب فیهاالجري على وجه األرض و ومأخوذة من السیاح وه

: كما وردت هذه الكلمة في القرآن الكریم حیث قال تعالى
2»ینَ َفِسیُحوا ِفي اْألَْرِض َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموا َأنَُّكْم َغْیُر ُمْعِجِزي اللَِّه َوَأنَّ اللََّه ُمْخِزي اْلَكاِفرِ « 

َعِن اْلُمْنَكِر التَّاِئُبوَن اْلَعاِبُدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اْآلَِمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوالنَّاُهونَ « 
3»َواْلَحاِفُظوَن ِلُحُدوِد اللَِّه َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنیَن 

الوارد في كالم عدد من العلماء وهالسیر في األرض و ولمة السیاحة هتفسیر كهذه اآلیات تصف المؤمنین و 
ألمره، مثل امتثال و السفر الذي فیه قرب هللا وهحیث أن هذا السیر خاص ومحمود شرعا و المفسرین،و 

4الخ... صلة األقاربالسیاحة لطلب العلم والحج والعمرة و 

أما . انه كان معروفا في اللغة العربیةیعتبر لفظ السیاحة من األلفاظ المستخدمة في اللغات الالتینیة، إالو 
أي السیاحة فمعناها TOURISMEیدور، أما كلمة و یعني یجول أTOURفي اللغة االنجلیزیة نجد أن 

5.الدورانو االنتقال 

40، ص المرجع السابق1
02لتوبة، اآلیة سورة ا2
112سورة التوبة، اآلیة 3
40ص ، مرجع سبق ذكره، حاج اهللاحیزیة 4

40، ص المرجع السابق5
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أطلقت على طالب العلم في القرن والتي تعني رحلة و TOURمن TOURISMEأما أصل كلمة السیاحة 
فإذا كان هذا ،سیاحة یعني السفر والتجوال، أي االنتقال من مكان آلخرلاللغوي لفالمفهوم ،الثامن عشر

ة إلى أخرى یسمى سیاحة االنتقال من مدینة ألخرى یسمى سیاحة داخلیة، أما إذا كان هذا االنتقال من دول
1.االجتماع في تحدید مفهوم وجوهر الظاهرةخارجیة، وقد اختلف كل من علماء االقتصاد و 

جل إمكانیة استخالص تعریف شامل للسیاحة سنقوم فیما یلي باستعراض مجموعة من التعاریف من أو 
:العلمیة المتخصصة

م عندما أعطى 1905في عام جوییر فردلیرحیث یعود أول تعریف محدد للسیاحة إلى العالم األلماني 
مولد إلى الراحة وٕالى تغییر الهواء و ن الحاجة المتزایدةتعریفا مطوال للسیاحة على أنها ظاهرة عصریة تنبثق م

للسیاحة من خالل حیث ركز في هذا التعریف على البعد االجتماعي. الخ... االحساس بجمال الطبیعة
2.الحاجة إلى الراحة، كما أشار إلى أهمیة السیاحة في تطویر العالقات االنسانیة بین الشعوبأوقات الفراغ و 

فن : على أنها1972االجتماعي الفرنسي للسیاحة في قراره الصادر في یعرف المجلس االقتصادي و و 
3.تلبیة الرغبات الشدیدة التنوع التي تدفع إلى التنقل خارج المجال الیومي

اصطالح یطلق على رحالت الترفیه وكل ما یتعلق بها « : OMT)(كما تعرفها المنظمة العالمیة للسیاحة 
4»اشباع لحاجات السائح من أنشطة و 

تعریف السائح:
البیانات و همیة كبرى من نواحي عدیدة كالناحیة اإلحصائیة التي تهتم بجمع المعلومات لتعریف السائح أ

فغالبیة ، ...مواهبهمو اإلحصائیة الخاصة بعدد السیاح، أصنافهم، أغراضهم، مستویات إنفاقهم، أعمارهم، 
منهم من یهاجر، من یتنقل للحصول على عمل و فمنهم خارجه والبشر تمارس التنقل سواء داخل الوطن ا

بشریة التي تنتقل من مكان هكذا تتعدد الفئات الو . الخ...آخرون لزیارة األقارب، وآخرون ألغراض سیاسیةو 
.هم السیاحالتي تنتقل ألغراض سیاحیة أال و المهم البحث عن الفئاتآلخر و 

:یليبینها نذكر ما من و عددت التعریفات حول السائح قد تو 

5)1963روما(:المتحدة للسفر والسیاحة الدولیینتعریف مؤتمر األمم

9،10، ص ص ، مرجع سبق ذكرهخالد كواش مبارك1
29،30، ص ص 2007الطباعة، عمان، و التوزیع و ، الطبعة الثانیة، دار المیسرة للنشر السیاحةمبادئ نعیم الظاهر، سراب الیاس، 2
8، ص2004/2005، قسم علوم التسییر، جامعة الجزائر، )مذكرة ماجستیر( آفاق تطورهاو واقع السیاحة في الجزائر هدیر عبد القادر، 3
23، ص1999التوزیع، األردن، و ، دار الصفاء للنشر 1الطبعة،التخطیط السیاحيعثمان محمد غنیم، بنیثا نبیل سعد، 4
162،163، ص ص2003التنمیة، مصر، و ، الملتقى المصري لإلبداع 1، الطبعةالتطبیقو صناعة السیاحة بین النظریة یسرى دعیبس، 5
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»أي شخص یزور دولة أخرى غیر الدولة التي یزورها « وصل إلى تعریف شامل للزائر بأنه 
.مسافري الرحالت السریعةو السائحین : هذا التعریف شمل فئتین من الزائرین هماو 

ساعة في 24المؤقتون الذین یقیمون على األقل لمدة هم الزائرون و ): TOURISTES(السائحون-
.الدولة التي یزورها

ن كل شخص ینتقل خارج مكان إقامته المعتادة لمدة ال تقل عوالسائح ه: مسافري الرحالت السریعة-
1.قاصد للنزهةوٕان قلت عن ذلك فهأشهر و 4ال تزید عن و ساعة 24

.السائح المحليالسائح العالمي و :إليعلیه یمكن أن نقسم السیاح و 
:أهمیة السیاحة-ب

أصبحت السیاحة من اهم الظواهر الممیزة لعصرنا الحاضر نظرا لما تتمتع به من أهمیة في جوانب عدیدة 
:منها
األهمیة االقتصادیة:

:یمكن إبراز األهمیة االقتصادیة من خالل النقاط التالیة
من القطاعات األخرى      یرتبط مع العدید و ن القطاع السیاحي كثیف التشابك إ:خلق مناصب عمل
تمتد لتصل حدود حیث تفوق حدود القطاع السیاحي، و هذا یعني إمكانیة السیاحة على تولید فرص العمل بو 

.القطاعات األخرى التي تجهزه بمستلزمات اإلنتاج
ن اغلب األنشطة الصناعیة الكالسیكیة، فهي توظف فالسیاحة لها القدرة على تولید مناصب عمل أكثر م

)سریر100(غرفة 50مثال فندق ب مرات قطاع البناء، 10رات بالنسبة لصناعة السیارات وم4أكثر من 
2.عمال مؤقتین10عمال مرسمین و10عمال دائمین و5یوظف على األقل 

من النقد األجنبي لتنفیذ خطط التنمیة تساهم السیاحة في توفیر جزء :تدفق رؤوس األموال األجنبیة
3:الشاملة، ویمكن تلخیص بعض أنواع التدفقات للنقد األجنبي الناتج عن السیاحة في اآلتي

.مة رؤوس األموال األجنبیة في االستثمارات الخاصة بقطاع السیاحةهمسا- 
.للبالدالمدفوعات السیاحیة التي تحصل علیها الدولة مقابل منح تأشیرات الدخول - 
.فروق تحویل العملة- 
على الطلب على السلع اإلنفاق الیومي للسائحین مقابل الخدمات السیاحیة، باإلضافة إلى اإلنفاق - 

.الخدمات لقطاعات اقتصادیة أخرىاإلنتاجیة و 

1 YVES TINAR : le tourisme économie et management :MCGRAW-HILL,paris , 1992, p01
2 Jean Michel HOERNER : Géographie de l’industrie touristique, ellipses, éditions Marketing –SA, 1997, P 40

17، ص1999، المكتب العربي الحدیث، مصر2، الطبعةالفندقیةو ٕادارة المنشآت السیاحیة و ، تنظیم قحفو أحمد ماهر، عبد السالم أب3
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یزان المدفوعات الخاص السیاحة تساهم كصناعة تصدیریة في تحسین م:تحسین میزان المدفوعات
اإلیراداتق هذا نتیجة تدفق رؤوس األموال األجنبیة المستثمرة في المشروعات السیاحیة، یتحقبالدولة، و 

المنافع و السیاحیة التي تقوم الدولة بتحصیلها من جمهور السائحین، وخلق استخدامات جدیدة للموارد الطبیعیة 
1.ىالقطاعات األخر قات اقتصادیة بین قطاع السیاحة و الممكن تحقیقها نتیجة خلق عال

 السیاسیةیة و الثقافاألهمیة االجتماعیة و:
من الناحیة االجتماعیة:

عودته للعمل بكفاءة من من أجل استعادة االنسان لنشاطه و نفسي هام السیاحة مطلب اجتماعي و - 
.جدید

.تحسین المستوى المعیشي للمواطنیناحة في الحد من ظاهرة البطالة، و تساهم السی- 
اد أسباب التطور االجتماعي في الدول السیاحیة، حیث تتاح الفرصة أمام أفر أهمتعتبر السیاحة أحد - 

2.الثقافة األجنبیةالمجتمع للتعرف على األفكار واالهتمامات و 

من الناحیة الثقافیة:
إلیجاد مناخ أداة د السیاحة أداة لالتصال الفكري وتبادل الثقافة والعادات والتقالید بین الشعوب و تع- 

)المعارفتداول العلوم و ( لتبادل المعرفي التسامح بینهم، كما تعتبر كذلك أداة لالتفاهم و مشبع بروح 
.البیئةو التقالید و العادات و االهتمام بالتراث - 
السائحین من مختلف الجنسیات    تعمل السیاحة على زیادة معدالت التبادل الثقافي بین : التبادل الثقافي- 

3.تقریب المسافات الثقافیة بینهمو وبین شعوب الدول المستقبلة لهم

من الناحیة السیاسیة:
.تؤدي السیاحة إلى تحسین العالقات بین الدول- 
إن النتائج اإلیجابیة للسیاحة على المستوى االقتصادي واالجتماعي تساهم في حل الكثیر من - 

.المشكالت السیاسیة
Le(التفاهم بین الشعوبو تساعد على تحقیق التقارب -  tourisme pasport de paix ( في العالم مما

4.الدولییناألمنو إلى تكوین رأي عام دولي للسالم یؤدي 

120، ص1993التنمیة، مصر، و ، الملتقى المصري لالبداع االجتماعیة للسائحالعالقات یسرى دعیبس، 1
223، ص1998التنمیة، مصر، و الملتقى المصري لالبداع ،الثقافیة للسیاحة في المجتمع المحليو التأثیرات االجتماعیة هالة الرفاعي، 2
22، صمرجع سبق ذكرهعثمان محمد غنیم، بنیثا نبیل سعد، 3
67ص، مرجع سبق ذكره، قحفو اهر، عبد السالم أبأحمد م4



I.        أساسيات حول السياحة

10

I.3.1.خصائص السیاحة:
استراتیجیات وذلك أن أهمیة و للسیاحة خصائص اقتصادیة ال بد من اعتبارها ودراستها قبل وضع أیة خطط أ

.في میزان المدفوعات من بلد آلخردورهالف من ناحیة القیمة االقتصادیة و السیاحة تخت
1:اآلتيوبشكل عام للمنتجات السیاحیة خصائص هامة نوردها على النحو 

بمقادیر كبیرة في تقلبات الطلب وخاصة في ذلك أن أسعار المنتجات السیاحیة ال تتغیر : غیر مرنة
المبیت في الفندق لیلة ت مثل المتوسط بالمقارنة مع السلع االستهالكیة، كما أن الخدمااألجلین القصیر و 

.والكرسي في الطائرة ال یمكن تخزینها

كما تعتمد الخدمات السیاحیة على البنیة التحتیة المتوفرة في بلد المقصد مثل المرافق المخصصة 
. للترحیب التنقل، المبیت

من المعروف أن الخدمات السیاحیة لیست خدمة واحدة منفردة، بل تتألف من عدد من :التكامل
مل بعضها التي تكیل المثال إنتاج الخدمة الكلیة وجودة هذه الخدمات و الخدمات الفرعیة التكاملیة، على سب

نهائي، وهذا اإلهمال في إحدى هذه الخدمات الفرعیة قد یقلل من قیمة المنتج الالبعض كما ان التقصیر و 
.یعتبر من أصعب النقاط التي یجب التصدي لها في اإلنتاج السیاحي

یمتاز المنتج السیاحي بهذه الخاصیة ألنه من المستحیل عملیا إنتاج منتجین سیاحیین :اإلختالف
افترضنا تطابق الخصائص المادیة للخدمة ومتطابقین، ألنه یكون هناك دوما اختالف في الجودة حتى ل

التغیر بین الخدمات الفرعیة المختلفة فإبدال فندق بفندق اصیة تفتح المجال أمام التبدیل و إن هذه الخ.دمةالمق
.منتج سیاحي نهائي مختلفو ة مختلفة بكان من نفس التصنیف سوف ینتج عنه تجر و آخر حتى ل

مادیا لیست منتوجا تمثل عرضا للخدمات بصفة أساسیة و فالسیاحة :السیاحة صادرات غیر منظورة
من ثمة فإن السیاحي للحصول علیه و المستهلك یأتي بنفسه إلى مكان المنتجیمكن نقله من مكان آلخر، و 

نفقات النقل على غرار الصادرات الدولة المصدرة للمنتج السیاحي أي الدولة المضیفة ال تتحصل على
.السلعیة األخرى

بعض األحوال إلى درجة من عدم االستقرار ألنه یتعلق فالمنتج یتعرض في :السیاحة منتج تصدیري
الدخل باإلضافة إلى مشكلة نة عالیة بالنسبة لكل من السعر و مرو و بتأثیرات من القوى الخارجیة 

2.الموسمیة

87، صالمرجع السابققحف، و أحمد ماهر، عبد السالم أب1
12، مؤسسة الثقافة الجامعیة، اإلسكندریة مصر، صالتخطیط السیاحينبیل الروبي، 2
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مشترك مع الخصائص العامة للخدمات وكما تتمیز الخدمات السیاحیة بمجموعة من الخصائص، منها ما ه
:المنتج السیاحي لوحده أهمهامنها ما تمیز و 

.تخزین المنتج السیاحيواستحالة نقل أ- 
.المكانستهالك یحدثان في نفس الوقت و االاإلنتاج و - 
1.كاستبدال بعض المنتجات السیاحیة بأخرى استبدال وسیلة نقل بأخرىاإلحالل،إمكانیة - 

I.2 . أنواعهاو دوافع السیاحة:
الخدمات، لكنه یختلف عن بقیة األنشطة الخدمیة األخرى، كون یصنف القطاع السیاحي ضمن قطاع 

من سلع غیر مادیة فهناك أسباب تدفع األشخاص للقیام لع مادیة و سكب یتشكل من النشاط السیاحي منتج مر 
االجتماعیة و ذلك عائد إلى مجموعة من العوامل النفسیة ة سیاحیة تختلف من فرد إلى آخر و برحل

الخ...االقتصادیةو 
I.1.2 .دوافع السیاحة:

2:التي على ضوئها تتحدد أنواع السیاحة فيحلة سیاحیة و تتمثل أهم العوامل التي تدفع األفراد إلى القیام بر 

دوافع ثقافیة، تاریخیة، تعلیمیة:
.المواقع األثریةمشاهدة اآلثار وتاریخ الحضارات القدیمة و - 
الخ...معارضوحضور مهرجانات أوأاألحداث المهمة في العالم مشاهدة بعض األماكن و - 
نمط       و ثقافتهم و أعمالهم و التعرف على حیاتهم و اإلطالع على حیاة الناس في البلدان األخرى - 

.المعرفةوطریقة حیاتهم االجتماعیة والحضاریة والثقافیة واكتشافها لغرض الثقافة والعلم و 
.لممشاهدة المواقع الحضاریة المهمة المشهورة بالعا- 
.التعرف على حقیقة ما یدور في العالملتقدم العلمي و اعرفة ما یدور من حوادث الساعة و م- 
دوافع دینیة:

زیارة األماكن الدینیة ماكن المقدسة مثل مكة المكرمة، و العبادة كالحج إلى األالسفر بدافع الدیانة و - 
.المساجدوالمشهورة كأضرحة الصحابة أ

.رحالت العمرة إلى مكة المكرمة- 
دوافع عرقیة:

زیارة البلد األم لتجدبد الروابط األسریة، كزیارة أماكن المیالد، أماكن قضاء الطفولة، أماكن سكن األهل 
.تركت انطباعا معین لدیهمو زیارة أماكن سبق أن زارها األصدقاء في البلد األم و ... األصدقاءو واألقرباء 

16، ص2008التوزیع ، و ، دار الرایة للنشر 1، الطبعةاالقتصاد السیاحيزید منیر عبوي، 1
51-48، ص صمرجع سبق ذكرهماهر عبد العزیز، 2
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الترفیهو االستجمام و حة دوافع الرا:
عن صخب المدینة وضجتها خاصة المدن اإلبتعادالروتین الیومي للعمل و وقت من جالهروب المؤ -

.المزدحمة بالسكانالصناعیة والتجاریة الكبیرة و 
.المالترفیه عن النفس عند توفر الوقت و القات الفراغ في األماكن الهادئة و حب االستمتاع بأو -
دوافع صحیة:
الحار والتوجه إلى أماكن والجاالبتعاد عن البارد والثلوج والتوجه إلى أماكن دافئة و وتعاد عن الجباال- 

.المرضىباردة وخاصة بالنسبة لكبار السن و 
.التداويالسفر لغرض العالج و - 
الهواءو الصافي والتمتع بالجلغرض الراحة النفسیة، و وأاالسترخاء بعد الشفاء السفر لغرض النقاهة و - 

.النقي
دوافع اقتصادیة:

الحصول و قل األسعار انخفاض األسعار في بلد ما یؤدي إلى تدفق السیاح للتمتع بالخدمات المقدمة بأ-
.الخدمات بأسعار أقلعلى السلع و 

ضت عملته لغرض التمتع فرق العملیة الناتج عن التحویل یؤدي إلى تدفق السیاح إلى بلد ما انخف-
.أقلالسلع بأسعار بالخدمات و 

.الحصول على صفقات تجاریة بالنسبة لرجال األعمالالسفر لغرض األعمال و -
دوافع ریاضیة:

...تشجیع فریق معینوالسفر لغرض مشاهدة مباراة ریاضیة أ-
التزحلق والسفر لغرض ممارسة ألعاب معینة مثل التزحلق على الجلید أوالمشاركة في دورة ریاضیة أ-

.ة أخرىممارسة ریاضوعلى المیاه أ
دوافع أخرى:

.خاصة لبعض المناطق في العالمالمباهاة و و التفاخر والمخاطرة، أوالمغامرة أ-
... دراسة صخور معینةوأسباب علمیة كدراسة بعض الظواهر، أ-
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أهم دوافع السیاحة): 01(الشكل رقم 

51، ص 2003التوزیع، عمان،و ، دار زهران للنشر صناعة السیاحة، ماهر عبد العزیز: المصدر

I.2.2 .أنواع السیاحة:
السیاحیة تبعا لدوافع ومیوالت ورغبات السائح المراد إشیاعها من خالل  قیامه بالرحالت األنماطتتعدد 

السیاحیة، تماشیا مع التطور االقتصادي والعلمي والثقافي والحضاري الذي یشهده المجتمع في عالمنا 
.وفیما یلي سیتم عرض بعض أنواع السیاحة. المعاصر
تبعا لعدد األشخاص المسافرین:
یعتمد هذا و ،مكان ماووهي عبارة عن سیاحة غیر منظمة یقوم بها الشخص لزیارة بلد أ:سیاحة فردیة–أ 

كذلك على و الترویج السیاحين و على تأثیر اإلعالمن السیاحة على تأثیر األصدقاء والكلمة الصادقة و النوع 
.ثقافة السائح

نوادي وجموعات قد تنتمي إلى جمعیات أهي عبارة عن سیاحة منظمة یقوم بها م:سیاحة جماعیة–ب 
1.وفود من خالل الشركات السیاحیةو أ

یعتمد هذا المعیار على مدة الرحلة السیاحیة حیث یضمو :حسب مدة اإلقامة:

66، 65، ص ص مرجع سبق ذكره، ماهر عبد العزیز1

صحیةدوافع السفرو السیاحة عرقیةدوافع

أخرىدوافع دوافع دینیةاقتصادیةدوافع 

دوافع االستجمامدوافع ثقافیةریاضیةدوافع 
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سمیت بهذا اإلسم ألن الطلب السیاحي یكون في موسم معین من السنة یسمى :احة الموسمیةیالس–أ 
موسم الذروة السیاحیة، فنجد السیاحة الشتویة للتزلج، والسیاحة الصیفیة كسیاحة الشواطئ، كما نجد السیاحة 

1.البیئیة خاصة في فصل الربیعو الطبیعیة 

بشكل عابر مثل السماح لركاب وعادة یقوم بها السائح فجأة ودون تخطیط مسبق و :السیاحة العابرة–ب 
.الترانزیت للقیام برحلة سیاحیة أثناء عبورهم لدولة ما

عادة تكون ألیام محددة مسبقا ویقضیها السائح وفق إطار معین ومنظم مثل :السیاحة لفترة قصیرة-جـ 
.المشاركة فیهاوالمؤتمرات أضور وحعیاداألمناسبات مهرجانات السیاحة والتسوق، و 

تبعا للموقع الجغرافي:
:تقسم السیاحة حسب هذا المعیار إلى

هي انتقال مواطني الدولة داخل بلدهم نفسه، وهذا النوع من السیاحة یتطلب خدمات و :سیاحة داخلیة–أ 
.أسعار متنوعة وتشجیعه لمواطني البلدو 

على بلد ما، وتعمل أغلب دول العالم على تشجیع هذا بوتعني إقبال السواح األجان:سیاحة خارجیة–ب 
2.النوع من السیاحة ألنه یعتبر مصدر للعملة الصعبة

حسب الغرض:
نسبة للنشاط استخداما بالللغرض من الرحلة األكثر شیوعا و یعد تصنیف األنواع المختلفة للسیاحة وفقا

:هذا التصنیف نجد األنواع التالیةتحتالسیاحي بوجه عام، و 

أقدم أشكالها حیث توفر للفرد تعتبر من أهم أنواع السیاحة و ):االستجمامو المتعة (السیاحة الترفیهیة -أ
الذهاب إلى األماكن التي تشتهر بعیدا عن النمط المعتاد للحیاة ورتابة العمل الدائم بالسفر و االستجمام 

یتمیز هذا النوع من السیاحة بانه بیعیة  وهدوء  ربوعها وجمال شواطئها، و بمناظرها الطول الطقس أباعتدا
من حركة السیاحة الدولیة باإلضافة 70%یمثل عنصر جذب لغالبیة سائحي العالم، حیث یمثل وحده حوالي 

3.إلى إمكان تكرار الزیارة للمكان نفسه

وزیارة المناطق األثریة ذات الماضيتهدف إلى التعرف على الحضارات القدیمة :السیاحة الثقافیة- ب
یرغبون في إشباع رغبة المعرفة وزیادة معلوماتهم الحضاریة والتاریخ فهي تجذب نوعیات من السائحین الذین

%10یمثل هذا النوع من السیاحة ما یعادل ایشة الشعوب المختلفة بعاداتها وتقالیدها وفنونها وقیمها، و ومع

العلوم التجاریة، جامعة و ، فرع اإلدارة التسویقیة، كلیة علوم التسییر )مذكرة ماجستیر( أثرها على سلوك المستهلكو الخدمات السیاحیة برنجي أیمن، 1
45، ص2008/2009أحمد بوقرة،  بومرداس، 

265، ص 2007، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، 1الطبعة،الفندقیةو معجم المصطلحات السیاحیة زید عبوي، 2
39، ص2003، مطابع الوالء الحدیثة، مصر، صناعة السیاحةماهر عبد الخالق السیسي، 3
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كما یتمیز هذا النوع من السیاحة بأن السائح عادة ما یقبل علیها مرة واحدة فقط . لیةمن حركة السیاحة الدو 
1.ال یكرر الزیارة لنفس المكانو بغرض المعرفة 

أهم المناطق المستهدفة لهذا و أداء واجب دیني، وحیث یكون الهدف من الزیارة ه:السیاحة الدینیة-جـ 
سلمین    ، القدس بالنسبة للم)العمرةو الحج ( النوع من السیاحة مكة المكرمة، المدینة المنورة لدى المسلمین

2.الفاتیكان بالنسبة للمسلمینالمسیحیین والیهود و و 

ذه السیاحة على تعتمد هقضاء فترة نقاهة و وهدف العالج أحیث تكون الزیارة ب: السیاحة العالجیة-د 
المقومات الطبیعیة الموجودة بالبیئة كالحمامات المعدنیة، المناخ الصحي، عیون المیاه الكبریتیة، الرمال 

توفر المصحات المجهزة بأحدث المعدات الطبیة مع توافر النظافة العامة والهدوء و الدافئة، فضال عن ضرورة 
نوع من السیاحة بانخفاض نصیبه من الحركة السیاحیة یتمیز هذا الوفر الكوادر البشریة المتخصصة، و ت

3.%5الدولیة إذ یبلغ حوالي 

ارتبطت ارتباطا كبیرا ت من األنماط السیاحیة الحدیثة و تعتبر سیاحة المؤتمرا:سیاحة المؤتمرات-ه 
الندوات من السیاحة إلى حضور المؤتمرات و یهدف هذا النوع الحضاري الذي یشهده العالم، و ومبالن

.قاعة المؤتمراتیتطلب توفر أماكن اإلقامة و و یة السیاسوالمهنیة أواالجتماعیة، العلمیة أ
الترویج السیاحي كما یساهم في تعزیز حجم اإلیرادات لما ىلنوع من السیاحة عامال مساعدا علبعد هذا او 

.یحققه من عائد كبیر الرتفاع متوسط إنفاق السائح
ات األخیرة بسبب التقدم نوع جدید من أنواع السیاحة، زادت أهمیته في السنو وهو :سیاحة األعمال-و

یبین هذا النوع من السیاحة األنشطة التي یقوم بها رجال األعمال، حیث ینتقل هؤالء و االقتصادي، العلمي و 
4.إقامة معارض تجاریةولعقد الصفقات أ

ول المختلفة كالمعارض یرتبط هذا النمط السیاحي بالمعارض التي تقام في الد:سیاحة المعارض-ي 
معارض الكتاب، فأصبحت المعارض نوافذ حضاریة یطل منها الصناعیة والتجاریة والفنیة التشكیلیة و 

ركة ل مؤثرة في حالحضاریة للدول المختلفة التي تعتبر عوامو التكنولوجیة و العلمیة اإلنجازاتالزائرون على 
.عامال هاما من عوامل التنشیط السیاحيالجذب السیاحي و 

264، صمرجع سبق ذكرهزید منیر عبوي، 1
132، ص2002التوزیع، عمان، و ، الطبعة األولى، دار المیسرة للنشر تسویق الخدمات السیاحیة، آخرونو سراب الیاس 2
32، ص2002التوزیع، األردن، و ، دار الصفاء للنشر 1، الطبعة إدارة المنشآت السیاحیة، آسیا محمد األنصاري، إبراهیم خالد عواد3
141، ص2000عمال، ، دار وائل، 1، الطبعةالتسویق السیاحيمحمد عبیدات، 4
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تكون هذه السیاحة للمحافظة على بقاء العالقات االجتماعیة بین األسر و :السیاحة االجتماعیة-ك
1.من أبرزها السفر من أجل زیارة األقاربواألفراد و 

2:األنواع الحدیثة

1976المعاقین، نشأت في الوالیات المتحدة األمریكیة سنة هي سیاحة تخص شریحة : سیاحة المعاقین-أ
صاحب ذلك إصدار تشریعات خاصة بالمعاقین، تعمل على تشجیع هذا قین و جمعیة لتطویر سیاحة المعا

.االحتیاجات لهذا النوع من السائحینو توفیر كافة التسهیالت و النوع من السیاحة 
المتعاملون مع المؤسسةوتعتبر بمثابة المكافاة التي یحصل علیها الموظفون أ:سیاحة الحوافز-ب
.ةیتكون هذه المكافاة في شكل رحلة سیاحو 
حمایة البیئة، التواصل الحضاري واالجتماعي و تعني اإلهتمام بالتوازن االیكولوجي و :السیاحة البدیلة- ج
.طریقة فعالة لحسن إدارة المواردو تعتبر أداة للتنمیة االقتصادیة المتواصلة و حمایة القیم في المجتمع، و 
تقوم أساسا على حمایة البیئة من للسیاحة للسیاحة البدیلة و تعتبر أحد التطبیقات:السیاحة الطبیعیة-د

.االستغالل غیر المنظملسیاحة بشكل كبیر نتیجة التوسع و التي تساهم فیها ااألضرار
تعتبر أحدث أنواع السیاحة، حیث تسعى الكثیر من الدول التي تنخفض فیها تكلفة :وقسیاحة التس- ه

بأسعارو السلع الوطنیة و جمیع المنتجات لدیها وفرة في اإلنتاج أن تصبح سوقا رائجا تعرض فیه و الید العاملة 
تایوان، الصین لندا،تای،من بین التجارب في هذا المجالهدف جذب أكبر عدد من السائحین، و تنافسیة ب

.السوق الحرة في دبيو 
I.3.2 .وسائل النهوض بالسیاحة:

علیها بغرض دعم أصبحت تعتمد اعتمادا كلیاالقیمة الحقیقیة للسیاحة و عالمللقد أدركت العدید من دول ا
نیة یتم وطٕانما صناعة تعتبر مجرد وسیلة للترفیه فقط و میزان المدفوعات، كما انها لم تعددخلها الوطني، و 

سیاحة طرق لتطویر صناعة الاستغاللها لصالح البلد والمواطنین، وفیما یلي سوف نتعرض لعدة وسائل و 
3:هيو 

49ص،مرجع سبق ذكره، خالد كواش مبارك1
68،69، مرجع سبق ذكره، ص ص صناعة السیاحةماهر عبد الخالق السیسي، 2
200، صمرجع سبق ذكرهماهر عبد العزیز توفیق، 3
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 یتم ذلك عن طریقلفترة أطول و إاقامة السیاح في بلد مو العمل على تشجیع:
مثال السائح أسبوع وإعطاء تخفیض معین للسائح الذي یبقى في الفندق لفترة تزید عن خمسة أیام أ- 

لمئة با50بتخفیض والذي یحجز بالفندق لمدة خمسة أیام متتالیة یتم إعطاؤه الیوم السادس مجانا أ
الخ...هكذاو السائح الذي یبقى أسبوع یعطى له یومین إضافیین مجانا و 
.زیادة والرحالت والبرامج السیاحیة داخل البلد- 
.تطویر الخدمات السیاحیة المساهمةزیادة و - 
.ء السائح من بعض الرسوم في حالة بقائه في البلد السیاحي فترة اطولإعفا- 
ائح معناه لیس التركیز على درجة دون أخرى، إن إطالة فترة بقاء السو إنشاء فنادق بمختلف المستویات- 

لهذا السبب تسعى اغلب دول العالم إلى إطالة ذا یؤدي إلى عائدات اكبر للبلد و همصاریف السیاح تزداد و 
طعام، ،فترة بقاء السیاح أطول فترة ممكنة ألن كل یوم یبقى السائح فیه معناه مصاریف اإلقامة أكثر

الخ...خدمات
القضاء على السوق السوداء في التعامل بالعملة الصعبة:

إن التعامل في السوق السوداء بالعملة الصعبة یؤدي إلى ضعف ثقة السائح بالبلد المضیف كما یؤدي 
ة مراقبو هذا یؤدي بدوره إلى إضعاف القیمة الحقیقیة للسیاحة، فیجب تنظیم بااللتفاف على القانون و بالسائح 
داء التي تهدم االقتصاد واضحة بغرض القضاء على السوق السو بالعملة الصعبة بصورة قانونیة و التعامل

.تقضي علیهالوطني و 
 السیاحتنشیط اإلجراءات الجمركیة لدخول البضائع التي یحتاجها:

ض البضائع التي تخفوتخفیض اإلجراءات الجمركیة للبضائع التي یحتاجها السیاح أوإن عملیة تبسیط أ
تخفیض اإلجراءات الجمركیة سیاحیة األخرى إضافة إلى تبسیط و المنشآت المن أسعار اإلقامة في الفنادق و 

الهاتف ولیس البیع مثل أجهزة التصویر و لحاجات السیاح التي یجلبونها معهم لغرض االستعمال الشخصي 
1.النقال

 ذلك عن طریقو :الفنادقو تشجیع االستثمار في صناعة السیاحة:
.الفندقي من الضرائب في بدایة افتتاح المشاریعإعفاء شركات االستثمار السیاحي و -
.المعدات التي یحتاجونها في منشآتهمراءات الجمارك بالنسبة لألجهزة و تسهیل إج-
.تقدیم القروض طویلة األجل بالنسبة لشركات االستثمار السیاحیة الفندقیة المحلیة-
.واضحا كل الشركاتاالستثمار السیاحي والفندقي بحیث یكون بسیطا و وضع قانون -

201، صالمرجع السابقماهر عبد العزیز توفیق، 1
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واحدة اقبة أعمالهم من قبل جهة مختصة و هیل إجراءات تسجیل الشركات االستثماریة حتى تتم مر ست-
.عملیات الرقابة علیهامنعا لالزدواج في 

 الفندقةو تطویر المصادر البشریة العاملة في مصلحة السیاحة:
تمادا كلیا على العنصر الخدمات تعتمد اعو الفندقة بالدرجة األولى صناعة خدمات تمثل صناعة السیاحة و 

مما یختم ضرورة ،سفیرا لبلدالفنادق یعتبر ممثال و ولسیاحة أن كل شخص یعمل في مجال اأالبشري، و 
ضمن هذاالكفاءة األكادیمیة، و إضافة إلى الخبرة و كامالالمدربة تدریباو على الكوادر المتخصصة االعتماد 

امعات جفتح كلیات و والفندقة أالكلیات التي تدرس مواد السیاحة و اإلطار وجب االهتمام بالمدارس والمعاهد و 
.للعمل في هذا المجالمؤهلة تخرج كوادر سیاحیة مثقفة ومدربة و 

تطویر قطاع النقل:
ومدى وأنواعهامن خالل التركیز على الطائرات یجب االهتمام بقطاع النقل السیاحي اهتمام كامال،

والمتوسطة السیاحیة الكبیرةللحافالتالبحري بالنسبة حاولة تطویر اسطول النقل البري و ممالءمتها للطیران و 
مراقبتها بدقة لغرض منعها من استغالل السواح إلى ضرورة وضع قانون واضح لها و الصغیرة، إضافةو 

1.خاصة بالنسبة للنقل السیاحي البري

بالدرجة الحكومیة و على عاتق األجهزة تقعإن مهمة تنشیط السیاحة بالدرجة األولى :تنشیط السیاحة
مؤهل بغرض القیاماري وحكومي مدرب و على الدولة استحداث جهاز إدالثانیة على القطاع الخاص، فیجب 

ٕاعطائه صالحیات واسعة بحیث یكون له شخصیةبمهمة تنشیط السیاحة في البلد و 
المعارضة الدولیةإقامة المسابقات الدولیة و - 
.الفنیةو الریاضیة إقامة المهرجانات الثقافیة و - 
.أفكار أخرى من شأنها زیادة الطلب السیاحي للبلدوأأي نشاطات - 
 الوعي السیاحينشر:

حاجاته ي ظهر نتیجة توسع نشاط اإلنسان و الوعي السیاحي یعد شكال جدیدا من أشكال الوعي االجتماع
2.تقدیره للتنمیة السیاحیةا االقتصادیة و أهمیتهإدراك الفرد وفهمه للسیاحة و وفالوعي السیاحي همتطلباته، و 

3:یتم نشر الوعي السیاحي من خالل الطرق التالیة

الكتیبا والخرائط و هتمام بإصدار النشرات االالترویج و و وذلك من خالل وسائل اإلعالم : تثقیف السیاح- 
ذات مصداقیة تتسم بسهولة الحصول علیها إما عن طریق وكالء السیاحیة، ویجب ان تكون واضحة و 

201صالسابق،المرجع ماهر عبد العزیز توفیق، 1
109، ص2008، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، التنمیة السیاحیةو الوعي السیاحي دالیا محمد تیمور زكي، 2
204، 203، ص صمرجع سبق ذكرهماهر عبد العزیز توفیق، 3
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مكاتب السیاحة الوطنیة، كما یجب توزیع هذه المنشورات على السواح والشركات السیاحیة أوالسفر أ
.مراكز الحدود البریةوالموانئ أوأمجانا عند دخولهم البلد السیاحي عن طریق الطائرات 

ة تعلیمیالسیاحي في دورات تثقیفیة و یتم عن طریق إدخال العامین بالقطاع و : تثقیف العاملین بالسیاحة- 
والدول المتقدمة سیاحیا أطالع على تجارب الدول المنافسة و االت أكادیمیة وفنیة و بغرض اكتساب مهارا

.الدول المشابهة لها من حیث الخدمات السیاحیة
الدراسات التي تبین للمواطنین أهمیة ویتم ذلك عن طریق عقد الندوات و : تثقیف مواطني البلد السیاحي- 

كذلك استخدام وسائل اإلعالم الرسمیة و فادة المواطنین منه باستو السیاح في تطویر البلد و القطاع السیاحي 
تكون على شكل وإدخال مادة السیاحة ضمن المناهج التدریسیة سواء المدارس، المعاهد، الجامعات، ا

.فصول معینة لبعض المواد
سائح المواطن من الغش واضح یحمي الالسیاحة تحتاج إلى قانون منظم و إن : تنظیم القانون السیاحي- 
وانین تبدأ أهمیة القاحیة قانونیة تنظم هذه العملیة و ، مما استلزم إصدار تشریعات سیلاالستغالالخداع و و 

منظمة الشركات السیاحیة البإنشاء قانون فندقي واضح ومحدد یحمي السیاح وٕانشاء قانون لوكالء السفر و 
الخداع الذي یحصل فیه قانون یحمي السائح من الغش و شاء الفردیة، إضافة إلى إنللرحالت الجماعیة و 

.بعض األحیان
تسهیلها وذلك من خالل تقلیل القیود واالجراءات و : راءات الحصول على سمات الدخولتسهیل إج- 

دارها عند مراكز ٕامكانیة إصالمنظمة، و للحصول على الفیزا السیاحیة خاصة بالنسبة للسفرات السیاحیة 
صعوبة إجراءات الحصول علیها یؤدي بالسیاح للبحث عن الجویة، ألن تعقید و و حریة الحدود البریة والب

.إجراءات صعبة للحصول على الفیزاوأودبلد بدیل آخر ال توجد لدیه قی
بالنسبة لإلحصاء السیاحي یجب أن یكون من مهمات الدولة : اإلحصاء السیاحياالهتمام بالتسویق و - 

حدیثة، الن كل المعلومات التي تعتمد علیها الخطة التسویقیة للبلد السیاحي إضافة إلى اعتماد أجهزة 
غیر واضحة فبالتأكید ت المعلومات المقدمة غیر دقیقة و تؤخذ من جهاز اإلحصاء السیاحي، فإذا كان

.غیر واضحةكون الخطة التسویقیة غیر دقیقة و سوف ت
یجب أن یتم : متطلبات البیئةبما یتالءم و اندة صناعة السیاحة مستأسیس جهاز متكامل لتشجیع و - 

لكن لیس على حساب تنمیة السیاحیة الي بلد سیاحي، و منظمة حكومیة تعنى بشؤون الوتأسیس جمعیة أ
وث البیئة بأشكالها تلواألسماك النادرة أوالطیور أوتدهور البیئة الطبیعیة كانقراض بعض الحیوانات أ

الثروات الطبیعیة من التلوث طبیعیة لها والعمل على حمایة البیئة و وجب إنشاء محمیات ىالمختلفة، لد
.الذي قد یحصل نتیجة توسع صناعة السیاحة
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یجب تخصیص جزء من إیرادات السیاح : تخصیص جزء من إیرادات السیاح لتنمیة الموارد السیاحیة- 
حدیثة یم خدمات متطورة و رها من أجل تقدالعنایة بها بغرض تطویدمات والموارد السیاحیة و لتنمیة الخ

.للسیاح بصورة مستمرة
إن الدولة ال تنجح دائما في إدارة : التجارة الحرةاالنفتاح على األسواق التجاریة ودعم القطاع الخاص و - 

إلى القطاع الخاص شرط أن تبقى الفندقیةاحیة و المنشآت السیاحیة ما استوجب إعطاء إدارة المنشآت السی
1.رفع األسعار بصورة غیر طبیعیةمتابعة منعا من استغالل السیاح و الالمراقبة و تحت إشراف الحكومة في

I.3 . استراتیجیات السیاحة في الجزائرمقومات و:
I.1.3. .مقومات السیاحة في الجزائرال:

م إلى البلد المضیف السیاحي بعدة عوامل تساعد على جذب السائحین من مختف دول العالطیتأثر النشا
تتمثل، و الخ...المقومات في مقومات طبیعیة، بشریة، ثقافیة، اجتماعیةوتتمثل هذه العوامل أالمواسم و في 

التيو اإلنسان،صنعمنهيالتيالمواردالطبیعیةالمواردفيالجزائربهاتتمتعالتيالسیاحیةالمقومات
:یليفیماتلخیصهایمكن

:الطبیعیةالموارد.أ
العربیةو اإلفریقیةالصفاتبینتجمعفهيفیها،التضاریسو المناختنوعإلىأدتالجزائرمساحةكبرإن
:یليمااكتسابمنمكنهاوهذاالمتوسطیةو 
الساحليالشریط:

یحتويكما،وخلجانشواطئتتخللهكلم1200مسافةعلىیمتدحیثبطولهالجزائريالساحلیتمیز
تتشكلكماالغرب،إلىالشرقمنالغاباتقرببیئیةأنظمةو رملیةوكثبانبحریةبیئیةأنظمةعلىالساحل

المرتفعاتهذهقربأنشأتولقدم،1000إلىاألحیانبعضفيعلوهایزیدصخریةكتلمنالسواحلهذه
القالة:مثلصیفیةمخیماتبفنادقتجهیزهاتموقدوالترفیهلالستجمامومحطاتمدنعدةالساحلیة

.الخ...تیقریرتو 
هامةجزرووجود،معتبرةوغابیةحیوانیةثرواتو ن،المرجامنهائلةثروةعلىالبحریةالمنطقةتحتويكما

الطیورعلیهاتتردد
2:منهانذكرالبیئةعلىالحفاظمهمتهاوطنیةحضائرعدةإنشاءتملقدو 

206، 204، ص ص المرجع السابقماهر عبد العزیز توفیق، 1
،جامعةالتسییرعلومو العلوم االقتصادیةفيماجستیررسالة،للسیاحةالوطنيالدیوانحالة،دراسةالخدمیةالمؤسسةفيالتسویق،رشیدةعداد2

156،ص 2002،الجزائر
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2كلم185000مساحةتغطي........لجرجرةالوطنیةالحضیرة

2كلم38000مساحةتغطي....الحدلثنیةالوطنیةالحضیرة

2كلم26000مساحةتغطي........لبالزماالوطنیةالحضیرة

2كلم3000مساحةتغطي........لقورایةالوطنیةالحضیرة

الرطبةالمناطقضمنمصنفةالحظیرةهذه2كلم76438مساحةتغطي.........للقالةالوطنیةالحضیرة
ضمنجیجلبوالیةلتازةالوطنیةالحظیرةالمنظمةهذهأدرجتكما ،LUNESCO»«منظمةطرفمن

،شواطئصخریةمنحدراتمنالحظیرةهذهبهتتمیزلمانظراالحیویةالمحیطاتلمحمیاتالعالمیةالشبكة
1*ماغو*باسمتعرفباالنقراضمهددةقردةفیهایعیشوودیانجبال

الجبلیةالمناطق:
السیاحةالزدهارفرصةتمثلبذلكوهيالغربإلىالشرقمنیمتدالذيالتلياألطلسفيخاصةتتمثل

ریاضةممارسةمنللسیاحتسمحالتيو م1510ارتفاعهایبلغوالذيالشریعةمرتفعاتمثلاالستكشافیة،
تیكجدةمحطةعلیهاأقیمتوقدطبیعیة،حدائقتشكلوالتيالقبائلجبالإلىباإلضافةالثلج،علىالتزحلق

المناظرحیثمنوحتىسابقهعنمختلفبمناخیتمیزوالذيالصحراوياألطلسإلىباإلضافةالسیاحیة،
.2النباتاتو 
3:الجزائریةالصحراء

:الجنوبفيكبرىمحطاتأربععلىموزعة2كلمملیون02حواليتمثلكبیرةمساحةعلىالجزائرتتوفر
القدیمةقالعهاو الثقافاتمختلفبتمازجالمنطقةهذهوتعرفللصحراءالغربيالجنوبفيالواقعةأدرار*
الوطنیةبالحظیرةالمنطقةهذهتعرف«الشرقيالجنوبأقصىفيیقعالذيالطاسیليتمثلوالتيإیلیزي*

»الثقافیةالعلومو للتربیةالمتحدةاألمممنظمةطرفمنعالمیاتراثا1982سنةصنفتالتيو للطاسیلي
مدنفيوتتمثل،العالميالتراثضمنصنفتقدو ومعماریةتاریخیةمعالمعلىتتوفروالتيمیزابوادي*
.النخیلوبساتین،بونورة،بني
نقوشو حیوانیةثروة،تضاریسمنبهتتمتعوماللهقارالوطنیةالحظیرةبوجودتتمیزالتيتمنراست*

.للسیاحةأساسیةمواردتمثلالتيحجریة

،2004دیسمبر،03،العددنسمات الكورنیش،مجلةالعالمیةالمحمیاتضمنبجیجلتازةلالوطنیةالحضیرةتصنیف،الشریفمحمدبوهالي1
23ص

االقتصادیة، العلومفيماجستیر، دراسة حالة بنك الجزائر الخارجي وكالة جیجل، رسالةدور البنوك في تمویل المشاریع السیاحیةسعاد صدیقي، 2
96ص 2006جامعة منتوري قسنطینة 

97،ص المرجع السابق3
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هامةوقفةتعتبرو المصقولةاألحجارو بالتماثیلغنیةأثریةمعالمتكتنزذكرهاتمالتيالمناطقهذهكل
.المنطقةفيالسیاحيالطلبتلبیةعلىقادرةتكونحتىعلیهاالحفاظمنالبدلذلك،التاریخالستقراء
المعدنیةالحمامات:
البالد،شمالفيمعظمهامعدنيمائيمصدر202بتحدیدالسیاحیةللدراساتالوطنیةالمؤسسةقامتلقد
.المیاهمنأنواعثمانیةمنأكثرحددتالهیدروجیولیوجیةوالكیمائیة،الفیزیائیةالتحالیلأنكما

:اإلنسانصنعمنالتيالموارد.ب
قادرةالمعالموهذهتواجدها،فيكبیردورلإلنسانكانولقد،كثیرةوثقافیةتاریخیةبمعالمالجزائرتتمتع
:منهانذكر،متطلباتهموتلبیةالسیاحمنالمزیدإستقطابعلى
1والتاریخیة،الدینیةالثقافیةالموارد:

المدنفيتمركزتالتيالفینیقیةالحضارةمنمختلفةحضاراتعدةالعصورمروعلىالجزائرعلىتوالت
فنیة،ورموزأثریةمعالموالغز هذاأعطىولقد،الرومانیةوالحضارةالقرطاجیةالحضارةإلىالساحلیة
موجودةأخرىوآثاروجمیلةتمقاد مدینتيمثلاإلقلیمعبرموزعرمعاصتقلیديمعماريطابعذاتبنایات
والتياإلسالمیةوالحضارةالبیزنطیةو الوندالیةالحضارةتركتهماإلىباإلضافةوغیرهاشرشالو بتیبازة

.العثمانیةالخالفةاألخیروفيالمرابطونحماد،و بنالفاطمیة،الخالفة:خالفاتعدةعلیهاتعاقبت
ننسىأنودون،الهقارو الطاسیليفيجداریهورسوماتالصحراویةالمناطقفيوآثارمعالمتوجدكما

العیساویةالزاویةو التیجانیةالزاویة:مثلزیارتهایریدونمنالكثیرتستقطبالتيالزوایا
وباردالوطنيالمتحف:منهاالوطنيالترابعلىالمنتشرةالمتاحففيالموجودةاآلثارإلىباإلضافة
بوسعادةمتحفسطیف،متحفبقسنطینة،سیرتامتحفبوهران،زبانةأحمدمتحفالعاصمة،بالجزائر

التاریخيالتراثتثمینیجبوعلیهالسنةمدارعلىالسیاحةبتنمیةیسمحوتنوعهاثمینةالثرواتهذهكل
.علیهوالحفاظالتراثهذامنهایتكونالتيالعناصرإحیاءإلىوالسعياألبعادجمیعیشملوأنوالثقافي
2الحرفيالتراث:

یقدمهاالتيالمنتوجاتمختلفخاللمنوذلكالبلد،صورةتقدیمفيأساسيدورالتقلیدیةللصناعة
بمثابةویعدالتاریخأعماقإلىجذورهیمتدتقلیدیاتراثاالجزائروتمتلكوثقافته،حضارتهتمثلوالتيالحرفیون
األجیالبینوتداولهبقائهوتعزیزعلیهالحفاظعلىعملواالذینالجزائریینمعیشةأنماطعنصادقةتعبیرات

ومنحهالماضيفيالجذورراسخالتراثیبقىأینبإستمرار،متجددةفهيالوطنیةالثقافةبمحاذاةتطویرهو 
.واحدآنفيالمستقبلونح

1ONT, mois du patrimoine, Algérie tourisme, publication d`information ,N؛ : 04, avril 2001,p :06
98، ص مرجع سبق ذكرهسعاد صدیقي،2
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إلىمنطقةمنتختلفوهيصناعتهاوطرقتقنیاتهاتناقلتالتيالحرفیةالفنونبینمنالتقلیدیةفالصناعة
الحليصناعةالفخار،صناعةفيالصناعاتهذه«منها وتتمثلواحدةكلوتقالیدعاداتحسبأخرى

»األلبسة التقلیدیةإلىباإلضافةالنحاسصناعةالقماش،على،التطریزالزرابيوصناعةوالذهبیةالفضیة
ومواسمالوطنیةواألعیاداإلحتفاالتخاللمنبهاالتعریفیتموالتيالخاصلباسهامنطقةلكلأنحیث
.تاغیتموسم،ینيببنيالحلي،عیدبغردایةالزربیةعیداإلحتفاالتهذهبینومنسنویة
1للنقلالقاعدیةالمنشآت:

تتعدىبحیثالعربيالمغربمستوىعلىالوطنیةالشبكاتأحسنمنالجزائرفيالنقلمنشآتتعتبر
:التالیةالهیاكلفيالشبكةهذهوتتمثلكلم100000خطوطها

:الطرقاتشبكة-
:منهامترو كیل90000منأكثرطولهاتبلغ
كلم22000طولعلىتمتدالوطنیةالطرق
كلم26000طولعلىتمتدالوالئیةالطرق
كلم42000طولعلىتمتدالثانویةالطرق
بالمناطقیتعلقفیماخاصةللوطنالكلیةبالمساحةمقارنةضعیفةالشبكةهذهتبقىذلكرغملكن

.لتطویرهاأكثرمجهوداتبذلإلىتحتاجالتيالصحراویة
:الحدیدیةالسكةشبكة-
.الشمالیةالمناطقباألخصتغطيلكنهامحطة200بحواليمزودةكلم4200الشبكةهذهطولتبلغ
:2الجويالنقل-

الترابكلعلىموزعةمطارا53منللمطاراتالوطنیةالشبكةتتكون
وهياألنواعمختلفومنالجنوبفيحتىالوطني
13الدولیةالسیاحةبتطویریسمحوهذادوليطابعوذمطارا
08المحدودلالستعمالمطارا19وجهویامطارا14ووطنیةمطارات

المناجمو المحروقاتمجالفيواالستغاللبالبحثنشاطهایرتبطمطارات04منها
وفتحالجزائرياألسطولوتجدیدوتكثیفهاتطویرهامنوالبدكافیةغیرالخطوطهذهتبقىذلكرغملكن

.المتنامیةالسیاحیةاالحتیاجاتمسایرةأجلمنجدیدةمحطات

99، ص المرجع السابق1
100، ص المرجع السابق2
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:البحريالنقل-
میناء17إلىباإلضافةالخدماتمتعددمیناء«13یتواجدكلم1200البالغالجزائريالساحلطولعلى

العددحیثمن»للمحروقاتمخصصانومیناءانللترفیه السیاحيصغیرةوموانئالبحريللصیدمخصص
المتوفرةللقدراتوتثمینتهیئةعملیاتتتطلبلكنهانسبیامعتبرالنقلمنشآتمجالفيالبالدقدراتتعتبر

شبكةتحسینعلىمحالةالمتوقفةالسیاحةألنوذلكالنقل،أنماطمننمطلكلاألداء الخاصوتنظیم
.المناطقمختلفعبروتوزیعهاالنقل

I.3.2. 2013آفاق استراتیجیة السیاحة الجزائریة:
عطائه المكانة الحقیقیة، إذ شرعت إ لقد أدركت الدولة الجزائریة ضرورة تعزیز قطاع السیاحة وعصرنته، و 

، وخلصت إلى 2010في آفاق في إعداد خطة حول تطویر قطاع السیاحة 2000الوزارة الوصیة في سنة 
مخطط أعمال للتنمیة المستدامة للسیاحة في الجزائر آفاق"تحت عنوان2001صیغتها النهائیة في سنة 

، وبعد مرور سنتین على تنفیذ هذا المخطط بات من الضروري إدخال بعض التعدیالت لمسایرة "2010
والنوعیة لتحدید األهداف الكمیة2013التطورات الجدیدة داخلیا وخارجیا، فجاءت بمشروع جدید سمي آفاق 

.2013حي، باإلضافة إلى المنتجات الواجب ترقیتها لسنة یاالسراءات دعم وترقیة االستثمار ٕاجو 
أهداف البرنامج والمنتجات السیاحیة الواجب تنمیتها من خالل البرنامج:
1:هداف البرنامجأ.أ

األهداف  النوعیةإن تفعیل قطاع السیاحة یبقى رهین قدرات التقدم في تنفیذ خبراتها األساسیة لتطویره، و 
.الكمیة المسطرةو 
:األهداف النوعیة للبرنامج.1

.تثمین الطاقات الطبیعیة والثقافیة، الدینیة والحضاریة- 
.تحسین نوعیة الخدمات السیاحیة- 
.إعادة االعتبار للمؤسسات الفندقیة والسیاحیة- 
.المساهمة في التنمیة المحلیة- 
.المحافظة على البیئة والفضاءات الهشة لتوسیع السیاحة البیئیة- 
.الطلب الوطني المتزاید باستمرار قصد تقلیص عدد المتوجهین إلى الخارج لقضاء العطلتلبیة حاجات - 

.12، ص 2013–2004تصور تطویر قطاع السیاحة للعشریة وزارة السیاحة ،1
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:األهداف الكمیة.2
:زیادة التدفقات السیاحیة-

والتي عاشتها الجزائر، تراجع كبیر في التدفقات ) 2000-1990(عرفت العشریة الماضیة والممتدة من
االستثنائیة التي عاشتها الدولة الجزائریة، غیر أن تحسن المحیط الجزائر، وهذا للظروف والسیاحیة نح

السیاحي في السنوات التي تلت هذه الفترة، سمحت بتطور محسوس للقطاع، حیث بلغ الرقم المحصل علیه 
أجنبي، أي 251000سائح، منهم 988000من عدد السیاح الوافدین إلى الجزائر بحوالي 2002سنة 

ذلك و ، 2013-2004زیادة التدفقات أیضا خالل المرحلتین وه الحركة ستتجه نح، إن هذ%25اكثر من 
:كما یلي

2007إلى 2004من : المرحلة األولى
) 2002-2000(خالل هذه المرحلة للثالث سنوات األخیرة%10متوسط الزیادة ب وبتطبیق نسبة نم

.سائح أجنبي متوقع679000إلى 2007سیصل عدد السواح الوافدین إلى الجزائر في نهایة 
2013-2008من : المرحلة الثانیة

المتوسط التدفقات عند بدایة وإن تطور التدفقات خالل هذه المرحلة تم الحصول علیه بتطبیق نسبة نم
، الرقم المتحصل علیه لهذه 2008ابتداء من %0.5، أعید تعدیلها سنویا بنصف نقطة )%10(العشریة
، وٕاذا 2008سائح في سنة 1507000أي عدد السیاح المتوقعین بتطبیق هذه النسبة سیصل إلى المرحلة

2008، فسنحصل في نهایة %3.5التدفقات السیاحیة لألجانب سیعرف انخفاضا بنسبة واعتبرنا أن نم
.سائح1200000على 

حة في الجزائر بأن المنظمة العالمیة التنمیة المستدامة للسیاإستراتیجیةللعلم فإنه قد ورد في وثیقة مخطط و 
.2020للسیاحة تعتبر بأن الجزائر لها فرص كبیرة لبلوغ عدد أربع مالیین سائح أجنبي في آفاق 

ن عدد السیاح المرتقبین في إبناء على التقدیرات السابقة واالستقرار المرحلي لدخول السیاح األجانب، فو 
.سائح أجنبي1900000سائح منهم 3100000سیقارب 2013

:هذه التدفقات السیاحیة المتوقعة في المرحلتین السابقتین ال یمكن أن تتحقق إال عن طریق ما یلي
.العقالني لطاقات اإلیواء الجدیدةو االستغالل األمثل - 
.الرغبات المتغیرة للمستهلكینو الفندقیة الموجودة لتتماشى مع التغییرات الحظیرةإعادة تأهیل - 
جدیدة لإلیواء على غرار الفنادق بإعادة تأهیل القصور، واستعمال اإلقامات ذات تطویر أشكال - 

)الخ...الداي، الباي،(األهمیة التاریخیة
.الریاضةو ح المولعین بسیاحة الصید ایجلب الس- 
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في وتیرة الخوصصة والشراكة، لترویج صورة البالد والمنتجات السیاحیة الجزائریة في الخارج، اإلسراع- 
ضف إلى هذا كله فإن التحسین المستمر والدائم للمحیط االقتصادي وتحریر الخدمات سیساهم بصورة 

رق النقل طجلیة في زیادة التدفقات السیاحیة، وكذا تفعیل الشركاء اآلخرین كتنوع وتحسین قدرات و 
.الدولیة الذي یسهل عملیة تنقل الزبائنالداخلیة و 

:زیادة طاقات اإلیواء-
ال یمكن تصور تدفقات سیاحیة أكبر دون وجود طاقات إیواء أكبر، واكثر جودة وفعالیة لذا فإن المخطط 

، 2007-2004اهتم بهذا الجانب، ووضع خطة لتنمیة ورفع طاقات اإلیواء عبر المرحلة الممتدة ما بین 
المرجعیة المحصلة من اإلحصائیات، وقد تم وضع هذه التنبؤات بناء على 2013-2008المرحلة و 

:ذلك كما یليو المدیریات المكلفة بالسیاحة على مستوى الوالیات 
2007إلى غایة 2004الممتدة من سنة : المرحلة األولى

، ركز في بدایته على تهیئة العقار 2010بالرغم من أن مخطط أعمال التنمیة المستدامة للسیاحة آفاق 
والمالحظ أن هناك غیاب لهذا العقار المهیأ، باإلضافة إلى عدة مشاكل األمرالسیاحي، إال انه في واقع 

115ستغالل بعد انجاز سریر حیز اال8300دخول 2001معیقة للقطاع، إال أنه تم تسجیل منذ بدایة 
.فندق

، والتي اتسمت بمحیط یمكن أن نقول علیه غیر مالئم تركزت جهود 2004وفي السنوات التي سبقت سنة 
، وعبر مختلف والیات الوطن، تم 2002المتعاملین أساسا على مشاریع الفندقة الصغیرة، ففي نهایة سنة 

وبطاقة إیواء تقدیریة %75اإلنجاز المتوسطة بحوالي مشروع في طور اإلنجاز، إذ بلغت نسبة387تسجیل 
.سریر38000في حدود 

مشروع استثماري بالرغم من كونها في مستوى إنجاز یصل إلى 254ما یقارب توقفوعرفت نفس الفترة 
سریر، ضف إلى ذلك أن هناك طلبات لالستثمار ال تزال 17000، بطاقة إضافیة مقدرة بحوالي 50%

مشروع بطاقة 671التي بلغ عددها و ، 2002عدم الحصول على قطع أرضیة إلى غایة نهایة معطلة بسبب 
.سریر ال تزال تمثل مخزون فعلي غیر مستغل50000إیواء تقدیریة ب 

2007-2004إن إزالة مختلف العقبات سیسمح باستكمال المشاریع في طور اإلنجاز خالل الفترة 
.سریر تدخل حیز االستغالل13750بطاقة سنویة تصل إلى حدود سریر 55000المقدرة ب و 

2013-2008ما بین : المرحلة الثانیة
هذا مرده إلى أسباب و إن بطاقات اإلیواء في هذه المرحلة ستعرف تطورا أقل أهمیة من المرحلة السابقة

بة إذا تحققت فعال، ستكون ، هذه النس%0.7اقتصادیة وتجاریة وبالتالي نموا سنویا متوسط یتوقع تقدیره ب 
.معقولة للمحافظة على دیمومة تطویر النشاطات السیاحیة
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سریر 60000ستكون أكثر من ) 2013-2008(تملة في نهایة المرحلةإن الطاقة اإلضافیة المحوعلیه ف
سریر التي تم إحصاؤها 72000سریر، ومنه انطالقا مما سبق، إضافة إلى 10000بمتوسط سنوي قدره 

سریر، والمرحلة 55000هي ) 2007-2004(، فإن الطاقات التي تم توقعها للمرحلة2002نهایة في 
2013سریر في آفاق 187000سریر، أي بمجموع كلي قدره 60000هي ) 2013-2008(الممتدة بین

.سریر11500وطاقة سنویة لكل مرحلة تقدر ب 
یستوجب توفیر كل التسهیالتالوطني واألجنبيإن تطویر هذه الطاقات في إطار االستثمار الخاص 

.التشجیعات من طرف الدولةو 
:تنمیة االستثمار السیاحي- 

سیبقى متواصل، و و یة العالمیة ستعرف نمإن المؤشرات العالمیة كلها الیوم تدل على أن االستثمارات السیاح
االقتصادي في العالم، وهناك مجموعة من ن یصمد ألي نوع من الركود أربما القطاع الوحید الذي یمكن 

:العوامل الجدیدة تفسر هذه التوقعات والتي نذكر منها
ظاهرة العولمة التي ستفتح المجال النتعاش األسواق السیاحیة العالمیة، والذي یؤدي إلى زیادة التدفقات - 

.السیاحیة العالمیة بدون شك
.تهالك خصوصا في مجال السیاحةاالقتصادي العالمي الذي سیشجع االسوعودة النم- 
التطور التكنولوجي السریع لوسائل اإلعالم واالتصال الذي سیؤدي بدوره إلى تقریب المسافة بین - 

.المستهلك والمنتج السیاحي
في ظل هذه المتغیرات، أصبحت المنافسة على جلب االستثمارت السیاحیة جد شرسة بین الدول، وعلیه فإن 

ك حتما ضرورة هذا التنافس، فقامت باتخاذ التدابیر الالزمة لذلك عن طریق الوزارة الدولة الجزائریة تدر 
لتدعیم ذلك من خالل الوتیرة التوسیعیة التي سیعرفها االستثمار السیاحي 2013الوصیة، وجاءت آفاق 

)2013-2008(و) 2007-2004(الجزائري خالل العشریة القادمة حسب مرحلتین مختلفتین
القطاع فیها مرهون بالمشاریع المسجلة، وتلك المتوقعة والتي سیتوقع إنهائها خالل وولى نمفالمرحلة األ

، عن طریق الشروع )2013-2008(، وستدعم هذه الوتیرة خالل المرحلة الثانیة)2007-2004(المرحلة 
.2008، وبدایة 2007في المشاریع الجدیدة عند نهایة 

استثمار أجنبي مباشر، وذلك إثر العمل الترویجي الذي یبادر واكة أهذه المشاریع یتضمن البعض منها الشر 
:ذلك كما یليو به القطاع، 
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)2007-2004:(المرحلة األولى
سریر من طرف 55000كما تطرقنا إلیه سابقا، فإنه من المتوقع إنجاز طاقة إیواء إضافیة مقدرة ب 

ملیون دج للسریر الواحد 1.5المتوقعة، وٕاذا اعتمدنا نسبة و المتعاملین محصلة في المشاریع طور اإلنجاز 
.ملیار دج في نهایة المرحلة82.5المنجز، فإن االستثمارات المجمعة تصل إلى مبلغ یقدر بحوالي 

)2013-2008:(المرحلة الثانیة
60000الرفیع  و انطالقا من المشاریع المبادر بها والمنجزة في هذه المرحلة، والتي هي من النوع المتوسط

تقدر ب لإلرجاعملیار دج، بتبني كلفة متوسطة 150سریر المنظرة سیتم انجازها بفضل استثمار متوقع ب 
سیصل إلى ) 2013-2004(ملیون دج للسریر الواحد، ومنه فإن االستثمار المتوقع خالل المرحلة2.5
هذا ة لیست محسوبة في هذا التقییم، و ألرضیملیار دج  مع اإلشارة إلى أن مبالغ اقتناء القطع ا232.5ونح

.راجع للفوارق الكبیرة التي تبقى تمیز سوق العقار الجزائري
1:المنتجات السیاحیة الواجب تنمیتها من خالل البرنامج.ب

علیه فإن تنوع و تنمیتها، و الخارجیة هي التي تحدد مختلف المنتجات الواجب تطویرها و إن الطلبات الداخلیة 
ذلك مرده و البحث عن نشاطات سیاحیة جدیدة تمثل خیارات استراتیجیة للدولة الجزائریة و العرض السیاحي 

:لألسباب اآلتیة
.إعطاء مكانة للجزائر ضمن السوق السیاحیة الدولة- 
وزیادة تلبیة حاجات المواطنین في المجال السیاحي، والتي تعرف تزایدا سنویا مرتفعا بسبب تطور - 

الدیمغرافي من جهة والتحسن المعیشي من جهة أخرى، وهذا ما نالحظه من خالل توجه الجزائریین والنم
.إلى الخارج بسبب ضعف طاقات اإلیواء والخدمات في الجزائر

.تثمین التراث السیاحي الجزائري عن طریق التعریف بمقومات الجذب السیاحي الوطني- 
.نشاطات السیاحیةالمنسجم للو التطویر الدائم - 

:علیه فإن تلبیة تنوع الطلب السیاحي المتزاید یستلزم تنمیة متزایدة للمنتجات السیاحیة والمتمثلة فيو 
للسیاحة الصحراویة خصوصیاتها إذ تشكل في المرحلة الحالیة مؤهال معتبرا لتنمیة :السیاحة الصحراویة

ن العملیة إالسیاحة الدولیة نظرا لما یتمیز به هذا المنتج بفضل شساعة صحراء الجزائر، وعلیه ف
ن المناطق السیاحیة الجنوبیة، والتي یمكوالترویجیة في الخارج ینبغي أن تتجه على المدى القصیر نح

.بالخصوص بالنسبة للسیاحة البیئیةو تحویلها إلى قبلة فعلیة للسواح األجانب، 

177، ص 2025تنمیة مستدامة للقطاع السیاحي في الجزائر إستراتیجیة1
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إن طول السواحل الجزائریة وتنوعها یمكنها من أن تكون الموجة للتنمیة السیاحیة في : السیاحة الشاطئیة
:الجزائر وهذا راجع إلى

هذا ما یؤدي إلى زیادة الطلب من المعروف أن غالبیة السكان الجزائریین مقیمین بالجهة الشمالیة - 
.2002ملیون مصطاف خالل موسم 118الداخلي على السیاحة الشاطئیة، إذ بلغ عدد المصطافین 

.استفادة نسبة كبیرة من السكان من العطل خالل موسم اإلصطیاف- 
.التوافد الكبیر للجالیة الجزائریة على الشواطئ الجزائریة لقضاء عطلتها- 
الشاطئیة من خالل الطلبات الكبیرة المسجلة في مجال االستثمار والمقدمة من تظهر أهمیة السیاحة- 

.طرف المتعاملین الوطنیین واألجانب
اعتدال المناخ الشمالي خاصة في فصل الصیف، إذ یبقى الوجهة األولى للجزائریین خالل هذا - 

.الفصل
السیاحي من الطلب%80لیة تمثل هذا على المستوى المحلي، فأما دولیا فإن السیاحة الشاطئیة الدو 

بذلك یمثل عند غالبیة البلدان ركیزة النشا السیاحي نظرا للتدفقات والدولي واألوروبي منه خاصة، فه
.المعتبرة التي یجلبها، واآلثار المالیة التي یحققها

وتبقى السیاحة الشاطئیة إلى جانب السیاحة الحضاریة المنتج األكثر مردودیة في مجال الصناعة 
السیاحیة آخذین بعین االعتبار المحافظة وحمایة التراث الثقافي والمحیط الطبیعي ضد كل أشكال التلوث 

ن إنجاز عدة أنماط والتدهور الناتجة عن السیاحة الجماهریة، وحتى تكون هناك سیاحة شاطئیة ال بد م
من هیاكل االستقبال بدءا من المخیم البسیط إلى الفندق الفخم مما یسمح بأن یكون المنتج في متناول 

.الجمیع
یعد هذا النوع من السیاحة موردا معتبرا لدى البلدان السباقة في التجربة : سیاحة األعمال والمؤتمرات

جلب و سعة التي یعرفهایكیة وٕاسبانیا وغیرهم، من خالل الحركیة الواالسیاحیة، كفرنسا والوالیات المتحدة األمر 
العملة الصعبة، والجزائر الیوم یتعین علیها تنمیة هذا المنتج المهم، نظرا لما یعرفه البلد من تزاید كثافة 

.توسع العالقات مع الخارجو كذا االنفتاح الذي تعرفه الجزائر و االجتماعیة، و النشاطات االقتصادیة 
وتبقى القدرات الحالیة المحدودة كمیا والمتمركزة أساسا على مستوى عاصمة الجزائر بعیدة عن الطلب 
السیاحي الحالي والمستقبلي، مما یعتبر فرصة جدیدة لالستثمار الوطني والشراكة األجنبیة إذ نجد بعض 

.مستوى عاليو ذالوالیات الكبرى في الجزائر ال تتوفر على هیاكل قادرة على استقبال مؤتمر
منبع حیوي، إال أن 200تتوفر الجزائر على أكثر من : السیاحة الحمویة والمعالجة بمیاه البحر

محطات حمویة منها واحدة 08طاقة االستقبال لهذا النوع من السیاحة تبقى ضعیفة جدا، فبالرغم من وجود 
فقط مختصة في المعالجة بمیاه البحر هي حالیا مكتظة على مدار السنة بسبب الطلب الداخلي المتزاید 
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فضال على آثارها االستحمام البحري، و و ة الحمامات المعدنیة والمعالجة بمیاه البحرعلیها، وعلیه فإن تنمی
.بالتالي في تخفیض نفقات الصحة العمومیةتساهم في تحسین صحة المواطنین و نهاإاالقتصادیة، ف

لغرض اوالمعالجة بمیاه البحر ال یجب النظر إلیها كمنتج مستقل موجه نحفإن تنمیة الحمامات المعدنیة و 
.فئة السكان المتمتعین بصحة جیدةودور أكثر اتساعا نحواالستشفائي فقط، بل تطویره لكي یصبح ذ

إن الدراسات المنجزة والمقدمة من طرف المنظمة العالمیة للسیاحة، تؤكد على أن :السیاحة الثقافیة
.السیاحة الثقافیة ستشغل في العشریات القادمة مكانا هاما في العرض السیاحي العالمي

والجزائر لها مؤهالت في هذا المیدان تمكنها من احتالل مكانة مرموقة في هذا النوع من السیاحة من خالل 
:حویه منما ت

.التراث األثري المتنوع-
.المعالم والبنایات الثقافیة والدینیة-
.االعیاد المحلیة والتقلیدیة والفنون الشعبیة واأللعاب التقلیدیة-
.أقطاب اإلنتاج والتنشیط الحرفي-

ة بهذا لالمتداد الواسع للبلد وتنوع الحضارات واألمم التي تعاقو هذا المنتج له خصوصیاته في الجزائر، 
وتاریخیة كالمدن الرومانیة ةالجزائر تاركة ورائها بصمات ال یمكن أن تمحى، من مواقع دینیعلى

.غیرهاو القصورو 
 هذا النوع موجه بصفة خاصة للشباب المولعین بالتبادالت :االستجمامیةو السیاحة الریاضیة، الترفیهیة

.یبحثون عن الراحة والرفاهیةاالكتشاف والترفیه، وٕالى السیاح الذین و النشاطات و 
وفي هذا الخصوص یمكن تطویر عدد من النشاطات السیاحیة لصالح الشباب والفرق الریاضیة والسائحین 

:األجانب، من خالل
.السیاحة المناخیة- 
.سیاحة الصید- 
.سیاحة الصید البحري والغوص في أعماق البحار- 
.سیاحة المتعة والرحالت البحریة- 
.ة والترفیهیةالسیاحة الریاضی- 

إن المنشآت الواجب بناؤها بالنسبة لهذا النوع من السیاحة یمكن استغاللها عن طریق إقامات لتحضیر 
النخب الریاضیة الوطنیة واألجنبیة، مما یسمح للجزائر بتنظیم تظاهرات ذات بعد دولي، تساهم في خلق 

تناسق جمیع هذه المنتجات السیاحیة الفضول للحث على زیارة المنشآت الجدیدة المنجزة، إن تكامل و 
.سیمكن ال محالة القطاع السیاحي الجزائري من بلوغ مكانة مرموقة
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یساهم في التوازنات االقتصادیة والمالیة الكبرى بتفعیل اآلثار المحفزة على التوازنات الكبرى واآلثار 
:المترتبة عنها على القطاعات األخرى

.تثمین صورة الجزائر- 
.التراث التاریخي والثقافي والشعائريتثمین - 
.البیئةو التوفیق بین ترقیة السیاحة - 

I.3.3 . 2015المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة آلفاق)(SDAT 2025
منسجم في تنمیة اإلقلیم الجزائري      و في مسعى شامل 2025یساهم المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة 

تسهیل بروز سیاسة حقیقیة للتنمیة السیاحیة المستدامة وترقیة اقتصاد بدیل یحل محل ویستهدف هذا المیثاق 
المحروقات

:أهدافهو المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة مفهوم . أ
 المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیةمفهوم:

جهوي ومحلي  موضوع نقاش وطني واسع، SDAT 2025)(كان المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة 
وجمع مختلف الفاعلین في السیاحة الوطنیة، مستثمرون، مرقون، اصحاب وكاالت أسفار، مرشدون، مقدم

، وتمثل ...خدمات، فندقیون، اصحاب المطاعم، دواوین السیاحة، الحركات الجمعویة، المجموعات المحلیةال
الفاعلین في و من طرف مجمل المتعاملین "المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة"الرهان في إعادة مالئمة

.السیاحة
إنها أن السیاحة لیست فرعا وال قطاعا للنشاطSDAT 2025)(ویعتبر المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة 

وبالنسبة للجزائر، فإن السیاحة لیست اختیارا، إنها ضرورة . صناعة فنیة، توفق بین الترقیة السیاحیة والبیئة
فهي تشكل تجمیعا معقدا للخدمات، النقل، اإلیواء، الترفیه، وهي نشاط یقوم . وطنیة، ال تشبه أي نشاط آخر

الخدمة، تجاه فإنها تتطلب ثقافة األداء و له، وفي هذا االأساسا على المورد البشري، وعلى نوعیته وقدراته وتأهی
1.والشكل التالي یوضح ذلكبالنسبة للعدید من البلدانوالسیاحة بصفة عامة هي إحدى محركات االقتصاد 

9، الكتاب األول، صفحص السیاحة الجزائریةو تشخیص المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة، 1
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السیاحة محرك االقتصاد بواسطة:)02(الشكل 

:القطاعاتة عن بقیةاآلثار المترتبع    ــــــتجمیـدة عــلىـالمسـاعــات      آثارها الحركیة على التوازن
الفالحة، الصناعة التقلیدیة، الثقافةعلى االنفتاح  و المبادالت والتشـــغیل، النم: رىالكبـــــــــــــ

الخدمات، النقل، الصناعة، التشغیل                                      على الصعید الوطني سواء ــارجیــــــــة      ــــــوازانـــــــــات الخـــالت
العملة الصعبة، التنمیـــــــة                            العائدات،.                الدوليوأ.                       ماراتاالستث

.المحلیة
.8، صفحص السیاحة الجزائریةو تشخیص : 1، الكتاب)SDAT 2025(التوجیهي للتهیئة السیاحیةالمخطط :المصدر

شروط لسیرورة السیاحة في ثالثةعلى ) SDAT 2025("المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة"یعتمدو 
:الجزائر وهي

2025تقوم على التزام سیاسي لمنظر وآفاق و تعتبر السیاحة كأولویة وطنیة : اإلعتراف.
المقاربة الشاملةو لإلستراتیجیةوهي فحص ومعرفة القوة والضعف كشرط مسبق : المعرفة االستراتیجیة.
 إنهاء مجمل مشروع :شاملة للعملإستراتیجیةالمقاربة الشاملة لفائدة تحدید)SDAT 2025.(
 المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیةأهداف)SDAT 2025:(

1:على خمسة أهداف تتمثل فيالمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیةیقوم 

:من خالل ما یلي: االقتصاديوجعل السیاحة إحدى محركات النم-
 المحروقاتترقیة اقتصاد بدیل یجل محل.
تنظیم العرض السیاحي باتجاه السوق الوطنیة.
 منارة في حوض المتوسط قصد المساهمة في خلق و جعلها وجهة امتیاز و إعطاء الجزائر انتشارا دولیا

.بصورة أساسیة في االقتصاد العام للبالدو وظائف جدیدة 
البناء، األشغال العمومیة، الصناعة، الفالحة، (الدفع بواسطة األثر العكسي على القطاعات األخرى - 

:ذلك من خالل ما یليو ):الصناعات التقلیدیة، الخدمات
النقل، التعمیر، البیئة، التنظیم ( النظر إلى السیاحة في إطار مقاربة عرضیة تشمل مختلف العوامل

).المحلي، التكوین

24-22،  ص ص المرجع سابق1
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ى مستوى اإلقلیم الوطنياالنسجام مع استراتیجیة القطاعات األخرى، وٕاحداث حركیة شاملة عل.
یتعلق األمر بإدماج مفهوم الدیمومة في مجمل حلقة التنمیة :التوفیق بین ترقیة السیاحة والبیئة–

).بالبیئة و إقتران االجتماعي باالقتصادي ( السیاحیة 
المكان (یقیم االقتصاد السیاحي عالقة متینة مع االقلیم:تثمین التراث التاریخي، الثقافي والشعائري-

، وهي العناصر التأسیسیة للتراث الثقافي اإلنساني، الطبیعي المناخي، )التنوع الثقافيو المعبر عن التاریخ 
.التاریخي

یرمي برنامج بناء صورة الجزائر إلى إحداث تغییرات في التصور الذي :التحسین الدائم لصورة الجزائر–
في ذلك الموارد یحمله المتعاملون الدولیون في السوق ضمن آفاق الجعل منها سوقا هامة ولیست ثانویة بما

: لـــوالطاقات المتاحة والتي تستجیب لحاجیات المستهلكین الدولیین، والمخطط التالي یوضح األهداف الخمسة 
.المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة

)SDAT 2025(المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة األهداف الخمسة لــ ): 03(شكل رقم 

تثمین صورة الجزائرترقیة اقتصاد بدیل محل المحروقات

الثقافي التاریخي،تنشیط التراث ت الكبرىتنشیط التوازنا
الشعائري

االنعكاسات على القطاعات األخرى

البیئةو التوفیق الدائم بین ترقیة السیاحة 

.24فحص السیاحة الجزائریة، صو تشخیص : 1الكتابSDAT 2025)(المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة : المصدر

12

34

5
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األولویة السیاحیةالمشاریع ذات -
فمنها الجاري ) SDAT(لقد تم تحدید المشاریع ذات األولویة في إطار المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة

.محل دراسة وعرض متقدموما هوانجازه، أ
 فنادق السلسلةHOTELS DE CHAINE سریر29386عدد األسرة من كل األنواع یقدر ب.
 ،وأرضیات جدیدة مبرمجة مخصصة للتوسع السیاحي ومصممة لتتناسب عشرون قریة سیاحیة متمیزة

.مع الطلب الدولي والطلب الوطني
 1.مشروعا سیاحیا في ستة أقطاب سیاحیة لالمتیاز80انطالق

6، الكتاب الخامس، صالمشاریع ذات االولویةالمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة، 1
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:خالصةال
وتلقائیا، دون السیاحة هي مجموعة من العالقات والخدمات المرتبطة بعملیة تغییر المكان تغییرا مؤقتا 

من یقوم بزیارة مؤقتة بعیدا عن محل اإلقامة وحرفیة، والسائح هومهنیة أوأن یكون ذلك ألسباب تجاریة أ
ة ألغراض سیاحیة ر الدائمة في مدة ال تقل عن أربع وعشرین ساعة وال تزید عن سنة، على أن تكون هذه الزیا

.تحقیق الربحو بعیدا عن العمل 

إلى عدة انواع وفقا لعدة معاییر مختلفة منها معیار الهدف من الرحلة وحسب الموقع وتقسم السیاحة
.الجغرافي كما ظهرت أنواع سیاحیة حرفیة

حیث أصبح من الیقین . ز السیاحة بعدة خصائص تمیزها عن بقیة األنشطة االقتصادیة األخرىیتتمو 
األولمجال األكثر حیویة الذي یمكن أن یصبح المصدر فهي ال. األممأن السیاحة هي الباب المفتوح لتقدم 

فضال عن . للدخل القومي في دول العالم، ومصدرا هاما للعمالت األجنبیة كما أنها أیضا مصدر متجدد
بصفة خاصة األیدي العاملة كما أنها أداة ارتقاءو اإلنتاجكونها تتیح مجاالت عریضة لتوظیف عوامل 

. آلیاتهو تحدید سلوكیاته و تطویر للمجتمع و 
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II.  القطاع السياحيالصناعات التقـليدية والحرف في الجزائر ودورها في

:تمهيد

II.1 .ماهية الصناعات التقـليدية و الحرف

II.2.واقع قطاع الصناعات التقـليدية و الحرف في الجزائر

II.3 .  القطاع السياحيتنشيط  مساهمة الصناعات التقـليدية والحرف في

:خالصة  
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:تمهید

لتلبیة األزلالتي مارسها اإلنسان منذ االقتصادیةاألنشطةأهمتعتبر الصناعات التقلیدیة والحرف من 
الصناعات والحرف حسب ثقافات وعادات وتاریخ المنطقة الموجودة ه واحتیاجاته المختلفة وتتباین هذهرغبات
.بها 

متحفا سیاحیا مفتوحا على الطبیعة بحق وتباین قبائلها وعروشها،وتعد الجزائر بتنوع ثقافاتها وعاداتها 
وتنوعها الثقافي و وجودتها الرتباطها الوثیق بموروثها الحضاري بأصالتهافمنتجات وصناعات حرفیها تمتاز 
لذلك سنتطرق من خالل زیادة الدخل وخلق فرص عمل جدیدةاالقتصادیةیمكن أن یشكل أحد دعائم التنمیة 

الفصل إلى ماهیة الصناعات التقلیدیة والحرف وتطور هذا القطاع في الجزائر لنقف على دور هذا في هذا
.القطاع في القطاع السیاحي
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II.1 .ماهیة الصناعات التقلیدیة والحرف:
بماهیتهاالمرتبطةالخاصةممیزاتهادراسةیستوجبالتقلیدیة،للصناعةاالقتصادیةالخصائصفهمإن
.االقتصادیةوالفعالیةالثقافياإلرثبینتجمعكصناعة

II.1.1 .والحرفالتقلیدیةاتالصناعمفهوم:
تعاریف الصناعات التقلیدیة والحرف –أ 

:أهمهاومنواستعماالتها،أهدافهاباختالفالعالمفيوالحرفیةالتقلیدیةالصناعةمفاهیمتختلف
والتنمیةللتجارةالدولیةالمنظمةتعریف« CNUCED » :

" :التقلیدیة كاآلتيالصناعةفیهامیزتالیدویة،الصناعاتعنتعریفا1969سنةالمنظمةقدمت
وكلالبسیطة،األدوات والوسائلبمساعدةالمنجزةالوحداتكلعلىبالیدالمنتجةالمنتوجاتتعریفیطبق

الصناعاتوتتمیز،"الیدعملعلىكبیر منهاجزءفيتحتويوالتيالحرفيطرفمنالمستعملةالمعدات
:یليبماالیدویةعنالتقلیدیة
المنتجالبلدأوجغرافیةبمنطقةالمرتبطةالتقلیدیةأوالفنیةالخصائص
1.المنازلفيعملهمغالبایمارسونحرفیینمنتوجات

الیونسكومنظمةتعریف:
تعتبر« :یليكماالتقلیدیةللصناعةتعریفا،1997سنة"الیونسكو"المتحدةاألمممنظمةقدمت
حتىأویدویةآلةمساعدةطریقعنأو/ویدویا،الحرفیینطرفمنمصنوعةكانتإذاتقلیدیةالمنتوجات

هذهتنتجالنهائي،المنتوجفيأهمیةاألكثرالمركبللحرفيالیدویةالمساهمةتشكلأنبشرطمیكانیكیة،آلة
2.دائمةطبیعیةمواردمنمستخرجةأولیةموادوباستعمالالكمیة،فيتحدیدبدونالمواد

أهمیةذاتتجعلهاوالتيالمختلفة،خصائصهامنتتمخضالتقلیدیة،للمنتجاتالخاصةالطبیعةإن
االجتماعیةالناحیةبینیجمعالتقلیديالمنتجیجعلماوثقافیة،إبداعیةفنیة،تجمیلیة،استعمالیه،

3.سواءحدعلىواالقتصادیة

فيالماجستیرنیل شهادةمتطلباتضمنمقدمةرسالة،الدوليالتسویقمقاربةبتطبیقالجزائریةالتقلیدیةالزرابيصادراتدفعشفیقة،صدیقي1
73ص،2002سنةجامعة الجزائر،االقتصادیة،العلوم

2 Unesco, culture, (on line) artisanat traditionnel, 03-12-2007, (from internet)
http://www.portail.unesco.org. 12/03/2014یوم الساعة 14:30.

المرجع السابق3
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التقلیدیةللصناعةالعالميالمجلستعریف:
1:حدىعلىمجموعةكلوعرفالتقلیدیة،للصناعةتقسیماتأربعالعالميالمجلسأعطى

إبداعي،محتوىلهامنتجةبموادتتعلقأنشطةوهي:للحرفیینالفنيالطابعذاتاإلبداعات
.جدامرتفعةوتقنیاتمهاراتوتستعمل

والموادوالوطنیة،المحلیةالثقافاتمنالمستوحاةالتعابیركلوهي:والفلكلوریةالشعبیةالفنون
والتقنیاتالكفاءةمنعالیةدرجةوتتطلبللحیاة،مشتركةنظرةتعكسوالتيالتزیینیة،اواالستعمالیة

.الیدویة
التقالید ومهاراتمنالمستوحاةالموادإلنتاجورشاتوهي:التصنیعقبلماالتقلیدیةالصناعة

الوصولحدإلىالطریقةهذهتكثفوعندماكبیرة،وبكمیاتیدویامصنوعةولكنهاالشعبیة،الفنون
بالسلسلةمصنوعةمنتوجاتولكنالتقلیدیة،للصناعةموادآنذاكتعتبرالالعمل،تقسیمتوسیعإلى

.الواسعالسوقإلىوموجهةمحلیاذوقاوتحمل
آالتالمعاد إنتاجها بواسطةالموادأوالتقلیدیةالصناعاتنماذجكلیخصوهو:الصناعياإلنتاج
التقلیدیةللصناعةالجزائريالتعریف:
جانفي10في الصادر ) 1996- 01( رقم األمربمقتضىالجزائرفيالتقلیدیةالصناعةتعریفتم
6و5المادتيفياألخیرهذاعرفهاوقدوالحرفالتقلیدیةالصناعةتحكمالتيالقواعدیحددالذي،19962

:یليكما
أوأو تصلیحصیانةأوفني،ترمیمأوتحویل،أوإبداع،أوإنتاجنشاطهيوالحرفالتقلیدیةالصناعة"

أومتنقلأومستقرشكلوفيورئیسیة،دائمةبصفةویمارسالیدوي،العملعلیهایطغىخدمةأداء
للصناعةمقاولةضمنأوالتقلیدیةللصناعةتعاونیةضمنأوفردي،إماالنشاطهذاویكونمعرضي،
"التقلیدیة
:والمهنالحرفیةاألنشطةممارسةمیادین
:3إلىالممارسالرئیسيالنشاطحسبوالحرفالتقلیدیةاتالصناعتصنف
الفنیة؛التقلیدیةات الصناع- 
المواد؛إلنتاجالحرفیةالتقلیدیةاتالصناع- 
؛الخدماتإلنتاجالحرفیةالتقلیدیةات الصناع- 

55ص،ذكرهسبقمرجع،شفیقةصدیقي1
ه1416شعبان19فيلمؤرخ01-96رقماألمر،2005لسنةالتقلیدیة والحرفالصناعةبقطاعالخاصةوالتنظیمیةالقانونیةالنصوصمدونة2

35ص والحرف،التقلیدیةالصناعةتحكمالتيللقواعدالمحدد،03الجریدة الرسمیة رقم ،1996ینایر10لالموافق
04ص،14/01/1996الجزائر الصادرة في ،03رقم الجریدة الرسمیة،،1996جانفي 10المؤرخ في 96–01األمر رقم 3
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بآالتأحیاناالحرفيفیهویستعینالیدويالعملعلیهیغلبصنعكلهي:الفنیةالتقلیدیةت االصناع. 1
حسبوتنقسمعریقة،مهارةبنقلیسمحفنیاطابعاوتكتسيحرفي،طابعذاتتزیینیةأو/ونفعیةأشیاءلصنع
:نوعینإلىتهامنتجاوظیفة

باألصالةتتمیزعندمافنیةتقلیدیةصناعةالتقلیدیةاتالصناعتعتبر:)تزینیة(تقلیدیة اتصناع-
أولیةوموادطویلةصناعةوفترةعالیةفنیةمواهبالصناعةهذهلبطتتإذواإلبداع،اإلنفراديوالطابع
لمنتجاتاألساسیةالوظیفةتتمثلو .للعملتقسیماتتطلبالبینماأسعارهاإرتفاعیفسرماوهورفیعة

وثقافاتبتقالیدلقةعالمتالتعابیرمجملتعكسبذلكفهيأساساالتزیینیةالوظیفةفيالفنیةالتقلیدیةالصناعة
.بلدأيوطقوس

:الوظیفیة(اإلستعمالیةالتقلیدیةات الصناع- خبرةلبطتتالاألخیرةهذههو أنسابقتهاعنیمیزهاما)
علىیعتمدبسیطتكراريطابعذاتاتهلمنتجاالفنیةالتصامیمعادةتكونحیثالحرفي،منعالیةفنیة

منتجاتینتجونالذینالحرفیینعنالنظربغضوهذااإلنتاج،مراحلكلفيالمهاموتوزیعالمتسلسلالعمل
فياإلستعمالیةالتقلیدیةالصناعةلمنتجاتاألساسیةالوظیفةثلموتت،منازلهمفيیعملونوالذینإستعمالیة

.الیومیةالحیاةحاجیاتتلبیة 1

الحدیثةالنفعیةالحرفیةالتقلیدیةات الصناعأیضاوتسمى:الموادإلنتاجالحرفیةو التقلیدیةاتالصناع. 2
"وللفالحةوللصناعةللعائالتوتوجهخاصافنیاطابعاتكتسيالعادیة،إستهالكیةلموادصنعكل" :وهي 2

شعبهویةأولثقافةعاكسةغیروبأنهاالتخصصمنأكبردرجةعلىبإعتمادهااتالصناعهذهوتتمیز
3.الصغیرةالصناعاتباسمعادةتعرفكماالعالمدولكلفيمنتشرةأنهاجانبإلىمعین،

والتي تقدم خدمة الحرفيیمارسهاالتيالنشاطاتمجملوهي:للخدماتالحرفیةالتقلیدیةات الصناع. 3
4.خاصة بالصیانة أو التصلیح أو الترمیم الفني

:والحرفالتقلیدیةاتللصناعاالقتصادیةاألهمیة- ب
الوطنيوالحضاريالثقافيالموروثبینیجمعمتكامال،قطاعاوالحرفالتقلیدیةات الصناعقطاعیعتبر

الركائزأحدیشكلإذبذاته،قائمااقتصاداویعتبرالوطنیةللثروةرافدایمثلفهواالقتصادیة،الفعالیةوبین
المجتمعثقافةوتعكسوعبقریته،الفردمهارةعنتنبعباعتبارهاالدائمةاالقتصادیةوالتنمیةللنمواألساسیة

قیمةذاتأصلیةبمنتجاتوالدولیةالوطنیةالسوق، بمداإلبداعنحولالنطالققاعدةتشكلفهيوتراثه،
:التالیةالمجاالتخاللمنالوطنياالقتصادفيالتقلیدیةالصناعةتساهمكماعالیة،مضافة

نیل شهادةمتطلباتضمنمقدمةرسالة،2010-2003إستراتجیة تنمیة قطاع الصناعة التقلیدیة والحرف بالجزائر في الفترة بن العمودي جلیلة،1
.31ص 2011/2012ورقلة،–االقتصادیة جامعة قاصدي مرباح العلومفيالماجستیر

05ص مرجع سابق،،1996جانفي 10المؤرخ في 96-01األمر رقم 2
.31ص ،مرجع سبق ذكرهجلیلة ،بن العمودي 3
ضمنمقدمةرسالة-لجزائرحالة الصناعات التقلیدیة والحرف في ا- دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في التنمیة اإلقتصادیةشیبان آسیا،4

107ص ،2008/2009،، جامعة الجزائراالقتصادیة وعلوم التسییرالعلومفيالماجستیرنیل شهادةمتطلبات
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:الخامالداخليالناتجفيالمساهمة.1
نتیجةاألخرىبالقطاعاتمقارنةمرتفعةتكونالتيالمضافةالقیمةمنهاماجزءالتقلیدیةات الصناعتحقق

النمومسارعلىینعكسوهذاالبالد،ثروةزیادةفيیساهمماالمحلیة،والمواردالیدوي،العملعلىاعتمادها
فيتساهمحینفيالخام،الداخليالناتجمن%03بتونسفيالتقلیدیةالصناعةتساهمإذي،االقتصاد
15.1%بالمغرب

:الشغلمناصبإنشاء.2
البلدانتمتلكإذبسیطة،وبتكالیفكبیرةبصفةالعاملةالیدتعبئةوالحرفالتقلیدیةاتالصناعتستطیع

ملیون5,3وحدهاألمانیاوتشكلعامل،ملیون22تشغلحرفیةمؤسسةمالیینسبعةقرابةاألوروبیة
وفيعامل،ألف500سوریافيالقطاعیشغلحینفيالنشیطة،القوىمن15%یعادلماوهوشخص،

یعیلفهوحرفي،ملیونحواليفیشغلالمغربفيأماالنشیطة،القوىمن11%أيعاملألف265تونس
.مواطنینخمسةكلمنمغربیامواطنا 2

:الصادراتمنالدولةإیراداتفيالمساهمة.3
استثماراتتوظیفخاللمنهاماقتصاديبمردودیتمیزإنتاجيقطاعالتقلیدیةاتالصناعقطاعإن

توفرفهيوبالتاليلها،المستوردةبالبلدانمقارنةالنسبیةمیزتهاهوتصدیریةقدرةتمتلكیجعلهاومابسیطة،
فرنسافيالتصدیریةالقدرةعلى ذلككمثال، الصعبةالعملةمنالدخلفيوزیادةدائمة،عائداتللدول

إلى1999سنةتونسفيوصلتحینفيدوالر،ملیارثالثةمنأكثرإلى1997سنةوصلتوٕایطالیا
.3مجموع صادراتهامن%3,5یعادلماوهودوالر،ملیون206

:السیاحيالقطاعتثمین.4
السواحیسعىإذالسیاحي،القطاعوتنشیط وترقیةتدعیمفيمهمادوراالتقلیدیةاتالصناعتلعب
.التقلیدیةمنتوجاتهااقتناءخاللمنوالحضاريالثقافيإرثهاعلىوالتعرفالبلدانالكتشاف

:الریفيتقلیص النزوح.5
الدیمغرافيالتوزیعفيالتوازنمننوعبإحداثالمتعلقةالوطنیةلألهدافالتقلیدیةالصناعةقطاعیستجیب

التقلیدیة،للصناعةمصغرةنشاطمناطقوٕانشاءتهیئةخاللمنالریفيالمحیطفيالدخلوتوزیعللسكان،
فيوتساهمالبشریة،للموارداألمثلاالستغاللوتعمل علىالمدن،علىالدیمغرافيالضغطبتخفیفتسمح
4.األریاففيالتقلیدیةالحرفعلىتحافظوكذاللمستهلكین،األساسیةالحاجاتتغطیة

الصناعةومستقبلواقعالدولي حولالملتقىوقائع،الجزائرفيوالحرفالتقلیدیةالصناعةقطاعتنمیةفيالسیاحيالقطاعدور،بوكابوسسعدون1
.228ص،2003دیسمبر21-20بشار،الثقافة،دارالجزائریین،لالقتصادیینالوطنیةالجمعیةالجزائر،فيالتقلیدیة

229ص ،المرجع السابق2
.65،ص مرجع سبق ذكرهصدیقي شفیقة،3
65ص ،السابقالمرجع4
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II.2.1. الصناعات التقلیدیة والحرفخصائص
:من أهم الخصائص التي تمیز الصناعات التقلیدیة والحرف مایلي 

مالرأسإلىتحتاجالتيالكبیرةللمشروعاتخالفا:حرفيمشروعإنشاءباتلمتطوبساطةسهولة
المشروعاتهذهالحرفیةالمشروعاتمنوالممولالماديرأسمالهابانخفاضالحرفیة المشاریعتتمیزكثیف،

علىاعتمادهاعنفضال، الیدويبالعملعادةمرتبطةمنخفضةتكلفتهابسیطةإنتاجأدواتباستخدام
.أخرىصناعاتفيالمستخدمةمقارنة بالمواردالتكلفةقلیلةمحلیةوخاماتموارد

تأسیسإجراءاتأنهيالقطاع،هذاأنشطةممارسةیفضلونالبعضتجعلالتيالخصائصبینومن
تجعلالبساطةهذه،الحجموكبیرةمتوسطةأعمالمعقورنتإذاجدابسیطةحرفيعملإقامةلباتطومت

.بهخاصحرفيعملإنشاءعلىقادرامحدودةإمكانیاتهكانتمهماشخصأيبإمكان
المشروعصاحببشخصیةكبیرةبصورةمرتبطةمركزیةوقراراتفرديعمل:
إحدىتشكلحیثوالحرف،التقلیدیةالصناعةلنشاطاتالممارسونبهایتمیزرئیسیةصفةالمیزةهذهتعتبر
إلدارةالكاملةالحریةللحرفياإلنفرادیعطيجهةفمن، الوقتنفسفيوسلبيإیجابيجانبتمثلالتيالمزایا

نجاحأنكما،1بسرعةتتخذمركزیةقراراتهبسیطتنظیميهیكلخاللمنذلكویتمیشاء،كمامشروعه
بكلشخصیایهتمالذيمالكهاوخصائصبشخصیةوثیقاارتباطامرتبطالحرفيالطابعذاتالمؤسسةوبقاء
بكلوالقائمالمسیرنفسههوالحرفيالمشروعصاحبیكونماعادةإذبمهنته،الصلةذاتالعملشؤون

الحرفيعملیشكلأخرىجهةومن،2لمنتوجه والمسوقوالبائعوالمنتجالممولفهولهاألساسیةالوظائف
إلیهایوجهالتياألسواقأوتصامیمهأوعملهكیفیةعلىالحرفییننظرائهإطالعمنوخوفهفرديبشكل

منالخروجاستحالةوبالتاليبمفردهتلبیتهایستطیعالالتيللفرصوٕانتهازهتطورهمنتحدعقبةمنتجاته،
علىأيالمهام،تعیینعلىیعتمدالالذياإلنتاجينظامهأنعنفضالالدولة،إعانةإتجاهالتبعیةموقف
یمكناإلنتاج،عملیةمراحلبمختلفمعرفتهمشرطالنشاطفيجمیعایساهمونالذینالعاملینتخصصعدم

بضعةأوأیاممستوىعلىتخطیطیكونذلكوجدوٕانللمؤسسةإستراتیجیةنظرةغیابإلىأن یؤدي
.العملعالقاتفيالمهمةالقضایاتتناولرسمیةأنظمةأولتعلیماتوجودفالأسابیع،
یمكنوهكذامتدنیةوالعمالةالمالرأسبینالنسبةأنأي:العاملةللیدالبدیلةالفرصةتكلفةانخفاض

والحرفالتقلیدیةالصناعةقطاعمنیجعلماالعمل،فرصمنالمزیدخلقنسبیااإلستثماراتمنقدربأقل
لرأسكثیفوغیرللعمالةثفاكمكونهمنإنطالقاشغلمناصبلتوفیرمفتوحةإستراتیجیةألیةرئیسیامحورا
.البطالةمشكلةمنتعانيالتيالدولمعظممعیتماشىماوهذاالمال 3

79 .ص،2005األردن،،التوزیعوللنشروائلداراألولى،الطبعة،الریادةأبعادالصغیرةاألعمالإدارةسعاد،نائفالبرنوطي1
2 LABRUFFE Alain, artisanat et développement des ressources humains , 6eme rencontres de l’artisanat , 5
mars 2008, alger, 2008, p.1

.11ص،مرجع سبق ذكرهبن العمودي جلیلة،3
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وهذا یؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمویل وبما ال :صعوبة الحصول على التمویل المناسب بالشروط المالئمة
لزیادة اإلنتاجیة وجودتها وٕادخال اسالیب یتناسب مع طاقة وقدرة تلك المنشآت التقلیدیة وهذا یمثل عائق امامها 

جدیدة أو اإلستعانة بالعمالة المدربة ومن تم ارتفاع السعر للمنتج نتیجة األعباء اإلداریة و تكلفتها مما یجعل 
1.تهلك یتحول عنها للسلع المستوردة األقل سعرا المس

المنتجیحرزهاالتيالسمةالصفةهاتهتعد:التقلیديللمنتجاألصیلالثقافي،الحضاري،اإلجتماعيالبعد
:فهومنافسدونالتقلیدي

ویعتبرفیهاینشأالتيالبیئةولیدیعدوالذيللبلدالتاریخيالثقافيالموروثیعكسألنهثقافيبعدذو- 
عنویعبرأفرادها،وشخصیاتوتقالیدهاونظامهاالشعوبلحیاةالنوعیةبالسماتیرتبطإذللواقع،إنعكاسا
2.المتعاقبةاألجیالعبرمتوارثأنهكمااتهوبصماهویتها

سواءوالجماعاتللشعوبالتلقائياإلبداعأنماطمختلفیتضمنالتقلیديالمنتجألنحضاريبعدذو- 
منتحویهبمااإلجتماعیةاألوساطفيإنجازهیتمأوتمماكلعلىیشتملفهومتحضرة،أوبدائیةكانت

منذلكیصحبومامعینة،جماعیةممارسةأوماإجتماعیاسلوكاتبررالتيوتقالیدوعاداتمعتقدات
المنتجنجدلذامعین،شعبتمیزاناللتانوالتلقائیةالبساطةبینتجمعمادیةملموساتأومعنویةمحسوسات

مختلفةهندسیةوأشكالوالطبیعةللحیواناتمن رموزاألوائلسكانهوذوقوألوانشكلعلىیعتمدالتقلیدي
علىوالنقشالفخاریةوالصناعاتكالزرابيالمنتجاتمنالعدیدفيتظهرطبیعیةوألوانموادفتستعمل
3.وغیرهاالجبس

.االجتماعيواالستقرارلالسترزاقمصدرایعدألنهواجتماعي- 
والنوعیةالجودةلمقاییسالحرفیةالمنتجاتمطابقةصعوبة:

المنتوجأبعادلقة بمختلفعمتمعینةلباتطلمتإستیفاءهمدىالجودةلمواصفاتالحرفيالمنتوجبمطابقةنعني
علىالتقلیديالمنتوجإثرهاعلىویحصلمتجانسةوحداتهمنتجعلوغیرها،تعبئةمستعملة،موادشكل،من

والسرقةالتقلیدمنوتحمیهمنتوجهسمعةعلىالحفاظعلىالحرفيوتساعدجودتهتضمنمطابقةشهادة
التيISO 9000بسلسلة مقاییسدولیاالمصادقة معروفمنهذا النوعة،الدولیاألسواقإلىدخولهوتسهل

4.الدولیةلألسواقللدخولكوسیلةالمتقدمةالدولمعظمإنتهجتها

هذهتفاعلفإنعملوتقنیةرموزأولیة،مواد:أساسیةمركباتثالثةمنمركبالتقلیديالمنتوجأنوبما
نحوالحرفيسعيأنغیر،والتراثللهویةالعاكساألصیلالتقلیديالمنتوجیصنعالذيهوالمركبات

متهومستویامتهوبیئاالمستهلكینبأذواقالمرتبطةالمتطلباتإلشباعكوسیلةوالنوعیةالجودةمفهومتطبیق

462ص ،2008اإلسكندریة،،البیطاش سنتر للنشر والتوزیع،التنمیة السیاحیة المتواصلةیسرى دعبس،1
13ص،المرجع السابق2
112ص ،مرجع سبق ذكرهشیبان آسیا،3
113ص ،المرجع السابق4
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القیمةزادتكلماخاصةأصالتهالمنتجیفقدقدفیهاغیر متحكمعواملكلهاتعدوالتيمتهوثقافاالمعیشیة
عنفضالرموزألوان،أشكال،خطوط،(المنتجلهذاالممیزةالفنیةاللمساتأنوذلكالحرفي،للمنتجالفنیة

ذوالتقلیديالمنتجبینماالحرفيوأفكاربأحاسیسإلرتباطهامطابقتهایصعب) الدقیق الصنعأسلوب
.مطابقتهتمكناإلستعماليالطابع
لهتحفظالتيالفنیةخصائصهالفقطالتقلیديللمنتجالتقنیةبالخواصلقعتتأنیجبفالمطابقةوهكذا

.بالتاریخوارتباطهأصالته
أخرىبصناعاتبالمقارنةالقطاعهذافيالصعبةالعملةمنالدخلصافيإرتفاع:

لكونراجعوهذاأخرىصناعاتبمنتجاتمقارنةأعلىالتقلیدیةالصناعةلمنتجاتالمضافةالقیمةتعد
عمالةجانبإلىجدامنخفضةتكلفتهاعملووسائلمحلیةأولیةموادلبطتتالتقلیديالمنتجصناعةعملیة

العملة منالدخلصافيكانفإذا،منخفضةوسیطیةإستهالكاتتكلفةإلىمایؤدياألجر،منخفضة
األجنبیة هو الفرق بین صادرات وواردات القطاع وكانت واردات القطاع منعدمة تكون النتیجة مدخول من 

1.العملة الصعبة أكبر من القطاعات األخرى

الریفیةوشبهالریفیةالمناطقفيإنتشارها:
الصناعاتتتركزحینفيالصغرىوالمدنالریفیةاألوساطفيالتقلیدیةالصناعةحرفتنتشرماغالبا

المحیط،ذلكمنوأصالتهاعراقتهاتستمدالتقلیدیةالصناعةلكونذلكویعودالحضریة،المناطقفياألكبر
زیادةالعریقة،الریفأهاليوبأصالةبماضيمرتبطةجدوٕانشغاالتقیمعلىیعبرماعادةالتقلیديفالمنتج

2.المناطقهاتهفيالیومیةاإلحتیاجاتلتغطیةمهمةوسیلةالتقلیدیةالصناعةتعدذلكعلى

المؤدیةالطرقوراءالسعينحوفزحیأنشأنهمنالخصائصلهذهاإلنتباهفإنسبق،مماوٕانطالقاوبذلك
.ضعفنقاطثلمتالتيالجوانبورفعالقوةنقاطإستغاللنحو

II.3.2.تسویق الصناعات التقلیدیة والحرف
تواجه المشروعات الحرفیة تحدیات المنافسة والعولمة لذا فقد أصبح لزاما أن تقوم صناعة منتجات 

الشدیدة والتطورات المتالحقة في الصناعات التقلیدیة بتطویر أنشطتها التسویقیة من أجل مواجهة المنافسة 
إتباع أنجع السبل لتسویق منتجاتها الحرفیة من إلىفهذه المشروعات تسعىومن أجل ذلك متطلبات السیاح،

:یليخالل ما
 یعد التطور في التصمیم من أهم متطلبات التسویق :تطویر التصمیمات في ضوء التكنولوجیا المالئمة

ألنه یتضمن عنصر اإلبتكار والتجدید والذي أصبح یمثل المیزة التنافسیة ألي منتج خاصة الحرفیة 

1 ASQUIN Alain, la performance globale comme Intention stratigique praticale pour le dèveloppement
d’une activitè artisanale,les TPE artisanales en devenir , Montpellier, 2005, p.12

16.،صمرجع سبق ذكرهبن العمودي جلیلة ،2
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1:الحاجة إلى تطویر تصمیمات هذه المنتجات ألسباب التالیةوتظهر 

نتاج الكبیر والتي تفتقد األصالة إغراق سوق منتجات الصناعات التقلیدیة بمنتجات نمطیة بأسلوب اإل-
فضال عن كساد مما یؤدي إلى تهمیش القطع األصلیة و الحرفیین المهرة،برغم انخفاض تكلفة إنتاجها،

.المنتجات المحلیة نظرا لدخول المنتجات المستوردة الرخیصة نسبیا
الخاصة بالثقافة من المهتمین االهتماماتسائحي :جدیدة من السیاح مثلظهور شرائح سوقیة -

والذین یطلبون منتجات حرفیة ذات مواصفات خاصة و یتطلب بالحرف وغیرها من عناصر الثقافة المختلفة،
:التطویر في التصمیم البحث عن التكنولوجیا المالئمة والتي تتضمن كال من 

o تحسین جودة اإلنتاج مع خفض التكلفة
oاء عن المهارة الیدویة عدم انخفاض العمالة أو اإلستغن

في تطویر األداء التسویقي لمشروعات الصناعات االتصاالت و استخدام تكنولوجیا المعلومات
2:یمكن لصناعات التقلیدیة تطویر أدائها التسویقي من خالل مایلي:التقلیدیة

بتكلفة االعتماد انخفاض تكلفة التسویق باستخدام األنثرنت فیما یتعلق بتوزیع المنتجات إذا ما قورنت -
على التوزیع المباشر والوسطاء بما یسهم في زیادة هامش أرباح الحرفیین خاصة في المواقع التي یقوم فیها 
الحرفیون بعض منتجاتهم بشكل جماعي مما یعني أیضا أن عملیة الشحن تتم بصورة جماعیة مما یقلل من 

.وبالتالي خفض سعر السلعة النهائيتكلفة المنتجات،
بعض الخدمات المساندة التي تقوم بها بعض المواقع التي تعطي دروسا للحرفیین في إدارة اك هن-

اإلعمال حول التغلیف الشحن وحقوق الملكیة الفكریة وحریة التجارة وغیرها من الموضوعات التي تمكن 
.الحرفیین من النفاد إلى األسواق الدولیة 

ة في تسویق المنتجات الحرفیة دور المعارض والمهرجانات واألسواق الدولی:
تعد المعارض و المهرجانات واألسواق الدولیة أداة فعالة من أدوات تسویق المنتجات الحرفیة إذ كلما تعددت 

وتعد هذه المناسبات فرصة یتم من خاللها فتح أسواق جدیدة، وٕابرام كثیر من احتماالت زیادة المبیعات أكبر،
واإلتصال ببائعي الجملة خاصة وأن ن خالل اإلعالن عن هذه المنتجات،التعاقدات الخاصة بالتصدیر م

3.هذه المهرجانات غالبا ما اشترط أن تكون كافة القطع المقدمة أصلیة تتسم باالبتكار والتصمیم الممیز 

 تستطیع المتاحف أن تؤدي وظائف عدیدة :إستخدام المتاحف كوسیلة لتسویق المنتجات الحرفیة
إذ لم یعد دورها یقتصر فقط على تقدیم معروضات أثریة بل تستطیع مساعدة المنتجات الحرفیة،لتسویق 

) مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر،تخصص سیاحة ،غیر منشورة ( دراسة حالة :مساهمة الصناعات التقلیدیة في التنمیة السیاحیةسمیة زبایو،1
43،ص 2012–2011،جامعة جیجل ،

195ص ،2009مؤسسة شباب الجامعة،،الصناعات التقلیدیة و دورها في التنمیة اإلقتصادیة والسیاحیةنهى ابراهیم خلیل ابراهیم،2
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر،تخصص سیاحة ( *دراسة حالة *قیة الصناعات التقلیدیة والحرف في الجزائردور السیاحة في تر سارة بوزناد،3

43،ص 2011-2010،جامعة جیجل ،) غیر منشورة 
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الصناعات االحرفیة بالتسویق واإلعالن عن منتجاتها األصلیة باإلضافة إلى المحافظة على اصالة الصورة 
1.احیة الذهنیة لها باعتبارها في األصل أحد عناصر الثقافة المادیة الخاصة بالدولة السی

العوامل المؤثرة على مجال تسویق الصناعات التقلیدیة:
:یتأثر مجال التسویق بالعوامل التالیة 

على تسویق المنتجات التقلیدیة باألسواق الداخلیة والخارجیة لها تأثیر هام ومباشر:الدعایة واإلعالن-
.والترویج لها والتعریف بها 

بمنتجات الصناعات التقلیدیة له أثر كبیر لالطالع على مثل هذه اقامة المعارض الخاصة :المعارض-
2.وٕابراز اإلبداعات والمهارات الوطنیة ألنها تفتح لها أسواق خارجیة المنتجات والرقى بها،

وضع برنامج ذو كفاءة عالیة لتسویق المنتجات من الصناعات المرتبطة بالعادات والتقالید :قنوات التوزیع-
وزیادة اإلنتاج ألن تعدد قنوات التوزیع وتنوعها یعني تسویق أكبر قدر ممكن من المنتجات،الوسائل،بأیسر 

یتمتعون بدرجة مهارة نتیجة لدخول المنافسین وتنوعه مع الحرص على رفع القدرة اإلبداعیة لدى الحرفي،
3.وابداع عالیین 

حیث أنها الوسیلة الوحیدة التي دیة أمرا هاما،تمثل سیاسة الترویج في مجال الصناعات التقلی:الترویج-
4.سواء على مستوى األفراد أو المؤسسات أو الدولتساهم في تسویق منتجات كبیرة،

II.1 .4 .التحدیات التي تواجه الصناعات التقلیدیة والحرف وطرق مواجهتها
التي تواجه الصناعات التقلیدیة والحرفالتحدیات.أ

القطاعهذاأنإالوالمحلیة،الوطنیةالتنمیةتحقیقعلىوقدرتهاالتقلیدیة،للصناعةاالقتصادیةاألهمیةرغم
فیمانوجزهالمهامه االقتصادیة،األمثلاألداءوبالتاليتطوره،دونتحولكثیرةعراقیلیواجهالجزائرفي
:یلي
غیرمهنیةمحالتفيوالحرفالتقلیدیةالصناعةنشاطاتمعظمتمارس:المناسبةغیرالعملظروف

دونیحولماوالنظافة،األمنشروطأدنىعلىتوفرهاعدموكذاتهیئتها،أوعدملقدمها،نظراالئقة
غیروأدواتوعتادتجهیزاتاستعمالإلىالحرفیونیلجأهذا،إلىباإلضافة، ومطورمنظمنشاطممارسة
5.المنتوجنوعیةإلىإساءةعنهیترتبمامهترئة،أوالنشاطلنوعیةمناسبة

45، ص مرجع سبق ذكره سمیة زبایو،1
46ص ،المرجع السابق2
44ص ،مرجع سبق ذكرهسارة بوزناد،3
46ص ،المرجع السابق4
65ص ،مرجع سبق ذكرهصدیقي شفیقة،5
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سوقاقتطاعبمشكلالتقلیدیةالمنتوجاتتصطدم:التقلیدیةالصناعةلمنتوجاتالتسویقإشكالیة
1:یليمابسببالوطنیةالجغرافیةالحدودمستوىعلىلهامستهلكینوٕایجاد

تمنحهاأنتفضلالتيالمحلیة،الجماعاتمستوىعلىتجاریةمحالتعلىالحصولمنتمكنهمعدم-
التنمیةتحقیقفيالمحالتهذهقدرةبذلكمتجاهلینمرتفعة،مداخیلعلىالحصولبغرضللتجار
.لتبادلهاولیسالمضافةالقیمةإلنتاجتستعملفهيوالطویل،المتوسطالمدىعلىالمحلیة

طابعاستعمالبغرضوالعمران،بالبناءالمتعلقةتلكخاصةالمناقصات،فيالحرفیینإشراكعدم-
یشجعبشكلواإلمتیازالتفردمنجانبایعطیهامماوعراقتها،وحضارتهامنطقةكلأصالةیبینمعماري
األولیةالمواداستغاللعلىویعملالبناءتكالیفمنینقصالوقتنفسوفيمواردها،منویزیدالسیاحة
.المحلیةاألولیةالموادبصناعةالخاصةالحرفمنلعدداالعتبارإعادةخاللمنالمحلیة

منهاأسبابلعدةراجعوهذا:الجزائریةالتقلیدیةالصناعةمنتوجاتتنافسیةعدم:
عالیةبأثمانالمستوردة،األولیةبالموادخاصةالمتعلقةاإلنتاجتكالیفكلالحرفيیعكس:السعر
المحليالمستویینعلىبالتموینالخاصالتنظیمتذبذببعدخاصةوالردیئة،الرفیعةبینتتأرجحونوعیة

أسعارجعلمماواإلیجار،أخرى كالضرائبتكالیفإلىالتوزیعشبكةغیابعنالناتجوالخارجي،
غیریجعلهاماالعالمیة،األسواقفيبنظیراتهاقورنتماإذامنخفضة،ونوعیتهامرتفعةالقطاعمنتوجات

2.المنافسةمواجهةعلىقادرة

المستهلكینأذواقبتغیرتتغیرالتياألسواقمعللتكیفالحرفيیسعىماعادة:والنوعیةالجودة
وعادةاألساس،هذاعلىالتقلیديالمنتجیصنعبعضهمیجعلماهذاوثقافتهم،المعیشيومستواهموبیئتهم
لمعاییرتستجیبالمنتوجاتهذهبذلكوتصبحالتاریخ،عبروعراقتهالمنتوجأصالةعلىبذلكیقضي
3.األسواقمختلف

منتجاتهمتجعلالحرفیین،طرفمنردیئةنوعیةذاتأومالئمةغیرأولیةمواداستعمالأنكما
ذاتوالهیاكلالمهنيالتكوینمراكزعلىالقطاعتوفرفعدمهذا،كلإلىباإلضافةسیئة،نوعیةذات

غیربعملیقومونالحرفیینبعضجعلالحرفیة،األنشطةبعضفيالتكوینوغیابالممتاز،التكوین
.متقن

یفقدجعلهالزراعةوحتىالبناء،كالصناعة،النشاطقطاعاتبقیةعنالتقلیديالنشاطانفصال
اآلثارمناالستفادةوعدمالفروعبینفیماواالندماجالقطاعاتمختلفبینالترابطهيهامة،تنمویةخاصیة

4لبعضبعضهاالقطاعاتتفرزهاالتياإلیجابیة

111ص ،مرجع سبق ذكرهشیبان آسیا، 1
06ص ،2007دیسمبرالتقلیدیة،للصناعةالوطنیةالغرفةتقریر،والحرفالتقلیدیةالصناعةقطاعفيالتسویقإشكالیةشكري،زعروربن2
السنة،3العددالجزائر،والحرف،التقلیدیةللصناعاتالوطنیةالغرفةالحرفي،مجلة،كلیةنظرةالتقلیديالمنتوجتصدیرإشكالیة،شكريزعروربن3

1ص،2004
231ص،ذكرهسبقمرجع،بوكابوسسعدون4
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1:فیما یليوتتمثل أهم الطرق لمواجهة هذه التحدیات :هذه التحدیاتطرق مواجهة - ب

ل عن الصناعات التقلیدیة وتقدیم الدعم لمجموعة من المشروعات سؤ جهاز مضرورة وجود جهة أو
للمشروعات المغذیةالسلع الوسیطة بإنتاجفي موقع واحد أو إقامة مجتمعات صناعة متكاملة تقوم المتكاملة 

.الكبرى
توفیر التمویل الالزم لتلك الصناعات مع تقلیل أعباء خدمة الدین.
 تطویر اإلدارة الخاصة بالصناعات التقلیدیة والصناعات الصغیرة و العمل على خلق الخبرات في

.المنتج المماثلذاتالصناعات 
تسهیل إجراءات التراخیص وتبسیطها.
 الحرفیة یزداد طلب الدول علیها المنتجاتتسهیل إجراءات التصدیر للخارج خصوصا وأن هذه

.وبالتالي تشكل جزء هام من المنتجات المصدرة 
لي التسویق بهذه الصناعة ؤ عمل دورات تدریبیة لمس.
 تقدیم إیجاد صیغة للتعاون بین المشروعات الصناعیة الكبرى وتلك الصناعات التقلیدیة في سبیل

السلع المغدیة لتقدم المشروعات الكبرى على أن تقوم األخرى بتقدیم الدعم المادي و الفني والتكنولوجي 
.لصناعات التقلیدیة أو الصناعات الصغیرة 

 التوسع في نظام التدریب المهني لرفع كفاءة العاملین في تلك الصناعات أو تدریب قوي عاملة جدیدة
.ملین في أنشطة أخرى لتلك الصناعات خصوصا الشبابو محاولة تدریب بعض العا

 البد من وجود مراكز رسمیة علمیة وبحثیة تقدم المشورة واإلرشاد للصناعات التقلیدیة وغیرها بالطرق
العلمیة واستخدام التقنیات المتقدمة وتقدیم نمادج مماثلة لهذه المشروعات في الخارج وكیفیة إدارتها وتدریب 

.العاملین 

465ص ،مرجع سبق ذكره،نهى إبراهیم خلیل إبراهیم1
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II.2. واقع قطاع الصناعات التقلیدیة والحرف في الجزائر

II.2 .1.سیاسة دعم قطاع الصناعات التقلیدیة والحرف المعتمدة في الجزائر

منالتيوالشروطالدعمأشكالمختلفتوفیرعلىالتركیزإلىاألخیرةالسنواتفيالجهوداتجهت
ذاتالمصغرةالمؤسساتمنأساساالمشكلالقاعديالصناعيالنسیجعلىالحفاظعلىتساعدأنانهشأ

تحفیزعلىالعملتمفقدولهذا، بالقطاعللنهوضالمواتیةالظروفتوفیرثمومنالحرفي،الطابع
لهخصص،فیهاالستثماريالمناختحسینخاللمنوالحرفالتقلیدیةالصناعةقطاعفياالستثمارات

هذافيإلیهانشیروالتيذلك،تحقیقفيا المساعدةنهشأمنالتيوالتدابیروالبرامجاآللیاتمنمجموعة
.التسلسل

القرضوالماليالدعمهیئات.أ
الشبابوترافقواإلستشارةالدعمتقدیمعنمسؤولةهیئاتنهابكو ذكرهابصددنحنالتياآللیاتتشترك

كافةتصرفهمتحتوتضعاإلستثماریة،مشاریعهممتابعةوكذاوتطبیقإنجازإطارفيالمشاریعذوي
فيوترافقهمأنشطتهمبممارسةلقةعوالمتوالتنظیميوالتشریعيوالتقنياإلقتصاديالطابعذاتالمعلومات
.البنكيالقرضعلىالحصول
التقلیدیةالصناعةنشاطاتلترقیةالوطنيالصندوق)FNPAAT(

فيومواردهعملهطریقةوحددت،1992لسنةالمالیةقانونمن184المادةبموجبإنشاؤهتم
لألنشطةالماليالدعمبمنحالصندوقویقوم،19931جانفي2فيالمؤرخ93- 06رقمالتنفیذيالمرسوم

منكلمنهویستفیدحصري،بشكلالتقلیدیةالصناعةنشاطاتبترقیةالخاصةباألنشطةالمرتبطةوالعملیات
اللمجافيالنشطةالجمعیاتوكذاوالحرفالتقلیدیةالصناعةومقاوالتالتعاونیاتالفردیین،الحرفیین
2:التالیةالمصاریفبتغطیةالصندوقهذایقومحیثالمذكور

؛الحرفیةاألنشطةفيللمستثمرینالنشاطفيالمستخدمةواألدواتللتجهیزاتجزئيتمویل-
نشاطاتوترقیةوتطویردعمنشاطاتتمویلخاللمنبالریفالقاطنینللحرفیینخاصدعمتقدیم-

والجمعیاتالمتعاملونابهیبادرالتيالریفیةالمناطقأوالحضريالوسطفيالممارسةالتقلیدیةالصناعة
؛التقلیدیةالصناعةلقطاعالتابعةالدعمومؤسسات

الجهاز،ذابهالملفاتدراسةلجنةطرفمنوتقدیرابهالمصرحالنشاطحسبعلىالدعممبلغتحدیدیتم
لترقیةالوطنيالصندوققامدعم،الهیئةمنبدعمالمنشأةالحرفیةلألنشطةدراسیةإحصائیاتوحسب

11ص،1993جانفي 02،06،العدد الجریدة الرسمیة ،1993جانفي 02المؤرخ في 93-06ي رقم ذمرسوم تنفی1
الجریدة ،02/01/1993المؤرخ في 06-93المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 24/09/2008المؤرخ في 301-08المرسوم التنفیذي رقم 2

.05ص ،2008سبتمبر 28، 56الرسمیة العدد 
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حسبوالفنیةالتقلیدیةالصناعةأنشطةإلحدىممارسحرفيمشروع1589بدعمالتقلیدیةالصناعةنشاطات
2008.1سنةإحصائیات

المصغرالقرضلتسییرالوطنیةالوكالة)ANGEM(
بجهازلقعالمت2004جانفي22فيالمؤرخ13- 04رقمالرئاسيالمرسومبموجبإنشاؤهاتم
بموجبوعملهاوتمویلهاتنظیمهاكیفیاتوكذاومهامهااألساسينهاقانو م تحدیدتوقدالمصغرالقرض
المعنویةبالشخصیةوتتمتعخاصطابعذاتهیئةعنعبارةوهي،14- 04رقمالتنفیذيالمرسوم

بتقدیمالمصغرالقرضلتسییرالوطنیةالوكالةوتقوم،2الوطنيالتضامنلوزارةتابعةالماليواإلستقالل
وكذاودائمذاتيعملمناصبخلقعلىقادرونهمالذینالفردیةالمبادراتألصحابمصغرةقروض
البطالینأوبالبیتالماكثاتللنساءأومنتظمةغیرأوثابتةغیرمداخیللهاوالتيدخلبدونللفئات
:3بشكلین

ماكلفتهاتتراوحوالتيلمشاریعهمالمالیةالوسائلتنقصهمللذین:فائدةبدونبسلفةمكملبنكيقرض-
بحیثنشاطهمإلنشاءضروریةاألولیةوالموادالعتادإلقتناءوتستخدمدج،400.000ودج50.000بین

؛شهرا60إلىشهر12منقدرهالمدةالبنكيالقرضیمنح
قیمةتقدرحیثاألولیة،المادةتنقصهمولكنعتادلدیهمللذین:الوكالةطرفمنممنوحةفائدةبدونسلفة

تتعدىالالتيللمشاریعالموادهذهلشراءخصیصالهموتمنحللمشروعاإلجمالیةالتكلفةمن90%السلفة
؛دج30.000تكلفتها
 الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب )ANSEJ(

والمتعلق بدعم تشغیل 1996جویلیة 02المؤرخ في 234-96أنشئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
مختلف القوانین 1996سبتمبر 08المؤرخ في 296- 96الشباب في حین تضمن المرسوم التنفیذي رقم 

وهي هیئة ذات طابع عمومي تعمل تحت وصایة وزارة العمل والتشغیل ،4عمل الوكالةالتي تنظم إطار
اب البطال وذوي المؤهالت المهنیة أو وقد أسست الوكالة خصیصا بهدف مرافقة الشبوالضمان اإلجتماعي،

والمستفید لذا یمكن الشباب المستثمر في نشاط حرفي شهادة معترف بها إلنشاء وتوسیع مؤسسات مصغرة،
من إعانة الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب اإلستفادة من إعانات مالیة وٕامتیازات جبائیة لدعم إنشاء 

:على مرحلتیناستثماريمشروع 

12ص،1996سبتمبر 11،الجزائر 52،الجریدة الرسمیة العدد 08/09/1996المؤرخ في 296-96المرسوم التنفیذي رقم 1
العدد الجریدة الرسمیة،،22/01/2004المؤرخ في14-04المعدل للمرسوم التنفیذي رقم 27/01/2008المؤرخ في 10- 08المرسوم الرئاسي رقم 2

4،ص 2008جانفي 05،30
36،ص مرجع سبق ذكرهبن العمودي جلیلة،3
12ص ،1996سبتمبر 11، الجزائر،52العدد ،الجریدة الرسمیة،08/09/1996المؤرخ في 296-96رقم المرسوم التنفیذي،4
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1في مرحلة اإلنجاز:المرحلة األولي

:المالیةاإلعانات.1
الطویل؛المدىعلىالوكالةتمنحهاقروضوهي:فائدةبدونقروضتقدیم-
الفوائدمنجزءالوكالةتدفعالثالثي،التمویلإطارففي:البنكيالقرضعلىالفائدةنسبةمنالتخفیض-

؛النشاطوموقعطبیعةحسبالتخفیضمستوىیتباینبحیثالبنكیةالقروضعلى
:الجبائیةاإلمتیازات.2
؛اإلستثمارإنجازفيمباشرةتدخلالتيوالخدماتالتجهیزمعداتعلىللحصولtvaاإلعفاء من -
إنجازفيمباشرةتدخلوالتيالمستوردةالتجهیزمعداتعلىالجمركیةالحقوقمن% 05تخفیض -

؛اإلستثمار
؛النشاطلممارسةالمخصصةالعقاراتعلىالحصولفيالملكیةتحویلحقوقمناإلعفاء-
؛الحرفیةللمؤسسةالمنشئةالعقودعلىالتسجیلحقوقمناإلعفاء-

2.اإلستغاللمرحلةفيالمرحلة الثانیة 

ستةأوالنشاطإنطالقمنبدایةسنواتثالثةلمدةالمصغرةللمؤسسةالممنوحةالجبائیةاإلمتیازاتوتشمل
اإلضافیةوالمنشئاتالبنایاتعلىالعقاريالرسممناإلعفاءفيثلموتتالخاصةللمناطقبالنسبةسنوات

.المصغرةالمؤسساتلنشاطاتالمخصصة
والحرفالتقلیدیةالصناعةمشاریعلدعمطلبااألكثرالدعمهیئةالشبابتشغیللدعمالوطنیةالوكالةوتعتبر

،2008سنةالهیئةهذهمنباإلستفادةإنشاؤهتمحرفيمشروع7031تسجیلتمفقدالحرفیین،طرفمن
.السنةتلكفيهیئةالمنبدعمأنشئتالتيالمشاریعمجموعمننسبةثلمیماأي
البشریةالمواردوتأهیلتكوین. ب

بإعتبارهالبشريالمالرأسفيلإلستثمارمرادفاالمهاراتوتنمیةوالتأهیلالتكوینمصطلحاتأصبحت
الحاصلة،للمستجداتاإلستجابةمحاولةعندالبشريالعنصرمرافقةأهمیةوتظهرتنمویة،عملیةأيأساس

تأهیلنحوجهةمنتسعىوالتأهیلیةالتكوینیةالبرامجمنمجموعةبتبنيالدولةقامتاألمورلهاتهوٕانتباها
3.مؤهالتهوتطویرالحرفيترقیةنحوأخرىجهةومنالقطاعإطارات

 المقاولةروحلدعم)مؤسستكتسییرحسنوأنشئ(برنامج
الدولیةالمنظمةطرفمنوضعالمصغرة،المؤسساتوتسییرإنشاءدعمیخاصتكوینيبرنامجوهو

موجهة لمنشئيالعالمي،المستوىعلىبنجاحمستعملةووسائلالتكوینفيمتكاملةمنهجیةللعمل ویقدم 
نحووكذامن المؤسسات،النوعهذاترقیةهیاكلومساندةدعمإلىویهدفالصغیرة،المؤسساتومسیري

240ص،ذكرهسبقمرجعبوكابوس،سعدون1
240،ص المرجع السابق2
93ص،2009–1962قطاع الصناعة التقلیدیة في الجزائر تطوربن زعرور شكري،3
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حامليتكوینخاللمنالتقلیدیةوالصناعةالصغیرة والمتوسطة المؤسساتلسیرورةالمستمرالتحسین
:1مراحلثالثةعبرالمؤسساتمسیريأوالمشاریع

؛المؤسسةإلنشاءالمناسبةالفكرةإختیار-
؛المؤسسةإنشاء- 
؛للمؤسسةاألحسنالتسییر- 

ووزارةللعملالدوليالمكتببینمبنيعقدخاللمن2004سبتمبرفيالبرنامجهذاالجزائرتبنتوقد
فيالجیدوالتحكمالحرفيلدىالمقاولةروحلدعمكحلالتقلیدیةالصناعةوالصغیرة والمتوسطة المؤسسات

وكذاالفرصوٕانتهازالسوقدراسةأسلوبمنتمكینهخاللمنالتغییر،سریعةبیئةأمامالتسییرآلیات
.وغیرهاواإلنتاجیةالسعرفيوالتحكمالزبونتسییر 2

قطاعدعمهیاكلمختلفمستوىعلىإقتصادیینومرافقینمكونینتكوینعلىاإلتفاقهذاویؤسس
74وقد تم في سبیل ذلك تكوین ، الشبابوتشغیلالمؤسساتإنشاءدعمهیئاتوباقيالتقلیدیةالصناعة

.منهم مكونین على مستوى الهیئات المشرفة على القطاع 2009،46مكون ومرافق على هذا البرنامج سنة 
 برنامج)NUCLEUS (لدعم تآزر الحرفیین.

بین وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة GTZاأللمانيالجزائريالتعاونإطارفيالبرنامجهذاجاء
بهاقامتناجحةتجربةمنمستوحاةالبرنامجفكرة.التقنيللتعاوناأللمانیةوالصناعات التقلیدیة والوكالة 

نفسفيیعملونحرفیینمقاولینبینإتصالمركزأنهعلىویعرف،1990سنةبالبرازیلاأللمانیةالوكالة
فيمعاوالتفكیرالخبراتلتبادلیجتمعونبحیثجمعیة،أوغرفةداخلمختلفةحرفضمنأوالحرفة

طرفمنلفكیالذينوكلسمستشارطرفمنومرافقةوتنظیمبرئاسةوهذابینهمالمشتركةالمشاكل
3.الغرفة

هیكلةبتحدیدویسمحاألعضاءبینواألفكارالخبراتبتبادلتسمحإتصالنواةعنعبارةهووالنوكلس
الربطوكذاالتقلیدیةالصناعةغرفآداءاتوتحسینالقمة،إلىاألسفلمنالخدماتعلىالطلبوتنظیم
الحرفیونیجنیهاجمةأهدافلهكماوالخاصة؛العمومیةوالمؤسساتالمرافقوباقياألخیرةهاتهبینالشبكي

،تهممؤسساورقيتحدیثوتكوین،تعلیمتطویر،إنشاء،علىاألعضاءإعانةفيثلةموالمتفیهالمنخرطون
.4مقاول30- 12بینالواحدةللنواةاألمثلالحجمثلمویت
العاصمة،الجزائر:بوالیاتغرف10مستوىعلىطبقو2007سنةأواخرفيالمقاربةهذهتبنيتموقد

.وتلمسان،وزوتیزيتیبازة،سطیف،وهران،مستغانم،جیجل،البلیدة،بجایة،

05،ص2007الجزائر،04العدد الحرفي،دلیلمجلة، والحرفالتقلیدیةالصناعةقطاعفيالتكوین1
06، صالمرجع السابق2
02، ص 2007ر،الجزائ، 05العدد الحرفي،دلیل مجلة،نوكلس3
04، ص المرجع السابق4
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بهدف الفنیة التقلیدیةوالصناعةالتقلیدیةللصناعةالوطنیةالجائزةوٕاستحداثمسابقاتتنظیم
:الحرفيلدىواإلبتكاراإلبداعروحتشجیع

كما تم إستحداث الجائزة ،011- 96تم إستحداث مسابقات مفتوحة على النشاطات الحرفیة بموجب المرسوم 
لمكافأة أحسن 1997المؤرخ سنة 273–97الوطنیة لصناعات التقلیدیة بموجب المرسوم التنفیذي 

هذه الجوائز هي لیدیة الفنیة،المنجزة من طرف حرفیین أو مقاوالت حرفیة في مجال الصناعات التقاألعمال 
.دم ألحسن منتج حرفي تقلیدي وفني میدالیات ولوحات شرف وكذا مكافأة مالیة تقعن رةعبا
والتصدیرالتسویقمجالفيالمقدمالدعم.ج

التقلیدیةالصناعةلمنتجاتبالنسبةالسیماالقطاع،لتنمیةاألساسيالعائقالحرفیةالمنتجاتتسویقیشكل
إلى تسهیلفتهدللترویج عدیدةسنویةمخططاتوضعوكذاالتدابیرمنمجموعةإتخاذتملذلكوالفنیة،
:باألمرلقعویتوالدولیة،الوطنیةاألسواقفيموقعها
نشاطاتتستفیدحیث:یةالتقلیدالصناعةنشاطاتلترقیةالوطنيالصندوقطرفمنالمقدمالدعم

2:منالصندوقهذاإطارفيوالفنیةالتقلیدیةالصناعة

؛إعالميودعمتسویقیةأعمالشكلفيالتصدیرعلىمساعداتتقدیم-
؛الوطنوخارجداخلفيوالمعارضالصالوناتفيالحرفیینبمشاركةالمرتبطةالتكالیفمنجزء-

الصادراتلترقیةالوطنيالصندوقإنشاء: (FSPE)
جوان 05المؤرخ في 205-96ونفذ بالمرسوم التنفیذي رقم 1996تم إنشاؤه بمقتضي قانون المالیة لسنة 

یقومإذالمحروقات،خارجالصادراتترقیةوأنشطةلعملیاتالماليللدعممخصصصندوقوهو1996،3
:4اآلتیةالعملیاتتغطيمساعداتبتقدیمالصندوقهذا
المنتجاتنوعیةتحسینكیفیاتودراسةالمصدرینوٕاعالمالخارجیةاألسواقبدراسةلقةعالمتاألعباء-

؛للتصدیرالموجهةوالخدمات
یغطيبحیثالخارجفيالمقامةالمتخصصةوالصالوناتوالمعارضاألسواقفيالمشاركةمصاریف-

إلىباإلضافةللعرض،الموجهةالعیناتومناولةعبورتكالیفالعرض،ومساحاتاألجنحةكراءتكالیف
بالخارج؛المتخصصةوالصالوناتوالمعارضاألسواقفيالمشاركةعنالناتجةوالتسویقاإلشهارتكالیف

الخارجیة؛األسواقستكشافابلقةعوالمتالمصدرونیتحملهاالتيالتكالیفمنجزء-
للتصدیر؛الموجهةللمنتجاتالدوليوالنقلالعبورتكالیف-
.الخارجیةاألسواقمعالمنتجاتبتكییفالمرتبطةالتكالیفتمویل-

10ص، مرجع سبق ذكره،1996جانفي 10المؤرخ في 01-96األمر 1
45ص ،مرجع سبق ذكرهبن العمودي جلیلة،2
05ص،1996جوان 9الصادرة في 35الجریدة الرسمیة ،العدد ،1996جوان 05المؤرخ في 205–96المرسوم التنفیذي رقم 3
15- 14ص .ص،2002جویلیة 50،21الرسمیة ،العدد،الجریدة01/06/2002قرار وزاري مشترك المؤرخ في 4
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الترویجمجالفيدعم:
فيإماالمشاركةالفنیةوأعمالهمتهمبمنتجاالتعریففيمشاكلیواجهونالذینللحرفیینیمكنحیث

مستوىعلىالمتواجدةالعرضأروقةمناإلستفادةطلبأوسنة،كلتقامالتيالدولیةأوالوطنیةالتظاهرات
1.الوطنجهاتبمختلفالقطاعدعممؤسسات

التظاهراتمنجملةویؤطرالقطاعینظم:والحرفالتقلیدیةالصناعةلقطاعالوطنیةالتظاهرات.1
لقعویتوتسویقها،الحرفیینبمنتجاتالتعریفقصدوالدوليالوطنيالجهوي،المحلي،المستوىعلىالترقویة
:باألمر

كیومنوفمبر9یوموحدد،2007سنةمنذعنهأعلنوالذي:التقلیدیةللصناعةالوطنيبالیوماإلحتفال-
الیومبهذا اإلحتفالویهدفالتقلیدیة،للصناعةالوطنیةالجائزةتقدیمأیضاخاللهویتم، سنویابذلكلإلحتفال

إعادةوكذاحیاتنافيوالحرفالتقلیدیةالصناعةلقطاعوالثقافيواإلجتماعياإلقتصاديالدورإبرازإلى
؛الحرفیینمنتجاتوبیعلترویجفرصةیعتبركمابالزوال،المهددةللحرفاإلعتبار

الوطنيالصالونبقسنطینة،للنحاسالوطنيكالصالون:المتخصصةوالوطنیةالمحلیةالصالوناتتنظیم-
البیتيللتزیینالوطنيالصالونبغردایة،للزربیةالوطنيالصالونبتمنراست،الصحراویةالتقلیدیةللصناعة
؛إلخ.....بالعاصمة

هیئاتزبائن،ین،لممو (ومحیطهالحرفيبینوصلحلقةیعتبرالذي:للحرفالوطنيالصالونتنظیم-
الوطني؛اإلقتصادتنمیةفيالقطاعبمكانةالتوعیةإلىباإلضافة)خاصة

المهددةالحرفإحیاءإعادةفيدورمنلهاوما:المحلیةباألعیاداإلحتفاالتتنظیمعلىالتشجیع-
التيالمحلیةاإلحتفاالتبینومنالمحلیة،المناطقببعضالممارسةالمهنبعضعلىوالمحافظةبالزوال

وغیرها؛بسعیدةالحلفةعیدبمیلة،الكسكسعیدوزو،بتیزيالفخاربعیداإلحتفال:نجدببالدناتقام
البلدانمعالتعاونإتفاقیاتإطارفيتدخلوالتي:بالخارجالجزائریةالتقلیدیةالصناعةأسابیعتنظیم-

علىفري تتو التالبلدانمعالمكونیننیتكو مناإلستفادةعنفضالبها أسواقعنوالبحثشراكاتوعقد
الحرفیة؛للنشاطاتوالتنشیطوالتنظیمللتأطیرناجحنظام
التقلیدیةالصناعةمحترفيبینالتعارففرصخلقفيلدوره:التقلیدیةللصناعةالدوليالصالونتنظیم-
بدولالمقامةالدولیةالصالوناتفيالمشاركةعنفضالواألجانب،الحرفیینبینالخبراتتبادلجانبإلى

الخارج؛فيالحرفیینلمنتجاتالترویجبهدفصدیقة
التقلیدیةالصناعةسجالتفيالتقیدحرفیةتعاونیةأومقاولةأوحرفيكلتلزمالتظاهراتهاتهفيالمشاركة
.المشاركةإستمارةومحررالمشاركةمصاریفودفعالنشاطمزاولةلمنطقةوالحرف

43،ص مرجع سبق ذكرهبن العمودي جلیلة ،1
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:الحرفیةالمنتجاتبیع-عرضأروقة.2
التقلیدیةالصناعةقطاعهیاكلالعمومیةالسلطاتدعمتالتقلیدیة،الحرفیةللنشاطاتدعماأوتحفیزا

التقلیدیة،للصناعةالوطنیةوالوكالةالغرفمستوىعلىالوطنجهاتبمختلفمتواجدةترویجیةبمساحات
وبیعلعرضمكانیملكالالذيالحرفيتصرفتحتیوضعخاللهامنوالتيعرضأروقةفتحطریقعن

یمكنبهذاو ، البیعوللترویجمساحةبأعماله،التعریفلهالیتیحمكانفيواقعةورشتهأنأومنتجاته،
1:بیقومأنالفنیةالتقلیدیةالصناعةأنشطةأحدیمارسالذيللحرفي

یبیعها؛ثمومناألروقةمستوىعلىمنتجاتهإیداع-
بیعها؛وتعیدبإمتالكهاتقومالتيلألروقةمنتجاتهبیع-
؛منتجاتهفیهایبیعاألروقةمساحةمنجزءتأجیر-

الجزائريالتقلیديالمنتجروحعلىواإلبقاءالنوعیةترقیةمجالفيدعم:
النوعیةعالمةعلىمنتجاتهحصولمنللحرفيتسمحتنظیمیةنصوصمجموعةإصداراإلطارهذافيتم

معللتجدید،قابلةسنواتخمسلمدةصالحةجزائریةتقلیدیةصناعةتسمیةعلىمنتجاتهبحصولواألصالة
إذ1997أكتوبر 19المؤرخ في 390–97على ذلك في المرسوم التنفیذي رقم الحصولطرقتوضیح
ومستوحاةأصیل،تقلیديبطابعتتمیزالتيللمنتجاتإالتسلمالالعالمةهاتهأنمنهالرابعةالمادةنصت

وكذاالتنفیذ،فيوالعنایةالمستعملةالموادإختیارحیثمنالجودةمنبمستوىوتتمتعالمحليالفنمن
2.تكمیلیةبلوازمباإلستعانةأویدویامصنوعة

II..2.2 2010-1962تطور الصناعات التقلیدیة في الجزائر
1969- 1962:األولىالمرحلة
ظلفيخاصةتنمویة،أولویةیعتبرهلمحیثمحدود،جدالتقلیدیةالصناعةقطاعفيالدولةتدخلكان

3:یليماعلىفقطمقتصرةأهدافهوكانتمنها،یعانيكانالتيالصعوبات

والجمالیةالثقافیةالقیمبعضإحیاء.
الالقطاعفيالشغلمناصبوأنخاصةالنائیة،المناطقبعضفيالتشغیلتنمیةفيالمساهمة

.كبیرةأموالرؤوسإلىتحتاج
:یةالتالالسیاساتاتباعتماألهدافهذهولتحقیق

46ص ،المرجع السابق1
صالمتضمن شروط تسلیم عالمات النوعیة و األصالة،، 69الجریدة الرسمیة رقم ،1997أكتوبر 19المؤرخ في 390–97المرسوم التنفیذي رقم 2

.249-248ص
114ص ،مرجع سبق ذكرهشیبان آسیا،3
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:التنظیمیةاإلمكانیات.أ
فيالتدخلمهاموأوكلت له  ONATA«1«التقلیدیةللصناعةالوطنيالدیوانإنشاءتم1963سنةفي
تلكخاصةالمنتوجاتنوعیةومراقبةجانبفيالمساعدةمنتوجاتها،بتسویقالتقلیدیة،اإلنتاجوحداتمحیط

التقنیةللمساعدةمركزأنشئكماوالسیاحة،والریاضةالشباببوزارةالقطاعإلحاقوتمر،للتصدیالموجهة
ثمواإلمكانیات،اإلنتاجوسائلجانبفيللحرفیینالتقنیةبالمساعدةمكلف CATA »2 »ةالتقلیدیللصناعة

بتطویرمكلفة،1965سنةوالطاقةالتصنیعوزارةوصایةتحتوالحرفالتقلیدیةالصناعةمدیریةأنشئت
.الحرفياإلنتاجيو التعاونأشكالكلوتطویرالتقلیدیة،الصناعةمؤسسات

3:المالیةاإلمكانیات.ب

للقرضطریق المجلس الجزائريعنللحرفیین،القروضلمنحآلیةوضعتم،1961سنةوفياالستقاللقبل
:وهيالقروضمنأنواعثالثوتمنحدینار،ملیونبخمسةیقدرمبلغلهخصصوقدالشعبي،
منخفضةبفائدةقروض.
معوضةغیرللتجهیزإجازات.
اإلنتاجبوسائلخاصةقروض.

األخرىالوحدات الصناعیةمثلالتقلیدیةالصناعةوحداتوأصبحت،1963سنةاآللیةهذهإلغاءتمأنهإال
هذهفيالقطاعلهتعرضالذيالتهمیشیبینوهذاالبنوك،لدىالتقلیديالقروضنظامإلىباللجوءمطالبة
.الفترة

1980-1970:الثانیةالمرحلة
عامةوطنیةشركاتوتأسیستأمیممناإلقتصاديالنشاطفيمطردةإشتراكیةتوجهاتالفترةهذهعرفت

المركزيالبنكإلىاإلستثماریةالمشاریعتمویلعملیةالمصرفي وأسندتبالتخطیطالمرحلةهذهوتمیزت
حیویةظهورإلىأدىمما1970)-(1973األولالرباعيالمخططإعتمادتمكماالعمومیة،والخزینة

ماوهواإلقتصاديالنشاطعلىأكثرسیطرةفبهدالتمویلیةسیاستهاتغیرالدولةجعلتضخمةإقتصادیة
:4حیثمنالتقلیدیةالصناعةقطاععلىإیجابيأثرهلكان
الالزمةواألدواتالوسائلبمختلفوتزویدهالقطاعفيأفضللتحكم:القاعدیةبالهیاكلالقطاعتزوید.1

:إنشاءتملتنمیته

1 ONATA: Office National de l’Artisanat Traditionnel.
2 CATA: Centre d’Aide Technique pour l’Artisanat

115ص مرجع سبق ذكره،شیبان آسیا ،3
52ص ،مرجع سبق ذكرهبن العمودي جلیلة ،4
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التقلیدیةالوطنیة للصناعةالمؤسسة: (SNAT)التقلیدیةللصناعةالوطنيالدیوانمحللتحالتي
(ONATA)إلىالوطنيالدیوانبهایقومكانالتيالمهامبجمیعالقیاموتتولى1971سنةحلهبعد

:بینهامنالتقلیدیةالصناعةلتنمیةالرامیةاألخرىالمهامبعضجانب
تعاونیات،مهنیة،جمعیاتمنبالقطاعالعالقةذويالفاعلینوكلللحرفیینواإلرشادالنصحتقدیم-

الضروریة؛المعلوماتبكافةوتزویدهمالتقلیدیةالصناعةمراكز
للقطاع؛أفضلبسیرتسمحالتيواإلقتصادیةوالتقنیةالفنیةالدراساتإنجاز-
.التقلیدیةالصناعةلمتعامليوالجماعيالفرديالمهنيبالتكوینوالقیامالتقلیدیةالصناعةمراكزتسییر-
متخصصةعمومیةمؤسساتوضعإلىباإلضافةالنشاطقطاعاتمختلففيإنتاجیةورشاتإنشاء-

باقيعلىالمفروضةاإلقتصادیةالسیاسةلنفسخاضعةالنشاط،قطاعحسبالوالئيالمستوىعلى
الصناعةقطاعخصوصیةمنبالرغموهذاوالتمویلوالجماركالجبایةمجالفيالعمومیةالمؤسسات

.التقلیدیة
الوطنيالدیوانصالحیاتمنكانتأنبعد1973سنةالتقلیدیةالصناعةلمدیریةالحرفضم- 

وزارةوصایةتحتوتقعوالحرفالتقلیدیةالصناعةمدیریةتسمیتهاأصبحتوبذلكالصناعیةللملكیة
.والطاقةالصناعة

والحرفالتقلیدیةالصناعةقطاعفياإلستثمارتشجیعنحوالتوجه. 2
1973)(بینماالفترةشهدتحیث ،النسیجحرفشملالقطاعفيإستثماريمشروع67إنجاز1967-

تزایدااإلستثمارعملیاتتشهدلمالوقتذلكومن،والفخارالحلي،الحدادة،النحاسالجلود،الخشب،
–1974(مابینالفترةففيالمنتجات،بیعلمشكلةوتفادیاالتقلیدیةالصناعةسوقصغربسببملحوظا
.مشروع إستثماري فقط 22تم إنجاز ) 1976

1995- 1982: الثالثةالمرحلة
هذاترجمةتموقدسبقتها،التيالراحةمرحلةأكملالذيالقطاععنالدولةتخليتمالثمانیناتمنبدایة
الوطنیةالشركةحلكما تمفقط،فیهاالبدءتمالتيالمشاریعوتكملةالقطاعفياالستثماربإیقافالتخلي

1.األولیةبالموادوممونهالقطاعمؤطربمثابةكانتوالتي،1987سنة(SNAT)التقلیدیةللصناعة

إصدارخاللمنالقطاعهیكلةإلعادةمحاولةفيجدیدتشریعيإطاروضعتم:التشریعياإلطار.أ
:القوانینمنمجموعة
خاللمنللقطاعدقیقمفهومإعطاءإلىیهدف،1982أوتفيصدرالذيللحرفياألساسيالقانون

التعاونیاتتنظیموتحدیدومجالها،الحرفیةاألعمالممارسةوقواعدوواجباته،وحقوقهالحرفيتعریف
بسببیجديالأصبحالدولةتدخلوأنخاصةالقطاع،فيالخاصةالمبادرةتحریربغرضالحرفیة

.المرونةمنالقطاعمتطلبات

11، ص 2003-:1992"الجزائر–والحرفالتقلیدیةالصناعةقطاعتجربة الجزائر في"،شكري زعروربن1
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الفهرسإعدادكیفیةیبینالذيوالمرسوموالحرفیة،الیدویةالصناعاتسجلبتنظیمالخاصالمرسوم
.1985سنةالوالئيالمستوىعلىبهمالخاصةالمعلوماتجمعبغرضوالتعاونیات،للحرفیینالوطني

بدلالبلدیةالشعبیةالمجالسطرفمنوالحرفالیدویةالصناعاتسجلضبطبإعادةخاصمرسوم
1988.سنةالوالي

:1التنظیمیةالهیاكل.ب
وترقیةدعممجالفيالمشتركالقطاعيالعملتعزیزعلىتعملالدولةجعلتالبطالةإشكالیةتناميإن

:یليمابإنشاءالتسعیناتمنبدایةالتقلیدیةالصناعة
میدانیانشاطاتهابدأتوقد،1992سنةجهویةغرفوثمانیةوالحرف،التقلیدیةللصناعةالوطنیةلغرفةا
عنالدفاعبغرضالعمومیةوالسلطاتالحرفیینمعبالتشاورتقومبالوالیة،مقراتهاوكانت،1994سنة

.القطاعمصالح
وتجاري،صناعيطابعذاتعمومیةمؤسسةوهي،1992جانفيفيالتقلیدیةللصناعةالوطنیةالوكالة

بالصناعةالمتعلقةاألنشطةمجملعلىالحفاظإلىوتهدفالمالي،واالستقاللالمدنیة،بالشخصیةتتمتع
.وترقیتهاالتقلیدیة
األنشطةبتمویلتقوموهي،1993جانفيفيالتقلیدیةالصناعةنشاطاتلترقیةالوطنيالصندوق

:خاللمنالتقلیدیةالصناعةبترقیةالمرتبطة
؛التقلیديالنشاطمشاریعترقیةوأدواتلألجهزة،الجزئيالتمویل-
؛التقلیدياإلبداعلتحفیزاألسعارتدعیم-
؛والحرفیینالممتهنینورسكلةكفاءةبرفعالتكفلتدعیم-
ومفتشیةمدیریة48بالمحليالتأطیرلتعزیزالتقلیدیةبالصناعةالمكلفةللوزارةالخارجیةالمصالحإنشاء

.والسیاحةالتقلیدیةللصناعة
2002- 1996: المرحلة الرابعة 

في هذه المرحلة حظي القطاع باهتمام متزاید من طرف الدولة ولهذا تم إصدار العدید من النصوص 
التشریعیة و التنظیمیة للقطاع من أجل ترقیة مسارات التنمیة في الجزائر

الذي یحدد القواعد التي تحكم الصناعات التقلیدیة ،01- 96یعتبر األمر رقم 2:اإلطار التشریعي -أ
حیث حدد مفهومها دقیقا شامال لصناعة كإطار عام یسیر على وفقه القطاع،1996جانفي فيوالصادر

.قواعدها ومجاالتها بغرض حمایتها التقلیدیة والحرف وكیفیة تنظیم نشاطاتها،

15، ص المرجع السابق1
05ص ،مرجع سبق ذكره،2009، بن زعرور شكري2
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تم إصدار القانون األساسي النموذجي لتعاونیة الصناعات التقلیدیة والحرف الذي یحدد ،1997في مارس 
.وكیفیة إدارتها وتسییرهاالعامة التي تحكم التعاونیات،المبادئ 

لیحدد قائمة نشاطات الصناعات التقلیدیة ،140- 97صدر المرسوم التنفیذي رقم وفي أفریل من نفس السنة،
.الحرفیین على حد سواءإلى مراسم تنفیذیة أخري تعمل على تنظیم القطاع و باإلضافة والحرف،

الصادر في جانفي 01رقم زاریة تصب كلها في تشجیع الصناعات التقلیدیة كالقراركما جاءت عدة قرارات و 
.الذي یحدد كیفیات تنظیم المسابقة الوطنیة لصناعات التقلیدیة ومبالغ جوائزها ،1999

:التنظیمياإلطار.ب
عددبتوسیعالقیام1997سنةلتو تالتيالتقلیدیةوالصناعةالسیاحةوزارةقبلمنتنظیمإعادةالقطاععرف
الصناعةغرفتعمل.للحرفجهویةغرفعنعبارةكانتبعدماوتنظیمها،التقلیدیةالصناعةغرف

مستواهمیحسنتكوینمنیستفیدونجعلهمخاللمنواهتمامات الحرفیینانشغاالتلمتابعةكهیاكلالتقلیدیة
.معلوماتهمویجدد

وقدالمنتخب،الحرفيالتمثیلمعاإلداريالجانببینالجمعهيالغرفهذهلتنظیماألساسیةالسمةإن
.1997سنةغرفةعشرینإلى1992سنةغرفثمانیةمنعددهاانتقل
االقتصاديالنسیجتكونمؤسساتإنشاءعلىوقدرتهاالتقلیدیةالصناعةلقطاعاالقتصادیةالفعالیةإن

الصغیرةالمؤسساتوزارةإلىالوصایةانتقال2002جوانفيتعلنالجزائریةالحكومةجعلالوطني،
.والمتوسطة

2010-2003:المرحلة الخامسة
الصغیرة والمتوسطة المؤسساتوزارةإلىوالحرفالتقلیدیةالصناعةقطاعبضمالحكومةقراركان

والثقافيواإلجتماعياإلقتصاديبعدهالقطاعهذاإعطاءفيالدولةإلرادةواضحةترجمةالتقلیدیةوالصناعة
18فيإعتمادهاتمللقطاعتنمیةإستراتیجیةبإعدادالوصیةالوزارةبادرتالقرارلهذاوتجسیداالكامل،

مبلغلهاوخصص2010"آفاقالتقلیدیةللصناعةالمستدامةللتنمیةعملمخطط"ب سمیت2003جوان
معالسیماالمستدامةالتنمیةمسارفيبالقطاعللسیرمنهاسعیاوهذادج،مالییر5بحددتقدیريمالي

.العولمةظاهرةعنالناتجةالعالمياإلقتصادیشهدهاالتيالكبیرةالتطورات
1:أهم نتائج هذه المرحلة مایلي

واإلنتاجوالتشغیلاألنشطةإنشاء:
82.235بالحرفیةاألنشطةعددفيتوسعا2009مناألولوالسداسي2003مابینالفترةشهدت
اإلرتفاعهذاسنویا،11%نسبةثلمیمامشروع وهو11.748قدرهاسنویةبزیادةجدید، أيحرفيمشروع

164.606قدرهازیادةبدورهاعرفتالتيالمنشأةالشغلمناصبعددعلىأیضاإنعكساألنشطةعددفي

06ص ،المرجع السابق1
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منصب23.500منبأكثریقدرسنویاالمنشأةالمناصبمعدلوكانالفترة،نفسخاللجدیدشغلمنصب
.سنویا11%نسبةیقاربنموبمعدل
والتمهینالتكوینمجالفي:

القطاعهیئاتقامتالحرفةممارسةوٕاجراءاتآلیاتفيجیدتحكموضمانالبشريالعنصروتأهیللترقیة
لتكوینالوصولإلىدفیهالتمهین،طریقعنالتكوینطریقةعلىتعتمدخاصةقطاعیةبرامجبوضع
الحرفیةلألنشطةجدیدةفروعدمجخاللمنللنشاطالعملیةالممارسةعلىكبیرجانبإلىیرتكزنوعي
بقطاعخاصةمهنيتكوینمؤسساتإستحداثإلىأضفىمماالمهنیین،والتعلیمالتكوینمؤسساتضمن

.التقلیدیةالصناعة
التطویروالترقیة:

المنافسةروحورفعالحرفیینوتشجیعلتحفیزالموضوعةالترقویةالسیاسةتزالالالجانبهذایخصما
نفسعلىتسیرالعصریةلباتطالمتمعوتكییفهالتقلیديللمنتجاإلعتبارإعادةوكذافیما بینهمواإلبداع
والصناعةالتقلیدیةالصناعةجوائزومنحالتقلیديالتراثعلىوالمحافظةاإلبداعمسابقاتأنذلك،الخطى
غایة فإلىوالحرف،التقلیدیةللصناعةالوطنيالیومعنباإلعالنفعالیتهاتكریسبل تمتتوقف،لمالفنیة
اإلحتفالعلىالتشجیعإلىباإلضافةفنیة،وصناعةتقلیدیةصناعةجائزة41منحتم2008نهایة

.التقلیدیةالصناعةلترقیةهاموسطتشكلالتيالمناطقببعضالممارسةالمحلیةبالمناسبات
II..3.22014فاق آلتطویر قطاع الصناعات التقلیدیة اتاستراتجی

اإلنضمام المرتقب للجزائر إن اإلنفتاح التام للسوق الجزائریة في إطار اتفاق الشراكة مع اإلتحاد األوربي و 
منافسة شرسة و قویة لمواجهة هذا الصناعات التقلیدیة إلىطاع منظمة التجارة العالمیة سوف یعرض قإلى

الوضع ینبغي إتخاد مجموعة من التذابیر في اآلجال المتوسط لمواجهة الجهد المبذول واستكمال التطبیق 
التي استهدفت تعزیز التجدید واإلبتكار واإلنتاجیة وكذلك 2010الكلي للحلول الموصوفة في مخطط عمل 

1.قطاع التنافسیة في ال

ویوفر له إطارا مالئما األنشطة الحرفیة،إن ما یمنح لقطاع الصناعات التقلیدیة إمكانیة كبیرة لتطویر
وقد تضمنت اإلستراتجیة لإلستثمار خصوصا في مجال المنتجات التي تمثل السیاحة سوقها الرائجة،

2:التطویریة لقطاع الصناعات التقلیدیة والحرف العناصر التالیة 

أي تطویر الحرفیین الذین یمارسون نفس النشاط أو ینتمون لنفس الفرع :ترقیة أنظمة اإلنتاج المحلي
ویتعاونون فیما بینهم ویسمح بوضع اإلنتاجي وینشطون في نفس اإلقلیم ویقومون بربط العالقات الجواریة،

.مشاریع جماعیة مشتركة ترفع من تنافسیة نشاطهم

58ص،2009،نتائج ووقائع:الجلسات الوطنیة لصناعات التقلیدیة وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و الصناعات التقلیدیة،1
63-60ص ص ،المرجع السابق2
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 المشكل الكبیر الذي یواجه الشباب الراغب في إنشاء مقاوالت في :لتمویلوضع آلیات وأسالیب جدیدة
بالرغم من وجود أجهزة خاصة بذلك إال أنها لم تساهم بشكل جید في حل الصناعات التقلیدیة هو التمویل،

.مشكل التمویل
ترقیة التكوین بمساهمة التكوین المهني:

تدریبهم بشكل وكذا تحفیز الحرفیین و یات التأهیل المهني،یسعى قطاع الصناعات التقلیدیة إلي تثمین مستو 
والعمل على ضمان تطویر أرضیات برامج عمل مستمر على إستعمال األجهزة التقنیة والتكنولوجیة الحدیثة 

.قطاعیة لتنمیة الصناعات التقلیدیة والمساهمة في سیر البرامج المسطرة ومتابعتها وانجازها 
 المجتمع اإلستراتجیةالدعم الخاص لفئات:

تشكل النساء الحرفیات في الوسط الریفي أو في الوسط الحضري موردا رئیسیا في مجال تنمیة فروع النشاط 
:والجدول التالي یوضح ذلك صناعة الفخارالنسیج،كالصناعة الغدائیة،

تطور توزیع عدد النشاطات حسب الجنس):01(جدول رقم 
ذكورإناثالنشاطات حسب النوعتوزیع عدد 

%30.95%69.05الصناعات التقلیدیة والفنیة
%10.56%89.44الصناعات التقلیدیة الحرفیة النتاج المواد

%12.24%87.76الصناعات التقلیدیة للخدمات
63،ص2009،نتائج ووقائع:لصناعات التقلیدیة الجلسات الوطنیة وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و الصناعات التقلیدیة ،:المصدر 

التموقع في األسواق العربیة واألوربیة من ة إلىیسعي قطاع الصناعات التقلیدی:دعم حوافز التصدیر
:خالل التركیز على مجموعة من النقاط نذكر منها 

تعزیز مسارات تحسین النوعیة واإلبتكار والتنافسیة ودعمها ؛-
الصناعات التقلیدیة الوطنیة في أهم األسواق الدولیة ؛فتح تمثیلیات ومصارف -
الترویج المتواصل للنشاطات ومنتجات الصناعات التقلیدیة من خالل المشاركة في التظاهرات -

اإلقتصادیة؛
II..4.2 2020استراتجیات تطویر قطاع الصناعات التقلیدیة آلفاق

إلى مساهمة الصناعات التقلیدیة في 2020أفاقالصناعات التقلیدیة والحرف یتطلع مخطط عمل قطاع 
و قدرته على انتاج الموارد وحددت اهدافه بالعمل على تطویر القدرة التنافسیة للقطاع،التنمیة المحلیة للبالد،

والمساهمة في التصدیر واإلندماج اإلقتصادي بین مختلف فروع وانشاء مناصب الشغل،والدعم والنمو،
من خالل تكییف مرافق الترویج وتحقیق قفزة في مجال ومن جهة أخرى تسریع النمو،النشاط اإلقتصادي،

1.التسییر والتنظیم بشیئ من التركیز على تثمین اإلمكانیات المحلیة

،مخبر اقتصاد الحرف و الصناعات التقلیدیة كفرصة لترقیة السیاحة الداخلیة في الجزائر:زحوط إسماعیل ،ملتقي وطني  بعنوان .جعیل جمال ،أ.د1
10المؤسسة و التسییر التطبیقي بالتعاون مع مدیریة السیاحة لوالیة باتنة ،ص
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1یتطلب مجموعة من االجراءات تتمثل في النقاط التالیة :التشریع والتنظیم-أ

إال أن إصالح 01/96اإلیجابیة التي جاء بها األمر رقم رغم النقاط :قانون الصناعات التقلیدیة والحرف
اإلطار التشریعي أصبح ملحا على ضوء عدد من التطورات یقع على رأسها مطابقة اإلطار التشریعي 

.18- 01ة للصناعة التقلیدیة والحرف مع القانون التوجیهي للمؤسسات الصغیرة والمتوسط
المحاسن منها ثمن تجربة الغرفة الجهویة للحرف ونص على الكثیر من 01/96إن لألمر :تنظیم المهنة

تأسیس غرف الصناعات التقلیدیة والحرف التي أخدت على عاتقها العمل المیداني الجواري لتسییر قطاع 
الصناعات التقلیدیة والحرف إقلیمیا باعتبارها أداة تطبیق إستراتجیات وبرامج الحكومة للوزارة المكلفة 

یدیة وقد واجه عمل الغرفة في المیدان عدة صعوبات كان أهمها انها ورثة تركیز اإلهتمام بالصناعات التقل
على میدان الصناعة التقلیدیة دون میدان حرف اإلنتاج والخدمات كما واجهت الغرفة في تسییر سجل 

على عدد الصناعات التقلیدیة والحرف منافسة غیر محفزة من السجل التجاري على مستویین األول اإلبقاء
.من النشاطات الحرفیة ضمن النشاطات اإلقتصادیة و الثاني ازدواجیة التسجیل بالنسبة للمقاوالت الحرفیة 

سجل الصناعة التقلیدیة والحرف كغیرهم من المتعاملین يیخضع المسجلون ف:الضرائبتشریع
.اإلقتصادیین إلى الضرائب والرسوم المنصوص علیها قانونا 

الضریبي عبئا ثقیال یعیق نمو القطاع وتطوره مما ینعكس سلبا على األداء اإلقتصادي یشكل الضغط 
.للحرفیین ومن ثم على دینامكیة إنشاء مناصب الشغل و خلق الثروة 

تعتبر الجمعیات حلقة مهمة ومتغیر فاعل في قدرتها على لعب الدور المرغوب في :التنظیمات الجمعویة
كما أن القانون الخاص بالجمعیات ،ها على إكتشاف المواهب وصقلها وتطویرهامجال العمل الجواري وقدرت

ال یسمح بتأسیس إال جمعیات تدخل في مجاالت ثالثة وهي اإلجتماعي والثقافي والریاضي 
تعتبر مدونة نشاطات الصناعات التقلیدیة والحرف أحد أهم الركائز التي یعتمد علیها :مدونة الشاطات

راتجیته التنمویة وتتضمن المدونة األنشطة التي تأخد الطابع الحرفي وبالتالي فإنها تضع القطاع في إست
.الفوارق بینها وبین مدونة األنشطة اإلقتصادیة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري 

قوتها تلجأ كثیر من العائالت الجزائریة خاصة باألریاف منها في مواجهتها للبطالة وكسب :العمل البیتي
بر نسبة في العمل تحتل المرأة أكو معاشها إلى ممارسة كثیر من األنشطة التقلیدیة والنفعیة في البیوت،

.قالید العریقة لألسرة الجزائریة تالبیتي العتبارات عدیدة أهمها ال
2التكوین والتأهیل وتنمیة المهارات - ب

لإلستثمار في رأس المال البشري الذي یعتبر لقد أصبح التكوین مرادفا :تكوین وتأهیل عمال القطاع
إن مرافقة الموارد البشریة عن طریق التكوین خصوصا في الفترات ركیزة أساسیة ألي عملیة تنمویة،

الجزائر ،نوفمبر *2020حصیلة و آفاق *جلسات الصناعات التقلیدیة *وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعات التقلیدیة 1
.72،ص2009

74ص ،المرجع السابق2
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ل على تمكین هذه الموارد من التعرف على یاإلنتقالیة التي تعرف تسطیر سیاسات وبرامج تنمویة جدیدة یع
الجدیدة التي تفرضها البرامج متالك المهارات التي تتطلبها المهام إ التحكم و و األدوار الجدیدة المنوطة بها،

:المسطرة ولتجسید ذلك من الضروري 
إعداد مخططات التكوین و التكوین المستمر للموارد البشریة ؛-
عقد إتفاقیة الشراكة مع منضمات دولیة في مجال التكوین ؛-
لكافة إطارات القطاع في المجاالت التي تفید قطاع الصناعات تعمیم اإلستفادة من التكوین طویل المدى -

التقلیدیة والحرف؛
یكتسي التكوین والتأهیل في الحرف أهمیة كبیرة لإلستجابة لمقتضیات :تأهیل وتنمیة مهارات الحرفیین

بل عتبر غیر كاف یالسوق غیر أن المالحظ أن مستوي التأهیل والمهارات في عدید من األنشطة الحرفیة 
.أن أعداد الحرفیین ونوعیة منتجاتهم وخدماتهم في تراجع 

1:هي 2020ومن أهداف المخطط باألرقام الى آفاق 

ملیار دج ؛334الى 2020الرفع من رقم األعمال كمداخیل في حدود -
و 2003منصب شغل منشأة مابین سنة 410.000منصب شغل جدید یضاف الى 550.000خلق -

؛2020منصب في حدود سنة 960.000الى بهدف الوصول 2010
الصناعات منتوج للحرف و 20ض الدخول بحوالي یهدف الى توسیع مدونة النشاطات الحرفیة المصنفة بغر -

النحاسیات ؛و الجلود،الخزف،من بینها المجوهرات والحلي،التقلیدیة الى األسواق الدولیة،
و المشاركة في 2020منتوج في آفاق 20یقارب تثمین المنتوج التقلیدي الجزائري عبر تصنیف ما -

ة ؛المعارض الدولی
انشاء مرصد وطني للرقابة والمرافقة للمنتوج التقلیدي ؛-

مرجع سبق ذكره،ص ص 11-10 د.جعیل جمال ،أ.زحوط إسماعیل، 1
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II.3 .القطاع السیاحيتنشیطالصناعات التقلیدیة والحرف في مساهمة
II.1.3 .العالقة المتبادلة بین الصناعات التقلیدیة والسیاحة

على أحد الترابط العضوي بین الصناعات التقلیدیة والسیاحة حیث تلعب الصناعات التقلیدیة ال یخفي 
من إیرادات السیاحة حسب المنظمة العالمیة لسیاحة %10دورا مهما في تدعیم القطاع السیاحي فهي تمثل 

أو وتذكارا عن المنطقةعند عودته لبلده وباقتنائه لمنتوجات تقلیدیة یكون بذلك قد نقل صورة كما أن السائح 
كما أن ، ومن هنا یعتبر المنتوج التقلیدي مرآة عاكسة للبلد أو المنطقة التي زارها السائحالبلد الذي زاره،

الشخص األجنبي أهمیة المنتوج التقلیدي بالنسبة للمستهلك األجنبي الیقتصر على السائح فقط بل أیضا على 
بي هو المنتوج التقلیدي المصدر الحرفي التقلیدي المحلي بالمستهلك األجنالسبیل الوحید الذي یصل و لبلده،

الذي یعبر عن ثقافة و تراث المنطقة ویعطي صورة عن المنطقة أو البلد المنتتج لهذه السلعة مما قد نعتبره و 
1.لمنطقة أو البلد األصلي للمنتوج ترویجا غیر مباشر ل

2:قطاعین في النقاط التالیة العالقة بین الالدكتور بوكابوسبرزوی

 إن عالقة الترابط العضوي بین القطاعین السیاحي والتقلیدي یمكن إبرازها من خالل اإلستثمار في السیاحة
بوجه عام وانعكس على الحرفة ومنتوجاتها من خالل التوسع في الطلب على تلك المنتوجات كما تبرز 

.یدیة والحرف من القطاع السیاحيقطاع الصناعات التقلالعالقة من خالل القیم المضافة التي یشتقها 
والصناعاتبالحرفالمزدهرةاألسواقوتعكسعدیدة،بالسیاحةالحرفيالقطاعتربطالتيالعالقات

متطلباتمنأصبححتىالمتبادلة،والمصالحالقطاعینبینالوثیقةالعالقةالمتنوعةبمنتجاتهاالیدویة
.عرضهاوحسنالیدویةوالصناعاتالحرفمنتجاتتنوعاألخیرة،السنواتفيالسیاحة
هدفهابرحلةالقیامبالسیاحةالمرادیعدلمإذالسیاحة،لممارسةالجدیدةالطریقةفياالرتباطهذایتجلى

واإلطالعالمكان،أهلمعالتواصلوٕانمااآلخرین،السیاحجانبإلىوالبقاءشاطئأومغلقنادفياإلقامة
الیومیةحیاتهمفيومشاركتهمأزیائهموارتداءطهیهمفنونوتذوقالعمراني،وتراثهمالیدویةحرفهمعلى

.الحقیقیة
عضوي ارتباطوالمنتجات المحلیة بنشاط السیاحة هوان ارتباط نشاط الصناعة التقلیدیة والمهن الیدویة

.بمنتجاتها التقلیدیة للصناعة التقلیدیة یجعلها تفتخراذ ال وجود لنشاط سیاحي دون وجود نشاط مزدهر
 تتمثل عالقة اإلرتباط بین السیاحة والصناعات التقلیدیة في أن هذه األخیرة تستفید من اإلنفاق السیاحي

قطاع الصناعات التقلیدیة وسائر ة وهذا اإلنفاق له أثر إیجابي علىمن خالل طلب السواح لسلع التذكاری
.نتیجة فعل مضاعف االنفاق السیاحيقتصادیة األخرى األنشطة اإل

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في *حالة مدینة غردایة*الصناعة التقلیدیة و الحرفیة دور التسویق السیاحي في إنعاش ،شنیني عبد الرحیم 1
.115،ص2010-2009*تلمسان *جامعة أبو بكر بلقاید *تسویق الخدمات*علوم التسییر تخصص

.2003بشار،،مذاخلة بالملتقي الدولي حول واقع الصناعات التقلیدیة في الجزائر:سعدون بوكابوس 2
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 إن القطاع السیاحي یشكل سوقا للمنتجات التقلیدیة والحرف وبذلك فهو المحدد لقدرات توسع قطاع
.الصناعات التقلیدیة والحرف من زیادة الطلب

القوى العاملة عتبر الصناعات والحرف الیدویة إحدى أهم مقومات الجذب السیاحي في تحریك قطاع ت
وخاصة في القرى واألریاف والتركیز على أهمیة المعارض المحلیة والدولیة في تفعیل أطر الترویج والتعریف 

والجذب السیاحي للمنتجات الحرفیة
غیروالتراثالعمراني،والتراثالیدویة،والصناعاتالحرف:الثالثةاألوجهظهرتمن هذه العالقة

بینالترابطأوجهلتؤكد، عاداتهمعلىوالتعرفاآلخرینمالقاةأخرىأشیاءبینمنیشملالذيالمادي
.والتراثوالثقافةالسیاحة

II.1.2. القطاع السیاحيتنشیطالمساهمة اإلقتصادیة واإلجتماعیة لصناعات التقلیدیة في
مساهمة منتجات الصناعات التقلیدیة في تحسین المداخیل السیاحیة -أ

دائمایبحثفالسائحالسیاحیة،المداخیلتحسینفيمهمادوراوالحرفالتقلیدیةالصناعةقطاعیلعب
الجزائرعلیهاتتوفرالتيوالفنیةالتقلیدیةوالصناعةزاره،الذيالبلدثقافةیعكستذكاريمنتوجأخذعن

فيالتقلیدیةالصناعةدوریكتسيبحیثاإلصطیاف،موسمفيخاصةإنتعاشاأكثرالثقافیةالسیاحةتجعل
1.التقلیديالمنتجتسویقفيالسیاحةقطاعبھایحظىالتياألهمیةنفسالسیاحةترقیة

یمكن تعریف اإلیرادات السیاحیة على أنه كل ما تحققه الدولة من إیرادات من السائحین وما تحققه و 
صة في حقل االوطنیة والمؤسسات العمومیة والخالسیاحة كنشاط إقتصادي وما تحققه األفراد والشركات 

2.یؤدونه من الخدمات السیاحیة السیاحة والفنادق والطیران نظیر ما

سنقومالجزائرفيالسیاحيالقطاعوتنشیط دعمفيقطاع الصناعات التقلیدیة دورإبرازأردناوٕاذا
) 2009- 2005(في الفترة نسبة مبیعات منتجات الصناعات التقلیدیة والحرفوتحلیلبدراسة

3).2008–1999(الفترةفياألخیرلهذاالصعبةالعملةمنالنقدیةالسیاحیةالتدفقاتو 

)2009-2005(نسبة مبیعات منتجات الصناعات التقلیدیة خالل الفترة ) 02(جدول رقم 
20052006200720082009السنة 

%90%80%75%65%63نسبة المبیعات
107ص ،المرجع السابق*حالة الجزائر *األهمیة اإلقتصادیة لتنمیة السیاحة المستدامة عامر عیساني ،:المصدر

30،ص مرجع سبق ذكرهبن العمودي جلیلة ،1
مذكرة مقدمة لنیل شهادة *حالة والیة بومرداس * المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ترقیة ونمو القطاع السیاحي دور مسدوي دلیلة،2

14،ص 2009-2008الماجیستیر في علوم التسییر ،جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ،
أطروحة دكتوراه في علوم التسییر ،شعبة تسییر المؤسسات جامعة *حالة الجزائر *یة اإلقتصادیة لتنمیة السیاحة المستدامة األهمعامر عیساني،3

107، ص 2010–2009باتنة،الحاج لخضر،
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ملیون دوالر:الوحدة ) 2008–1999(اإلیرادات السیاحیة خالل الفترة )03(جدول رقم 

1999200020012002200320042005200620072008السنوات

اإلیرادات 
السیاحیة

80102100111112178.5184.3215.3218.9300

107ص المرجع السابق *حالة الجزائر*األھمیة اإلقتصادیة لتنمیة السیاحة المستدامة ،عامر عیساني:المصدر

وأن نسبة مبیعات األجانبالسیاحتوافدبتطورمرتبطالسیاحیةالمداخیلتطورأنالمعلوممن
تطور نسبة مبیعات الصناعات التقلیدیة من خالل جدول فالصناعات التقلیدیة تتأثر بعدد السیاح الوافدین 

على ) %80%75، %65، %63( بنسبفي تزاید مستمر)2008- 2005(المبیعاتأننالحظ
نموا متذبذبا في البدایة ثم عرفقد )2008–1999(اإلیرادات السیاحیةتطورالترتیب،ومن خالل جدول

.ملیون دوالر) 300-218.9-215.3-184.3( ب ) 2008- 2005(خاللمتزایدا تطور 
.أنه من خالل اقتناء السائح لمنتجات الصناعات التقلیدیة یساهم ذلك في زیادة اإلیرادات السیاحیة مما یعني 

عوامل اإلنفاق السیاحي على الصناعات التقلیدیة و الحرف - ب
هناك عدة عوامل تعمل معا في تحدید انفاق السائحین األجانب على الصناعات التقلیدیة وبالرغم من تعقد 

:هذه العوامل و تشابكها إال أنه یمكن تصنیفها في عاملین 
یستدعى األمر تحلیل الدوافع النفسیة للسائحین في اإلهتمام بالصناعات :العوامل من جهة السیاح:أوال

التقلیدیة،و هذه الدوافع تتسم أنها مركبة ومتشابكة فهي تعتمد على عدة عناصر نفسیة ترتبط بأهداف الرحلة 
أخرى، غبتهم في التعرف على ثقافات السیاحیة كما ترتبط بجنسیات السائحین ومستوى المعرفة لدیهم ومدى ر 
1:ویمكن تبیین عدة دوافع للسیاح في األهتمام بالصناعات التقلیدیة وهي 

احیة وذلك ألجل تذكرها فیما بعد وهو إقتناء بعض األشیاء التى ترتبط بالرحلة السی:دافع اإلقتناء للذكرى
البلد المضیف في فالسائح األجنبي یبحث عن تذكار من ،ن الدولیینفع موجود لدى غالبیة السائحیوهذا الدا

.شكل سلعة تمثل تراثا حضاریا لها 
وهذا یختلف عن سابقه في أنه موجود بصفة خاصة لدى السائحین الدین :دافع اإلقتناء الثقافي والمعرفي

والسائحین الذین یقتانون سلعا بهذا الدافع یستهدفون المعرفة والثقافة في المقام األول من رحلتهم السیاحیة،
ولیس لمجرد الحصول علي التقدیر من الآلخرین وفي ال برغبتهم في زیادة معرفتهم وثقافاتهم،یتمیزون فع

م لم یمیز هذا الدافع ثم بینه بعد ذلك في تعدیله 1943للدوافع النفسیة الذي نشره في عام " ماسلو " تحلیل 
."الحاجة للمعرفة و الفهم "تحت م 1954لنظریته عام 

 ولكن یختلف في قوته من الدافع موجود لدى نسبة كبیرة من السائحین األجانب،وهذا:الدافع لإلهداء
وأن فالمالحظ أن لدى النساء دافع أكبر من لإلهداء،النساء و الرجال ومن سن ألخر ومن جنسیات ألخرى،

37،38، 36، ص ص 2006الدار الجامعیة، األسكندریة،،دراسات في التنمیة اإلقتصادیةجلیلة حسن حسنین،1
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عامة إذ لكن هذا التقدیر لیس بقاعدة أصحاب األعمار الكبیرة نسبیا أكثر حرصا على اإلهداء من الشباب،
ومنها األخالق منها درجة الثراء أو الدخل،أن هناك عوامل عدیدة تتدخل في اإلنفاق على الهدایا لآلخرین،

.أو المعتقدات كذلك فإن اإلهداء عادة لدى بعض الشعوب 
هذا الدافع موجود بشكل خاص عند السائحین األثریاء إلقتناء قطع أثریة أو أشكاال فنیة :دافع التفاخر
والسائحون الذین یتحركون بهذا الدافع إما لدیهم خبرة خاصة في مجال إهتمامهم ، ثل الحضارة الخاصة بهاتم

أو أنهم یستعنون بخبراء مختصون في التحف والصناعات التقلیدیة الثمینة ویرتبط هذا الدافع جزئیا بالرغبة 
في نظریة " الحاجة للتقدیر"ندرج تحت الملحة في تحقیق اإلعتراف من اآلخرین والمكانة المظهریة والتي ت

".تحقیق الذات " ولكنه یرتبط أیضا وبشكل أكبر بالرغبة في "ماسلو "
عوامل من جهة الصناعات التقلیدیة والحرف :ثانیا
 ویعني أن یكون لهذه المنتجات طابعها اإلنفرادي الذي یعبر عن ویتضمن األصالة والعراقة،:اإلنفرادیة

.والبلد اللذي یعیش فیه موضوعها وبأصالة ثقافة وحضارة الصانع والمكان 
ومن هنا فإن التفرد یحمي الصناعة التقلیدیة من التقلید أو بعبارة أخرى التقلید قد یضیع هذه الخاصیة 

ا باألصالة والعراقة لذلك ال یمكن للسائح أن یجد المنتجات التقلیدیة الممیزة لذلك فإن التفرد مرتبط ارتباطا وثیق
.1باالنفرادیة وبأصالتها في أي بلد آخر غیر بلدها

 إن المنتوج المتقن یدویا یختلف تماما عن المنتجات النمطیة المتقنة :اإلرتباط التاریخياإلتقان الیدوي و
،بیرها عن التراثتصبح السلعة جمیلة وجدابة في تعالتراث الثقافي ومنهآلیا فاإلتقان الیدوي یحافظ على 

یظهر جمال أصالتها حیث بما یظهر اإلتقان في تشكیل السلعة بید صانعها بدقة تعبیرها عن موضوعها و 
صلة وثیقة بالجانب ذاتموصفاتهایفضل العدید من السیاح منتجات الصناعات التقلیدیة التي تحمل 

2.الخاص بالدولة السیاحیة بحیث تبدو فیها خصوصیة محلیة واضحة التاریخي 

المنتجات خفیفة الوزن والتي یمكن تغلیفها ووضعها في عبوات صغیرة ینقلها إن:سهولة الحمل والتعبئة
هذه الخاصیة وأصبحوا ینتجون إلىانتبهوافنجد أن الحرفیون ،معه السائح بكل سهولة أفضل من تلك الثقیلة

3.بلدهإلىیسهل على السائح حملها و نقلها حتىمنتجات تقلیدیة قابلة لتفكیك 

البد أن یتوفر داخل المقصد :مجموعة المزایا والتسهیالت المرتبطة بالسوق داخل المقصد السیاحي-ج
تصبح عامال مؤثرا في طلب منتجات والتي یمكن أنالسیاحي بعض المزایا والتسهیالت المرتبطة بالتسویق،

الصناعات التقلیدیة فكلما كانت البنیة األساسیة من طرق ممهدة من مواصالت سریعة وأماكن وقوف 
حیث یتیح ذلك سهولة الوصول أتاح ذلك مناخا أفضل للتسویق،إلخ أكثر تقدما وأكتماال،...السیارات 

والمزایا العامة التي یجب توفرها في أماكن لتسهیالت وتوجد العدید من االتجول داخل أماكن التسوق،و 

35ص ،مرجع سبق ذكرهجلیلة حسن حسنین،1
35، ص المرجع السابق2
36، ص المرجع السابق3
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فكلما كان موقع المحالت قریبا من أماكن أحد أهم العوامل الموقفیة المؤثرة في قرار السائح،إذ تمثلالتسوق،
تسوق كلما كان ذلك أفضل بالنسبة لتسوق خاصة وأن أغلب السیاح ال یمیلون لزیارة أماكن الإقامة السیاح،
یؤثر أیضا المظهر الجید للمحالت وورش الحرفیین إیجابا على طلب السیاح أماكن إقامتهم و البعیدة عن ب

حیث أن السیاح یفضلون شراء منتجات الصناعات التقلیدیة من المحالت ذات المظهر لهذه المنتجات،
كما السائح أكثر میال لشراء ما أصبحأومن داخل األماكن األثریة وكلما كان المظهر أنیقا كلوطني،البسیط ال

1.أن طریقة عرض المنتجات یعد من العوامل المؤثرة في طلب السائح 

مثل هذه المزایا داخل المقصد السیاحي یؤثر ایجابا في تشجیع السائح على شراء منتجات وال شك أن توافر 
.الصناعات التقلیدیة 

II.3.3 . تنشیط القطاع السیاحيالمساهمة الثقافیة للصناعات التقلیدیة في
في إطار اإلستراتجیات الدولیة : مساهمة تظاهرات الصناعات التقلیدیة والحرف في تنشیط السیاحة-أ

التقلیدي على الصعیدین الوطني المتعلقة بترقیة السیاحة والصناعات التقلیدیة الرامیة إلى الترویج للمنتوج
وكذا موقع للمنتوج التقلیدي إیجاد قاعدة إستهالك وطنیةالدولي، تسعى الهیئات المختصة بذلك إلى محاولة و 

على الساحة الدولیة تالئما مع التطورات العالمیة في مجال السیاحة والتجارة ویشكل هذا المسعى وسیلة 
2.لتثمین اإلعتبار لنشاطات الصناعة التقلیدیة وٕادماجها في التنمیة األقتصادیة 

.التظاهرات الخاصة بالصناعات التقلیدیة والجداول التالیة توضح -ب
 وتتمثل في:األعیاد المحلیة

األعیاد المحلیة في الجزائر) 04(:الجدول رقم 

.2009وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلیدیة :المصدر

96،97ص ص ،مرجع سبق ذكرهنهى إبراهیم خلیل إبراهیم ،1
117، ص مرجع سبق ذكرهشنیني عبد الرحیم ، 2

المكان التاریخ األعیاد المحلیة 
میلة خالل شهر جانفي عید الكسكسي

بجایة خالل شهر فیفريعید الزیتون
قسنطینةخالل شهر أفریل عید تقطیر الورود

سعیدةخالل شهر سبتمبرعید الحلفة 
غردایة خالل شهر نوفمبرعید المهري 
بسكرة خالل شهر نوفمبرعید التمور
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 التظاهرات الوطنیة
التظاهرات الوطنیة بالجزائر) 05( الجدول رقم

المكان التاریخ التظاهرات 
غردایة مارسخالل شهرالصالون الوطني للزربیة 

الشلف ماي خالل شهرالصالون الوطني للصناعات التقلیدیة الریفیة 
المدیة ر مايخالل شهالصالون الوطني للمنتوجات الصوفیة 

قسنطینةماي خالل شهرالصالون الوطني للنحاس
تلمسان جوان خالل شهرالصالون الوطني لآلالت الموسیقیة 

الجزائر جوانخالل شهرالزجاج للخزف الفني،الصالون الوطني 
قصر المعارض الجزائرجویلیة خالل شهرللصناعات التقلیدیة الصالون الوطني
وهرانجویلیة خالل شهرللجلود الصالون الوطني
تیزي وزوجویلیة خالل شهرللحلي التقلیدي الصالون الوطني
عنابة أوت خالل شهرللباس والطرز التقلیدي الصالون الوطني
جیجلأوت خالل شهرللفلین والخشب الصالون الوطني
بسكرة أكتوبر خالل شهرللفخار والخزف الفني الصالون الوطني

تمنراست خالل شهر دیسمبر الصحراویةالصالون الوطني للصناعات التقلیدیة 
2009وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلیدیة : المصدر

المعارض و الصالونات الدولیة
المعارض والصالونات الدولیة)06(الجدول رقم 

المكانالتاریخالتظاهرات
المتحدةاإلمارات العربیة خالل شهر جانفي المعرض الدولي لدبي

سلطنة عمانخالل شهر جانفيالمهرجان الدولي للحرف و الفنون الشعبیة
أندونسیاخالل شهر أفریلبجاكرتالمهرجان الدولي للصناعة التقلیدیة 

إسبانیا- فالونسیا خالل شهر سبتمبرصالون الخزف ،الزجاج و أدوات التزیین
البرتغال- لشبونة بتمبرخالل شهر سالمعرض الدولي لصناعات التقلیدیة 

ایطالیاخالل شهر دیسمبر معرض الصناعات التقلیدیة في میالنو
تونسخالل شهر مارس الصالون الدولي لالبتكار

.2009وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعات التقلیدیة :المصدر 
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1منتجات الصناعات التقلیدیة كأحد عناصر الجدب الثقافیة -ج

حیث تستطیع هذه العناصر أن تحقق تعد عناصر الجدب الثقافیة وسیلة لتمییز الدولة السیاحیة عن غیرها،
لذا فإن الغنى بعناصر الجدب الثقافیة یعد أحد أهم نقاط القوة للدولة في المنافسة التفرد لدولة السیاحیة،

السیاح ینجدبون إلى نمطین من عناصر حیث نجد أن خاصة عناصر الثقافة المادیة،السیاحیة الدولیة،
:الثقافة هما كمایلى

مثل المهرجانات، األعیاد والمناسبات عروض : عناصر ثقافیة تنعكس في الحیاة الیومیة للبلد المضیف
.الدین واللغة أسالیب الحیاة،سیقى،و المالفنون،الرقص،
وتعد تاریخ المنطقة ومبانیها األثریة راب،الطعام والشالعمارة،مثل المالبس،: عناصر الثقافة المادیة

وأهم عناصر العرض السیاحي التي عناصر منتجات الصناعات التقلیدیة من أهم عناصر الجدب الثقافیة،
فهي تمثل أحد المعالم الثقافیة والتي تستطیع الدولة من تقدمها الدولة السیاحیة لجدب السیاح وٕاشباع رغباتهم،

:لسیاح وأن تأكد على خصوصیتها وتمیزها فهيخاللها أن تقدم نفسها
 تجسد المالمح الثقافیة للبلد المضیف.
 تشیر إلى تاریخ الشعوب القدیمة وثقافتها.
 تعبر عن روح المجتمع المضیف وشخصیته القومیة وتساعد في فهم تراثه الشعبي.

2دور منتجات الصناعات التقلیدیة في تعمیق أصالة الصورة السیاحیة -د

األصالة في الصورة السیاحیة تعني أن تكون الدولة المضیفة مختلفة عن الدولة المصدرة للسیاحة بما 
وكذلك تمییز المنتج وبما یساعد في خلق شخصیة لدولة السیاحیة،،یجعلها مثیرة وخالبة في عیون السیاح

دولة لها ما یمیزها وفي هذا وكلالسیاحي مع توافر ظروف الراحة واألمان الموجودة في أي مكان آخر،
اإلطار تحاول كل دولة إثراء تلك العناصر التي تجعلها فریدة مع تقدیمها للسیاح بصورة جیدة وتشكل 

أهم ما بینهم في تمییز القصد عناصر الثقافة المادیة و التي تمثل غالبیتها في عناصر الجدب الثقافیة،
مما یجدب عدد كبیر من مصادر الجذب فیه أیضا،ویع تنو السیاحي عن غیره ،وخلق صورته الفریدة، بل 

الصورة الذهنیة وبناءا علیه فإن العدید من السیاح یربطون بین منتجات الصناعات التقلیدیة و ، السیاح
وبالتالي فإنها قد تترك آثار إیجابیة أو إذ تعد بالنسبة لهم رمزا للدولة وتاریخها،الثقافیة للبلد المضیف،و 

ویعتمد ذلك على طریقة تقدیمها للسیاح بمعنى أنه كلما تمتع ى الصورة السیاحیة للمقصد السیاحي،سلبیة عل
كلما انعكس ذلك ایجابیا على الصورة الذهنیة للبلد المنتج الحرفي وما ارتبط به من تجارب باألصالة،

.یدةالمضیف خاصة إذا كانت التسهیالت المرتبطة بها من أسواق وطرق وبنیة أساسیة ج
للصورة السیاحیة من دولة ألخرى إن كل عنصر من عناصر الجذب السیاحي تختلف أهمیته بالنسبة 

وٕاذا كان لهذه المنتجات هذا التأثیر على الصورة السیاحیة من جانب العرض یختلف باختالف السیاح،و 

124،صمرجع سبق ذكرهنهى إبراهیم خلیل إبراهیم،1
126، ص المرجع السابق2
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لى ذلك نستطیع التعبیر عن السیاحي فإنها أیضا تساعد في تسویق الصورة الفریدة للمقصد السیاحي، بناء ع
باعتبارها المسؤولة عن تكوین الشخصیة الوطنیة السیاحیة ویتم ذلك عن طریق األجهزة السیاحیة الرسمیة،

تحسین الصورة السیاحیة وتقدیم المنتج السیاحي للسائح األجنبي أفضل تقدیم وضمان جودته بالتعاون مع و 
.قطاع األعمال السیاحیة 
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:خالصة ال
لم تعد الصناعات التقلیدیة والحرف موروثا حضاریا وتراثا ثقافیا تتناقله األجیال عبر العصور فحسب بل 

فیة وعنصرا مهما للجدب السیاحيیساهم في التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقاأصبح قطاعا حیویا مهما،
نوعاالمقدمةبالمنتوجاتغنيوالحرفالتقلیدیةالصناعةقطاع جعلوتنوعه،الجزائريالتراثعراقةإن

من خالل توفیر والحرف،لقطاع الصناعات التقلیدیةالسلطاترغم األهمیة التي اضحت تولیها فلكنوكما،
اإلمكانیات المادیة والتنظیمیة إال أن تفعیلها وترقیة تنافسیتها بما یخدم القطاع السیاحي مازال لم یتم وتسخیر 

.على الوجه األمثل 
الوظائفستحداثاو والدخلالمبیعاتزیادةإلىیهدفالصناعات التقلیدیة والحرفقطاعتطویرإن 

الصناعات التقیدیة بینطبیعیةعالقةهنالكأنعرفنا كما، السیاحةسوقاألإلىالمعززللوصولنتیجة
مبیعاتوتساعد، اآلخرلدعموترویجهالقطاعینأحددعم فيمتبادلةمنفعةهنالكوانوالسیاحةالحرفو 

زیادة اإلیرادات السیاحیة لدولة وتعتبر أحد عناصر فيوتساهماألسردخلزیادةفيالصناعات التقلیدیة
لدلك من الضروري األصیلةالجدب الثقافیة یسعى السواح إلقتنائها في إطار بحثهم عن الوصول للحیاة 

.تطویر هذا القطاعإلىالمحافظة علیها والسعي 



وة

III .  القطاع السياحي  تنشيطمساهمة قطاع الصناعات التقـليدية في
بوالية جيجل

:تمهيد

III.1 .المقومات السياحة والحرف التقـليدية في والية جيجل

III.2.تقديم عام لغرفة الصناعات التقـليدية لوالية جيجل

III.3 .  القطاع  تنشيطتحليل مساهمة قطاع الصناعات التقـليدية في
السياحي بوالية جيجل

:خالصة  ال
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:تمهید
ویلعب الفرد فیها الدور األكبر من ،المعتمدة في والیة جیجلاالقتصادیةالت االسیاحة من المجتعتبر 

كما یلعب اإلرث خالل وعیه المستمر النابع من ثقافة سیاحیة مبنیة أساسا على استقطاب السیاح باستمرار،
تنوع في صناعاتها التقلیدیة الذي یعتبر عامل به منالسیاحي وما تملكه الوالیة من إمكانیات وما تزخر

.أساسي في جلب عدد كبیر من السیاح 
المراد االجتماعيوخالل هذا الفصل نقوم بدراسة میدانیة التي تعتبر مجاال لجمع البیانات عن الواقع 

ه من الوقوف على الباحث وسائل وطرق علمیة تمكنبإتباعغیر أنها ال تكتسي طابعها العلمي إال ،دراسته
.اإلجابات للتساؤالت والحلول العلمیة لمشكلة البحث 
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III.1.في والیة جیجلوالحرف التقلیدیة ة یالسیاحالمقومات

لها أتاحتعتبر والیة جیجل عاصمة للسیاحة والصناعة التقلیدیة قیاسا الى تمیز موقعها الجغرافي الذي 
والتنوع ...لتفاعل مع عدد من الثقافات المحلیة وأخري عربیة إسالمیة وأمازیغیة وافریقیة اعلى مدى قرون،

.في مقاصدها السیاحیة وصناعتها التقلیدیة إال دلیل على ذلك 

إعطاء لمحة تاریخیة ولتعرف أكثر على هذه المدینة سنستعرض إطاللة عن والیة جیجل وذلك من خالل
الذین یعتبرون من العناصر األساسیة وحرفها التقلیدیة،مقوماتها السیاحیةرق إلىعنها باإلضافة إلى التط

.في جلب أكبر قدر من السیاح 

III.1.1.التعریف بوالیة جیجل

، من الجنوب البحر األبیض المتوسطوهي والیة ساحلیة یحدها من الشمال الجزائرتقع والیة جیجل شرق 
.والیة بجایةومن الغرب والیة سكیكدةلشرق ، من اووالیة سطیفوالیة میلة

. كلم120یبلغ طول ساحلهاشماالتطل على البحر األبیض المتوسط والیة موقعا استراتیجیا،التحتل 
بحریـة وجبلیة جعلتها قبلة العدید من السیاح الراغبین بالتمتع بجمال الطبیعة تمتاز بمناظر فریدة من نوعها

.وزرقة البحر

تواجدزمنإلىالتاریخیةالحقبةفيجذورهیجدتعبیرو وه“إیجیلجیلي”لفظمنالمدینةاسمروینحد
الساحلعلىجزیرةشبهوجودإلىم،تهمخطوطافيأشارواالذینائل،و األالفینیقیینإلىبلالرومان،
اسمتغیروقدیر،مستدصخريحیزإلىنسبة“جیلجیل”مسمىعلیهایطلقكانللجزائر،الشرقيالشمالي
*جیجل*األخیروفيجیجیليإلىإیجیلجیليمنفتحولتالتاریخ،مراحلبتعاقبجیجل
III2.1 . 1ة بوالیة جیجلیالسیاحالمقومات

 المقومات الطبیعیة

من أهم المعالم السیاحیة وتزداد شهرة هذه بوالیة جیجلتعد الكهوف العجیبة :الكهوف العجیبة - 
تقع هذه و .وطنیا وحتى دولیا من خالل العدد الهائل من الزوار الذین یقصدونها یومیاخرىألالكهوف من سنة 

یة المقابلة أو كلم، وبالضبط بمحاذاة من دار الواد في الز 35االخیرة غرب عاصمة والیة جیجل بحوالي 
سنة جیبة كلم وقد اكتشفت المغارة الع25تتوسط الكورنیش الجیجلي على مسافة لنفس الشاطئ، وهي

الرابط بین جیجل 43من طرف عمال الجسور والطرقات أثناء قیامهم بشق الطریق الوطني رقم 1917
كونیة عجیبة في شكل وبجایة، مما اضطرهم إلى ثقب نفق أدى إلى ظهور هذه المغارة التي تشكل ظاهرة

مدیریة السیاحة لوالیة جیجل1
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ویوجد بجانب امة منصوریةتتواجد بمنطقة زیمعلم طبیعي أثري وسیاحي من خالل المناظر الخالبة وهي 
المنظر الطبیعي الخالب الذي ،الكهوف العجیبة جسر قدیم یعد تحفة معماریة عریقة ونادرة في نفس الوقت

كل المناظر الجمیلة في منظر واحد فتجد عند رؤیتك لهذا المكان الخالب الوادي والبحر والجبل جمعت فیه 
.یعرف سره إال خالق هذا الكونوالغابة كلها معا في تناسق وتجاذب عجیب ال

األشكال الغریبة المجسدة في الطبیعة، األشكال والرسومات التي إلىوالمتجول في هذه المغارة یشد انتباهه 
وصواعد تشكلت بفعل ظاهرة تسرب میاه األمطار المحملة بالكلس واألمالح المعدنیة مشكلة بذلك نوازل 

مكتوب بالعربیة، إضافة " اهللا"ضرسة كبیرة بجذور، إسم الجاللة دة،، سمكة مجموأشكال مختلفة، على غرار
شكل جنین في بطن أمه، األرجل األربعة للجمل، القردة الثالثة التي تمثل رمز الحكمة، وغیرها من إلى 

تي األشكال التي أبدعها الخالق، والتي تشكلت بواسطة الترسبات الكلسیة داخل المغارة بفضل میاه األمطار ال
.المعادنتكون محملة بمختلف أنواع 

من جهته یعتبر كورنیش جیجل :الكورنیش الجیجلي مصنف ضمن اجمل المواقع السیاحیة العالمیة - 
متنفس العائالت القادمة من كل حدب خاصة في فصل الصیف، الكورنیش الجیجلي الممتد على ساحل 

ما یغري الزائر الذي و الجبال وزرقة البحر وهیضم مناظر طبیعیة خالبة تمزج بین خضرةكلم 120طوله 
.ل مرة بل حتى ذاك الذي زارها عدة مراتو یكتشف المنطقة أل

الكورنیش عبارة عن أجراف صخریة مالمسة للبحر ممتدة من زیامة منصوریة الى العوانة تتخللها غابات 
.المواقع السیاحیة جماال على المستوى العالميأجملمن والفلین وه

ا یعتبر الكورنیش مالذ كل شخص یرید االستمتاع بالمناظر الطبیعة الخالبة وزرقة البحر خاصة وان هذا كم
الكورنیش أربعة آالف زائر یشكل إرث طبیعي هائل مترام بین سالسل جبلیة وكهوف، یستقطباألخیر
.دوریا
اإلستقبالهیاكل

تعدحیثسیاحي،إقلیمأو دولةأيفيالسیاحیةالخدمةأركانمنركنااإلقامةتشكل":الفنادق
ومؤشرالسیاحةبصناعةاالهتمامدرجةعلىشاهداتهاخدماومستوىنوعیتهااإلقامة،حجمالفندقیة،الطاقة
علىوتقومعهدا،وأقدمهاانتشاراسعهاأو و اإلقامة،أشكالأشهرمنالفنادقوتعتبر.رواجهامستوىعلى
.للمسافرینخاصةوأماكنوٕایواءشرابعام،طمنالءنز الحاجیاتتوفیر

سریر 2050وحدة فندقیة بطاقة إستعاب 25تتوفر والیة جیجل على 
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بوالیة جبجلاالستقبالاكل هی) 07( رقمجدول 

مدیریة السیاحة لوالیة جیجل: المصدر
2006جوانفيبهاأبوافتحتضخمة،أمواالالدولةمیزانیةكلفتمؤسسة:"دیقصأو عمر"الثقافةدار
مدینةبأعاليتقعالسیاحیة،الوالیةخصوصیاتمعیتماشىثقافیا،صرحاباعتبارهاوالیةللمكسباربتعت

علىتوفرهاإلىإضافةوالكتب،المؤلفاتمختلفمنعنوان660علىتحتوي،"لعقابيمنطقة"جیجل
منهاالدوق،وصنعالمبدعینإلنتاجالثقافیة،التربیةلبعثالبیداغوجیة،والورشاتاألطفال،خاصةكتبةم

.العمیقسباتهمنالثقافةواقعایقاضعلىقادرضخمة،تجهیزاتعلىتحتويالموسیقى،ورشة
والباحثیناألساتذةمنالعدیدلأو حللوالیة،التاریخیةاألصولعنالتنقیبتشجیعقصد:كتامةمتحف

التيالتاریخیةوالمعلوماتاألثریةاللقىلجمعمناسبفضاءإیجادالثمانیناتمنتصففيالمهتمینوبعض
.جیجللوالیةالتاریخیةالمخططاتأهمعلىالوقوفخاللهامننستطیعنافذة،تكونأننھاشأمن
والمصطافینللسواحواضحاإقباالیعرف،2005نھایةفيفتحهتممتنوعحیويفضاء:الحیواناتحدیقة

.الزوارمنالمزیدتستقطبالتيالحیواناتأنواعمختلفإلىیفتقرلكنهالوالیة،أبناءوكذا
یفتقرلكنهمتمیزة،حركةاالصطیافموسمخاللیعرفالمدینة،مدخلفيیقع:بوالدیسمیناء

.الزواریصیبالمللیجعلمماوالفنیة،الثقافیةللنشاطات
جانبكلمنالفضالتتحاصرهاالمدینة،داخلجداقلیلةتعتبر:الخضراءالمساحات.
III.3.1.1التقلیدیة بوالیة جیجلالحرف

تزخر والیة جیجل على غرار باقي مناطق الوطن برصید تراثي غني في میدان الصناعة التقلیدیة التي 
ن في المنطقة، وتوجد عدة حرف ومهن تقلیدیة ساهمت في كانت وال تزال من بین معالم شخصیة المواط

حیث كانت تعتبر مصدر رزق أغلب سكان تسییر األمور المعیشیة بالمنطقة،و تطویر الفالحة والتجارة 
حجر طین و الوالیة الذین كان یطغى علیهم الطابع الریفي نظرا للمواد الطبیعیة الموجودة بالغابات من خشب و 

.التي تزخر بها األرضوغیرها من المواد 
ومن بین الحرف التي تشتهر بها منطقة جیجل صناعة الفخار التي كان یمارسها معظم :صناعة الفخار

سكان المنطقة والتي كانت تستعمل في الحیاة الیومیة كجلب المیاه من اآلبار والینابیع وتخزین المواد الغذائیة 

غرفة الصناعات التقلیدیة و الحرف لوالیة جیجل1

عدد الغرفدد الفنادقع
1410 -30
0830 -60
0360 -90
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اني مطبخیة لتقدیم الطعام، والزالت تمارس بكثرة أو ستعمل ككالقمح والزیت وغیرها من المواد، كما كانت ت
.بالمناطق الشرقیة للوالیة باإلضافة إلى جبال تاكسنة والعوانة

أما بالنسبة لصناعة النسیج والغزل التي كانت إلى وقت غیر بعید مصدر لباس :صناعة النسیج والغزل
تي كانت تلزم العروس بحیاكتها قبل أن تزف إلى دار سكان الوالیة وغطائهم كالحایك والبرنوس والزربیة وال

هي في و الطاهیر والمیلیة، إال أن هذه الحرفة تراجعت كثیرا و زوجها خاصة بالمناطق الریفیة لدوائر الشقفة 
.طریقها إلى الزوال باقتصارها على بعض العائالت المحافظة

رة كاللباس او من المنطقة ومن المناطق المجتستمد والیة جیجل لباس التقلیدي :صناعة اللباس التقلیدي
نة األخیرة رواجا كبیرا حیث و القبائلي والفتلة والمجبود والشامسة التي تشتهر بها والیة جیجل فقد عرفت في األ

أنها تمارس في أغلب البیوت الجیجلیة عبر كافة تراب الوالیة، حیث أن منتجاتها تسوق في المناطق الداخلیة 
.ى خارج الوطنوالساحلیة وحت

في حین أن صناعة الخشب مزدهرة وتعرف بها الوالیة والمتوفرة بكثرة بحكم أن :صناعة الخشب والفلین
والتي تستعمل في صناعة ،المنطقة تزخر بكثرة األشجار المختلفة والثروة الغابیة مثل الفلین والزان والخلنج

المیلیة، حیث لموسیقیة خاصة بمنطقتي الطاهیر و واآلالت ااني الخشبیة المنزلیة والزخرفیة والتحف الفنیةو األ
.خارجهاأو أن منتوجات هذه الحرف تلقى إقباال ورواجا كبیرین سواءا داخل الوالیة 

لیة من غابات و إن صناعة الساللة والتي وجدت مند العصور القدیمة، تستمد مادتها األ:صناعة السالل
ه الحرفة عدة مواد تستعمل في الحیاة ذالقصب، وتنتج هتي الرواط و دیة المنطقة، حیث تعتمد على مادأو و 

سلة الخبز، وسلة الزیتون، وقفة العروس، وحاملة الجرائد وكثیرا من التحف : الیومیة للمواطن الجیجلي مثل
.طهر وصاف وسیدي عبد العزیز والمیلیةالفنیة، حیث تنتشر في كل من مناطق 

جلود منذ القدم بالمنطقة حیث مازالت توجد إلى یومنا هذا عدة مدابغ عرفت صناعة ال:صناعة الجلود
خرى مثل صناعة األلبسة الجلدیة لیة لحرف جلدیة أو تقلیدیة باإلضافة مصانع حدیثة مما وفر المادة األ

.والتحف الفنیة خاصة بمناطق سیدي عبد العزیز والمیلیة والجمعة بني حبیبيالمحافظ المختلفة واألحزمةو 
ذ القدم خاصة في منطقة المیلیة أما صناعة الحلي التقلیدیة فقد اشتهرت بها المنطقة من:صناعة الحلي
العنصر حیث أنها ال تزال تمول المناطق الشرقیة للوطن بمختلف المنتجات الفضیة من الحلي التي تستعمل و 

.في الزینة
قدیم وازدهرت بها المنطقة نظرا باإلضافة إلى هذا هناك حرف أخرى عرفت في ال:صناعات أخرى

التكنولوجي یلة للزوال نظرا للتطور العلمي و لخصوصیتها وموقعها إال أنها تصنف حالیا ضمن الحرف اآل
الوسائل سابق بشكل كبیر لصناعة األغراض و ومن أهمها صناعة السفن والحدادة الفنیة التي ازدهرت في ال

ر والمزبر وسكة المحراث والمعدات الخاصة بحیوانات النقل المختلفة لالستعماالت الیومیة مثل الشاقو 
.والحرث
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الجمعیات الناشطة في مجال الحرف والصناعات التقلیدیة بوالیة جیجل
الصناعات التقلیدیة بوالیة جیجلو الجمعیات الناشطة في مجال الحرف ) 08( جدول رقم 

العنوانإسم الجمعیة
المركز الثقافي لبلدیة العوانة لتقلیدیة جمعیة األصالة للطرز والخیاطة ا

مدرسة التكوین المهني للبنات القدس بلدیة الطاهیرجمعیة العائدون للفن والصناعة التقلیدیة
بلدیة جیملةجمعیة النور لترقیة المرأة الریفیة 

حي المدبح القدیم بلدیة الطاهیر جمعیة إحیاء الحرف التقلیدیة 
بلدیة الطاهیررف والصناعة التقلیدیةجمعیة المنار للح

شارع اإلخوة خشة جیجل26جمعیة المشعل لترقیة الصناعة التقلیدیة
بلدیة الطاهیرجمعیة أفاق للفنون والصناعة التقلیدیة 

بلدیة وجانة جمعیة األمل لترقیة المرأة الریفیة 
بلدیة بني یاجیساألمیة والتمهینو جمعیة البصائر لمح

غرفة الصناعات التقلیدیة لوالیة جیجل:صدرالم
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III.2. جیجل–تقدیم عام لغرفة الصناعات التقلیدیة لوالیة-

III.1.2 . 1-جیجل - التعریف بغرفة الصناعة التقلیدیة

أنشأت المالي،االستقاللطابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة و ذاتهي هیئة إداریة 
1417ذي الحجة عام 23المؤرخ في 97/144م طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 1998جانفي 01تاریخ ب

التقلیدیة من الهیئات والذي یوضح كیفیة تحویل سجالت الصناعات م،1997أفریل عام 30الموافق ل 
سطة وأصبحت اآلن المتو و حیث كانت تابعة لوزارة المؤسسات الصغیرة غرفة الصناعات التقلیدیة،ىالبلدیة إل

تقع هذه الغرفة بشارع األمیر عبد ،2005جوان 05تابعة لوزارة السیاحة من خالل التعدیل الوزاري في 
تقوم الغرفة بمجموعة من المهام سعیا منها لتحقیق األهداف المسطرة ،2م600تقدر مساحتها حوالي ،القادر

.جللغرض تنمیة الصناعات التقلیدیة والحرف في والیة جی

 2وتتمثل في:أهداف الغرفة

؛توفیر مناصب عمل لشباب من خالل توجیههم وتحفیزهم لإلهتمام بهذا القطاع- 
؛فتح مجال التمهین بالتنسیق مع بعض الحرفیین المعلمین الذین یملكون ورشات خاصة ما یتعلق- 

؛الفخار، النحاس، الخزف، التحف الخشبیة :بالحرف التالیة 
؛عات التي لها صلة بقطاع الصناعات التقلیدیة والحرفر بین القطاو االتش- 
؛التعریف بالمنتجات التقلیدیة في الداخل والخارج - 
 3:في إطار السیاسة الوطنیة لتنمیة الصناعات التقلیدیة والحرف تقوم بالمهام التالیة :مهام الغرفة

التقلیدیة وتسییره ؛الحرفمسك سجل - 
امج تنمیة نشاطات الصناعات التقلیدیة والحرف على مستوى دوائرها تقترح على السلطات المعنیة برن- 

ها بعد موافقة الوزیر المكلف بالصناعات التقلیدیة كما تعرض على السلطات ذاإلقلیمیة وتتولى تنفی
اإلقتراحات المحبذة فى أو العمومیة ذات الصلة بالغرفة الوطنیة للصناعة التقلیدیة كل التوصیات 

؛تنظیم الحرفیین مجال التشریع و 
التأشیرات أو الشهادات أو تقوم بالتصدیق على منتوجات الصناعات التقلیدیة وتسلم كل الوثائق - 

؛المتعلقة بنوعیة الخدمات 
كما تشارك فى مبادرات الهیئات التمثیلیة التي دوریة تتصل بهدفها،أو مجلة أو تنشر وتوزع كل وثیقة - 

لها نفس الهدف ؛
وین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات لصالح الحرفیین التابعین لدوائرها اإلقلیمیة ؛تقوم بأعمال التك- 

صناعات التقلیدیة لوالیة جیجلغرفة ال1
المرجع السابق2
المرجع السابق3
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لى ترقیة إكما تقوم بكل عمل یرمي تبدي أراءها في إحداث نشاطات الصناعة التقلیدیة والحرف،- 
؛قطاع الصناعات التقلیدیة والحرف وتطویره السیما في مجال التصدیر واإلستثمار

؛مصالح المهنیة واإلجتماعیة للحرفیینتقوم بحمایة ال- 
تنظم لقاءات وتظاهرات لترقیة الصناعات التقلیدیة والحرف ؛- 

III.2.2. 1-جیجل -الهیكل التنظیمي لغرفة الصناعة التقلیدیة

:یتكون الهیكل التنظیمي للغرفة من

 ویتمتع المدیر بجمیع یعین بقرار وزاري من قبل الوزیر المكلف بالصناعات التقلیدیة والحرف :المدیر
الغرفة والسهر على تسییرها بما یسمح به القانون  وتتمثل مهام مدیر غرفة الصناعات إلدارةالصالحیات 

:یلي التقلیدیة بجیجل ما
؛یبرم كل الصفقات والعقود واإلتفاقیات التي لها صلة بالغرفة - 
؛تمثیل الغرفة أمام القضاء - 
؛مسؤول على تسییر أموال الغرفة - 
؛خر السنة المالیة ویقدمها إلى الجمعیة العامةآالمسؤول على إعداد میزانیة وه- 
 یليهي الرابط المباشر مع المدیر ومن مهامها ما:األمانة العامة

تنظیم عملیة مقابلة الزوار مع المدیر؛ - 
إعداد محاضر اإلجتماعات ؛- 
استالم البرید الیومي وعرضه على المدیر والمصالح األخرى؛- 
إستقبال المكالمات وتحویلها إلى المدیر إذا لزم األمر ذلك ؛- 
؛حفظ المستندات الخاصة بمكتب المدیر - 
 یلي مهام هذه الدائرة تتمثل فیما:واإلعالم التطویر االقتصادي و دائرة التنشیط رئیس:

؛السهر على السیر الحسن ألعمال الغرفة - 
؛المشاركة فیهاو تنظیم المعارض - 
؛دعم الحرفیین من خالل إستغالل فرص تموقع منتجاتهم اإلسهام في - 
؛استقبال وتوجیه المتعاملین فى مجال الصناعات التقلیدیة ومرافقتهم عند إعداد مشاریعهم- 
الدراسات المنجزة من طرف الغرفة ومتابعتها ومراقبتها ؛ذتنفی- 
؛لیةو اد األوتدعیمهم بالمو توجیه الحرفیین في تحدید مصادر التمویل بالتجهیزات،- 
تنفیذ الدراسات المبرمجة ومتابعتها ؛-

غرفة الصناعات التقلیدیة لوالیة جیجل1



III–  جيجلواليةحالة- يالسياحقطاع  الدراسة مساهمة الصناعات التقـليدية والحرف في تنشيط -

82

ضمان السیر الحسن لكل مرفق للصناعات التقلیدیة تتكفل الغرفة بتسییره ؛-
تساهم في تعدیل وٕاضافة نشاطات خاصة بالصناعات التقلیدیة والحرف؛-
ات وطرق اإلنتاج إعالم كافة الحرفیین المنخرطین بكافة النصوص التشریعیة والتنظیمیة ونوعیة المنتج-

المقاییس الخاصة بالتسییر؛و 
إعداد حصیلة دوریة ؛-
القیام بعملیات تكوین الحرفیین المنخرطین ؛-
المساهمة في تطویر فروع الصناعات التقلیدیة ضمن الشبكة الوطنیة للتكوین المهني؛-
 وتتمثل مهام هذا المكتب في :التنظیم وٕادارة الوسائل اإلدارةدائرة رئیس:

تسیرها ؛و قلیدیة تك السجالت الخاصة بالصناعات المس- 
تأهیل المستخدمین ؛و اقتراح برامج تكوین - 
تحسین البطاقة الحرفیة ؛و ضبط - 
تأهیل المستخدمین ووضعها حیز التنفیذ؛و اقتراح برامج تكوین - 
نشرها و ا معالجة المعطیات اإلحصائیة اإلقتصادیة والتنظیمیة المتعلقة بالصناعات التقلیدیة وتحلیله- 

وتوزیعها ؛
تنظیم المشاركة في المعارض الخاصة بمنتجات الصناعات التقلیدیة؛- 
حث الحرفیین على التنظیم في شكل جمعیات حرفیة ومساعدتهم في تنشیطها ؛- 
إنجاز ومراقبة الخدمات المسندة إلى غرفة الصناعات التقلیدیة ؛- 
دراسة ملفات المنازعات ومتابعتها ؛- 
؛لخاصة بالحرفیین البطاقات اضبط- 
إنجاز بطاقات األجور للعمال؛- 
تسییر الوسائل المادیة ؛- 
الخاصة بالغرفة؛تصیانة الوسائل والمعدا- 
 مهام هذا المكتب هي : اإلتصالو رئیس فرع اإلعالم:

إعداد دراسات في اإلعالم اآللي والقیام بعملیات البرمجة ؛- 
ي الغرفة ؛اإلشراف على كل خلل في أجهزة اإلعالم اآللى ف- 
متابعة التطور العلمي لإلعالم اآللي ؛- 
استغالل جمیع المعلومات المتعلقة باإلحصائیات الخاصة بالغرفة ؛- 
 رئیس مصلحة تسییر سجل الصناعات التقلیدیة

إستقبال ملفات الحرفیین ودراستها ؛-
مسك سجل الصناعات التقلیدیة للحرفي ؛-
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ضبط بطاقة الحرفي ؛-
فة في المعارض؛تنظیم مشاركة الغر -
 تتمثل مهامها في :والمالیةمصلحة المحاسبةرئیس:

إعداد الدراسات المالیة للمؤسسة ؛-
تحدید المیزانیة ؛-
إنجاز بطاقات األجور للعمال؛-
إعداد المیزانیة السنویة للغرفة ؛-
مسؤولة في التعامل مع البنوك ؛-
؛وضع األحكام الخاصة بالمحاسبة ومراقبة جمیع عملیاتها-
المصاریف؛تسییر اإلیرادات و -
تتمثل مهامه في: رئیس فرع التنشیط والتطویر اإلقتصادي

؛الحرفیة شراء وبیع المنتجات-
 یقوم باألعمال التالیة : عامل نظافة:

،بتنظیف المكاتب واألروقة في الغرفةیقوم- 
یقوم بترتیب المنتجات الحرفیة وتنظیفها من الغبار؛- 



III–  جيجلواليةحالة- يالسياحقطاع  الدراسة مساهمة الصناعات التقـليدية والحرف في تنشيط -

84

-جیجل - یوضح الهیكل التنظیمي لغرفة الصناعات التقلیدیة والحرف لوالیة ) 04(رقم الشكل 

مصلحة المستخدمین: المصدر 

المدیر

األمانة

رئیس فرع التنشیط والتطویر
االقتصادي

عامل نظافة

المالیةرئیس مصلحة المحاسبة و 

رئیس مصلحة تسییر سجل 
الصناعات التقلیدیة

االتصالرئیس فرع اإلعالم و 

رئیس دائرة اإلدارة والتنظیم 
ٕادارة الوسائلو 

التطویر و رئیس دائرة التنشیط 
واإلعالماالقتصادي
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III.3.2 . 1- جیجل - 2013والحرف لسنة نشاطات غرفة الصناعات التقلیدیة

 التقلیدیةالحرف إلحیاءزیغیة ینایر من تنظیم جمعیة الفجر في إحتفال برأس السنة االمامشاركة الغرفة
جانفي 12وهذا یوم ،كرم من خالله الحرفیات الناشطات في الصناعات التقلیدیة الفنیة،لبلدیة الطاهیر

2013.
 07بمناسبة العید العالمي للمرأة تم تنظیم معرض لصناعات التقلیدیة بمتحف كتامة جیجل وهذا یوم

مدیر غرفة الصناعات : حرفیة حیث افتتح هذا المعرض من طرف السادة 20بمشاركة 2013مارس 
رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة سیدي عبد العزیز ،لصناعات التقلیدیةالتقلیدیة ومدیر السیاحة وا

 2013مارس 30إلى 26مشاركة حرفي واحد في صناعة الجلود في عید الزربیة بوالیة غردایة من
حرفیة في تظاهرة عید السمك الذي نضمه الدیوان الجیجلي للسیاحة وهذا یوم و حرفي 20ركة حوالي مشا
2013مارس 28
 مشاركة الغرفة بمنتجات الجلود الخاصة بوالیة جیجل في معرض الصناعات التقلیدیة والمقام على هامش

2013أفریل 15و14الجلسات الوطنیة یومي 
 18الجلود بعید تیدیكلت السنوي للصناعات التقلیدیة بعین صالح وهذا من مشاركة حرفي في الصناعات
وقد تحصل على شهادة أحسن عرض 2013یل افر 22إلى
 إلى 25هذا من و مشاركة حرفي في صناعة الجلود في صالون توات للصناعات التقلیدیة الطبعة الثانیة
قد تحصل على أحسن منتوج و 2013أفریل 29
من و ي صناعة األدوات الخشبیة في الصالون الوطني للصناعات التقلیدیة بتیزي وز مشاركة حرفي ف
2013ماي17إلى 13
 مشاركة الحرفیین في المعرض المقام بمناسبة شهر التراث الذي نظمته دار الثقافة بالتنسیق مع الغرفة

2013أفریل 23إلى 18وهذا من 
 بمعرض خاص بالحرفي صانعي لةو االفر عید تظاهرةمشاركة الغرفة بالتنسیق مع غرفة الفالحة في

منتوج الفرولة ألحسنمسابقة + بدار الثقافة 2013أفریل 25المرطبات وهذا یوم و الحلویات 
 إلى غایة 19مشاركة ثالث حرفیین في الصالون الجهوي للصناعات التقلیدیة بتاجنانت والیة میلة من
2013مارس 23
2013االصطیافصناعات التقلیدیة بمناسبة افتتاح موسم مشاركة الغرفة بمعرض لل
2013جوان 08إلى 06صناعة الجلود في مهرجان الوطني للفرس بوالیة تیارت من مشاركة حرفي في
 مشاركة حرفي في صناعة أدوات خشبیة في معرض الصناعات التقلیدیة بوالیة الطارف

غرفة الصناعات التقلیدیة لوالیة جیجل1
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 بساحة كتامة جیجل عن طریق تنظیم معرض 2013االصطیافمشاركة الغرفة في مراسیم افتتاح موسم
خاص 
جویلیة 03لیة بالتنسیق مع مدبغة خنیفر بتاریخ و اإلتفاق على برنامج من أجل تمویل الحرفیین بالمواد األ

.وتقییم العملیة 2013
 ت أو 14یوم مشاركة حرفیین في صناعة الفخار بالصالون الوطني للفخار التقلیدي بوالیة تیبازة وهذا

2013
 ببلدیة سیدي عبد العزیز 2013ت أو 24إلى 15نظمت الغرفة معرض الصناعات التقلیدیة وهذا من

في إطار تنشیط موسم اإلصطیاف 
 ت أو 25إلي 21مشاركة حرفین في التحف الفنیة في الصالون المحلي للتحف الفنیة البحریة وهذا من

بوالیة الشلف 2013
والیة 20الذي شارك فیه 2013سبتمبر 02ت إلى غایة أو 26لون الوطني للجلود من تم تنظیم الصا
مشارك بمختلف جهات الوطن جهات الوطن 46ب 
 سبتمبر 30إلى 26مشاركة حرفیین في صناعة األدوات الخشبیة  في الصالون الوطني للخشب من

بالجزائر العاصمة 2013
بالمركز الثقافي اإلسالمي 2013ت أو 29یوم إجراء یوم دراسي على هامش الصالون
 مشاركة حرفیین في مختلف نشاطات الصناعات التقلیدیة في الصالون الوطني الثامن عشر للصناعات

2013نوفمبر 16إلى غایة 07التقلیدیة من 
 2013نوفمبر 30إلى 26مشاركة حرفیین في صناعة الرخام في الصالون الوطني لحرف العمارة من

بوالیة مستغانم 
 بوالیة 2013دسمبر 07إلى 03مشاركة حرفیین في صناعة الفخار بالصالون الجهوي للفخار وهذا من

بجایة 
 ل بحدیقة الحیوانات و معرضین األبمناسبة اإلحتفال بالیوم الوطني للصناعات التقلیدیة نظمت الغرفة
نوفمبر 08- 07- 06هذا أیام و لیدي لبلدیة العوانة الطرز التقو هذا بالتنسیق مع جمعیة األصالة للخیاطة و 

- 09والثاني بمتحف كتامة بالتنسیق مع جمعیة الفجر إلحیاء الحرف التقلیدیة لبلدیة الطاهیر أیام 2013
.2013نوفمبر 11- 10
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III.3 .جیجل–القطاع السیاحي بوالیة تنشبطتحلیل مساهمة قطاع الصناعات التقلیدیة في-

باعتباره طریقة لوصف ستعنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي كمنهج رئیسي للدراسة إ
وساعدنا الظاهرة المدروسة وتصویرها كمیا عن طریق جمع معلومات مقننة عن المشكلة وتصنیفها وتحلیلها،

وائر النسبیة وكذلك تحویل ل واألعمدة البیانیة والدو اعن طریق الجدإحصائیةفي ذلك استخدام عدة معالجات 
.ل واألشكال و اكیفي من تحلیل الجدأسلوبإلىاألسلوب الكمي 

لصناعات التقلیدیة لوالیة جیجل نتائج التحقیق المیداني الذي تم في غرفة ااستغاللیرتكز التحلیل على 
ي تشارك بمنتجاتها في التي تنشط ضمن الغرفة والتیتضمن عینة من الحرفیین بما فیها الجمعیات الحرفیة و 

.جلب أكبر قدر من السیاح ألجلالمعارض المنظمة 

مسجلین ویملك كل حرفي بطاقة حرفي ساریة حرفي100على ارتكزتمع العلم أن عینة هذه الدراسة 
المفعول

دور الصناعات التقلیدیة في تنشیط القطاع السیاحي من خالل إظهار تطور مبیعاتبإبرازسنقوم 
الصناعات التقلیدیة وتطور عدد السیاح واإلرادات السیاحیة المحققة وكذلك مناصب الشغل من خالل 

.والثقافیة االجتماعیةالمساهمة 

مجال الدراسة  

.2013سنة حتىتمت الدراسة على المستوي المحلي وذلك حسب البیانات المتوفرة 

م2013سنة حتىم 2008تم اختیار المجال الزمني المحدد من سنة و 
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III.1.3 .القطاع السیاحي تنشیطلصناعات التقلیدیة في تحلیل المساهمة االقتصادیة

التوصل سنحاولوأعمدة بیانیة جداولوالتي تم ترجمتها إلى من خالل المعطیات واإلحصائیات المتوفرة 
ل ذلك زیادة مبیعات الصناعات إلى مدى مساهمة الصناعات التقلیدیة في جلب السیاح التي من خال

.التقلیدیة وزیادة اإلیرادات السیاحیة 

)2013-2008(–جیجل -تطور اإلنتاج في غرفة الصناعات التقلیدیة  ) 09( جدول رقم 

دج: الوحدة 

200820092010201120122013السنة
تطور 

نتاجاإل 
630.000.00700.000.00750.000.00165.000.000179.000.000188.000.000

-جیجل -غرفة الصناعات التقلیدیة لوالیة :المصدر 

دة معتبرة حیث ارتفع نالحظ أن تطور اإلنتاج في الصناعات التقلیدیة یعرف زیا)09(رقم من الجدول 
إلي 2009یرتفع اإلنتاج سنة لدج،ملیون63ب 2008ج سنة إذ قدر اإلنتا،2013غایة إلى2008من 

حیث وصل 2011لیتضاعف اإلنتاج سنة ملیون دج75إرتفع إلى 2010ملیون دج أما سنة 70حوالي 
لیستمر في اإلرتفاعملیون دج ویرجع ذلك إلي زیادة عدد الحرفیین وفتح مناصب شغل جدیدة،165حتي 
دج حیث سعت غرفة الصناعات التقلیدیة بالتنسیق مع السلطات العمومیة ملیون188إلى 2013سنة حتي

.لیةو المواد األتقدیم القروض و إلى منح دعم للحرفیین فیما یخص

)2013-2008(–جیجل - تطور مبیعات غرفة الصناعات التقلیدیة) 10(جدول رقم 

دج:الوحدة

200820092010201120122013السنة
تطور 

االمبیعات
500.000.00630.000.00700.000.00160.000.000175.000.000165.000.000

- جیجل–قلیدیة لوالیة تالصناعات الغرف:المصدر 

ب 2008في زیادة مستمرة حیث قدرت سنة المبیعات نالحظ ان تطور )10(رقم من خالل الجدول
وصلت قیمة المبیعات 2010ملیون دج أما في سنة 63إلى 2009ملیون دج لترتفع بقیمة معتبرة سنة 50

فقد تضاعفت مبیعات الصناعات التقلیدیة  حیث وصلت سنة األخیرةملیون دج أما فى السنوات 70إلى 
ویرجع هذا التطور إلى زیادة عدد السیاح ملیون175إلى 2012وصلت سنة و ملیون160إلى 2011

2013ك فیها غرفة الصناعات التقلیدیة وتقدیم الدعم للحرفیین أما سنة المتوافدین على المعارض والتي تشار 
في عدد السیاح هذا راجع إلى تناقصو ملیون دج 165فقد تناقصت إلى 
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)2013-2008(منتجات الصناعات التقلیدیةتطور اإلنتاج ومبیعات:) 05( الشكل رقم 

سنة 01سم 1

ملیون20سم1

من إعداد الطالبتین: المصدر 

المبیعات في الصناعات هناك عالقة طردیة بین تطور اإلنتاج وتطورنالحظ أن )05(رقم من خالل الشكل
وتوفیر الدعم الالزم للحرفین سیؤدي إلى زیادة تقلیدیة حیث أن زیادة اإلنتاج بتوفیر مناصب شغل إضافیة ال

المداخیل من هذه الصناعات وبالتالي تحقیق التطور اإلقتصادي 

)2013-2008(–جیجل -تطور عدد السیاح المتوافدین على والیة ) 11( جدول رقم 

200820092010201120122013السنة
359904880540603578486384054530عدد السیاح

مدیریة السیاحة لوالیة جیجل:المصدر 
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)2013-2008(تطور عدد السیاح المتوافدین على والیة جیجل ) 06(الشكل رقم 

سائح10000سم         1

سنة1سم         1

من اعداد الطالبتین: المصدر
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48805فنالحظ زیادة بلغت 2009أما سنة ،سائح2008،35990إلیها حیث بلغ عدد السیاح سنة 

هرة تأجیر في عدد السیاح بسبب إنتشار ظا40603إلى 2010إنخفاضا سنة سائح وعرف بعد ذلك 
لیعود عدد السیاح فعلي للمتوافدین على الوالیة عدم التحكم في تسجیل العدد الالسكنات الخاصة أدي إلى

حیث عدد السیاح تناقصفقد2013أما سنة ،سائحا63840بم2012سنة و 2011إلى اإلرتفاع سنة 
في عدد السیاح المتوافدین على والیة جیجل وذلك بسبب تأخر في التراجعیعود هذا،سائحا54530بلغ 

ضان إمتحانات البكالوریا ودخول شهر رم

)2013-2008(–جیجل -اإلیرادات السیاحیة لوالیة ) 12( جدول رقم 

دج: الوحدة 
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)2013–2008(-جیجل-اإلیرادات السیاحیة لوالیة:)07( الشكل رقم 

ملیون1سم        1

سنة1سم          1

من إعداد الطالبتین: المصدر

في تزاید اإلیرادات السیاحیة لوالیة جیجل أن نالحظ)07(رقم والشكل)12( رقم الجدولخاللمن
وزادت بنسبة طفیفة خالل ملیون دج 560ب 2008حیث قدرت سنة ،خمس سنوات متتالیةخالل مستمر 

وذلك بسبب مجریات كأس 2010سنة ملیون دج400ثم تناقصت إلى ،ملیون دج595ب 2009سنة 
كبر أالمتزاید لجلب االهتمامونظرا إلى 2011زیادة معتبرة إضافتا ثم عرفت العالم  في دولة جنوب إفریقیا،

بسبب زیادة عدد السیاح 2012سنة ملیون دج889والیةزادت المداخیل السیاحیة للقدر من السیاح فقد
راجع وهذا راجع إلي تملیون دج860إلى فقد تناقصت اإلیرادات السیاحیة 2013، أما سنة هذه السنةفي 

فى عدد السیاح بسبب شهر رمضان المعظم 
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III.2.3 .القطاع السیاحيتنشیطتحلیل المساهمة االجتماعیة للصناعات التقلیدیة في:

:تتمثل مساهمة الصناعات التقلیدیة في تنشیط القطاع السیاحي من خالل ما یلي

)2013–2008(اعات التقلیدیة تطور عدد الحرفیین المسجلین في قطاع الصن): 13(الجدول رقم 

200820092010201120122013
274313319513670696ذكور
728982133155128إناث

346402401646825824المجموع
.إحصائیات غرفة الصناعات التقلیدیة بجیجل: المصدر

)2013-2008(-جیجل–ات التقلیدیة في والیة تطور عدد الحرفیین الناشطین في قطاع الصناع): 08(الشكل رقم 

شخص100سم           1

سنة1سم           1

من إعداد الطالبتین: المصدر

نالحظ من الجدول والشكل أعاله أن هناك ارتفاع مستمر في عدد المسجلین في قطاع الصناعات 
إلى 2008عكس فئة اإلناث التي عرفت ارتفاع من سنة على 2013و2008التقلیدیة في فئة الذكور بین 

لتنخفض مجددا 2012و2011، وبعد ذلك تبدأ في االرتفاع مجددا في سنتي 2010لتنخفض في سنة 2009
، وهذا التذبذب مرتبط بتوفر مناصب الشغل في قطاع الصناعات التقلیدیة، وكذلك راجع إلى 2013في سنة 
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لتي تقدم من طرف السلطات المسؤولة كآلیة الدعم ومنحة الحرفي ومختلف مختلف الحوافز والتسهیالت ا
.القروض المشجعة على اإلنتاج في قطاع الصناعات التقلیدیة

:حسب القطاع2013عدد مناصب الشغل الحقیقیة المحدثة لسنة ): 14(الجدول رقم 

عة التقلیدیة للخدماتالصناالصناعة التقلیدیة النتاج الموادالصناعة التقلیدیة الفنیة
274430870مناصب الشغل الحقیقیة

%42,42%32,22%36,25النسبة
.إحصائیات غرفة الصناعات التقلیدیة بجیجل: المصدر

حسب القطاع2013مناصب الشغل الحقیقیة المحدثة لسنة نسبة): 09(الشكل رقم 

من إعداد الطالبتین: المصدر

نالحظ أن عدد مناصب الشغل المحدثة في نشاط الصناعة التقلیدیة حسب الجدول والشكل أعاله
للخدمات أكثر من  مناصب الشغل المحدثة في كل من نشاط الصناعة التقلیدیة الفنیة ونشاط الصناعة التقلیدیة 

من مجمل الحرف یلیه قطاع إنتاج المواد بنسبة %42,42إلنتاج المواد حیث بلغ قطاع الخدمات نسبة 
.%25,22وأخیرا قطاع الصناعة التقلیدیة الفنیة بنسبة 32,22%

42,42%

مناصب الشغل الحقیقیة حسب القطاع

III–  جيجلواليةحالة- يالسياحقطاع  الدراسة مساهمة الصناعات التقـليدية والحرف في تنشيط -

93

لتي تقدم من طرف السلطات المسؤولة كآلیة الدعم ومنحة الحرفي ومختلف مختلف الحوافز والتسهیالت ا
.القروض المشجعة على اإلنتاج في قطاع الصناعات التقلیدیة

:حسب القطاع2013عدد مناصب الشغل الحقیقیة المحدثة لسنة ): 14(الجدول رقم 

عة التقلیدیة للخدماتالصناالصناعة التقلیدیة النتاج الموادالصناعة التقلیدیة الفنیة
274430870مناصب الشغل الحقیقیة

%42,42%32,22%36,25النسبة
.إحصائیات غرفة الصناعات التقلیدیة بجیجل: المصدر
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مناصب الشغل الحقیقیة حسب القطاع
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الصناعة التقلیدیة النتاج المواد

الصناعة التقلیدیة للخدمات
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:حسب الوسط2013عدد مناصب الشغل الحقیقیة المحدثة لسنة ): 15(الجدول رقم 
النسبةمناصب الشغل الحقیقیةالوسط
%58871,69حضري
%28528,3ریفي

.إحصائیات لغرفة الصناعات التقلیدیة بجیجل: المصدر

حسب الوسط2013نسبة مناصب الشغل الحقیقیة المحدثة لسنة ): 10(الشكل رقم

من إعداد الطالبتین: المصدر

أن الوسط الحضري األكثر استفادة من مناصب المحدثة )10(والشكل رقم ) 15(رقم نالحظ من الجدول
صب الموزعة علیه على عكس الوسط الریفي الذي یعرف تهمیش نوعا ما وذلك من خالل المنا%71,69بنسبة 
والتي تعتبر ضئیلة نوعا ما مقارنة بمناصب الشغل المحدثة في الوسط الحضري وذلك راجع %28,3بنسبة 

.ألسباب عدیدة منها التسهیالت المقدمة من طرف  المسؤولة وكذلك آلیات دعم المناطق الریفیة

تطور األجور في قطاع الصناعات التقلیدیة بجیجل): 16(الجدول رقم 

دج:الوحدة

200820092010201120122013
850.000.00920.000.00980.000.00100.000.000120.000.000130.000.000كتلة األجور

.إحصائیات غرفة الصناعات التقلیدیة بجیجل: المصدر

28.3%

مناصب الشغل الحقیقیة حسب الوسط
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2008لى من سنة و أن كتلة األجور عرفت ارتفاعا في السنوات األربع األ) 16(من الجدول رقم نالحظ 
2011في سنة ملیون دج100كما أنها عرفت ارتفاعا كبیرا في الثالث السنوات األخیرة من 2011إلى سنة 

هذا االرتفاع سببه زیادة المبیعات في منتجات الصناعة التقلیدیة وهذا 2013في سنة ملیون دج130إلى 
من خالل االدخار یعتبر السبب الرئیسي في ارتفاع دخول الحرفیین مما یساعدهم في تحسین ظروفهم المعیشیة

.وكذا االستثمار في مشاریع جدیدة

III.3.3 . القطاع السیاحيتنشیطیة للصناعات التقلیدیة فيثقافالمساهمة التحلیل:

العنایة وویكون ذلك عن طریق المعارض والتظاهرات الوطنیة والدولیة حیث أن الغرض من إقامتها ه
ن واالحتكاك بین و اوذلك من خالل توفیر فضاء للتع. دیة المتوارثةبهذا المنتوج وتشجیع إنتاجه بالطرق التقلی

.الحرفیین، وٕاعطاء الصدى التجاري والسیاحي للصناعات التقلیدیة

)2013–2010(عدد المعارض التي أقیمت من ): 17(الجدول رقم 

2010201120122013
14040910المعارض

1806914571عدد الحرفیین المشاركین
.إحصائیات غرفة الصناعات التقلیدیة بجیجل: المصدر

)2013–2010(عدد التظاهرات الوطنیة والدولیة التي أقیمت من ): 18(الجدول رقم 

2010201120122013
الوطنیة التظاهرات

والدولیة
دولي0/ وطني 16دولي02/ وطني 10دولي0/ وطني14دولي0/ وطني 01

الحرفیین عدد
لمشاركینا

0/ حرفي وطني 23
دولي

/ حرفي وطني 61
دولي0

44/ حرفي وطني 13
دولي

/ حرفي وطني 92
دولي0

.إحصائیات غرفة الصناعات التقلیدیة بجیجل: المصدر

التظاهراتو عدد الحرفیین المسجلین في غرفة الصناعات التقلیدیة مع المشاركین في المعارض ):19(جدول رقم 

)2010-2013(

210201120122013
401646825824عدد الحرفیین

في عدد الحرفیین المشاركین 
التظاهراتو المعارض 

204144162179

الحرفو الصناعات التقلیدیة غرفة : المصدر
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من سنةوالتظاهراتالمشاركین في المعارضفي الغرفة وعدد الحرفیینعدد الحرفیین): 11(الشكل رقم 
)2010–2013(

والتظاهراتحرفي مشارك في المعارض100سم           1
سنة1سم          1

من إعداد الطالبتین:المصدر

أن عدد الحرفیین المشاركین في المعارض )11(رقم الشكلو ) 19(رقم نالحظ من خالل الجدول
مقارنة حرفي، 401حرفي وكان مسجل 204حیث شارك في المعارض2010التظاهرات كان مرتفعا سنةو 

رغم تزاید في الحرفیین ، على الترتیب )179، 162، 144(ب ) 2013، 2011،2012(بالسنوات الالحقة
خالل هذه المسجلین في غرفة الصناعات التقلیدیة وهذا بسبب نقص في عدد المعارض والتظاهرات المنظمة 

عدیدة عرفت مشاركة قویة للحرفیین بمختلف الصناعات تمیزت بإقامة معارض2010أما سنة السنوات 
التقلیدیة تمركزت أغلبها في نشاط الساللة، الحلي التقلیدیة، النقش على الخشب، الغرابیل والفلین وعروض 
األزیاء والفخار والزجاج والنحاس، كذلك صناعة الجلود التي عرفت مشاركة لخمس مرات على التوالي حیث 

نشاطا سیاحیا مرتفعا حیث تم إقامة معارض بمناسبة افتتاح كما عرفت . السادسة هذه السنةستقام المشاركة 
موسم االصطیاف تحت شعار الصناعات التقلیدیة واجهة الجزائر للسیاحة، كما ال ننسى األیام الدراسیة 

.ةوالنشاطات المحلیة التي تقام بالتنسیق مع دار الثقافة إحیاء للتراث والثقافات الشعبی
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)2013-2008(مبیعات الصناعات التقلیدیة واإلرادات السیاحیة في والیة جیجلو إنتاج تطور) 12(الشكل رقم 

من إعداد الطالبتین:المصدر 

) اإلرادات السیاحیةو تطور المبیعات، و تطور اإلنتاج، ( نالحظ أن المؤشرات ) 12(من خالل الشكل رقم 
إال أنه بعد ذلك 2010ثم عرفت كل المؤشرات إنخفاضا سنة 2009و2008عرفت تزاید خالل سنتي 
في ارتفاعفنالحظ 2013أما سنة 2012و2011اإلرادات خالل سنتي و اإلنتاج و إرتفعت كل من المبیعات 

ٕانخفاض كل من المبیعات واإلرادات السیاحیة، ومنه یمكن إثبات وجود عالقة و إنتاج الصناعات التقلیدیة 
المبیعات في الصناعات التقلیدیة والمذاخیل السیاحیة التي مصدرها توافد عدد السیاح على والیة طردیة بین 

فالسائح عند قدومه إلى اي منطقة سیاحیة یأخد بعض منتجات الصناعات التقلیدیة كتذكار عن جیجل،
دة مبیعات الصناعات مما یساهم ذلك في زیا،أصدقائهأو كهدیة رمزیة یقدمه إلي أهله أو الرحلة السیاحیة 

وتحقیق أكبر إقبال التقلیدیة مما یحفز الحرفي على زیادة اإلنتاج وٕاتقان اعماله حتى تحضي بإعجاب السیاح 
.علیها 
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.علیها 
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)2013-2008(تطور الید العاملة في غرفة الصناعات التقلیدیة وعدد السیاح في والیة جیجل) 13(الشكل رقم 

من إعداد الطالبتین:المصدر

حیث نالحظ ،هناك عالقة طردیة للمؤشرات الواردة في الشكلیننالحظ أنه ) 13(من خالل الشكل رقم 
كلما زاد عدد السیاح المتوافدین على والیة أي أنه جابي یمنحني إوأن جمیع المؤشرات تسیر بمنحنى واحد وه

وهذا مرتبط بالتسهیالت المقدمة ،الصناعات التقلیدیة والحرفجیجل أدي الى زیادة عدد المسجلین في قطاع 
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أن ومن خالل الدراسة تبین لنا،)13(والشكل رقم ) 12(ومن خالل ما سبق من الشكل رقم 
ط الصناعات الحرفیة بالسیاحة ترتبحیث،احيالصناعات التقلیدیة أحد العوامل التي تؤثر على القطاع السی

كما یستفید السائح من خالل ،تنشیط الحرفمطلب السیاحي عامل أساسي ومهم فيالأنارتباطًا وثیقًا إذ 
ونقل ذلك إلى بالده ومن خالل هذه ،تعامله مع الحرفي بالتعرف على الحالة الثقافیة واالجتماعیة للمجتمع

سیاحة ویزید العائد منها على الوطن في تحسین الحالة االقتصادیة والنهوض بها إلى النقطة تزداد الحركة ال
ن الحرفیین في إقامة الفعالیات السیاحیة والفنیة والثقافیة والسیاحیة یعمل و اتعأنكما ، المستویات المطلوبة

ومن خالل ،األسواقوزیادة الطلب علیها في،على زیادة االستقطاب للسیاح والترویج للمصنوعات الحرفیة
خاللمنالسیاحيالقطاعتنشیطفيمعتبرةبنسبةیساهموالحرفالتقلیدیةالصناعةقطاعنجد أنذلك
.السیاحیةاإلیراداتمنالرفعوالسیاحيالطلبجذب
بخلق طلب كامن لدى السائح، أي أن المنتج الحرفي یمثل همزة والحرف تقومأن الصناعات التقلیدیةكما

مما یؤدى بطبیعة الحال إلى ،أصالة هذا البلدو بین السائح والبلد المضیاف، حیث یعبر عن حضارة وصل
جابي بین الحرفیینیزیادة مبیعات الصناعات التقلیدیة، ویساعد على تطویر الخبرات من خالل التفاعل اإل

.السیاح وتنشیط القطاع السیاحيو 
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:خالصة

من خالل،والیة جیجلعات والحرف الیدویة إحدى أهم مقومات الجذب السیاحي فيعتبر الصنات
والتركیز على أهمیة المعارض المحلیة والدولیة في ،تحریك قطاع القوى العاملة وخاصة في القرى واألریاف

ة تفعیل أطر الترویج والتعریف والجذب السیاحي للمنتجات الحرفیة، والبحث عن فرص جدیدة مع أهمی
والقائمین على میدان الصناعات ،اللقاءات الدوریة بین خبراء السیاحة والفنانین المتخصصین في هذه الحرف

ر وتحدید سیاسات مشتركة في هذا المجال، لتحدید حجم و اوالحرف الیدویة والممولین والمسوقین بهدف التش
رها هذا القطاع، ووسائل الجذب التي المنافسة واتجاهات السوق، ودراسة حجم الدخل وفرص العمل التي یوف

یمكن من خاللها ربط زیارات الوفود السیاحیة لالطالع على المعارض والمراكز التي یتم انتاج وصناعة 
وعرض هذه الحرف من قبلها، واالهتمام بأذواق المشترین مع الحفاظ على األصول الیدویة، والبحث عن 

وتجربة األفكار والتصامیم الجدیدة، من خالل المسابقات التنافسیة الجودة ومجاالت جدیدة لالبتكار واالبداع
للحرفیین للخروج بجودة في المنتجات مع العمل على تدریب ورفع مؤهالت الحرفیین العاملین في المراكز 

.الحرفیة
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  :الخاتمة
، یشكل مصدر ثراء في )الصحراء، الجبال، والشواطئ ( إن شساعة مساحة الجزائر وتنوع جغرافیتها       

وباإلضافة إلى ذلك فإن التنوع الثقافي الذي یمیزها، قد أنعكس في تنوع صناعاتها . مقاصدها السیاحیة
  .القطاع السیاحيمما جعل هذه األخیرة تشكل فرصا لتطویر الحرفیة، التقلیدیة و 

فالصناعات التقلیدیة والحرف لم تعد موروثا حضاریا وتراثا ثقافیا تتناوله األجیال عبر العصور ویحظي     
بل أصبح قطاعا حیویا مهما، یساهم في زیادة إرادات الدولة وعنصرا مهما  ،بدعم واهتمام السلطات فحسب

  .للجدب السیاحي
صناعات التقلیدیة اهتماما متزایدا لهذا القطاع في السنوات األخیرة، من لذلك أولت وزارة السیاحة وال     

تسهر على تنظیم وتطویر القطاع وتكثیف الصالونات والمهرجانات الوطنیة و خالل إنشاء هیاكل متخصصة 
سین غیر أن هذه الجهود الزالت تحتاج إلى المزید من التح .الدولیة بغرض الترویج للمنتوج التقلیدي وترقیته

   .لبلوغ األهداف المرجوة منها، وخاصة ما تعلق بالمساهمة في تطویر القطاع السیاحي
 نتائج الدراسة: 

نتائج خاصة بالدراسة النظریة وأخرى  إلىمن خالل هذه الدراسة  إلیهایمكن تقسیم النتائج التي توصلنا 
  . خاصة بالدراسة التطبیقیة

  :النتائج الخاصة بالدراسة النظریة وهي
یعد قطاع السیاحة عامال من عوامل التطور االقتصادي ونشاطا حركیا یكمل بقیة األنشطة االقتصادیة  -

 والثقافیة واالجتماعیة؛
أن السیاحة تعمل على تدعیم التفاهم بین الشعوب واالهتمام بالتراث الحضاري وتعمل على زیادة التعرف  -

 على القیم الثقافیة؛
لسیاحة والصناعات التقلیدیة فهما وجهان لعملة واحدة حیث أن العالقة بین أنه ال یمكن الفصل أبدا بین ا -

 ؛ متبادلة السیاحة والصناعات التقلیدیة هي عالقة تكاملیة
قطاع السیاحة صناعة متكاملة تتضمن التخطیط والتشیید والترویج والتسویق، وهو عامل مساعد لتنمیة  -

 رى؛ویعطي حافزا لتنمیة القطاعات األخساسیة االقتصاد بجلب االستثمار لتطویر الخدمات األ
یخي ومكسب حضاري ر أن الصناعات التقلیدیة تعتبر حلقة وصل بین الماضي والحاضر فهي إرث تا -

 .ومرتكز ثقافي لكل أمة في ظل صراع أو حوار الثقافات
  :أما النتائج الخاصة بالدراسة التطبیقیة هي

عالیة في قطاع الصناعة التقلیدیة ینبغي استغاللها االستغالل أن والیة جیجل تتمتع بمؤهالت ذات قیمة  -
 العقالني، بعیدا عن كل تهمیش ومواجهة كل العوائق والتحدیات؛
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الصناعات التقلیدیة والحرف لها دور في التنمیة السیاحیة وأفضل مثال على ذلك المعارض والتظاهرات  -
 ملة الصعبة؛الدولیة أو الوطنیة التي تساهم في جلب السیاح والع

 بإرثوعدم االهتمام ال سیما وأن الجزائر تزخر  اإلهمالالصناعات التقلیدیة والحرف تعاني من بعض  -
 تاریخي رائع، وید حرفیة مبدعة؛

غرفة الصناعات التقلیدیة والحرف لها دور كبیر في خلق عالقة احتكاك وتبادل الخبرات بین مختلف  -
 رض والتظاهرات؛والتعاونیات عن طریق المعاالحرفیین 

تعمل غرفة الصناعات التقلیدیة والحرف على تقدیم تسهیالت ودعم في مجال تصدیر المنتوج التقلیدي  -
 وعرضه في الخارج؛

إذ یعتبر خزف الجزائر من أجود الخزف  واإلعالميشهاري إلى الجانب اإلالصناعات التقلیدیة والحرف تفتقر  -
حیث حصلت الجزائر على الجائزة األولى في الخزف في بلد الخزف باسبانیا لكن ال یوجد له حظ من 

 ؛اإلشهار
الصناعات التقلیدیة تشهد تراكما بعد انقضاء الموسم السیاحي على عكس الرواج الملحوظ خالل الموسم  -

 .افد السیاح بكثرة على المدینة في اآلونة األخیرةالسیاحي في والیة جیجل نتیجة لتو 
 االقتراحات:  

  :القطاع من وضعیته المتأزمة یتطلب إخراجانه ال شك أن  إالرغم النقائص السابقة الذكر 
 عمل جدیدة كدعم عالقات الحوار وتبادل اآلراء مع جمیع الحرفیین والتعاونیات والمقاوالت؛ إستراتیجیةاعتماد  -
 اسعة الحتكاك الزبون بأصحاب الحرف؛خلق فضاءات و  -
 مر على االستثمار في مجال الصناعات التقلیدیة والحرف؛ثتشجیع الشباب المست -
 خلق مناصب شغل جدیدة في مجال الصناعات التقلیدیة والحرف؛ -
 دمج بعض األنشطة التقلیدیة والحرف في مراكز التمهین للحفاظ علیها من االزوال واالندثار؛ -
 المنتجات الحرفیة السیاحیة؛ مراقبة جودة -
 حمایة التذكار السیاحي من فقدان أصالته؛ -
 االستغالل األمثل للمتاحف للتعریف بالمنتجات التقلیدیة؛ -
 .تسویق المنتجات الحرفیة عن طریق التسویق االلكتروني -
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 افاق الدراسة: 
إن هذه الدراسة قد حاولت معالجة هذا الموضوع في حدود اإلشكالیة وحسب المعطیات والمعلومات          

المتوفرة والتي أمكن الحصول علیها، ومنه الیمكن إعتبارها قد أحاطت بكل جوانب الموضوع بكل أبعاده نظرا 
أحد القطاعات  لشساعة الموضوع و ثرائه الفكري كونه یدرس جانبین، القطاع السیاحي كونه یمثل

االقتصادیة و الجانب الثاني، یمثل قطاع الصناعات التقلیدیة والحرف، فمن هذا المنطلق نود اقتراح بعض 
  :لمواضیع مستقبلیةالمواضع التي یمكن أن تكون دراسات 

 تسویق الصناعات التقلیدیة وأثره على السیاحة -
 حيإستراتجیة ترویج الصناعات التقلیدیة ودعم القطاع السیا -
 دورترقیة السیاحة في قطاع الصناعات التقلیدیة  -
  دور التسویق الدولي للمنتجات التقلیدیة في السیاحة الخارجیة  -
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 الملخـــــــــــص



:الملخص

إلى إبراز یهدفو . الحرف في تنشیط القطاع السیاحيیهتم هذا البحث بدراسة دور الصناعات التقلیدیة و 
ألن السیاحة تعد في العصر الحالي موردا هاما لكثیر . االرتباط الوثیق بین السیاحة و الصناعات التقلیدیة

في هذا الشأن بادرت الجزائر نظرا لما تملكه من منتجات القیام بتطویره، و من الدول یتطلب االهتمام به و 
قطاع السیاحة و جعله أكثر جاذبیة للسواح الداخلیین سیاحیة هامة و متنوعة بمشاریع موجهة أساسا لتنشیط

برامجها لتضع معالم قیام صناعة سیاحیة تأتي الصناعات التقلیدیة بنشاطاتها و أهدافها و و الخارجیین، و 
الحرف في والیة جیجل قد اخترنا دراسة حالة غرفة الصناعات التقلیدیة و و ، التوعیةجذابة شعارها التمیز و 

.ل مكانة الصناعات التقلیدیة في برامج تطویر قطاع السیاحة بالجزائرللبحث حو 

.جیجلوالیة الجزائر، القطاع السیاحي،الحرف،الصناعات التقلیدیة و یاحة، الس: الكلمات المفتاحیة 

Résumé :

Cette recherche s’intéresse  à l’étude des industries traditionnelles et
artisanales qui participent grandement à activer le secteur touristique.
Elle vise également à mettre en ( évidence ) relief la relation qui existe entre le
tourisme et l’artisanat.

A notre époque, le tourisme constitue une ressource assez importante pour
plusieurs pays du monde. C’est la raison pour laquelle ils lui accordent un intérêt
particulier et travaillent afin de le rendre à chaque fois plus meilleur.
Dans ce domaine l’Algérie a pris conscience, elle met en œuvre toutes ses
capacités pour des infrastructures qui mettent le tourisme de l’intérieur et de
l’extérieur à l’aise.

A cet égard l’artisanat occupe une place précieuse car non seulement elle
renforce le secteur mais aussi elle constitue la pierre angulaire et les piliers sur
lesquels reposent les constructions touristiques, emblèmes, infrastructures etc…
Nous avons choisis l’étude de l’état de la chambre des industries traditionnelles
et artisanales de la wilaya de Jijel pour rechercher la place qu’elle en occupe vis
à vis des programmes du perfectionnement du tourisme en Algérie.
Les mots clefs : tourisme, industrie traditonnelle et artisanale, algerie,
secteur touristique, wilaya de jijel.


