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 ملخص
سبثل ادلقاوالتية يف رلاؿ الصناعة التقليدية أحدأىم الدعائم اليت ترتكز عليها كثَت من الدوؿ نظرا ألعليتهاالبالغة يف التعريف بًتاث 

 .وثقافة اجملتمع وابلتايل تساىم بدرجة كبَتة يف تنتمية وتطوير قطاع السياحة
وهتدؼ الدراسة اىل توضيح بعض ادلفاىيم النظرية حوؿ ادلقاوالتية النسوية، والصناعة التقليدية كوهنا نشاط صناعيعلى شكل 

تعاونيات ومؤسسات صغَتة ومتوسطة األمر الذي أدى إىل استقطاب القطاع العديد من ادلقاولُت خاصة العنصر النسوي الذي 
فرض مكانتو خاصة مع ادلساعدة الذي تقدمها الدولة عرب سلتلف آليات الدعم والتشغيل وادلرافقة واليت هتدؼ ابألساس إىل 

مساعدة النساء على إنشاء مؤسسات مصغرة تنشط وتبدع يف ىذا القطاع، وسيتم الًتكيز يف ىذه ادلداخلة على ادلقاوالتية النسوية 
 .يف رلاؿ الصناعة التقليدية مع عرض كل من التجربة اجلزائرية  وادلغربية

 مقدمة
تعترب الصناعة التقليدية موردا ىاما لعيش شرػلة مهمة وواسعة من األفراد، وبذلك تبقى أحد رىاانت التنمية االقتصادية 

 .واالجتماعية
وللمرأة دور ىاـ يف دفع عجلة التنمية حيث ىي موجودة يف عدة رلاالت وتراىن على مكانتها وادلقاوالتية، كما أهنا أصبحت سبثل 

 .كل اجملاالت وادليادين اليت ذبسد موقع ادلقاوالتية ضمنها
 وسيتم من خالؿ ىذه الدراسة الًتكيز على قطاع الصناعة التقليدية بتشخيص الوضعية العامة للمقاوالتية النسوية ابجلزائر وادلغرب 

 :واليت من خالذلا ؽلكن ربديد األىداؼ يف العناصر التالية 2015-2013خالؿ الفًتة 
 التعريف بواقع ادلقاوالتية النسوية ابجلزائر وادلغرب؛ 

 عرض أىم مقومات الصناعة التقليدية واحلرؼ ابجلزائر وادلغرب ؛ 

 التعرؼ على أىم خصائص ادلقاوالتية النسوية يف رلاؿ الصناعة التقليدية واحلرؼ ابجلزائر وادلغرب. 

 :و شلا سبق ؽلكن طرح اإلشكالية التالية 
  ؟كيف ميكن تقييم واقع ادلقاوالتية النسوية يف رلال الصناعة التقليدية واحلرف ابجلزائر وادلغرب

 مت االعتماد يف ىذه الدراسة على ادلنهج الوصفي ابالعتماد على عرض بعضادلعلومات النظرية حوؿ ادلقاوالتية :منهج الدراسة 
 .النسويةوالصناعة التقليدية مث إسقاطها على ظلوذج اجلزائروادلغرب كمقارنة ألوجو االختالؼ والعناصر ادلشًتكة يف ىذا القطاع

 :ولإلجابة على التساؤالت السابقة وبلوغ األىداؼ مت تقسيم عناصر الورقة البحثية إىل أربع زلاور رئيسية
 مدخل نظري حوؿ ادلقاوالتية النسوية والصناعة التقليدية:احملور األوؿ
 واقع ادلقاوالتية النسوية يف قطاع الصناعة التقليدية واحلرؼ ابجلزائر: احملور الثاين

 واقع ادلقاوالتية النسوية يف رلاؿ احلرؼ ابدلغرب: احملور الثالث
 زلاولة تقييم ذبربة اجلزائر وادلغربفي رلاؿ ادلقاوالتية النسوية : احملور الرابع 

 
 

 
 
 
 



 
 والصناعة التقليديةمدخل نظري حول ادلقاوالتية النسوية : احملور األول 

 :مفهوم ادلقاوالتية النسوية  (1
ؽلكن تعريف ادلقاوؿ على أنو 

كلشخصمنشئ،متعهد،مؤسس،صاحبعملشرطأنتتوفرفيهبعضالسمااتلشخصيةوادلؤسسية،إذينطبقذلكعلىالنساءوالرجالعلىحدسواء، 
 1:ومفهومادلرأةادلقاولةقداليبتعدعنأحدىذىالتعريفاتوالتييمكن عرضهافيما يلي

كالمرأةسواءكانتلوحدىاأوبرفقةشريكأوأكثر،أسستأواشًتأتوربصلتعلىمؤسسةعنطريقاإلرثفتصبحمسئولةعليهاماليا،إداراي،واج -
 سباعيا،وتساعلفيتسيَتىااجلاري؛

هبا ادلرأةالتيلهاخصائصوميزاسبعينةذبعلهاتتحملخطرالقيامباألعمااللتجاريةحلسا -
اخلاص،وىيتلكادلرأةالتيتملكروحادلبادرةوادلخاطرةوتتحمالدلسؤوليةوتتعاملبمرونةودبهارةفيالتنظيمواإلدارة، 

 ؛2واثقةمنقدراهتاوإمكانيتها، ىدفهاالنجاحوالتفوؽ

سبيز ادلقاولة النسوية عن ادلقاولة الرجالية ابعتمادىا على ظلط التسيَت ابدلشاركة وتفضيل اذليكل التنظيمي األفقي مع وضع  -
األىداؼ االجتماعية يف قمة أولوايهتا ويتعلق األمر دبحاولة ربسُت مستوى ادلعيشة من خالؿ خلق فرص العمل إىل 

 .3جانب سبيز النساء ادلقاوالت بقدرهتن على احملافظة على عالقات مهنية قوية نتيجة أساليبهن الناجحة يف التفاوض
 :4وتتمثل يف: العوامل احملددة للتوجو ادلقاواليت  للنساء (2

 اخلربة: 

تعترباخلربةادلالئمةعنصراضرورايفيجميعمراحالدلسارادلقاواليت،أؽلنذربديدالفرصإلىغايةالتسيَتالفعليللمؤسسةوحسبنظريةرأسادلاالؿ
بشري 

فكلماكاهنذااألخَتيتكوظلنأفرادذومستوىعلميمرتفع،كلماساعدذلكعلىتنفيذادلهامادلطلوبةبشكألفضل،فاكتشافواستغالاللفرصي
 .عتمدبشكلكبَتعلىاخلربااتلسابقةاحملصلةخالاللدراساتواحلياةالعملية

  منوذجتقليد
حيثوجداتلدراساأتهنيوجدرابطقويبينوجودظلوذمجقاولفياحمليطوبروزمقاولينكماوجدأصلنسادلقاواللنموذجلهتأثَتكبَت،حيثيؤ:ادلقاول

مبأشخاصمننفسجنسهم،فادلرأةتتأثرأكثرابدلرأةادلقاولة تووغلدداختياراهتمثر علىاألفراديف طموحا
 .ونفسالشيءابلنسبةللرجل،كماأنصلة القرابةتؤثربشكألكرب

 دبعٌت كل شخصَتيدإنشاءمؤسسة :ادلواردادلالية
.عليهأنيملكالسيولةالكافيةلذلك،وقيمةأموالبدءادلشروعهيالتيتحددنوعالفرصادلستغلةوالتيتختلفحسبحجماألمواالدلسخرةذلا

 االجتماعيةدبضاعفةادلقابالتواالتصاالتإلعطاءقيمةللعلم،والقدرااتدلكهتنمنخاللتحسيننوعيةادلعيشة،إثراءحيا:احملفزااتلشخصية
.تسبةابلتكوينواخلربة،لالنفتاحوللحصولعلىاالستقالليةالذاتية

                                                           
 .53 ، ص2013 ، 03رللة أداء ادلؤسسات اجلزائرية ،العدد"ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة كأداة للتمكني االقتصادي للمرأة يف اجلزائر " ،منَتة سالمي، اؽلاف ببة 1
  .3 ، ص2014 ، 5رللة أداء ادلؤسسات اجلزائرية ، العدد،-"واقع اإلنشاء و حتدايت مناخ األعمال–ادلقاوالتية النسوية يف اجلزائر " ،منَتة سالمي ،يوسف قريشي2
 12 ص نفسو ادلرجع   منَتة سالمي،يوسف قريشي، 3
  .88 منَتة سالمي ، يوسف قريشي،ادلرجع نفسو، ص4



 فهيعمومازبصاإلطاراتوادلوظفينالذينَتغبونفيتغيَتنشاطهم :احلوافزادلهنية
.العائليةهتاوغالبامازبتارالنساءرلاالدلقاولةكمسارمهنيثانيوىذابعدانتهائهاوإسبامهالنشاطا

 خاصةادلقاوالاتلالتيَتغبنفياستغاللفرصعمل،أوسوقمعينةالعواماللدافعة أي السلبية وىي :احلوافزالتجارية
تضماحلاجةللنقود،غياهبياكلللتكفلباألطفالدوانلسناألدنىبالنسبةللنساء،شروطعملغَتمقبولة،نشاطيحتاجلتوقيتجدمضغوطوغ

.يرمرػلبالنسبةللنساء،اختالفكبَتلألجوربينالنساء

 الرغبة يف ربقيق الذات والنجاح وحىت الرغبة يف إلغاء النقائص احمليطة ابلشخص مثال اإلعلاؿ،احلرماف :الدوافعالنفسية
 .واالقصاءمناحلياةاالجتماعيةواالقتصادية،أزمة،انقطاعأو عدمالرضافيالعمل،انفصالعائلي،ىجرة

.ويشَتالباحثفيهذىالنقطة،أبظلثلهذااالنشقاقالنفسي،يولدشعورابلذنب،حالةمناخلوؼ،وأخَتاحاجةملحةوإرادةصارمةللنجاح

 : واحلرفمفهوم الصناعة التقليدية (3
مت تقدمي CNUCEDحسب مؤسبراألشلادلتحدةللتجارةوالتنمية"

يطبقتعبَتادلنتجااتدلنتجةابليدعلىكاللوحدااتدلنتجةدبساعدةأدواأتووسا:تعريفاميزتفيهالصناعةاليدويةعنالصناعةالتقليديةكمايلي1969سنة
ئلبسيطةوكالدلعدااتدلستعملةمنطرفاحلريف 

والتيتحتويفيجزئهااألكربعلىعمالليدأودبساعدةالرجل،فيحينأظلنتجااتلصناعةالتقليديةتتميزعننظَتهتا 
، 1"اليدويةابلطابعالتقليدأيوالفنيالذييعكسخصائصوتقاليدالبلدادلنتج، ودبنتجاربرفيينيمارسونغالباعملهمفيادلنزؿ

 الصناعةالتقليديةفيندوة عرفت (CCI)للتجارة وادلركزالعادلي(UNISCO)وحسبمنظمةاألشلادلتحدةللتجارةوالتنمية 
ادلنعقدةيف  ( احلرفوالسوقالعادلي)

يقصدابدلنتجااتحلرفيةادلنتجااتدلصنوعةمنطرفاحلرفيينإماحصراابليدأودبساعدةأدواتيدويةأ":دبانيالابلفليبيناحلرفالتقليديةكاآليت1997أكتوبر
و ميكانيكية،شرطأنتشكالدلساعلةاليدويةللحرفياجلزءاألكربمنادلنتجالنهائي؛ىذه ادلنتجاتتنتجمندونتحديدالكمية وابستخداـ 

موادأوليةمأخوذةمنادلواردالطبيعيةادلستدامةوتستمدطبيعتهااخلاصةمنسماادلتميزةوالتييمكنأنتكوف 
منفعية،مجالية،فنية،إبداعية،ثقافية،زخرفية،رمزيةوىامة،تعكسوجهةعقائدية أواجتماعيةوىذاما غلعلهاتلعبدورا 

 2".اجتماعياوثقافياواقتصاداي
 :أمهية الصناعة التقليدية واحلرف (4

 3ؽلكن إبراز أعلية الصناعة التقليدية
تعترب الصناعة التقليدية واحلرؼ لدى كل الشعوب العامل أحد مقومات شخصية وسبيز : على الصعيد الثقايف واحلضاري (4-1

 خصوصية رلتمع وىويتو وأصالتو ويعد احلفاظ على الصناعة التقليدية ىو صميم احلفاظ على تراث األجداد وعنواف لكل أمة؛
لقطاع الصناعة التقليدية واحلرؼ القدرة على امتصاص البطالة وخلق مناصب العمل كما لو :على الصعيد االجتماعي (4-2

 دور يف التكفل ابلشباب شلا غلعلو مساعلا يف احلفاظ على ىذه الفئة من أشكاؿ االضلراؼ؛

                                                           
 مذكرة ماجسًت علـو اقتصادية ، جامعة قاصدي مرابح ورقلة ، ،"2010-2013إسرتاتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية واحلرف ابجلزائر يف الفرتة " ،بن العمودي جليلة 1

  .27، ص2012اجلزائر ،
 مذكرة ماجسًت علـو اقتصادية ، جامعة قاصدي مرابح ورقلة ، ،"2010-2013إسرتاتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية واحلرف ابجلزائر يف الفرتة " ،بن العمودي جليلة 2

  .27، ص2012اجلزائر ،
مذكرة ماجسًت زبصص انًتوبولوجيا التنمية ، جامعة أيب بكر بلقايد  "التكوين يف الصناعة و احلرف التقليدية بني احملافظة على الرتاث و مطلب التجديد"،بن صديق نواؿ 3

  .13-11:ص. ص2013/2014تلمساف ، اجلزائر ، 



 ؽلتلك قطاع الصناعة التقليدية واحلرؼ ميزة تنافسية نظرا لتميز ادلنتج احلريف من منطقة إىل :على الصعيد االقتصادي  (4-3
ماليُت دوالر سنواي كما أف مؤسسات احلرفية ذلا دور يف  4أخرى فمثال يف إيراف تصل مداخليها يف رلاؿ صناعة الزرايب إىل 

 .اإلنتاج احمللي اخلاـ و امتصاص البطالة 
 

 واقع ادلقاوالتية النسوية يف قطاع الصناعة التقليدية واحلرف ابجلزائر: احملور الثاين 
 :واقع قطاع الصناعة التقليدية واحلرف يف اجلزائر (1

الذي ػلدد 1996جانفي 10 بتاريخ 01-96قاـ ادلشرع اجلزائري  بتوضيح مفهـو الصناعة التقليدية من خالؿ اصدار  األمر رقم 
 : التعريف وسلتلف ادليادين ادلتعلقة ابلصناعة التقليدية واليت ؽلكن التطرؽ إليها من خالؿ العناصر التالية

حيث اعترب 
ارسبصفةرئيسيةودائم الصناعةالتقليديةواحلرفكلنشاطإنتاجأوإبداعأوربويألوترميمفنيأوصيانةأوتصليحأوأداءخدمةيطغىعليهاالعمالليدويوسبم

 ؛1ة،وفيشكلمستقرأومتنّقألومعرضي،وبكيفيةفرديةأوضمنتعاونيةللصناعةالتقليديةواحلرفأومقاولةللصناعةالتقليديةواحلرؼ
  الصناعة التقليدية إلنتاج السلع واخلدمات، احلرفية والفنية؛:ادليادين- 
  حريف فردي، تعاونية أو مؤسسة حرفية؛:كيفيات مزاولة النشاط- 
 .2 قار، متنقل، مومسي، ابلبيت:أشكال مزاولة النشاط- 

  توزيعاإلنشاءاخلاملألنشطةحسبميادينالنشاط :01اجلدوؿ رقم 
 إنشاء األنشطة البيان

 2013 2014 

 103907 71036 الصناعة التقليدية الفنية

 81464 74328 الصناعة التقليدية احلرفية إلنتاج ادلواد

 191956 166289 الصناعة التقليدية احلرفية للخدمات

 377327 311653 اجملموع

 2014إحصائيات الصناعة التقليدية سنة : ادلصدر
ويساىم قطاع الصناعة التقليدية الذي يشغل ، 2016 حريف خالؿ الثالثي االوؿ من ألف340بلغ عدد احلرفيُت ابجلزائر ولقد 
 الوزارة ادلنتدبة ادلكلفة ابلصناعة إحصائياتوذلك حسب , مليار دج يف الناتج الداخلي الوطٍت اخلاـ230الف عامل ب 860

لصناعة التقليدية دورا مهما يف زايدة الدخل القومي وىي أداة للتشغيل السيما يف أوساط الشباب وعامال فعاال ،وؿالتقليدية
 ".لتحقيق برامج التنمية احمللية

 ادلساعلة فعال يف إحداث مناصب االقتصاديةقاطرة الوصوؿ حبرؼ الصناعة التقليدية إىل مصاؼ النشاطات " احلرفيُت دبثابة ويعترب
يعتربإنشاءمناصبالشغلوترقيةالنشاطاحلرفيالرمسيأعلتوجهاتربارلالدعم، وعليو  لذلك 3". التارؼليةةذاكراؿتراث واؿشغل دائمة ومحاة 

 .غلبأنتكيفخدمااتلدعموأدواهتاوفضاءاهتامعادلتطلبااتخلاصةلكالحلرفيينمنخالإلدرامجساعلااتدلكونينوادلستشارين
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 ،تشكاللنساءاحلرفياتفيالوسطالريفيأوفيالوسطاحلضرؽلوردارئيسافيمجالتنميةفروعالنشاطكالصناعةالغذائية،السياحة،النسيج
وحضورالعنصرالنسويفيقطاعالصناعةالتقليديةواحلرفيتطلبدعماوتقويةمنخاللوسائاللدعماألكثرمالئمةالسيماتطويرالقدراتوادلؤىالت،ألنن

 .شاطاهتذىالفئةمؤشرؽلكنأنيظهركمحددفاعل فيالنمو
 
 

 مناصب الشغل ادلستحدثة  يف الصناعة التقليدية واحلرؼ : 02اجلدوؿ رقم 
%  2014الوظائف ادلستحدثة خالل %  2013الوظائف ادلستحدثة خالل اجملال 

 66 121622 54 73571الصناعة التقليدية الفنية 

الصناعة التقليدية احلرفية إلنتاج 
ادلواد 

17170 12 17840 09 

 25 47767 34 47287الصناعة التقليدية إلنتاج اخلدمات 

 100 188229 100 138028اجملموع 

 2014 إحصائيات الصناعة التقليدية واحلرؼ :ادلصدر

 اجملهودات ادلبذولة من أجل ترقية الصناعة التقليدية واحلرف النسوية (2
قطاع الصناعة التقليدية قطاع حيوي وىاـ يف االقتصاد اذا ما قوبل ابلتشجيع واالىتماـ الكايف، ولذلك تسعى السلطات ادلعنية 

 :إىل ترقيتو وتطويره ويظهر ذلك من خالؿ

 ادلشاركة يف تظاىرات الًتويج ادلتعلقة ابلصناعة التقليدية ادلنظمة يف اجلزائر أو اخلارج؛ 
 تنظيم تظاىرات ترويج للمنتوجات والنشاطات ادلتعلقة ابلصناعة التقليدية؛ 
 ادلسابقات احمللية والوطنية ادلتعلقة دبنتوجات ونشاطات الصناعة التقليدية؛ 
 اذلدااي واذلبات وادلكافآت عندما تكوف موجهة لتثمُت منتوج الصناعة التقليدية قصد تروغلو؛ 
  تصميم وإصلاز وتوزيع دعائم الًتويج ادلكتوبة أو السمعية البصرية، ال سيما اجملالت وادلطوايت    والدالئل والبياانت

 اإلرشادية واجملالت ادلتخصصة وادللصقات واألفالـ واألشرطة والروبوراتجت ادلكتوبة أو ادلصورة أو السمعية البصرية؛
 إحداث مواقع وبواابت إلكًتونية لفائدة الصناعة التقليدية؛ 
 أو بث إعالانت ونشرات إشهارية بكل وسائل االتصاؿ ادلكتوبة والسمعية البصرية وادلسموعة؛/إصلاز و 
 اقتناء أجنحة عرض مع لوازمها تستجيب للمقاييس ادلعموؿ هبا أو وفقا دلقاييس خاصة؛ 
 إصلاز دراسات السوؽ ادلتعلقة دبنتوجات الصناعة التقليدية . 
 :واقع ادلقاوالتية النسوية يف اجلزائر (3

 من ضآلة نسبة فبالرغم عامل ادلقاوالتية، دخوذلا التقليدي ادلعروفة بو خاصة بعد اإلطار ادلرأة اجلزائرية عنصرا فعاال خارج أصبحت
 قفزة نوعية يف مساعلتها يف إىل  تشَت األخَتة  السنوات الأأنرقاـ ابدلقارنة مع الرجاإلوإدارةاألعماؿ ادلقاوالتية أعماؿمشاركتها يف 

 من ادلشاريع ادلقاوالتية اليت ادلرأة حصة أف الصندوؽ الوطٍت للتأمُت عن البطالة أرقاـعدد من اجملاالت ادلقاوالتية ادلتميزةوتوضح 
من %15 من أكثرفقد مت سبويل   2015 يف  سنة إما، %9قد بلغت 2016 غاية فيفري إىل على مستوى الصندوؽ أحصيت

 .ادلؤسسات اليت تدار من طرؼ النساء
 نسب عالية للمشاركة النسوية يف إىل الوكالة الوطنية لتسيَت القرض ادلصغر اليت تعد القبلة ادلفضلة للنساء  إحصاءاتوتشَت 

 إشارةيف    %63اىل 62  مشروع  لفائدة النساء، وىو ما يعادؿ ألف476 من أكثرمشاريع ادلقوالتية ،  حيث انو مت سبويل  



 وقت قريب إىل سلتلف ادليادين االستثمارية  حىت اليت كانت ادلرأة وقد  وجلت ،  على خلق مشاريع مصغرةادلرأة  إقباؿواضحة إىل 
 إىل النساء ادلقاوالت  ربولن أكدأفوكالة الوطنية لدعم وتشغيل  الشباب ابجلزائر شرؽ الذي  وىو ما أتكدىاؿحكرا على الرجاؿ

 ىناؾ  ابإلضافة إىل أفنوعية سلتلفة من  ادلشاريع ال سيما تلك ادلتعلقة  دبيداف الفالحة، ورلاؿ النظافة،وكذا الصناعة االبتكارية،
 اغلابية أرقاـ يف مشاريعهن، وىي امرأة50 من أكثرنسوة مقاوالت صلحن حىت يف رلاؿ التصنيع ومنهن من صلحن يف توظيف 

.  ما تفرضو سوؽ ادلقاوالتية يف اجلزائر من منافسةإىلابلنظر 
 :مسامهة ادلقاوالتية النسوية يف خلق مناصب شغل( 3-1

أداة تسمح بتكوين النساء ادلقاوالت وربسُت قدراهتن يف رلاؿ تسيَت " نساء من أجل النمو"يعترب برانمج منظمة العمل الدولية 
فإف ادلعدؿ العادلي اليت مت تقدؽلها وحسب األرقاـ ، ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة بغية االندماج يف ادليداف االقتصادي واالجتماعي

و %79.9مقابل 2015يف % 49.6إىل 1995عاـ %52.4دلشاركة ادلرأة ابلنظر إىل السكاف الناشطُت اطلفض من 
 .ابلنسبة للرجاؿ يف نفس الفًتة76.1%

لصاحل الرجاؿ مشَتا إىل التفاواتت بُت الرجاؿ والنساء يف %25.5ػػب2015أف الفارؽ يف معدؿ التشغيل بُت اجلنسُت قدر عاـ كما 
ويف اجلزائر  فإف وضعية ادلرأة يف السوؽ العمل تؤكد ىذا االذباه العادلي وىكذا  فإف ، أسواؽ العمل العادلية من حيث تكافؤ الفرص

عند الرجاؿ  حسب الديواف الوطٍت % 9.9مقابل % 16سبثل فيها نسبة النساء %11.2ػػػ ب2015نسبة البطالة ادلقدرة عاـ 
شخصاعمىادلستواىلوطٍت،بينماقدرحجم 12.117.000بلغإمجاليعددالناشطيناقتصاداي2016خاللسبتمرب"، لإلحصائيات

 .1"منإمجاليالسكاانلناشطُت19.7 %أؽلاؽلثل2.392.000الفئةالنسويةالناشطةبػػ
 أىم النشاطات الصناعة التقليدية احلرفية النسوية ابجلزائر (3-2

 كل من صناعة األواين الطينية والفخارية، النسيج دبختلف أنواعو كصناعة  يف إطار ادلقاوالتية النسوية تشمل الصناعة التقليدية
مهما يكن، فالفن التقليدي . الزرايب والفساتُت، كما تشمل األاثث ادلنزيل وزخرفتو، وكذا زخرفة األواين النحاسية واجملوىرات الفضية

يتسم بطابعو اجلمايل حيث صلده يف معظم القرى واألرايؼ كمنطقة األوراس والقبائل والصحراء، كما صلده يف بعضادلتاحف 
ف سكاف الريف مازالوا متمسكُت إبنتاج الكثَت من األدوات الضرورية دلعيشتهم كاألواين الفخارية ، كما أاجلزائرية ادلتخصصة

 2:واألواين النحاسية والفضية واأللبسة التقليدية والزرايب
 أىم النشاطات الصناعة التقليدية النسوية يف اجلزائر : 01الشكل 
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 http://chababsouft.talk4her.com/t1926-topicمن اعداد الباحثات ابالعتماد على:ادلصدر

 
 

 غلذب كل عاـ ادلزيد من أصبح يف ىذا اجملاؿ اجلديد الذي  ادلرأة العديد من ادلنظمات واجلمعيات لدعم خطوات ولقد سعت
النساء الطموحات، حيث تقـو العديد من اجلمعيات على غرار اجلمعية اجلزائرية للنساء رئيسات ادلؤسسات دبرافقة ودعم الراغبات 

 خطوة ال بد أوؿالتكوين يعترب الف  استثمارية أبفكار   زبرجن من اجلامعات اجلزائرية اللوايتيف ولوج ادلقاولتية من النساء ال سيما 
 مستوى كل اذليئات ىوادلرافقة عل الداعمة اإلعالمبأعلاألجهزة  مهمة ابإلضافةإىل ادلقاولة الراغبة يف االستثمار للمرأةمن تقدؽلها 

 تشارؾ فيها كل الفعاليات الراغبة يف ربويل وتقومي صورة أف من اجل ضماف صلاح ادلقاولتية النسوية ، وىي ادلهمة اليت غلب اإلدارية
 1.ادلرأة اجلزائرية ادلقاولة

 األجهزة الداعمة للمقاوالتية النسوية ابجلزائر:  03 اجلدوؿ رقم
 اذلدف منها اذليئة الداعمة

صندوؽ الوطٍت للتأمُت عن البطالة 
CNAC 

جويلية  06أتسس يف
 .ويعتربالركيزةاألساسيةادلعتمدةحلمايةادلهددينبفقداظلناصبالعملبطريقةغَتإراديةألغراضاقتصادية1994

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
ANSEJ 

 1996 سبتمَت 08 ادلؤرخ يف 296-96 أنشئتبموجبادلرسومالتنفيذي رقم
 .وتقومبتقدؽلالتمويللحامليادلشاريعمنأصحاابلشهادات اجلامعية ومراكز التكوين ادلهٍت

 لتمكينادلستثمرسواء كاف اجنبيا أو زلليا 2001 أوت 20 يف 03-01أنشئتمنخالالألمررقم ANDIالوكالةالوطنيةلتطويراالستثمار 
 .منالتمتعبمجموعةمنادلزااياجلبائيةوغَتىا

صندوقضماانلقروضللمؤسسااتلصغَتةوادلتوسط
 FGARPMEة

 2002 يف نوفمرب 373-02رقم انشىء دبوجب ادلرسـو التنفيذي 
ديةمنخالدلنحالضمانللمؤسساويهدفإلىتسهيالحلصولعلىالقروضادلتوسطةاألجاللتيتدخلفيالًتكيبادلاليلالستثماراات

 .اتلتيتفتقرللضمااناتلعينيةالالزمةالتيتشًتطها البنوؾ
 ىدفو 23/02/2003 ادلؤرخ يف 03/80مت أتسيسو دبوجب ادلرسـو التنفيذي رقم  اجمللسالوطنياالستشاريلًتقيةادلؤسسااتلصغَتةوادلت

                                                           
  http://www.radioalgerie.dz/news/ar/reportage/76161.html،ادلقاوالتية النسوية يف اجلزائر ،طريقة أخرى البراز القدراتو خلق مناصب شغل1
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 .تشجيعوترقيةإنشاءاجلمعيااتدلهنيةومجعادلعلومااتدلتعلقة دبنظماأترابابلعملواجلمعيااتدلهنية وسطة
الوكالةالوطنيةلتسيَتالقرضادلصغر 

ANGEM 

  تشكل2004جانفي  22 ادلؤرخ يف 14-04أنشئت دبوجب ادلرسـو التنفيذي رقم
أداةلتجسيدسياسةاحلكومةفيماؼلصمحاربةالفقرواذلشاشةمنخاللتقدؽلالتمويالدلصغرللمشاريع،خاصةالنسوية،وىي

 .ربتوصايةوزارةالتضامنالوطنيواألسرةوقضاايادلرأة
الوكالةالوطنيةلتطويرادلؤسسااتلصغَتةوادلتوسطة 

AND-PME 

 من اجل 2005 ماي 03 ادلؤرخ يف 165-05أنشئت دبوجب ادلرسـو التنفيذي رقم 
اصلازدراساربولفروعقطاعااتلنشاطااتالقتصاديةوادلذكرااتلظرفيةالدورية؛مجعواستغاللونشرمعلوماسبحددةفيميداننشاط

 ادلؤسسااتلصغَتةوادلتوسطة
الوكالةالوطنيةللوساطةوالضبطالعقاري 

ANIREF 

 2007 ابريل 23 ادلؤرخ يف 119-07أنشئت دبوجب ادلرسـو التنفيذي رقم 
وىيمؤسسةعموميةذاتطابعصناعيوذباري،تعمل 

علىجمعادلعلومااتدلتعلقةابلعرضوالطلبالعقاريوتقدؽلهاإلىالسلطااتلعمومية؛إعداد جدوألسعارالعقار 
 .االقتصادي؛وضعبنكللمعطياربوالألصواللعقاريةربتتصرفادلستثمرين

  .93-92,ص.منرية سالمي ،يوسف قريشي ، مرجع سابق ص:من إعداد الباحثات ابالعتماد على: ادلصدر 

 اجلمعيات الداعمة للمقاوالتية النسوية ابجلزائر (4

إىل جانب األجهزة الداعمة للمقاوالتية النسوية والصناعات التقليدية يف اجلزائر، تنشط العديد من اجلمعيات اليت تدعم النشاط 
 1:النسوي يف رلاؿ الصناعة التقليدية واحلرؼ أعلها

 
 مجعيةالسيدااتجلزائرايترئيسااتدلؤسسات (4-1

 :من بُت أىدافهاو1993مت أتسيسها سنة 
 ربديدوتثمينإمكانياتومعارفالنساءرئيسااتدلؤسساتفيجميعمجاالاتلنشاط؛ -

 دعمومساندةمشاريعإنشاءادلؤسسااتلنسوية،منخالدلنحهمادلعلومات،التوجيهوالنصح؛ -

 ربديدإمكانيااتلرعاية،فرصادلناولة،إعادةإطالقاألعمالواالستثمارات؛ -

 تنظيمدوراتتكوينيةحسبالطلبواحتياجااتلنساءادلقاوالت،البحثعنإمكانيةسبوياللنساءمنطرفماضليالقروضعلىادلستواىلوطنيواخلارجي؛ -

 .تنظيمادللتقياربوالدلقاوالتيةالنسويةوادلشاركةفيمختلفالتظاىرااتلوطنيةوالدولية -
 مجعيةاجلزائراياتدلسرياتوسيدااتألعمال (4-2

تسعى ما ىدفها تشجيععضويةسيدااتألعماؿ فيالغرفةالتجاريةوادلهنيةواجلمعيااتلتجارية، ؾ2005أنشئتفي عاـ 
فيأعماذلنالتجاريةادلتزايدة كما هتنإلىتوفَتإمكانياذبديدةلسيدااتألعمالوأصحاابدلهنالصغَتةاجلزائرايتلربطهنبعادلاألعمالومساعد

هتدفاجلمعيةإلىإنشاءأطرفكرية،تدريبسيدااتألعمالعلىاستخدامأدواذبديدةلإلدارة،وإنشاءشبكةلتبادالخلرباتوادلعارؼ، 
إذأانلتواصلبينسيدااتألعمالوتبادالخلرباتوادلعارفمنشأهنأنيؤدإيلىتحسينالتعاونورفعمستواىدلشاركةعلىالصعيدالوطنيوالدوليفيآنواحد،كماقامتا

 .جلمعيةبتنظيمالعديدمناللقاءاتوادلؤسبرااتلوطنيةوالدوليةحوالدلقاوالتيةالنسوية
 

 واقع ادلقاوالتية النسوية يف رلال احلرف ابدلغرب: احملور الثالث
 :واقع قطاع الصناعات التقليدية ابدلغرب (1

 : 1ؽلتاز ادلغرب بتنوع الصناعة التقليدية  نذكر منها مايلي
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  تشتهر بو مدينة الصويرة و ؽلثل مادة أولية ىامة هبا:صناعة اخلشب -
صناعة التحف و األواين النحاسية مشهورة جدا ابدلغرب و ال ؼللو بيت مغريب منها و يعد ادلغرب من بُت : النحاس -

الدوؿ اليت تويل اىتماما كبَتا بصناعة األواين و ادلستلزمات ادلعدنية ذات الطابع األصيل و مدينة فاس أتيت يف قائمة 
 .ادلدف ادلنتجة تليها مراكش

  تشتهر هبا مدينة أسفي و تصدرت ادلرتبة األوىل على مستوى ادلغرب يف صناعة اخلزؼ:فن اخلزف و الفخار -
و ىو من ادلقتنيات الضرورية اليت تعرب عن األصالة " الشربيل"أو "البلغة"و ادلعروؼ بػ: صنع احلذاء ادلغريب التقليدي -

ادلغربية سواء للرجاؿ أو النساء ال يكاد ؼللو سوؽ شعيب أو عصري من البليغة و ىو يعرب عن الوقار يف ادلغرب أشهر 
 .ادلدف ادلعروفة هبذه احلرفة فاس و مراكش

مارس  30، ادلوقع بتاريخ 2021 الوطنية للتكوين ادلهٍت  للصناعة التقليدية يف أفق اإلسًتاتيجيةبرانمج - إطار تنفيذ عقديف
، ونظرا لألعلية اليت يلعبها التكوين ابلتدرج ادلهٍت يف تطوير وتنمية سلتلف حرؼ الصناعة التقليدية، والنجاح الذي حققتو 2016

، مع غرؼ الصناعة 2021-2016اتفاقية شراكة للتدرج ادلهٍت برسم  12التوقيع على مت االتفاقيات السابقة للتدرج ادلهٍت، 
 .التقليدية

 52.490وهتدؼ ىذه االتفاقية إىل تعبئة كل ادلوارد الضرورية لتحقيق اذلدؼ ادلسطر يف عقد الربانمج ادلذكور   وادلتعلق بتكوين 
شااب وشابة يف حرؼ الصناعة التقليدية، عرب ظلط التكوين ابلتدرج ادلهٍت موزعُت على مجيع جهات ادلملكة، وذلك من خالؿ  

  2 .مقاربة تشاركية مع غرؼ  الصناعة التقليدية

لتنمية قطاع الصناعة التقليدية، مت وضع ورش لدعم ادلقاوالت  2015ادلنبثق عن رؤية  2015-2006 عقد الربانمج ابإلضافة إىل
  .االصغرى وادلتوسطة النشيطة ابلقطاع هبدؼ ربسُت أدائها وتنافسيتو

تقدمي الدعم التقٍت للمقاولة دبساعلة الدولة يف سبويل خربات مدققة تتعلق بتطوير مناىج تدبَت ادلقاولة وأنظمة إنتاجها بـ ادلواكبة تتو
 . الوكالة الوطنية للنهوض ابدلقاولة الصغرى وادلتوسطةلدىوذلك يف إطار برامج الدعم ادلتوفرة 

 3:متومن بُت التدابَت ادلوجهة ذلذا القطاع 
إصلاز دراسة لوضع حصيلة ورش دعم ادلقاوالت الصغرى وادلتوسطة بقطاع الصناعة التقليدية وربديد منهجية جديدة دلواكبتها - 

 بتنسيق مع ادلهنيُت والوكالة الوطنية للنهوض ابدلقاوالت الصغرى وادلتوسطة،
إصلاز دراسة ودعم تقٍت إلحداث خالاي جهوية دلواكبة الصناع ذوي مؤىالت وحاملي ادلشاريع يف قطاع الصناعة التقليدية - 

 .إلحداث مقاوالت صغرى ومتوسطة
 4:كما سيتم مستقبل ازباذ تدابَت أخرى متثملة يف 

بلورة وتنفيذ برانمج قطاعي يف إطار منهجية جديدة دلواكبة ادلقاوالت بقطاع الصناعة التقليدية، بشراكة مع الوكالة الوطنية - 
 للنهوض ابدلقاوالت الصغرى وادلتوسطة وادلهنيُت، 
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مصاحبة الصناع التقليديُت الراغبُت يف إحداث مقاوالت عن طريق اخلالاي اجلهوية للمواكبة ادلتواجدة دبديرايت الصناعة - 
  .تطواف- مكناس- فاس- الرابط- الدار البيضاء- مراكش- أكادير: التقليدية التالية

:ابإلضافة اىل
1
 

 ذبميع النساء  يف تعاونيات و مقاوالت صغَتة و تزويدىا ابدلساعدة و التكوين الضروري- 
 تسهيل حصوؿ النساء ادلقاوالت على القروض الصغرى -
 خفض تكلفة ادلنتج احلريف خاصة مادتو األولية-

لعرض ادلنتجات النسائية ابدلنطقتُت والتعريف هبا و تسهيل رواجها وجعلها "زاويةسايس"و"بزو"الشروع يف اصلاز قريتُت بكل من - 
 .فضاء لتأطَت صانعات وتكوينهن و مساعدهتن على التجديد واالبداع لتوسيع رلاؿ استعماؿ ادلنتج التقليدي

 :واقع ادلقاوالتية النسوية يف ادلغرب (2
 يف الوسط احلضري و تشغل ما نسبتو % 25.9و يف الريف % 59سبثل ادلرأة ادلغربية ثلث القوة العاملة ابدلغرب حيث سبثل نسبة 

 يف القطاع أخلدمايت وىذه ادلساعلة نتيجة ازباذ بعض اإلجراءات القانونية اليت % 47ابلصناعة و الصناعة التقليدية و % 44
 2:مت تسطَت إسًتاتيجية هتدؼ إىل 2005ومنذ . منحت ادلرأة نوعا من احلماية

 تشجيع اشًتاؾ النساء يف مناصب ادلسؤولية و القرار؛- 
 الرفع من نسبة سبثيل النساء يف اذليئات ادلنتخبة؛- 
 تشجيع خلق ادلقاوالتية النسائية؛- 
 زلاربة العنف ذباه النساء و األطفاؿ؛- 
 زلاربة النمطية و نشر ثقافة ادلساواة؛- 
 .دعم ادلؤسسات وادلراكز اخلاصة ابلنساء و توسيع ادلراكز ادلتعددة الوظائف- 

 3:أنواع للنساء ادلقاوالت ابدلغرب 7ؽلكن أف ظليز بُت 
 .ىن فتيات ورثن االستعداد لدخوؿ ادلقاوالتية من خالؿ ما قدمو ذلن احمليط العائلي من دعم: فتيات العائالت ادلقاولة -

 دخلت رلاؿ مقاوالتية لتمتعهن بشخصية قوية ليثبنت وجودىن:نساء الصناعات الصغرية و ادلتوسطة -

 من أجل ترقية و ضماف اندماجهن االقتصادي واالجتماعي ودخوذلن عامل النساء اللوايت ميارسن أنشطة تدر عوائد -
ادلقاوالتية ينبع من مبادرهتن الفردية ويتمتعن غالبا دبستوى معُت من التعليم أو التكوين أو استفدف من سبويل  ودعم زليط 

 .مشجع إىل حد ما

أو ادلتخصصات يف تقدمي اخلدمات وىن على األرجح شاابت ػلملن شهادات جامعية فضلن ذبسيد نساء ادلهن احلرة -
 .مشاريع العمر اعتمادا على كفاءهتن األكادؽلية

 يف الصناعات التقليدية كاخلياطة مثال يلجأف إىل امتهاف ىذه احلرؼ دلواجهة مالكات ادلؤسسات الصغرية وادلصغرة -
 صعوابت احلياة اخلاصة 
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 يتمتعن خبربة كبَتة يف األعماؿ التجارية و مستوى معُت من االستقاللية ادلالية و ادلهنية قدرهتن على :النساء التاجرات -
 .التفاوض و الثقة سبثل ورقتهن الراحبة و مؤىل صلاحهن

 ىن نساء مل يتوفر لديهن خيار ازباذ القرار دخوؿ عامل ادلقاوالتية ولكن فرض عليهن ":البقاء على قيد احلياة"نساء  -
 .لظروؼ عائلية كزواج ، طالؽ

خاصة دلا أصبحت  ( معدؿ ادلؤسسات النسوية%13)تؤكد بعض الدراسات ابف ادلرأة ادلقاولة يف ادلغرب يف تطور مستمر و
تستفيد من ادلساعدات األجنبية والدولية، شلا وفر ذلا االستفادة من اخلربات األجنبية كما حصلت ادلرأة ادلغربية على برامج تكوينية 

من طرؼ مجعيات اسبانية وصندوؽ األمم ادلتحدة اخلاص بدعم ادلرأة، إذ يعود الفضل يف ىذا للمساعدة اليت تقدمها اجلمعية 
ادلغربية للمقاوالت اليت تبحث عن آفاؽ جديدة لتطوير وإظهار ادلرأة ادلقاولة ادلغربية للعامل أمجع وتعزيز قدراهتا التنافسية وتنشر 

أما عن . الروح ادلقاوالتية لديها، كما تعمل ىذه اجلمعية على إظهار ادلرأة ادلقاولة من خالؿ الندوات والصالوانت اجلهوية والدولية
أسباب شلارسة ادلرأة للمقاولة يف ادلغرب فَتجع ابلدرجة األوىل إىل العائد الضعيف لألسر مث انعداـ فرص العمل إضافة إىل الرغبة يف 

 1إثبات الذات وربقيق الثراء والقوة 
يف ادلائة فقط، لكن العدد يف تزايد مستمر، بفضل التدابَت اليت ازبذهتا الدولة، يف 11تشكل ادلقاوالت النسائية يف ادلغرب نسبة "

السنوات العشر األخَتة، لتعزيز دور ادلرأة يف مجيع القطاعات، سواء على الصعيد االقتصادي أو السياسي أو االجتماعي، ما 
ساىم يف زايدة عدد النساء رئيسات ادلقاوالت 

يف ادلائة منها تبقى مقاوالت صغَتة، وىو ما يقلل من فرص 70ورغم التطور النسيب لعدد ادلقاوالت النسائية، إال أف حوايل 
قاوالت، حسب .  حصوذلا على التمويل

م
، الوصوؿ إىل التمويل «مجعية النساء رئيسات ادلقاوالت ابدلغرب»ويتعذر على ىؤالء ادل

قاوالت لفرض أنفسهن داخل النسيج االقتصادي الوطٍت، ونطرح، 
م
واألسواؽ، والتكويننعرض الصعوابت اليت تواجهها الكثَت من ادل

نساء »ويف ىذا الصدد، نعرض اقًتاحات مجعية . ابدلوازاة مع ذلك، احللوؿ الكفيلة بتسريع الدينامية ادلقاوالتية النسائية يف ادلغرب
. ، اليت تعمل من أجل تشجيع ادلقاوالت النسائية وتشجيع النساء على خلق شركاهتن اخلاصة يف ادلستقبل«مقاوالت ادلغرب

، اليت تشكل فضاء لدعم ادلبادرات الفردية، خصوصا حاملي «مجعية الرابط مبادرة»ونتحدث إىل رشيدة يعقويب كانوين، رئيسة 
مجعية النساء ادلقاوالت ».  ادلشاريع، الذين ليست ذلم إمكانية خللق مقاوالهتم أو ضماانت للولوج إىل التمويالت البنكية

، على تشجيع ادلقاولة النسائية والرفع من وجود ادلرأة ادلقاولة يف رلالس اإلدارات يف 2000، اليت تعمل، منذ سنة «ابدلغرب
وىي مجعية، ذلا فروع يف عدد من ادلدف ادلغربية، ساعلت إىل حدود اليـو يف خلق . ادلغرب، إىل جانب تشجيع ادلقاوالت الشاابت

وارتباطا ابدلوضوع، تشَت أرقاـ رمسية، أف رلموع ادلشاريع النسوية، اليت منحت ترخيصا إلحداث تعاونيات يف . مقاولة550حوايل 
تعاونية نسائية، 58إطار القانوف ادلتعلق بتحديد النظاـ األساسي العاـ للتعاونيات، خالؿ ثالثة أشهر من السنة ادلاضية، حوايل 

 2".تعاونية290يف ادلائة من رلموع التعاونيات احملدثة يف تلك الفًتة، البالغ عددىا 20أي بنسبة 

 
 زلاولة تقييم التجربة اجلزائرية وادلغربية يف رلال ادلقاوالتية النسوية: احملور الرابع
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يهدؼ إىل الرفع من عدد ادلؤسساتوادلؤسسات ادلصغرة اليت "نساء من أجل النمو"مشروع استفادت كل من اجلزائر وادلغرب من 
ىذا الربانمج الذي ، من رلموع ادلؤسسات ادلنشأة يف منطقة ادلغرب العريب%12تسَتىا النساء والذي ال يتعدى نسبة 

 يف تسيَت مؤسساهتن من خالؿ تعزيز طاقات مقدمي اخلدمات الذين امرأة1.200شهرا يتضمن دعم ومتابعة حوايل 12يدـو
وتستفيد من ىذا ادلشروع مؤسسات عمومية مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل ، يرافقوف أصحاب ادلشاريع وادلؤسسات الصغَتة

الشباب والوكالة الوطنية لتسيَت القرض ادلصغر والصندوؽ الوطٍت للتأمُت على البطالة وكذا ادلديرية العامة للمؤسسات الصغَتة 
كما يشمل ىذا الربانمج الذي سبولو كتابة الدولة األمريكية مؤسسات خاصة ومجعيات مثل .وادلتوسطة وغرؼ الصناعات احلرفية

وقد مت ، الكونفيدرالية العامة للمقاولُت اجلزائريُت ومجعية النساء الناشطات يف االقتصاد األخضر واجلمعية الوطنية نساء وتنمية ريفية
ومن ، تنصيب جلنة استشارية تضم رلموع ىذه ادلؤسسات من أجل ادلبادرة بتفكَت وتبٍت أفضل مقاربة لتطوير ادلقاوالتية النسوية

اليت ىي عبارة عن دليل موجو للمؤسسات " فاموس"ذبذر اإلشارة إىل أداة " نساء من أجل النمو"بُت األعماؿ ادلقررة يف برانمج 
ويف ىذا السياؽ  ، العمومية واخلاصة ادلعنية هبدؼ تكييف وربسُت اخلدمات ادلقدمة للمؤسسات ادلسَتة من طرؼ النساء والرجاؿ

لتلك ادلؤسسات قصد سبكينها من التعرؼ عليها واالستجابة أحسن " فاموس"خصصت منظمة العمل الدولية تكوينا يف أداة
 .1"دلتطلبات النساء ادلقاوالت

ومن خالؿ ما سبق مت الوصوؿ إىل رلموعة من نقاط التشابو واالختالؼ يف ما ؼلص ادلقاوالتية النسوية يف رلاؿ الصناعة التقليدية 
 :ابجلزائر وادلغرب واليت سبثلت يف

 
 

 أوجو التشابو: 

الصناعة التقليدية قطاع اسًتاتيجي ىاـ و يقًتف ابلسياحة وكال البلدين يولياف اىتماما  كبَت لو و يساعلاف بدعمو من  -
 أجل ترقيتو و تطويره؛

 تتنوع الصناعة التقليدية بكال البلدين  وتعرفاف انتشارا  جغرافيا واسعا  فكل منطقة تشتهر بنوع معُت؛ -

للمقاوالتية النسوية  اىتماـ واضح يف كل من ادلغرب واجلزائر وما يؤكد ذلك ىو نسبة مشاركة ادلرأة يف األعماؿ  -
 والصناعة واخلدمات وتعرؼ ىذه النسبة ارتفاعا خاصا مع آليات الدعم ادلرفقة؛

ىناؾ برامج مسطرة من طرؼ البلدين ورؤية إسًتاتيجية  ذلذا القطاع بصفة عامة مع عدـ االستغناء عن ادلقاوالتية  -
 النسوية واعتبارىا عنصر أساسي يف صلاح ىذه اإلسًتاتيجية؛

 .مشروع منظمة العمل الدولية ىو مشروع مغاريب استفادات منو كل من اجلزائر وادلغرب -

 أوجو االختالف: 

إآنليات الدعم وادلرافقة خاصة ادلالية يف ادلغرب رغم دورىا يف دعم احلرفيات و احلرفيُت إالأهنا تبقى نسبتها اقل من -
ادلوجودة يف اجلزائر ونقصد بذلك القروض ادلقدمة واألغلفة ادلالية ادلساعدة ذلم وىذا مايؤكد اعتماد احلرفيات على  

 سبويلهن الذايت يف اغلب األحياف؛
ادلقاوالتية النسوية يف اجلزائر ادلتعلقةدبجاؿ الصناعة التقليدية تعترب نشاطا مساعدا، لكن يف ادلغرب يعترب ركيزة ضرورية -

جدا وىذا الرتفاع نسبة النساء احلرفيات يف ادلغرب واعتمادىن على أنفسهن وسبويلهن الذايت،  فعائدات السياحة 
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ما يف اجلزائر فاقتصادىا الزاؿ يعتمد على احملروقات ويف اآلونة األخَتة ألوالصناعة التقليدية ابدلغرب سبثل أىم ادلدا خي
أصبح االىتماـ أكثرابلبدائل اليت ؽلكن أف تغطي حاجيات الدولة رغم زلاوالهتا اجلادة يف تنمية قطاعات خارج 

 .احملروقات
كل دولة ظلط معُت يف التعامل ابإلسًتاتيجية اليت تناسبها و اذلدؼ الذي تسعى من اجل بلوغو حسب إمكانياهتا ؿ- 

 .وظروفها
 خامتة

يعترب دور ادلرأة يف رلاؿ ادلقاوالتية واألعماؿ بصفة عامة ودورىا الدعم يف رلاؿ احلرؼ والصناعة التقليدية مهما للغاية، فاجلزائر 
تعطي أعلية لذلك وتوفر الدعم وادلرافقة ذلن شلا ينعكس إغلااب على القطاع اما ادلغرب فال زبتلف كثَتا يف رعايتها ذلذه الشرػلة 

 واحلرؼ والدراسة بصفة عامة تثبت مدى سعي كل من اجلزائر و ادلغرب يف دعم قطاع ةاذلامة من اجملتمع يف رلاؿ الصناعة التقليدي
الصناعة التقليدية واحلرؼ كوهنا قطاع اسًتاتيجي ىاـ ومتعلق ابلسياحة من خالؿ تكوين و سبويل مرافقة احلرفيُت واحلرفيات على 

 .حد سواء
يف هناية ىذه الدراسة ارأتينا تقدمي مجلة من ادلقًتحات اليت زبص ادلقاولة النسوية اجلزائرية بشكل خاص، وادلقاولة النسوية بشكل 

 :عاـ، من بينها
توعية ادلرأة أبعلية نشاط ادلقاوالتية ومساعلتو يف ترقيتها وضماف اندماجها يف احلياة االقتصادية واالجتماعية وحىت السياسية، إذ  -

 سبنحها ادلقاوالتية االستقاللية والقدرة الكافية على ازباذ القرارات اليت تتعلق هبا ودبستخدميها ومستقبل ادلقاولة بشكل عاـ؛
سبكُت ادلرأة من اكتساب روح ادلقاولة من خالؿ إاتحة برامج تكوينية سلتلفة خصوصا تلك ادلتعلقة بكيفيات التسيَت والتنظيم  -

 والتعامل مع سلتلف ادلشاكل اليت تواجهها والعمل على ابتكار وإغلاد احللوؿ ادلناسبة؛
تكوين شبكات للتواصل وإيصاؿ ادلعلومات وادلستجدات بشأف متطلبات الزابئن وما يستلـز ذلك من التحلي بروح اإلبداع  -

 واالبتكار لتلبية ىذه ادلتطلبات، والطرؽ احلديثة لإلدارة والتسيَت؛ 
مرافقة ادلقاوالت النسائية من خالؿ الدعم ادلايل وادلادي الذي تقدمو الدولة عرب أجهزة سلتلفة متخصصة يف خلق ادلؤسسات  -

 ودعم االستثمار
 ادلراجع
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