االستنتاجات:
خلصننن مننن دراسننن هننن ا الموضنننو ا االصننن الضنننرٌ ً اقتضنننت التحنننوال االقتصننن دٌ فنننً
العنننن ل  ,واالتجنننن العنننن لمً حننننو اصنننن اال ظمنننن الضننننرٌ ٌ المرتكنننن اس سنننن علننننى توسننننٌ
الوعنننن الضننننرٌ ً ,وترشننننٌد معنننند الضننننرٌ ,وت سننننٌ ال ظنننن الضننننرٌ ًٌ .سننننت د االصنننن
الضننننرٌ ً تحقٌنننن الكفنننن والعدالنننن  ,وٌشننننم اصنننن التشننننرٌع الضننننرٌ ٌ والج نننن االداري
والمجتم الضرٌ ً.
ل سننن للعنننرا  ,فننن االصننن الضنننرٌ ً لسننن 1991جننن لمواك ننن االصننن ح الم ت ٌننن مننن
ٌننن الثم ٌ ننن و داٌننن التسنننعٌ فنننً خضننن اال تقننن مننن اقتصننن د موجننن حنننو اقتصننن د السنننو
السننننننتثم ر وتسننننننرٌ ال مننننننو االقتصنننننن دي
نننننند الحنننننند منننننن العجنننننن المننننننوا ي وال ننننننو
ٌعت نننر االصننن الضنننرٌ ً فنننً العنننرا اصننن ح تننندرٌجٌ  ,حٌننن لننن تسنننتقر الضنننرا الم ثقننن
عننن االصننن لسننن  ,1991ا لننن تخلنننوا قنننوا ٌ الم لٌننن السننن وٌ التنننً تلننن سننن 1992النننى
ضنننرٌ ٌ وصننندور قننن و االجنننرا ا الضنننرٌ ٌ سننن  2002إلضننن ف النننى
ٌوم ننن مننن تعننندٌ
الت ظٌمٌننن لنننردار الضنننرٌ ٌ فنننً شنننك ا شننن مراكننن الضنننرا والمدٌرٌننن الع مننن
التعننندٌ
للمؤسس الك رى.

التوصيات:
نن ل ظر الننى ال تنن المتوصنن الٌ نن ا فنن خصننو ال ظنن الضننرٌ ً ,فنن ال حنن ٌضنن عنن
التوصننننٌ التننننً منننن الممكنننن ا تحسنننن منننن ادا هنننن ا ال ظنننن وجعلنننن فننننً مسننننتوى التحنننندٌ
االقتص دٌ -:
 -1العمننن علنننى ا عننن الج ننن اال تننن جً ,وتنننوفٌر م ننن اكثنننر م مننن ل سنننتثم ر إ الننن القٌنننود
االدارٌ  ,وال كٌ وفً لك احدا للدخ والحد م ال ل وفر الضرا .
 -2العمنننن علننننى ٌنننن د ت ظننننٌ االقتصنننن د وت ٌننننر منننن االقتصنننن د المننننوا ي النننن ي ٌشننننو ٌنننن
االقتصنننن د ,واالجتمنننن  ,وٌ نننندر المننننوارد المننننراد نننن تحقٌنننن الم فعنننن الع منننن ألفننننراد المجتمنننن
و لنننك عننن رٌننن وضننن ظننن اع منننً لمراق ننن االسنننوا ت ظنننٌ دورا تو ٌننن ننند ضنننم
شنننننف فٌ الم ننننن دال تسنننننرٌ مسننننن ر االصننننن ح االقتصننننن دٌ لتوسنننننٌ االسنننننتثم ر وا عننننن
االقتص د وه غر توجٌ التشغٌ حو االقتص د الرسمً.
االقتصننننن د
 -3العمنننن علنننننى جعنننن ال ظننننن الضننننرٌ ً ٌضنننننم االخضنننن الضنننننرٌ ً ل شنننن
للنننندخو فننننً شنننن
المننننوا ي منننن اجنننن تحقٌنننن العدالنننن الضننننرٌ ٌ وتوجٌنننن هنننن ال شنننن
االقتص د الرسمً.
 -4تفعٌنننن ال ظنننن الضنننننرٌ ً للحنننند منننن الت نننننر والغنننن الضننننرٌ ً وللتخفٌننننن منننن خسننننن ر
الخ ٌ نننن العمومٌنننن فعنننن هنننن الظنننن هر  ,و ٌنننن د فع لٌنننن الفننننر المختل نننن ضننننرا  ,جمنننن رك,
تج ر .
 -5تكثٌنننن عملٌنننن ت نننن د المعلومنننن الخ صنننن نننن لمكلفٌ و شنننن ت المختلفنننن علننننى المسننننتوى
الننننو ً والنننندولً صننننف دورٌنننن  ,قصنننند اسننننتغ ل علننننى حننننو كفٌنننن إعنننن د نننن االسنننن
الصنننحٌح للوعننن الضنننرٌ ً ,والننن ا ال نننوك رسننن اي معلومننن فٌمننن ٌخننن حركننن حسننن
المتع ملٌ الى االدار الضرٌ ٌ .
 -6ت نننوٌر االدا الخنننندم تً ألعنننوا الضننننرا مننن خنننن تعمٌننن المعنننن ر ظرٌننن وت ٌقٌنننن ,
نننند الننننتحك تق ٌنننن فننننً ضنننن وتحدٌنننند اسنننن الضننننرٌ وكنننن لك ٌنننن د التحصننننٌ الضننننرٌ ً
,فضنننن عنننن وجننننو تحسننننٌ الشننننرو الموضننننوعٌ لعمنننن اعننننوا الضننننرا  ,ظننننرا للتنننندخ
الضرٌ ً والشرو الموضوعٌ لألعوا .
الك ٌر ٌ ا ج االص
ٌنننن د االعننننن
 -7العمنننن علنننننى رفننننن الننننوعً الضنننننرٌ ً للمكلفنننننٌ
واالٌ الدراسٌ  ,وتفعٌ م دأ العدال الضرٌ ٌ والرش د فً اال ف الع .
 -8العمننن علنننى توسنننٌ الم ننن واالختص صننن المحلٌننن ,ومت ل ننن
للموا ٌ واشراك الجم ع المحلٌ فً التحك والرق على فق ت .

الم شنننننورا والننننندورٌ

تحسنننٌ الخننندم

المقدمننن

ٌ -9ننن د تحننندٌ تق ٌننن الجم عننن المحلٌننن ,عننن رٌننن تعمنننٌ وتفعٌننن اسنننتعم الحوسننن ,
و ٌنننن د ت هٌنننن موظفٌ نننن ,واشننننراك الكفنننن ا منننن خرٌجننننً الج معنننن والمنننندار العلٌنننن فننننً
عملٌ التسٌٌر.
ٌ -11ننن د اشنننراك الجم عننن المحلٌننن وجعل ننن فننن ع مننن االدار المرك ٌننن ,تحمننن المسنننؤولٌ
والم نننن فننننً المجننننن الضننننرٌ ً ,منننن اجننننن تحسننننٌ عملٌنننن التحصنننننٌ تخفٌنننن االجنننننرا ا
وسرع الفص فً الم ع الضرٌ ٌ .
 -11كنننن لك ٌسنننن ه العمنننن علننننى اعنننن د تو ٌنننن النننندخ الننننو ً جغرافٌنننن فننننً تعمننننٌ الت مٌنننن
النننو ,وفنننً لنننك التخفٌننن مننن حننند التفننن و فنننً االٌنننرادا
االقتصننن دٌ علنننى مختلننن م ننن
المحروم .
الضرٌ ٌ التً تع ٌ الم
 -12تعنننندٌ التشننننرٌع الضننننرٌ ٌ لتقنننندٌر المع ملنننن الضننننرٌ ٌ الم منننن لظننننرو وخصنننن
صننننفق التجنننن ر االلكترو ٌنننن وت نننننوٌر االدار الضننننرٌ ٌ شننننرٌ وم دٌننننن علننننى ال حننننو الننننن ي
ٌمك نننن منننن التع منننن منننن الت ننننورا التك ولوجٌنننن  ,منننن ٌضننننم ٌنننن د فع لٌنننن وكفنننن العمنننن
الضرٌ ً.
 -13تشنننننجٌ التوسننننن فنننننً راعننننن الغ ننننن للمح فظننننن علنننننى ال ٌ ننننن ,والتوسننننن فنننننً فنننننر
ال ٌ ٌنننن  ,وفننننر غرامنننن علننننى مخنننن لفً قواعنننند حم ٌنننن ال ٌ نننن تت سنننن ودرجنننن
الضننننرا
المخ لف .

