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 اٌّؼٙذ اٌٍّىٟ ٌٍذساعاخ اإلعرشاذ١د١ح

 إستراتيجياث الفاعليه في سيرورة اإلصالحاث بالمغرب

 2011أتش٠ً  21اٌشتاغ، فٟ 

 

 اإلؽىا١ٌح اٌؼاِح ٌٍذساعح

سغُ اٌؼذ٠ذ ِٓ اإلصالزاخ، ٌُ ٠رّىٓ اٌّغشب تؼذ ِٓ اٌم١اَ تاإللالع االلرصادٞ، وّا ٌُ ٠سغٓ إِىا١ٔاذٗ اٌرٕافغ١ح 

 . اٌؾاٍِح ػٍٝ اٌصؼ١ذ اٌؼاٌّٟ

 ٌّارا؟

 ؟(اٌرؾىً)ً٘ تغثة ذص١ُّ اإلصالزاخ  -1

 ً٘ تغثة ذٕف١ز٘ا؟ -2

 ؟(دساعح اٌرأث١ش)ً٘ تغثة غ١اب ذم١١ّٙا  -3

 اٌرٕاعك ت١ٓ وافح اإلصالزاخ؟ ً٘ تغثة غ١اب -4

 (.ِثذأ اٌغثث١ح اٌّؼمذج)ً٘ تغثة وً ٘زٖ اٌؼٛاًِ؟  -5

 (غ١ش د٠ّمشاؼ١ح)أعفً /ِٓ ٔٛع فٛق 2005وأد إصالزاخ ِا لثً 

 شكل تصميم اإلصالحاث االجتماعيت



 

 

 

 

 

 

  

 

 (تنازلي شكل) العمىدية اإلصالدات برنامج: 2 نمىرج

 دكىمية رؤية الملكي البرنامج

المصالخ تنازع دكىمية برامج  

المذني المجتمع فاعلىا العمىمية، الخذمات مستعملى المىاطنىن،  

 التوقف حقل

 مذلية جهىية وزارية
 ق

 ح



 مقاربت عه طريق إستراتيجياث الفاعليه

٠رُ اػرّاد اٌغ١اعاخ اٌؼ١ِّٛح اٌّرؼٍمح تاإلصالزاخ ِٓ ؼشف ِمشس٠ٓ ِؼ١ٕ١ٓ فٟ عٍُ عاِٟ ظّٓ اٌرغٍغً 

اٌٙشِٟ اإلداسٞ، ٌىٓ أؽخاصا آخش٠ٓ ِؼ١ٕ١ٓ ػٍٝ ِذٜ عٍغٍح أرماي اٌمشاساخ اٌّرؼٍمح تاإلصالذ اٌٛاخة 

 ِثً ٘زاِدّٛػاخ اٌّصاٌر داخً ِٚٓ اٌٙاَ إدسان أِاوٓ ِماِٚح اٌرغ١١ش ِٓ ؼشف تؼط اٌفاػ١ٍٓ ٚ. ذٕف١ز٘ا

 .  ٗأٚ خاسخاٌرغٍغً اٌٙشِٟ 

 حقل التوقفاث المؤسساتيت

ٔسٓ ٚاػْٛ تغٍغٍح اٌؼشال١ً ا١ٌٙى١ٍح واالخرالف ػٍٝ ِغرٜٛ ِشاوض اٌمشاس ٚاٌٙٛج اٌّٛخٛدج ت١ٓ سٚذ اٌمٛا١ٔٓ "

لا١ٔٛٔح ٌّساستح ِثً ٘زٖ ٚٔصٛصٙا، ِّا ٠ؤثش عٍثا ػٍٝ ذٕف١ز٘ا ٠ٕٚؼىظ تثػء إٔداص٘ا، ِغ غ١اب آ١ٌاخ 

 .٠2003ٕا٠ش  22خؽاب خالٌح اٌٍّه ِسّذ اٌغادط ػٕذ افرراذ اٌغٕح اٌمعائ١ح، أواد٠ش، فٟ " )...(. اٌّّاسعاخ

 ِٓ ُ٘ فاػٍٛ اٌرٛلف؟ 

 تحديد فاعلي اإلصالحاث

 :أ اٌفاػٍْٛ اٌّؤعغاذ١ْٛ

 اٌٍّى١ح، -1

 اٌسىِٛح، -2

 اٌٛصاساخ، -3

 .اٌدّاػاخ اٌٍّس١ح -4

 :١١ّٓؤعغاذاٌاٌفاػٍْٛ ؽثٗ  -ب

 اٌفاػٍْٛ االلرصاد٠ْٛ اٌخٛاؿ، -1

 األزضاب اٌغ١اع١ح، إٌماتاخ ا١ٌّٕٙح، -2

 . خّاػاخ اٌعغػ، دٚائش اٌرأث١ش ٚذساٌف اٌّصاٌر، اٌؾشواخ، إٌخ -3

 :ْٛاٌفاػٍْٛ غ١ش اٌّؤعغاذ١ -ج

 ، (خّؼ١اخ اٌّدرّغ اٌّذٟٔ)اٌفاػٍْٛ االخرّاػ١ْٛ  -1

 .(غ١ش اٌّذسٚع١ٓ)اٌذ١ٕ٠ْٛ اٌفاػٍْٛ  -2

 العىاصر االجتماعيت الموقفت لإلصالحاث

ٚتزٌه  ،إٔٙا ػٛاًِ ذسٛي دْٚ ٚلٛع ذأث١شاخ اإلصالزاخ اٌرٟ ٠شٚٔٙا ورغ١١شاخ ذٙذد ِصاٌسُٙ ٚاِر١اصاذُٙ"

ِٚغرمثٍٟ اٌغ١اعاخ ( اٌذٌٚح، اٌسىِٛح، اٌٛصاساخ، إٌخ)ذسرً ٘زٖ اٌؼٕاصش ِىأح اٌٛع١ػ ت١ٓ ٔاؽشٞ اإلصالذ 

 ." اٌؼ١ِّٛح، ُٚ٘ اٌّٛاؼْٕٛ، اٌؾشائر اٌٙؾح، ِغرخذِٛ اٌخذِاخ اٌؼ١ِّٛح، األٚساػ االلرصاد٠ح اٌىثشٜ، إٌخ

 (. ذ١د١اخ اٌفاػ١ٍٓإعرشا: 3دساعح اٌرٕافغ١ح اٌؾاٍِح، اٌّشزٍح : اٌّصذس)

 لعبت ورهان إستراتيجياث الفاعليه

  ٙاأٚ فؾٍاإلصالزاخ االخرّاػ١ح اعر١ؼاب ٌؼثح اٌفاػ١ٍٓ فٟ ِداي ٔداذ. 

  ذس١ًٍ ذفاػً ٚذشاتػ وً إعرشاذ١د١ح ذداٖ إعرشاذ١د١ح أٚ إعرشاذ١د١اخ أخشٜ ػٍٝ أعاط ِثادئ 

 ؛(ٔظاَ اإلصالزاخ)أٚ اٌرٕاصع /اٌرؼاْٚ ٚ

  ِضدٚخحاػرّاد ِٕٙد١ح: 



 ؛(اٌؼمٍٕح اٌدضئ١ح أٚ راذ١ح فاػٍٟ اإلصالذ)ِرفّٙح، ذغرٍضَ فُٙ إعرشاذ١د١ح اٌفاػ١ٍٓ ػٓ ؼش٠ك ذس١ًٍ ِٕؽمُٙ  -1

ِؾاسوح، ذؾًّ أوثش لذس ِغرؽاع ِٓ اٌفاػ١ٍٓ اٌّؤعغاذ١١ٓ ٚؽثٗ اٌّؤعغاذ١١ٓ ٚغ١ش اٌّؤعغاذ١١ٓ، اٌز٠ٓ  -2

 ٠ؼٍّْٛ ِٓ أخً اإلصالزاخ ٌٍشفغ ِٓ اٌثمح فٟ اٌّؤعغاخ،   

 استىتاجاث مؤقتت

 ؼاَ فٟ اإلصالزاخ اٌّؽثمح؛اٌذغاق اال غ١اب -1

 اإلصالزاخ؛ ِغٍغًرٕغ١ك ت١ٓ ِخرٍف اٌفاػ١ٍٓ فٟ اٌ غ١اب -2

 ىاف١ح ت١ٓ اٌفاػ١ٍٓ اٌّؤعغاذ١١ٓ ٚغ١ش اٌّؤعغاذ١١ٓ؛اٌّؾاٚساخ اٌ غ١اب -3

 غ١اب ٍِسٛؾ فٟ ِداي اٌسىاِح اٌد١ذج؛ -4

 .  ٠ؤدٞ ِدّٛع ٘زٖ اٌؼٛاًِ إٌٝ ذفىه اإلصالزاخ -5

 و١ف ٠ّىٓ ِٛاخٙح رٌه؟

 شروط وجاح اإلصالحاث

 :ٕ٘ان أستؼح ؽشٚغ ظشٚس٠ح ٌعّاْ ٔداذ اإلصالزاخ، ٟٚ٘

 اٌفاػ١ٍٓ اٌّؤعغاذ١١ٓ ٚؽثٗ اٌّؤعغاذ١١ٓ ٚغ١ش اٌّؤعغاذ١١ٓ؛ اػرّاد ؼش٠مح االعرّاع ٚاٌرؾاٚس فٟ ِا ت١ٓ -1

اٌرؾخ١صاخ اٌرشات١ح ٚاٌٛؼ١ٕح اٌّغاّ٘ح، ٌٚداْ : ِثاي)االػرثاس اٌسم١مٟ ٌٕرائح االعرؾاساخ اٌّٛاؼٕح  -2

أعفً /فٛق)ِضدٚخح ذصاػذ٠ح ٚذٕاص١ٌح ٚفك ٌؾىً اٌرص١ُّ االٔذِاخٟ اٌزٞ ٠شذىض ػٍٝ زشوح ( اٌرؾاٚس

 ؛   (فٛق/ٚأعفً

 اٌم١اَ تؼ١ٍّاخ ذم١١ُ ِٕٙد١ح اإلصالزاخ اٌداس٠ح ٚإٌّدضج؛ -3

 .    ازرشاَ تشِدح اإلصالزاخ -4

 الـــــشـــكـــر

 ،(اإلداسج ٚاٌّٛظفْٛ)ألػعاء اٌّؼٙذ اٌٛؼٕٟ ٌٍذساعاخ اإلعرشاذ١د١ح  -

 ،)...("اٌرٕافغ١ح اٌؾاٍِح "فش٠ك  ألػعاء -

  .ٌد١ّغ اٌساظش٠ٓ -

 


