
  

ًىظم مختبر القاهون العام والعلوم السياسيت بكليت العلوم القاهوهيت 

وطىيت عن بعد عبر والاقتصادًت والاجتماعيت بوجدة هدوة علميت 

 :التأطير املرئي في موضوع

 النموذجتأثيرات جائحة كورونا على بلورة "

 "التنموي الجديد

 مساء) (19hابتداء من الساعت السابعت  0202ًوليوز  81السبت وذلك ًوم 

 

 

 د. محمد الوزاوي؛ ●

 د. امين جمال الدًن؛ ●

 د. زهر الدًن الطيبي؛ ●

 د. محمد بوبوش؛ ●

 ذ. مصطفى البوداوي؛ ●

 ذ. أًىاو عبد الكريم. ●

 

 اللجىت املىظمت



 أرضية الندوة

اجخاحذ بالدها مثل بقيت دول العالم وباء لم جقخصس خطىزجه على الاوظان فقط بل 

والىفظيت، زغم  امخدث جداعياجه على اإلاىظىمت الاجخماعيت والاقخصادًت والصحيت

زقب  الاحخباض الحسازي،)الظىاهس الطبيعيت والاًكىلىجيت  ؤلاًجابياث التي صاحبذ بعض

 ألاوشون، جلىر الهىاء....(.

الحكىمت اإلاغسبيت بخىجيهاث ملكيت طدًدة مجمىعت مً ؤلاجساءاث  اجخرثوإلاىاجهخه 

ت والخدابير الاطخعجاليت هدفها حماًت ألامً الصحي للمىاطً اإلاغسبي وجعلها فىق  الاحتراٍش

ت  كل اعخباز، أهمها إعالن حالت الطىازئ وفسض الحجس الصحي، وإغالق الحدود البًر

ت، ىاجهت لخاص بخدبير جااحت فيروض كىزوها إلادار الصىدوق امع إح والجىٍت والبحٍس

 آلازاز الاجخماعيت والاقخصادًت التي خلفها ؤلاعالن عً ؤلاجساءاث والخدابير اإلاركىزة.

وفي هرا الظياق كان مً اإلاىطقي على لجىت صياغت الىمىذج الخىمىي الجدًد، أن 

 اإلاظخجدةخالام هخااجها الظسوف حعيد الىظس في العمل الري أهجصجه قبل ظهىز الجااحت ل

الري باث ٌعسف الخازجي،  و أالداخلي  ٌعسفها طىاء على اإلاظخىي التي أصبح اإلاغسب 

 اباث خطيرة على الىمىذج الخىمىي.اضطس 

اللجىت الخاصت بالىمىذج الخىمىي الجدًد أن جسفع جصىزها كان على  ولئن 

ه أصبح ذلك غير بخصىصه على أهظاز جاللت اإلالك هصسه هللا في شهس ًىهيى الحالي، فإه

والتي حظخىجب حعميق  ،ض عً الخحدًاث التي فسضتها هره الجااحتخممكً هظسا إلاا جم



إلاطسوحت، ومً هىا جاء طلبها الىقاش بشأنها وإعادة جسجيب القطاعاث وفق ألاولياث ا

 هصسه هللا لخمدًد فترة عملها طخت أشهس إضافيت، والتي هالذ اإلاىافقت الظاميت لعاهل البالد

وما زافقها مً  مخغيراث عاإلايت وجحىالث على ، قصد اطخحضاز جداعياث هره الجااحت

ج الخىمىي عىد بلىزة هرا الىمىذ وقعطيكىن لها بالخأكيد  ،اليظيج الاقخصادي الىطني

الجدًد، والري ًفسض التركيز على جأهيل العدًد مً القطاعاث الاقخصادًت مً أجل إعادة 

اهخعاش الاقخصاد الىطني، باإلضافت إلى العىاًت الشاملت بالقطاعاث الاجخماعيت وعلى زأطها 

وهى ما ًقخض ي جظافس الجهىد وحعبئت كل  ،الصحت والشغل والخضامً الاجخماعيالخعليم و 

ىازد اإلاخاحت عبر اجخاذ إجساءاث اطدشسافيت لخجاوش مخلفاث هره الظسفيت الصحيت، اإلا

 وإعداد همىذج جىمىي حكماحي واطدشسافي قاام على جدبير ألاشماث.

وفي ظل هرا الىضع طخكىن اللجىت الخاصت بإعداد الىمىذج الخىمىي الجدًد أمام 

قد جهخىا وفي حدود ؤلامكاهاث بعجملت مً الخحدًاث وؤلاشكاالث اإلاظخعصيت، طىحاول مً 

أطاجرة جامعيين ومخخصصين وخبراء، مً أجل جقدًم  ٌظاهم فيها، هدوة وطىيت عً بعد

كما قصد زفعها على أهظاز اللجىت،  قد حغري الخفكير العام للمظخقبل أفكاز ومقترحاث

 الجدًد.ًمكً أن جكىن لها صدي على عمل اللجىت عىد بلىزة وصياغت الىمىذج الخىمىي 

 : ألاجيتاإلاحاوز  فيهره الىدوة  مىضىعأن ًىصب  اإلاىظمت الجهتزجأث اوقد 

 باملغرب: جأثيراث جائحت كوروها على املجالين إلاجتماعي والاقتصادي املحور ألاول       

 وقيالجاهب القاهووي والحقاملحور الثاوي: جأثيراث جائحت كوروها على      

 



 

 

  

                     

    

 

 

 

 

 

                                 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكلمة االفتتاحية

 

 التسيير والتنسيق

 كلمة  

ن السٌد ٌاسب
 زغلول

رئٌس جامعة محمد 
 االول بوحدة

السٌد العذري عبد  

 القادر

العلوم عمٌد كلٌة 

القانونٌة واالقتصادٌة 

 بالنٌابة واالجتماعٌة

 بوجدة

السٌد زهر الدٌن 

 الطٌبً 

التعلٌم استاذ 

بكلٌة  العالً

 الحقوق وجدة

 الجلست الافتتاحيت

 كلمة  

 السٌد محمد الوزانً

مدٌر مخبر القانون 

العام والعلوم 

 السٌاسٌة



 

 

 

     

                             

                       

 

        

 

 

 

 

 

   

 

  

 

السٌد عبد 
 الباقً حسنً

المفتش الجهوي  
اعداد و للتعمٌر
 الوطنً التراب

والهندسة 
المعمارٌة بجهة 

  الشرق

 التوجٌهً اإلطار
 العامة للسٌاسة

 بعد ما مرحلة فً
كرونا جائحة  

السٌد بنطاهر 
 الهاشمً

التعلٌم العالً  استاذ
وجدة الحقوقكلٌة   

احتٌاجات مغرب ما 
بعد كرونا فً أفق 
النموذج التنموي 

  الجدٌد

 الجلسة العلمية األولى:                    

ما بعد    البعد االجتماعي واالقتصادي في النموذج التنموي الجديد
 جائحة كرونا

 رئٌس الجلسة

 التعلٌم العالًاستاذ 

 بكلٌة الحقوق وجدة

عبد السٌد 

 السالم الصدٌقً

وزٌر التشغٌل  

والشؤون االجتماعٌة 

 سابقا

 من ٌنتظر ماذا

 التنموي النموذج

 الجدٌد؟

السٌد أمٌن 
 النجار

مستشار رئٌس 
االتحاد العام 
لمقاوالت 
 المغرب

 جائحة عٌاتاتد
 على كورونا

  المغربٌة المقاولة

السٌد عبد 

 الجبار عراش
مكلف العمٌد النائب 

بالبحث العلمً كلٌة 

 .الحقوق بسطات

 التنموي جالنموذ
 والدروس بالمغرب

 تدبٌر من المستفادة
19 كوفٌد حةجائ  

الدكتور خالد 
 السراج

Chef de     service 
de medcine interne 

CHU/oujda 

Pandemie covid 
19 au 

Maroc :qu’a t-
on appris en 
matiere de 

soins ? 



 

 

 

                           

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ثانيةالجلسة العلمية ال                    

 في ظل أزمة جائحة كرونا والحقوقيالق انوني  البعد  

السٌد محمد 
 الوزانً

بر القانون تمدٌر مخ
العام والعلوم 

 السٌاسٌة

 االشكاالت
الدستورٌة 

 تنظٌمٌةالو
حالة ل

 الطورىء

السٌد أمٌن 
 جمال الدٌن

 التعلٌمأستاذ 
بكلٌة العالً 

 الحقوق وجدة

دور الفاعل  
السٌاسً فً 
تجاوز أزمة 

 جائحة كورونا

السٌد رضوان 
 زهرو

 استاذ التعلٌم
بكلٌة العالً 
عٌن  الحقوق

الشق الدار 
 البٌضاء

الجائحة: ودور 
الدولة فً 

  المرحلة القادمة

السٌد خالد 
 شٌات

العالً  استاذ التعلٌم 
 بكلٌة الحقوق وجدة

 الدولً الوضع
 جائحة بعد

 19 كوفٌد

عبد السٌد 
اللطٌف 
 الشنتوف

رئٌس نادي قضاة 
 المغرب

رئٌس االتحاد  بنائ
 العربً للقضاة

أستاذ زائر بكلٌات 
 الحقوق

رهانات المحكمة 
الرقمٌة كمتطلب 

للنموذج 
التنموي الجدٌد 
والحد من أثار 
 جائحة كورونا

مصطفى السٌد 
 البودانً

الرئٌس التنفٌذي 
للمركز المغربً 

للدراسات 
واألبحاث السٌوسو 

 قانونٌة بالرباط
إطار باإلدارة 

المركزٌة بوازرة 
إعداد التراب 

الوطنً والتعمٌر 
واإلسكان وسٌاسة 

 المدٌنة

تأثٌر فٌروس 
على  19كوفٌد 

قطاع التعمٌر 
 والعقار


