
   
  

 
 الشعبية الديمقرطية الجزائرية  الجمهورية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 –البويرة  –جامعة أكلي محند أولحاج 

 كلية الحقوق والعلوم السياسة 
وبالتعاون مع / مخبر الدولة واإلجرام المنظم: مقاربة قانونية  

جريمة تبييض األموال   -وحقوقية بأبعاد اقتصادية واجتماعية
جامعة البويرة/ ومخبر متعدد التخصصات في علوم   -نموذجا

 جامعة البويرة.  -البيئة والمجتمع -اإلنسان
 

 

 

 
االفتراضي   تنظم الملتقى الدولي 

 الموسوم ب: 

الفساد بين ضرورة الوقاية  
والمكافحة...ومقتضيات 

 استرداد عائداته 

 

.د/ عمار  أ    للملتقى الدولي:الرئاسة الشرفية  
 -الجزائر-البويرة حياهم       رئيس جامعة

أ.د/ لونيسي علي         المشرف العام للملتقى:
 -البويرة-والعلوم السياسية عميد كلية الحقوق  

 د.لوني فريدة    رئيسة الملتقى:
 

  16_  15*تاريخ الملتقى:  

 . 2021سبتمبر

 

 zoomعبر تقنية التحاضر عن بعد 

 
 

 إشكالية الملتقى: 

وجوده        ارتبط  فقد  برزت،  التي  الظواهر  أقدم  من  الفساد  يعد 
بشتى   الوباء  هذا  أن  فيه  الشك  مما  و  السياسية،  األنظمة  بوجود 
دول   كافة  في  أنتشر  و  عم  قد  أشكاله  مختلف  و  و صوره  أنواعه 
أصبح   بل  اآلخر،  دون  واحد  شعب  على  يقتصر  ال  فهو  العالم، 

   ات الدول و تعمل على إضعافها ظاهرة عالمية خطيرة تهدد اقتصادي 
ما   وهذا  السياسي،  بنيانها  و  المالية  أنظمتها  تحبط  كما  وانهيارها، 
إلى   ويؤدي  والمساواة  والعدالة  األخالقية  القيم  على  سلبا  ينعكس 
السياسي   األمن االجتماعي واالستقرار  العامة وتهديد  الثقة  زعزعة 

الوخيمة. وباعتبا السلبية  الفساد ال يعرف  و غيرها من اآلثار  ر أن 
الدولة   ينحصر في  أي ال  اقتصادية،  أو  أو جغرافية  حدودا سياسية 
للقارات،   عابرا  فأصبح  حدودها  وراء  ما  إلى  يتعداها  بل  ذاتها 
قامت   مكوناته  و  الدولي  المجتمع  عناصر  أحد  بوصفها  والجزائر 
على   أو  الدولي  المستوى  على  سواء  جبارة  وجهود  بمبادرات 

الوطن  وإبرام  الصعيد  الوطنية  التشريعات  إصدار  طريق  عن  ي، 
الرقابية   األجهزة  تصرف  تحت  وضعت  التي  الدولية  االتفاقيات 
من   الوقاية  في  بدورها  القيام  من  تمكنها  آليات  والدولية  الوطنية 
وقوع الجريمة ومالحقة مرتكبيها واسترداد األموال المنهوبة. ولكن  

م وأجهزة  لمؤسسات  الجزائر  استحداث  وإجراءات  رغم  ختصة 
تشريعية لمكافحة الفساد، إال أنه ال يزال متفشيا بكثرة وهو ما يؤدي  
بناء   لزعزعة النظام المالي والسياسي واالقتصادي لمختلف الدول، 

 على ما سبق ذكره يمكن طرح اإلشكالية التالية: 
مكافحة   في  واألجهزة  اإلجراءات  هذه  ونجاعة   فعالية  مدى  ما 

 ه؟ الفساد والوقاية من
جرائم   عائدات  السترداد  استخدامها  الممكن  اآلليات  هي  وما 

   الفساد؟

 أهداف الملتقى الدولي: 

يعتبر موضوع الفساد مجال بحث على المستوى الدولي، كما أنه      
محل اهتمام محلي، وهذا راجع إلى آثار الفساد المباشرة على الفرد  
باالقتصاد   األمر  تعلق  إذا  الوضع  خطورة  عن  ناهيك  والمجتمع، 

الفساد أعطى    في مسعى مكافحة  الجزائر  انخراط  أن  الوطني، كما 
بع ذات  أهمية  بهذه  للموضوع  المكلفة  األجهزة  فدراسة  وطني،  د 

من   نعرف  آلياتها،  على  والوقوف  الوطني  المستوى  على  المهمة 
 خالله مدى جدوى انخراط الجزائر في هذه اإلستراتيجية الدولية. 

 

 

 

 

 

ال أهداف  مجم  ملتقىتتجسد  يلي: في  فيما  نجملها  النقاط  من   وعة 
 هيمي للفساد. الوقوف على اإلطار التنظيمي والقانوني والمفا *

إبراز وتقييم مدى فاعلية األجهزة القانونية الداخلية والدولية في إطار  *  
 . المهمة الموكلة لها في مكافحة الفساد

 تبيين معوقات مكافحة الفساد.  *

 االستفادة من تجارب مختلف الدول في مكافحة الفساد. * 

 تعزيز دور األسرة الجامعية في إستراتيجية مكافحة الفساد.  *

الفساد وحل إشكالية  *   القضاء على  اقتراح إستراتيجية فعالة من أجل 
 . استرجاع عائدات الفساد.

 محاور الملتقى: 

  اإلطار المفاهيمي والتنظيمي المحور األول:-1
 للفساد)األشكال،الصور،األبعاد( 

الثاني-2 القطاعات:  :  المحور  مختلف  في  الفساد  واقع 
السياسي   الفساد  واإلداري،  المالي  الفساد  مظاهر 

 والقضائي، الفساد االقتصادي واالجتماعي.

اآلثار السلبية المترتبة عن الفساد على  :  المحور الثالث-3
مع كأحد  الفساد  االقتصادية)جرائم  االستثمار التنمية  وقات 

 والتنمية االقتصادية(. 

الرابع-4 في :  المحور  والرقابية  الوقائية  األجهزة  دور 
 مكافحة الفساد. 

الخامس-5          عائدات   :المحور  باسترجاع  الكفيلة  اآلليات 
 الفساد وإشكالياتها. 

السادس-6 مجال  :  المحور  في  الجنائية  السياسة  تقويم 
 .الوقاية من الفساد ومكافحته

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 
 

    

 
 

 
 

    

 

 

 
 

 

 رئاسة اللجنة العلمية: 

 بوترعة سهيلة -د

 نائب رئيس اللجنة العلمية: 

 .ربيع زهيةد

 أعضاء اللجنة العلمية:

جامعة آكلي محند أولحاج                     علي/د لونيسي  -أ-

 -الجزائر-البويرة

جامعة آكلي محند أولحاج                    د سرور محمد/   -أ

 -الجزائر-البويرة

يوسف/  -أ- سي  قاسي  أولحاج         د  محند  آكلي  جامعة 

 -الجزائر-البويرة

جامعة آكلي محند أولحاج                د حمودي ناصر/  -أ-

 -الجزائر-البويرة

جامعة آكلي محند أولحاج                          معزوز علي/ -د-

 -الجزائر-البويرة

أولحاج                 كمون حسين/    -د- آكلي محند  جامعة 

 -الجزائر-البويرة

أولحاج                 لكحل صالح/    -د- محند  آكلي  جامعة 

 -الجزائر-البويرة

آكلي محند أولحاج                  لوني فريدة/    -د-    -جامعة 

 الجزائر -البويرة

-جامعة آكلي محند أولحاج البويرة            خالدي فتيحة/    -د-

 -الجزائر

سمير/  -د- أولحاج                 خليفي  محند  آكلي  جامعة 

 -الجزائر-البويرة

سمير/    -د- أولحاج               شيهاني  محند  آكلي  جامعة 

 -الجزائر-البويرة

-جامعة آكلي محند أولحاج البويرة             بشور فتيحة/ -د-

 -الجزائر

-جامعة آكلي محند أولحاج البويرة         خلوفي خدوجة/    -د-

 -الجزائر

جامعة آكلي محند أولحاج                      والي نادية/  -د-

 -الجزائر-البويرة

-جامعة آكلي محند أولحاج البويرة             بلحارث ليندة/  -د-

 -الجزائر

-البويرة  جامعة آكلي محند أولحاج             لوني نصيرة/   -د-

 -الجزائر

 
إسماعيل/   -د أغ  العربية                محمد  الفرنسية  إفريقيا  جامعة 

 األهلية. 

جامعة إفريقيا الفرنسية                             مادي كانتي/  -د-

 العربية األهلية. 

 آدم كرامبي/ جامعة إفريقيا الفرنسية العربية األهلية  -د

 رئاسة اللجنة التنظيمية: .

 حوت فيروز  -د

 التنظيمية نائب رئيس اللجنة 

 د.رحماني حسيبة

 أعضاء اللجنة التنظيمية:
أولحاج          غازي خديجة           -د آكلي محند  عضوا/ جامعة 

 -الجزائر-البويرة

عضوا/ جامعة آكلي محند أولحاج               د.بوعمامة زكريا        

 -الجزائر-البويرة

الرحمن   عبد  محند               د.قاسة  آكلي  جامعة  أولحاج  عضوا/ 
 -الجزائر-البويرة

عضوا/ جامعة آكلي محند أولحاج                   صغير يوسف        -أ

 -الجزائر-البويرة

علي          -أ سيد  أولحاج      يلمختار  محند  آكلي  جامعة  عضوا/ 

 -الجزائر-البويرة

صونيا       -أ- عمر  بن  أولحاج      أيت  محند  آكلي  جامعة  عضوا/ 

 -الجزائر-البويرة

أولحاج            يوسف          أوتفات  -أ محند  آكلي  جامعة  عضوا/ 

 -الجزائر-البويرة

أولحاج           حراش عفاف           -أ آكلي محند  عضوا/ جامعة 

 -الجزائر-البويرة

لمين     -أ محمد  أولحاج       محمودي  محند  آكلي  جامعة  عضوا/ 

   -الجزائر-البويرة

-جامعة آكلي محند أولحاج   عضوا/                        وادي عز الدين-أ

 -الجزائر

-جامعة آكلي محند أولحاج   عضوا/                        ذياب محمد  -أ

 -الجزائر

الحكيم  عاشور-أ أولحاج   عضوا/              عبد  محند  آكلي  -جامعة 

 -الجزائر

عضوا/  جامعة آكلي محند أولحاج                      بلقاسم ربيعة     -

 -الجزائر-البويرة

أولحاج  حد- محند  آكلي  جامعة  وش صافية              عضوا/  

 المشاركة: شروط 

االلكتروني * للبريد  المشاركات    ترسل 

 : للملتقى

Seminaire.droit1@gm

ail.com 

الم* المشاركة    :شاركاتإرسال  ترسل 
يشمل:   موسع  ملخص  شكل  على 
واألهداف والمنهج  والفكرة    العنوان 

النتائج  وطبيعة المحتوى وواإلشكالية  
حدود  والتوصيات في  ذلك  وكل   .7 

السيرة    صفحات  8إلى   عن  نبذة   +
للمشارك   بهاالعلمية  االيميل    مرفقا 

صفحة  حدود  في  الواتساب  ورقم 
 .  واحدة

  20موعد الستالم الملخصات    آخر*   
 . أوت

بعد   المقبولة  المداخالت  ترسل   *

 يوم.  45الملتقى ب

ر المداخالت في مجلة علمية  * ستنش
 محكمة 

 

 
 

 


