
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أهداف الممتقى: 

 :ييدف ىذا الممتقى إلى 

التعرف عمى أىم التدابير الوقائية التي *
 وكذا باقي القوانين 06/01تضمنيا قانون 

المغاربية ذات الصمة بمكافحة الفساد ومدى 
 .نجاعتيا في التصدي لجرائم الفساد

رصد جرائم الفساد في دول المغرب العربي *
 .خالل العشر سنوات األخيرة 

تسييل ومساعدة كافة الجيات المختصة *
بمكافحة الفساد إلى االستراتيجيات المثمى 

.  لمجابيتو
دراسة مقارنة لتشريعات الدول المغاربية *

 .الخاصة بمكافحة الفساد
 
 
 
 

 

  اشكالية الممتقى الدولي: 
   تقف منظومات تشريعات دول المغرب العربي أمام تحديات 

جرائم الفساد المالي واالداري لمقطاع العام والخاص ، وىو ما يعد 
أكبر ميدد لالستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في دول المغرب 

العربي، مما استوجب تكريس آليات قانونية ومؤسساتية لموقاية 
ومكافحة جرائم الفساد عمى غرار ما استحدثو القانون الجزائري 

 المتعمق بالوقاية من 20/02/2006 المؤرخ في01-06رقم 
. الفساد ومكافحتو المعدل والمتمم 

   وكذا تشريعات الدول المغاربية، والذي تضمنت عديد التدابير 
الوقائية والييئات الوطنية المكمفة بمكافحة جرائم الفساد سواء 

 .المالي أو االداري 
    فرغم االمكانيات التي تتمتع بيا دول المغرب العربي ورغم 
الييئات التي أنشأتيا وسخرتيا لمكافحة جرائم الفساد إال أنيا لم 

تأتي أكميا، ومازال الفساد متفشيا منذرا بزعزعة النظام المالي 
والسياسي واالجتماعي وميددا بإنييار اقتصاديات دول المغرب 

 :العربي ، مما يثير التساؤل حول
  ما مدى نجاعة اآلليات المكرسة في تشريعات الدول 

 المغاربية لمكافحة جرائم الفساد ؟
   وعميو تكمن أىمية الموضوع في التعرض لممجيودات التي 

تبذليا دول المغرب العربي وعمى رأسيا الجزائر في مكافحة 
الظاىرة ، وتقييم آداء الييئات المنشاة لغرض المكافحة وخاصة 

أن ىذه الجرائم تتفاقم في شتى المجاالت في القطاعين العام 
 .والخاص

 

 

 الحاج لخضر - 1باتنة جامعة 
 كمية الحقوق والعموم السياسية

قسم الحقوق 
  " CNEPRUباالشتراك  مع فرقة البحث 

 "التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد 
 مخبر االمن االنساني الواقع، الرهانات واألفاق و

 : حولينظم ممتقى دوليا  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2018 ديسمبر 05 و04يومي 
 بقاعة المناقشات بقسم الحقوق
               

 
 

 

 



 

  محاور الممتقى: 

 أسباب تفشي جرائم الفساد في  :المحور األول 
. دول المغرب العربي 

افحة كىيئات ووسائل م : المحور الثاني
. دول المغرب العربي  الفساد في

 قراءة في تشريعات دول :المحور الثالث
المغرب العربي المعنية لمكافحة جرائم الفساد  

 تقييم مدى نجاعة ىذه :المحور الرابع 
التشريعات في مكافحة جرائم الفساد   

 التعاون القضائي :المحور الخامس 
واالقميمي  في مكافحة جرائم الفساد  

 

 
 

 لخضر الحاج- 1باتنة جامعة مدير مالسال عبد ضيف/ د.أ لمممتقى الشرفي الرئيس
 السياسية والعموم الحقوق كمية عميد الوىاب عبد مخموفي/ د: الممتقى مدير

 أمال موساوي :الممتقى رئيسة
 رقية عواشرية/ د.أ: العممية المجنة رئيس

األغواط  جامعة                   رابحي لخضر/ د
 1باتنة جامعة          الميثي سيد صبري فاتن/ د
 1باتنة جامعة                    امال بوىنتالة/ د
 1باتنة جامعة                   شافعة عباس/ د
 1باتنة جامعة               وردة اهلل بوعبد بن/ د
 1 باتنة جامعة                   أحمد بيطام/ د
 1حامدي بمقاسم                 جامعة باتنة / د
 1 باتنة جامعة               حسين عشي بن/ د
 1 باتنة جامعة            خالدي عبد الكامل   / د
 1باتنة جامعة                  ابراىيم بوىنتالة/ د
 1 باتنة جامعة                   سماح محمدي/ د
 1باتنة جامعة                 أحمد بولقصيبات/ د
 1باتنة جامعة                        وليد ثابتي/ د
 قسوري انصاف                  جامعة بسكرة/ د
 1 باتنة جامعة                 عبداهلل لعويجي/ د
 1 باتنة جامعة                    حنان مفتاح/ د
 1 باتنة جامعة                 صميحة بيوش/ د
 1 باتنة جامعة             إخالص عبيد ببن/ د
 1 باتنة جامعة               ياسين بوبشيش/ د
 1زيداني توفيق                 جامعة باتنة / د
 1              جامعة باتنة سيةأ بوعزيز بن / د
 2بوىنتالة فييمة             جامعة البميدة /  د
  1عبد المالوي زينب            جامعة باتنة / د
 1عمورة حكيمة                  جامعة باتنة /د
 1بن نجاعي نوال ريمة          جامعة باتنة / د

 رابح خرايفي    جامعة تونس. د: خارج الجزائر 
 - المغرب–فريدة ليموري   جامعة الرباط / د

 موراد خميفة/ د :التنظيمية المجنة رئيس
 عميبي مسعود / أ :التنظيمية المجنة أعضاء

        المالك عبد فرادي//  أبيطام نجيب  / أ
/ أ -مسوس رشيدة / أ  -  صورية زردوم/ أ

 .بن دعاس المية/ أ -         عقيمة وناس
سمطاني خميل ، العربي : الدكتوراه طمبة

بومعراف ، عرعار صابر ، بن عيسى نصيرة 
، محمد قرزيز ، كريمة بعتاش ، اوراغ اسيا ، 

 حواس صباح ،دالندة السعيد

 1 باتنة جامعة                  أحمد بنيني/ أد
 1 باتنة جامعة            القادر عبد دراجي/ أد
 1 باتنة جامعة          مخموفي عبد الوىاب/أد
 1قادري حسين              جامعة باتنة / د.أ

 1 باتنة    جامعة    الواسعة صالحي زرارة/ أد
 1 باتنة جامعة                دليمة مباركي/ أد
 1 باتنة جامعة                شادية رحاب/ أد
 1 باتنة جامعة               فريدة مزياني/ أد
 1 باتنة جامعة          الدين خير شمامة/ أد
 1أحمد باي                جامعة باتنة / د.أ

 1 باتنة جامعة               فريدة بمفراق/ أد
 1 باتنة جامعة               نادية خمفة/ أد
 1 باتنة جامعة             سمير شعبان/ أد
 1 باتنة جامعة             لخضر زرارة/ دأ
 1 باتنة جامعة             عمار رزيق/ د.أ
 1 باتنةجامعة  األخضر محمد عمران بن/ د.أ
 1زغيشي سعاد                 جامعة باتنة/د.أ
  جامعة ورقمة    ناصر احمد ابو غزالة / د .أ
 فشار عطا اهلل              جامعة الجمفة/ د.أ
 بسكرة جامعة             عادل مستاري/ د.أ
 1 باتنة جامعة                 عالوة ىوام/ د
 1 باتنة جامعة                  بشير سميم/ د
 1 باتنةجامعة      الرحمان عبد نصيب بن/ د
 مغنية الجامعي المركزجزول صالح         /د
 1 باتنة جامعة               قسوري فييمة/ د
 بسكرة جامعة           الدين نور يوسفي/ د
 1 باتنة جامعة               ميمود سالمي/ د
 1 باتنة جامعة            يزيد باي عربي /د
 1باتنة جامعة       العزيز عبد بن ميمود/  د
 1 باتنة جامعة           نورة اهلل بوعبد بن/ د
 1باتنة جامعة           حفصية عشي بن/ د
 1 باتنة جامعة              جميمة مصعور/ د
 1باتنة جامعة                رفيقة بسكري/ د
 1 باتنة جامعة                يمينة خضار/ د
 عبد الرحيم صباح          جامعة ورقمة / د
 1باتنة جامعة              وفاء دريدي/ د
 1 باتنة جامعة             دالل لوشن/ د
 1 باتنة جامعة             موساوي آمال/ د

 
 

  شروط المشاركة :
  أن ال يكون موضوع المداخمة قد نشر أو قدم في أية تظاىرة

  .عممية من قبل 
  أن يكون موضوع المداخمة مرتبطا بأحد المحاور المبينة أعاله

 .مع  ذكر رقم المحور
  المشتركة، اال بالنسبة لطمبة الدكتوراه مع تقبل المداخالت ال

 .الدكاترة 
  صفحة بما فييا  20إلى  15أن تحرر المداخمة في حدود

المالحق والتيميش والمراجع بإحدى المغتين العربية ببرنامج 
word خط simplified arabic بالنسبة لممتن وحجم 14 حجم 
  Times New Roman لمتيميش ، و بالمغة الفرنسية خط 12

 01 بالنسبة لميوامش ، بفراغ 10 بالنسبة لممتن حجم 12حجم 
سم بين األسطر مع ترقيم التيميش في آخر المداخمة تيميشا 

 .أتوماتيكيا 
 :االشتراكات

  دج عن كل مداخمة4000: حددت حقوق المشاركة لالساتذة بمبمغ . 
  يسمح لطمبة الدكتوراه بالمشاركة، مع إعفاء طمبة الدكتوراه من دفع

 .حقوق المشاركة 
 ال تتحمل ىيئة الممتقى مصاريف االيواء واالطعام لطمبة الدكتوراه. 

: هام
 نوفمبر 15:داخالت كاممة يوم خر أجل إلرسال المآ 

2018 .
 2018 نوفمبر 20: المقبولة الرد عمى المداخالت. 

: ترسل المداخالت عمى البريد االلكتروني التالي

corruption.cnepru@gmail.com 

 


