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الجمــــهوريـــــــــــــــــــــــــة الجزائـــــريــــــــــــــــــــــــــة 

 الديــــمقراطيـــــــــــــــــــــــــــــــــة الشعبـــــــــــــــية 

 العـــالي و البـــحث الـــعلميوزارة التعلـــــــــــيم 

 قالمــــــــــة – 1945ماي  8جامـــعة 

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 قسم العلوم التجارية

 

 ينظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــول :الملــــــــــــــتقى الوطـــــــــــــــــني حـــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 2018ريل ـــــــــــــــــــــــــــــــــأف  25 -24ومي ــــــي

 هيئة اإلشراف على الملتقى

 بقالمة1945ماي 8الرئيس الشرفي :أ.د العقون صالح  مدير جامعة 

 بن زارع حياة .د رئيس الملتقى :

.بوعزيز ناصر د رئيس  اللجنة العلمية:  

 . بعلي حمزةد رئيس اللجنة التنظيمية :

 .بشيشي وليد د نائب رئيس اللجنة التنظيمية:

أيها الباحثون الجامعيون ، الطالب ، المهنيون ، المهتمون بقضايا الفساد والتنمية  ، 

بقالمة  تدعوكم  للمشاركة  في فعاليات الملتقى الوطني حول "   1945ماي  8جامعة 

فكونوا في  2018أفريل 25و  24" وذلك يومي   االقتصادية التنمية الفساد و تأثيره على 

 الموعد .

 

 االقتصاديةالفساد و تأثيره على التنمية 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ى:ــقـــــة الملتـــيـــلفخ

فيها ظاهرة عالمية شديدة االنتشار و معقدة   فهو يأخذ أبعادا واسعة تتداخل يعد الفساد 

و   .عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها و تختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر

، ب الضعف الداخلي و الخارجي للدولهذه الظاهرة الخطيرة من أهم أسبايعتبر   استفحال 

يدة متشابكة بعضها محلي و اآلخر فالفساد في جوهره حالة تفكك تعتري الدول ألسباب عد

 ام العالمي الجديد .خارجي يرتبط بالنظ

إن  الفساد ال يعتبر بأي حال من األحوال  قضية جديدة  ، إال أن زيادة حجمه و اتساع 

دائرته  وتشابك  و ترابط آلياته  بفعل زيادة  االندماج العالمي على جميع المستويات  و 

حة و تداعيات العولمة  أصبح  يهدد مسيرة التنمية من خالل سوء تسيير األموال المتا

التخفيض من كفاءة و فعالية  استخدامها  باإلضافة  إلى التأثير سلبا على العدالة 

ادة عن  كونه   يلحق  الضرر بالمصلحة العامة فهو  يؤثر سلبا على يزو  التوزيعية  

قدرة أجهزة الدولة  في أداء  مهامها ودورها التنموي و يشوه النتائج المستهدفة 

قد أصبح  الفساد  من أهم  المشاكل التي تؤرق مخططي و صناع للسياسات التنموية . ل

السياسة االقتصادية ،حيث تعاني منه جميع دول العالم النامي و المتقدم على حد سواء 

وإن اختلف حجمه و آثاره تبعا الختالف التشكيلة  االقتصادية  و االجتماعية و السياسية 

 لكل دولة.

 تقى اإلجابة على التساؤالت التالية:على ضوء ما سبق يحاول هذا المل

 في ظل التغيرات العالمية المتسارعة هل يمكن السيطرة على اتجاهات الفساد؟ -

 في هذا السياق ما هي األبعاد الحالية للفساد؟و هل يمكن  فعال قياس الفساد ؟   -

في إطار تحديد عالقة الفساد بالتنمية هل يعد هذا األخير أحد المظاهر المصاحبة  -

مظاهر التخلف االقتصادي  لعملية التنمية؟أو أنه نتيجة لما يعانيه المجتمع من 

  و االجتماعي؟

 التنمية  في الدول النامية ؟عملية  كيف  يؤثر الفساد على  -

 ة للفساد؟ما هي التكاليف االقتصادية و االجتماعي -

 تأثير الفساد الدولي على االقتصاديات النامية؟  ما هو  -

 الحكم الراشد ؟و ما هي عالقة الفساد بالشفافية، المساءلة -

 هي ميكانيزمات مكافحة الفساد محليا و دوليا؟ ما -

 

 

 قى:ــــداف الملتــــــأه

الماضية اهتماما متناميا  بمشكلة الفساد و التصدي لها حيث شكلت  القليلةشهدت السنوات 

اهتمام العديد من األكادميين و صانعي السياسات على السواء تمثلت بفرق العمل التي شكلت 

على مستوى الهيئات و المنظمات الدولية و تنامي األدبيات النظرية و التطبيقية بشأن الفساد 

في هذا السياق يأتي  هذا الملتقى   لمتابعة األفكار  واألبحاث و  ،و تأثيره على االقتصاديات

الدراسات المرتبطة بالظاهرة المدروسة  و تقييمها و إثرائها، و تتمحور أهداف هذا الملتقى 

 إذن حول النقاط التالية:

 و اتجاهاته. تحديد أبعاده ، تسليط الضوء على قضية الفساد -

خاصة في االقتصادية و التنمية بصفة عامة لتنمية تأثيره على االوقوف على مدى    -

 .ذلك من أجل عمل إطار مؤسسي يهدف التخفيف من حدته و   الدول النامية

 . محاولة  بناء إستراتيجية  فعالة لمكافحة الفساد  -

تسليط الضوء على كيفية جعل برامج  و جهود مكافحة الفساد داعمة ألهداف  -

 التنمية.

مبادرات لتحقيق التضافر بين مكافحة الفساد و اإلصالحات تعزيز  الجهود و ال  -

 الالزمة لتحقيق التنمية. 

 تقى :ــــــية  للملــــــحاور الرئيســـالم

 المفهوم و األبعاد. : الفساد  المحور األول: 

   .،األنواع ،المظاهر المفاهيم، اآلليات -

 . إمكانية القياسومؤشرات الفساد  -

 الفساد  .تطور مظاهر والعولمة  -

 تصاعد الجريمة االقتصادية دوليا كمدخل من مداخل الفساد. -

 العالقة بين الفساد و التنمية.المحور الثاني: 

 التكاليف االقتصادية و االجتماعية للفساد.:   تأثير  الفساد على التنمية -

 الفساد و التنمية االقتصادية . -

 الفساد و التنمية المستدامة. -

 الفساد و التنمية . –العالقة بين النزاهة  -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لفساد كمعوق رئيسي ا: آلية التداخل السياسي و االقتصادي و اإلداري لظاهرة لمحور الثالثا

 .للتنمية في الدول النامية

 واقع  الفساد في الدول النامية : عرض بعض مظاهر الفساد و تأثيره على التنمية .   -

 قتصادياتها.االفساد الدولي وتأثيره على الدول النامية و -

 :الحكم الراشد كمدخل للوقاية من الفساد و تحقيق التنمية .   رابعالمحور ال    

 .فساد  لدعم التنميةعرض  بعض التجارب  الدولية في مكافحة ال -

 الحكم الراشد كآلية لمكافحة الفساد . -

 . ميكانيزمات مكافحة الفساد محليا ودوليا  -

 . الجهود والتعاون الدولي لمكافحة الفساد  -

 :  شروط المشاركة في الملتقى

أن ال يكون البحث موضوع دراسة سابقة قد نشرت في مجلة علمية أو قدمت في  -

 ملتقى.

 .أن يكون البحث ضمن محاور الملتقى -

 .المنهجية العلميةأن يراعى في إعداد البحث األصول  -

، وتلك التي تعتمد على أساليب التحليل الكمي و منح األولوية للدراسات الميدانيةت  -

 .القياس

تعطى األولوية للبحوث الفردية وتتحمل الجامعة نفقات اإليواء و اإلطعام لمشترك  -

 واحد فقط بالنسبة للمداخالت الثنائية  .

 للباحث . السيرة الذاتيةو بيان  ملتقى باستمارة المشاركة في ال ترفق المداخالت -

تحرر األوراق البحثية باللغة العربية أو األجنبية )الفرنسية أو اإلنجليزية( و ترفق  -

بملخص بلغة البحث و لغة أخرى إضافة إلى الكلمات الدالة، و بالنسبة لنوع الخط 

أما اللغة األجنبية معدا بخط 14بمقياس     Simplified Arabicباللغة العربية :

Times New Roman      سم من كل  2،هوامش الصفحات هي 12بمقياس

 الجوانب.

، بما في ذلك قائمة المراجع  A4صفحة مقياس 20ال يزيد عدد صفحات البحث عن  -

 و المالحق.

 

 

 

 ـــــة:مواعــــــــــيد هامـــ
البحثية المرفقة باستمارة المشاركة وملخص السيرة الذاتية آخر أجل الستقبال األوراق 

 للباحثين :

31/03/2018 

تقيم المداخالت من طرف اللجنة العلمية للملتقى و يتم الرد على البحوث المقبولة في موعد 

 أقصاه:

10/04/2018 

 15/04/2018 تأكيد الحضور

 .25/04/2018و  24 موعد الملتقى: يومي 

 : د. بوعزيز ناصرللملتقى  العلميةرئيس اللجنة  

 :أعضاء اللجنة العلمية 
                                    نعمون وهاب أ د

 جامعة قالمة 

 جامعة              د. أوالد زاوي عبد الرحمن   

 سوق أهراس

                          خليل عبد الرزاق  أ د  

 جامعة قالمة 

                                د بن شيخ توفيق

 قالمةجامعة  

                                 دحمداوي وسيلة   أ

 جامعة قالمة 

                             كواشي رادد م

 جامعة أم البواقي             

                    أ د.بن عصمان محفوظ  

 جامعة عنابة 

                                  خروف منير   د

 جامعة قالمة    

                        أد ماضي بلقاسم        

 جامعة عنابة    

                                د سماعلي فوزي 

 قالمة  جامعة

                            أد خوني رابح          

 جامعة بسكرة

                       د بضياف عبد المالك 

 جامعة قالمة

جامعة                   أد بوعشة مبارك        

 قسنطينة

                                د حمالوي حميد 

 جامعة قالمة

جامعة                   أد بلغرسة عبد اللطيف   

 عنابة 

                               بخاخشة موسىد 

 جامعة قالمة

                              د مخفى أمين     

 جامعة مستغانم

                                   قد زراولة رفي

 قالمةجامعة    

                                   عمر        د جنينة

 جامعة تبسة 

                                    بعلي حمزة  د 

 جامعة قالمة   

                                 مةطبايبية سليد                              د شاهد الياس      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   د بوريش هشام 

 جامعة عنابة     

                               نبيل      براهمية  .د

 جامعة قالمة

جامعة سوق           د بن خديجة منصف  

 أهراس 

                        بومعراف الياس    د 

 جامعة سطيف

                             محمد األمين   د .لبو

 جامعة عنابة

                     سعيدة        بورديمة د 

 جامعة قالمة

خنفر مانع                           جامعة  د

 الطارف

                جامعة قالمة       ساليمية ظريفةد 

                       

                      د قاسمي شاكر         

 جامعة الطارف

                                بن زارع حياة       .د

 جامعة قالمة

                               بحوصي مجذوب د

 بشار  جامعة 

                                    د مرزوق أمال     

 جامعة قالمة

                                د فريحة ليندة       

              جامعة قالمة

                       بن أحسن نصر الدين د. 

 جامعة قالمة

نائب رئيس                                                      ئيس اللجنة التنظيمية  ر

 اللجنة التنظيمية

. د                                         . بعلي حمزة                             د

 بشيشي وليد

 ةظيميــــــــنة التنــــــاء اللجــأعض   

جامعة                د مجلخ سليم              

 قالمة

أ مشعلي بالل                               جامعة 

 قالمة 

                                        د بنية محمد 

 جامعة قالمة

                                   أ بن صالح كريمة

 جامعة قالمة 

                       ريكي ياسين            تأ 

 جامعة قالمة

                                     أ بولخروف حياة

 جامعة قالمة 

                                   أ.سعدان آسيا 

 جامعة قالمة

                                        أ بوعسلة رشيد

 جامعة قالمة

                    راري نور الدين       ز أ 

 جامعة قالمة

                                      أ بن زبوشي وليد

 جامعة قالمة

                                عماري صليحة  أ 

 جامعة قالمة

                                        أ دغمان راضية

 جامعة قالمة 

                                      أ بوزيد صليحة                       عز الدين بن شرشار أ 

  

 اركة :ـــــارة المشـــــمـــــــــــستا

 ...........................................................................................االسم  و اللقب:

 ....................................................................................................الوظيفة:

 .........................................................................................الدرجة العلمية:

 ...................................................................................................المؤسسة:

 .................................................................................رقم الهاتف المحمول :

 ..............................................................................................رقم الفاكس:

 ........................................................................................البريد االلكتروني:

 ...........................................................................................محور المداخلة:

 .........................................................................................عنوان المداخلة:

 عنوان المراسلة

 قالمة 1945ماي  8جامعة 

 ع حياةارد . بن ز

 البريد االلكتروني :

guelma.colloque2018@yahoo.com 

 037112192الهاتف :

 0664861268الجوال 

 الجزائر24000قالمة    401ص.ب  

 حقوق التسجيل:

 دج5000دج                                                               المهنيين:5000األساتذة:        

 دج2000طلبة الدكتوراه:
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