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 ميـــــــم العالي والبحث العلــــــــوزارة التعلي     

 جامعة مولود معمري تيزي وزو                                                    

  يةـــــــــــــــكلية الحقوق والعلوم السياس        

 قسم الحقوق            

 نظم:ي  

 :حول افتراض ي  ملتقى دولي

 حماية املستهلك في الوسط املادي واالفتراض ي

اقع      ورهانات املستقبل بين تجليات الو

 La protection du consommateur dans l'environnement physique et 

virtuel, entre les manifestations de la réalité et les enjeux futurs. 

    3232جوان  32و  32يومي 

 

         

 ديباجة: 

السـلع  أدى التطور التكنولـويي والنيـي ىلـز ازدحـام اقسـواق ا حليـة والعامليـة بديـةال   يـ ة مـ 

اقســواق العامليــة   ــز  اننتــا  فــي ســاهم والخــ ماتر رافقــو تطــور أســاليو وعــرق توز علــار اقمــر الــ ي

بعضـــلا الـــبعد وزدـــادة تـــ فد الســـلع والخـــ ماتر والـــ ي نـــتك  نـــو ارتنـــا  معـــ ل االســـته  ر فـــي  ــــــل 

ممكـ  مـ  اقرحـا ر  وازديـاد عمـع ا حتـرفين لتحقيـد أقدـر قـ رال  ايات التجاردـــــــــــة املغردة واملصطنعةر 

الـــــ ولي  عـــــاتي مـــــ  تبعـــــات هـــــ ا التطـــــور  ممـــــا جعـــــل ا  تمـــــعولـــــو ـكــــان   ـــــز حســـــا   ـــــحة املســـــتهلكر 

 التكنولويي واالننتا  االقتصادي والتجاري العاملي.
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ومـــع ايـــت اد املنافســـة لكســـو اقســـواق وارتنـــا   ـــاهرة الغـــ  لـــ ى بعـــد ا حتـــرفين الـــ ي  ال 

افر ف هــــا الســــ مة املنتظــــرةر فــــ ن  يتوانــــون  ــــ  عــــر  منتوجــــات ال اســــتجيو للمعــــايير املطلوحــــة وال تتــــو

رة اقتضــا التـــ تل الي ــر يي لي ــ ي  التزامـــات امللنيــين أو ا حتــرفينر وتـــو   مــار التج يـــ  الضــرو 

نحــو تلــد حمايــة قانونيــة فعالــة للمســتهلكر تتمااــ ل مــع اعقيــ ات الحيــاة االقتصــاديةر واعــ د أيــةال 

 التعاملر بما تحملو ه ه اقيةال م  سلبيات   ز مصالح املستهلك.

ىن ال زائر قغيرها م  ال ول لـم تكـ  بمنـعى  ـ  تـد يرات العوملـة وتحـ يات االننتـا  االقتصـادي 

والتجارير وهو ما  عيي دتول قم هائـل مـ  املنتوجـات ىلـز السـوقر يكـون املسـتهلك اتجاهلـا فـي و ـعية 

تكــون   ـع،ر ممــا  ســت ثي تكليــ، لليـات الحمايــة لتقــ، فــي وجـو كــل تحايــل  ليــور مـع الترقيــز   ــز أن

والـ ولير  ا ح ـي املسـتودين   ز االسته   سوق  ينر لا التي مع القوا   الوسائل الحمائية منس مة

املتعلـد  23 -98املـ تي ب ايـة ب اـ ار قـانون رقـم  القـانون  فـي املوجـودة الضـمان أحةـام لـ لك تـم تـ  يم

تعلد بحماية املسـتهلك وقمـع امل 22 -28بالقوا   العامة لحماية املستهلكر امللغز بموجو القانون رقم 

ونصوص أترى حملا في مضمونها وسائل ج ي ة لـم الغ ر ال ي جاء ملعال ة وتكملة نقائص اقولر 

تكــ  معلــودة فــي القوا ــ  العامــةر قمــا اســتح  ا مســنولية املنــتك  ــ  منتوجاتــو املعيبــة بعــ  اعـــ يل 

 .22 -20 :القانون امل تي بموجو القانون رقم

ـ، اقمـر  نـ  هـ ا الحـ ر بــل تـم اعـ يل القـانون رقـم
ف
 -29 :بموجـو القـانون رقــم 22 -28 :ولـم يتوق

قــانون يتعلــد بالتجــارة االلكترونيــة فـي محاولــة لســ  بعــد  غراتـور وتــد را بالقــانون املقــارنر تــم سـ   28

ات املعلومــات يهــ إ ىلــز حمايــة املســتهلك فــي مواجلــة التطــور امليســار  الــ ي ا ــل ه تقنيــر 20 -29رقــم 

واالتصال وال ي تمخد  نو معام ت الكترونيـة قلينـةر تااـة فـي  ـل اسـتمرار زحـ، جائحـة قوفيـ  

 التي   ل ها العالمر ما   ةل حماية ا افية للمستهلك. 28

تتمحور اإليةالية اقساسية لل ا امللتقى في اليساؤل التالي: هل يمكـ  الحـ يث حاليـا فـي القـانون 

فـي الوسـط املـادي واالفتراضـ ي ملواجلـة ن ال زائري    حماية كافيـة وفعالـة للمسـتهلك املقارن والقانو 

 املستج ات االقتصادية والتطورات التكنولوجية ؟

 أه اإ امللتقى: 
 يرمي امللتقى ىلز تحقيد جملة م  اقه اإ أبرزها:  

 .تطور توجلات قانون االسته   في القانون ال زائري واملقارن  استعرا   -

ن نطاق تطبيـد قـوانين حمايـة املسـتهلكر سـواء مـ  حيـث   - الوقوإ   ز أهم املناهيم التي تكوف

   ز الصعي ي  ال ات ي وال ولي. اقشخاص أم م  حيث املو و ر في الوسط املادي واالفتراض ي

تحليل ومناق ة م ى فعالية اإلعار القانوتي املتعلد بحماية املستهلك في الوسط املادي   -

 ي   ز الصعي ي  ال ات ي وال ولي.واالفتراض 

 ىبراز فرص ت ر وترسيخ  قافة التجارة االلكترونيةر تااة في  ل جائحة قورونا.  -
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 التدقي    ز أهمية الرقابة في وقاية املستهلك ودورها في اعزدز النزاهة وال نافية في السوق. -

سته   في الوسط  ر  مختل، الوسائل الكنيلة بحل النزا ات الناتجة     ملية اال  - 

 املادي واالفتراض ي.

 محـــاور امللتقى: 
التداـــيل النظـــري والقـــانوتي للع قــــة االســـته قية فـــي الوســـط املـــادي واالفتراضــــ ي  ا حـــور اقول:

اقعية والتكنلوجيا وأ رها   ز تحـوالت قـانون االسـته  )   ـز الصـعي ي   املستج ات املناهمية والو

 (الوعيي وال ولي

ر قبـل حقوق والتزامات أعراإ الع قة االسته قية فـي الوسـط املـادي واالفتراضـ ي  اللاتي:ا حور 

)الحــد فــي العــ ولر الحــد فــي اإل ــ مر االلتــزام بــاقم  والســ مةر االلتــزام  التعاقــ ر أ نــاءر واعــ  التعاقــ 

 (.ىبطال ال روط التعسنية رباملطابقةر االلتزام بالحيطةر االلتزام بمتابعة مسار املنتوج

: الرقابة ودورها في تنظيم االسته   في الوسط املادي واالفتراض ي ) أنـوا  الرقابـةر ا حور اللالث

   اقجلزة االداردة ا ختصة بالرقابة في مجال حماية املستهلكر دور جمعيات حماية املستهلك في الرقابة(

واالفتراضـــــ ي )املســـــنولية التقلي يـــــةر  املـــــاديالوســـــط املناز ـــــات االســـــته قية فـــــي  ا حــــور الرابـــــع:

الخدـــرة فــــي مجـــال االســــته  ر تنــــاز   راالســــته  املســـنولية بــــ ون تطـــدر اقحـةـــام االجرائيـــة فــــي د ـــاوى 

 القوانين في مجال العقود االسته قيةر الطرق الب يلة لحل مناز ات االسته  (

 هيئات امللتقى ال ولي:

  :ىدارة امللتقى 
  م ير جامعة مولود معمرير تيزي وزو. رداودي اسما يل أ.د/   :ال رفي للملتقىالرئيس 

 مي  كلية الحقوق والعلوم السياسية. رىقلولي محم  أ.د/  :م ير امللتقى  

 قونان قلينة. د/ :رئيس امللتقى 

 ليا تنااي حنيظة. د/ :رئيس الل نة العلمية 

 حمليل نوارة. د/  :رئيس الل نة التنظيمية 

  :الل نة العلمية للملتقى 
--رئيس الل نة العلمية: د/ ليا تنااي حنيظة 

 جامعة تيزي وزو أ.د/جبالي واعمر جامعة تيزي وزو أ.د/ اقلولي محمد

 جامعة تيزي وزو حورية أ.د/س ي يوسف زاهية جامعة تيزي وزو أ.د/كتو محمد الشريف 

 جامعة تيزي وزو زايدي حميدد/ جامعة صفاقس، تونس  أ.د/محمد محفوظ

جامعة الحسن األول   أبو بكر مهمأ.د/

 بسطات اململكة املغربية

 جامعة تيزي وزو حمليل نوارةد/

 جامعة تيزي وزو د/ مختور دليلةجامعة الحسن األول   أ.د/محمد حميد حميدة   
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 بسطات اململكة املغربية 

 جامعة تيزي وزو د/جالل محتوت مسعد جامعة تيزي وزو أ.د/سعيداني زجيقة

 جامعة تيزي وزو سعد الدين أمحمدد/ جامعة تيزي وزو أ.د/معاشو نبالي فطة

 جامعة تيزي وزو د/عصاد لعمامري  جامعة تيزي وزو أ.د/إقلولي ولد رابح صافية

 جامعة تيزي وزو آيت مولود فاتح/ د جامعة تيزي وزو أ.د/صبايحي ربيعة

 جامعة تيزي وزو د/نجيب نسيب جامعة تيزي وزو أ.د/ تاجر محمد

 جامعة تيزي وزو د/بوفراش صفيان جامعة تيزي وزو أ.د/يسعد حورية

 جامعة تيزي وزو حابت أمالد/ جامعة تيزي وزو أ.د/أمازوز لطيفة

 جامعة تيزي وزو أوباية مليكةد/ جامعة تلمسان أ.د/قادة شهيدة

 جامعة تيزي وزو د/ بلعسلي ويزة جامعة البليدة أ.د/بوبكر مصطفى

 جامعة تيزي وزو د/دخالفي سفيان جامعة قسنطينة حوادق عصامأ.د/

 جامعة تيزي وزو بلميهوب ناصرد/ جامعة قسنطينة بليمان يمينةأ.د/

 جامعة بجاية د/بري نور الدين جامعة بومرداس حساين ساميةأ.د/

جامعة الحسن األول  د.مريم خراج

 بسطات اململكة املغربية

 جامعة املدية رقية  جبارد/

 جامعة الجزائر نساخ فطيمةد/ جامعة الفلوجة  العراق زياد طارق جاسم جواد الراوي 

مرتض ى عبد هللا خيري عبد د/

 هللا

 بويرةالجامعة  ربيع زاهيةد/ نيالة السودانجامعة 

 بويرةالجامعة  د/والي نادية جامعة حلوان مصر د/أيمن السيوطي

جامعة الشرقية، سلطنة  د/نزار حمدي قشطة

 عمان

 بومرداسجامعة  د/جبارة نورة

 بويرةال جامعة د/معزوز دليلة جامعة تيزي وزو د/ولد بوخيطين عبد القادر

نواكشط  جامعة موريطانيا د/محمد املختار بالتي

 العصرية

 جامعة البليدة د/ بن بريج أمال

 نواكشط العصرية جامعة د/باهي نون 

 موريطانيا

 جامعة تيزي وزو تدريست كريمةد/ 

 جامعة تيزي وزو د/جعفور اسالم جامعة تيزي وزو نسير رفيقد/

 الل نة التنظيمية للملتقى 
--الل نة التنظيمية: د/ حمليل نوارة رئيس . 

 جامعة تيزي وزو براهيمي صفياند/ جامعة تيزي وزو زرورو ناصرد/

 جامعة تيزي وزو د/خلوي خالد جامعة تيزي وزو د/محالبي موراد

 جامعة تيزي وزو أ/ زقان نبيل جامعة تيزي وزو د/زوانتي محمد

 جامعة تيزي وزو ط/خميس سناء جامعة تيزي وزو د/بن نعمان فتيحة

 جامعة برج باجي مختار ط/دكار نسيم جامعة تيزي وزو لعالم رشيدةد/
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 تونس جامعة سوسة، ط/صخراوي محمد ملين جامعة تيزي وزو بوخرس بلعيدد/

 يروط امل ارقة: 
 .أن ييسم البحث بالتدايل والح ا ةر وأال يكون منقوال م  منل،  أو م اتلة أو بحث سابد 

 .أال يكون املقال امل ار  بو من ورار أو تم االيترا  بو في ملتقى أو يوم دراس ي سابد 

  امللتقىأن ينصو البحث في أح  محاور. 

 : يرفد بقبول امللخص قالو تنرغ فيو الورقة البحلية  م حظة 

  :موا ي  ملمة 
 :3232ماي  32 الرد   ز ملخص الورقة البحلية  

 :3232جوان  22  أتل أجل الست م الورقة البحلية كاملة 

  ترسل اقوراق البحلية للدري  االلكتروتي  :seminaire.consommation2021@gmail.com 

 


