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 النطاق سما ألالتنظيم القانوني 
 إعداد

 وسام عامر شاكر سوداح
 إشراف

 أمجد حسان د.
 ملخصال

م تقني مجرد نظا سماءاألالنطاق، فلم تعد هذه  سماءألتناولت هذه الدراسة موضوع التنظيم القانوني 
يقوم بتحديد المواقع وتميزها عن غيرها، بل أصبحت تقوم بوظيفة حقوق الملكية الفكرية في تحديد 
المشروعات وتميز منتجاتها و/أو خدماتها على شبكة اإلنترنت، حيث أدت الطبيعة المزدوجة لهذه 

وأحكام النطاق، وفي آراء الفقه  أسماءإلى حدوث انقسام في موقف سلطات تسجيل  سماءاأل
، وما هو أفضل نظام قانوني يمكن أن تخضع سماءاألالقضاء المقارن حول الطبيعة القانونية لهذه 
خارج عن إطار الملكية الفكرية؟ أم هي جزء من  هيله ويوفر لها أفضل حماية قانونية؟ وهل 

 حقوق الملكية الفكرية القائمة؟ أم أنها حق مستقل ذو طبيعة خاصة؟

، يساهم في تحديد النظام القانوني األمثل، الذي من سماءاألطبيعة القانونية لهذه وألن تحديد ال   
خالله يتم تحديد نطاق الحماية القانونية التي تتمتع بها، وبالتالي تحديد الوسيلة القانونية التي 

 يفقد عالجت موضوع هذه الرسالة، مبينا الطبيعة القانونية ألسماء النطاق فتنطبق على النزاع، 
ظهر إتجاهين، سم النطاق من إطار الملكية الفكرية، حيث انظريتين، أخرجت النظرية األولى 

إستند أصحاب اإلتجاه األول في موقفهم، إلى أن الوظيفة األساسية والرئيسية ألسماء النطاق، هي 
لى الرغم الوظيفة التقنية المتمثلة بتحديد عنوان موقع على شبكة اإلنترنت وال تخرج عن نطاقها، ع

هذه  وا، فقد اعتبر أما أصحاب اإلتجاه الثاني من إعترافهم بوظيفة الملكية الفكرية لهذه األسماء.
األسماء مجرد فكرة قانونية مستقلة عن أي نظام قانوني قائم، بما في ذلك القوانين التي تنظم 

من يرى أنه حق ملكية، الملكية الفكرية، لكنهم انقسموا بين: من يرى أن اسم النطاق حق تعاقدي، و 
راء الفقه وأحكام القضاء المقارن، قد آو حيث بينت أن الرأي الغالب لسلطات تسجيل أسماء النطاق 

أخذت بالطبيعة التعاقدية ألسماء النطاق، مستندة في رأيها إلى كون هذه األسماء، تمنح بموجب 



 ك

 

سجيل المختصة، حيث يمنح عقد خدمة الكترونية يبرم بين طالب تسجيل اسم النطاق وسلطة الت
 .هذا العقد، حق استخدام اسم النطاق لفترة زمنية معينة

النطاق باعتبارها داخل إطار الملكية الفكرية، حيث  أسماءأما النظرية الثانية، فقد عالجت طبيعة 
من عناصر الملكية الفكرية، موضحا مدى إمكانية اعتبار اسم النطاق  سماءاألبينت موقع هذه 

تجاريا، أو اسما تجاريا، أو الفتة إعالنية، وقد تبين، أن الرأي الغالب من الفقه، رأى ضرورة  عنوانا
إضافة اسم النطاق كونه عنصرا جديدا ذا طبيعة خاصة به إلى عناصر الملكية الصناعية 

أنه في الوقت الحاضر ولعدم وجود أي  له أحكامه الخاصة، مع ذلك، وجدت والتجارية، وأن تكون 
ويعالج أحكامها، وألن طبيعتها أقرب إلى طبيعة العالمات التجارية، فإن  سماءاألع ينظم هذه تشري

، سماءاألالقوانين التي تنطبق على العالمات التجارية هي األكثر مالئمة وقدرة لتنطبق على هذه 
 توفر الحماية ألصحابها في ظل هذا النقص التشريعي، حيث بينت وجهات نظر الفقه وبالتالي

عالمة تجارية ك مة تجارية، ومدى إمكانية حمايتهبخصوص مدى إمكانية اعتبار اسم النطاق عال
 .غير مسجلة، وعالمة تجارية مسجلة

من الناحية القانونية، مبينا الشروط الشكلية الواجب توافرها  سماءاألكما عالجت، كيفية حماية هذه 
عملية لتسجيلها من حيث اختيار اسم النطاق ، والمتمثلة باإلجراءات السماءاألعند تسجيل هذه 

المرغوب تسجيله، وتسجيل هذا االسم، ودفع الرسوم المستحقة، والبيانات الواجب تقديمها من قبل 
ثم بعد ذلك، عالجت بشيء من التفصيل قاعدة  .عند إبرام عقد الخدمة سماءاألطالبي تسجيل هذه 

نها وضرورة تعهد طالب تسجيل اسم النطاق بعدم "القادمون أوال، مخدومين أوال"، من حيث مضمو 
النطاق نفسها من  أسماءانتهاك حقوق غيرهم المشروعة، ومدى إمكانية إعفاء سلطات تسجيل 

المسؤولية عن التحري فيما إذا كان اسم النطاق المطلوب تسجيله ينتهك حقوق اآلخرين أم ال، وقد 
ألة، ودور حسن النية في الحكم لصالح صاحب بينت موقف الفقه والقضاء المقارن من هذه المس

التي ترد عليها، والتي تتمثل بسوء النية واألسبقية في التسجيل، ثم  واالستثناءاتاسم النطاق، 
 بالقرصنةانتقلت لبيان النتائج السلبية المترتبة على هذه القاعدة، وما سببته من منازعات تتمثل "

رصنة االلكترونية، وموقف الفقه، والقضاء المقارن منها، وما اإللكترونية"، حيث تم بيان مفهوم الق
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يندرج تحتها من أشكال مختلفة، حيث تناولت بشكل موجز بعض هذه األشكال، مثل: القرصنة 
 .(Mita-Tagاإللكترونية الحرفية، برامج المشاركة، والرمز التعريفي لصفحات مواقع اإلنترنت )

الذي  النطاق، حيث بينت نطاق تطبيقها أسماءلتسوية منازعات  ثم انتقلت لدراسة السياسة الموحدة
جاء مقتصرا على العالمات التجارية، وعالمات الخدمة فقط، واألساس الذي اعتمد عليه في تحديد 
هذا النطاق، واالنتقادات الموجهة لها، والشروط الواجب توافرها حتى ينجح المشتكي في شكواه 

ضرورة توافر ثالثة شروط على التوالي، وهي: شرط التطابق، أو المقدمة بموجبها، حيث تبين 
، وشرط توافر الحقوق أو التجارية أو عالمة الخدمة التشابه المضلل بين اسم النطاق والعالمة

المصالح المشروعة فيما يتعلق باسم النطاق، وشرط تسجيل اسم النطاق واستخدامه بسوء نية، وقد 
هذه الشروط، ثم بعد ذلك، عالجت بعض اإلشكاليات العملية  قمت بتوضيح مفصل لكل شرط من

النطاق، منذ لحظة نظر النزاع حتى تاريخ  أسماءالتي تواجهها اللجان اإلدارية لتسوية منازعات 
النطاق الفلسطينية التي  سماءألصدور الحكم، وكل ذلك تم بشكل مقارن مع القواعد المنظمة 

النطاق البلجيكية التي تديرها  سماءألنترنت، والقواعد المنظمة تطبقها هيئة )بنينا( لمسميات اإل
 .( البلجيكيCepani(، وقواعد مركز )DNs Belgiumمنظمة )

تمثل مجموعة من النتائج والتوصيات التي  ،وفي نهاية هذه الدراسة، بين الباحث من خالل الخاتمة
    خالصة البحث في هذا الموضوع.
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 المقدمة

وعالمها  ،ة بين عالمها الماديبل أصبحت متنقل ،شر مرتبطة بمكان واحد فقطلم تعد حياة الب
التي ساهمت بظهور شبكة  ،تصاالت والمعلوماتلذي برز نتيجة تطور تكنولوجيا االفتراضي ااال
تتعايش  اها في بداية األمر في الشؤون العسكرية إلى أن أصبحت مكاناستخداموالتي بدأ  ،نترنتاإل

وفي  ،منها منصة لممارسة مختلف األنشطة اإلنسانية تتخذ ،أفرادا ومشروعات ،معاءفيه البشرية ج
 مقدمتها األنشطة التجارية.

لحفظ كم  ،يحتاج الدخول إليها ،عبارة عن نظام تقني ،إال أن هذه الشبكة كانت في بداية نشأتها
تفكير بإيجاد نظام سهل مما دفع لل ،وسبب ذلك؛ عدم نجاحها في مراحلها األولى ،هائل من األرقام

ل األعمال والمشروعات التجارية ويشجع البشرية جمعاء وخصوصا رجا ،وبسيط يساهم في نجاحها
 ".DNsالنطاق " أسماءوتم الخروج بفكرة نظام  ،هاستخدامال

بحيث يتولى  ،ندماج الحروف واألرقاماهي تلك العالمات التي تأخذ مظهر  ،النطاق أسماءوتعد 
 أسماءوتخضع لنظام  ،1حديد مكان حاسوب أو صفحة معينة على شبكة اإلنترنتهذا المظهر ت

تحكمها  ،( الذي يقوم بتخزين المعلومات داخل قواعد بيانات منتشرة على هذه الشبكةDNsالنطاق )
الخاصة و كافة  3(IPوتحتوي هذه الخوادم على بروتوكوالت اإلنترنت ) ،2اجذري اثالثة عشر خادم

                                                           
دراسة تم عرضها في محاضرة في ندوة  ،م عبر اإلنترنت(واألرقا سما األ)منظمة تحديد  األيكانعمر محمد:  ،بن يونس 1

المنظمة العربية للتنمية  ،3002أغسطس  4 -يوليو 23اإلسكندرية  ،تأثير محركات البحث على إدارة اإلنترنت
وعرفتها األستاذتان رشا حطاب ومها  ،32ص ،3002 ،دار النهضة العربية/ القاهرة ،3ط ،اإلدارية/جامعة الدول العربية

قع الموقع أو مو  سمبغض النظر عن المكان الجغرافي ال ويمكن من الوصول إليه عليهصاونة بأنها عنوان فريد ومميز يدل خ
تطبيق النظام القانوني للمحل مها يوسف:  ،رشا محمد تيسير وخصاونة ،: حطابانظرأنظمة الحاسوب المستضيفة له، 

، للمزيد من التفصيل حول 272ص ،3033 ،44العدد  ،شريعة والقانون مجلة ال ،التجاري على الموقع التجاري االلكتروني
مجلة  ،لكترونيت في عالقتها بالعنوان اإل رننتية العالمات التجارية عبر اإل حماشريف محمد:  ،غنام: انظرهذه التعريفات، 
 .234، ص3004 ،القسم األول ،2عدد  ،38مجلد  ،الحقوق/ الكويت

خوادم في الواليات  30حيث توجد  ،عن قواعد بيانات ملزمة تشكل كامل نطاق المستوى العلوي  الخوادم الجذرية: هي عبارة 2
 ،في اليابان  ،وخادم في طوكيو ،وخادم في لندن في المملكة المتحدة ،وخادم في ستوكهولم في السويد ،المتحدة األمريكية

 ،دراسات قانونية ،نترنت والعالمات التجارية المشهورةالمواقع على اإل  أسما تسوية المنازعات بين بوشعبة:  ،: أمينانظر
 .384ص ،3033 ،32عدد  ،والخدمات التعليمية/الجزائر واالستشاراتمركز البصيرة للبحوث 

 yarena.comwww.mالنطاق  سمى سبيل المثال: العنوان الرقمي العل ،(Internet Protocolختصار لمصطلح )اهي  3
 .192.168.0.20هو 

http://www.myarena.com/
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النطاق العليا المكونة من رموز الدول  أسماءو  ،4(TLDالعليا العامة أو الدولية )النطاق  أسماءب
(ccTLD)5، ويتولى هذا النظام، ( تحويل العنوان الرقميIP إلى عنوان رمزي منطقي يجعل )

 .6وال يتركه مجرد أرقام يصعب حفظها ،ستذكارهاقمي معنى يساعد على سهولة حفظه و للعنوان الر 

الذي ال يتعامل إال بالحروف  ،بل تطور النظام سالف الذكر ،على ما هو عليه الحال ولم يبق
كاللغة  ،غير اللغة الالتينية المتمثلة باللغة اإلنجليزية ،إلى نظام يتعامل مع لغات أخرى  ،الالتينية

 .7(IDNsالنطاق ) أسماءوهو ما يعرف بنظام تدويل  ،العربية واليونانية والعبرية والصينية وغيرها

فال يمكن إنشاء مواقع على هذه الشبكة إال  ،النطاق القاعدة األساسية لشبكة اإلنترنت أسماءوتجسد 
وألنها  ،حيث تعتبر البوابة الرئيسية الوحيدة لممارسة مختلف األنشطة اإلنسانية عليها ،من خاللها

ولدورها  ،ذه الشبكةالمنفذ الوحيد لألفراد والمشروعات الراغبة في إنشاء وبناء كيان لها على ه
فضال عن أنها أصحبت أداة فعالة لتحقيق  ،األساسي والرئيسي في ممارسة التجارة اإللكترونية

حتالل مواقع ومساحات ألفراد والمشروعات الساعين المكاسب مادية؛ أوجد ذلك تزاحم بين مختلف ا
ستثمارية ا ،تجارية ،تصاديةاقخلق ذلك بيئة مما  ،من أجل الترويج لمنتجاتهم و/أو خدماتهم ،عليها

 وتعامالت إلكترونية فاقت في حجمها وقيمتها ما يتداول في البيئة التقليدية. ،معقدة وصعبة للغاية

 سماءلأللدى الجهات المعتمدة من قبل منظمة اإلنترنت  سماءاألشكل دافع لتسجيل هذه  ،وكل ذلك
عتداءات على أصحاب الحقوق ا مما سبب هذا التسجيل؛  ،8واألرقام المخصصة )األيكان(

                                                           
 .  org.؛ net.؛com.من األمثلة عليها:  ،Top Level Domainختصار ل اهي  4

 .  fr.؛ jo.؛ps.من األمثلة عليها:  ،Country Code Top Level Domainختصار ل اهي  5

دراسة  ،المفهوم والنظام القانوني ،النطاق على الشبكة العالمية للمعلوماتية )اإلنترنت( أسما عدنان إبراهيم:  ،سرحان 6
 .322ص ،3004 ،32العدد  ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،مجلة الشريعة والقانون  ،مقارنة

، مقال منشور على 3002، النطاق الدولية أسما : IDNsهل تعرف منظمة األيكان: للتفصيل حول هذا النظام، انظر:  7
track-fast-idn-https://www.icann.org/en/system/files/files/factsheet-على الرابط التالي:  األيكانموقع 

ar.pdf-oct09( ،32/8/3032زيارة بتاريخ  آخر.) 

وتنسيقه ( DNSالنطاقات ) أسماءنظام  ان( هي المسئولة عن إدارةاأليكواألرقام المخصصة ) سماءمنظمة اإلنترنت لأل 8
ا وأن جميع مستخدمي شبكة اإلنترنت يمكنهم العثور على جميع العناوين  ،لضمان أن كل عنوان من العناوين يعد فريد 

نطاق  سما، وضمان أن كل IP addressesوذلك من خالل اإلشراف على توزيع عناوين بروتوكول اإلنترنت  ،الصحيحة
 ،؟األيكانما هي هيئة : انظرعتماد مسجلي أسماء النطاقات، ا ول الصحيح، كما تعد المسئولة عن يصل إلى عنوان البروتوك

https://www.icann.org/en/system/files/files/factsheet-idn-fast-track-oct09-ar.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/factsheet-idn-fast-track-oct09-ar.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/factsheet-idn-fast-track-oct09-ar.pdf
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 أو أصحاب حقوق ملكية فكرية ،نطاق أسبق في التسجيل أسماءالمشروعة سواء كانوا أصحاب 
أو الملكية الصناعية  ،)سواء كانت الملكية األدبية المتمثلة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

بما يسمى  االعتداءاتل هذه وتتمث ،االسم التجاري...( أووالتجارية المتمثلة بالعالمة التجارية 
 .9"بالقرصنة اإللكترونية"

 ،مما يعني ذلك ،أدت لخلق فراغ تشريعي بخصوص مسألة قانونية حديثة ،عتداءاتوكثرة اال
ويواكب التطورات الحاصلة  ،النطاق أسماءضرورة إيجاد ووضع نظام قانوني خاص ينظم أحكام 

 .10الواقعة ويحد منهاعتداءات وعب االويست ،في ميدان شبكة اإلنترنت

إال أن منظمة األيكان وبجهود المنظمة العالمية للملكية  ،وعلى الرغم من وجود الفراغ التشريعي
عتداءات وا عادة الحقوق المسلوبة مت وبشكل فعال في الحد من هذه االساه ،(Wipoالفكرية )
تتمثل "بالسياسة  ،كلفةوذلك من خالل إيجاد وسيلة قانونية بسيطة وسهلة وقليلة الت ،ألصحابها

 النطاق". أسماءالموحدة لتسوية منازعات 

 ،النطاق أسماءهي أحد أهم النماذج المعتمدة لحل المنازعات الناشئة عن  ،وتعتبر السياسة الموحدة
 أسماءحيث أنها الوسيلة الدولية التي يتم اللجوء إليها لتسوية المنازعات الواقعة بين أصحاب 

 ،الحقوق المشروعة النطاق وأصحاب أسماءبين أصحاب  ،ن جهة أخرى وم ،النطاق من جهة

                                                           
 

خر زيارة آ، )ar-23-01-2014-qshttps://www.icann.org/resources/pages/faمقال متاح على الرابط التالي: 
 (.32/8/3032بتاريخ 

خصوصا تلك  ،النطاق أسماءفعل من أفعال الجريمة اإللكترونية التي تنطوي على تسجيل  ،بأنها القرصنة اإللكترونية عرفت 9
د إعادة بيعها قصأو عالمات تجارية مشهورة معترف بها ب ،شهرة عالية )الفنانين والعبي كرة القدم( ي المرتبطة بأشخاص ذو 
 : انظربأسعار مبالغ فيها، 

Mu’azu Abdullahi Saulawa &Junaidu Bello Marshall: The Legal Framework of Cyber 

squatting in Nigeria, International Journal of Humanities Social Sciences and Education 

(IJHSSE), Volume 2, Issue 4, April 2015, PP 1-8, p,2 Available at: 

https://www.arcjournals.org/pdfs/ijhsse/v2-i4/1.pdf, (visited on May. 62 2015). 
قانون العالمات  ،ذلكبما في أحكامها، و أسماء النطاق  موضوع ،أي تشريع ساري المفعول في فلسطين لم يعالج، ولم ينظم 10

، جاء خاليا من أي نص يعالج 3033ماية الملكية الصناعية لسنة وحتى مشروع قانون ح، 3223( لسنة 22التجارية رقم )
 .أحكام هذه األسماء

https://www.icann.org/resources/pages/faqs-2014-01-23-ar
https://www.arcjournals.org/pdfs/ijhsse/v2-i4/1.pdf
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وا عادة الحقوق المعتدى عليها  ،هو الحد من القرصنة اإللكترونية ،واألساسي وهدفها الرئيس
 ألصحابها.

 أهمية الدراسة

النطاق هي القاعدة األساسية لشبكة اإلنترنت عموما  أسماءتبرز أهمية هذه الدراسة من كون 
ة ومفتاح الدخول إلى سوق يكما وهي البوابة الرئيس ،الخصوص اقع اإللكترونية على وجهوالمو 

تي تعتبر ال ،سماءاألحيث ال يمكن ممارسة هذه التجارة إال من خالل هذه  ،التجارة اإللكترونية
 ،ة التي تمارس من خاللها مختلف األنشطة وفي مقدمتها األنشطة التجاريةالمنصة الوحيدة والرئيس

 ،إلى ماليين الدوالراتحيث أبرمت من خاللها صفقات تجارية الكترونية وصلت في بعض األحيان 
وأدى ذلك لحدوث منازعات  ،تخاذ مكان لهم على هذه الشبكةوألهميتها توافد األفراد والشركات ال

م هذه حول ما هو النظام القانوني الذي يحك ،اهام تساؤال ،ذلك مما ترك ،سماءاألل ملكية هذه حو 
وهذا ما دفع الباحث لدراسة هذا  ،ويوفر الحماية القانونية لها سماءاألوينظم هذه  ،المنازعات
 النطاق وحمايتها. سماءألمن أجل تحديد النظام القانوني  ،الموضوع

 أسماءكونها تعتبر من أوائل الدراسات المتخصصة في موضوع  ،كما وتنبع أهمية هذه الدراسة
 أسماءلمن يرغب في البحث في موضوع  اهام افضال عن أنها تعتبر مفتاح ،النطاق في فلسطين

 هامة التي يمكن للباحثين من بعديحيث تحتوي هذه الدراسة على الكثير من المسائل ال ،النطاق
 التوسع فيها.

 إشكاليات الدراسة

 ،النطاق ماءأسم وينظم النظام القانوني الذي يحك تحديدحول  إشكالية الدراسة الرئيسة تتمحور
ضمن وبالتالي تنظيمها  ،الفكرية حقا مستقال من حقوق الملكية سماءاألهذه  اعتبار إمكانيةومدى 

 طبيعتها الخاصة. عتبارهذه الحقوق مع األخذ بعين اال
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 منها: ،الفرعية التساؤالتمن  عددا وتندرج تحت هذه اإلشكالية

حقوق  ةطبيعة خاصة تختلف عن أي اتذ هل هي ،سماءاألالقانونية لهذه ما هي الطبيعة . 3
أم هي  ،وتحديدا الملكية الصناعية والتجارية قانونية بما فيها حقوق الملكية الخاصة والملكية الفكرية

 فقط مجرد حق تعاقدي؟

 . ما هي الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين سلطة التسجيل وطالب تسجيل اسم النطاق؟3

ن سلطة التسجيل والمسجل المعتمد من جهة، وبين المسجل المعتمد . ما هي طبيعة العالقة بي2
 وطالب التسجيل من جهة أخرى؟

مخدومين  ،أهمية قاعدة "القادمون أوال وما ؟من الناحية الشكلية سماءاألحماية هذه  يمكن . كيف4
ترتبة على وما هي النتائج الم  ؟ستثناءات التي ترد عليهاوما هي اال ،سماءاألمنح هذه  أوال" في

 األخذ بها؟

 النطاق؟  أسماءلتزامات التي تقع على عاتق طالبي تسجيل . ما هي اال2

ليتها عن التحري؛ فيما إذا كان و ؤ النطاق من مس أسماء. ما مدى إمكانية إعفاء سلطات تسجيل 4
 المشروعة أم ال؟ خرينمطلوب تسجيله ينتهك حقوق اآلالنطاق ال اسم

 النطاق؟ أسماءالوارد في عقود تسجيل إلعفاء من المسؤولية، مدى مشروعية شرط ا. ما 7

 النطاق؟ أسماء. ما هي الطبيعة القانونية للسياسة الموحدة لتسوية منازعات 8

. ما هي الشروط المطلوب إثباتها من قبل المشتكي حتى ينجح في شكواه بموجب السياسة 2
النطاق الفلسطينية  سماءأللقواعد المنظمة أو بموجب ا ،النطاقات أسماءالموحدة لتسوية منازعات 

النطاق البلجيكية التي تديرها  سماءألأو القواعد المنظمة  ،التي تديرها هيئة بنينا لمسميات اإلنترنت
 ؟DNs Belgiumمنظمة 
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في توفير  ،والقواعد المقارنة ،النطاق أسماء. ما هو دور السياسة الموحدة لتسوية منازعات 30
هل يقتصر على العالمات التجارية و  ؟وما هو نطاق تطبيقها ؟سماءاألنية لهذه الحماية القانو 

وفي  ؟التجارية سماءواألالشخصية  سماءواألالبيانات الجغرافية  ،أم يشمل أيضا ،وعالمات الخدمة
ما هي الشروط الواجب توافرها حتى تتوافر لها الحماية القانونية بموجب  ،حال كان غير شامل لها

 ياسة؟هذه الس

 أسماء. ما هي اإلشكاليات العلمية التي تواجهها مراكز تسوية النزاع عند النظر في منازعات 33
 النطاق؟ 

 أهداف الدراسة

 :إلىتهدف هذه الدراسة 

 النطاق. سماءألالطبيعة القانونية تحديد . 3

 في فلسطين. النطاق أسماءمنازعات اإلطار القانوني واجب التطبيق على تحديد . 3

 الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين سلطة التسجيل وطالب تسجيل اسم النطاق.تحديد . 2

من جهة، وبين المسجل المعتمد  بين سلطة التسجيل والمسجل المعتمدطبيعة العالقة تحديد . 4
 وطالب تسجيل اسم النطاق من جهة أخرى.

 من الناحية القانونية. سماءاألكيفية حماية هذه بيان . 2

المختصة سلطات الالنطاق لدى أغلب  أسماءالتي تمنح على أساسها القاعدة األساسية  توضيح .4
 . سماءاألتسجيل هذه ب

وما يندرج تحتها من  ،وبيان مدى مشروعيتها من عدمه ،. توضيح المقصود بالقرصنة اإللكترونية7
 أشكال مختلفة.

 النطاق. أسماءنازعات . تحديد الطبيعة القانونية للسياسة الموحدة لتسوية م8
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والقواعد المنظمة  ،النطاق أسماء. دراسة شاملة مقارنة بين السياسة الموحدة لتسوية نزاعات 2
 سماءألوالقواعد المنظمة  ،النطاق الفلسطينية التي تديرها هيئة بنينا لمسميات اإلنترنت سماءأل

 ،طاق القانوني للتطبيقمن حيث الن ،DNs Belgiumالنطاق البلجيكية التي تديرها منظمة 
  والشروط الواجب توافرها حتى ينجح المشتكي في شكواه.

 ،النطاق أسماء. بيان أوجه القصور والنقص في كل من السياسة الموحدة لتسوية نزاعات 30
والقواعد  ،النطاق الفلسطينية التي تديرها هيئة بنينا لمسميات اإلنترنت سماءألوالقواعد المنظمة 

( Cepaniوقواعد مركز ) ،DNs Belgiumالنطاق البلجيكية التي تديرها منظمة  سماءألالمنظمة 
 البلجيكي.

 أسماءعند النظر في منازعات  داريةاإل. دراسة بعض اإلشكاليات العملية التي تواجهها اللجان 33
 النطاق.

 والقضاء المقارن من كل أجزاء هذه الرسالة. الفقه. بيان موقف 33

 ة متخصصة في موضوع حديث فلسطينيا للمكتبة الفلسطينية.. تقديم دراس32

 صعوبات الدراسة

ثة الموضوع تتمثل بحدا ،لقد واجهت الباحث العديد من الصعوبات فيما يتعلق بموضوع هذه الدراسة
حتاج الباحث لترجمة احيث  ،جع كانت باللغة اإلنجليزيةأغلب المرا ومن جهة أخرى  ،من جهة

من  ،النطاق أسماءت وأحكام قضائية وأحكام لجان إدارية لتسوية منازعات رسائل وأبحاث ومقاال
وذلك من أجل التمكن من كتابة هذه الرسالة والتوصل إلى  ،اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية

 أفضل النتائج المرجو تحقيقها.

ية في حيث ال توجد سوابق قضائ ،فضال عن قصور تشريع فلسطيني خاص يعالج هذا الموضوع
 النطاق. أسماءفلسطين وال مشاريع قوانين مساندة تعالج ولو بشكل بسيط موضوع 
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 نطاق الدراسة

النطاق  أسماءعلى السياسة الموحدة لتسوية نزاعات  ،دت هذه الدراسة بشكل أساسي ورئيسعتما 
لتسوية  النطاقات المتنازع عليها الرسمي وقواعد السياسة الموحدة أسماءتقرير سياسات  ،بشقيها

النطاق الفلسطينية التي تديرها  سماءألوعلى القواعد القانونية المنظمة  ،النطاقات أسماءنزاعات 
النطاق البلجيكية التي تديرها  سماءألوالقواعد القانونية المنظمة  ،هيئة بنينا لمسميات اإلنترنت

قانون العالمات عتمدت على ا كما  ،البلجيكي (Cepani)وقواعد مركز  ،Belgium DNs منظمة
وقانون حماية المستهلك األمريكي ضد القرصنة اإللكترونية  ،3223( لسنة 22التجارية رقم )

(ACPAعند اال ).قتضاء 

ذلك أن هذه  ،كنموذج مقارن  النطاق البلجيكية سماءألالقانونية المنظمة وقد أخذ الباحث القواعد 
ومن الضروري  ،في العالمتطورا  النطاق  سماءألالقواعد المنظمة  من أكثر ةالقواعد؛ تعتبر واحد

 النطاق على الساحة الفلسطينية. أسماءقدر اإلمكان من تجربتها في مجال  االستفادة

( الساري المفعول في 3228( لسنة )22قانون العالمات التجارية رقم ) ،ستبعدت هذه الدراسةاو 
الحقوق األدبية المتمثلة بحقوق  ،يةستبعدت فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكر اكما  ،قطاع غزة

 واألسرار التجارية. االختراعوبراءات  ،المؤلف والحقوق المجاورة

 منهجية الدراسة 

 سماءألمن خالل دراسة القواعد المنظمة  ،التحليلي ،عتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفيا 
وأحكام القضاء المقارن  ختصينوالخبراء والم راء الفقهآستقراء اوكذلك  ،النطاق موضوع الدراسة

فضال عن دراسة قانون  ،النطاق من هذه المسألة أسماءوأحكام اللجان اإلدارية لتسوية منازعات 
وقانون حماية المستهلك األمريكي ضد القرصنة  ،3223( لسنة 22العالمات التجارية رقم )

ائج المرجو تحقيقها من وكل ذلك بهدف الوصول إلى النت ،قتضاء( عند االACPAاإللكترونية )
 هذه الرسالة.
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 الدراسات السابقة

حيث عالجت أغلبها  ،النطاق بشكل عام أسماءهناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع 
من حيث  سماءاألوبينت ماهية هذه  ،العالمات التجارية مع النطاق جنبا إلى جنب أسماءأحكام 

 أسماءكما تطرقت إلى التداخل بين  ،لكن بشكل مختصر ،وطبيعتها القانونية ،المفهوم واألنواع
فضال عن الدعوى  ،ثنينه هذا التداخل من منازعات بين االالنطاق والعالمات التجارية وما يسبب

وبعضها تناول  ،مشروعةالغير عالمة التجارية ودعوى المنافسة القضائية المتمثلة بدعوى تقليد ال
 ومن هذه الدراسات: ،النطاق أسماءوية نزاعات بشكل مختصر السياسة الموحدة لتس

 أسماءو : رسالة ماجستير للباحث محمد موسى أحمد هلسة بعنوان "منازعات العالمات التجارية أوال
حيث  ،نوقشت في جامعة بيرزيت/فلسطين ،النطاق في النظام القانوني الفلسطيني )دراسة مقارنة(

 ،وطبيعتها القانونية بشكل مختصر جدا ،واألنواع النطاق من حيث المفهوم أسماءتناول ماهية 
النطاق لدى سلطات التسجيل المعتمدة من قبل  أسماءتسجيل  إجراءاتوتحدث بشكل موجز عن 

كما وتحدثت عن هيئة بنينا الفلسطينية  ،واألرقام المخصصة )األيكان( سماءاألمنظمة تحديد 
( وشبكة NITCلومات الوطني األردني )وقارنها بمركز تكنولوجيا المع ،لمسميات اإلنترنت
كما تناول مظاهر التعدي على العالمات  ،النطاق أسماءعن إدارة  المسئولةالجامعات المصرية 

تسوية منازعات  إلجراءاتفضال عن اإلشارة بشكل عام  ،سماءاألالتجارية الناتجة عن تسجيل هذه 
 أسماءموجب السياسة الموحدة لتسوية نزاعات النطاق أمام هيئة بنينا وب أسماءو العالمات التجارية 

كما وأشار للدعوى القضائية أمام المحاكم الفلسطينية ودور القضاء األمريكي في حماية  ،النطاق
ولم  ،سماءاألوقد جاءت هذه الدراسة قاصرة عن معالجة الطبيعة القانونية لهذه  ،العالمات التجارية

فضال عن أنه لم يتعمق في أغلب  ،حية الشكلية بشكل مفصلتعالج الحماية القانونية لها من النا
 المسائل التي تناولها في دراسته.

 أسماءب: رسالة ماجستير للباحث سامر محمد يوسف الزعبي بعنوان "عالقة العالمات التجارية ثانيا
 حيث جاءت ،نوقشت في جامعة عمان العربية للدراسات العليا/ األردن ،المواقع اإللكترونية"

النطاق من حيث المفهوم  أسماءو مقتصرة بصورة عامة على تحديد كل من العالمات التجارية 
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وبعض حاالت التداخل  ،التجارية سماءواألالنطاق والعالمات  أسماءوالفروق بين  ،واألنواع واألهمية
 النطاق أسماءلية تسوية المنازعات بين آفضال عن  ،اق والعالمات التجاريةالنط أسماءبين 

النطاق  سماءألولم تبين هذه الدراسة الطبيعة القانونية  ،والعالمات التجارية أمام القضاء الوطني
النطاق في  أسماءودور السياسة الموحدة لتسوية منازعات  ،وكيفية حمايتها من الناحية الشكلية

 توفير هذه الحماية.

"إشكالية الفضاء اإللكتروني في : رسالة ماجستير للباحث فهد أحمد فهد الوهداني بعنوان ثالثا
نوقشت في  ،المواقع على اإلنترنت" كنموذج أسماءو التنازع بين العالمة التجارية  ،الملكية الفكرية

حيث تناولت بصورة عامة ماهية الفضاء اإللكتروني والعالمات التجارية  ،البيت/األردن آلجامعة 
النطاق من حيث أسباب هذا التنازع بما في  أسماءو والتنازع بين العالمات التجارية  ،النطاق أسماءو 

وتحدثت أيضا عن  ،لية حدوثهآء سلطات التسجيل من المسؤولية و وا عفا سماءاألذلك تسجيل هذه 
 أسماءفضال عن دراسة طبيعة  ،وعن التضليل والتخفيف ،القرصنة اإللكترونية وتكيفها القانوني

لية تسوية المنازعات بموجب آتناولت بصورة عامة كما  ،الفكريةالنطاق كحق من حقوق الملكية 
ستفاد الباحث اوقد  ،الرسالة أشمل من سابقاتها وتعتبر هذه ،والدعوى القضائية ،السياسة الموحدة

 سماءاألتصورا شامال يبين أهمية هذه  ولم تعط ،النطاق أسماءمتخصصة في لكنها لم تكن  ،منها
فضال عن أنها لم تفصل في السياسة الموحدة لتسوية  ،لالزمويحدد طبيعتها القانونية على النحو ا

 النطاق. أسماءمنازعات 

نطاقات  سماءأل: رسالة ماجستير للباحث إبراهيم محمد عبيدات بعنوان "النظام القانوني رابعا
 ،بشكل عام النطاق أسماءحيث تناولت ماهية  ،البيت/األردن آلنوقشت في جامعة  ،اإلنترنت"

 ،ها خارج نطاق الملكية الفكريةاعتبار وب ،من حقوق الملكية الفكرية اها حقاعتبار قانونية بوطبيعتها ال
جراءاتالنطاق من حيث شروط التسجيل  سماءألكما بينت الحماية القانونية   سماءاألتسجيل هذه  وا 

دعوى كما تحدثت عن ال ،والشروط الموضوعية الواجب توافرها فيها حتى تتمتع بالحماية القانونية
بموجب السياسة  سماءاألوتناولت بشكل موجز كيفية تسوية منازعات هذه  ،المدنية والجزائية

 أسماءالمتخصصة في  وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات ،النطاق أسماءالموحدة لتسوية نزاعات 
ة لكنها لم تعالج بشكل مفصل الطبيعة القانوني ،ستفاد الباحث منها بشكل كبيراوقد  ،النطاق
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ولم تتناول  ،أم حق ملكية اتعاقدي احقونه النطاق ك اسمعالج أبدا طبيعة النطاق ولم ت سماءأل
كما ولم تبين بشكل مفصل كيفية حمايتها بموجب  ،القرصنة اإللكترونية ولم تبين مفهومها وأشكالها

وذجين أخذ الباحث بنم ،وبخصوص حمايتها من الناحية الشكلية والموضوعية ،السياسة الموحدة
 النموذج الفلسطيني والبلجيكي. :مختلفين وهما

 Conflict Between : رسالة ماجستير باللغة اإلنجليزية للباحث وضاح الرواشدة بعنوان "خامسا

Domain Names And Trademarks “Comparative Study”،  نوقشت في الجامعة
ة وحمايتها دوليا ووطنيا داخل حيث تحدث الباحث بشكل موجز عن العالمات التجاري ،األردنية

واألسباب ذات الصلة لرفض  ،3223لسنة  24المملكة األردنية الهاشمية بموجب قانون رقم 
تناول ماهيتها من حيث  ،النطاق أسماءبوفيما يتعلق  ،تسجيل هذه العالمات بموجب ذات القانون 

فضال عن التسوية  ،التجاريةوالعالمات  سماءاألالمفهوم واألنواع والتسجيل والتداخل بين هذه 
وتسويتها بموجب القوانين الوطنية  ،الدولية لهذا النوع من التنازع والمتمثل بالسياسة الموحدة

ولم تبين الطبيعة القانونية لهذه  ،حيث جاءت هذه الرسالة قاصرة على معالجة العموميات ،األردنية
توسع في تسوية المنازعات بموجب السياسة ولم ت ،وكيفية حمايتها من الناحية القانونية سماءاأل

 كما ولم تتناول القرصنة اإللكترونية وأشكالها. ،الموحدة

 Louise Davidsson and Sara Thulin: رسالة ماجستير باللغة اإلنجليزية للباحثين سادسا
 ،"The Legal Status of Domain Names in Sweden "A Business Contextبعنوان "

أم حق  اتعاقدي احق اونهالنطاق ك سماءأللدراسة بشكل أساسي على الطبيعة القانونية ركزت هذه ا
 ،كعالمات تجارية غير مسجلة وعالمات تجارية مسجلة سماءاألكما وعالجت حماية هذه  ،ملكية

 والوضع ،قتصاديةمن الناحية اال سماءاألدراسة هذه فضال عن أنها تناولت  ،لكن بشكل موجز
ستفاد الباحث اوقد  ،وذلك بشكل مختصر ،وأمريكا لمانيا وبريطانياأفي كل من السويد و  القانوني لها

 وق أم حق ةتعاقدي وقاحقونها النطاق ك أسماءبشكل كبير من هذه الدراسة وتحديدا بخصوص طبيعة 
توسع الباحث في معالجة  ،مع ذلك ،عالمة تجارية مسجلة أو غير مسجلةونها وحمايتها ك ،ملكية
راء الفقهية واألحكام القضائية وموقف ق تعاقدي أم حق ملكية من حيث اآلالنطاق كح أسماء طبيعة

النطاق  أسماءولم تتناول هذه الرسالة طبيعة  ،النطاق من هذه المسألة أسماءبعض سلطات تسجيل 
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كما لم  ،وطبيعتها كعنصر من عناصر الملكية الفكرية ،كعنصر خارج عن إطار الملكية الفكرية
النطاق بموجب السياسة  أسماءتسوية منازعات  وآلية ،حمايتها من الناحية القانونيةين كيفية تب

 الموحدة.

 بيانات الدراسة

 تعتمد هذه الدراسة على نوعين من البيانات:

ستيضاح من أجل اال ،صية مع خبراء ومختصينمن خالل إجراء مقابالت شخ ،. بيانات أولية3
 موضوع.عن مسائل معينة تخص هذا ال

 ،ة المتعلقة بموضوع هذه الدراسةرئيسالغير تمثل بالمصادر والمراجع الرئيسة و ت ،. بيانات ثانوية3
راء الفقه وأحكام القضاء المقارن وأحكام اللجان اإلدارية آاألبحاث والدراسات والمقاالت و  فضال عن

 بهذا الموضوع. الصلةالنطاق ذات  أسماءلتسوية منازعات 

 خطة الدراسة

تناولت في  ،تقسيم هذه الرسالة إلى ثالثة فصول ،النطاق سماءألتقتضي دراسة التنظيم القانوني    
 ،تناول المبحث األول ،مبحثينوتم تقسيمه إلى  ،النطاق سماءألالفصل األول: الطبيعة القانونية 

صر من النطاق عن أسماء الثانيما المبحث أ ،ملكية الفكريةالنطاق خارج عن إطار ال أسماء
إلى  هوتم تقسيم ،النطاق أسماءة حماية وقد خصصت الفصل الثاني لدراس ،فكريةعناصر الملكية ال

تم  الثانيأما المبحث  ،النطاق أسماءيل الشروط الشكلية لتسج تناول المبحث األول ،مبحثين
سة جاء تحت عنوان السيا أما الفصل الثالث واألخير ،رونيةتخصيصه لدراسة القرصنة اإللكت

خصص المبحث األول منه لدراسة  ،وتضمن ثالثة مباحث ،النطاق أسماءالموحدة لتسوية منازعات 
شروط تطبيق  مبحث الثانيوال ،النطاق أسماءالنطاق القانوني للسياسة الموحدة لتسوية منازعات 

يات إشكال جاء تحت عنوان أما المبحث الثالث ،النطاق أسماءالسياسة الموحدة لتسوية منازعات 
 النطاق.  أسماءعملية تواجهها اللجان اإلدارية أثناء النظر في منازعات 
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 الفصل األول
 النطاق سما ألالطبيعة القانونية 

 ،يزها عن غيرهايالنطاق مجرد عناوين على شبكة اإلنترنت تسمح بتحديد المواقع وتم أسماءلم تعد 
 رية في تمييز منتجات مشروع معينبل أصبحت تؤدي الوظيفة التي تؤديها حقوق الملكية الفك

 سماءاألحيث أثارت طبيعة هذه الشبكة وخصوصية هذه  ،عن غيره من المشروعات هوخدمات
والقيود التي ترد على هذا التسجيل والنتائج  ،وظروف نشأتها والمبادئ القانونية التي تحكم تسجيلها

ذات  سماءاألفهل تعتبر هذه  ،سماءاأل حول الطبيعة القانونية لهذه ا  هام تساؤال   ،المترتبة عليه
بها حماية معينة وفق قوانين وتكس ،خرآمستقلة عن أي نظام قانوني  ،بهاطبيعة قانونية خاصة 

وبالتالي تخضع  ؟أم أنها حق ملكية فكرية ؟أم حق ملكية خاصة ا؟تعاقدي اأم أنها تعتبر حق ؟خاصة
 وجه الخصوص قوانين العالمات التجارية.وعلى  ،للقوانين التي تحكم حقوق الملكية الفكرية

النطاق تخرج عن نطاق  أسماءأن  ،عتبر جانب منهما  حيث ،قسمينراء الفقه إلى آنقسمت ا ،وعليه
ختلفوا الكنهم  ،من حقوق الملكية الفكرية احقخرون آ عتبرهاا و  ،الفكرية ولها طبيعة خاصة الملكية
أم أنها تعتبر ضمن إطار  ،ار الملكية الفكريةتخرج عن إط ،النطاق أسماءهل  ،بمعنى ،هابشأن

 الملكية الفكرية.

ويحدد  ،لى تحديد النظام القانوني الذي يحكمهاإالنطاق يؤدي  سماءألة القانونية وألن تحديد الطبيع
سوف يقسم الباحث  ،)القانون الواجب التطبيق( زاعالوسيلة القانونية الصحيحة التي تنطبق على الن

ا أم ،النطاق خارج عن إطار الملكية الفكرية اسم ي المبحث األوليدرس ف ،مبحثين لىإهذا الفصل 
 ه أحد عناصر الملكية الفكرية.اعتبار النطاق ب اسمسيخصصه لدراسة  المبحث الثاني

 النطاق خارج عن إطار الملكية الفكرية  اسماألول:  المبحث

ختلفوا الكنهم  ،عن نطاق الملكية الفكرية االنطاق خارج اسم اعتبارتجاه على أجمع أنصار هذا اال
أما  ،الفكرية بشكل عامالنطاق من إطار الملكية  اسم همبعضحيث أخرج  ،طبيعته القانونيةبشأن 
 عتبره بمثابة فكرة قانونية مستقلة.ا  ،وهو الرأي الغالب من الفقه ،خراآل همبعض
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 اسمل: النظريات المنادية بإخراج ألو يعالج في المطلب ا ،سيدرس الباحث هذا المبحث في مطلبين
 اسم اعتبارمطلب الثاني: النظرية المنادية بأما ال ،النطاق عن إطار الملكية الفكرية بشكل عام

 النطاق فكرة قانونية مستقلة بذاتها.

 النطاق عن إطار الملكية الفكرية بشكل عام اسمألول: النظريات المنادية بإخراج المطلب ا

ضرورة اعتبار اسم النطاق ليس أكثر من كونه  ،األول االتجاهالثة توجهات: يرى انقسم الفقه إلى ث
يرى أنه مثل رقم الدخول لخدمة  ،الثاني االتجاهأما  ،موطنا قانونيا، لكن على شبكة اإلنترنت

أنه مجرد نظام  ،الثالث واألخير االتجاهيرى  ،في حين ،ويخضع ألحكامها 11المينيتل في فرنسا
 وظيفة أساسية، أال وهي الوظيفة التقنية في تحديد المواقع وتمييزها عن غيرها.تقني، يؤدي 

 فتراضيا النطاق موطن اسمالفرع األول: 

فتراضي االنطاق هو مجرد موطن  اسمأن  ،)جانب من الفقه الفرنسي( يؤكد أنصار هذه النظرية
هو شبكة  ،واحد فقطأنه يوجد في مكان  ،بمعنى ،يتجسد في جوهره بحق مستقل وقائم بذاته

وال وجود مادي له على  ،سمفتراضي لصاحب هذا االافهو موطن  ،ت وال يخرج عن نطاقهااإلنترن
ة بتحديد كة اإلنترنت تنحصر وظيفته الرئيسمجرد موقع على شب النطاق اسم؛ ألن 12أرض الواقع

لى أنه يسهل إ إضافة ،13وهو مثل عنوان شارع أو رقم هاتف معين ،عنوان معين على هذه الشبكة
                                                           

 االتصاالتشركة  اخترعته، 3283يطلق على هذه الخدمة "جد اإلنترنت"، حيث أنها عبارة عن جهاز ظهر في عام  11
( وتم تقديمه مجانا لكل مشترك فرنسي لديه خط هاتف، وهو عبارة عن جهاز مكعب الشكل France Telecomالفرنسية )

يشبه جهاز الحاسوب وهو بحجم حقيبة صغيرة، ويتكون من شاشة ولوحة مفاتيح صغيرة ويتم وصلة بخط الهاتف بما سمح 
تخدم في عمليات حجز الرحالت عن طريق السكة مقابل رسوم زهيدة يتم دفعها، كما يس االتصاللمستخدميه إجراء خدمة 

الحديدية، معرفة حالة الطقس، معرفة األفالم المعروضة في دور السينما، خدمات التعارف بين األشخاص الذين لديهم هذا 
العمل  انتهىالبعض أن هذه الخدمة هي بداية ممارسة التجارة اإللكترونية، وقد  اعتبرالجهاز وغيرها من هذه الخدمات، حيث 

، مات "المينيتل"... عاش اإلنترنت، للمزيد حول هذه الخدمة انظر: عباس، وليد: 3033حزيران  20بهذا الجهاز بتاريخ 
، /doualiya.com-http://www.mcعلى الرابط التالي:  3/7/3033مقال منشور على موقع مونت كارلو الدولية بتاريخ 

 (.4/2/3032زيارة بتاريخ  آخر)

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية/ جامعة المجمعة  ،النطاق/ دراسة مقارنة سما الطبيعة القانونية ألعلي خالد:  ،قطيشات 12
 .300ص ،3033 ،الثاني ، العدد3المجلد  ،السعودية

كلية الدراسات الفقهية والقانونية  ،الة ماجستير منشورةرس ،نطاق اإلنترنت سما النظام القانوني ألإبراهيم محمد:  ،عبيدات 13
 .42ص ،3007 ،البيت آلجامعة  ،قسم الملكية الفكرية

http://www.mc-doualiya.com/
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على الرغم أنه قد يستخدم لتمييز  ،لى الموقع اإللكتروني بشكل سريع ومتناسق وسهلإالدخول 
نما تنحصر وظيفته فقط  ،ة لهأن ذلك ال يعتبر الوظيفة الرئيس إال ،السلع والخدمات على الشبكة وا 

هولة الوصول يده والتعرف عليه وسبقصد تحد ،في تحديد موقع مشروع معين على هذه الشبكة
 .14ليهإ

ويباشر من خالله  ،ترتبط به مصالحه افتراضيا اقانوني ايختار صاحبه موطن ،سمومن خالل هذا اال
وله أن يمنع غيره من  ،15وينشر مدوناته ومعلوماته وكل ما يراه مناسبا عنه ،نشاطاته وأعماله

 .16حترام حياته الخاصةاعتداء عليه ويلزمه اال

في قضية المطرب  ،3224أغسطس  34ستئناف باريس في اة أمام محكمة ثيرت هذه المسألأوقد 
أن  وحكمت ،لمدرسةحيث رفضت هذه المحكمة حجج الطالب وا ،(Michel Sardouالشهير )

ن من القانو  17(303الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بشكل دائم وفق نص المادة )
 ،و المقصود من ذات الموطن الذي حدده القانون فتراضي ليس هوأن الموطن اال ،المدني الفرنسي

النطاق؛ ألنه  اسموهذا المكان ال يتوفر في  ،الذاتذلك أن الموطن هو فكرة ترتبط بمكان محدد ب
يجوز التوسع في مفهوم  كما وال ،Server)) مجرد مجموعة من بيانات التسجيل على الخادم

موطن ال يقيم فيه الشخص بشكل دائم أو النطاق؛ ألن هذا ال اسمفتراضي ليشمل الموطن اال
وأضافت المحكمة أن المواقع اإللكترونية في  ،وهو متاح لكل مستخدمي شبكة اإلنترنت ،مؤقت

                                                           
 
See: Minqin Wang: Regulating the domain name system, Is the "BIZ" domain distribution 

scheme an illegal lottery,2003, p. 251, Available at: http://www.illinoislawreview.org/wp-

content/ilr-content/articles/2003/1/Wang.pdf, (Visited on Jan. 29 2015). 
 .44ص ،مرجع سابقإبراهيم محمد:  ،عبيدات 14

 ،النطاق في النظام القانوني الفلسطيني )دراسة مقارنة( أسما زعات العالمات التجارية و منامحمد موسى أحمد:  ،هلسة 15
إللكترونية وحقوق المواقع ا؛ حوى، فاتن حسين: 4، ص3030 ،جامعة بيرزيت/كلية الحقوق  منشورة، رسالة ماجستير
 .44، ص3034، األردن -، دار الثقافة للنشر والتوزيع/ عمان3، طالملكية الفكرية

، دار 3، طالجوانب القانونية لتعامالت التجارة اإللكترونية "حماية العالمة التجارية الكترونيا"العطيات، مصطفى موسى:  16
 .24، ص3033األردن، -وائل للنشر والتوزيع/عمان

، حيث عديالتهوت 3003( لسنة 3( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم )4/3تقابلها نص المادة ) 17
( من 28تنص هذه المادة على أنه "الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ..."، هذا القانون منشور في العدد )

 .2/2/3003( بتاريخ 2مجلة الوقائع الفلسطينية على الصفحة )

http://www.illinoislawreview.org/wp-content/ilr-content/articles/2003/1/Wang.pdf
http://www.illinoislawreview.org/wp-content/ilr-content/articles/2003/1/Wang.pdf
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لطالب لو أراد أن بار دفكان أج ،عتداءا إليها ال يعتبر  ودخول أي شخص ،مجملها متاحة للجمهور
   .18ليهإلها أي شخص الدخول ر يمنع من خالأن يضع كلمة س ،يبقي هذا الموقع خاص به

عندما رفضت حجج المدعى  ،أن حكم المحكمة أعاله جاء صائبا ،عتبرت األستاذة فاتن حوى ا و 
كرة الموطن عترفت المحكمة بفا أجل رفض دعوى التقليد؛ ألنه لو  عليه )الطالب والمدرسة( من

طالع عليها واال ،اقعلى ضرورة حصول الشخص على إذن لزيارة هذه المو إفتراضي سيؤدي ذلك اال
رفض دعوى  ،ويترتب على ذلك وفق رأي األستاذ شريف غنام ،19في كل مرة يرغب القيام بذلك

قع هي أصال معتدية كما ويشكل ذلك حماية لموا ،التقليد في حال لم يتم الحصول على هذا اإلذن
 .20بحجة حماية حرية الحياة الخاصة على شبكة اإلنترنت خرينعلى حقوق اآل

وعلى الرغم  ،لنطاقا سمة؛ ألنها ال تقيم أي وجود مادي الهذه النظري Ellen Ronyتقد األستاذ ناو 
يتمثل بالخضوع  امادي اإال أن له وجود ،مجرد عنوان على شبكة اإلنترنت سممن كون هذا اال

قتصادية وتجارية في غاية اوله قيمة  ،ويمكن تداوله بالبيع والشراء ،إلجراءات تسجيل معينة
تفوق أهمية العالمات  -وفق رأي األستاذ خالد التالحمة -والتي في بعض األحيان  ،21ألهميةا

 .22التجارية التقليدية

                                                           
موقع على شبكة اإلنترنت عن  بإنشاء ،تصاالتطالب المدرسة الوطنية العليا لال تتلخص وقائع هذه القضية بقيام أحد 18

ي شخص أو شركة من نشرها، ويمنع أ ،طريق شبكة المدرسة وقام هذا الطالب بنشر أغاني هذا المطرب الذي يحتكر أغانيه
عتداء على قليد ضد الطالب والمدرسة بحجة االقام برفع دعوى ت ،لى الموقعإكتشف وكيل المطرب ذلك بعدما دخل اوعندما 

 ،افتراضيالنطاق هو موطن  اسمكل من الطالب والمدرسة بأن  احتج ،وأثناء نظر النزاع ،محمية للمطربأحد المصنفات ال
ترتبط به مصالحه وخصوصياته ويباشر من  ،ويجوز ألي شخص أن يتخذه كموطن ومقر قانوني له على شبكة اإلنترنت

على الحياة الخاصة التي  اعتداءيعد  ،على هذا الموطن االعتداءوأن  ،وهواياته وأسرارهخالله نشاطه المتمثل في نشر بياناته 
عدد  ،3مجلد ،الرافدين للحقوق  ،النطاق على اإلنترنت وطبيعتها القانونية أسما يونس هادي:  ،مسلم، انظر: يجب حمايتها

 .244صمرجع سابق، القسم األول،  شريف محمد: ،غنام؛ 340ص ،الهامش ،3002 ،32

 .42ص ،ابقفاتن حسين: مرجع س ،حوى  19

 .244ص ،القسم األول ،شريف محمد: مرجع سابق ،غنام 20

 كذلك أيضا تم بيع اسم ،دوالر 424،832علني بمبلغ  مزاد( في Drugs.comالنطاق ) اسمعلى سبيل المثال: تم بيع  21
كما وتم  ،الرمبلغ مليون دو ( بComputer.comالنطاق ) وأيضا اسم ،مليون دوالر 3.2( بمبلغ wallstreet.comالنطاق )
 كذلك اسم ،مليون دوالر 7.2عه بمبلغ دوالر وبعد شهرين تم بي ألف 320( بمبلغ Business.comالنطاق ) شراء اسم
 ألف 800( تم بيعه بمبلغ jobs.comالنطاق ) وأيضا اسم ،مليون دوالر 2.2( تم بيعه بمبلغ Altavista.comالنطاق )

 : انظر ،دوالر
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والمتمثلة  ،النطاق سمخذوا بالوظيفة التقنية المجردة القد أ ،أن أصحاب هذه النظرية ،ويرى الباحث
وحتى على  ،الوصول إليهوتمكين مستخدمي هذه الشبكة من  ،بتحديد موقع على شبكة اإلنترنت

النطاق يقوم بالوظيفة التي تقوم بها عناصر الملكية الصناعية  اسمعترافهم بأن ا الرغم من 
ات وعلى وجه الخصوص العالمات التجارية والمتمثلة بتحديد مصدر السلع والخدم ،والتجارية

عتبروها ا فته التقنية و لى وظيإ سمطبيعة هذا االستندوا في تحديد اإال أنهم  ،وتمييزها عن غيرها
لكن على شبكة  ا،قانوني االنطاق يعتبر موطن اسموأن  ،وال يخرج عن نطاقها ،ةالوظيفة الرئيس

 لألسباب التالية: وأن وجهة نظرهم لم تكن صائبة ،اإلنترنت

النطاق ليس أكثر من مجرد موطن قانوني على شبكة  اسمبأن  ،حجج أصحاب هذه النظرية .3
أكده وهذا ما  ،ه موطن قانوني الكترونياسميوجد شيء  ال ،فمن جهة ،مقنعةلم تكن  ،اإلنترنت

ومن ضمنها التشريع  ،وتؤكده التشريعات المقارنة -المذكور أعاله– ستئناف باريساحكم محكمة 
وهذا  ،الشخص عادة وبشكل دائم أو مؤقت هالذي عرف الموطن بالمكان الذي يقيم في ،الفلسطيني
أنه مجرد مجموعة من البيانات على قواعد البيانات  اعتبارعلى ، لنطاقا اسمعلى ال ينطبق 

(whois)23،  لى الموقع ال إالدخول  ،خرى أومن جهة  ،حقيقية ودقيقة وأن هذه البيانات قد ال تكون

                                                           
 
Ellen Rony: CLICKS OR MORTAR: Are Domain Names Property?, 2000,Available at: 

http://www.domainhandbook.com/property.html, (visited on Feb. 5 2015).                                    

مجلة الشريعة  ،مواقع االنترنت أسما المنازعات حول العالمات التجارية و حمد: رامي م ،علوان :وهذه األمثلة منشورة لدى
 32ص ،علي خالد: مرجع سابق ،قطيشات وما بعدها؛ 343، ص3002 ،33العدد  ،32المجلد  ،اإلماراتجامعة والقانون/

 وما بعدها.

 ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث ،االنترنت النطاق على شبكة أسما النزاعات بين العالمات التجارية و خالد:  ،التالحمة 22
 .342ص ،3002 ،3، العدد 32)العلوم اإلنسانية(، المجلد 

ستعالم عن قواعد ه لالاستخدامو كذلك، وهو بروتوكول داخلي يتم على الرغم أنه يبد ،ختصاراا" WHOISال يعد مصطلح " 23
ها بشكل نموذجي للتعرف على مالكي استخدامتم معين، حيث ينطاق  اسمت للحصول على معلومات حول تسجيل البيانا

وكذلك للتعرف على األطرف التي لديها القدرة على تصحيح المشكالت الفنية  ،النطاقات بخصوص األغراض التجارية
 والتي ،المسجلة سماءوتساعد هذه القواعد في الوصول العام المجاني إلى البيانات المتعلقة باأل ،المرتبطة بالنطاق المسجل

تصال الخاصة بالممثل ، خوادم االسم، ومعلومات االوانتهائه مل على عناصر مثل تواريخ إنشاء صالحية تسجيل النطاقتش
سماء؛ سواء كانت معتمدة لتسجيل أسماء النطاق العليا العامة وكل سلطة تسجيل لهذه األ ،تصاالت الفنيةاإلداري المعيَّن واال

: الوارد في قاموس انظر" WHOISللتفصيل حول مفهوم " ،توفر هذه الخدمة يجب أن ،و المكونة من رموز الدولأ
 على الرابط التالي: األيكانالمصطلحات المنشور على موقع 

http://www.domainhandbook.com/property.html


18 

 

غلب المواقع اإللكترونية متاحة أمام جميع مستخدمي شبكة أ ألن  ،عتداء على صاحبها يشكل 
ي شخص من أالنطاق منع  اسمكن إذا رغب صاحب ل ،إليها بحرية ويمكن الدخول ،اإلنترنت

حيث ال يجوز ألي شخص الدخول إليه إال  ،قفاله بكلمة مرورإفإنه يجب عليه  ،لدخول إلى موقعها
وهذا ما هو شائع في  ،بمعنى بعد الحصول على إذن من صاحب الموقع ،من خالل هذه الكلمة

 وغيرها من المواقع. ،وتويتر ،موقع الفيسبوك :مثل ،وقتنا الحاضر

فمن غير المنطق  ،نتائج غاية في الخطورة ،سيترتب على ذلك ،إذا تم التوسع بمفهوم الموطن .3
لى موقع هو أصال متاح إضد الشخص المعتدي لمجرد الدخول  قبول فكرة رفض دعوى مقامة

 .خرينكون معتديا بالفعل على حقوق اآلوصاحبه قد ي ،للجمهور

فقد خرج عن المبدأ األساسي لهذه النظرية والمتمثلة  ،Ellen Ronyة نظر األستاذ بالنسبة لوجه .2
 ،تجاه مختلفاب نتقادهاوجه حيث  ،"افتراضيالنطاق موطن قانوني  اسمبمسألة أساسية أال وهي "

هتمامه على ا ركز  :بمعنى ،سمي وجود مادي لهذا االأ عتباراالعين األخذ بو عدم إقامة بيتعلق 
ات الشكلية التي يخضع لها وما إلى ذلك من اإلجراء ،النطاق اسممادية المتعلقة بتسجيل األمور ال
 أم االفتراضييمكن األخذ بفكرة الموطن  إذاحول ما  ،تتمحور هذه النظرية ،في حين ،سمهذا اال

 ال.

 النطاق ورقم الدخول إلى خدمة المينيتل في فرنسا اسم الفرع الثاني:

تندوا في واس ،النطاق برقم الدخول إلى خدمة المينيتل في فرنسا اسمة شبه أنصار هذه النظري
فمن الناحية الفنية  ،يفيةالنطاق وخدمة المينيتل من الناحية الفنية والوظ اسمبين  التشابهحجتهم إلى 

النطاق وخدمة المينيتل من مجموعة من الحروف واألرقام يكتبها المستخدم للوصول إلى  اسميتكون 

                                                           
 

 ar-04-02-2014-c2-https://www.icann.org/resources/pages/glossary،                           
 (.5/2/3032زيارة بتاريخ  رآخ)

 

https://www.icann.org/resources/pages/glossary-c2-2014-02-04-ar
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ستغالل منهما وسيلة فنية ال فية يعتبر كالومن الناحية الوظي ،من البيانات والمعلوماتمجموعة 
 .24األنشطة التجارية واإلعالن عن أنشطة تجارية معينة

لى خدمة إ النطاق يطبق عليه رقم الدخول اسمبأن  ،جانب من الفقه الفرنسي للقول ادع التشابههذا 
فقد حكمت محكمة  ،لى خالف ذلكإفي العديد من أحكامه  لفرنسي ذهبرغم أن القضاء ا ،المينيتل

 ،أن هذه الخدمة هي مجرد وسيلة فنية الستغالل األنشطة التجارية 3223استئناف باريس في عام 
وال تخضع للنظام القانوني الذي تخضع له هذه  ، الفكرية الملكيةوبالتالي ال تعتبر أحد عناصر 

بأن خدمة  3224بتدائية في عام در عن محكمة باريس االا في حكم صاوأكد ذلك أيض ،العناصر
وال تخضع للنظام  ،من قانون الملكية الفكرية الفرنسي 4)/733المادة )المينيتل تخرج من نطاق 

 .   25خاصة وأن خدمة المينيتل لم تسجل في صورة عالمة تجارية ،القانوني الذي يحكمها

إلى حكم  ،ةالذي يحكم هذه الخدم يام القانونالنطاق للنظ اسمفي إخضاع  البعض استندوقد 
والتي قضت بأن األحكام التي  ،3228في حكمها الصادر عام  الفرنسية بتدائيةاال مرسيليامحكمة 

 .26النطاق اسمهي ذاتها التي تطبق على تطبق على رقم الدخول لخدمة المينيتل 

ا هي األحكام التي تخضع لها خدمة لم يوضحوا م ،سالفة الذكر بآرائهمأن الفقهاء  ،ويرى الباحث
جاءت خالية من أي حكم خاص  ،ستناد إليهاأحكام القضاء الفرنسي التي تم االوحتى  ،المينيتل

النطاق  اسمل طبيعة عمل هذه الخدمة ولتشبيه خالمن و  ،يوضح الطبيعة القانونية لهذه الخدمة
 رة عن عقد خدمة من نوع خاص.هي عبا ،أن األحكام التي كانت تخضع لها ،الباحث يجد ،بها

                                                           
وما بعدها، وهذا  244، القسم األول، صمرجع سابقغنام، شريف محمد:  ؛343، صمرجع سابق يونس هادي: ،مسلم 24

  Gary Kremen & Online Classifieds, INC, a Delawareما أكده القضاء األمريكي في القضية التي أقامتها شركة
بالقول "أن تسجيل نطاق اسم، مثل الذي يقوم بوضع وتد عليه عنوان في قطعة أرض،  Stephen Michael Cohenضد

هذا، مسجل لشخص ما وليس لسواه"، هذا الحكم منشور لدى بن  سمبأن نطاق اال اآلخرينحيث يتولى هذا العنوان إعالم 
 .73، ص3004، دار اكاكوس للترجمة، 3، طنت في القضا  األمريكيأشهر المبادئ المتعلقة باإلنتر : محمد عمر ،يونس

 .247ص ،مرجع سابقشريف محمد:  ،غنام :لدى إليهاحكام مشار هذه األ  25

 .248، صمرجع سابقغنام، شريف محمد:  ؛342، صمرجع سابق يونس هادي: ،مسلم 26
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 النطاق مجرد نظام تقني اسمالثالث: الفرع 

نترنت( )الجمعية الفرنسية لتسمية مجاالت اإل AFNICهم الجمعية الفرنسية  ،أنصار هذه النظرية
مجرد نظام تقني ال ينشئ أي  النطاق اسمعتبر هؤالء ا و  ،(fr.النطاق ) اسمدارة والمجمع الفرنسي إل

كما نادى  ،نحراف عن هذه الغايةلكن تم اال ،لجة المشكالت التقنيةوده كان بهدف معاوأن وج ،حق
عدم القدرة واإلمكانية على جني العائدات  ىبمعن ،النطاق أسماء ونقدنة تسيلؤالء بعدم إمكانية ه

 .27المالية

قيمة  ةراف بأيعتال يمكن اال ،فوفقا لهذا الرأي ،تااالنتقادللعديد من  ،أنصار هذا النظريةوتعرض 
ها بمبالغ ؤ تم بيعها وشرا -كثيرة وفي حاالت عملية -النطاق أسماءأن  من رغمالعلى  ،مالية له

قتصادية األهم بالنسبة ألغلب المشاريع االمما يجعلها تتمتع بقيم اقتصادية قد تكون  ،مالية كبيرة
ر من الحاالت التي تم فيها كثيالنطاق رغم وجود  اسمكما يرفض أنصارها التنازل عن  ،28والتجارية

الشخص  اسموبعد ذلك تسجيله ب ،نطاقال اسمشطب  يجب أوال ،فمن وجهة نظر هؤالء ،لالتناز 
 عادة تسجيله قدإ ومن ثم  ،النطاق اسمنتقاد ذلك؛ ألن شطب احيث تم  ،29الراغب بالحصول عليه

 اسموتسجيله ب شطبه بتسجيله خالل الفترة الواقعة بين خرينإلى مخاطر قيام اآل سميعرض اال
 .30له سمنتقال ملكية االاالشخص الذي يرغب ب

                                                           
 ليوتسللتفصيل حول ماهية نقدنة  ،عدهاوما ب 242ص ،مها يوسف: مرجع سابق ،رشا محمد تيسير وخصاونة ،حطاب 27
(Monetization )على  األيكانمنشور على موقع منظمة  ،النطاق" أسما "تسيل/نقدنة : مقال بعنوان انظر ،النطاق أسماء

 ،ar.pdf-jun08-monetization-name-s://archive.icann.org/ar/policy/briefs/domainhttpالرابط التالي: 
 Domainالنطاق ) اسممنها وقف  ،النطاق أسماء ليتسوهناك عدة طرق يمكن من خاللها  ،(7/3/3032خر زيارة بتاريخ آ)

name Parking)، إعالنات ( الدفع لكل نقرةPPC تأجير ،)اسم ( النطاقDomain name leasing بيع وشراء ،)اسم 
ى وللحصول عل ،(Affiliate websiteعقود التسويق بالعمولة ) ،(Domain name Purchase and resaleالنطاق )

 :مقال بعنوان انظرلمحة موجزة عن هذه الطرق، 
Ways to Monetize a Domain، Available at: http://www.igoldrush.com، (Visited on Feb 7 2015).  

 ( من هذه الرسالة.33توثيق رقم ) انظر 28

ل للحوالة، حيث أن من يرغب ببيع النطاق غير قاب اسم(، بأن fr.)النطاق الفرنسية  تسجيل أسماء مشارطههذا ما أكدته  29
عقد تسجيل جديد بموجبه يصبح صول عليه يبرم يجب أن يتركه والشخص الراغب بالح ،ينر خقه أو التنازل عنه لآلنطا اسم

 .222، صمرجع سابق: غنام، شريف محمد: انظرالنطاق،  سمالمالك الجديد ال

 .244، صمرجع سابقصاونة، مها يوسف: رشا محمد تيسير وخ ،حطاب 30

https://archive.icann.org/ar/policy/briefs/domain-name-monetization-jun08-ar.pdf
http://www.igoldrush.com/
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وجد لحل المشكالت التقنية  انظامونه النطاق ك اسمتعامل أنصار هذه النظرية مع  ،ثوبرأي الباح
( إلى 324.348.0.3ومن ضمنها مشكلة تحويل السلسلة الرقمية ) ،المتعلقة بشبكة اإلنترنت

ها وتشجيع ستخدامهيل على مستخدمي شبكة اإلنترنت الللتس 32وغير التينية 31حروف التينية
 وذلك لعدة أسباب: ،لكن ال يمكن األخذ بوجهة نظرهم ،وفي ذلك جانب من الصواب ،الدخول إليها

تحويل سلسلة : دت في البداية لتقوم بوظيفة رئيسة أال وهيالنطاق وج أسماءصحيح أن  .3
عن بعضها وتمييز  المواقعوتحديد  ،غير التينيةالحروف الرقمية إلى حروف أبجدية التينية و 

مثال: القيام  ،وأصبحت تقوم بوظائف مختلفة ال عالقة لها بهذه الوظيفة ،إال أنها تطورت ،بعض
 ،النطاق( أسماءوبمجرد تسجيلها ) ،بوظيفة العالمة التجارية في تحديد مصدر السلع والخدمات

 ،على النحو المبين في عقد الخدمة المبرم بين أطرافهها استخدامفيها تتمثل ب ايملك صاحبها حقوق
فكيف ينكر هؤالء  ،على سبيل المثال خرينل نقل ملكيتها لآلويستطيع التصرف بها من خال

 .سماءاألعن هذه أ الحقوق التي تنش

وعلى  ،سماءاألإنكار التصرفات القانونية التي ترد على هذه  ،كيف يمكن ألنصار هذه النظرية .3
نشاء أسواق لها على شبكة اإل ،ديد إمكانية المتاجرة بهاوجه التح وحتى إمكانية عمل  ،نترنتوا 
لى ماليين من الدوالرات إعضها تم بيعه بمبالغ طائلة وصلت إذ أن ب ،لكترونية خاصة بهاإمزادات 

 على النحو المشار إليه أعاله.

تسجيله في حال نقل عادة إ ومن ثم  ،النطاق اسمالمتعلق بضرورة شطب  االنتقادبخصوص  .2
النطاق الذي  اسمعلى  فإن الباحث يتفق مع المنتقدين في كون وجود خطورة ،خرينكيته لآلمل

لكن ما هو الحال عليه في فرنسا بخصوص هذه  ،ستغالل الفرصة وتسجيلهايمكن ألي شخص 
من ثم إعادة و  ،النطاق اسمإذ يجب أوال التنازل عن  ،العالمهو ذات الحال في أغلب دول  ،المسألة

خصوصا أن بعض  ،وهذه المشكلة لن تبقى قائمة إلى ما ال نهاية ،تسجيله بعقد خدمة جديد
نطاق إال بعد  اسمتقوم بتسجيل أي  ( السماءاألسلطات التسجيل )الجهات المفوضة بتسجيل هذه 

                                                           
 النطاق التي تكتب باللغة اإلنجليزية. أسماءيقصد بها  31

وغيرها من  ةاللغة العربية والروسية والصينية والهندي :مثل ،ير اللغة اإلنجليزيةالنطاق التي تكتب بغ أسماءيقصد بها  32
 اللغات األخرى.
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هذا ما و  ،)مثل: مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني األردني سممتالك هذا االاتقديم ما يثبت 
 من وجهة نظر الباحث. ،سلطات التسجيل في الوقت القريبأغلب ستأخذ به 

النطاق  أسماءل عند تسجي 33على سبيل المثال: يشترط مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني األردني
والتي يسمح بتسجيلها فقط للجهات  ،jo ،.com.jo ،.net.jo ،.edu.jo ،.sch.jo.التالية: 

التجاري للجهة  سم. السجل التجاري و/أو اال3: "34تقديم الوثائق التالية ،ةوالشبكات التجاري
المسجلة للنطاق صادر عن غرفة الصناعة والتجارة األردنية، أو شهادة مزاولة مهنة من أمانة 

النطاق المطلوب تسجيله أحد العالمات التجارية للجهة  اسم. في حال كان 3 ،عمان الكبرى 
بنسخة من شهادة تسجيل العالمة التجارية أو إشعار تقديم طلب تسجيل  المسجلة، يجب تزويدنا

 ،العالمة التجارية )للعالمات التجارية المقدمة حديثا ( صادر عن غرفة الصناعة والتجارة األردنية
. في حال تم تسجيل النطاق من خالل جهة أخرى )مزود خدمة، شركة بيع النطاقات ...(، يجب 2

يض من مالك النطاق مطبوع على ورق مرّوس وموّقع من صاحب الصالحية تزويدنا بكتاب تفو 
 ومختوم حسب األصول".

مجرد  أنهالنطاق  اسم في يرى الذي  ،من الفقه كبير جانبلدى  النظريات سالفة الذكر قبوال تلقولم 
 ،بما في ذلك قوانين الملكية الفكرية ،خرآومستقل عن أي نظام قانوني  ،نظام قائم بحد ذاته

 .يوستكون نظرية الفقه الغالب محل دراسة في المطلب الثان

 

 

                                                           
( عندما صدر قانون توظيف ١٨من خالل القانون المؤقت رقم ) 2003أنشئ مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني في عام  33

 هذا المركز،وأصبح  ،من القانون المذكور 19و  6بندين "موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية". وبموجب ال
 سماءاإلداري والمسجل الحصري أل المسئولويعد هو  ،1992الخلف القانوني لمركز المعلومات الوطني الذي أنشئ عام 

لى الرابط إدخل ا، للتفصيل حول هذا المركز ،على المستويين األول والثاني( jo.)النطاقات المنتهية بالنطاق العلوي األردني 
 (.8/3/3032خر زيارة بتاريخ ، )اَ https://dns.jo/about_us_a.aspxالتالي: 

ت األردنية، انظر: الوثائق الثبوتية المطلوبة، مركز اللتفصيل حول باقي الشروط والوثائق المطلوبة لتسجيل باقي االمتداد 34
 لمعلومات الوطني األردني، منشورة على موقع المركز على الرابط التالي:تكنولوجيا ا

https://www.dns.jo/paper_a.aspx (.8/3/3032، )َآخر زيارة بتاريخ 

https://dns.jo/about_us_a.aspx
https://www.dns.jo/paper_a.aspx
https://www.dns.jo/paper_a.aspx


23 

 

 النطاق فكرة قانونية مستقلة بذاتها اسم اعتبارالثاني: النظرية المنادية بالمطلب 

ئرة الملكية الفكرية النطاق فكرة قانونية مستقلة تخرج عن نطاق دا اسم ،يعتبر أنصار هذه النظرية
ء راء الفقه وأحكام القضاآستقرار في تالف الكبير وعدم االخلى االفي رأيهم إستندوا او  ،بشكل عام

د في العديد من وعلى وجه الخصوص القضاء الفرنسي الذي أك ،سمحول الطبيعة القانونية لهذا اال
 .35خرآاصة ومستقلة عن أي نظام قانوني طبيعة خ والنطاق ذ اسم على أن ،أحكامه

 النطاق هو فكرة قانونية مستقلة اسمقد أجمعوا على أن ب هذه النظرية أن أصحامن وعلى الرغم 
 االنطاق ذ اسمعتبروا ا  ،تجاه األولأصحاب اال ،تجاهينانقسموا في الرأي إلى اإال أنهم  ،بحد ذاتها

لفترة النطاق  اسم استخداممة الكتروني يمنح صاحبه الحق في طبيعة عقدية وهو مجرد عقد خد
 .خاصة النطاق حق ملكية اسمعتبروا اف ،ه الثانياتجأما أصحاب اال ،زمنية معينة

فهو عبارة عن مجموعة من  ،النطاق سمالفقهاء بشأن الطبيعة التقنية ال وال يوجد أي خالف بين
يحدد موقع حاسوب متصل  ،معين 36(IPالحروف األبجدية الرقمية التي ترتبط بعنوان بروتوكول )

خط هاتف متصل بشبكة  ،رف رقم هاتف فريدبشبكة اإلنترنت بنفس الطريقة التي يحدد ويع
وبالتالي فهو ليس أكثر من كونه بيانات مدرجة على قواعد البيانات الموجودة  ،الهواتف العالمية
 .37على الحاسوب

خدمة الكتروني( أم  هل هو مجرد حق تعاقدي )عقد ؛النطاق اسمطبيعة  ،اضحالكن ما هو ليس و 
 اسميتمتع بها طالب تسجيل ما هي نوع الملكية التي  ،ةوفي حال كان حق ملكي ؟أنه حق ملكية

 ؟النطاق
                                                           

ديثة ال تخضع ألي نظام قانوني النطاق فكرة قانونية ح اسم، بأن 3222ائية الفرنسية في عام بتداال Mansمحكمة  حكمت 35
نما تنطبق عليه القواعد والمبادئ القانونية العامة ،خاص ؛ غنام، شريف 342مرجع سابق، ص يونس هادي: ،مسلم، انظر: وا 
 وما بعدها. 248، صمرجع سابقمحمد: 

 (.Internet Protocolختصار لمصطلح )ا 36 
37 Mohammad S. Al Ramahi: Internet domain names & Trademark Law: Does the current 

legal scheme provide an adequate protection to domain names under the US & the UK 

jurisdictions?, Domain name and Trademark protection, 21st Bileta conference: 

Globalisation and Harmonization in Technology law, British and Irish law, Education and 

Technology Association April 2006، p.2, Available at: http://www.bileta.ac.uk، (visited on Feb. 

10 2015). 

http://www.bileta.ac.uk/
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 ،راء الفقهآو  ،النطاق أسماءظر سلطات تسجيل دراسة بعض وجهات ن ،يتطلب تحديد هذه الطبيعةو 
 وأحكام القضاء المقارن وعلى وجه التحديد أحكام القضاء األمريكي. 

 النطاق حق تعاقدي اسمالفرع األول: 

أن  ،أحكام القضاء المقارن  وبعضراء الفقه آالنطاق و  أسماءسلطات تسجيل  منبرأي جانب كبير 
نما هو مجرد حق تعاقدي )عقد خدمة الكتروني ،خاصة النطاق ليس حق ملكية اسم  وهذا ما ،(ةوا 

 أسماءتفاقيات التسجيل الخاصة ببعض سلطات تسجيل ايتضح من خالل الرجوع لبعض نصوص 
النطاق )عقد خدمة  سمالذي ينادي بالطبيعة التعاقدية التجاه ذت باالحيث يتبين أنها أخ ،النطاق

 لفترة زمنية معينة. سمهذا اال استخدامأنها تنص على منح حق  وتحديدا   ،إلكتروني(

النطاق من خالل دراسة وجهات نظر بعض هذه  سماءألوسيتم توضيح الطبيعة التعاقدية 
سلطة تسجيل  ،39البلجيكية DNSمنظمة  ،38طينية( الفلسpaninaمثل: هيئة بنينا ) ،السلطات
وجهات نظر الفقه  ،ومن ثم ،41البريطانية Nominetومنظمة  ،40(IISالنطاق السويدية ) أسماء

 وأحكام القضاء المقارن.

                                                           
هي المسجل الرسمي و  ،3002عام قطاع غزة، في ( في PANINAتأسست الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات اإلنترنت ) 38

، أو النطاق .(psضمن النطاق الفلسطيني ) ةالنطاق مباشر  اسمومن خاللها يمكن تسجيل  ،الفلسطيني لإلنترنت للنطاق
وهدفها تجسيد الحضور  الخ(. net.ps، .com.ps،.org.ps. ) النطاقات الفرعية مثلحد أو ضمن أ الفلسطيني ).فلسطين(،

 استخدامالنطاق الفلسطيني وتعزيز وتشجيع دارة ا  من خالل صياغة سياسات التسجيل و  الفلسطيني على شبكة االنترنت
 دخل إلى الرابط التالي:ا الهيئةفلسطين، للتفصيل حول هذه نترنت في اإل

space-domain-ps-to-http://www.pnina.ps/ar/2010/05/welcome/( ،33/3/3032بتاريخ  خر زيارةآ.) 
وسيقوم الباحث في الفصل الثاني من هذه الدراسة، وتحديدا  في المبحث األول/المطلب األول تحت عنوان "اإلجراءات العملية 

لداخلي، وكيفية لتسجيل أسماء النطاق"، بإعطاء فكرة مفصلة إلى حد ما، توضح كيفية نشوء هذه الهيئة، وما هو نظامها ا
 وضع أنظمتها ولوائحها، والسند القانوني الذي أعتمد عليه في وضعها.

تحاد صناعة ISPAعن طريق جمعية مزودي خدمة اإلنترنت ) 3222هي منظمة غير ربحية تأسست في عام  39 ( وا 
 أسماءهدفها تسجيل و  ،(BELTUGتصاالت البلجيكية )ات تكنولوجيا اال( ومجموعة مستخدمي خدمAgoriaالتكنولوجيا )

دخل إلى الرابط التالي: الشبكة، للتفصيل حول هذه المنظمة هذه ا استخدامشبكة اإلنترنت أكثر سهولة ولدعم النطاق ولجعل 
us-http://www.dnsbelgium.be/en/about( ،33/3/3032خر زيارة بتاريخ آ.) 

ابي وتعمل للصالح العام وتعزز التطور اإليج ،عن اإلنترنت في السويد مسئولة( هي منظمة سويدية مستقلة IIS) منظمة 40
اق المستوى العام السويدي ذات إلدارة نط 3/7/3004في  األيكانعتمدت من قبل منظمة ا لشبكة اإلنترنت في السويد، و 

http://www.pnina.ps/ar/2010/05/welcome-to-ps-domain-space/
http://www.dnsbelgium.be/en/about-us
http://www.dnsbelgium.be/en/about-us
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 إصباغالفقهية التي نادت بضرورة  واآلراء ،وقبل بيان موقف سلطات التسجيل موضوع الدراسة
 ال بد من طرح السؤال التالي: ما هو التكيف القانوني لعقد ،النطاق أسماء على التعاقدية الطابع

؟ هل هو عقد بيع؟ أم المبرم بين سلطة التسجيل وطالب تسجيل اسم النطاق الخدمة االلكترونية
بيان  ،حيث سيتم أوال .يمكن أن يتم تكيفه؟ ،م عقد غير مسمى؟ أم أي نوع من العقودعقد إيجار؟ أ

على  ،الباحث موقفه من طبيعة هذا العقد يبين ،ثم بعد ذلك ،الفقهية واآلراءموقف سلطات التسجيل 
 نحو من التفصيل.

 النطاق سما ألالنطاق من الطابع التعاقدي  أسما أوال: موقف سلطات تسجيل 

النطاقات ضمن النطاق العلوي العربي  أسماء( من الئحة تسجيل 7.4بالرجوع لنص المادة )
تنحصر  " 42فإنها نصت على أنه ،(PANINAالتي تديرها هيئة بنينا )الفلسطيني ).فلسطين( 

النطاق في كونه مجرد عنوان إلكتروني يستخدم على شبكة اإلنترنت، وال ينبني عليه  اسمطبيعة 
تجاري مماثل  اسمأو أي شكل من أشكال حقوق الملكية حتى بوجود عالمة أو  ،أي حق قانوني

ذاته من الممتلكات التي يمكن أن تسجل بصفتها عالمة تجارية  النطاق في حد اسموال يكون  ،له
 ".اتجاري ااسمأو 

 ،وان على شبكة اإلنترنتالنطاق مجرد عن اسمعتبرت هيئة بنينا ا قد  ،(7.4بناء عليها )نص المادة 
أي حقوق لم ترتب  ،ومن جهة أخرى  ،هذا من جهة ،طاق الملكية الفكريةيخرج عن ن وبالتالي

 ،سمملكية الخاصة لطالب تسجيل هذا االمن حقوق ال اولم تعتبره حق ،النطاق اسم قانونية على
 ،لكترونيإمثل بعقد خدمة وتعتبره مجرد حق تعاقدي يت ،النطاق اسموهي بذلك تنكر طبيعة ملكية 

منها على  ،وهذا ما يتضح من خالل الرجوع لبعض نصوص المواد المبينة في ذات الالئحة أعاله
                                                           

 

خر آ) ،/se-https://www.iis.se/english/aboutلرابط التالي: لى اإدخل ا.(، للتفصيل حول هذه المنظمة seمتداد )اال
 (.33/3/3032زيارة بتاريخ 

 ،.(ukمتداد )النطاق ذات االوتدير وتشرف على  ،النطاق في العالم وتعد من أكبر مسجلي أسماء 3224في عام تأسست  41
we-are/what-we-http://www.nominet.org.uk/who- دخل إلى الرابط التالي:ا etNominللتفصيل حول 

family-domain-services/uk-products-do/our، (33/3/3032خر زيارة بتاريخ آ.) 

خر آ) ،/http://www.pnina.ps/ar/falasteen/policiesئحة منشورة على موقع هيئة بنينا على الرابط التالي: هذه الال 42
 (.33/3/3032زيارة بتاريخ 

https://www.iis.se/english/about-se/
http://www.nominet.org.uk/who-we-are/what-we-do/our-products-services/uk-domain-family
http://www.nominet.org.uk/who-we-are/what-we-do/our-products-services/uk-domain-family
http://www.nominet.org.uk/who-we-are/what-we-do/our-products-services/uk-domain-family
http://www.pnina.ps/ar/falasteen/policies/
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حيث أشارت هذه المواد إلى  ،(32 ،33 ،2 ،4 ،2 ،3.2: نصوص المواد التالية: )سبيل المثال
 النطاق. اسموطالب تسجيل  الهيئة بينعقد الخدمة الذي يبرم 

من  سمولم تعتبر هذا اال ،النطاق اسمتعترف بحقوق الملكية الفكرية في فضال عن أن هيئة بنينا لم 
هي بالتالي لم تعترف باألهمية و  ،تجاري  اسمة أو يجوز تسجيلها كعالمة تجاري الحقوق التي

 ،ومدى أهميته بالنسبة للمشروعات التجارية على شبكة اإلنترنت ،سمقتصادية والتجارية لهذا االاال
بالتالي يجب إضافته كعنصر جديد و  ،معنوية اها حقوقاعتبار لتي ذهب جانب كبير من الفقه إلى وا
 ية الصناعية والتجارية.طبيعة خاصة به إلى عناصر الملك يذ

ومن  ،النطاق اسمحق الملكية الذي يتمتع به  إنكارها ،أعاله( المذكورة 7.4ويؤخذ على المادة )
النطاق يمكن تسجيله كعالمة تجارية لدى مسجل  اسمأن  تعلمأن هيئة بنينا ال  يبدو ،جهة أخرى 

 .43بما في ذلك فلسطين ،العالمات التجارية في كل دول العالم

" التي تديرها be.متداد "تحت اال هوأحكام النطاق أسماءبالرجوع لشروط تسجيل  ،بلجيكا وفي
 ،فإنها نصت على أنه ،44 (A.3وعلى وجه الخصوص نص المادة ) ،DNS Belgiumمنظمة 

 ستخدامال احصري االنطاق حق اسميمنح صاحب  ،ل ودفع رسوم التسجيلبعد إتمام عملية التسجي
النطاق  اسم استخدامأن الحق في  ،(b.3وأضافت في المادة ) ،طلب بشأنه النطاق الذي قدم اسم

 ساري المفعول لمدة سنة وقابل للتجديد طالما تم تسديد رسوم التسجيل.

( في نص المادة IISالنطاق السويدية ) أسماءوهو ذات الحكم الذي أخذت به سلطة تسجيل 
حيث نصت  ،"se.للنطاق العام العلوي " امهوأحك التسجيل القابلة للتطبيق ( من شروط5.1.1.3)

                                                           
 جارية في فلسطين.النطاق كعالمة ت اسمسة الوضع القانوني لتسجيل عند درا الحقا، سيتم توضيح ذلك 43

44 See: Art. (3.A) of Terms and conditions for domain name registrations under the “.be” domain 

operated by DNS Belgium Version 5.2 – 3 November 2014, Available At: 

http://www.dnsbelgium.be/en/documents/enduser-terms-and-conditions-be، (visited on Feb. 31 

2015). 

http://www.dnsbelgium.be/en/documents/enduser-terms-and-conditions-be
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لنطاق ا اسم ستخدامحصرية ال ايكتسب مالك النطاق حقوق ،خالل مدة العقد 45هذه المادة أنه
 ".se.متداد "المسجل تحت اال

 ،لم تكن واضحة في شروطها على النحو الالزم DNs Belgiumويالحظ الباحث أن منظمة 
 اسمعلى أن  ،نما نصت في شروطهاا  و  ،النطاق سمقانونية الالضبط ما هي الطبيعة الحتى يتضح ب

قابلة للتجديد في حال تم دفع الرسوم  ةلمدة سنة واحد سمهذا اال ستخدامالنطاق هو مجرد حق ال
واألحكام  النطاق السويدية التي نصت في الشروط أسماءوهذا هو حال سلطة تسجيل  ،المستحقة

 اسم" والتي يفهم منها أن مالك ستخدامحصرية لال امنح "حقوقالنطاق ي اسمعلى أن تسجيل  ،العامة
نما هو صاحب الحق ال ،بالمعنى القانوني االنطاق ال يعتبر مالك نية لفترة زم سمهذا اال ستخداموا 

على النحو المبين  سمهذا اال استخدامالنطاق ال يملك سوى  اسمبمعنى أن طالب تسجيل  ،معينة
اء أي تصرفات قانونية وليس لديه أي حقوق ملكية قانونية في إجر  ،حددةفي عقد الخدمة وللفترة الم

 .46خرينلآل سمستثناء نقل هذا االامثل: الرهن والحجز ب سمعلى هذا اال

 حال بالنسبة لشروط كان من األفضل لو كانت هذه الشروط أكثر وضوحا كما هو ال ،وبرأي الباحث
نصت  فقد   ،Nominet UK " التي تديره منظمة uk.متداد "ذات االوأحكامه النطاق  اسمتسجيل 
 اسميعة تحت عنوان طب هوأحكام "UK.النطاق المنتهي ب " اسم( من شروط تسجيل 30المادة )

نما ا  و  ،اصر الملكية وال يوجد مالك لهمن عن االنطاق ال يعتبر عنصر  اسمبأن  ،النطاق والسجل
 Nominetالتي توفرها  سماءاألتعكسها خوادم  ،يعتبر مجرد الدخول لقواعد بيانات السجل الخاص

 .47هو عقد الخدمة ،ويقصد بالعقد هنا ،كجزء من العقد

إال أنها أخذت  ،تفاقيات التسجيل سالفة الذكر مصطلح "حق تعاقدي"اوعلى الرغم من عدم ذكر    
ا هذ استخدامالنطاق في  اسملك عندما نصت على حق طالب تسجيل وذ ،به بطريقة غير مباشرة

                                                           
45 See: Art. (5.1.1.3) Of Terms and Conditions of Registration Applicable for The Top-level 

Domain .se” from May 27, 2015, Available At: 

https://www.iis.se/docs/Registreringsvillkor_eng.pdf، (visited on Feb. 31 2015). 
 النطاق كحق ملكية. اسمعند دراسة وذلك، ، هذه المسألة على نحو مفصل سيوضح الباحث 46

47 See: Art. 10 Of Terms and Conditions of Domain Name Registration a domain name ending 

in .uk, Available At: http://www.nominet.org.uk/uk-domain-names/registering-uk-domain/legal-

details/terms-and-conditions-domain-name-registration، (visited on Feb. 31 2015). 

https://www.iis.se/docs/Registreringsvillkor_eng.pdf
http://www.nominet.org.uk/uk-domain-names/registering-uk-domain/legal-details/terms-and-conditions-domain-name-registration
http://www.nominet.org.uk/uk-domain-names/registering-uk-domain/legal-details/terms-and-conditions-domain-name-registration
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يبرم بين  الكتروني ةال يكون إال بناء على عقد خدم ستخدامإذ أن هذا اال ،لفترة زمنية معينة سماال
 . سماءاألطالب التسجيل والسلطة المختصة بتسجيل هذه 

 النطاق سما ألثانيا: وجهات نظر الفقه المقارن من الطابع التعاقدي 

الفقه  الرأي الغالب لرجال ؛أعالهالدراسة  موضوع النطاق أسماءا يؤكد وجهة نظر سلطات تسجيل م
لكتروني( إي )عقد خدمة النطاق ليس إال مجرد حق تعاقد اسمأخذوا بوجهة النظر التي تعتبر  الذين

المختصة في الدولة المراد النطاق وسلطة التسجيل  اسمالمبرم بين طالب تسجيل عقد المنبثق من 
نطاق فريد  اسم استخدامقد طالب التسجيل الحق في هذا العحيث يخول  ،النطاق فيها اسمتسجيل 

بجعل هذا  ،النطاق اسموبالمقابل تلتزم سلطة تسجيل  ،يةلفترة زمنية معينة مقابل دفع رسوم سنو 
 .48خالل مدة العقد فعاال سماال

 ،النطاق بمثابة عقد مشروع وقانوني وساري المفعول اسم ،George Dimitrovعتبر األستاذ ا فقد 
 ،ويفرض التزامات متبادلة على أطرافه ،ثار التي ال تخالف القانون نه يتفق مع الشروط واآلطالما أ

 . 49ومحدد النتيجة

طالما أن  ،ي المفعولمن الترخيص سار  اخاص االنطاق نوع اسميعتبر  ، Rindforthوبرأي األستاذ
هذا  استخدامالحق في يفقده  ،اإلخالل بدفعها وأن ،ملتزم بدفع الرسوم المستحقة سمصاحب هذا اال

 .50الذي يصبح متاحا للجمهور سماال

                                                           
48 Minqin Wang: ibid، p.270. 

 .303ص مرجع سابق،علي خالد:  ،قطيشات :انظر

49 George Dimitrov: International Conference On Intellectual Property، The Internet, 

Electronic Commorce And Traditional Knowldge، organized under the auspices of His 

Excellency Mr. Petar Stoyanov، President of the Republic of Bulgaria by the World Intellectual 

Property Organization (WIPO) in cooperation with the National Intellectual Property 

Association of Bulgaria Boyana Government Residence Sofia، May 29 to 31,2001, p.4 

Available at: http://www.law.kuleuven.be/icri/en/docs/publications/362speech-wipo2f90.pdf, 

(visited on Feb. 66 2015). 
  هذا الرأي مشار إليه لدى: 50

Louise Davidsson and Sara Thulin: The Legal Status of Domain Names in Sweden A 

Business Context، Master’s thesis within Intellectual Property and IT law, 2008, p. 26, 

Available at: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:3529/FULLTEXT01.pdf, (visited on 

Feb. 66 2015(. 

http://www.law.kuleuven.be/icri/en/docs/publications/362speech-wipo2f90.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:3529/FULLTEXT01.pdf
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هو حق  ،النطاق اسم استخدامأن الحق في  ،Elisabeth Ekstrandومن وجهة نظر األستاذة 
نما هو حق  ،بذات الطريقة المنظم فيها الحق في العالمة التجارية ،غير منظم بنص القانون  وا 

لكنه ينتمي  ،وال ينتمي لصاحبه بمعنى حق الملكية ،منظم تعاقديا )بموجب عقد خدمة الكتروني(
 . 51 وفعاال االنطاق التي هي فقط قادرة أن تجعل هذا الحق متاح أسماءلسلطة تسجيل 

النطاق ينتمي لسلطة  اسمبأن  Elisabeth Ekstrand،مع رأي األستاذة  Loiseولم يتفق األستاذ 
ألن سلطة  ،جيلالنطاق لسلطة التس اسم ق؛ ألنه من غير الممكن أن ينتميالنطا أسماءتسجيل 

ألن ما  ،بمقابل الثمن المدفوع سموال تقوم ببيع هذا اال ،بل تسجيلهالنطاق ق اسمالتسجيل ال تمتلك 
 ،الشركات ،من قبل المشروع )األفراد سمختيار هذا االاكما ويتم  ،هو فقط رسوم التسجيل يتم دفعه

نما  ،ال يعود لسلطة التسجيل سمفإن هذا اال ،كانتسجيله ألي سبب  نتهىاذا ا  و  ،مؤسسات(ال وا 
 . 52ويحق ألي منهم تسجيله ،مستخدمي شبكة اإلنترنتل ايصبح متاح

أن القانون الواجب  ،يرى األستاذ محمد الرماحي ،النطاق ليس أكثر من عالقة تعاقدية اسمن وأل
نتقاده اإال أن هذا الرأي تم  ،53هو القانون الواجب التطبيق على العقود بشكل عام ،التطبيق عليه

التي ترى أن هذا القانون ال يمكن أن يتعامل في الوقت  ،Leanne woodمن قبل األستاذة 
وأن القوانين  ،النطاق أسماءعن منازعات  أئم مع القضايا المعقدة التي تنشوبشكل مال ،الحاضر

في ظل عدم  ،سمعلى هذا اال ألكثر مالئمة للتطبيقهي ا المنظمة والتي تحكم العالمات التجارية
 . 54وجود قانون ينطبق عليها وينظمها

 ال بد من توضيحه على النحو التالي: ،وللباحث في هذا الصدد موقف معين

                                                           

  هذا الرأي مشار إليه لدى: 51 

Louise Davidsson and Sara Thulin: Ibid, p.38. 
 .224ص ،شريف محمد: مرجع سابق ،غنام :لدىهذا الرأي مشار إليه  52

53 Mohammad S. Al Ramahi: Ibid,p. 6. 
54 Leanne wood: A Name of thrones: why domain names should now be a separate 

intellectual property right، 2014,p. 453, Available at: http://www.turin-ip.com, (visited on 

Feb. 24 2015(. 

http://www.turin-ip.com/
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مثل شركة ) لكترونية يبرم بين المسجل المعتمدبناء على عقد خدمة ا يتم منح اسم النطاق .3
 .55وطالب تسجيل اسم النطاق حضارة لخدمات اإلنترنت(

)مثل  برم المسجل المعتمد عقد الخدمة اإللكترونية بناء على عقد مسبق مع سلطة التسجيلي .3
 النطاق أسماءتسجيل  نيابة عن طالبي ،المسجل المعتمد يتصرفبموجب هذا العقد و  ،هيئة بنينا(

 .56سماءاألفي تسجيل هذه 

 ةتجاري وكالة ي عالقة)الوكيل(، ه ل المعتمدالمسجو  العالقة بين هيئة بنينا )الموكل( عتبرت  .2
طبيعة  لهيعتبر وكيل تجاري  بمعنى، أن المسجل المعتمد ،(طبيعة خاصة من نوع خاص )ذات

                                                           

(، المسجل المعتمد بأنه "هو ps.( من سياسة وطريقة تسجيل النطاقات تحت المجال الفلسطيني لإلنترنت )٨عرفت المادة ) 55
دة بيانات كيان على عالقة تعاقدية مع الهيئة لجمع البيانات والرسوم من المسجلين ومن ثمة تقديمها للهيئة إلدخالها في قاع

النطاقات العربية ضمن النطاق العلوي العربي الفلسطيني  سماء( من الئحة فتح التسجيل أل3/2التسجيل"، وعرفته المادة )
).فلسطين( بأنه "الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تم اعتماده من قبل الهيئة لتسجيل النطاقات ضمن المجال العربي 

النطاق  أسماء( من شروط  تسجيل 3واإلجراءات التي تنظمها الهيئة"، كما وعرفته المادة ) الفلسطيني وفق القواعد والسياسات
، DNs Belgium( وأحكامه، بأنه الشركة التي تدخل في اتفاق غير حصري مع منظمة be.) االمتدادالبلجيكية ذات 

نيابة عن عمالئها ولكن  be.متداد النطاق ذي اال أسماءوبموجبه تحصل على الحق في قبول طلبات تسجيل وتجديد تسجيل 
 .DNs Belgiumلحساب منظمة 

(، فإنها نصت على ps.) االمتدادالنطاق ذات  أسماء( من إجراءات وسياسات هيئة بنينا بشأن تسجيل 3.1بالرجوع للمادة ) 56
ين، الذين لين المعتمدمكن أن يجري فقط عن طريق المسجالنطاق لدى هيئة بنينا، ي أسماءأن عملية تسجيل وتجديد تسجيل 

 المعتمدين، انظر: ين الهيئة والمسجلين الخدمة الموقعة ب اتفاقيةنيابة عن طالبي التسجيل، بناء على  يتصرفون 
PANINA: PNINA Registration Policies and Procedures for Registering Domain Names under 

the .ps ccTLD  .  

اتفاقية خدمة اعتماد مسجلي أسماء النطاق لدى هيئة بنينا، حيث نصت على أن المسجلين ( من 3.2وهذا ما أكدته المادة )
. مساعدة 3المعتمدين سيسجلون أسماء النطاق نيابة عن طالبي تسجيل هذه األسماء، وينبغي عليهم إتباع اإلجراءات التالية: 

سال الطلب )إلكترونيا ، أو عن طريق الفاكس( للهيئة طالب التسجيل في تعبئة طلب تسجيل اسم النطاق، وبعد القيام بذلك، إر 
. الحصول على موافقة طالب تسجيل اسم النطاق على الشروط والسياسات المذكورة في وثيقة 3نيابة عن طالب التسجيل، 

سم النطاق . االلتزام بالحفاظ على معلومات ا2( ولوائح الهيئة، ps.إجراءات وسياسات تسجيل أسماء النطاق ذات االمتداد )
 التي تم تحديثها ...، للتفصيل حول هذه االتفاقية، انظر: 

Panina: Registrar Application for Certification. 

 (، ينطبق على االمتداد ذات ).فلسطين(.ps.ويالحظ هنا، ما ينطبق على النطاق ذات االمتداد )
http://www.pnina.ps/registrars/certification-هذه الوثائق منشورة على موقع الهيئة على الرابط التالي: 

documents/ (.32/3/3034، )آخر زيارة بتاريخ 

http://www.pnina.ps/registrars/certification-documents/
http://www.pnina.ps/registrars/certification-documents/
http://www.pnina.ps/registrars/certification-documents/
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 -دائما –يعتبر  التجاريةفعقد الوكالة  .57يحددها عقد الخدمة المبرم بينه وبين هيئة بنينا خاصة به
، -ة كانت أم مدنيةتجاري- عمل تجاري بصرف النظر عن طبيعة الصفقة التي يبرمها الوكيل

                                                           
 تختلف التجارية: بأنها عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخص َاخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم. حيث التعرف الوكالة  57

الوكالة التجارية عن الوكالة المدنية إال من حيث موضوعها، أي محل اإللتزام في العقد، للتفصيل حول الوكالة التجارية، 
، رسالة ماجستير منشورة، كلية الوكالة التجارية الحصرية في الفقه اإلسالمي والقانون عمر، أشرف رسمي أنيس: انظر: 

وما بعدها؛ علي مصلح: أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق في  42، ص3033لوطنية، الفقه والتشريع/جامعة النجاح ا
 .33/2/3034جامعة النجاح الوطنية/نابلس، مقابلة بتاريخ 

الوكيل أن يجري باسمه ولحساب يتعهد بمقتضاه  الذي عقدال يمكن هنا، أن نكون أمام عقد وكالة بالعمولة، وهو ذلك ال   
ونيا مقابل أجر أو عمولة، فعلى الرغم من أن المسجل المعتمد يتعاقد بإسمه ولحساب هيئة بنينا )الموكل(، موكله تصرفا قان

إال أنه ال يتقاضى أي أجر أو عمولة من قبل هيئة بنينا، عن قيامة بتسجيل أسماء النطاق. بل على العكس من ذلك تماما، 
دوالر كحد  200دوالر، ومبلغ  300دفع رسوم صيانة سنوية قدرها  يجب عليه بموجب اتفاقية الخدمة الموقعة مع الهيئة،

أدنى وذلك من أجل إنشاء خط إئتمان لدى الهيئة، وتدفع هذه المبالغ لدى الحساب البنكي للهيئة، فضال عن أن الهيئة ال 
م قيام المسجل المعتمد تكون مسئولة عن أي حوالة مصرفية أو رسوم مصرفية أخرى يدفعها المسجل المعتمد، ويترتب على عد

بدفع هذه الرسوم أو عدم دفع رسوم تسجيل أسماء النطاق و/أو تجديدها خالل المدة المحددة، إما تجميد إسم النطاق أو 
إلغائه، ويالحظ هنا، أن المسجل المعتمد ملزم بدفع الرسوم المحددة إلسم النطاق المطلوب تسجيله، وله أن يضيف عليه 

-80أحكام الوكالة بالعمولة في المواد ، 3244( لسنة 33ارة األردني رقم )قانون التج كربح له. وقد عالجالمبلغ الذي يريده 
 بتاريخ ،473ص ،3230 عدد، الرسمية الجريدة في منشور، 3244( لسنة 33ر: قانون التجارة األردني رقم )انظ، 82
، رسالة ماجستير منشورة، كلية الحقوق الوكالة بالعمولةالنظام القانوني لعقد ؛ مريم، عركات يسمينة لعريبي: 20/2/3244

؛ 22، صمرجع سابقعمر، أشرف رسمي أنيس: ؛ 33، ص3032الجزائر، -والعلوم السياسية/ جامعة أكلي محند أولحاج
 ؛2/2/3034رامي أبو ظهير: موظف لدى شركة سوبر لينك الفلسطينية لالتصاالت/ رام هللا، مقابلة بتاريخ 

Art. (1-6) of PNINA-Certified Registrar Service Agreement, this Agreement referred to 

Registrar Application for Certification. 

كما وال يمكن هنا، أن نكون أمام عقد وكالة بالتسخير، ذلك أن الوكالة بالتسخير تشترط من جهة، أن يكون المتعاقد مع    
التسخير لمصلحة شخص ثالث وهو الموكل المسخر، بمعنى، أن يعتقد الغير المتعاقد مع الوكيل جاهال بصفة الوكيل أو 

الوكيل، بأن الوكيل شخص أصيل يتعاقد معه وليس مجرد وكيل، ومن جهة ثانية، يشترط في الوكالة بالتسخير، وجود ثالثة 
التمييز، والعقد الثاني: عقد يبرمه الوكيل باسمه  عقود: العقد األول: هو عقد الوكالة الذي يبرمه الوكيل مع الموكل وهو معيار

ولحساب موكله فينصرف أثر التصرف إليه )الوكيل(، أما العقد الثالث، يبرمه الوكيل مع موكله فتنتقل إليه آثار التصرف، 
الوكالة  ويعتبر العقد األخير ورقة ضد تضمن للوكيل الحصول على حقوقه من األصيل )الموكل(. وعلى الرغم من أن عقد

بالتسخير يتشابه في بعض جوانبه مع العالقة بين هيئة بنينا والمسجل المعتمد )وكالة تجارية ذي طبيعة خاصة(، في أن 
الوكيل في كال العقدين يتعاقد بإسمه ولحساب موكله، وأنه يعتبر وكيال وكالة غير نيابية، إال أنهما يفترقان من عدة جوانب، 

المسخر أجر أو عمولة مقابل تعاقده مع الغير، وهذا على خالف المسجل المعتمد الذي ال فمن جهة، يتقاضى الوكيل 
يتقاضي أي عمولة، ومن جهة أخرى، يخفي الوكيل المسخر عالقته بالموكل على النحو المشار إليه أعاله، وهذا على خالف 

)هيئة بنينا(، للتفصيل حول عقد الوكالة المسجل المعتمد الذي يعلم الغير )طالب تسجيل اسم النطاق( بوجود الموكل 
، مقال منشور على موقع كلية حقوق جامعة بابل/ العراق، التعاقد باسم مستعاربالتسخير، انظر: الشكري، إيمان طارق: 

 وما بعدها، على الرابط التالي: 2، ص3033
 http://repository.uobabylon.edu.iq/papers/publication.aspx?pubid=879 آخر زيارة بتاريخ( ،
4/2/3034.) 

http://repository.uobabylon.edu.iq/papers/publication.aspx?pubid=879
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بصرف النظر عن صفة  التجاري )المسجل المعتمد( فإضفاء الصفة التجارية تقتصر على الوكيل
 .58الذي قد يكون العقد مدنيا أو تجارية بالنسبة له )هيئة بنينا( الموكل

 ، وبالتاليالنطاق أسماءلتحقيق الربح من خالل تسجيل  -دائما–يهدف المسجل المعتمد   .4
ه تجاري. حيث يكون )المسجل المعتمد( طرفا في عالقتين قانونيتين: األولى، مع يعتبر عمل

 للوكاالتوتخضع للقواعد العامة  خاصة به،الطبيعة الذات  التجاريةكل ويحكمها عقد الوكالة المو 
ية، أما الثانية، مع الغير )طالب تسجيل اسم النطاق( ويحكمها عقد الخدمة اإللكترون التجارية،
، يتعاقد باسمه ولحساب سلطة تجاري يتمتع بخصوصية معينةوكيل  تبر في العالقة األولىحيث يع

)طالب التسجيل(  نية، يعتبر أصيل في مواجهة الغيرالتسجيل )هيئة بنينا(، أما في العالقة الثا
 للموكل )هيئة بنينا( بموجب عقد الوكالة اآلثاروهو بدوره ينقل هذه  إليهالعقد  آثاروتنصرف كل 
 .59المبرم بينهما

يبرم عقد الخدمة اإللكترونية بين المسجل المعتمد وطالب تسجيل اسم النطاق بطريقتين:   .2
عن طريق البريد اإللكتروني، حيث يطلب المسجل المعتمد من طالب التسجيل مجموعة األولى، 

ل، عناوين بريد ، عنوان بريد الكتروني ساري المفعو منها: االسم الرباعي، رقم الهاتف من البيانات
، وبإرسالها، يعتبر طالب التسجيل موافقا على تسجيل اسم النطاق ات اتصال ...هالكترونية لج

بموجب عقد مكتوب يوقع تتم أما الطريقة الثانية، ، المطلوب تسجيله، وذلك بعد دفع الرسوم المحددة
سجيل بوجود هيئة بنينا، عليه طالب التسجيل. وفي كال الحالتين، يعلم المسجل المعتمد طالب الت

ويترتب على ذلك )تعاقد المسجل المعتمد  ،60ها )هيئة بنينا(ويتعاقد معه باسمه الشخصي ولحساب
باسمه الشخصي(، إعتبار هيئة بنينا )الموكل( طرفا أجنبيا عن العقد المبرم بين المسجل المعتمد 

ال تنشأ بينها وبين هذا األخير وطالب التسجيل، حيث أنها ال تعلم أصال من هو طالب التسجيل، و 
ال . وفي جميع األحوال 61أي عالقة قانونية تجيز ألحدهما الرجوع على اآلخر بدعوى مباشرة

                                                           
 .32، صمرجع سابقمريم، عركات يسمينة لعريبي:  58

 .34، صمرجع سابقمريم، عركات يسمينة لعريبي:  59

لى، لكن ال يوجد ما يمنع من إبرامها بالطريقة الثانية إذا ما طلب يالحظ هنا، أن أغلب العقود يتم إبرامها بالطريقة األو  60
؛ 2/4/3032ام هللا، مقابلة بتاريخ شركة مدى لخدمات اإلنترنت/ر موظفة لدى طالب التسجيل ذلك، انظر: إسراء عبد الوهاب: 

 .4/2/3034وليد العامودي: موظف لدى شركة أطياف للخدمات التكنولوجية/غزة، مقابلة بتاريخ 

 النطاقات ضمن النطاق العلوي العربي الفلسطيني ).فلسطين(. أسماء( من الئحة تسجيل d/33/3انظر: نص المادة ) 61
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، بل على العكس، يؤدي العالقة بين الهيئة والمسجل المعتمديترتب على ذلك، تغيير في طبيعة 
 .62النيابة التعاقدية النعدام اقد المسجل المعتمد باسمه الشخصيتع

ومن  ،64ومن عقود المعاوضات ،63من العقود الملزمة لجانبين ،يعتبر عقد الخدمة اإللكترونية .4
وال تعتبر شخصية المتعاقدين محل اعتبار  ،66العقود الشكلية ومن ،65العقود الزمنية مستمرة التنفيذ

 .67في هذا العقد

ذلك أن منح اسم  Loiseاألستاذ رأي  ،حيث يؤيد الباحث ،هذا العقد عقد بيع اعتبارال يمكن  .7
يمنح طالب  رم بين أطرافه، وبموجب هذا العقدال يكون إال بناء على عقد خدمة الكترونية يب النطاق

 عليها بموجب العقد االتفاقلفترة زمنية يتم  -فقط–تسجيل هذا االسم الحق الستخدام هذا االسم 
ذلك أن  ،سم وليس مقابل شرائهستخدام هذا االوم محددة، وهذه الرسوم هي مقابل امقابل دفع رس

نما طالب التسجيل هو من يختاره.  سلطة التسجيل ال تملك هذا االسم حتى تقوم ببيعه، وا 

من  ،فعلى الرغم من تشابه كال العقدين ،يجار على هذا العقداإلال يمكن تطبيق أحكام عقد  .8
ال أنه بموجب أحكام إ ،ا يرد على المنفعة ويعتبر الزمن عنصر جوهري فيهمامحيث أن كل منه

فضال عن أن األجرة في عقد  ،عقد اإليجار يلتزم المؤجر بتسليم الشيء المؤجر تسليما حقيقا
إضافة إلى أنه يمكن للمستأجر التفاوض بشأن هذا  ،اإليجار يمكن أن تكون من النقود وغير النقود

 .68وهذا على عكس عقد الخدمة اإللكترونية ،العقد

                                                           
 .28ص مرجع سابق،مريم، عركات يسمينة لعريبي:  62

المعتمد، بجعل هذا اإلسم متاح  في ذات الوقت. حيث يلتزم بموجبه المسجل -دائن ومدين-يعتبر كل من أطرافه  63
 .يلتزم طالب التسجيل بدفع الرسوم المتفق عليها في العقد ،وبالمقابل .خدام طيلة فترة التسجيلستلال

 .يتم تقديم خدمة مقابل الثمن المدفوع 64

 .ساس والرئيس للمنفعة الناشئة عن عقد الخدمةس األوهو المقيا ،يعتبر الزمن عنصر جوهري فيه 65

نما يجب أن يتم  ،ال يمكن إبرام هذا العقد بشكل شفهي ،ألنه في األصل ،قادشرط لإلثبات وليس لالنع ،د الشكلية هناتع 66 وا 
 وهذا ما درجت عليه سلطات التسجيل في الغالب. ،بشكل مكتوب

 ويجهل كال الطرفين بعضهما البعض. ،غلب األحيان بشكل الكتروني )عن طريق شبكة اإلنترنت(في أ  يبرم  67

/جامعة مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ،لعقد خدمات الهاتف المحمول المفهوم القانونيبكر:  أسيل جاسم، 68
 وما بعدها. 228، ص3034 العدد الثاني، ،بابل للعلوم القانونية
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على الرغم من تشابه كل  ،تطبيق أحكام عقد المقاولة على هذا العقدال يمكن كذلك أيضا،  .2
وهو  الصادر من احد الطرفين اإليجاب بارتباطحيث يتسم كال العقدين بالرضائية المتمثلة  ،منهما

 ،وهو رب العمل )طالب تسجيل اسم النطاق( اآلخربقبول الطرف  المقاول )المسجل المعتمد(
أو رقابة من قبل  إشرافقود المعاوضات وملزم لجانبين وال يوجد أي فضال عن أن كل منهما من ع

أوجه التشابه هذه لم تمنع رفض األخذ بهذه الفكرة ذلك أن التزام  إال أن ،رب العمل على المقاول
 ،العمل طبيعةالمقاول في عقد المقاولة قد يكون التزاما بتحقيق نتيجة أو بذل عناية وذلك حسب 

 قيق نتيجةالمسجل المعتمد دائما بتح الذي يلتزم بموجبهد الخدمة اإللكترونية وهذا على خالف عق
يتكفل القانون  وفي هذه الحالة ،األجرنه في عقد المقاولة قد ال يتفق الطرفان على فضال عن أ

يتولى المسجل المعتمد في حين  ،وما تكبده من نفقات المقاول أتمهبتحديده حسب العمل الذي 
 .69لرسوم ويلتزم طالب التسجيل بضرورة قبولهاوحده تحديد ا

تتمثل بكونه  قي العقود، لكن له طبيعة خاصة بهعقد كبا تبر هذا العقد من وجه نظر الباحثيع
العقود الغير عقد الكتروني يبرم عن بعد من خالل الوسائط اإللكترونية، لكنه يدخل ضمن نطاق 

 االتصاالتون المدني أو التجاري أو قانون القانكالتي لم تنظم بموجب قانون خاص  المسماة
. حيث لم يحظ من قبل المشرع الفلسطيني بأي تنظيم قانوني ولم آخرالفلسطينية، أو أي قانون 

يمنحه اسم خاص به أو تكييف معين لقلة شيوعه بين الناس ومن ثم يخضع )عقد الخدمة 
ذه العقود؟ هل هي العقود التجارية؟ أم ، لكن أي نوع من ه70اإللكترونية( لألحكام العامة في العقود
 العقود المدنية؟ أم العقود المختلطة؟

ال بد من تحديد  أو المدنية أو المختلطة، هذا العقد من العقود التجارية اعتبارلتحديد مدى إمكانية 
 طبيعة عمل أطراف العقد، فبالنسبة للمسجل المعتمد كشركة حضارة الفلسطينية لخدمات اإلنترنت

 رية هدفها تحقيق الربح، وبالتاليشركة مدى الفلسطينية لخدمات اإلنترنت، هي شركات تجاأو 
فيعتبر  النسبة لطالب تسجيل اسم النطاق إذا كان شخص مدنييعتبر عملها عمل تجاري، أما ب

                                                           
 وما بعدها. 240، صمرجع سابق بكر: أسيل جاسم، 69

منشورات الجامعة  ،3ط ،فقه اإلسالمي()دراسة مقارنة بال األردنيمصادر االلتزام في القانون المدني أنور:  ،سلطان 70
 وما بعدها. 38ص ،3287، األردنية
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يعتبر العقد تجاري  أم إذا كان تجاري كشركة أو تاجر، فعندئذ العقد بالنسبة للطرفين مختلط،
    .  71لطرفيه بالنسبة

وفضال عن كون هذا العقد، يخضع لألحكام العامة للعقود على النحو الذي تم اإلشارة إليه أعاله، 
فإنه ينطبق عليه أيضا قانون العالمات التجارية، كون هذا القانون قادر على توفير أفضل حماية 

 .72قانونية ممكنة ألطراف العقد

 النطاق سما ألالطابع التعاقدي ثالثا: وجهات نظر القضا  المقارن من 

 سمؤيدة ومؤكدة للطبيعة التعاقدية الم ،بعض المحاكم وال سيما األمريكية منهاجاءت أحكام 
نما حكمت بأنه مجرد حق تعاقدي ،النطاق حق ملكية اسم اعتبارحيث رفضت  ،النطاق ومن  ،وا 

بأن أرقام  ،عليا األمريكيةا اليالتي حكمت بموجبها محكمة فرجين 73(Umbroقضية ) ،هذه األحكام
وهي من  ،ألن تحديد معالم الملكية يعهد به للدولة ؛النطاق ال تعتبر ملكية بالفعل أسماءو الهاتف 

ال يمكنه الحجز على أرقام  ،أن الدائن المحكوم له وأضافت ،ة أم الما ملكي ئاتحدد هل يعتبر شي
 اسموأن صاحب  ،لك أي حقوق فيهاال يمألن المدين المحكوم ضده ؛ النطاق أسماءو الهاتف 

وأن  ،لفترة زمنية محددة سمهذا اال ستخدامال اتعاقدي ايكتسب حق ،سمالنطاق عند تسجيله هذا اال
فإنه  ؛النطاق هو حق تعاقدي اسموألن  ،وليس ملكية شخصية ،ةهو نتاج عقد خدم سمهذا اال

                                                           
، مصادر القانون التجاري ) -الجز  األول-شرح القانون التجاري فوزي محمد:  ،انظر: سامي ،للتفصيل حول هذه المسألة 71

، 3008 ،لثقافة للنشر والتوزيع/عماندار ا، 3، ط(التجارة اإللكترونية، العقود التجارية، المتجر، التاجر، األعمال التجارية
 وما بعدها. 84ص

، في المبحث الثاني من هذا ات التجارية، وذلكالنطاق للقوانين التي تحكم العالم أسماءسيتم توضيح مدى أهمية خضوع  72
 الفصل، وتحديدا عند بحث مسألة "الحلول العملية لواقع أسماء النطاق في الوقت الراهن".

ورغبة منها في  ،ه القضية بحصول أحد المشروعات األمريكية على حكم ضد أحد المشروعات الكنديةهذ وقائع تتلخص 73
 اسمات المتحدة األمريكية الحجز على طلب المشروع األمريكي من محكمة كارولونيا الشمالية في الوالي ،تنفيذ هذا الحكم

وقد  ،قتصادية لهذا المشروعالنطاق من األصول اال سماأن  اعتبارالمشروع الكندي في أمريكا، على  النطاق الذي يملكه
ستئناف هذا الحكم االعلني، إال أنه تم  المزادفي  النطاق وبيعه اسمبالحجز على  األمريكيلب المشروع أجابت هذه المحكمة ط

 ، للتفصيل حول هذه القضية، انظر:أمام محكمة فيرجينيا العليا

Network Solutions Inc. v. Umbro International, Inc.,ET al.529 S.E.2d 80 (Sup. Ct. Va., April 

21,2000). 
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النطاق عناوين  أسماءجعل من غير منفصل وغير مستقل عن مقدم الخدمة الذي ي ارتباطايرتبط 
 النطاق. أسماءلم تعترف محكمة فيرجينيا بحق الملكية في  ،وعليه ،إنترنت فعالة وتشغيلية

 ،حيث توصلت المحكمة ،74(Dorerوهذا ما أكدته أيضا محكمة فيرجينيا الشرقية في القضية )
من  سماءاألكونت هذه ومتى ما ت ،النطاق كملكية شخصية أسماءلنتيجة أنه ال ينبغي أن تعامل 

حيث يهدف القانون األخير  ،فإنه ينبغي أن يطبق عليها قانون العالمات التجارية ،عالمات تجارية
 ،75لكترونيةإالنطاق في شكل قرصنة  أسماء استخداماءة )قانون العالمات التجارية( لمكافحة إس

تخرج عن نطاق قانون  فإنها ،النطاق التي ال تتكون من عالمات تجارية أسماءأن  ،وأضافت
 أسماءال يكون لتسجيل  ،وأنه في معظم الحاالت ،العالمات التجارية وتنطوي على حقوق تعاقدية

 اقيمة بغض النظر عن الطريقة التي تستخدم فيها من قبل المشروع الذي يملك حقوق ةالنطاق أي
ذا القيمة  ،فيها هي فقط من القيمة  ،ينر خالنطاق لآل اسمالتي يتم الحصول عليها من تحويل وا 

 للحجز والتنفيذ عليه. النطاق قابال اسم اعتبارفإنه من غير المناسب  ،المستخدم المضافة من قبل

النطاق هو وسيلة لها قيمة في الوصول إلى الصفحة  اسمأن  Minqin Wang،ويرى األستاذ  
وأن عقد الخدمة  ،طاقنال اسم استخداموهذه القيمة تعتمد على  ،إلنترنتالمقصودة على شبكة ا

 سمويستخدم بموجبها هذا اال ،تعتمد قيمته على الكيفية التي يستغل ،النطاق فعاال اسمالذي يجعل 
 .76لكترونيةلدعاية واإلعالنات والمعامالت اإلوذلك من خالل ا ،من قبل من تلقى هذه الخدمة

                                                           
74 Rose Marie Dorer and Forrms، Inc. v. Brian Arel، 60 F. Supp. 2d 558 (E.D. Va., Sept. 

3.1999). 
ويهدف هذا  ،3244( لعام .Lanham Actتخضع العالمات التجارية في الواليات المتحدة األمريكية لقانون النهام ) 75

عدل الكونجرس األمريكي على هذا القانون  32/33/3222وفي  ،ستخداماية العالمات التجارية ضد سوء االالقانون لحم
 Anticybersquatting Consumerلكترونية )مستهلك األمريكي ضد القرصنة اإلتحت مسمى "حماية ال اوأدخل عليه قسم

Protection Actالنطاق من القرصنة  أسماءو  ،النطاق ويهدف لحماية كل من العالمات التجارية ءأسما( ويتعلق هذا القسم ب
 : انظر ،رصنة اإللكترونيضد الق األمريكيللتفصيل بشأن قانون حماية المستهلك  ،ستخدامساءة االا  اإللكترونية و 

Anti-Cybersquatting Piracy Act (ACPA) Lanham Act S. 43(d) 15 U.S.C.S.1125 (d)، Available 

at: http://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/legislation.html، (visited on Feb. 62 2015(. 
76 Minqin Wang: Ibid, p. 272 

http://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/legislation.html
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حكمت  ،77(comRegister.ففي قضية ) ،وقد توصلت محكمة أخرى لنتائج مشابهة لما سبق
وقد تم  ،سموليس حق ملكية في هذا اال ،النطاق لديه حق تعاقدي اسمأن طالب تسجيل  ،المحكمة

والحظت  ،النطاق اسمتفاقية تسجيل استعراض الحقوق التعاقدية بموجب االتوصل لهذه النتيجة بعد 
كما وأن هذه الكلمة  ،النطاق اسمتتضمن كلمة "تحكم أو سيطرة" على ال  االتفاقيةالمحكمة أن هذه 

 لم تظهر أبدا في لغة العقد.

  النطاق حق ملكية اسمالفرع الثاني: 

 ،ونظمت هذا الحق بهذه الطريقة ،حق ملكيةكالنطاق  اسمعدد قليل جدا من التشريعات ب أقر
هذه الحقوق يعتمد على  مثل ومنح ،خرى من دولة ألالسوابق القضائية بشأن هذه المسألة تختلف و 

 .78ن واجب التطبيق في كل دولة على حدةالقانو 

بأنها "ما  79 (332فقد عرفت مجلة األحكام العدلية حق الملكية تحت عنوان "ملك" في المادة )
بأنها  80رضا عبد المجيد عبد الباري  األستاذوعرفها  ،أو منافع" اكان أعيانأاإلنسان سواء  هملك

 هستغاللاو  ستعمال الشيء محل الحقاسلطة  ،وفي حدود القانون  ،صاحبه "الحق الذي يمنح
 الشيءستعمال استئثار بأنها "حق االب 81عبد الرزاق السنهوري  األستاذ ويعرفها ،"بهوالتصرف 

                                                           
77 Zurakov v. Register.com, Inc. No. 600703/01 (N.Y. Sup. Ct. N.Y. Cty. July 25، 2001), 760 

N.Y.S.2d 13 (N.Y. App. Div. Apr. 22، 2003). 

 أيضا في القضية ذات الرقم: هوهذا ما تم تأكيد

 Lockheed Martin Corporation v. Network Solutions، Inc.,Case No. 97-56734 (9th Cir. Oct. 

25,1999, Pitman Training Limited and PTC Oxford Limited v. Nominet U.K. and Pearson 

Professional Limited (Pitman Publishing Division), High Court of Justice، 1997 F1984، WIPR, 

1997.                                  
78 Ana Racki Marinkovic: Domain names: towards a new form of IP right, Oxford University 

Press, Journal of Intellectual Property Law & Practice (2011) 6 (9): 632-637,Available at: 

http://jiplp.oxfordjournals.org/content/6/9/632.full.pdf, (visited on Mar. 6 2015). 
مجلة األحكام : انظر ،ختصاصبحيث يمكنه التصرف به على وجه االهو الشيء الذي يكون مملوكا لإلنسان  ،بمعنى 79

 .34ص ،3002 األردن،-الثقافة للنشر والتوزيع دار ،3ط ،العدلية

معة بنها كلية الحقوق/ جا ،دون ط ،الوجيز في الملكية والحقوق العينية التبعيةرضا عبد المجيد عبد الباري:  ،عبد الباري  80
طالع عليه ادخل الرابط التالي: تاب منشور على شبكة اإلنترنت، لالهذا الك ،34ص ،3002 ،مركز التعليم المفتوح

www.pdffactory.com، (3/2/3032زيارة بتاريخ  آخر.) 

، دار 3، طحق الملكية مع شرح مفصل لألشيا  واألموال -وني المدنيالوسيط في شرح القانعبد الرزاق:  ،السنهوري  81
 .422ص ، دون سنة نشر،8، ج لبنان-حياء التراث العربي/ بيروتإ

http://jiplp.oxfordjournals.org/content/6/9/632.full.pdf
http://jiplp.oxfordjournals.org/content/6/9/632.full.pdf
http://www.pdffactory.com/
http://www.pdffactory.com/
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 Honore82وبرأي األستاذ  ،وكل ذلك في حدود القانون" ،على وجه دائم بهوالتصرف  هستغاللاو 
من  خرينومنع اآل ،ون إجبارة الحرة بدأو تركه باإلراد ،قراضه وتأجيرها  الملك و  ستخدامالحق ال هو

 ه.استخدام

بيان موقف كل من مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني األردني  ،تطلب دراسة هذا المطلبتو 
من اء الفقه المقارن ر آو  ،وقف المشرع والقضاء األمريكيوم ،النطاق األردنية( أسماء)سلطة تسجيل 

 .طبيعة حق الملكية في اسم النطاق

طبيعة والمشرع والقضا  األمريكي من  مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني األردنيوقف أوال: م
 النطاق اسمحق الملكية في 

 ،وطني األردنيمركز تكنولوجيا المعلومات ال :النطاق مثل أسماءأخذت بعض سلطات تسجيل 
كه إال في لمال املك سمعتبرت هذا االا و  ،النطاق حق ملكية خاصة اسمعتبرت ا بوجهة النظر التي 

عدم دفع  :والحالة الثانية ،عدم الرغبة فيهعنه و  سمتخلي مالك هذا اال :الحالة األولى ،حالتين
 .83سمرتب على ذلك سقوط الحق في هذا االالرسوم المستحقة والتي يت

النطاق حق  اسمالمعلومات الوطني األردني صاحب  عندما منح مركز تكنولوجيا ،برأي الباحث
يقدم ما يثبت ملكيته  ،كزنطاق لدى هذا المر  اسمذلك بناء على أن أي شخص يسجل  انك ،ملكية

 سمأن صاحب هذا اال ،ال يعني ذلك كنل ،تجاري  اسممثل: ملكيته لعالمة تجارية أو  ،سملهذا اال
 على النحو الذي سيتم مناقشته أدناه. ،هو صاحب حق ملكية بالمعنى القانوني للكلمة

قانون حماية المستهلك األمريكي ضد  ،النطاق طبيعة حق الملكية اسممنحت التي  ومن القوانين
ويتم  ،النطاق ذاته اسمي بموجبه يسمح بإقامة الدعوى ضد والذ ،(ACPAالقرصنة اإللكترونية )

                                                           
  هذا التعريف مشار إليه لدى: 82

Anupam Chander: The New,New Property, Texas Law Review, Vol. 81، No. 3, February 

2003, p. 776, Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=418853,(visited 

on Mar. 1 2015). 
 ،وتفرعاتها؟ joنطاق تحت . اسمما هي ميزات تسجيل  ،ةمات الوطني األردني، أسئلة متكرر : مركز تكنولوجيا المعلو انظر 83

خر زيارة بتاريخ آ، )https://www.dns.jo/faq_a.aspxهذه األسئلة متاحة على موقع المركز على الرابط التالي: 
2/2/3032.) 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=418853
https://www.dns.jo/faq_a.aspx
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الحالة األولى:  ،في حالتينليها إالتي يتم اللجوء  84(In remذلك من خالل الدعوى العينية )
 أسماءول الهوية بسبب تقديم معلومات غير صحيحة عنه لسلطة تسجيل النطاق مجه اسمصاحب 
وتعتبر هذه  ،م خارج الواليات المتحدة األمريكيةالنطاق مقي اسموالحالة الثانية: صاحب  ،النطاق
 يتم رفعها على اسم النطاق ،بمعنى ،85النطاق ذاته اسمدعوى تقليدية ضد الملكية وضد  ى الدعو 
 . 86حقوق دستوريةي أل انتهاكاوأن ممارستها ال يشكل  ،اعتباري يعي أو وليس على شخص طب ذاته

عندما  األمريكيلحقيقة أن الكونجرس  ،النظر هذه ةويعود السبب في تبني المحاكم األمريكية وجه
من  انوع بصفتهاالنطاق  أسماءفإنه قصد معاملة  ،( وضمنه بالدعوى العينيةACPAسن قانون )

 األمريكيةبدأت المحاكم  ،النطاق يعتبر حق ملكية اسموألن  ،الدعوى ملكية في حدود هذه ال
 .87من حيث إمكانية الحجز والتنفيذ على اسم النطاق ،نين المحكوم لهمتستجيب لمطالب الدائ

النطاق حق ملكية في حدود الدعوى  اسميكي في بعض أحكامه هذه الحقيقة )وقد أكد القضاء األمر 
 مريكية الدائرة الرابعةستئناف األرفضت محكمة اال ،88(che.netPorsففي قضية ) ،العينية(

نما هو  ،النطاق ال يعتبر ملكية اسمبأن  ،العينية الحجة المقدمة من المدعى عليه في الدعوى  وا 
 اعتبارالنطاق على  أسماءجرس األمريكي قد تعامل بوضوح مع وحكمت بأن الكون ،مجرد عنوان

 مستهلك األمريكي ضد القرصنة اإللكترونية.أنها ملكية في قانون حماية ال
                                                           

84 In Rem: الموضوع بعينهلى إتمثل هذه الدعوى بتوجيه اإلدعاء وت ،هي مصطلح معروف لدى الفقه اإلنجلوسكسوني ،
 ومن تطبيقاتها في القانون البحري  ،في الدعوى  هختصاماحال عدم معرفة هوية المدعى عليه وعدم إمكانية  المطالب به في

 ،مصطفى موسى: مرجع سابق ،: العطياتانظر وال يمكن من خالل هذه الدعوى؛ المطالبة بالتعويضات، ،ختصام السفينةا
 .323ص

85 Charles Bieneman: Answering an In Rem Action Against a Domain Name under the 

ACPA, Civil Procedure,Cybersquatting، 2012, Available at: http://swipreport.com/answering-

an-in-rem-action-against-a-domain-name-under-the-acpa/,(visited on Mar. 31 2015). 

 .222، صمرجع سابقأيضا: غنام، شريف محمد:  انظر
سيتم توضيح الحالة األولى أعاله على نحو من التفصيل، وذلك، في المبحث األول من الفصل الثاني، وتحديدا عند دراسة 

 مسألة "البيانات المقدمة".

86 Maxitne D. Morgan: Determining the Tax Treatment of Profits from Domain Name 

Sales، The CPA JOURNAL 65، 2008، p. 63، Available at: 

 http://business.highbeam.com/61591/article-1G1-189931548/determining-tax-treatment-

profits-domain-name-sales، (visited on Mar. 31 2015). 
87 Rosario Cartagena: Are Domain Names 'Personal Property’? 2011, Available at: 

http://www.ecommercetimes.com/story/73447.html,(visited on Mar. 33 2015). 
88  PORSCHE CARS NORTHAMERICA، INC. V. PORSCHE.NET 302 F.3d 248 (4th Cir. 

2002). 

http://swipreport.com/answering-an-in-rem-action-against-a-domain-name-under-the-acpa/
http://swipreport.com/answering-an-in-rem-action-against-a-domain-name-under-the-acpa/
http://business.highbeam.com/61591/article-1G1-189931548/determining-tax-treatment-profits-domain-name-sales
http://business.highbeam.com/61591/article-1G1-189931548/determining-tax-treatment-profits-domain-name-sales
http://www.ecommercetimes.com/story/73447.html
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حتج فيها المدعى عليه االتي  ،89(palace.com-Caesarsوهذا ما تم تأكيده كذلك في قضية )
النطاق هو مجرد بيانات  اسمألن  ،العينية غير صالحة للتطبيقبأن الدعوى  ،النطاق اسممالك 

مة ورفضت المحك ،لتالي ال تعتبر ملكيةوبا ،من عنونة اإلنترنت لبروتوكول الحاسوب اتشكل جزء
 ،جرس من جعل أي شيء ملكيةأو ما يمنع الكون ،د أي حظروذكرت بأنه ال يوج ،هذه الحجة
مع ذلك يستطيع الكونجرس أن يجعل  ،النطاق أكثر من بيانات أسماءأنه حتى لو لم تكن  وأضافت

 هذه البيانات ملكية.

 أسماءاألمريكي في نطاق الدعوى العينية ليشمل  أن توسع الكونجرس ،Loiseويرى األستاذ 
طبيعة حق الملكية بالمعنى  سماءاألأنه كانت نية الكونجرس منح هذه  ،ال يعني ذلك ،النطاق

نما كان الهدف من هذا التوسع و  ،القانوني للكلمة هو فقط لمواجهة  ،النطاق حق ملكية اسم اعتباروا 
 . 90النطاق ماءأسالظروف الخاصة وتوفير حماية ألصحاب 

النطاق  أسماءخصوصا أن  ،ضروري جدا النطاق اسمعتراف بحق الملكية في إن اال ،حثبرأي البا
يساهم في الحد من  ،صاحبهاحق ملكية لكعتراف بها واال ،خرينعتداءات اآلستمرار الاتتعرض ب
ة عقد الخدم إبراميتعهد عند  ،وخصوصا أن طالب تسجيل اسم النطاق ،عتداءاتهذه اال

 ،نطاق اسبق في التسجيل أسماءاإللكترونية؛ بعدم انتهاك حقوق الغير المشروعة )حقوق أصحاب 
سيء النية في تسجيل واستخدام  اعتبارهويترتب على قيامه بذلك؛  ،الملكية الفكرية( حقوق أصحاب و 

من وذلك  ،استرداد حقه في اسم النطاق ،يستطيع صاحب الحق المشروع ،وبالتالي ،اسم النطاق
بة للعالمات التجارية التي تم وهذا هو الحال بالنس ،91خالل اللجوء للسياسة الموحدة أو القضاء

عتداءات التي تقع ومواجهة اال ،وذلك لتوفير الحماية لها ،حق ملكية اونهعتراف بطبيعتها كاال
 عليها.

 
                                                           

89 Caesars World، Inc. v. Caesars-Palace.com, 112 F. Supp. 2d 502 (E.D. Va. 2000) (defendant’s 

motion to dismiss),112 F. Supp. 2d 505 (E.D. Va. 2000) (plaintiff’s contempt motion). 
 .224ص مرجع سابق،غنام، شريف محمد:  90

ة عند دراس ،وتحديدا ،ي الفصل الثاني" فاآلخرينيتم تفصيل مسألة "تعهد طالب تسجيل اسم النطاق بعدم انتهاك حقوق س 91
 ."مخدومين أوال ،ن أوالقاعدة القادمو "
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 النطاق اسمطبيعة حق الملكية في ثانيا: موقف الفقه من 

 ،ى أنه ملكية غير ماديةأفمنهم من ر  ،النطاق اسمبيعة حق الملكية في الفقه بشأن طختلف ا
أقرب  أى أنهومنهم من ر  ،بالملكية العقارية وغيرهم شبهه ،نوع خاص من الملكيةوا أنه خرون رأآو 

 أنه ملكية خاصة.   همبعضووجد  ،إلى التركة

 النطاق ملكية غير مادية سما: أ

ستئناف ابحكم محكمة  ،النطاق اسمجود حق ملكية في بو  ،Marcel Mongeonيحتج األستاذ 
rioOnta  الكندية في قضيةRenner.com92، امادي ئاالنطاق شي اسمبأنه ال يعتبر  التي حكمت، 

وأنه يتمتع بحق ملكية  ،من القيام بذلك خرينومنع اآل ،هاستخدامفي  وأن لصاحبه حق قانوني
 . 93شخصية

فال يعتبر ملكية  ،النطاق هو نوع خاص من الملكية سماأن  ،Claes Granmarويرى األستاذ 
وال يعتبر ملكية فكرية بسبب الطبيعة المزدوجة له والمتمثلة بالطبيعة  ،ألنه ال يمكن لمسه؛ مادية

 . 94التقنية والمعنوية

من  اخاص اه نوعاعتبار ب ،سمعتراف بهذا االفيما يتعلق باال ،Claesيؤيد الباحث رأي األستاذ و 
 اسمالملكية الفكرية التي يتمتع بها بإنكار طبيعة حقوق  ،ال يتفق معه فيما يتعلق لكن ،الملكية
يقوم بذات الوظيفة  ،أصبح هذا االسم ،فمن جهة ،طبيعة فنية ومعنوية وذ لمجرد كونه ،النطاق

راف عتاال تم ،أخرى ومن جهة  ،التي تقوم بها حقوق الملكية الفكرية وفي مقدمتها العالمات التجارية
التجارية  سماءواألحق من حقوق الملكية الفكرية إلى جانب العالمات التجارية هذا االسم؛ كب

                                                           
92 Tucows.com Co. v. Lojas Renner S.A. 106 O.R. (3d) 561 2011 ONCA 548 (Court of Appeal 

for Ontario، August 5,2011). 
93 Marcel D. Mongeon: Property Rights In Domain Names, 2011, Available at: 

http://www.rmcandco.com, (visited on Mar. 36 2015). 
  هذا الرأي مشار إليه لدى: 94

 Louise Davidsson and Sara Thulin: Ibid, p. 42. 

http://www.rmcandco.com/
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حيث يسمح بتسجيله كعالمة تجارية لدى الجهات المختصة في كل دولة على  ،ةوالعناوين التجاري
 .95حدى

 النطاق والملكية العقارية اسم: ب

عتبر القانون الذي ا و  ،ق بالملكية العقاريةالنطا اسم ،Kenton Yeeكاألستاذ  بعض الفقهشبه 
 اسمبأن  وتتمثل حججه ،النطاق أسماءينطبق على العقارات هو ذات القانون الذي ينطبق على 

لديه فائدة كبيرة وهامة كونه يعتبر  ،النطاق مثل رقم الهاتف الشخصي أو رقم الشارع أو العقار
كذلك يمكن المستهلكين من  ،اصل مع الجمهوريمكن المشروع التجاري من التعامل والتو  اعنوان

 ،من الملكية العقاريةالنطاق  اسموبسبب هذه الفائدة يقترب  ،لموقعالتعامل والتواصل مع صاحب ا
النطاق لديه مالك واحد فقط  اسمف ،قتصاديةاالالنطاق الملكية العقارية من الناحية  اسمكما ويشبه 

على الرغم من إمكانية  ،شخص واحدإليها في نهاية المطاف وهو مثل الملكية العقارية التي يسعى 
نطاق والعقار هم فقط ال سمالمالك الحقيقي ال كذلك ،لشيوع من قبل أكثر من شخصمتالكها على اا

إضافة  ،تحقيق أكبر قدر من الربحكل طاقاتهم وجهودهم ووقتهم وأموالهم من أجل ن من يستثمرو 
ألن شبكة اإلنترنت هي  ،قتصادية شأنه شأن الملكية العقاريةاة لنطاق له فائدا اسملى أن تحويل إ

 ستخدامسيسمح مستقبال باال ،ر على تطويرهوأن السماح ببيعه للمشروع األقد، سوق تجاري جذاب
مستحق لحماية  النطاق اسم اعتبارنكار إأن  ،Steven Workmanويؤكد األستاذ  ،96األفضل له

 .97نكار لوجود شبكة اإلنترنت والتجارة اإللكترونيةيعد بمثابة إ ،الملكية العقارية

وال  ،ستندوا إليهاموفقين فيما  -حترام لرأيهممع اال–تجاه لم يكن أصحاب هذا اال ،رأي الباحثب
ويستند الباحث في حججه إلى  ،ملكية عقارية ،النطاق بأي حال من األحوال اسم اعتباريمكن 
 التالي: 

                                                           
في  ،النطاق سماءعند بحث مسألة الوضع القانوني أل ،وذلك ،النطاق كعالمات تجارية أسماءسيتم توضيح كيفية تسجيل  95

 في المبحث الثاني من هذا الفصل. دا،وتحدي ،كل من فلسطين ولبنان

96 Kenton K. Yee: a Snapshot of Internet Addresses as Evolving Property, JILT 1997, 

Available at:  http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/1997_1/yee/, (visited on Mar. 31 

2015).  
97 Steven W. Workman: The Uncertain Status of Domain Names, World Media law.com, 

Available at: http://www.worldmedialaw.com/resources-a-links/11-the-uncertain-status-of-

domain-names.html, (visited on Mar. 31 2015).  

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/1997_1/yee/
http://www.worldmedialaw.com/resources-a-links/11-the-uncertain-status-of-domain-names.html
http://www.worldmedialaw.com/resources-a-links/11-the-uncertain-status-of-domain-names.html
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وهذا بخالف العقار  ،لم تدفع الرسوم السنوية المستحقة النطاق إذا اسمحق في يسقط ال .3
 الذي يستحيل أن يسقط الحق فيه بمجرد عدم دفع الضرائب المستحقة على مالكه للدولة.

 ويمكن تسجيلها خارج فلسطين ،النطاق لدى سلطات تسجيل خاصة بها أسماءتسجل  .3
ففي  ،الحكومية المختصة وهذا على خالف العقار الذي يسجل دائما لدى الجهات ،اهوداخل

أما إذا كانت  ،فلسطين تسجل العقارات لدى دائرة الطابو إذا كانت مشمولة بأعمال التسوية
 فإنها تسجيل لدى دائرة ضريبة األمالك. ؛غير مشمولة

ألن عملية التسجيل في أغلب  ،النطاق حضور طالب التسجيل اسمال يشترط عند تسجيل  .2
وهذا على خالف العقار الذي يشترط لتسجيله حضور  ،األحيان تتم بشكل إلكتروني

 األطراف أو وكالئهم شخصيا إلى الدائرة المختصة.

هذا على خالف العقار الذي يخضع للرهن  حجزها،أو  النطاق أسماءال يمكن رهن  .4
 والحجز.

ألن هذه  ،منه اأو جزء اعقار  ،حال من األحوال ةالنطاق في أي اسم اعتبارال يمكن  .2
هي منازعات معقدة  ،والمنازعات الناشئة عنها ،ير موجودة إال في عالم اإلنترنتغ سماءاأل

ذلك أن العقارات  ،وال يمكن تطبيق القوانين الخاصة بالعقارات عليها ،ستمراراومتطورة ب
وال  ،غير متواجدة إال في العالم المادي والقوانين التي تنظم العقارات هي قوانين خاصة بها

 تى على المنقوالت.يمكن تطبيقها ح

 اسم اعتبارنتفاء شبكة اإلنترنت والتجارة اإللكترونية بمجرد رفض اال يمكن األخذ بفكرة  .4
نما كان ل ،ألن نشوء شبكة اإلنترنت لم يكن مرتبطا بالعقار ،النطاق ملكية عقارية ه وا 

 جتماعية وغير ذلك.اقتصادية و اأهداف مختلفة قد تكون عسكرية و 

في عدم  ستناد إليهابسيط من باقي الحجج التي يمكن االهي جزء  ،الذكر وحجج الباحث سالفة
 تجاه.األخذ برأي أصحاب هذا اال
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 النطاق والتركة اسم: ج

 ،قتصادية يتشابه مع التركةالنطاق من الناحية اال اسمأن  ،Torsten Bettingerيرى األستاذ 
ستند في رأيه لحكم إحدى او  ،لملكيةهو أقرب لحقوق ا وبالتالي ،توريثه بعد وفاة مالكهويمكن 

  .98 من التركة االنطاق جزء اسمعتبرت ا التي  ،(Insolvingالمحاكم األلمانية في قضية )

 :99برأي الباحث، من الصعب جدا قبول هذا الرأي، وذلك لألسباب التالية   

ا على باسم النطاق كجزء من التركة؛ نتائج غاية في األهمية، منه االعترافيترتب على   .3
– بعد وفاة المورث الشرعيينلوكا على الشيوع للورثة سبيل المثال: يصبح هذا االسم مم

، فضال عن تطبيق القاعدة الشرعية التي تقضي، بأنه ال تركة إال -صاحب اسم النطاق
 استيفاءق والتنفيذ عليها ويعني ذلك؛ إمكانية الحجز على اسم النطا ،بعد سداد الديون 

  .للدين

-Eإال لمن سجل بريدهم اإللكتروني ) ،للتوريثكذلك، قبول فكرة قابلية هذا االسم  ال يمكن .3
mail كجهات اتصال في عقد الخدمة اإللكترونية، وهو ما يعرف بالجهات التي سيتم )

 التواصل معها بخصوص اسم النطاق. 

لحق النطاق محل الدراسة، تقضي بسقوط ا أسماءتفاقية تسجيل ا ةال يوجد أي نص في أي .2
شريطة؛ أن يتم تجديد تسجيله ودفع الرسوم المحددة  ،النطاق بمجرد وفاة صاحبه اسمفي 

 في عقد الخدمة المبرم بين أطرافه.

المثال التالي: قام شخص بتسجيل اسم نطاق لدى أحد  إدراجيمكن  ولتوضيح هذه المسألة،
حيث قام بإبرام عقد  ،(PANINAالمسجلين المعتمدين من قبل هيئة بنينا لمسميات اإلنترنت )

ويتضمن  ،الفلسطينية لخدمات اإلنترنت( مدىخدمة الكترونية مع المسجل المعتمد )مثال: شركة 
وال  ،التي سيتم التواصل معها بخصوص اسم النطاق المسجل االتصالجهات  ،أحد بنود هذا العقد

                                                           
98 Louise Davidsson and Sara Thulin: ibid, p.46. 

 .مرجع سابق :إسراء عبد الوهاب 99
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د، وفي حال وفاة واح مكونة من أكثر من بريد الكتروني االتصاليوجد ما يمنع أن تكون جهات 
تعتبر جهات االتصال هي صاحبة اسم النطاق ويمكن لها تجديد تسجيله  صاحب اسم النطاق،

 ودفع الرسوم.

ل إال من سج ،يتضح أن اسم النطاق ال يصبح ملك على الشيوع للورثة ،ومن خالل هذا المثال
 يمكن الحجز عليه وبيعه ال اسم النطاق لهم، انتقللو  وحتى ،اتصالبريدهم اإللكتروني كجهات 

 إمكانيةم من أن هذا االسم له قيمة مالية، لكن ال توجد العلني واستيفاء الديون؛ على الرغ المزادفي 
للحجز والتنفيذ عليه في الوقت الحاضر، وهذا ما سيتم توضيحه الحقا، عند الحديث عن مدى 

 حجز ورهن اسم النطاق. إمكانية

 ةالنطاق حق ملكية خاص اسمد: 

من حقوق الملكية الخاصة؛  االنطاق حق اسميعتبر  ،Ulf Maunsbachمن وجهة نظر األستاذ 
ذات قيمة  إضافة لكونه أصوال ،وهذه مجرد إشارة لكونه حق ملكية ،ألنه يمكن تداوله بالبيع والشراء
وعلى  ،وتحويلها بحرية وتداولها وأن هذه األصول يمكن تأجيرها ،اقتصادية للمشروعات التجارية

وبالتالي ينبغي تطبيق  ،فإنها تعتبر ممتلكات يجوز الحجز عليها ،أنها أصول لصاحبها اعتبار
 . 100على الملكية اوأن التعدي عليها يعد تعدي ،قانون الملكية العام عليها

 تين: ستثناء مسألاب ،سليم وصائب ،Ulf Maunsbachإن رأي األستاذ  ،برأي الباحث

النطاق  اسمتحويل حيث ال يمكن قبول ذلك؛ ألن  ،ينر خلآل سمويل هذا االحرية تح :المسألة األولى
 سمفي بعض األحيان يحتاج نقل هذا االو  ،إجراءات شكلية معينة إلتباعيحتاج  ،ينر خلآل هونقل

تسجيل  ،لدى سلطات تسجيل تشترط أوال النطاق مسجال اسمكان  كما لو ،إجراءات معقدة إلتباع
متالك اأو تقديم وثائق معينة على  ،بنانالنطاق كما هو الحال في ل اسمل عالمة تجارية قبل تسجي

 ردن.عالمة تجارية كما هو الحال في األ

                                                           
  هذا الرأي مشار إليه لدى: 100

 Louise Davidsson and Sara Thulin: ibid, p  . 40. 
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النطاق ببيع  اسم، فإذا رغب صاحب خرينالنطاق مباشرة لآل اسمتحويل  عدم إمكانيةويعني ذلك، 
، وبعد اذا النطاق متاحومن ثم يصبح ه ،نطاقه اسم، فإنه يجب عليه أوال، إلغاء ينر خنطاقه لآل

نما  ا،فعلي النطاق إليه، وال يعتبر هذا تنازال اسمذلك يمكن تسجيله من قبل المشروع المراد تحويل  وا 
النطاق هو تغيير المالك أكثر من تحويل  اسمنطاق متطابق، وأن تحويل  سمهو تسجيل جديد ال
أو  ،لن يستفيد من المدد القانونية ،قالنطاق الجديد المتطاب اسم، وأن صاحب سمالملكية في هذا اال

لتزامات والمسؤوليات التي كانت النطاق السابق، كما وأن اال اسمالحقوق التي كانت مقررة لصاحب 
، وهذا ما هو مطبق لدى معظم سلطات النطاق الجديد اسمصاحب ل ال تنتقل ،مقررة لهذا األخير

 .101النطاق أسماءتسجيل 

لنطاق العام على االتسجيل القابلة للتطبيق وأحكام ( من شروط 5دة )على سبيل المثال: تبين الما
، ويتم ذلك من خالل تقديم طلب 102ينر خالنطاق لآل اسم، إجراءات نقل " السويديse.العلوي "

(، والذي بدوره يحيل هذا الطلب iis.seالنطاق المدرجين على موقع ) أسماءالتحويل ألحد مسجلي 
يل المالك األصلي ويعتبر ستالم هذا األخير الطلب، يقوم بإلغاء تسجا ، وبعدse’sكتماله ل ابعد 

 .اجديد تسجيال التحويل

النطاق من خالل هيئة بنينا الفلسطينية، فإنه يتبين أنها لم  أسماءوبالرجوع لألحكام المنظمة لنقل 
 -3 :خطوتين اعتببإنما يتم هذا النقل ا  ومن ثم تسجيله من جديد، و  ،النطاق اسمتشترط التنازل عن 

النطاق من خالل نظام التسجيل  اسمالنطاق له، طلب نقل  اسمتقديم الشخص الراغب بتحويل 
ذا لم يتم اآل لي المعتمد من قبل الهيئة، التي بدورها ستدرس هذا الطلب خالل فترة زمنية تحددها، وا 

ل طلب النقل، ستظهر في حال تم قبو  -3النقل خاللها، سيتم إلغاء الطلب وا عالم األطراف بذلك. 
من قبله، فإذا  هأو رفض ،النطاق األصلي مفادها قبول هذا النقل اسمرسالة على حساب صاحب 

 النطاق، ستقوم الهيئة بإعالم طالب النقل بالموافقة على ذلك.  اسمقبل نقل 

                                                           
101 Kenton K. Yee: Ibid.  
102 See: Art. (5) Of Terms and Conditions of Registration Applicable for The Top-level Domain 

“.se”. 
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النطاق إليه، مفتاح  اسموقد تتم عملية النقل بطريقة أخرى، تتمثل بمجرد تزويد طالب نقل 
النطاق األصلي من قبل الهيئة، والذي بموجب هذا المفتاح،  اسمالترخيص الممنوح لصاحب 

 .103هذا االسم لفترة زمنية معينة استخدامالنطاق  اسميستطيع صاحب 

شترطت ا، كما  وقد منحت الهيئة نفسها سلطة تقديرية في طلب وثائق معينة إلتمام عملية النقل
(، إليهالنطاق  اسمالنطاق األصلي وطالب نقل  اسمرفين )صاحب إلتمام هذه العملية موافقة الط

 اسمالنطاق األصلي على نقل  اسمأو عدم موافقة صاحب  ،وفي حال عدم تقديم الوثائق المطلوبة
 .104وعدم إتمام عملية النقل ،إلى رفض الطلب النطاق لطالب النقل، سيؤدي ذلك

، إلتمام عملية التنازل عن اسم النطاق، يثير عالهأ الهيئة موافقة الطرفين المذكورين  اشتراطأن و 
 أم مجرد تنازل عن اسم النطاق؟ ؟هام؛ حول ما هي طبيعة هذه العملية، هل هي حوالة حق تساءل

 وتعتبر مجرد تنازل عن اسم النطاق، برأي الباحث، تخرج هذه العملية عن نطاق حوالة الحق،
يتم دائن )محيل( وشخص أجنبي )محال له(، بين  اتفاقتقوم على  ،ألن حوالة الحق ،وذلك

ال يلزم موافقته إلتمام  والذي- عليه(إحالة حق الدائن الذي في ذمة المدين )المحال ، ابموجبه
، التنازل عن اسم النطاق خالفوهذا على  .105للشخص األجنبي الذي يحل محل الدائن ،-الحوالة

محل صاحب هذا  تنازل له عن اسم النطاقالمراد الالشخص  يحلن حيث ال يهدف هذا التنازل، أ
نما يهدف هذا التنازل نقل ملكية هذا االسم من صاحبه إلى  ،االسم، في مواجهة طرف ثالث، وا 

صاحب اسم يحل محل ل ،وليس نقل حق موجود في ذمة الغير لشخص ثالث ،آخرلشخص 
لنطاق بالتنازل عن على أن يقوم صاحب اسم ا االتفاقيتم هذا التنازل من خالل  حيثالنطاق. 

نما يكفيآخراسم نطاقه لشخص  موافقة الطرفين  ، وال يوجد طرف ثالث حتى تتم عملية التنازل، وا 

                                                           
 ،أو تسجيل أو صيانة اسم نطاق في المجال الفلسطيني لإلنترنت الختيارالخطوات التي يجب أن تتبع هيئة بنينا: انظر:  103

منشورة على موقع هيئة بنينا على الرابط التالي:  ،نقل النطاق ،من مسجل آلخرخطوات نقل اسم النطاق 
procedures-http://www.pnina.ps/ar/domains/registration/، (33/3/3032زيارة بتاريخ  آخر.) 

 فلسطين(. يني )النطاقات ضمن النطاق العلوي العربي الفلسط أسماءسجيل ( من الئحة ت33نص المادة ) 104

، رسالة ماجستير منشورة، كلية الدراسات العليا/جامعة (دراسة مقارنة) عقد الحوالة المدنية آثارالحجه، أمير أحمد فتوح:  105
 .34، ص3008النجاح الوطنية، 

http://www.pnina.ps/ar/domains/registration-procedures/
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مجرد عقد تنازل عن  ال تخرج عن كونها ،وعليه، يرى الباحث أن هذه العملية على هذا التنازل.
 ليس أكثر من ذلك. ،اسم النطاق

في  سماءاأللنطاق، حيث ال يمكن الحجز على هذه سم امكانية الحجز على االمسألة الثانية: إ
، فضال ( كما ذكر سابقاUmbroمحكمة فيرجينيا العليا في قضية )وهذا ما أكدته  ،الوقت الراهن

 .سماءاألعن عدم وجود قوانين تنظم وتعالج أحكام هذه 

إال أن الرأي  ،النطاق حق ملكية اسممن الفقه يؤيد فكرة كون  اأن هناك جانب من وعلى الرغم
وذلك  ،من حقوق الملكية االنطاق حق اسم اعتبارلممكن ويعتبر أنه من غير ا ،لغالب يعارض ذلكا

 لألسباب التالية:

النطاق يجب أن يتم تجنيبها أي وصف  أسماءأن  ،أوال: برأي الخبراء في مجال األمور التقنية
وأن  ،يجب أن تبقى عالمهم وحدهم ماءساألهذه  من أشكال الملكية؛ ألنهم يعتقدون أن شكالونها ك

 ؛أن الحلول التقنية هي أفضل الحلول ن كما ويرو  ،المحامينو  ،القضاةو  ،عينتبتعد عن المشر 
زالتها من نطاق القطاع العام  سماءاألعبة للسيطرة والملكية على هذه لتجنب المسائل الص وا 

  .106والخاص

ووجهة  ،النطاق سماءألوظيفة التقنية البحتة تجاه بالأخذ أصحاب هذا اال ،هة نظر الباحثمن وج
يجب أن تبقى عالمهم  سماءاألأن هذه  ،فكيف يمكن القول ،غير مقنعة -حتراممع اال–نظرهم 
من يتم إلى  ؟نطاق معين اسمفماذا لو حصل نزاع حول ملكية ؟ )أن تبقى مسائل تقنية( الخاص

 ،تحتاج لقوانين تنظمها ،سماءاألظل أن هذه في  ،هل يعقل التوجه لهم ؟التوجه لتسوية هذا النزاع
وألشخاص قادرين على النظر في مثل هذه  ،عتداء عليهاالمشاكل القانونية الناجمة عن االوتعالج 

 المنازعات كالقضاء مثال.

                                                           
106 Anupam Chander: Ibid، p. 771. 



49 

 

لى إفهو أقرب  ،يس أكثر من حق تعاقديالنطاق ل اسمإن  Mike Masnick ثانيا: برأي األستاذ
 . 107وليس سوى مزيج من الحروف واألرقام سهلة التذكر ،لشركةوعنوان ا ،رقم الهاتف

 يعني ذلك ،النطاق حق ملكية اسمالقول بأن  ،George Dimitrovثالثا: من وجهة نظر األستاذ 
وال يمنح إال إليه،  ويستند ن لقانو على ايعتمد  ،المطلق على سلعة معنوية والحق ،أنه حق مطلق

 . 108رد حق نسبي ويخرج عن نطاق حق الملكيةفهو مج ،وعليه ،بموجب نص قانوني

طالما  ،وال يوجد ما يمنع ذلك ،النطاق قابلة للتداول بالبيع والشراء أسماءأن من رابعا: على الرغم 
وعلى الرغم أن  ،نترنتأن البائعين والمشترين يرغبون بتشكيل سوق لهم خاص بها على شبكة اإل

سلعة  ةيكون كتداول أي ال إال أن تداولها ،ول الشركاتوتعتبر من أص ،قتصادية جوهريةالها قيمة 
 وذلك نتيجة للتالي: ،من حقوق الملكية المعترف بها قانونا اوال تعتبر حق ،أخرى 

وهذا  ،خرينلآل اويصبح متاح ،النطاق اسموم المستحقة يؤدي لسقوط الحق في : عدم دفع الرس3
والتي نصت صراحة على أن عدم  ،لنطاقا أسماءتفاقيات تسجيل ما يتضح من خالل الرجوع ال

 . سمستحقة يؤدي لسقوط الحق في هذا االدفع الرسوم الم

النطاقات ضمن النطاق  أسماءمن الئحة تسجيل ( d.12.2على سبيل المثال: نصت المادة )   
العلوي العربي الفلسطيني ).فلسطين( على أنه "يجوز للهيئة في أي وقت رفض طلب خدمة أو 

. إذا لم يقم المسجل أو المسجل المعتمد dطاق قائم أو تعليقه في الحاالت التالية: ن اسمحذف 

                                                           
107 Mike Masnick: Virginia Court Says Domain Names Are Not Property,from the so-can-

they-be-seized? Dept, Legal Issues، 2014, Available at: https://www.techdirt.com, (visited on 

Mar. 32 2015).  
ن الحق، أ هذاود من األشخاص، ولصاحب في مواجهة عدد غير محد احقوق ويمنح صاحبه ،امطلق احق يعتبر حق الملكية 108

ستغاللها بجني األرباح نتيجة الحقوقه و  ة أو التدخل في ممارستهعاق، بعدم إ اياعتبار أو  اكان طبيعييطالب أي شخص سواء 
في مواجهة شخص محدد،  اقوقذلك، ومن األمثلة على هذا النوع من الحقوق، حق المؤلف، أما الحق النسبي، يمنح صاحبه ح

على سبيل المثال نتيجة العالقات التعاقدية، مثال: يملك المشتري بموجب عقد البيع، الحق في مطالبة البائع فقط بتنفيذ  أوينش
، سمالنطاق وسلطة التسجيل المختصة بتسجيل هذا اال اسمالتزامه وتسليمه المبيع، كذلك عقد الخدمة المبرم بين طالب تسجيل 

في مواجهة سلطة  التزام على طالب التسجيل يتمثل بدفع رسوم التسجيل المبينة في العقد، ويمنحه حقوقايث يضع هذا العقد ح
خالل الفترة الزمنية المتفق عليها بموجب العقد، بمعنى أن  فعاال سمالتسجيل إللزامها على تنفيذ التزامها المتمثل بجعل هذا اال

 :انظر، خرينفي مواجهة سلطة التسجيل فقط دون اآل اك حقوقالنطاق يمل اسمطالب تسجيل 

George Dimitrov: Ibid, p. 3. 

https://www.techdirt.com/
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حيث يتضح من هذا النص أن عدم دفع الرسوم  ،بسداد الرسوم أو المستحقات المالية للهيئة"
 وبالتالي يصبح متاحا للجمهور.  ،النطاق اسمقيام الهيئة بحذف  ،ة يترتب عليهالمستحق

نا: هل من المنطق سقوط الحق في اسم النطاق بمجرد عدم دفع الرسوم، الباحث ه ويتساءل
 للجمهور؟ إتاحتهوبالتالي 

 ، في حال عدم دفع الرسوم،سماءاألسقوط الحق في هذه  إلىبرأي الباحث، إن الواقع العملي يشير 
نما يتم تالكن ال يتم ذلك مباشر  وفي  ينة،صاحب اسم النطاق بضرورة دفعها خالل مدة مع إعالم، وا 

 و عالمة تجارية.يرتبط باسم أ بعدم سقوط الحق في اسم نطاقيقضي، الذي لمنطق ذلك مخالفة ل

كما وال  ،سماءاألبعدم إمكانية فرض الضرائب على هذه  ،Jacqueline Lipton: ترى األستاذة 3
درة إلنشاء ألنها ال تعتبر من الناحية القانونية حق ملكية قا ،للرهن كضمان يمكن أن تكون محال

على سبيل المثال: أراد مشروع  ،حقوق ومصالح عادلة وقانونية لمالكها ألغراض هذه اإلجراءات
 ،النطاق الخاص به اسممعين الحصول على قرض مالي من إحدى المؤسسات المالية مقابل رهن 

 ،ال يمكن رهنهافإنه  ،النطاق ال تعتبر ملكية من الناحية القانونية أسماءأن  ،وألنه كما ذكر سابقا
ولعدم وجود قانون يسمح برهنها في  ،ومن األفضل للمقرضين البحث عن وسائل ضمان بديلة

 . 109فإنه من غير المستحسن خضوعها للرهن ؛الوقت الحاضر

النطاق  اسمتسجيل ( من شروط 10.1في نص المادة ) Nominetعلى سبيل المثال: ما أكدته 
التزامات تتعلق  ةن تكون ملزمة بالتسجيل في السجل أيبأنها ل ،"UK.ب " هوأحكامالمنتهي 
 .110بالرهن

النطاق لدى بعض البنوك العاملة في فلسطين  اسممكانية رهن إمدى  بشأنتفسر الباحث ساوقد 
النطاق غير  اسمألن  ؛أجابوا بعدم إمكانية ذلك ،إال أن جميع الموظفين الذين تم مقابلتهم ،واألردن

                                                           
109 Jacqueline Lipton: What's in a (Domain) Name? Web Addresses as Loan Collateral، 

Journal of Information Law & Technology, 1999, Available at: 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/1999_2/lipton/, (visited on Mar 66 2015).  
110 See: Art. )10.1( State that “we will not be bound by,or record on the register, any mortgage-

related obligations”. 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/1999_2/lipton/
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وعند أي جهة سيتم رهن  ؟كيف سيتم تقدير قيمته ،وجود إمكانية لرهنه وفي حال ،واضح المعالم
 . 111قانون ينظمه وطبيعته القانونية ليست واضحة أبدا فضال عن عدم وجود ،؟سماال هذا

ليست حق من حقوق الملكية، فإنه من غير الممكن الحجز النطاق  أسماء: على اعتبار أن 2
 .Ulf Maunsbachرأي األستاذ  انتقادليه سابقا، وتحديدا عند إ اإلشارةعليها، على النحو الذي تم 

األستاذة ك بعض الفقه يرى إال أنه ، 112لآلخرينعدم إمكانية تحويل اسم النطاق مباشرة  :2
Jacqueline Lipton،  غير وأن التحويل  ،من حقوق الملكية االنطاق حق اسم اعتبارضرورة

وأن عدم وجود التحويل المباشر يعود لعدم  ،ستقبلمباشر يجب أن يصبح تحويل مباشر في المال
إال أن الضغوط التطويرية لشبكة اإلنترنت  ،النطاق وتوضحها أسماءوجود قواعد تحدد حدود ملكية 

زيز عللتحويل المباشر والذي من شأنه تتتطلب إنشاء مثل هذه القواعد وتأسيس نظام قانوني قابل 
 . 113أقرب للملكية الحقيقية النطاق لتصبح سماءألالوضع القانوني 

ال أن إ ،ةالنطاق يتم منحها بموجب عقد خدمة إلكتروني أسماءأن من على الرغم  ،برأي الباحث
حيث يؤيد  ،يصبح صاحب حق ملكية من نوع خاص ،النطاق اسمطالب التسجيل بمجرد تسجيل 

ويستند  ،النطاق اسمحق الملكية في الباحث وجهات النظر الفقهية والقضائية التي أخذت بنظرية 
 )الباحث( في رأيه إلى ما يلي:

 ،بل تعدت وظيفته إلى أكثر من ذلك ،النطاق مجرد عنوان على شبكة اإلنترنت اسملم يعد : 3
وبالتالي  ،قتصادية هامة بالنسبة للمشروعات على شبكة اإلنترنتاوأصبح يقوم بوظيفة تجارية و 
 .لى مئات الماليين من الدوالراتإن في بعض األحياأصبح له قيمة مالية قد تصل 

، اهمفي الوقت الحاضر ورهن والتنفيذ عليها النطاق أسماءعلى الرغم من عدم إمكانية حجز  :3
فضال عن وجود صعوبة إلى حد ما  إلى عدم وجود قانون ينظم أحكامها، ،عود السبب في ذلكوي

                                                           
: موظف رتور خض؛ فك30/8/3034ن هذه المقابالت، فادي خضور: موظف لدى بنك األردن/عمان، مقابلة بتاريخ م 111

؛ زياد خضر: موظف سابق لدى البنك العربي/فرع جنين، مقابلة 3/2/3034مقابلة بتاريخ  ،لدى بنك فلسطين/فرع طوباس
 .3/2/3034بتاريخ 

 من هذه الرسالة. 302-033للتفصيل حول هذه المسألة، انظر: توثيق  112
113 Jacqueline Lipton: Ibid. 
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 ةإال أنه في أي لديها، سماءاألهذه  في تقدير قيمتها المالية، وعدم تحديد الجهة التي يمكن رهن
 لحظة قد تصدر قوانين تنظم أحكامها، وبالتالي يصبح إمكانية رهنها وحجزها أسهل وأيسر.

 ،النطاق بالبيع والشراء وحتى إنشاء أسواق على شبكة اإلنترنت تتعلق بها اسميمكن تداول  :2
جراء مزادات علنية إلكترونية لها أحكام خاص ها يتم من خالل ءالرغم أن بيعها وشرا وعلى ،ة بهاوا 

ال ينفي طبيعة الملكية الخاصة  فإن ذلك ،سلطات التسجيل المختصة ووفقا إلجراءات شكلية معينة
 النطاق.  سمال

تفاق مقابل مبلغ مالي معين يتم اال ،هاالنطاق وفق عقود إيجار خاصة ب أسماء. يمكن تأجير 4
ن دل ذلك موافقة سلطة التسجيل على ذلك،دون الحاجة ل ،عليه بين أطراف العقد فإنه يدل على  ،وا 

وبالتالي إمكانية  ،كية خاصة فيهيصبح صاحب حق مل ،سمالنطاق بتسجيله لهذا اال اسمأن مالك 
 ستغالله وفق إرادة صاحبه.ا

سترداد هذا الصاحبه اللجوء للقضاء للمطالبة بيمكن  ،النطاق اسمعلى  االعتداء. في حال تم 4
كما ويمكن له اللجوء إلى  ،عتداءعن الضرر الذي لحقه نتيجة هذا االوالمطالبة بالتعويض  سماال

، والمشار إليها في الفصل الثالث واألخير النطاق أسماءقواعد السياسة الموحدة لتسوية منازعات 
 ، وفي ذلك داللة على طبيعة الملكية الخاصة السم النطاق.من هذه الدراسة

كية من حقوق المل االنطاق حق اسم ،الفقه وأحكام القضاء المقارن  فيالغالب عتبر الرأي ا وقد 
 اسمصوص أي هذه العناصر ينتمي إليها لكنهم لم يتفقوا على وجهة نظر واحدة بخ ،الفكرية
 يرى  ،من حقوق الملكية الصناعية والتجارية اه حقاعتبار النطاق ب اسموألهمية دراسة طبيعة  ،النطاق

 .الثانيدراسة هذه المسألة في المبحث الباحث ضرورة 
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 النطاق عنصر من عناصر الملكية الفكرية  اسمالمبحث الثاني: 

وهي تلك الحقوق التي ترد  ،114معنوية غير ملموسة وغير مرئية احقوق تعد حقوق الملكية الفكرية
ى أشياء مادية على أشياء معنوية من نتاج الفكر والعقل البشري من أفكار محددة تتم ترجمتها إل

وقد عرفها  ،115نتفاع به ونسبته إليهفي نتاجه الفكري لال ا  ستئثاريا اوتمنح صاحبها حق ،ملموسة
"عوائد اإلبداع الفكري والعلمي واألدبي والفني في مجاالت تأليف  116بأنها ،الدكتور أسامة المحيسن
 ويرى الدكتور فتحي عبد ،ارية"بتكار والعالمات التجختراع واالوالموسيقى واال المطبوعات واألغاني

 .117ختراع البشري الفكرية"بأنها "ثمرة اإلبداع واال ،الغني

 ،وتشمل )حق المؤلف والحقوق المجاورة( ،وتقسم حقوق الملكية الفكرية إلى حقوق ملكية أدبية
األسرار  ،التجارية سماءاأل ،وتشمل )العالمات التجارية ،وحقوق الملكية الصناعية والتجارية

خر آ انوع همبعضوأضاف  ،(الخ ختراعبراءات اال ،بيانات المصدر ،تجاري العنوان ال ،لتجاريةا
شبكة اإلنترنت والتي خر حقوق الملكية الفكرية على آوبمعنى  ،بحقوق الملكية الرقميةيتمثل  ،إليها

النطاق موضوع  أسماءوالمثال األفضل على هذه الحقوق هي  ،هذه الشبكة ةبرزت مع نشأ
 . 118راسةالد

قتصادية اوالتي في بعض األحيان لها قيمة  ،ذات قيمة متزايدة النطاق أصوال أسماءوقد أصبحت 
 ،119عناصر الملكية الفكرية األخرى وعلى وجه التحديد العالمات التجارية ،وتجارية تتجاوز أهميتها

                                                           
كلية تالين للقانون في جامعة تالين للتكنولوجيا في  ،عداد قسم القانون والتكنولوجيالملكية الفكرية، مادة دراسية من إ حقوق ا 114

 .2ص ،3032 ،والخدمات رام هللا لالستثمارشركة نت  ،استونيا

 ،الرسوم الصناعية ،العالمات التجارية ،االختراعات الصناعية والتجارية )برا ات شرح التشريعصالح:  ،زين الدين 115
 .34ص ،3007 ،عماندار الثقافة للنشر والتوزيع/ ، 3ط ،العناوين التجارية( ،النماذج الصناعية ،التجارية سما األ

 .32ص ،3033 ،عمانر والتوزيع/ ، دار الثقافة للنش3ط ،الوجيز في حقوق الملكية الفكريةأسامة نائل:  ،المحيسن 116

ورقة عمل مقدمة في الندوة العربية األولى حول الملكية الفكرية  ،قتصادياتهااالعالمة التجارية و فتحي محمد:  ،عبد الغني 117
 .2ص ،23/8/3004-37 ،اإلسكندرية ،جامعة الدول العربية/ المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،عبر اإلنترنت

نترنت )دراسة في األطر القانونية قوق الملكية الفكرية على شبكة اإل الحماية القانونية لحبد هللا عبد الكريم: ع ،عبد هللا 118
للحماية مع شرح النظام القانوني للملكية الفكرية في التشريعات المصرية واألردنية واألوروبية واألمريكية ومعاهدتي 

  .4مرجع سابق، صفتحي محمد:  ،عبد الغني ؛32ص ،3008، دون ط، دار الجامعة الجديد، (اإلنترنت

119 Sheldon Burshtein: Is a domain name property? 2005, Available at: 

http://jiplp.oxfordjournals.org/content/1/1/59.abstract, (visited on Mar. 28 2015). 

http://jiplp.oxfordjournals.org/content/1/1/59.abstract
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صبحت معرفات بل أ ،تحدد المواقع على شبكة اإلنترنت وتميزها عن غيرها أسماءفلم تعد مجرد 
وتحديدا أنها تعزز  ،زدياد مستمر يوميااوهذه األهمية في  ،إللكترونيةومروجات للمشروعات ا
وقد وصف بيل  ،وتساهم في زيادة أرباحها ،قيمة وسمعة المشروعات ،أغراض الدعاية واإلعالن

اد مستمر زدياوهذه القيمة في  ،سلعة لها قيمة بأنه ،النطاق اسمت غيتس مؤسس شركة ميكروسوف
 .120خرى بما فيها عناصر الملكية الفكريةأسلعة  ةأكثر من أي ،وسريع

فإنها قابلة ألن تمتد وتتوسع لتشمل  ،وألن الملكية الفكرية ليست ثابتة وجامدة في نطاق معين
وعليه هل يمكن  ،121النطاق أسماء ةنشأعناصر جديدة وخصوصا مع ظهور شبكة اإلنترنت و 

أم يدخل ضمن نطاق الملكية  ،من عناصر الملكية الفكرية الحالية االنطاق جزء اسم اعتبار
 سمخاصة به؟ وهل يمكن حماية هذا اال طبيعة ية والتجارية كعنصر جديد ومستقل ذالصناعي

مسجلة أم الغير ة التجارية هل يتمتع بحماية العالم ،وفي حال كان ذلك جائزا ؟كعالمة تجارية
 حماية العالمة التجارة المسجلة؟

لكنهم  ،ن عناصر الملكية الفكريةالنطاق هو عنصر م اسمعلى أن  ،أجمع أنصار هذه النظرية
 اسم همبعضعتبر ا حيث  ،النطاق اسمنصر من هذه العناصر ينتمي إليها ختلفوا بشأن أي عا

خر آجانب اعتبره و  ،123التجاري  سممن اال اخرون جزءآ عتبرها و  ،122النطاق بمثابة عنوان تجاري 

                                                           
120 Hemant Goyal and Mohit Porwal: India: Protection of Domain Name as a Trademark, 

Global Jurix, Advocates & Solicitors، mondaq (connecting knowledge & people), 

2014,Available at: 

http://www.mondaq.com/india/x/327272/Trademark/Protection+of+Domain+Name+As+A+Tra

demark, (visited on Mar. 28 2015). 
121  Maxine D. Morgan: Ibid. 

ها التاجر لتمييز نفسه عن غيره من بأنه التسمية المبتكرة التي يتخذ العنوان التجاري، الدكتور صالح زين الدين، عرف 122
ت التجارية، الرسوم العالما ،االختراعشرح التشريعات الصناعية والتجارية )براءات صالح:  ،زين الدين ، انظر:التجار

 .333، مرجع سابق، صالعناوين التجارية( ،النماذج الصناعية ،التجارية سماءالصناعية، األ

تجارة سواء بصفة شركة عادية أو بغير ذلك، وال  ةواللقب المستعمل في أي سمأنه "االعرفته محكمة التمييز األردنية ب 123
، 3222لسنة  20التجارية رقم  سماءيستعمل إال في التجارة للتعريف بالمتجر، بشرط التسجيل وفق أحكام قانون تسجيل األ

ه لدى زين الدين، صالح: شرح التشريعات يإل مشارهذا التعريف ، كافة" به الخاصةوللتاجر أن يتخذ اإلجراءات القانونية 
وبرأي األستاذ محمود مبارك، هو "اللقب أو الكنية المستخدمة للداللة على ، 327ص الصناعية والتجارية، مرجع سابق،

العالمة التجارية وطرق حمايتها وفق القوانين النافذة في محمود أحمد عبد الحميد:  ،مبارك نظر:، االمحل التجاري"
 .37ص ،3004 ،كلية الحقوق/ جامعة النجاح الوطنية منشورة، رسالة ماجستير ،طينفلس

http://www.mondaq.com/india/x/327272/Trademark/Protection+of+Domain+Name+As+A+Trademark
http://www.mondaq.com/india/x/327272/Trademark/Protection+of+Domain+Name+As+A+Trademark
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 ،من عناصر الملكية الصناعية والتجارية اجديد اعتبره عنصر ا والرأي الغالب  ،124نيةالفتة إعال
 عالمة تجارية.ونها ضرورة حمايتها كهم بعضرأى  ،سماءاألن يحكم وينظم هذه ولعدم وجود قانو 

النطاق من  اسمموقع  األول يتناول المطلب ،بينولتوضيح هذه المسألة ال بد من دراستها في مطل
الحلول العملية لواقع  فيتناول أما المطلب الثاني ،ملكية الفكرية )الصناعية والتجارية(عناصر ال

 النطاق في الوقت الراهن. أسماء

 النطاق من عناصر الملكية الفكرية  اسمالمطلب األول: موقع 

ة باغ طبيعة حقوق الملكيإسبالنظرية التي تقضي بضرورة  ،يةفقه الملكية الفكر من  جانب كبيرأخذ 
وخصوصا تلك التي تقوم بوظيفة عناصر الملكية  ،النطاق أسماءالصناعية والتجارية على 

فلم تعد هذه  ،(www.amazon.comالنطاق التجارية مثل موقع  أسماءالصناعية والتجارية )
أال وهي الوظيفة  ،بل أصبحت تقوم بوظيفة أكثر أهمية ،تقوم بوظيفتها التقنية فقط سماءاأل

في ممارسة التجارة اإللكترونية والتي من خاللها يمكن  امهم ادور  سماءاأليث تلعب هذه ح ،التجارية
لى أنها تقوم بتحديد مصدر إإضافة  ،125للمستهلكين الوصول للمواد التجارية التي يرغبون فيها

 .126المنتجات والخدمات على الشبكة

ففي القضية التي  ،كية فكريةالنطاق مل اسم اعتبار ،القضاء األمريكي في بعض أحكامهوقد أكد 
حكمت محكمة فيرجينيا  ،(.Partners.Com,Inc. v. Atlantic Net Media Corpتمت بين )

                                                           
عرفتها الدكتورة سميحة القليوبي، بأنها الالفتة التي يضعها التاجر على واجهة محله لتحديده وتمييزه عن غيره من  124

 .242قسم األول، ص، المرجع سابقالمحالت التجارية، هذا التعريف مشار إليه لدى: غنام، شريف محمد: 

125 Article in Domain Names and Trademarks، When does an Internet domain name qualify 

as a trademark? Available at: http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/domain-names-

trademarks-faq-29049.html، (visited on Mar 31 2015). 

/ دراسة عناوين مواقع اإلنترنت وتسجيلها وحمايتها وتنازعها مع الماركات التجاريةنصير الدين حسن:  ،كذلك: أحمد انظر
منشورات زين  ،3ط ،والمملكة المتحدة ،كيالواليات المتحدة األمري ،وقوانين كل من فرنسا ،مقارنة وفقا للقانون اللبناني

 .82ص ،3008 ،لبنان-الحقوقية/ بيروت
126 Victor Arcuri: Domain Name vs. Trademark Disputes, 1997, Available at: 

http://www.igoldrush.com/news/blog/domain-name-vs-trademark-disputes, (visited on Ma. 31 

2015). 

 .82، صمرجع سابقأيضا: أحمد، نصير الدين حسن:  انظر

http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/domain-names-trademarks-faq-29049.html
http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/domain-names-trademarks-faq-29049.html
http://www.igoldrush.com/news/blog/domain-name-vs-trademark-disputes
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نظرتها محكمة  ( التيKremenكذلك قضية ) ،127النطاق هو ملكية فكرية اسمأن  ،العليا
ديه حقوق كان ل kremenالتي توصلت إلى أن المستأنف  ،مريكية الدائرة التاسعةستئناف األاال

 (sex.comالنطاق ) اسمحولت  Network solutionوأن شركة  ،النطاق اسمملكية فكرية في 
ع وتتلخص وقائ ،(Kremen( على حساب المستأنف )Cohen) هظلما لمصلحة المستأنف ضد
ستئناف حكم محكمة الدرجة األولى التي ا( بGary Kremenه )اسمهذه القضية بقيام شخص 

خالل ستند المستأنف في استئنافه على اإلاوقد  ،مستعجال ا( حكمCohenه )منحت المستأنف ضد
( sex.comالنطاق ) اسمحيث سجل المستأنف  ،ينر خالنطاق لآل اسمبالشروط التعاقدية وتحويل 

بتحويله  ،سمبعد فترة وجيزة من تسجيل هذا اال ( التي قامتNetwork solutionلدى شركة )
 ،ستأنفأنه الم اعتباروقام بخداعها على  (Network solution)تصل ب اللمستأنف ضده الذي 

 النطاق له. اسمونتيجة لذلك قامت بتحويل 

ة المترتبة على أن المستأنف حتى ينجح في دعوى المسؤولية التقصيري ،وقد حكمت المحكمة  
وقامت  ،ت"ممتلكا"التملك والحق في حيازة ال ،يجب أن يثبت من بين عدة أمور ،النطاق اسمتحويل 

وجود حقوق ملكية فكرية في هذا مكانية إمعايير لتحديد مدى  ةالثثختبار من االمحكمة بتطبيق 
جب أن يكون صاحب . ي3 ة. وجود حق يمكن تحديده بدق3الي: وتتمثل هذه المعايير بالت ،سماال
النطاق  اسم. يجب على صاحب 2حكم الحصري فيه والت سممتالك هذا االاعلى  االنطاق قادر  اسم
هذه  ستوفىاالنطاق قد  اسمعتبرت المحكمة أن ا و  ،سملمطالبة المشروعة للتفرد بهذا االثبات اإ

هو  ،سم النطاقاضح المعالم وأن الشخص الذي يسجل هو حق وا سموأضافت إن هذا اال ،المعايير
من  نترنت سواءنطاق معين على شبكة اإل اسملى موقع إن يقرر أين يذهب من يسعى للوصول م

أو من خالل  ،في متصفح الويب الموجود على جهاز الحاسوب الخاص به سمخالل كتابة هذا اال
من  النطاق اسملتملك الحصري هو الذي يجعل صاحب وا ،خرى ألروابط التشاعبية أو بأي وسيلة ا

 .128مثل العناصر األخرى للملكية الفكرية سمعتبرت المحكمة هذا االا وعليه  ،يتخذ هذا القرار

                                                           
127 Anupam Chander: Ibid، p. 774. 
128 Kremen v. Cohen Network Solution, Inc., United States Court of Appeals for the Ninth 

Circuit 337 F. 3d 1024 (2003). 
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النطاق ينتمي لعناصر الملكية  اسميكي أخذ بوجهة النظر القائلة أن حيح أن القضاء األمر ص
 اسمنصر من هذه العناصر ينتمي إليها أي ع ،لكن لم يبين في األحكام سالفة الذكر ،الفكرية
ء المقارن بشأن هل بالفعل يعتبر سوف يتم دراسة وجهات نظر الفقه وأحكام القضا وعليه ،النطاق

م أنه يخرج من نطاقها ويدخل ضمن نطاق الملكية الصناعية أ ؟من هذه العناصر االنطاق جزء اسم
 طبيعة خاصة.ا عنصر جديد ذكلتجارية إلى جانبها وا

 النطاق والعنوان التجاري  اسمالفرع األول: 

( من قانون 20-40أحكام العنوان التجاري في الفصل الثاني من المواد ) ،نظم المشرع األردني
نما أشار إلى  ،لم يعط أي تعريف لهذا العنوان ،لكنه ،3244( لسنة 33التجارة األردني رقم ) وا 

ويختلف عن  ،المدني( سمالتاجر الحقيقي ولقبة الحقيقي )اال اسمكونه ذلك العنوان الذي يتكون من 
 ،هوللتاجر إضافة ما يشاء من كلمات أو مصطلحات أو عبارات إلى عنوان ،غيره من العناوين

أو بأهمية  ،على فهم خاطئ فيما يتعلق بهوية التاجر خرينيطة أن ال تحمل هذه اإلضافة اآلشر 
ويكون لهذا العنوان أثر في  ،129أو بنوعها ،أو بوجود شركة ،أو بوضعه المالي ،وسمعتها ،تجارته

من  ايجوهر  امعنوي اويعد عنصر  ،قتصاديةاوله قيمة  ،يجذبهم إلى المحل التجاري  ،نفوس العمالء
 .130عناصر المحل التجاري 

ولها  ،لكترونية تمارس من خالل متاجر تنشأ على شبكة اإلنترنتأن التجارة اال ،اعتباروعلى 
 اسم اعتبارالفقه بوجهة النظر التي تنادي ب أخذ جانب من ،النطاق أسماءبعناوين تجارية متمثلة 

 ي:وجاءت حججهم على النحو التال ،النطاق بمثابة عنوان تجاري 

والسمات التي يتمتع بها  ،النطاق هو مجرد عنوان تجاري لكن على شبكة اإلنترنت اسم: إن أوال
يتمتع  ،خرآعن  االعنوان التجاري التقليدي وما يشتمل عليه من مكونات كالشعار الذي يميز تاجر 

                                                           
 من قانون التجارة األردني. (43المادة ) : نصانظر 129

الحقيقية لجميع الشركاء المؤلفة  سماءهو على عكس االسم التجاري الذي ال يتكون من االسم أو اللقب الحقيقي للفرد أو األ 130
، مؤتة للبحوث ري في القانون األردنيالتجاري واالسم التجا للعنوانم القانونية األحكامنهم الشركة، انظر: الطراونة، مصلح: 

)آخر  ،www.arablawinfo.com، بحث منشور على الموقع التالي: 324، ص3003 ،4، العدد 37والدراسات، المجلد 
 (.3/4/3032زيارة بتاريخ 

http://www.arablawinfo.com/
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وضة لخدمات المعر الذي من خالله يحصل جمهور المستهلكين على المنتجات وا ،النطاق اسمبها 
فهو يمثل القيمة التجارية للمشروع  ،عن كافة أنشطة المشروع اإللكتروني ستعالمواال ،على الموقع
قتصادية أو تجارية لها أنشطة أو منتجات ايمكن من خالله الوصول إلى مؤسسة و  ،الذي يمتلكه

 .131معينة على هذه الشبكة

أو المحل أو  ،ستثمارديا لتحديد مكان االي يستخدم تقليالنطاق العنوان التجاري الذ اسم: يشبه ثانيا
حيث يعد صورة جديدة من صور المحل التجاري لكن على شبكة  ،المشروع وتميزه عن غيره

ويعتمد عليه في  ،يتخذه صاحبه لمتجره على هذه الشبكة الكترونيإ اتجاري اويعد عنوان ،اإلنترنت
 . 132وربطهم بموقعه الذي يتضمن هذا المتجر ،كسب الزبائن

 فيها المنتجاتتعرض  ،النطاق بمثابة واجهة للمحالت التجارية اإللكترونية اسم: يعد ثالثا
وتتيح للعمالء إجراء تعاقداتهم لشراء تلك المنتجات والخدمات مباشرة من خالل تعبئة  ،الخدماتو 

 .133بيانات العقد المدرج على الموقع

أن شبكة اإلنترنت بمثابة سوق  ،جاريةبرأي بعض رجال األعمال ومالكي المشروعات الت رابعا:
النطاق تعد واجهات للمحالت التجارية اإللكترونية داخل السوق الموجود  أسماءوأن  ،تجاري عمالق

 .134وبالتالي تقترب من العنوان التجاري  ،على هذه الشبكة

 لنطاق يعدا اسمبأن  ،مؤيدة لوجهة النظر القائلةالتي جاءت  ،على الرغم من الحجج سالفة الذكر  
النطاق  اسم اعتبارولم يقبل  ،ى خالف ذلكأخر من الفقه ر آلكن جانب  ،بمثابة عنوان تجاري 

 وذلك لألسباب التالية: ،اتجاري اعنوان

                                                           
 .83، ص3000، دار النهضة العربية، 3، طر اإلنترنتالحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية عب هدى حامد: ،قشقوش 131

 .323ص ،مرجع سابق: إبراهيمعدنان  ،سرحان 132

 .343ص ،مرجع سابقرامي محمد:  ،علوان 133
134 Kenton K. Yee: Ibid. 



59 

 

النطاق المختصة )مثل: هيئة بنينا( والمفوضة  أسماءالنطاق لدى سلطات تسجيل  اسم: يسجل أوال
 ،الف العنوان التجاري الذي يسجل في السجل التجاري وهذا على خ ،من منظمة األيكان للقيام بذلك

 .135على سبيل المثال: يسجل العنوان التجاري في فلسطين لدى غرفة التجارة والصناعة

وهذا على خالف  ،النطاق اسمتسجيل  -ي اعتبار طبيعي أو -يوجد ما يلزم أي شخص  : الثانيا
 .136والشركاتفتسجيله أمر إلزامي بالنسبة للتاجر  ،العنوان التجاري 

فإنه ال يمكن أن  ،اتجاري االنطاق عنوان اسمعتبر ا أنه إذا  ،Green Stoneيرى األستاذ ثالثا: 
 سمدف من تحديد الطبيعة القانونية الذلك أن اله ،137(Dilutionيحمى بموجب دعوى التخفيف )

والحد  ،لحمايته أفضل السبل والوسائل القانونية إيجادهو  ،ق رأي األستاذ فهد الوهدانيالنطاق وف
لن يحقق الهدف والغاية  اتجاري اعنوان هاعتبار وأن  ،لمستقبلية التي تنشأ بسببهمن المنازعات ا

 .138المرجوة والمنشودة لحمايته على النحو المالئم

وعلى  ،لى حد ماإومقنعة  ،اه فيها جانب من الصوابتجوجهة نظر أصحاب هذا اال ،ي الباحثبرأ
التجارة اإللكترونية تتم على شبكة اإلنترنت من خالل مواقع تؤسس وتكون  ن ممارسةإوجه التحديد 

                                                           
 .328ص ،مصلح: مرجع سابق ،الطراونة ؛3244( لسنة 33( من قانون التجارة األردني رقم )34: نص المادة )انظر 135

 ( من ذات القانون.40نص المادة ) :انظر 136

( وتعرف باللغة العربية بدعوى التخفيف أو Dilutionحيث أن دعوى ) ،أخذ بوجهة النظر هذه جانب من الفقه األمريكي 137
 The Federal ختصار ل ا( وهو Dilutionيستند إليها بموجب قانون ) ،التقليل من القيمة المميزة للعالمة التجارية

Trademark Dilution Act.  3244وقنن ضمن قانون النهام عام  ،3222الصادر في الواليات المتحدة األمريكية عام، 
 اتجاري استخداماية . تستخدم العالمة التجار 3 ؛. أن العالمة التجارية مشهورة3ويشترط لقبول هذه الدعوى أن يثبت المدعي 

ويحمي هذا القانون العالمة التجارية المشهور من الطمس  ،لتجاريةالتجاري يسبب تخفيف للعالمة ا ستخدام. اال2 اآلخرينمن 
ي شخص أن أيتم النظر إلى العالمتين يعتقد  الذي يحدث عندما تتطابق أو تتشابه عالمة ضعيفة مع عالمة مشهورة وعندما

المة المدعي التجارية ع عندما يتم ربط شهرة أيضا من التشويه الذي يمكن أن ينشويحميها أ ،اوثيق اذهني اهناك ترابط
م استخدام عالمة تجارية النطاق عندما يت أسماءدة سيئة، ويحدث التخفيف في عالم بمنتجات ذات جو وسمعتها المشهورة 
النطاق األصلي  اسمبكة اإلنترنت حول ملكية العالمة أو نطاق لتحويل حركة المرور وتضليل مستخدمي ش اسممشهورة ك

 : انظرصيل حول هذه الدعوى دماتها، للتفو/أو سلعها وخ
Ziad Maraqa: The Conflicts between trademark and domain names in Arab countries- a 

comparative study with the UK, The Electronic Transactions Conference, Jordan, N. 178، 

p.183-184, Available at: http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/PDF%201%20English/e10.pdf, (visited 

on Apr. 1 2015).          
  .48ص ،مرجع سابقفهد أحمد فهد:  ،هذا الرأي مشار إليه لدى: الوهداني 138

http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/PDF%201%20English/e10.pdf
http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/PDF%201%20English/e10.pdf
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كون أن  ،يصعب األخذ بهذه النظرية لكن مع ذلك ،لها االنطاق عنوان أسماءبمثابة متاجر تعد 
فال يشترط أن يكون  ،النطاق اسموهذا على خالف  ،ا بوظيفة تجاريةالعنوان التجاري يقوم دائم

النطاق لها أهداف  أسماءكثير من فهناك  ،ممارسة أنشطة تجارية سماءه األالهدف من تسجيل هذ
النطاق قد  اسمإضافة إلى أن  ،إخبارية( ،رفيهيةت ،سياسية ،مختلفة تماما )مثال: أهداف تعليمية

باغ طبيعة صإفكيف يمكن  ،شركة اسمأو  اشخصي ااسمأو  اتجاري ااسميكون عالمة تجارية أو 
ن هذا إوتحديدا  ،سمق القانون الذي ينظمه على هذا االالنطاق وتطبي اسملى العنوان التجاري ع

كما وأن  ،خرآبشكل مختلف عن أي نظام قانوني  تنظيمهله طبيعة خاصة به ويجب أن يتم  سماال
ذلك  ،عن العنوان التجاري  أطاق تختلف تماما عن تلك التي تنشالن اسمبسبب  أالمنازعات التي تنش

ي تزداد النطاق الت أسماءهي محددة ومعروفة بعكس ، الناشئة عن هذا العنوانأن المنازعات 
 .فترةأشكال جديدة منها كل  أمنازعاتها وتنش

أخذ بوجهة نظر  ،خرآ اإال أن جانب ،من الفقه قد أخذ بالنظرية سالفة الذكر اعلى الرغم أن جانبو 
 ن في الفرع التالي.على النحو المبي ،اتجاري ااسمالنطاق  اسمعتبر ا و  ،مختلفة

 تجاري ال سمالنطاق واال اسمالفرع الثاني: 

حيث عرفته  ،التجاري  سماال، أحكام 3222 ( لسنة20التجارية رقم ) سماءقانون تسجيل األ عالج
أو اللقب المستعمل في أي تجارة سواء بصفة شركة عادية أم بغير  سمبأنه "اال (،3المادة )

  .139ذلك"

للمناداة  همبعضدفع  ،التجاري  سمالتي يقوم بها اال -تقريبا–وظيفة بذات الالنطاق يقوم  اسموألن 
ين لذلك على النحو وجاءت حجج المؤيد ،النطاق اسمعلى  هوقواعدالتجاري  سماالبتطبيق أحكام 

 التالي:

لكنه يتضمن  ،تجاري  اسمالنطاق ليس أكثر من  اسمأن  ،Lee Hodgsonعتبر األستاذ ا  أوال:
 .140دوت نت ،دات مثل دوت كوممتداالواحق و 

                                                           
 .34/3/3222يدة الرسمية الصادرة بتاريخ ( من الجر 3324( من العدد )233نشر هذا القانون في الصفحة ) 139
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 ،ينسمالتسجيل يصبح صاحب كل من هذين االوبهذا  ،ين بالتسجيلسميكتسب كل من اال ثانيا:
نطاق ذات الوظيفة التي ال اسمكما ويؤدي  ،من ذلك خرينه ومنع اآلاستخدامصاحب الحق في 

بالمشروعات التجارية  ويعتبر وسيلة مميزة للتعريف ،التجاري من الناحية التجارية سميؤديها اال
التجاري يميز المشروعات  سمفاال ،ختالف مكان كل منهمااعلى الرغم من  ،تمييزها عن غيرهاو 

 .141النطاق يميزها على شبكة اإلنترنت اسمأما  ،التجارية على أرض الواقع

 سمها االاية القانونية التي يتمتع بفإنه يتمتع بالحم ،اتجاري ااسمالنطاق يعد  اسمبما أن  ثالثا:
 .142مشروعةالغير والمتمثلة بدعوى المنافسة  ،اري التج

أنه وسيلة تقنية يمكن من خاللها  اعتبارعلى  ،اإلكتروني اتجاري ااسمالنطاق  اسميعتبر  رابعا:
وتجذب المستهلكين ومستخدمي شبكة  ،لها شهرتها ،فهو عالمة مميزة ،ممارسة األنشطة التجارية

كما ويقوم  ،ا بسهولة ويسروصول للمشروعات التجارية المبحوث عنهوتساعدهم في ال ،اإلنترنت
لى إ بوظيفة الدعاية واإلعالن عن هذه المشروعات والتي من خاللها يتم جذب الزبائن سمهذا اال

 .143المنتجات والخدمات المعروضة على الموقع اإللكتروني

 .144ن التصرف فيه بالبيع والشراءيمك امالي االتجاري حق سمالنطاق واال اسميعتبر كل من  خامسا:

 اسمعتبر ا و  ،قضاء الفرنسي بوجهة النظر هذهوعلى وجه الخصوص ال ،وقد أخذ القضاء المقارن 
أنه على الرغم  ،ستئناف باريساحكمت محكمة  ،دى المنازعاتحإففي  ،التجاري  سمالنطاق كاال

 اسمالفارقة ال يعتبر الحق في  الماتمن أن قانون الملكية الفكرية الفرنسي الذي ينظم أحكام الع
 ااسمه اعتبار إال إذا تم  ،ارية الحقةالنطاق من الحقوق التي تشكل سابقة تمنع تسجيل عالمة تج

                                                           
 

 .42ص ،فهد أحمد فهد: مرجع سابق ،هذا الرأي مشار إليه لدى: الوهداني 140

مجلة دراسات  ،العناوين اإللكترونية والعالمات التجارية في مجال التجارة اإللكترونية: روابط ونزاعات: خليفي مريم، 141
جع سابق، مر  ،النطاق على االنترنت أسماءمسلم هادي:  ،يونس؛ 342ص ،3030، 3جامعة الجلفة/الجزائر، عدد-وأبحاث

 .20، صمرجع سابق سامر محمد يوسف: ،الزغبي؛ 380ص

 ،3007 ،دار النهضة العربية/ القاهرة، 3ط ،-دراسة مقارنة–التجاري  سمالحماية القانونية لالعاطف محمد:  ،الفقى 142
 .وما بعدها 334ص

 .43، صرجع سابقمإبراهيم محمد:  ،عبيدات 143

 .333ص ،3033 ،203 ددع ،302 لدمج ،مجلة مصر المعاصرة ،النطاق سمالنظام القانوني الطاهر شوقي:  ،مؤمن 144
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 ،الفرنسية مرسيلياوهذا ما أكدته أيضا محكمة بداية  ،فتراضي على شبكة اإلنترنتالمشروع  اتجاري
 النطاق اسمبأن  ،حيث حكمت المحكمة ،(lumipharma.comالنطاق ) اسمفي النزاع المتعلق ب

لكن على شبكة  ،أنه وسيلة تقنية لممارسة األنشطة التجارية اعتبارالتجاري على  سمشبيه باال
 . 145اإلنترنت

 اإال أن جانب ،على الرغم من الحجج سالفة الذكر والتي جاءت أحكام القضاء الفرنسي مؤيده لهاو 
تالي تطبيق األحكام وبال ،اتجاري ااسمالنطاق  اسم اعتبارمن الفقه يرى أنه من غير الممكن 

 ن لهذه النظرية تتمثل بالتالي:يوحجج المعارض ،النطاق اسمالتجاري على  سمالمتعلقة باال

التجاري يهدف دائما  سمذلك أن اال ،التجاري  سمالنطاق كاال اسم اعتبارغير الممكن  منأوال: 
 أسماءفهناك  ،النطاق الذي ال يهدف دائما لذلك اسم وهذا على خالف ،ربح وهدفه تجاري لتحقيق ال

 .146النطاق المتعلقة بالصليب األحمر والهالل األحمر أسماءمثل  انطاق ليس هدفها تجاري

ق وفي نطا ،وتمييز المشروعات على أرض الواقع ،التجاري في التعريف سمدم االيستخثانيا: 
النطاق  اسمفي حين ال يستخدم  ،كة اإلنترنت(على شبوالتجارة اإللكترونية أيضا ) التجارة التقليدية

 .147إال على شبكة اإلنترنت ويفقد قيمته خارجها

 

                                                           
، وهذا ما أكدته أيضا، محكمة باريس 43+38، صمرجع سابقهذه األحكام مشار إليها لدى: عبيدات، إبراهيم محمد:  145

م النطاق له طبيعة قانونية تماثل طبيعة االسم التجاري، وأنه يقوم بوظيفة ، حيث حكمت، بأن اس3228االبتدائية في عام 
 Aliceالمملوكة لشركة  Aliceتحديد هوية الشركة لكن على شبكة اإلنترنت، وتتلخص وقائع هذه القضية بالنزاع على عالمة 

d’isoft  االعتداء على اسمها التجاري من قبل ، والتي تم 3272التي تعمل في مجال الخدمات واألنشطة اإلعالنية منذ عام
، وبناء 3227في عام  Alice.frتعمل في بيع البرمجيات، حيث قامت الشركة المعتدية بتسجيل اسم النطاق  أخرى شركة 

برفع دعوى قضائية ضد الشركة المعتدية وتم الحكم لمصلحتها، وقد استندت المحكمة في  Aliceعلى ذلك قامت شركة 
م النطاق يمثل قيمة تجارية على شبكة اإلنترنت، وحكمت بأن تسجيل اسم نطاق مطابق السم تجاري يعد حكمها، على أن اس

( من القانون 3283من قبيل المنافسة غير المشروعة ويؤدي لتضليل الجمهور، وأن ما قامت به يستلزم تطبيق نص المادة )
، بخصوص النزاع على االسم التجاري 3004عام المدني الفرنسي، وهذا ما أكدته أيضا، محكمة النقض الفرنسية 

Rennesimmo :وما بعدها. 332ص مرجع سابق،، هذه األحكام مشار إليها لدى: مؤمن، طاهر شوقي 

 .42، صمرجع سابق فهد أحمد فهد: ،الوهداني 146

 وما بعدها. 383، صأسما  النطاق على االنترنت، مرجع سابقمسلم هادي:  ،يونس 147
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 لألسباب التالية: ،أن حجج أصحاب هذه النظرية غير مقنعة ،برأي الباحث

قانونية متمثلة بدعوى حماية  سميؤدي لمنح هذا اال ،اتجاري ااسمالنطاق  اسم اعتبارحجة  .3
؛ أو عالمة تجارية اتجاري اعتبر عنوانا حتى لو  ألنه ؛غير مقنعة ،شروعةمالغير المنافسة 

 التجاري وحده. سمير مقتصرة على االوهي غ ،فإنه سيتمتع بهذا النوع من الحماية

غير  ،يمكن التصرف به بالبيع والشراء امالي احق ،ينسمالحجة المتعلقة بكون كل من اال .3
يمكن التصرف به  امالي اي والعالمة التجارية تعد حقألنه حتى العنوان التجار  ،مقنعة أيضا

 بالبيع والشراء.

ة األنشطة التجارية والدعاية ألنه يقوم بوظيفة ممارس ا؛تجاري ااسم سمهذا اال اعتبارحجة  .2
غير  ،لكن كل ذلك يتم على شبكة اإلنترنت ،عالن وجذب الزبائن للمنتجات والخدماتواإل

ونية إال من خالل بوابتها الرئيسة ممارسة التجارة اإللكتر فمن جهة ال يمكن  ،مقنعة أيضا
 ،ذهأصحاب النظرية السابقة أخذوا بوجهة النظر ه ،خرى أومن جهة  ،النطاق اسموهي 

على النحو الذي سنراه  ،عالمة تجاريةالنطاق  اسم اعتبارأصحاب نظرية  ،وأخذ بها أيضا
 الحقا.

لممارسة  سمتخاذ هذا االاوال يشترط  ،نت على شبكة اإلنتر النطاق إال سمال وجود ال .4
اسي وغير نطاق هدفها خيري أو تعليمي أو ترفيهي أو سي أسماءفهناك  ،األنشطة التجارية

هي الوظيفة  ،الذي ال يكون له إال وظيفة واحدة ،التجاري  سموهذا على عكس اال ،ذلك
 النطاق. سماالتجاري على  سمباغ طبيعة االصفكيف يمكن المناداة بإ ،التجارية

النطاق بنظر جانب من الفقه يمكن جمهور المستهلكين من الوصول والتعرف على موقع  اسموألن 
تتمثل بأن  ،وا بوجهة نظر مختلفةأخذ ،وما يمارسه من أنشطة داخل هذا المحل ،المحل التجاري 

كة لكن على شب ،النطاق ليس أكثر من مجرد الفتة إعالنية توضع على المحل التجاري  اسم
 .كما هو مبين تباعا   .اإلنترنت
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 النطاق والالفتة اإلعالنية اسمالفرع الثالث: 

كل إعالن أو يافطة أو كتابة أو أحرف نافرة أو عالمة أو صورة  بأنها " 148تعرف الالفتة اإلعالنية
نة أو محل أو بضاعة أو تجارة أو مه سمالأو اإلشارة  ،أو نقش أو إشارة يقصد بها الدعاية للترويج

 ،أو متقطعة ،أو نشاط أو أي شيء آخر، ويشمل اإلعالن المضاء بالكهرباء بصورة مستمرة
  .واإلعالن الثابت أو المتحرك"

لى إستندوا في رأيهم او  ،لكترونيةإهو مجرد الفتة إعالنية  النطاق اسمأن  ،عتبر مؤيدو هذه النظريةا 
زه عن يالنية في تحديد موقع المحل وتميالنطاق والالفتة اإلع اسمالوظيفة التي يؤديها كل من 

وعلى وجه  ،لى أحكام القضاء المقارن إإضافة  ،ختالف مكان كل واحد منهاام من على الرغ ،غيره
 ،3000سية عام ففي إحدى األحكام الصادرة عن محكمة تنتار الفرن ،التحديد القضاء الفرنسي
لكن على شبكة  ،النية للمشروعاتالنطاق يقوم بدور الالفتة اإلع اسمحكمت المحكمة بأن 

والتي أكدت فيه  ،2273الفرنسية عام  Milanaisكذلك الحكم الصادر عن محكمة  ،149اإلنترنت
 .150النطاق يعد عالمة وشارة مميزة من نفس نوع الالفتة اإلعالنية اسمالمحكمة أن 

ا أنه حتى العنوان أنهم تناسو حيث  ،وأنها غير دقيقة ،بجديد هذه النظرية لم تأت ،برأي الباحث
لم تكن واضحة  ،ستندوا إليهااوأحكام القضاء التي  ،ة أيضاالتجاري يقوم بذات الوظيف سمواال

 النطاق الفتة إعالنية. اسم اعتبارومقنعة لماذا يجب 

 ،حيث يقوم بوظيفة تقنية لتحديد موقع على شبكة اإلنترنت ،النطاق متعدد الوظائف اسموألن 
ظيفة تجارية كما هو الحال بالنسبة لعناصر الملكية الصناعية والتجارية سالفة وو  ،وتميزه عن غيره

طبيعة خاصة من  اذ اجديد االنطاق عنصر  اسم عتبارذهب الرأي الغالب من الفقه ال ،كرالذ

                                                           
/أ( من قانون 32( والمادة )3صادر بمقتضى المادة ) ،نظام الالفتات واإلعالنات في منطقة الهيئة المحلية( من 3المادة ) 148

ينظم هذا النظام مسألة الالفتات اإلعالنية ويشترط ، و 3/7/3228، والصادر بتاريخ 3227 ( لسنة3الهيئات المحلية رقم )
هذا النظام منشور على موقع وزارة  ،صول على موافقة البلديةالح، عالنية على محلهعلى أي شخص يريد أن يضع الفتة إ 

 (.4/4/3032خر زيارة بتاريخ آ) ،http://www.molg.pna.ps/Laws.aspx?id=2الحكم المحلي على الرابط التالي: 

 .378، صبقمرجع سا أمين: ،وشعبةهذا الحكم مشار إليه لدى: ب 149

 .378ص ،مرجع سابقشمسان ناجي صالح:  ،ألخيلي :هذا الحكم مشار إليه لدى 150

http://www.molg.pna.ps/Laws.aspx?id=2
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 سماال ،خرى )العنوان التجاري لى باقي العناصر األإيضاف  ،ملكية الصناعية والتجاريةعناصر ال
 .   على النحو المبين في الفرع الرابعوسيتم توضيح وجهة نظرهم  ،ة اإلعالنية(الالفت ،التجاري 

 النطاق عنصر جديد من عناصر الملكية الصناعية والتجارية اسمالفرع الرابع: 

 ،النطاق في كثير من الجوانب مع عناصر الملكية الفكرية سالفة الذكر اسمعلى الرغم من تشابه 
نما يجب أن يضاف  ،هذه العناصرأنه تابع ل ،لرأي الغالب من الفقهإال أن ذلك ال يعني وفق ا وا 

ستند او  ،م تنظيمه بموجب أحكام خاصة بهويت ،طبيعة خاصة اذ اجديد اعنصر ونه لى جانبها كإ
أال وهي الوظيفة  ،النطاق لها وظيفة أساسية أسماءإلى أن  ،أصحاب هذه النظرية في حجتهم

حيث  ،تهدف دائما لتحقيق الربحكما وأنها ال  ،ابعضعن بعضها  هاييز وتمالتقنية في تحديد المواقع 
عالمية  النطاق( أسماء) إضافة إلى أنها ،هناك مواقع اجتماعية وعلمية وا عالمية وسياسية أن

وقوانين الملكية الفكرية المتعلقة بعناصر الملكية سالفة الذكر غير موحدة في جميع أنحاء  ،النطاق
نما تخ ،العالم راء الفقه وأحكام القضاء المقارن لم تجمع على رأي آو  ،لى أخرى إتلف من دولة وا 
نما جاءت  ،واحد وأضافوا أن ظهور  ،مثيرة للجدل بين مؤيد ومعارض كافة راء سالفة الذكراآلوا 

أال وهو  ،وما رافقها من تطور التجارة التقليدية لظهور نوع أكثر حداثة ها،بروز و شبكة اإلنترنت 
 ،ة )التجارة اإللكترونية(ي يعتبر بوابتها الرئيسذق الالنطا اسماإللكترونية؛ أدى إلى وجود جارة الت

من  اجديد اكما وأن التجارة اإللكترونية أوجدت نوع ،سمهذا اال اتخاذوالتي ال يمكن ممارستها دون 
ستهلكين في اعد جمهور المويس ،بها االنطاق معرف اسملتجارية اإللكترونية التي يعتبر المحال ا
 .151لى المنتجات والخدمات المعروضة داخلهاا  و  ،دون عناءليها إالوصول 

النطاق بالحماية القضائية واإلدارية المتمثلة بالسياسة الموحدة لتسوية  اسمفضال عن أن تمتع 
 سماءوالتي طبق القضاء المقارن واللجان اإلدارية لتسوية منازعات هذه األ ،النطاق أسماءمنازعات 

ويؤيد الحاجة  ،يدعم بال شك وجهة النظر هذه ،يها في أغلب األحيان قوانين الملكية الفكريةعل

                                                           
وما  49، صمرجع سابق فهد أحمد فهد: ،الوهدانيوما بعدها؛  378، صمرجع سابقمسان ناجي صالح: ش ،لخيليا 151

 ،غنام؛ 33، صسابقمرجع إبراهيم محمد:  ،عبيدات؛ 2،37،38،32، صمرجع سابق :إبراهيمعدنان  ،سرحانبعدها؛ 
 .247مد: مرجع سابق، القسم األول، صشريف مح
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ضافة عنصر جديد إليها ،الماسة لتطوير طبيعة الملكية الفكرية لما له من  ،النطاق اسموهو  ،وا 
 .152قتصادية وتجارية للمشروعات التجارية وغير التجاريةاأهمية 

طبيعة  اذ اجديد اعنصر ونه النطاق ك اسمبضرورة إضافة  ،ه الغالبنظر الفقويؤيد الباحث وجهة 
وأن يتم تنظيمه بموجب أحكام  ،ة والتجارية القائمةيخاصة إلى جانب عناصر الملكية الصناع

وفي ظل عدم وجود قوانين تنظم  ،يرى الباحث أنه في الوقت الحاضر ،لكن مع ذلك ،خاصة به
فإنه ال يوجد أمام المحامي أو  ،لخدماتية( وتعالج أحكامهاالنطاق )سواء التجارية أو ا أسماء

 ،سماءى هذه األوهو تطبيق قانون العالمات التجارية القائم عل ،سوى حل واحد ،القاضي الفلسطيني
 طبيعتها الخاصة. عتبارمع األخذ بعين اال

وأخذ  ،نيفي المطلب الثا يرى الباحث ضرورة دراستها ،ولتوضيح هذه المسألة على أكمل وجه
النطاق الفلسطينية  أسماءتفاقية تسجيل االنطاق مثل  أسماءتفاقيات تسجيل ابعض النماذج من 

 واللبنانية.

 النطاق في الوقت الراهن أسما المطلب الثاني: الحلول العملية لواقع 

وهذا ما دفع الباحث للبحث عن  ،النطاق وينظم أحكامها أسماءتفتقر فلسطين ألي تشريع يعالج 
أن  ،وقد وجد الباحث بعد الدراسة والبحث والتحليل ،سماءحلول عملية تعالج الواقع الحالي لهذه األ

)سواء التجارية أو الخدماتية( ويعالج أحكامها  سماءأفضل تشريع يمكن أن ينطبق على هذه األ
حة لهذه والحماية الممنو  ،هو قانون العالمات التجارية ،ويمنحها أفضل حماية في الوقت الراهن

 .153النطاق سماءالعالمات يجب أن تمنح أل

 ،إما كعالمات تجارية غير مسجلة ،يجب أن تستخدم ،النطاق كعالمات تجارية أسماءوحتى تحمى 
لكن  ،أو تسجل كعالمات تجارية لدى الجهات المختصة بتسجيل العالمات التجارية في كل دولة

                                                           
وما  49، صمرجع سابق فهد أحمد فهد: ،الوهدانيوما بعدها؛  378، صمرجع سابقمسان ناجي صالح: ش ،لخيليا 152

 ،غنام؛ 33، صمرجع سابقإبراهيم محمد:  ،عبيدات؛ 2،37،38،32، صمرجع سابق عدنان ابراهيم: ،سرحانبعدها؛ 
 .247، القسم األول، صمرجع سابقمد: مح شريف

 من هذه الرسالة. 483-444للتفصيل حول ماهية اللجان اإلدارية من حيث تعريفها وتكوينها، انظر: توثيق 

 التقليد أو التزوير. حمايتها ضدمشروعة أو الغير ا من المنافسة حمايته على سبيل المثال: 153
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تفاق نيس بشأن التصنيف الدولي امبينة في احا في جميع األصناف الهل يكون هذا التسجيل مت
 أم يشترط في صنف معين؟ ،للسلع والخدمات

راء الفقهية المنادية ناول الباحث في الفرع األول: اآليت ،ستتم دراسة هذه المسألة في ثالثة فروع
عالمة تجارية غير كالنطاق  اسمة أما الفرع الثاني: حماي ،النطاق عالمة تجارية اسم اعتبارب
 النطاق كعالمة تجارية مسجلة. اسموفي الفرع الثالث: حماية  ،سجلةم

 تجاريةالنطاق عالمة  اسم اعتباررا  الفقهية المنادية بالفرع األول: اآل

وقد سنت  ،أحد أهم حقوق الملكية الصناعية والتجارية المنتشرة في العالم 154تعتبر العالمة التجارية
وتعد وليدة  ،155تفاقيات دولية تنظم أحكامهااتوجد هناك كما و  ،وانين خاصة بهاأغلب الدول ق

فقد عرفتها  ،156قتصادي والتجاري والفني والثقافي والتكنولوجي الذي شهده العالمالتطور العلمي واال
 ة" أي 157تفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )تربس( بأنهاا( من 32المادة )

ت تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي عالمة أو مجموعة عالما
وتكون هذه العالمات، السيما الكلمات  ،تنتجها المنشآت األخرى صالحة ألن تكون عالمة تجارية

وأي مزيج من هذه  ،شخصية وحروفا وأرقاما وأشكاال ومجموعات ألوان أسماءالتي تشمل 
( من قانون العالمات التجارية 3وعرفتها المادة ) ،تجارية" العالمات، مؤهلة للتسجيل كعالمات

                                                           
وقد تكون  ،تجارالر وهي تلك العالمة التي تميز منتجات تاجر عن غيره من التاج قد تكون هذه العالمة، عالمة تخص 154

عالمة  همبعضع معين عن غيره من الصناع، كما وأدخل عالمة تخص الصانع وهي تلك العالمة التي تميز منتجات صان
الشبكة الرقمية وثر: : مازوني، كانظر ،ابعضمة التي تميز الخدمات عن بعضها الخدمة ضمن هذا التقسيم وهي تلك العال

 وما بعدها. 330، ص3008، دار الجامعة الجديدة، 3، طوعالقتها بالملكية الفكرية

جامعة  منشورة، رسالة ماجستير ،يةتجارية بأسما  المواقع اإللكترونعالقة العالمات السامر محمد يوسف:  ،الزغبي 155
 .48ص ،سابق فاتن: مرجع ،حوى  ،32ص ،3002 ،عمان العربية للدراسات العليا

كلية الحقوق والعلوم السياسة/  منشورة، رسالة ماجستير ،يةفكرية في إطار التجارة اإللكترونالملكية النايت اعمر:  ،علي 156
 .34ص ،3034 ،الجزائر-جامعة مولود معمري 

 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyهي اختصار ل )  Tripsاتفاقية 157

Rights 34، وهي واحدة من 3222ودخلت حيز النفاذ في األول من يناير/ كانون الثاني عام  32/4/3224(، وقعت في 
اتفاقية تجارية متعددة األطراف التي ترعاها منظمة التجارة العالمية، والهدف منها هو وضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل 

قيات األساسية في منظمة التجارة العالمية، هذه االتفاقية منشورة على موقع لكافة حقوق الملكية الفكرية، كما وهي من االتفا
 https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htmمنظمة التجارة العالمية على الرابط التالي: 

 (.7/4/3032اريخ )آخر زيارة بت

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm
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 ،ستعمالها على أية بضائعاستعملت أو كان في النية ا"أية عالمة  158بأنها ،3223األردني لسنة 
أو فيما له تعلق بها للداللة على أن تلك البضائع تخص صاحب العالمة بحكم صنعها أو إنتاجها 

 159بأنها ،Bhavna singhوقد عرفتها األستاذة  ،عرضها للبيع" أو الشهادة أو االتجار بها أو
 إشارات تشير ألصل المنتجات المسوقة ورمز الشهرة التي يملكها مالك العالمة التجارية.

النطاق عالمة تجارية تنطبق عليها القواعد  اسم اعتبارالفقهاء بين مؤيد ومعارض لفكرة  ختلفاوقد 
لم  ،النطاق كما ذكر سابقا اسمذلك أن  ،على العالمات التجارية التي تنطبق األساسيةوالمبادئ 

نما تجاوز حدود ذلك ،يعد يقتصر على الوظيفة التقنية وأصبح يؤدي ذات الوظيفة التي تؤديها ، وا 
لى النطاق إالمادي نتقال التجارة من نطاقها اإذ أن  ،ة لكن على شبكة اإلنترنتالعالمة التجاري

بحيث أصبح لها قيمة  ،النطاق أسماءزاد من أهمية  ،ور شبكة اإلنترنتنتيجة ظه اإللكتروني
قتصادية هامة كمعرفات للمشروعات التجارية اإللكترونية ولمنتجاتها وخدماتها على هذه ا

 .160الشبكة

حيث جاءت  ،عالمة تجاريةالنطاق  اسم اعتبارجانب من الفقه للمناداة بضرورة  دفع ،وكل ذلك
 عالمة تجارية على النحو التالي:النطاق  سما اعتبار يحجج مؤيد

 ،من العالمة التجارية االنطاق جزء اسم 161(INTAتعتبر الجمعية الدولية للعالمات التجارية ) أوال:
نترنت هي وأن شبكة اإل ،منة ومستقرةآبيئة تجارية  ة التجارية شيء ضروري إلنشاءوأن العالم

                                                           
لى إوحصرها بالعالمة الصناعية والتجارية فقط، دون أن تنصرف  أخذ المشرع األردني بالمفهوم الضيق للعالمة التجارية 158

عالمة الخدمة، وهذا على خالف المفهوم الواسع للعالمة التجارية الذي يشمل كافة العالمات بما فيها عالمة الخدمة، التي 
؛ زين الدين، صالح: 330، صمرجع سابقكان مصدرها، انظر: مازوني، كوثر:  اتجات والخدمات أيتستخدم لتمييز المن

البيانات -العالمات التجارية-النماذج الصناعية-الرسوم الصناعية-االختراعالملكية الصناعية والتجارية )برا ات 
 .324، ص3033ردن، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع/ األ2، طالجغرافية(

159 Bhavna singh: Cybersquatting and Domain Name Disputes Under the Trademark Law 

Nalsar University of Law, Hyderabad, p.1, Available at: 

http://www.academia.edu/1426116/Cybersquatting_and_Domain_Name_Dispute_Under_Trade

mark_Law, (visited on Apr. 9 2015). 
160 Arar I. Batarseh: Trademarks Cybersquatting, Published Master Thesis، University of 

Jordan, 2005, p.6. 
من قبل عشرات التجار  3878تأسست في عام  ،المختصينهي جمعية دولية لمالكي العالمات التجارية والمهنيين  161

والتي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق أصحاب العالمات التجارية وضمان تطوير القوانين العملية للعالمات  ،والمصنعين

http://www.academia.edu/1426116/Cybersquatting_and_Domain_Name_Dispute_Under_Trademark_Law
http://www.academia.edu/1426116/Cybersquatting_and_Domain_Name_Dispute_Under_Trademark_Law
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النطاق حتى تتوفر لهم الحماية الالزمة والكافية  أسماء ن علىو ويعتمد المستهلك ،يعي لهامتداد طبا
 .162والمساوية للعالمة التجارية

يوفر الحماية القانونية الالزمة ألصحابها وال يؤدي إلهدار  ،النطاق عالمة تجارية اسم اعتبار ثانيا:
 .163حقوقهم

إال أن ذلك يجب  ،ريةالعالمات التجاالنطاق و  أسماءعلى الرغم من وجود فوارق متعددة بين  ثالثا:
وبالتالي  ،عالمات تجاريةونها النطاق ك أسماءيقف عائقا أمام الفائدة التي تتحقق من معاملة  الأ

 .164منها االستفادةق في سبيل تحقيق هذه الفوائد و يجب التضحية بهذه الفوار 

 ،نطاق اسمية جار وتسجيل العالمة الت ،عالمة تجاريةالنطاق  اسمإذا كان باإلمكان تسجيل  رابعا:
 165.؟النطاق عالمة تجارية وحمايته على هذا النحو اسم اعتبارفما الذي يمنع 

النطاق  اسمبأن  ،166 (Umbroاألمريكية في قضية ) Fairfaxوهذا ما أكدته محكمة مقاطعة 
وتوصلت المحكمة  ،عالمة تجاريةالتحديد وعلى وجه  ،من أشكال الملكية الفكرية شكالستخدم ا

بموجب تعليمات مكتب براءات و  ،النطاق على هذا النحو اسمألنه يمكن تقييم ؛ جةلهذه النتي
 اسميمكن لصاحب  ،ختراع والعالمات التجارية األمريكية بخصوص حماية العالمة التجاريةاال

 ويمنح هذا التسجيل.  ،عالمة تجاريةكالنطاق  اسملتسجيل  االنطاق المهتم أن يقدم طلب

                                                           
 

أكثر من  اعضو  4.200وتضم في عضويتها ما يقارب  ،وتشجيع الناس على فهم ماهية العالمات التجارية ، وتساعدالتجارية
 :انظرلعالم، للمزيد حول هذه الجمعية، دولة في ا 320من 

INTA: What Is INTA? Available at: http://www.inta.org/About/Pages/Overview.aspx, (visited 

on Apr. 10 2015). 
162 Anne Chasser: "Future of the Domain Name System", Congressional Testimony, 10 June 

1998, Available at: http://cs.stanford.edu/people/eroberts/courses/cs181/projects/the-domain-

name-system/disputes.html,(visited on Apr. 10 2015). 
 .32، ص3004، مرجع سابقعدنان ابراهيم:  ،سرحان 163

المواقع  أسما التنازع بين العالمة التجارية و  ،"إشكالية الفضا  اإللكتروني في الملكية الفكريةفهد أحمد فهد:  ،الوهداني 164
 .44ص ،ل البيتآمنشورة، جامعة  رسالة ماجستير ،على االنترنت" كنموذج

 327ص ،مرجع سابقكوثر:  ،مازوني 165
166 Network Solutions Inc. v. Umbro International, Inc., et al. 529 S.E.2d 80 (Sup. Ct. Va., April 

21, 2000). 

http://www.inta.org/About/Pages/Overview.aspx
http://cs.stanford.edu/people/eroberts/courses/cs181/projects/the-domain-name-system/disputes.html
http://cs.stanford.edu/people/eroberts/courses/cs181/projects/the-domain-name-system/disputes.html
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فما الذي يمنع  ،الهاتف كان حماية عالمة الخدمة المتعلقة بتقديم خدماتإذا كان باإلم خامسا:
لعاب الفيديو أر مادية على شبكة اإلنترنت )مثل النطاق الذي يشير ويحدد منتجات غي اسمحماية 

 .؟167فالم( كعالمة تجاريةواأل

 ن التجارةحيث أ ،النطاق بوظيفة العالمة التجارية في البيئة اإللكترونية اسميقوم  سادسا:
ذات الوظيفة التي تؤديها العالمة التجارية  سماال اوأصبح لهذ ،سماإللكترونية تتم من خالل هذا اال

ت لكن هذه الوظيفة تتم في البيئة االلكترونية والمتمثلة بوظيفة تمييز المنتجا ،في البيئة التقليدية
ظيفة معرف لمصدر المنتجات كما ويقوم بو  ،نترنت عن غيرهاوالخدمات المعروضة على شبكة اإل

وتمكين  ،169قليمي لجهة اإلنتاجصي لها والمصدر اإلبمعنى تحديد المصدر الشخ ،168والخدمات
قها يجمهور المستهلكين من معرفة المنتجات والخدمات المعروضة على الموقع والتي يرغبون بتسو 

فهو أفضل وسيلة  ،اتعالن عن هذه المنتجات والخدميفة الدعاية واإلكما ويقوم بوظ ،وشرائها
 ،170ئها وشرا لبيع المنتجات والخدمات اتجاري اكما ويعتبر سوق ،للوصول لجمهور المستهلكين

 .171نشطة التجارية على شبكة اإلنترنتباأل سميفة ربط جمهور المستهلكين هذا االلى وظإإضافة 

                                                           
العقدي  اللكترونيا)المعامالت اإللكترونية، صور وتطبيقات الخطأ  لكترونيةالمسؤولية اإل محمد حسين:  ،منصور 167

لكترونية، المواقع والدومين نترنت وتقديم خدماته، الجرائم اإل والتقصيري، المسؤولية االلكترونية بصدد استخدام اإل 
والفيروسات، المعلوماتية، الملكية الفكرية، السرية والخصوصية، الفضائيات والبث المرئي والمسموع، تسوية المنازعات 

، دار 3، طلكتروني والئحته التنفيذية(مختص، التحكيم، القانون الواجب التطبيق، قانون التوقيع اإل لكترونية، القضا  الاإل 
 .373، صمرجع سابق: ، بوشعبةأمين ؛344، ص3007الجامعة الجديد، 

ة أو الصورة تمثل أن هذه الكلم ةأو صورة معينة، فإنه يدرك مباشر أنه عندما يرى شخص كلمة  ،يقصد بمؤشر المصدر 168
 : انظرعالمة تجارية، 

Beth Hutchens: Trade marking a Domain Name? Sure, why not?, 2011, Available at: 

http://www.ipwatchdog.com/about/,(visited on Apr. 12 2015). 
169 Christiana Aristidou: Cyprus: Trademarks and Domain Names v. Trademarks=bulk of 

leading court decisions، mondaq connecting knowledge & people, Democritos Aristiou & co, 

2014, Available at: http://www.mondaq.com, (visited on Apr. 12 2015). 

دار الفكر والقانون/  ،3، طقليميا ودولياإالتجارية  ماتالالحماية القانونية للعمصطفى:  محمد ،عبد الصادق كذلك: انظر
 وما بعدها. 44، ص3033،-مصر-لمنصورةا

 ،34عدد ، 2مجلد  ، مجلة الرافدين للحقوق،النطاق لمواقع االنترنت أسما وقواعد تسجيل  إجرا اتهادي مسلم:  ،يونس 170
؛ حوى، 34، صمرجع سابق؛ بطارسة عرار: 23+32، صمرجع سابق يوسف: سامر محمد ،الزغبي؛ 327ص ،3002
 ..Hemant Goyal and Mohit Porwal: Ibid؛ 42، صمرجع سابقفاتن: 

171 Thomson Reuters: Registering for a Domain Name Trademark: What You Should 

Know، Find law، 2013، Available at: http://smallbusiness.findlaw.com/intellectual-

http://www.ipwatchdog.com/about/
http://www.mondaq.com/
http://smallbusiness.findlaw.com/intellectual-property/registering-for-a-domain-name-trademark-what-you-should-know.html
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حيث  ،Satyam Infoway Ltd172)وهذا ما أكدته المحكمة العليا في الهند في قضية )   
ين ألجهزة النطاق هو توفير عناو  سمساسي واألصلي الأنه على الرغم أن الدور األ ،حكمت

تنطوي على النشاط  تصال لوسيلةاالتي تطورت من وسيلة  ،الحاسوب على شبكة اإلنترنت
 اتجاري امعرفالنطاق فعال  اسمستخدم ا ،زدياد األنشطة التجارية على هذه الشبكةاومع  ،التجاري 

تصال على شبكة ولم يعد فقط بمثابة عنوان لال ،يةيقوم بوظيفة العالمة التجار وبالتالي  ،ركاتللش
نما أصبح يحدد موقع ،االنترنت ومنتجاته وخدماته عن  امعين اويميز مشروع ،على الشبكة امعين اوا 

تى ما م اوفريد اعنوان يجب بالضرورة أن يكون متميز النطاق  اسم ،وعليه ،غيرها من المشروعات
 ،مبادئ قانون العالمات التجارية كانت وبخصوص ما إذا ،ستخدم فيما يتعلق باألنشطة التجاريةا

أكدت  ،النطاق أسماءمشروعة تنطبق على الغير لمنافسة وعلى وجه الخصوص تلك التي تتعلق با
للحفاظ على وأن الدعاوى المتعلقة بالعالمات التجارية ال تهدف فقط  ،المحكمة أنها قابلة للتطبيق

نما تهدف لحماية جمهور المستهلكين. ،سمعة المدعي  وا 

لكترونية يتم من خاللها ممارسة التجارة اإللكترونية إالنطاق وسيلة  اسمأن  اعتبارعلى  سابعا:
فما الذي يمنع  ،مادية التقليديةالتجارة ال ،بنفس الطريقة التي تمارس العالمة التجارية التقليدية

 .173؟تجارية ها عالمةاعتبار 

النطاق بالعالمة  اسم ،Robert Burlingameو Joseph Tiffanyشبه األستاذان  ثامنا:
عالمي  سمأن هذا اال اعتبارعلى  ،تها حدود اإلقليم الجغرافيالتجارية المشهورة التي تجاوزت شهر 

ذا التقارب ينتقص ويقلص أوجه وه ،ويمكن الوصول إليه من أي مكان في العالم ،النطاق
 .174النطاق والعالمة التجارية من حيث نطاق الحماية الجغرافية اسمختالف بين الا

                                                           
 
property/registering-for-a-domain-name-trademark-what-you-should-know.html، (visited on 

Apr. 12 2015). 
172 Satyam Infoway Ltd vs Siffynet Solutions Pvt. Ltd, CASE NO.: Appeal (civil) 3028 of 2004, 

for brief about this case, see: Guest Author: How to register your domain name as 

Trademark، 2011, legal resources/startup resources Available at: 

http://www.nextbigwhat.com/register-your-domain-name-as-trademark-297/, (visited on Apr. 

12 2015). 
 .32، صمرجع سابق عدنان ابراهيم: ،سرحان 173

 .24ص ،مرجع سابقمد: إبراهيم مح ،هذا الرأي مشار إليه لدى: عبيدات 174

http://smallbusiness.findlaw.com/intellectual-property/registering-for-a-domain-name-trademark-what-you-should-know.html
http://www.nextbigwhat.com/register-your-domain-name-as-trademark-297/
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إال  ،عالمة تجاريةالنطاق  اسم عتباروالتي جاءت مؤيدة ال ،سالفة الذكرعلى الرغم من الحجج و 
النطاق عالمة  اسم اعتبارووجد أنه من غير الممكن  ،ف ذلكخر من الفقه رأى خالآ اأن جانب

 ألسباب التالية:تجارية وذلك ل

لى إرية )الصناعية والتجارية( وتهدف من عناصر الملكية الفك اتعتبر العالمة التجارية عنصر  أوال:
وهذا  ،ات وخدمات معينةحماية جمهور المستهلكين من التضليل والخداع والغش فيما يتعلق بمنتج

ن ،النطاق الذي ال يعتبر من عناصر الملكية الفكرية اسمعلى خالف  ما هدفه وغرضه هو تحديد وا 
جات ترتبط العالمة التجارية بمنت ،كذلك ،175موقع مشروع ما على شبكة اإلنترنت وتمييزه عن غيره

 .176النطاق بنشاط معين أو دولة أو منظمة أو مشروع معين اسمفي حين يرتبط  ،وخدمات معينة

ل هو مقرر لحق يأن التسج ذلك ،ستعمال وليس بالتسجيلباال تنشأ ملكية العالمة التجارية ثانيا:
بأن مسجل العالمة  خرينلتسجيل هو إشعار لآلوأن ا ،الملكية في العالمة التجارية وليس منشأ لها

 اسموهذا على خالف  ،عتداء عليهز االمتياز في هذه العالمة وال يجو االتجارية هو مالك حق 
 .177ه إال بعد التسجيلاستخدامالنطاق الذي ال ينشأ الحق ب

أن القانون يحمي العالمة  ،ويقصد بهذا المبدأ ،تخضع العالمة التجارية لمبدأ التخصيص ثالثا:
وتمتد هذه الحماية لتشمل  ،التجارية بالنسبة للمنتجات والخدمات المبينة في طلب التسجيل

لها ة ستثناء العالمة التجارية المشهورة التي تمتد الحماياوالخدمات المتشابهة والمتماثلة بالمنتجات 
النطاق الذي  اسموهذا على خالف  ،متماثلةالمتشابهة وغير الغير لتشمل المنتجات والخدمات 

نطاق  اسمومتى ما سجل  ،اومميز  ايصعب خضوعه لهذا المبدأ؛ نظرا ألنه يجب أن يكون فريد
                                                           

دار  ،3، ط-دراسة مقارنة–الجرائم المستحدثة بطرق غير مشروعة لشبكة اإلنترنت شمسان ناجي صالح:  ،الخليلي 175
القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكترونية ؛ حسين، صالح علي: 374ص ،3002 ،النهضة العربية/ القاهرة

اإللكتروني التحكيم عصام عبد الفتاح: ، مطر؛ 222، ص3033هضة العربية/ القاهرة، ، دار الن3، طذات الطابع الدولي
دار  ،3ط ،لياته في تسوية منازعات التجارة اإللكترونية والعالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية(آ)ماهيته، إجرا اته، و 

 .323، ص3002، الجامعة الجديدة

 .73ص ،مرجع سابقفاتن حسين:  ،حوى  176 
177 Margaret Smith Kubiszyn: When is a Domain Name Considered a Trademark? Domain 

Name Disputes Offer Confusing Legal Lessons, Available at: 

http://charlesjwilliamson.com/Domain_Name_And_Trademark.html، (visited on Apr. 31 2015). 

 .242، القسم األول، صمرجع سابقمد: شريف مح ،غنام انظر كذلك:

http://charlesjwilliamson.com/Domain_Name_And_Trademark.html
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النطاق  اسمعلى سبيل المثال: إذا تم تسجيل  ،معين فإنه يصبح غير متاح في جميع أنحاء العالم
www.wipo.net  تحت اال مرة أخرى  سماالفإنه ال يمكن تسجيل هذا( متداد.net)،  لكن يمكن

 .178( على سبيل المثالcom.خر وهو دوت كوم )آمتداد اتسجيله تحت 

الملكية ذلك أن حقوق  ،النطاق طبيعة العالمة التجارية سماءال يوجد قانون يمنح ويقرر ألرابعا: 
 .179الفكرية بشكل عام ال تنشأ بدون تدخل تشريعي

وتختلف القوانين التي تحكم هذه العالمات من  ،تخضع العالمات التجارية لمبدأ اإلقليمية خامسا:
النطاق ذات الطبيعة  اسمعلى خالف  وهذا ،ويتم إدارتها عن طريق سلطة حكومية ،دولة ألخرى 

 اسم اعتباروالذي يحول دون إمكانية  ،الذي ال يمكن تجاهله رئيسختالف اللهذا االونظرا  ،العالمية
 هاوقوانين هاوقواعدوبالتالي عدم إمكانية تطبيق مبادئ العالمات التجارية  ،عالمة تجاريةالنطاق 

 .180عليه

 اإذا لم يكن مرتبط ،من أشكال العالمات التجارية النطاق شكال اسم اعتباركيف يمكن  سادسا:
 .181النطاق لها وظيفة العالمة التجارية أسماءذلك أنه ليست كل  ،ت معينةبمنتجات وخدما

بسبب الطبيعة ؛ النطاق سماءإن قانون العالمات التجارية غير مناسب ومالئم تماما أل سابعا:
العالمية لشبكة اإلنترنت التي تتعارض مع التخصيص الجغرافي والسوقي المفترض للعالمات 

النطاق حتى لو أنه يقوم بوظيفة  اسمبالقول أن  ،لى أبعد من ذلكإ مهبعضوقد ذهب  ،182التجارية
بسبب التباينات على الحدود  ؛فإنه ال يمكن حمايته ومعاملته كعالمة تجارية وذلك ،العالمة التجارية

                                                           
يعرض  ،لها استخداموأن أي  خرين،لوكة لآلالعالمة التجارية المم استخدامعلى مبدأ التخصيص، أنه ال يجوز  يترتب 178

مصطفى  ،العطيات ؛38ص ،مرجع سابقعمر: ا ، نايت عليلمبدأ، انظر: ، للتفصيل حول هذا االمستخدم للمسؤولية القانونية
 وما بعدها. 87ص ،موسى: مرجع سابق

 .44، صمرجع سابق فهد أحمد فهد: ،الوهداني؛ 330ص مرجع سابق، محمد حسين: ،منصور 179

180 Gabriel A. Battista: "Internet Domain Name - Trademark Protection", Congressional 

Testimony, 5 November 1997, Available at: http://cs.stanford.edu, (visited on Apr. 31 2015), 

Christiana Aristidou: Ibid. 
181 Arturo Azuara Flores: To Each Country، Its Own Law and Domain: The Legal 

Structures Of ccTLDs In Comparative Perspective، Doctorate thesis، Tulane University، 

2008، p. 5. 

 .7ص ،مرجع سابقمحمد موسى أحمد:  ،هلسةأيضا:  انظر

182 Kenton K. Yee: Ibid. 
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بل هي مختلفة  ،بمعنى أن قوانين العالمات التجارية غير موحدة في كل دول العالم ،183الجغرافية
 .184نما هي عالمية النطاقا  و  ،وأن شبكة اإلنترنت ال وجود للحدود الجغرافية فيها ،من دولة ألخرى 

من إمكانية تسجيلها وطنيا  على الرغم ،تعتبر العالمات التجارية وطنية بكل معنى الكلمة ثامنا:
ع لسياسات وذلك؛ ألنها تخض لتجارية لدى الجماعة األوروبية()مثال تسجيل العالمة ا اودولي

ألنه  ،لها ادولي ااستخدامها على شبكة اإلنترنت يشكل استخدامأن  اعتباروحجة  ،ت وطنيةوتشريعا
ضع ألنه في نهاية المطاف تخ؛ م رفضهاث ،يمكن الوصول إليها من جميع أنحاء العالم

 حدأحتى لو سجل وطنيا لدى  ،النطاق اسموهذا على خالف  ،ختصاص القضائي الوطنيلال
فإنه يبقى عالمي  ،لدى هيئة بنينا الفلسطينية سملحال بتسجيل هذا االسجيل كما هو امراكز الت
 .185ختصاص دولة معينةوال يخضع ال ،النطاق

ال يمنح طالب التسجيل حقوق عالمة  ،النطاق أسماءالنطاق لدى مسجل  اسمل يتسج تاسعا:
سجيل( أي التالنطاق( ال تمنحه )طالب  اسمن إجراءات تسجيله والحصول عليه )ذلك أ ،تجارية

 .186لفترة زمنية معينة سمهذا اال استخدامنما تمنحه الحق في ا  و  ،خرينحقوق في مواجهة اآل

وهذه القيمة تصبح معدومة خارج  ،النطاق على شبكة اإلنترنت فقط اسمتنحصر قيمة  عاشرا:
 .187نطاق هذه الشبكة

 .188النطاق عمل تكنولوجي وليس عمل تجاري  اسمتسجيل  حادي عشر:

                                                           
183 Nathalie Dreyfus: Is it necessary to register your domain name as a trademark? 
Dreyfus & associés CEO, p.1, Available at: 
file:///C:/Users/pc/Downloads/article_en_2%20(1).pdf, (visited on Apr. 15 2015). 

 .342 ،مرجع سابقرامي محمد:  ،علوان 184

185 Leanne wood: Ibid, p.454. 
186 United States Patent and Trademark Office: Protecting Your Trademark: Enhancing 

Your Rights through Federal Registration, Trademark Basic Facts About Trademarks, 

2014, p.1, Available at: 

  http://www.uspto.gov/trademarks/basics/BasicFacts_with_correct_links.pdf، (visited on Apr. 

15 2015). 

 .373، صمرجع سابقأمين:  ،بوشعبةانظر كذلك: 

 .377ص مرجع سابق، ،أسما  النطاق على اإلنترنت وطبيعتها القانونية: مسلم هادي يونس، 187

 .48، صة باإلنترنت في القضا  األمريكي، مرجع سابقأشهر المبادئ المتعلق: محمد عمر ،بن يونس 188
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 عالمة تجارية غير مسجلةكالنطاق  اسماني: حماية الفرع الث

مسجلة أم غير  تكانأوسواء  ،ال يشترط لحماية العالمة التجارية أن تكون مسجلة ،كقاعدة عامة  
فإذا كانت مسجلة فإنها تتمتع بالحماية  ،لكن هذه الحماية مختلفة ،189مسجلة فإنها تتمتع بالحماية

إذ أن  ،190فإنها ال تتمتع إال بالحماية المدنية فقط ،ير مسجلةالجزائية والمدنية أما إذا كانت غ
وليس بالتسجيل الذي  ،ستعمالألن الحق في العالمة ينشأ باال ،اتسجيل العالمة ال ينشأ الحق فيه

 . 191لهذا الحق ايعتبر مقرر 

أن يقوم بوظيفة العالمة  يجب من جهة ،مة تجارية غير مسجلةعالونه النطاق ك اسموحتى يحمى 
 في هوخدمات آخر شخص منتجات عن التجارة في هوخدمات ما شخص منتجات تمييزالتجارية في 

 ويجب أن يقوم بتحديد مصدر ،مالئهويعد حلقة وصل بين المشروع وع ،ويحرك السوق  ،192التجارة
وأن يكون بمثابة ضمان أن  ،والخدمات المعروضة على الموقعوتعريفها وأصلها، المنتجات 

 .193دمات المعروضة على الموقع هي من جودة ونوعية معينةالمنتجات والخ

هي  ،194حيث أن العالمة التجارية المشهورة ،مشهورا سميجب أن يصبح هذا اال ،من جهة أخرى و 
تخضع من حيث تعريفها وشروطها لألحكام العامة للعالمات التجارية،  ،أصال عالمة تجارية عادية

                                                           
ق في العالمة يقضي بأن الحقو  ،من مبادئ قانون العالمات التجارية اإلى أن هناك مبدأ أساسي ،ذلك في السبب يعود 189

ة في القضية جنة اإلداريوهذا ما أكدته الل ،وأنها موجودة حتى على الرغم من كونها غير مسجلة ستخدام،التجارية تكتسب باال
منشور  ،هذا النوع من األحكام يصدر عن مركز الويبو للوساطة والتحكيم ،Wipo Case (No. D2000-0575)  ذات الرقم

 على موقع منظمة الويبو على الرابط التالي:
 omains/search/legalindex.jsphttp://www.wipo.int/amc/en/d( ،18/4/3032خر زيارة بتاريخ آ.) 

 رسالة ماجستير ،مسجلة وفق القوانين األردنيةالغير ماية المدنية للعالمة التجارية الحإيناس مازن فتحي:  ،الجبارين 190
 ص ط. ،3032 ،-األردن-كلية الحقوق/ جامعة الشرق األوسط منشورة،

 .233ص ،ية الصناعية والتجارية، مرجع سابقالملكصالح:  ،زين الدين 191
192 See: Wipo Case No. D2001-0932. 
193 Louise Davidsson and Sara Thulin: Ibid, p. 20 

العالمة التجارية المشهورة  3223( لسنة 22( من قانون العالمات التجارية األردني وتعديالته رقم )3عرفت المادة ) 194
(Well-known markبأنها "ال )فيه سجلت األصلي الذي البلد تجاوزت شهرتها التي العالمية الشهرة ذات التجارية عالمة، 
والمنشور  3222لسنة  24، عدل بالقانون رقم الهاشمية" األردنية المملكة في الجمهور من المعني القطاع في شهرة كتسبتاو 

العالمة المعروفة على  بأنها ،ر الدين أبو شيبةوعرفها األستاذ نص، 3/33/3222بتاريخ  4282في الجريدة الرسمية رقم 
 ،قتصادية هامة في السوق امستوى العالم، ولها قيمة مالية و ولها سمعة ودعاية على  ،نطاق واسع بين جمهور المستهلكين

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/legalindex.jsp
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 ،تباه العاملين في مجال الصناعة أو التجارة أو الخدماتناوتثير  ،إال أنها معروفة في األسواق
 .195مما جعلها تتمتع بشهرة عالمية ؛ألنها توضع على منتجات ذات جودة عالية ومميزة

 ،أحكام العالمة التجارية المشهورة ،3223( لسنة 22ولم ينظم قانون العالمات التجارية رقم )  
بأحكام العالمة المشهورة  أخذت بشكل غير مباشر فإنها قد ،196(7/2لكن بالرجوع لنص المادة )

بنص المادة  اوثيق ارتباطاحيث يالحظ أن هذه المادة ترتبط  ،التي تصبح مميزة للمنتجات
(8/4)197. 

وأن الهدف  ،ابعض بعضهماب اوثيق ارتباطاالذكر ترتبطان  سالفتينن نص المادتين إ ،برأي الباحث
ليله وخصوصا أن العالمات التجارية المشهورة هي ومنع تض ،من هذه الحماية هو الجمهور

 .198معروفة للجمهور وحمايتها تؤدي لحماية جمهور المستهلكين من الخداع والغش والتضليل

فقد قامت كل من  ،مشكلة بالنسبة لتحديد ما إذا كانت العالمة التجارية مشهورة أم ال ةوال توجد أي
 الفكرية للملكية العالمية للمنظمة العامة والجمعية ناعيةالص للملكية باريس إلتحاد العامة الجمعية

 االسترشادية المعايير من مجموعة وضع بموجبها تم ،مشتركة توصية بإصدار ،3222 عام في
                                                           

 

رة العدل، مجلة العدل/وزا، حماية العالمة التجارية المشهورة: الخليل، نصر الدين أبو شيبة، انظر: وتشمل السلع والخدمات
 .207، ص3002، 37، العدد 33السودان، المجلد 

، 3، العدد 33سانية، مجلد العلوم اإلن ،مجلة جامعة بابل ،-دراسة مقارنة– العالمة التجارية المشهورةنهى خالد:  ،عيسى 195
 وما بعدها. 43، ص3032

ا لما تقدم يجوز للمسجل أو للمحكمة إذا وفق مة التجارية ذات صفة فارقةعلى أنه " لدى الفصل فيما إذا كانت العال تنص 196
طول المدى الذي جعل مثل ذلك االستعمال لتلك العالمة  عتباركانت العالمة التجارية مستعملة بالفعل أن يأخذ بعين اال
 .التجارية مميز ا فعال للبضائع المسجلة أو التي ينوي تسجيلها"

أو اآلداب العامة أو التي تؤدي إلى غش الجمهور أو العالمات التي العالمات المخلة بالنظام العام  " تنص على أن 197
 أو التي تدل على غير مصدرها الحقيقي" ،تشجع المنافسة التجارية غير المحقة

وتتلخص وقائع هذه القضية أنه  ،هذا ما أكده القضاء الفلسطيني في حكم تاريخي يتعلق بحماية العالمة التجارية المشهورة 198
 حدأحكم مستعجل بوقف  إصدارطلب منها و  ،لب مستعجل لمحكمة بداية رام هللا بصفتها محكمة أمور مستعجلةتم تقديم ط

( التابعة لشركة Nuttelaالمطاعم في مدينة رام هللا تعمل في مجال الحلويات وتستعمل العالمة التجارية المشهورة نوتيال )
ستعمال عالمة ايريرو، وبررت المحكمة حكمها بأن مصلحة شركة فوقد تم الحكم ل ،( االيطاليةFerrero S.p.Aفيريرو )

لى تضليل الجمهور ويدل على مصدر غير حقيقي للمنتج محل العالمة إهورة هو استعمال غير مشروع يؤدي تجارية مش
، ٤١٨٢ة لسن ٢٩٤( : الحكم الفاصل في االستئناف المدني رقم ٤١٨٢محكمة االستئناف الفلسطينية ) ، انظر: المستعملة

 فلسطين. –. رام هللا  244/3034الطلب المستعجل رقم 
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 من النطاق أسماء على الحقا تطبيقها وتم ،199التجارية العالمة شهرة تحديد خاللها من يمكن التي
 النطاق. أسماء منازعات لتسوية يةاإلدار  واللجان المقارن  القضاء قبل

 غير تجارية كعالمة معاملته ويتم ؟مشهورا النطاق اسم يعتبر متى هو عليه الخالف حصل ما لكن
 أسماء فيه وتتعايش ،فيه مادية حدود ال اتجاري اسوق تعتبر اإلنترنت شبكة أن وخصوصا ،مسجلة
 من هااستخدام ويمكن ،عالمية هي سماءألا هذه نطاق وأن ،جنب لىإ جنبا والوطنية الدولية النطاق

 جميع في مستخدما يعتبر عالميا متاح النطاق اسم ألن هل ،ذلك مع لكن ،العالم في مكان أي
 مشهورا؟ وبالتالي العالم أنحاء

 ،مشهورة أنها ذلك يعني ،عالمية كونها النطاق أسماء كل أن القول الصعب من ،الباحث برأي
 من بكثير أصعب النطاق اسم شهرة وتقدير ،مسجلة غير تجارية عالمةك حمايتها يمكن وبالتالي
 من إليها الوصول ويمكن عالمية هي النطاق أسماء أن وخصوصا ،التجارية العالمة شهرة تقدير
 أنحاء جميع في تستخدم أنها يعني ال النطاق أسماء عالمية إن ،ذلك مع ،العالم في مكان أي

 لمقاطعة تحاديةاال المدنية المحكمة أكدته ما وهذا ،كله العالم هو ون يك ال شهرتها وتقدير ،العالم

                                                           
 ،. مدة استعمال العالمة3 ،مدى شهرة العالمة أو مدى معرفتها لدى قطاع الجمهور المعنى. 3هذه المعايير هي:  199

هذه  استخدامب اإلعالن عن المنتجات والخدمات ونطاقها الجغرافي الذي تم فيه ،واالنتفاع بالعالمة ،ومجاالت االستعمال
ونطاقها الجغرافي وعرض  ،واإلعالن عن العالمة ومدى نجاح حمالت الدعاية واإلعالن وحجمها، الدعاية . مدة 2 ،العالمة

سجلت فيها  التي. عدد الدول 4 ،المنتجات والخدمات التي تميزها العالمة في المعارض واألسواق الترويجية الوطنية والدولية
. ما يدل على نجاح إنفاذ الحقوق 2 ،مضت على تسجيلها التيوالمدة الزمنية  ،تسجيل ونطاقها الجغرافيالعالمة أو طلبات ال
 :انظر ،. قيمة العالمة4 ،وال سيما إقرار السلطات المختصة بأنها عالمة مشهورة ،الدول المجاورة فيالمتصلة بالعالمة 

Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks adopted 

by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General 

Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Fourth Series 

of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO September 20 to 29, 1999, World 

Intellectual Property Organization Geneva 2000 No 833(A), p.6, Available at: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf, (visited on Apr. 18 2015). 

المنظمة العالمية للملكية  ،حماية العالمات التجارية المشهورةحسام الدين:  ،: الصغيرانظرللتفصيل حول هذه المعايير 
ملكية حلقة الويبو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية للدبلوماسيين/ تنظمها المنظمة العالمية لل ،سلطنة عمان ،الفكرية

منشور على الرابط  ،وما بعدها 2ص ،3002سبتمبر/أيلول 7إلى  2ن م ،مسقطبو( بالتعاون مع وزارة الخارجية الفكرية )الوي
مجموعة التشريعات منير عبد هللا:  ،الرواحنة ؛(18/4/3032زيارة بتاريخ  رآخ) ، http://www.wipo.intالتالي:

 ،عيسى؛ 44ص ،3033 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع، 3ط ،القضائية المتعلقة في الملكية الفكرية والصناعية واالجتهادات
 .44ص ،نهى خالد: مرجع سابق

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/.../wipo_ip_dipl_mct_05_8.doc
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Bundesgerichtshof قضية في األلمانية (soco.de)200 هو ،القضية هذه موضوع كان والتي 
 أنها ،ألمانيا في محددة مقاطعة أو مدينة في تجارية أنشطة تمارس التي الشركة اعتبار يمكن إذا ما

 على وتقديمها بعرضها قامت حال في ألمانيا أنحاء جميع في وخدماتها منتجاتها وتقدم تعرض
 وخدماتها منتجاتها وتقدم تعرض التي الشركة أن ،حكمها في المحكمة ذكرت حيث ،اإلنترنت شبكة
 ،ألمانيا أنحاء جميع في المستهلكين جمهور تخاطب أنها بالضرورة يعني ال ،اإلنترنت شبكة على

 معينة ظروف ظل في أنشأت قد ،6991 عام منذ أعاله المذكور النطاق سما هااستخدامب والشركة
 ،األلماني التجارية العالمات قانون  من( 5) للمادة ووفقا ،النطاق اسم في صناعية ملكية حقوق 
ذا التمييز شروط ستوفىا إذا النطاق سمال التجارية التسمية حماية تنشأ  امعرفونه ك ستخدما وا 
 ستخداماال ونوع ،الكيفية تبين ولم كما ،ذلك من أكثر المسألة هذه المحكمة تعالج ولم ،اتجاري

 .الصناعية الملكية حقوق  من حق إلنشاء المطلوب

ي يجوز تسجيله كعالمة تجارية لدى سلطات التسجيل المختصة ف - لحسن الحظ - النطاق اسمو 
من توفير حماية قانونية  كعالمة تجارية لما يترتب عليه سموألهمية تسجيل هذا اال ،كل دولة
 .في الفرع الثانيث هذه المسألة يرى الباحث ضرورة بح ،لمسجله

 عالمة تجارية مسجلةونه النطاق ك اسمحماية  الفرع الثالث:

 اسمبتسجيل  -إن لم تكن جميعها -تسمح سلطات تسجيل العالمات التجارية في أغلب دول العالم 
النطاق حتى يسمح  اسمشروط معينة يجب توافرها في هناك لكن هل  ،النطاق كعالمة تجارية

نيس  تفاقاي أي صنف من األصناف المبينة في بتسجيله كعالمة تجارية؟ وهل يمكن تسجيله ف
وماذا عن  ،201لعالمات التجاريةلسلع والخدمات ألغراض تسجيل ابخصوص التصنيف الدولي ل

                                                           
200 BGH, Urteil v. 22.7.2004 – I ZR 135/01 – soco.de, for brief about this case in English see: 

Domain Name Law and Practice 17 March 2005 Germany, Part IV: Court Litigation, Type of 

update: Case Law, p.2-3, Available at: 

 http://global.oup.com/booksites/content/0199278253/bymonth/16285423/16286103، (visited on 

Apr. 18 2015). 
دولة فقط، حيث أنشأ  87، وعدد دول األطراف فيه 3272تعديل له كان في عام  وآخر 3227أبرم اتفاق نيس في عام  201

ات الخدمة، ويتكون هذا التصنيف من قائمة هذا االتفاق تصنيفا للسلع والخدمات بهدف تسجيل العالمات التجارية وعالم
، للمزيد من التفصيل حول هذا أبجديا، وأن هذه القائمة مرتبة ترتيبا -فئة للخدمات 33فئة للسلع و 24-( فئة 42تتضمن )

http://global.oup.com/booksites/content/0199278253/bymonth/16285423/16286103
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(www) ودوت  ،متدادات مثل دوت كوم ودوت نتواالps  هل يمكن تسجيلها كعالمة  ،هاوغير
 وما هو الوضع القانوني في فلسطين ولبنان بخصوص هذه المسألة؟ ،أم ال يجوز ذلك ،تجارية

النطاق الذي يمكن تسجيله كعالمة تجارية هي المصطلحات المكونة من  سمإن الشكل الوحيد ال
يجب أن تتوافر فيه  ،النطاق حتى يمكن تسجيله كعالمة تجارية اسمو  ،202الحروف واألرقام فقط

ذلك أن قوانين  ،الشروط والمتطلبات التي يتطلبها قانون العالمات التجارية في كل دولة على حدة
 .203لى أخرى إلعالمات التجارية تختلف من دولة ا

النطاق  اسمفإنه يشترط لقبول تسجيل  ،3223ة ( لسن22بالرجوع لقانون العالمات التجارية رقم )و 
 قة التي تكفل تمييز منتجاتويستخدم بالطري ،يكون في شكل صفة فارقة أن ،عالمة تجاريةك

بمعنى أنها تقوم بوظيفة العالمة التجارية في  ،204عن غيره من األشخاص وخدماته شخص ما
 ،www.amazon.com) النطاق سماءكما هو الحال بالنسبة أل ،التمييز وكمعرف للمصدر

www.google.com، www.yahoo.com )، فهي ليست مجرد عناوين على شبكة اإلنترنت، 
نما هي معرف لمصدر المنتجات والخدمات المعروضة على الموقع وبالتالي تستحق حماية  ،وا 

ستخدمت فيما يتعلق ببيع المنتجات والخدمات واإلعالن الى أنها إإضافة  ،205العالمة التجارية
ويمكن إثبات كل ما سبق من خالل تقديم أدلة مثل نسخ ونماذج عن اإلعالنات  ،عنها على الشبكة
 .206والفواتير وغير ذلك

وبالتالي  ،النطاق قابلة للتسجيل كعالمة تجارية اسمكل المصطلحات التي يتكون منها وليست 
النطاق  أسماءمن أصحاب  اكبير  اإذ أن عدد ،التي تتمتع بها العالمة التجارية تتمتع بالحماية

                                                           
 

ملخص عن اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات ألغراض تسجيل العالمات منظمة الويبو: االتفاق، انظر: 
 ، منشور على موقع الويبو على الرابط التالي:(2557نة )لس
 http://www.wipo.int/treaties/ar/classification/nice/summary_nice.html ، 

 (.4/3/3034)آخر زيارة بتاريخ 

 ؛72ص ،مرجع سابق فاتن حسين: ،حوى  202
 Mohammad S. Al Ramahi: Ibid, p.3. 
203 George Dimitrov: Ibid, p.5. 

 ( من ذات القانون.7/3،3انظر: نص المادة ) 204 
205 Margaret Smith Kubiszyn: Ibid. 
206 Beth Hutchens: Ibid. 

http://www.amazon.com/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.wipo.int/treaties/ar/classification/nice/summary_nice.html
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 ،207ما يسهل جذب جمهور المستهلكين للموقعم ؛على مصطلحات شائعة وسهلة التذكريعتمدون 
ة العالمة التجارية مهما وال تتمتع بحماي ،ومثل هذه المصطلحات ال يمكن أن تسجل كعالمة تجارية

ويعود السبب في عدم تمتعها  ،ألنها مصطلحات عامة وشائعة ؛ا من وقتهاستخداممر على 
الصفة التي تطلق على المصطلحات والكلمات ، ويقصد بهذا المبدأ ،بالحماية إلى مبدأ "العمومية"

وأن هذا النوع من  ،ومن الصعب تخصيصه ،والعبارات التي لها معنى لغوي غير محدد
 ،وتسمي المنتجات والخدمات بحد ذاتها ،يهاموس وتدل عللكلمات واردة في القالمصطلحات وا

 ،(Apple، Computer، gaz…ETCوتستخدم في الخطاب اليومي لجمهور المستهلكين )مثال: 
ألنها  ،هااستخداممن )الجمهور والمنافسين(  خريناآل حتكارها ومنعاوألنها فقدت التمييز؛ ال يمكن 

ح في المصطل استخدامبدأ بغض النظر عن طول مدة ذا المويستخدم ه ،ملك عام لعامة الناس
 .208رتباطه بشكل كبير مع مصدر معيناتسويق المنتج أو الخدمة أو 

( والتي تم Cds.comقضية ) ،نطاق تتضمن مصطلحات عامة أسماءومن المنازعات التي تتعلق ب
ذلك  ،التجارية( هو مصطلح عام وشائع وال يتمتع بحماية العالمة Cdsبأن مصطلح ) ،الحكم فيها
 .209المنتجات والخدمات المتعلقة باألقراص المضغوطة إلىأنه يشير 

تتمتع بالحماية في حال أصبح لها  ،بنظر بعض المحاكم ،إال أن المصطلحات والكلمات العامة
التي نظرتها محكمة مقاطعة تل أبيب  210(Hapraklitففي قضية ) ،رتباط بمصدر وكيان معينا

 ن اإلسرائيليين بنشر مجلة بعنوان "بقيام نقابة المحامي ،هذه القضيةوقائع  وتتلخص ،اإلسرائيلية
Hapraklit تبين لها أنه تم  ،نطاق اسمعندما حاولت تسجيل هذا المصطلح كو  ،3242" منذ عام

                                                           
 www.dictionary.comالنطاق التي تتكون من مصطلحات شائعة:  أسماءمن األمثلة على  207

 www.fitness.com,  www.returnbuy.com،www.win.com ,www.aspirin.com www.register.com  

,www.car.com  :انظر 

Article in Domain Names and Trademarks, When does an Internet domain name qualify as a 

trademark?, Ibid, Arar I. Batarseh: Ibid, p.14-15. 
208 David C. Hilliard: Trademarks and unfair competition, LexisNexis Law School 

Publishing/ Advisory Board, 9 Edition, 2012, p. 134. 

 .334، صمرجع سابق؛ أحمد، نصير الدين حسن: 44، صمرجع سابقانظر: أبو غزالة، طالل: 
209 Peter K. YU: Intellectual Property and Information Wealth: Trademark and unfair 

competition, praeger perspectives, Library of Congress cataloging-in-publication data, 2007, p. 

232 , Available at: https://books.google.ps, (visited on Apr. 10 2015). 
210 OM 810/01 (CM 14377/01) 810/01 The Israel Bar Association v. Adv. Yair Ben David et al., 

Tel Aviv District Court,November 11, 2001. 

http://www.dictionary.com/
http://www.fitness.com/
http://www.returnbuy.com/
http://www.win.com/
http://www.aspirin.com/
http://www.register.com/
http://www.car.com/
https://books.google.ps/
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 ؛www.hapraklit.comالنطاق التالية ) أسماءك خرينقبل اآلتسجيله من 
www.hapraklit.co.il)، سجيل قامت هذه النقابة برفع دعوى قضائية ضد ونتيجة لهذا الت

( بأن عالمة اإلسرائيليينحتج المدعي )نقابة المحامين اوقد  ،النطاق المذكورة أعاله أسماءمسجلي 
Hapraklit حتج المدعى اوقد  ،رية إال أنها أصبحت مشهورةعلى الرغم أنها لم تسجيل كعالمة تجا

وبالتالي  ،من قبل كافة المحامين تستخدملمة عامة هو مصطلح وك Hapraklitعليه بأن مصطلح 
مسجلة قد الغير أنه حتى العالمة العامة  ،حكمت إال أن المحكمة قد ،ال يحق لها التمتع بالحماية

 بمصدر معين.  ارتباطتصبح مخولة للتمتع بحماية العالمة التجارية؛ مجرد أن يصبح لها 

ال  ،ن العالمات التي تتكون من مصطلحات عامةذلك أ ،يخالف الباحث رأي المحكمة أعاله  
ويعود السبب في  ،رتبطت بكيان معيناحوال أن تتمتع بالحماية حتى لو يمكن في أي حال من األ

تجدر المالحظة أن  ،ومن جهة أخرى  ،هذا من جهة ،وهو مبدأ العمومية ،إلى ما ذكر سابقا ،ذلك
 وتستخدم من ،بحيث تصبح كلمة قاموسية ،معينالعالمة تصبح عامة إذا زادت شهرتها عن الحد ال

 . فرن... ،سيارة ،غاز :كلمات مثل ،عامة الناس

أو  اعام االنطاق من أكثر من عنصر )مصطلح( وكان إحداها مصطلح اسموفي حال تكون 
أن يتنازل عن الحق  ،حتى يقبل تسجيله كعالمة تجارية ،سمفإنه يطلب من صاحب هذا اال ،اشائع

ذا  ،ذا المصطلحالحصري في ه ه وتسجيله استخدام خرينيصبح من حق اآل ،تم التنازل عنهوا 
ال يتجزأ  اوفي حال كان هذا العنصر جزء ،وال يجوز لمن تنازل عنه أن يعترض على ذلك ،كعالمة
 اسمومن األمثلة على ذلك:  ،211عندئذ ال يطلب منه التنازل عن هذا العنصر ،النطاق اسممن 

 امصطلح ،سم( في هذا االshoes( حيث يعتبر مصطلح )shoes.com-www.nikeالنطاق )
عنصر عن الحق الحصري في هذا ال سميجب أن يتنازل صاحب هذا اال ،واألصل ،اوشائع اعام

                                                           
إذا كانت العالمة التجارية  " هبأن 3223( لسنة 22( من قانون العالمات التجارية رقم )33هذا ما أكدته نص المادة ) 211

تكن ذات ميزة ظاهرة فيجوز للمسجل أو  ولم ستعمالاالارة أو ليست شائعة في التج ستعمالاالشائعة  تشتمل على مواد
تكليف صاحبها كشرط لبقاء  ،العالمة التجارية أو إبقاؤها مسجلة كلمحكمة العدل العليا لدى تقرير ما إذا كان يجب تسجيل تل

أو  ،جزاء من تلك العالمة التجاريةأي حق في االستعمال المستقل لجزء أو ألن العالمة التجارية في السجل أن يتنازل ع
 أو أن يجري أي تنازل آخر يراه المسجل أو ،ما يرى المسجل أو المحكمة أنه ال يملك فيه حق امنها  أو يقس ،لجميع تلك المواد
صاحب العالمة  على أن ال يؤثر أي تنازل يجريه ،لتعيين حقوق صاحب العالمة في ذلك التسجيل ؛المحكمة ضروري ا

 ."التي تم التنازل بشأنها رية في السجل عن أي حق من حقوقه إال بمقدار ما ينشأ عن تسجيل العالمة التجاريةالتجا

http://www.nike-shoes.com/
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 اسممن  اأساسي اإال أن هذا العنصر يعتبر جزء ،كعالمة تجارية سمحتى يقبل تسجيل هذا اال
 .212وبالتالي يقبل تسجيله على هذا النحو ،النطاق

 ،تمييزها قوة زادت ما كل القانون  بموجب لها الممنوحة الحماية ونطاق التجارية العالمة قوة وتزداد
 ليست أنه حيث ،الحماية تستحق التي المميزة العالمات طيف ،عليه يطلق بما بصريا ذلك ويتمثل

نما ،الحماية من الدرجة بذات تتمتع التجارية العالمات كل  قوة على الحماية هذه تعتمد وا 
 التالي: النحو على وهي ،التجارية العالمة منها تتكون  التي المصطلحات

 وهي ،الطيف هذا قمة في تأتي (:Coined or Fanciful) المبتكرة أو الخيالية العالمات أوال:
 أعلى في وتعتبر ،القاموس( في معنى لها يوجد ال )بمعنى قاموسية غير ،مخترعة ،مبتكرة عالمات

 وال وتحديدهما، الخدمة أو المنتج بتعريف تقوم وال ،بالحماية المتمتعة التجارية العالمات طيف قمة
 كعالمة نوعه من مألوف وغير فريد بشكل وتستخدم ،التحديد أو التعريف لهذا أثر أي تحمل
 .213تجارية

 العالمة بأن ،(Coined) المبتكرة والعالمة (lFancifu) الخيالية العالمة بين همبعض وفرق 
 .214الزمان عليها عفا كلمة تكون  قد أو ،أخرى  بكلمة عالقة لها تكون  قد الخيالية

 ،القوة حيث من الثانية المرتبة في تأتي (:ryArbitra) العشوائية أو عتباطيةاال العالمات ثانيا:
 تم لكن ،الجمهور قبل من وتستخدم ،اللغة في معنى لها كلمات أو مصطلحات عن عبارة وهي

  .215بالعالمة لها عالقة ال وخدمات منتجات على متوقعة وغير شائعة غير بطريقة هااستخدام

                                                           
212 Peter K. YU: Ibid, p.413. 

 أسماء من النوع هذا على األمثلة ومن ،Exxon ,Clorox Pepsi ,Kodak العالمات: من النوع هذا على األمثلة من 213
، للتفصيل بشأن العالمات الخيالية أو المبتكرة، ,www.ebay.com www.zynga.com , www.google.comالنطاق:
 انظر:

Brian Hall: What is a Fanciful Trademark?, Traverse Legal attorney and advisors, January 

13, 2012, Available at: http://www.traverselegal.com/trademark-attorney/trademark-law/what-

is-a-fanciful-trademark/,(visited on Apr. 20 2015). 
214 David C. Hilliard: Ibid, 60. 

 للسجائر، Camel وعالمة (Iphone) الذكية الهواتف ألجهزة Apple عالمة العالمات: من النوع هذا على األمثلة من 215
 العالمات بشأن للتفصيل ، www.amazon.com, www.monster.com :النطاق أسماء من النوع هذا على األمثلة ومن

، مجلة القافلة/ العالمة التجارية الفن الذي بات من أعمدة االقتصاد: بن مسعود، المعز انظر: العشوائية، أو االعتباطية

http://www.ebay.com/
http://www.google.com/
http://www.traverselegal.com/trademark-attorney/trademark-law/what-is-a-fanciful-trademark/
http://www.traverselegal.com/trademark-attorney/trademark-law/what-is-a-fanciful-trademark/
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وهي عبارة عن  ،(: تأتي في المرتبة الثالثة من حيث القوةSuggestive) اإليحائيةثالثا: العالمات 
بخصوص طبيعة  الستنتاجول للوص ،الخيال والتصور استخداممصطلحات أو كلمات تتطلب 

كما وتقوم بدور  ،بعضها ببعض عة عليها العالمة التجارية وربطالمنتجات والخدمات الموضو 
وتقترب من العالمات الوصفية لدرجة أنه يمكن الخلط بينهما؛ ذلك أنها تربط في ذهن  ،اإلعالنات

 .216المستهلكين بين العالمة التجارية وبعض الصفات المطلوبة في المنتج

صف بشكل مجرد الغرض (: هي تلك العالمات التي تDescriptiveرابعا: العالمات الوصفية )
أو التي تصف  ،فئة المستخدمين ،سمات ،مكونات ،الحجم ،الجودة ،الوظيفة مثل: المقصود منها

أو التي  ،الشخص اسمأو التي تتكون أساسا من  ،لخدماتأساسا المنشأ الجغرافي للمنتجات وا
أو أطيب  ،أفضل عسل في فلسطين :اسا جوانب المديح للمنتجات والخدمات مثلتصف أس

  .217مشروب غازي في العالم

                                                           
 

(؛ 20/4/3032زيارة بتاريخ  آخر، )qafilah.comhttp//:، منشور على الرابط التالي: 3007، 34أرامكو السعودية، العدد 
  .7، صمرجع سابقالوهداني، فهد أحمد فهد: 

See: Nautilus Grp.,Inc. v. Icon Health & Fitness، Inc.,372 F.3d 1330, 1340, 71 USPQ2d 1173, 

1180 (Fed. Cir. 2004). 
صباحا حتى الحادية عشرة  7لمتجر يفتح أبوابه من الساعة  Eleven-7من األمثلة على هذا النوع من العالمات: عالمة  216

التي تشير إلى الحجم الكبير  Goliathلمجلة خاصة بالرجال، وعالمة  Playboyليال، ويقوم ببيع مواد مختلفة، وعالمة 
 النطاق: ماءأس من النوع هذا على األمثلة ومنلخدمات النقل بالحافالت،  Greyhoundألقالم الرصاص الخشبية، وعالمة 

www.goto.com :لخدمات محرك البحث، للتفصيل بشأن العالمات اإليحائية، انظر 
Brian Hall: What is a Suggestive Trademark?, Traverse Legal attorney and advisors, 

November 08 2011, Available at: http://tcattorney.typepad.com/ip/2011/11/what-is-a-

suggestive-trademark.html, (visited on Apr. 20 2015). 

 .7انظر: الوهداني، فهد أحمد فهد: مرجع سابق، ص

 والعالمة المثلجة، البوظة منتجات تصف التي Cream and Cold عالمة العالمات: من النوع هذا على األمثلة من 217
Lektronic والعالمة بالكهرباء، عالقة لها التي المنتجات تصف التي Pizza على األمثلة ومن البيتزا، بيع خدمة تصف التي 

 ,netwww.lawoffices., www.hometown.net, www.24hoursfitness.com النطاق: أسماء من النوع هذا

 للتفصيل بشأن العالمات الوصفية، انظر:
Guest Blogger: The Distinctiveness Spectrum: Fill ‘er Up!, Trademarkology powered & 

Stites and Harbison، LLC، 2014، Available at:  http://www.trademarkologist.com/2014/01/the-

trademarkology-distinctiveness-spectrum-fill-er-up/, (visited on Apr. 63 2015), Peter K. YU: 

Ibid, p.415. 

http://qafilah.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
http://www.goto.com/
http://www.goto.com/
http://tcattorney.typepad.com/ip/2011/11/what-is-a-suggestive-trademark.html
http://tcattorney.typepad.com/ip/2011/11/what-is-a-suggestive-trademark.html
http://www.lawoffices.net/
http://www.hometown.net/
http://www.24hoursfitness.com/
http://www.trademarkologist.com/2014/01/the-trademarkology-distinctiveness-spectrum-fill-er-up/
http://www.trademarkologist.com/2014/01/the-trademarkology-distinctiveness-spectrum-fill-er-up/
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كونها ال تحتاج لنفقات كبيرة من  ،التسويق لهذا النوع من العالمات يري ويتم اللجوء من قبل مد
بين العالمة في ذهن جمهور المستهلكين  امباشر  اوعقلي افعلي ارتباطالتشكل  ؛الموارد والتسويق

 .218والمنتج والخدمة أو سماتها

هو من أقل العالمات التجارية حظا إلمكانية تسجيلها وتوفير الحماية  ،وهذا النوع من العالمات
حماية بما فيها الحماية  ةوال تتوفر لها أي ،وبالتالي ضعيفة ،حيث تعتبر عالمة مألوفة ،219لها

أنها من جهة ال تقوم بوظيفة العالمة  ،ايةويعود السبب في عدم تمتعها بالحم ،القضائية
ومن جهة أخرى تتكون من كلمات ومصطلحات تصف الصفات األساسية للمنتج  ،220التجارية
 آلخرون منالتي يقدمها ا وال تميزها بشكل فعال عن غيرها من المنتجات والخدمات ،والخدمة
رية الذي يهدف لحماية العالمات إضافة إلى أنها ال تحقق غاية قانون العالمات التجا ،منافسيهم

فإن قانون  ،وألنها مصطلحات وكلمات شائعة ،221التي تقوم بوظيفة معرف أو مؤشر للمصدر

                                                           
218 Thomas Zellerbach and Diana Rutowski: The future of descriptive marks, IAM magazine 

supplement ‘Brands in the Boardroom 2005, 2005, p.39, Availabe at: 

https://www.orrick.com/Events-and-Publications/Documents/530.pdf, (visited on Apr. 63 

2015). 
( من قانون العالمات 8/7تعتبر العالمات الوصفية من العالمات المحظور تسجيلها كعالمة تجارية بموجب نص المادة ) 219

 العالمات "نص هذه المادة، على أنه من العالمات المحظور تسجيلها كعالمة تجاري ، حيث ت3223( لسنة 22م )التجارية رق
 نوع تصف التي العالمات أو ،وأصنافها ،البضائع أنواع لتمييز التجارة في عادة تستعمل ألفاظ أو حروف أو أرقام من المؤلفة
 ذلك في ويشترط خاص شكل في أبرزت إذا إال ،ألقاب أو جغرافي معنى على عادة تدل التي الكلمات أو ،جنسها أو ،البضائع

 فارقة صفة اله كانت إذا ،فيها الموصوف النوع من تكون  التي العالمات تسجيل يمنع أنه الفقرة هذه في ورد ما يعتبر ال أن
 (.7) المادة من 2و 3 الفقرتين في لها المحدد المعنى بحسب

220 INTA: Trademark Strength,Fact Sheets-Introduction to Trademarks Print page Print Page, 

2014,Available at: http://www.inta.org, (visited on Apr. 66 2015). 
اع النطاق محل النز  أسماءحيث حكمت بعدم تحويل  ،City of Salinas)هذا ما أكدته اللجنة اإلدارية في قضية ) 221

وال تعمل كمعرف  ،( هي مجرد عالمة وصفية جغرافياCity of Salinasمسجلة )الغير ن عالمة المشتكي للمشتكي؛ أل
 .NAF Case No: قضية ذات الرقم )انظر ،الذي يؤهلها لحماية العالمة التجارية ،مصدر فريد للمنتجات والخدمات

FA0104000097076.) 
ني، ومنشورة على موقعها اإللكتروني: هذا النوع من األحكام يصدر عن منتدى التحكيم الوط

http://www.adrforum.com/SearchDecisions( ،33/4/3032زيارة بتاريخ  آخر.) 

https://www.orrick.com/Events-and-Publications/Documents/530.pdf
http://www.inta.org/
http://www.adrforum.com/SearchDecisions
http://www.adrforum.com/SearchDecisions
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من  خرينالتالي منع اآلوب ،الحصري لها ستخدامالعالمات التجارية ال يمكن أن يمنح مالكها حق اال
 .222هااستخدامحقهم المشروع في 

إال أنه  ،ق اإلشارة إليهلعالمات ال يتمتع بالحماية القانونية لما سبوعلى الرغم أن هذا النوع من ا  
ويمكن إثبات المعنى الثانوي  ،224فإنها تتمتع بهذه الحماية ،223الثانوي كتسبت المعنى افي حال 

نما جاءت على  ،للعالمة الوصفية من خالل مجموعة من العوامل التي لم ترد على سبيل الحصر وا 
 ،وصفية مصطلحات من تتكون  التي النطاق أسماء على بالقياس تطبيقها  حيث يتم ،سبيل المثال

 ستخداماال مدة طول .2 المبيعات نجاح .3 اإلعالنات على اإلنفاق حجم .3 :225وهذه العوامل هي
 والبضائع السلع عن اإلعالن فيها تم التي ونطاقها الجغرافية المناطق طبيعة .4 وحصريتها للعالمة
 ةالعالم تربط التي ستهالكيةاال والدراسات المستهلكين رأي ستطالعاتا .2 ةالعالم هذه بموجب
 بغض اإلعالم وسائل بموجب أو ،إعالميا العالمة بهذه عترافاال .4 والخدمات المنتجات بمصدر
نما ،العالمة صاحب من طلب دون  اإلعالمية التغطية تتم وأن ،الوسيلة هذه عن النظر  تلقاء من وا 

                                                           
222  Rich Stim: What's Wrong With a Trademark That Describes the Goods? A descriptive 

mark will only be protected under trademark law if it achieves secondary meaning, Nolo 

law for all, Legal Topics, Available at: http://www.nolo.com ،(visited on Apr. 66 2015). 
 ،عمالواأل سمباال المدى طويل رتباطاال وبسبب ؛معين مصدر بعالمة هلكينالمست رتباطا :بأنه ،تم تعريف المعنى الثانوي  223

 هذه ظل في ككلمه معناها ليؤيد سملال الحقيقي المعنى وغمر الجمهور، ذهن في مرادفين عمالواأل سماال من كل أصبح
 الطرق الشائعة التي من ناثنتاوتوجد هناك  (،D2002 No. Case Wipo-0005) رقمال ذات قضية :انظر ،عمالاأل

المادي الكبير لعالمته التجارية في  ستخدام. أن يثبت اال3ى الثانوي لعالمته التجارية: المعن يمكن للشخص من خاللها إثبات
بوعة من أعماله عينات مط ،الدعايات ،عالناتفقات اإلن، ن يقدم تفاصيل عن مبيعاتهلتجارة خالل فترة معقولة )مثال: أنطاق ا

وزعين، األخبار لعالمته التجارية )مثال: مراسالت العمالء/ الم خريناآل استخدامعلى  دليال. أن يقدم 3التجارية ....( 
 .(Wipo Case No. D2008-1010)رقم ذات القضية ال: انظر ،(الصحفية .....

ة معينة، يشير المعنى الثانوي، أن هذه العالمة قد اكتسبت التمييز بين جمهور المستهلكين نتيجة الستخدامها لفترة زمني 224
والتي يقدرها الفقهاء والقضاء بخمس سنوات، وأن هذا االستخدام أدى لربط جمهور المستهلكين والمنتجات والخدمات التي يتم 
تحديدها بموجب هذه العالمة بمصدر معين، وأن هذه العالمة تجاوزت وفقدت المعنى الحرفي الوصفي لكلماتها ومصطلحاتها 

 التجارية كمعرف لمصدر المنتجات والخدمات، انظر: وأصبحت تقوم بوظيفة العالمة
 Brian Hall: What is a Descriptive Trademark?, Traverse Legal attorney and advisors, 2012, 

Available at: http://www.traverselegal.com/trademark-attorney/trademark-law/what-is-a-

descriptive-trademark/, (visited on Apr. 66 2015)؛ Rich Stim: Ibid, David C. Hilliard: Ibidm 

p.61. 

 .328، صمرجع سابقانظر كذلك: أحمد، نصير الدين حسن: 
225 See: ET Browne Drug Co. v. Cococare Products,Inc., 538 F.3d 185 (3rd Cir. 2008),Platinum 

Home Mortgage Corp. v. Platinum Financial Group, 149 F.3d 722, 727 (7th Cir. 1998), Wipo 

Case No. D2008-0647, Wipo Case No. D2002-0005. 

http://www.nolo.com/
http://www.traverselegal.com/trademark-attorney/trademark-law/what-is-a-descriptive-trademark/
http://www.traverselegal.com/trademark-attorney/trademark-law/what-is-a-descriptive-trademark/
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 .2 المستهلكين عدد .8 للشركة التحتية والبنية قتصادياال الوضع .7 إلعالميةا الوسيلة تذا
 الحقيقي. التضليل

 المراد الدولة في التجارية العالمات تسجيل سلطة لدى تجارية عالمة ونهك النطاق اسم تسجيل ويتم
 وزارة في ةالتجاري العالمات قسم لدى التجارية العالمة تسجل ،مثال فلسطين ففي ،فيها التسجيل
 هي: ،شروط ثالثة فيها ويشترط ،الوطني االقتصاد

 التمييز: أو الفارقة الصفة شرط .3

 اتذ كون ت ،منها خليط أو عالمات أو رسوم أو حروف من تتكون  أن التجارية العالمة في يشترط
 ذكر وكما ،المشروعات من غيره عن وخدماته معين مشروع منتجات تمييز على قادرةو  فارقة صفة
 الحروف من تتكون  التي تلك هي تجارية عالمة ونهاك تسجيلها يمكن التي النطاق أسماء نإ ،سابقا

 أنها إلى إضافة ،227التمييز عدم تجنب أجل من لها شعار إضافة همبعض ويفضل 226فقط واألرقام
 والخدمات للمنتجات بالنسبة تكون  العالمة حماية أن بمعنى التخصيص لمبدأ تخضع أن يجب
 سابقا. كذلك إليه اإلشارة تم ما وهذا 228التسجيل طلب في نةالمبي

 ويسهل اإلنترنت شبكة مستخدمي يساعد الذي سماال ذلك هو المميز النطاق اسم أن ،هنا ويالحظ
 تم امميز  سماال هذا كان وكلما ،ويسر لةبسهو  فيه المرغوب الموقع لىإ والوصول التعرف عليهم
 الذين ،اإلنترنت شبكة مستخدمي لتضليل سماال هذا يؤدي ال أن ويجب ،أكبر يةقانون حماية منحه

                                                           
أنه "يجب أن تكون العالمات التجارية التي  3223نة ( لس22( من قانون العالمات التجارية رقم )7/3،3تنص المادة ) 226

. توخيا  للغرض المقصود 3يمكن تسجيلها مؤلفة من حروف أو رسوم أو عالمات أو خليط من هذه األشياء ذي صفه فارقة 
ره من بضائع صاحبها عن بضائع غي زتعني لفظة )فارقة( أن العالمة التجارية موضوعة على شكل يكفل تميي ،من هذه المادة

، 3288(، مجلة نقابة المحاميين، سنة 42/3288"، وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا األردنية في القضية ذات الرقم )الناس
 .234ص

227 Nathalie Dreyfus: Ibid. 
 أو على أصناف خاصة من ،من ذات القانون أنه "يقتصر تسجيل العالمة التجارية على بضائع معينة (7/2تنص المادة ) 228

جتهاد القضائي على عدم منح الحماية إال للعالمة ستقر االا "، وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا األردنية بالقول "البضائع
ختالف واضحا بين نوع التي سبق تسجيلها لنفس الصنف من البضاعة، وعليه ال ترد الحماية على العالمة إن كان اال

مشروعة"، انظر: حكم ذات الرقم الأو تشجيع المنافسة غير  ،تضليل المستهلك نتفاءومادة التعبئة ال وصنفها البضاعة
، انظر كذلك: حكم ذات الرقم 2273، ص3228( عدل عليا، مجلة نقابة المحاميين األردنيين، سنة 332/3228(
 .42، صمرجع سابقالرواحنة، منير عبد هللا:  :، مشار إليه لدى3002(، منشورات مركز عدالة، سنة 422/3002)
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 النشاط الموقعين من كل ويمارس ،خرآ نطاق اسم بموقع مرتبط النطاق اسم موقع أن ايعتقدو  قد
 عناصر أحد مع أو ،التسجيل في سبقأ نطاق اسم عم شابهتم أو ،مطابق النطاق اسم أن أو ،ذاته

 .229والتجارية الصناعية الملكية

  الجدة: شرط .3

 الجدة هنا يقصد وال ،اجديد يكون  أن -تجارية كعالمة تسجيله يقبل حتى - سماال هذا في يشترط
نما المطلقة  استعماله أو ،تسجيله يسبق ولم ،العام شكله في اجديد يكون  أن بمعنى ،النسبية الجدة وا 

 أنه اجديد بكونه يقصد وال ،اإلقليم نفس في أو ،الخدمات أو ،المنتجات نفس على خريناآل قبل من
نما ،ومبتكر نادر  شخص أي يستعمله أو يسجله لم يدةجد طريقة أو شكل في يجعله بما متميز وا 

  .230خرآ

 ما كل أن حيث ،تجارية كعالمة تسجيله المرغوب النطاق اسمب يتعلق ،أعاله الموضح الجدة شرطو 
 بعين األخذ مع النطاق اسم على قينطب أن يجب ،الشرط هذا وصبخص التجارية بالعالمة يتعلق
 .سماال هذا بها يتمتع التي الخصوصية عتباراال

 لدى طاقن اسمك تسجيله المطلوب هو ،ذاته لنطاقا اسم كان حال في يختلف الشرط هذا ومفهوم
 اسم كتسابا هو ،هنا بالجدة المقصود أن إذ ،بنينا( هيئة )مثل سماءاأل هذه تسجيل سلطات إحدى

                                                           
على حق  اعتدىقد  ،النطاق اسم، بأن المدعى عليه صاحب (Celio.comت محكمة بداية باريس في قضية )محك 229

 ،ه بالطريقة التي تؤدي إلى تضليل الجمهوراستخدامو  سم،نتحاله لهذا االاري من خالل ها التجااسمفي  Celioشركة  ةالمدعي
 .44ص ،مرجع سابقإبراهيم محمد:  ،: عبيداتانظر

 ،محمود أحمد عبد الحميد: مرجع سابق ،مبارك ؛323ص ،مريم: مرجع سابق ،: خليفيانظر ،للتفصيل حول هذا الشرط 230
صالح:  ،زين الدين ؛وما بعدها 372ص ،مرجع سابق ،صالح: الملكية الصناعية والتجارية ،زين الدين ؛وما بعدها 20ص

وهذا ما أكدته محكمة العدل األردنية في إحدى  ،وما بعدها 340ص ،مرجع سابق ،شرح التشريعات الصناعية والتجارية
أو منتج آخر على نفس  ،ستعمال نفس العالمة من جانب تاجراالمة التجارية جديدة أي لم يسبق أحكامها بالقول" تكون الع

أو  ،منتجات مماثلة ستعمالها لتمييزافال يجوز  ،ستخدمت عالمة لتمييز منتجات معينةاالسلعة داخل إقليم الدولة، فإذا 
ن جاز  ،مشابهة لها مجلة نقابة المحاميين  ،( عدل عليا407/3224: حكم رقم )انظرستعمالها لتمييز سلعة مختلفة عنها" اوا 
 .4ص ،3224سنة  ،األردنيين
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 وهذه ،231(Serve First come First) أوال" مخدومين ،أوال "القادمون  قاعدة على بناء النطاق
 الطريقة وهي ،232العالم دول كل في النطاق أسماء تسجيل سلطات أغلب لدى المعتمدة هي القاعدة
 يكون  تسجيله بمجرد نطاق اسم وكل ،سماءاأل هذه على حصولال خاللها من يتم التي الوحيدة
 النطاق أسماء نإ ،سابقا ذكر كما ألنه ،233متداداال نفس ضمن أخرى  مرة تسجيله يمكن وال ا،جديد
 يتعلق وما ،العالم أنحاء جميع في ةمتاح غير تصبح تسجيلها مجردبو  ،ومميزة فريدة تكون  أن يجب
 أصناف على تسجل أن شريطة مرة من ألكثر ذاتها العالمة تسجيل يجيز الذي التخصيص بمبدأ
 يمكن المبدأ هذا أن إال ،الحاضر الوقت في ذاته النطاق اسم تسجيل عند تطبيقه يمكن ال ،تلفةمخ
 .234سماءاأل هذه بشأن اإلشكاليات تزايد ظل في المستقبل في يطبق أن

  المشروعية: شرط .2

 أن بمعنى ،مشروعا يكون  أن يجب بل ،اوجديد امميز  يكون  أن كعالمة سماال هذا لحماية يكفي ال
 في المفعول ساري  آخر قانون  أي أو ،التجارية العالمات قانون  سواء القانون  نصب اممنوع يكون  ال

 .235فلسطين في العامة دابواآل ،العام للنظام امخالف يكون  ال وأن ،فلسطين

بل يجب توافره أيضا عند  ،النطاق كعالمات تجارية أسماءبتسجيل  ،وال يتعلق هذا الشرط فقط
جاءت على سبيل -ضعت هيئة بنينا مجموعة من الحاالت حيث و  ،النطاق ذاتها أسماءتسجيل 

                                                           
ص فلسطين(، ون لنطاق العلوي العربي الفلسطيني )النطاقات ضمن ا أسماءمن الئحة تسجيل  7/8: نص المادة انظر 231

مخدومين  ،سيدرس الباحث قاعدة القادمون أوال be.، االمتدادالنطاق البلجيكية ذات  أسماءحكام تسجيل من شروط وأ 3المادة 
 النطاق". أسماءفي المطلب الثاني من هذا المبحث تحت عنوان "المبادئ التي يقوم عليها تسجيل  ،أوال

بيل المثال: ال يقوم مكتب على س ،سماءهذه األاعدة عند تسجيل النطاق تأخذ بهذه الق ليست كل سلطات تسجيل أسماء 232
بناء على  سماءبتسجيل هذه األ ،النطاق( سماءالنطاق التابع للجامعة األمريكية في بيروت )المسجل اللبناني أل تسجيل أسماء
نما يقوم بتسجيلها ،هذه القاعدة أسماء النطاق لحق عالمة تجارية  بناء على مبدأ وحدة التسجيل وقاعدة ملكية طالب تسجيل ،وا 

ند دراسة النطاق في لبنان في هذا الفرع ع تم توضيح الوضع القانوني لتسجيل أسماءوسي ،النطاق المطلوب تسجيله اسمعلى 
 النطاق في كل من فلسطين ولبنان. الوضع القانوني لتسجيل أسماء

متداد مرة أخرى تحت اال wisamفإنه ال يمكن تسجيل  ،www.wisam.comالنطاق  اسمعلى سبيل المثال: إذا سجل  233
 متداد دوت نت وهكذا.دوت كوم، لكن يمكن تسجيله تحت اال

 .320مؤمن، طاهر شوقي: مرجع سابق، ص 234

الملكية الح: ص ،زين الدين ؛23ص ،مرجع سابقمحمود أحمد عبد الحميد:  ،: مباركانظر ،للتفصيل حول هذا الشرط 235
شرح التشريعات الصناعية والتجارية، مرجع صالح:  ،زين الدين ؛وما بعدها 384ص ،مرجع سابق ،الصناعية والتجارية

 وما بعدها. 343ص ،سابق

http://www.wisam.com/
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وفي  ،النطاق غير مشروع ويجب أن يرفض تسجيله اسميعتبر  ،إذا توافرت ،-ل ال الحصرالمثا
 حال سجل يجب أن يتم إلغاء هذا التسجيل.

النطاقات ضمن النطاق العلوي العربي  أسماء( من الئحة تسجيل 4/3وهذا ما نصت عليه المادة )
أو  ،هاستخدامأو  ،أو تسجيله ،نطاق اسمال يجوز للمسجل حجز  أنه ،لسطيني ).فلسطين(الف

أو األعمال التالية أو لإلعانة  ،أو تقديم طلب خدمة متعلق به للقيام بأي من األنشطة ،به االحتفاظ
الغرض تجميع إذا كان  ،236أو المتاجرة به ،أو تأجيره ،النطاق اسمبيع  عليها: إذا كان الغرض

ها جرائم معلوماتية بما اعتبار القيام بأنشطة مصنفة ب ،237الفاعل لها ستخدامنطاقات دون اال أسماء
 ،حتيال للحصول على معلومات شخصية أو سريةاال ،صيد المواقع والخدمات األخرى ت ،في ذلك

ختراق األجهزة وا ،ختطاف النطاقاتوا ،أو توزيعها ،والخدمات الضارة ،ستضافة البرمجياتاو 
رسال و  ،238أو القيام بهجمات تعطيل الخدمات ،لشبكاتوا وغير  ،لكتروني التطفليالبريد اإلا 

                                                           
(، التي بموجبها يقوم شخص طبيعي أو معنوي بتسجيل عالمة Cybersquattingيقصد هنا، القرصنة اإللكترونية ) 236

ية مملوك لآلخرين كاسم نطاق، ومن ثم يقوم بتأجيره، أو عرضه للبيع سواء لصاحب العالمة، أو لالسم تجارية أو اسم تجار 
النطاقات المتنازع عليها الرسمي، هذا  أسماءتقرير سياسات ( من i/ب/4التجاري، أو ألحد المنافسين، انظر: نص المادة )

https://www.icann.org/resources/pages/policy-: على الرابط التالي األيكانالتقرير منشور على موقع منظمة 

ar-25-02-2012 ،(2.2.3(؛ نص المادة )32/4/3032زيارة بتاريخ  آخر.a من الئحة قواعد االعتراض )جراءاته على  وا 
الئحة منشورة على موقع هيئة بنينا على الرابط التالي: النطاقات الفلسطينية، هذه ال أسماء

resolution-http://www.pnina.ps/ar/domains/dispute/، (32/4/3032زيارة بتاريخ  آخر)نص المادة  ؛
(10.b.2" من أحكام  تسجيل سم النطاق المنتهي ب ).be وشروطه التي تديره منظمة "DNs Belguim. 

 ذات القضية في اإلدارية اللجنة توصلتفقد  ،هاستخدامالنطاق، بمعنى تسجيله دون  سمال متالك السلبييقصد هنا، اال 237
 بما خرى أ أدلة مع يقترن  عندما النطاق سمال السلبي عليه المدعى كمتالا أن (،D2001 No. Case Wipo-0218) الرقم
   .نية بسوء تم واستخدامه النطاق اسم تسجيل أن ستنتاجال يؤدي ،PGA المشتكي عالمة شهرة ذلك في

( والذي بموجبه يقوم قراصنة اإلنترنت بإنشاء نسخة Phishingمن األمثلة على الجرائم المعلوماتية: التصيد اإللكتروني ) 238
دفع مستخدمي شبكة اإلنترنت إلفشاء المعلومات المصرفية  وذلك بهدف ،مزيفة مطابقة تماما لمواقع أحد المصارف المالية

من الرسائل  اكبير  ارسال هؤالء القراصنة عددإ، ويتم ذلك كله من خالل االئتمانالخاصة بهم مثل: كلمة المرور ورقم بطاقة 
( Viberامج الفايبر )أو برن ،أو على صفحة الفيسبوك ،أو البريد اإللكتروني ،اإللكترونية سواء على رقم الهاتف الشخصي

(: هي spywareبرامج التجسس ) ،كذلك ،ضمن رابطا لهذا الموقع المزيفتت والتي ستخدمي الشبكةموغيرها من البرامج ل
عبارة عن برامج يستخدمها قراصنة اإلنترنت بهدف جمع البيانات المنشورة على الحاسوب بما في ذلك المعلومات المتعلقة 

إضافة إلى أنها قد تراقب  ،البريد اإللكتروني وغيرها من البرامج التي تم وضع كلمات مرور عليهابكلمات المرور الخاصة ب
 ،: األسئلة الشائعة حول أمن الحاسوبانظرللتفصيل بشأن بعض هذه الجرائم  ،نقرات المستخدم على لوحة مفاتيح الحاسوب

 (.32/4/3032زيارة بتاريخ  آخر) ،http://me.kaspersky.com/threats_faq#phishingمنشورة على الرابط التالي: 

https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-ar
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-ar
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-ar
http://www.pnina.ps/ar/domains/dispute-resolution/
http://me.kaspersky.com/threats_faq#phishing
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أو األنظمة  ،القيام بأنشطة أو بث محتوى مخالف للقوانين الفلسطينيةو  ،239(Spamالمرغوب فيه )
واللوائح المعمول بها في فلسطين )مثل ما يتعلق بالمواد اإلباحية والعقاقير الممنوعة والخمور 

 ،أو قواعد ،القيام بأنشطة تخالف هذه الالئحة ،ق الملكية الفردية وغيرها(و القمار والتعدي على حقو 
 أو النظام الداخلي للهيئة. ،أو إجراءات

ي النطاق كعالمة تجارية ف اسمما إذا يمكن تسجيل  ،أال وهي ،يةمسألة في غاية األهم وتبقى هنا
ع والخدمات ألغراض لبشأن التصنيف الدولي للس تفاق نيساأي صنف من األصناف المبينة في 

النطاق من المستوى  اسمأم فقط  ،النطاق اسموهل يمكن تسجيل كامل  ،تسجيل العالمات التجارية
النطاق التالي:  اسمسبيل المثال: هل يتم تسجيل كامل على  ،240(STLDالثاني )

www.wipo.net، اسمقط أم يسجل ف ( النطاق من المستوى الثانيSTLD وهو في مثالنا أعاله )
(Wipo؟) 

 سوف يدرس الباحث الوضع القانوني في كل من فلسطين ولبنان. ،ولتوضيح هذه المسألة

 عالمة تجارية في فلسطين.ونه النطاق ك اسمأ: الوضع القانوني لتسجيل 

لنطاق العلوي العربي الفلسطيني ن االنطاقات ضم أسماءأخذت هيئة بنينا في الئحة تسجيل 
لكتروني على إالنطاق في كونه مجرد عنوان  اسمد ييقضي بتقي ،بنص واضح وصريح ،فلسطين()

ق أو أي شكل من أشكال حقو  ،حقوق قانونية ةوال يترتب على تسجيله لديها أي ،شبكة اإلنترنت
كما وال  ،مماثال اتجاري ااسمأو  ،يةالمطلوب تسجيله عالمة تجار  سمالملكية الفكرية حتى لو كان اال

في  اتجاري ااسمعالمة تجارية أو ونها من الممتلكات التي يمكن تسجيلها ك سميكون هذا اال
 .241فلسطين

                                                           
أشهر عمر محمد:  ،: بن يونسانظر( Spamللتفصيل بشأن ) ،أو غير ذلك اهو بريد الكتروني خداعي قد يكون تجاري 239

 وما بعدها. 332ص ،مرجع سابق المبادئ المتعلقة باإلنترنت في القضاء األمريكي،

 .Second Top Level Domainختصار ل ا 240

 من هذه الرسالة. 47-44انظر: توثيق ، للتفصيل حول نص هذه المادة، (7.4: نص المادة )انظر 241

http://www.wipo.net/
http://www.wipo.net/
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عالمة تجارية لدى ونه نطاق ك اسمحيث ال يوجد ما يمنع تسجيل  ،مليوهذا على خالف الواقع الع
 سمبشرط أن يتوفر في هذا اال ،طني الفلسطينيصاد الو تقم العالمات التجارية في وزارة االقس

وأن يتم  ،والتي أشار إليها الباحث سابقا ،الشروط الالزمة والمطلوبة لتسجيل العالمة التجارية
 .242(Telecommunicationsتصاالت عن بعد )( المتعلق باال28سجيله في الصنف )ت

 ي لبنان.عالمة تجارية فونه النطاق ك اسمب: الوضع القانوني لتسجيل 

النطاق التابع للجامعة األمريكية في  أسماءالنطاق في لبنان لدى مكتب تسجيل  اسميسجل 
 اسمبمعنى أنه يشترط لتسجيل  ،لتسجيلويعتمد في هذا التسجيل على مبدأ وحدة ا ،243بيروت

ة في اية الملكية الفكري( أن يتم أوال تسجيل عالمة تجارية لدى مصلحة حمlb.متداد )اال يالنطاق ذ
 ،( المتعلق بالدعاية22) وفي الصنف ،الحروف الالتينيةبقتصاد والتجارة اللبنانية وزارة اال
دارة ،واإلعالن  .244وتفعيل النشاط المكتبي وجيهها،وت األعمال وا 

نما  ،النطاق أسماءال" في منح مخدومين أو  ،ولم يعتمد هذا المكتب على قاعدة "القادمون أوال وا 
 اسمالنطاق لحق عالمة تجارية على  اسمملكية طالب تسجيل تسجيل وقاعدة عتمد مبدأ وحدة الا 

 اسمونها ستعمال العالمة التجارية ال يمنح الحق بتسجيلها كاوعليه فإن  ،النطاق المطلوب تسجيله
وحتى لو سجلت كعالمة تجارية لكن في غير  ،ما لم تسجل في الصنف المذكور أعاله ،نطاق

نطاق ما لم يتم تسجيلها مرة أخرى في الصنف  اسمونها مكن تسجيلها كفإنه ال ي ،(22الصنف )
متدادات المعتمدة من قبل تصبح غير متاحة في باقي اال ،لصنفوبمجرد تسجيلها في هذا ا ،(22)

ويمتد هذا  ،النطاق( يصبح مالك حق حصري عليها اسمبمعنى أن مسجلها )صاحب  ،المكتب هذا
 .245متداداتالحق ليشمل باقي اال

                                                           
 .32/2/3230مقابلة بتاريخ  ،رام هللادائرة تسجيل العالمات التجارية/-وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينيعلي ذوقان:  242

 .  (com.lb؛ gov.lb ,edu.lb؛net.lb org.lb):هيلدى هذا المكتب  المتاحة للتسجيل االمتدادات 243

244 See: R01. Of Lebanese Domain Name Registration and Dispute Resolution Policies (rev. 

19990922), Available at: http://www.aub.edu.lb/lbdr/Documents/regist-policies-19990922.pdf، 

(visited on Apr. 62 2015). 
245 See: R02. Of Lebanese Domain Name Registration and Dispute Resolution Policies. 

http://www.aub.edu.lb/lbdr/Documents/regist-policies-19990922.pdf
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ه يصبح صاحب فإنه مسجل ،www.panet.com.lbالنطاق  اسمعلى سبيل المثال: لو تم تسجيل 
 ،(com.lb ؛gov.lb ؛edu.lb ؛org.lb ؛net.lb)متدادات التالية: حق حصري على باقي اال

النطاق من المستوى  اسمإذا سجل  ،خرآبمعنى  ،متدادات المذكورةوكأنه قام بتسجيله في باقي اال
يعتبر كأنه  فإنه ،(com.lb.متداد )( تحت االPanet( وهو في المثال الحالي )STLDالثاني )

 .الخ(...org.lbمتداد )( وتحت االnet.Ib.متداد )مسجل تلقائيا تحت اال

ذا من الذي تخضع له العالمات التجارية ه عن مبدأ التخصيص اخروج ويعد مبدأ وحدة التسجيل
كتساب حقوق عالمة ستعمال العن نظرية قاعدة األسبقية في اال ايعد خروج ومن جهة أخرى  ،جهة

 .247الفقه والقضاء في لبنان واجتهاد 246والتي تبنتها القوانين المتعلقة بالعالمات التجارية ،تجارية

 ويترتب على مبدأ وحدة التسجيل النتائج التالية:

 اسمن أجلها مات تجارية بغض النظر عن الغاية التي سجل مالنطاق عال أسماء. تعتبر كل 3
النطاق تؤدي  أسماءأنه ليست كل  اعتباراد ذلك على نتقاوتم  ،النطاق اسمحتوى موقع وم ،النطاق

ال  سمعالمة تجارية في حال كان هذا اال فكيف يمكن منحها حقوق  ،وظيفة العالمات التجارية
 .248يؤدي وظيفة هذه العالمة

                                                           
ية الفكرية والتجارية والصناعية، بأن ملكية العالمة التجارية ( من نظام حقوق الملك72،74،72يفهم من نصوص المواد ) 246

نما تستند إلى االستعمال، انظر: نظام حقوق الملكية  ال تستند إلى التسجيل، ألن تسجيل العالمة ال ينشئ حقوق ملكية فيها، وا 
ن الصادر بتاريخ معدل بموجب القانو  37/3/3234صادر بتاريخ  3282الفكرية والتجارية والصناعية قرار رقم 

، http://www.economy.gov.lb/index.php/subCatInfo/1/61/14/2، منشور على الرابط التالي: 23/33/3244
 (.37/4/3032)آخر زيارة بتاريخ 

ستعمال في ة الماركة المستمدة من أسبقية االنه "يجوز لصاحب الحق بملكيستئناف بيروت المدنية الثالثة بأاقضت محكمة  247
 3433فة لهذه الملكية، قرار رقم لبنان المطالبة بإبطال كل التسجيالت التجارية في مصلحة حماية الملكية الفكرية والمخال

هذا الحكم مشار إليه لدى: أحمد، ، 3رقم 42صفحة  ،32حاتم جزء  ،32/33/3224تاريخ  ،ستئناف بيروت المدنية الثالثةا
 .333نصير الدين حسن: مرجع سابق، ص

 وما بعدها. 330ص ،نصير الدين حسن: مرجع سابق ،مشار إليه لدى: أحمد ،أعاله النتيجة واالنتقاد 248

http://www.panet.com.lb/
http://www.economy.gov.lb/index.php/subCatInfo/1/61/14/2


93 

 

هي نزاعات متعلقة بملكية عالمة تجارية على  ،النطاق أسماءاعات التي تنشأ نتيجة تسجيل . النز 3
فإنه يتم تسوية هذا النزاع باللجوء  ،نطاق معين اسموعند حدوث نزاع بشأن ملكية  ،سماءهذه األ

 .249للطرق القانونية العادية المتمثلة بقوانين العالمات التجارية

عالمات تجارية في صنف كالنطاق  أسماءألن يتم حصر تسجيل  ال يوجد داع ،برأي الباحث
ختيار ل يجب منح أصحابها مطلق الحرية الب ،كما هو الحال بالنسبة لفلسطين ولبنان ،معين

 ،قد تكون لها غايات متنوعة سماءن هذه األإوتحديدا  ،النطاق فيه اسمالصنف المرغوب تسجيل 
أو  ،وقد تكون لممارسة أنشطة المطاعم ،وقد تكون إخبارية ،فقد تكون الغاية من تسجيلها إعالمية

 لممارسة األنشطة الخدماتية وغير ذلك.

( STLD( والنطاق من المستوى الثاني )TLDج: الوضع القانوني للنطاق من المستوى األول )
 عالمة تجاريةونها النطاق ك اسمعند تسجيل 

( TLDالنطاق من المستوى األول ) اسمو  ،250(wwwتصال العالمية الويب )وبالنسبة لشبكة اال
( wwwأن ) ،ويعود السبب في ذلك ،عالمة تجاريةونها فإنه ال يمكن تسجيلها ك ،مثل: دوت كوم

أو األصل  ،( إما أن تمثل النشاط الممارسTLDوأن ) ،لى التمييزإيفتقر تعتبر عنصر مجرد 
وأن  ،وتعريفها منتجات أو الخدماتمصدر ال يمكن أن تقوم بوظيفة تحديدوبالتالي ال  ،الجغرافي

 .251متالك حقوق حصرية في الطريق العاماء باإلدعاء بملكيتها هو مثل محاولة اإلدعا

( العنصر wwwحيث يعتبر ) ،www.wipo.netالي: تيأخذ الباحث المثال ال ،ولتوضيح ما سبق
عالمة تجارية ونها النطاق ك اسمكن أن يدخل في تسجيل وال يم ،طاقالن أسماءاألساسي في كل 

ونه النطاق ك اسمفي تسجيل  ،( أيضاnet.وال تدخل دوت نت ) ،وغيرها من الدول في فلسطين
لتجارية قبلوا تسجيلها إلى إال أن بعض مسجلي العالمات ا ،عالمة تجارية لألسباب المذكورة أعاله

ومن  ،(WIPO( والتي هي في المثال الحالي )STLDالنطاق من المستوى الثاني ) اسمجانب 

                                                           
249 See: R11. Of Lebanese Domain Name Registration and Dispute Resolution Policies. 

 .Wide Web World ختصار لاهي  250

 ؛344ص مرجع سابق،مطر: عصام عبد الفتاح:  251

Beth Hutchens: Ibid, George Dimitrov: Ibid, p. 1-6. 

http://www.wipo.net/
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( كعالمة تجارية إلى TLDالنطاق التي تم قبول تسجيل النطاق العام العلوي ) أسماءاألمثلة على 
( التي تم eniro.se( و)hitta.seالنطاق ) أسماء ،(STLDجانب النطاق من المستوى الثاني )

 .252(PRVالسويدي )ختراع لها لدى مكتب التسجيل وبراءات االتسجي

يجب أن يتم تسجيلها لدى الجهات المعتمدة من  ،النطاق من الناحية القانونية أسماءوحتى تحمى 
أو في النطاقات العليا المكونة من  ،سواء في النطاقات العليا العامة أو الدولية ،قبل منظمة األيكان

 ،(First Come First Serveمخدومين أوال ) ،وأن تخضع لقاعدة القادمون أوال ،رموز الدول
 النطاق". أسماءوهذا ما سيدرسه الباحث في الفصل الثاني تحت عنوان "حماية 

 

                                                           
252 Louise Davidsson and Sara Thulin: ibid, p.22-23. 
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 الفصل الثاني 
 النطاق أسما حماية 

 ،وألنها تعتبر البوابة الرئيسة لشبكة اإلنترنت ،قتصادية وتجاريةاالنطاق من أهمية  سماءلما أل
ظهرت الحاجة لتنظيم  ،نتيجة للطبيعة العالمية لهاوك ،خرينعتداءات من قبل اآلولتعرضها ال

وتعود الحاجة لمثل هذا التنظيم إلى  ،عن طريق سلطات تسجيل دولية ووطنية سماءتسجيل هذه األ
النطاق بالطريقة التي ستسمح  أسماءوجود رغبة ماسة لمأسسة الوظائف المرتبطة بإدارة نظام 

الحد من  ومن جهة أخرى  ،هذا من جهة 253نتحتواء أكبر عدد من مستخدمي شبكة اإلنتر اب
 .254المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وحمايتها

حيث يشير الواقع العملي إلى ضرورة وجود شروط  ،ال بد من توفير الحماية القانونية لها ،وعليه
ذه وخضوع ه ،لدى الجهة صاحبة الصالحية في هذا التسجيل سماءشكلية تتمثل بتسجيل هذه األ

 ن أوال.و وال مخدوملقاعدة القادمون أ سماءاأل

 النطاق أسما المبحث األول: الشروط الشكلية لتسجيل 

وهي  ،(gTLDالنطاق العليا العامة أو الدولية ) أسماءتين: لى فئتين رئيسإالنطاق  أسماءتقسم 
نما بنشاط معين  أسماءو  ،255متاحة لجميع مستخدمي شبكة اإلنترنت وال تتعلق بدولة معينة وا 

                                                           
253 Waddah Al rwashdeh: Conflict Between Domain Names And Trademarks “Comparative 

Study”, Published Master thesis، Faculty of Graduate Studies University of Jordan, May, 2006, 

p.48. 
لتفادي منازعات الملكية الفكرية بشأن الحقول العليا المكونة من رموز البلدان  اإلجراءاتتقرير بعنوان "أفضل  254

 ، متاح على:3، ص(، المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة3003يونيه/حزيران  30وتسويتها")
www.wipo.int/amc/ar/docs/bestpractices.doc ، (.3/2/3032)آخر زيارة بتاريخ 

 مثل: دوت كوم ودوت نت، وهي متاحة للتسجيل أمام جميع األفراد والمشروعات، وتتولى تسجيلها مؤسسات معتمدة من 255
 النطاق العليا العامة، انظر: أسماءلتسجيل  األيكان، لإلطالع على هذه الشركات المعتمدة من قبل األيكانقبل منظمة 

The Accredited Registrar Directory: Registrars Alphabetical by Origin، Availablel at: 

https://www.icann.org/registrar-reports/accreditation-qualified-list.html, (visited on May 1 

2015). 

http://www.wipo.int/amc/ar/docs/bestpractices.doc
http://www.wipo.int/amc/ar/docs/bestpractices.doc
https://www.icann.org/registrar-reports/accreditation-qualified-list.html
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نقسمت الدول بشأن تسجيلها إلى اوقد  256(ccTLDالنطاق العليا المكونة من رموز الدول )
أن  ،النطاق اسمشترطت لقبول تسجيل او  ،المجموعة األولى: أخذت بالتسجيل المقيد ،مجموعتين

تسجيل  ،من الوجود المحلي كأن يكون له وكيل لمشروع الراغب بالتسجيل نوعليكون للفرد أو 
حتى أن بعض الدول قيدت  ،أو وجود فرع له داخل حدود هذه الدولة ،ملف ضريبي ،مة تجاريةعال

 ،مقيدالغير أخذت بالتسجيل  فقد مجموعة الثانيةأما ال ،لبنان مثل ،التسجيل بمواطنيها فقط
 ،على قاعدة "القادمون أوالالنطاق بناء  اسمدولة بتسجيل  ةوسمحت ألي فرد أو مشروع من أي

 .257ن أوال"و مخدوم

للحصول عليها وممارسة األنشطة المختلفة  ،اقانوني اشكلي االنطاق إجراء أسماءويعتبر تسجيل 
وتعود األهمية  .258سماءي تسجيل هذه األعتبار وللشخص الطبيعي واال .كة اإلنترنتبشأنها على شب

إلى كونها تلعب  ،النطاق العليا المكونة من رموز الدول أسماء ،وعلى وجه التحديد ،في تسجيلها
حيث توفر النطاقات الوطنية األساس للمحتوى المحلي  ،في التسويق اإللكتروني الدولي ارئيس ادور 

ن تكون أن و ء المحلية )مثال: يفضل المستهلكوخدمة العمال ،)مثال: مواد إخبارية تتعلق بفلسطين(
 ps.المكتبة ضمن النطاق والمخزون المحلي )مثال:  ،الخدمات المقدمة بلغتهم وتوقيتهم المحلي

 استخداموزيادة كفاءة محركات البحث )مثال:  ،باللغة العربية وتتعلق بفلسطين( اتعرض وتبيع كتب
 ،لى المواد المتعلقة بفلسطين مثالإوالوصول  ،نطاق علوي وطني يسهل البحث على شبكة اإلنترنت

ة العالمات التجارية من خالل وتساعد في زيادة شهر  ،النطاق الفلسطينية( استخدامفي حال تم 

                                                           
نطاق علوي وطني، ويخصص لكل دولة من دول  344لمصر، ويوجد حاليا   eg.لألردن و jo.لفلسطين و  ps.مثل:  256

(، يمكن االطالع على ISO 3166) 3244حرفين: من اسم كل دولة وفقا لمعايير األيزو العالم رمزا خاصا بها، يتكون من 
 (.3/2/3032)آخر زيارة بتاريخ  ،https://www.iso.org/obp/ui/#searchهذه المعايير على الرابط التالي: 

، اليونان، اسبانيا، البرتغال، األردن، ومن األمثلة على ألمانياأخذت بالتسجيل المقيد: هولندا، من األمثلة على الدول التي   257
الدول التي أخذت بالتسجيل غير المقيد: فلسطين، الدنمارك، سويسرا، النمسا، بلجيكا، بريطانيا، للتفصيل بشأن هذه المسألة، 

 انظر: 
 Karla Lemanski-Valente, Timothy Majka: Domain Names and Trademarks: Recent 

Developments in the European Union, Volume 10, number 1 of the Bright Ideas 

Spring/Summer 2001 issue, a publication of the Intellectual Property Law Section of the New 

York State Bar Association، Available at: 

 http://www.jurisnotes.com/IP/articles/domainsandtmsineu.htm, (visited on May. 2 2015). 
على الرابط التالي:  األيكانمقال بعنوان "معلومات للسجالت ومسجلي النطاق، منشور على موقع  258
ar-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/registrars، (3/2/3032زيارة بتاريخ  آخر.) 

https://www.iso.org/obp/ui/#search
http://www.jurisnotes.com/IP/articles/domainsandtmsineu.htm
https://www.icann.org/resources/pages/registrars-2012-02-25-ar
https://www.icann.org/resources/pages/registrars-2012-02-25-ar
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غير والمنافسة  ،وتحد من فرص قرصنة هذه العالمات ،نطاقات وطنية أسماءإنشاء مواقع ب
يحد من إمكانية  ps.النطاق ضمن النطاق العلوي الفلسطيني  اسممشروعة )مثال: تسجيل ال

على تواجد الدول  وتساعد ،259 (سمل إجراءات التقاضي وحماية هذا االالقرصنة اإللكترونية ويسه
وتساعدها  ،الشركات أسماءو  ،الشخصية سماءوتميز األ ،على الخارطة الدولية على شبكة اإلنترنت

 .260للتواجد على هذه الشبكة وحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها

ولصعوبة البحث في كل  ،و الوطنيةالنطاق سواء الدولية أ أسماءولوجود مئات من مسجلي 
النطاق  أسماءتفاقيات تسجيل اين من تثناالباحث األخذ ب يفضل ،سماءتسجيل هذه األتفاقيات ا

 وبلجيكا. الوطنية المتمثلة بفلسطين

 النطاق  أسما المطلب األول: اإلجرا ات العملية لتسجيل 

النطاق،  أسماءوقبل البحث في اإلجراءات العلمية لتسجيل  يرى الباحث أنه من الضرورة هنا
(، PANINAاألمور المتعلقة بالهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات اإلنترنت )توضيح بعض 

؟ كيف ومن خول الهيئة وضع األنظمة كيفية نشوئها؟ هل هناك نظام داخلي يحكم عملها وتحديدا
؟. سيتم اإلجابة على هذه التساؤالت، على النحو النطاق أسماءعد المتعلقة بتسجيل واللوائح والقوا 

 التالي:

 ت الهيئة:نشأ .3

( 42(، بموجب نص المادة )PANINAأ: تأسست الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات اإلنترنت )
رئيس صادر عن  ، وبمرسوم رئاسي261وتعديالته 3002الفلسطيني لسنة  يمن القانون األساس

                                                           
259 Karla Lemanski-Valente and Timothy Majka: Ibid. 

جب علي أن أسجل اسم النطاق"، منشورة على موقع هيئة بنينا انظر: أسئلة شائعة، السؤال الثالث تحت عنوان "لماذا يتو  260
 (.3/2/3032)آخر زيارة بتاريخ  ،/http://www.pnina.ps/ar/domains/faqsعلى الرابط التالي: 

إنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو  -أ-2... :  يختص مجلس الوزراء بما يلي"تنص هذه المادة على أنه:  261
 -ينظم كل منها بقانون. ب أنما في حكمها من وحدات الجهاز اإلداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على 

، هذا القانون "تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات المشار إليها في البند )أ( أعاله واإلشراف عليها وفقا ألحكام القانون ...
 .32/2/3002( بتاريخ 2منشور في العدد الممتاز من مجلة الوقائع الفلسطينية على الصفحة )

http://www.pnina.ps/ar/domains/faqs/


98 

 

سنة ( ل30، يحمل الرقم )-رحمه هللا–الراحل ياسر عرفات )أبو عمار(  السلطة الوطنية الفلسطينية
ة األولى منه، إلى أن هيئة بنينا هي مواد، حيث أشار في الماد أربعتضمن هذا القرار قد و  .3003

ورسم السياسات الالزمة والضرورية لتسجيل اإلنترنت  ،هيئة مستقلة مهمتها إدارة النطاق الفلسطيني
في فلسطين. ووضع الخطط المناسبة لتطوير استخدامات شبكة اإلنترنت  ،الفلسطيني المجالفي 

. وبموجب أعضاء مجلس إدارة الهيئةوبينت من هم  أما المادة الثانية، فقد أشارت إلى تشكيل الهيئة
القيام بالمهام  ي وزارة التخطيط والتعاون الدوليالمادة الثالثة، منح مركز الحاسوب الحكومي ف

المادة  وقد نصتلسطيني. الخاصة بتشغيل النطاق الف والتسجيلية ،والتقنية ،والمالية ،اإلدارية
 .262سريان هذا القرار على تاريخ ،الرابعة

الراحل ياسر – في ذلك الوقت، أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 3/3/3002بتاريخ ب: 
، وتضمن هذا 3003 لسنة( 30) رقم القرار تعديل بشأن م3002 لسنة( 22) رقم قرار، -عرفات

زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، أما المسألة الثانية، نقل القرار مسألتين: المسألة األولى، 
ومنحها  إلى هيئة بنينا حكومي والمبينة في القرار السابقجميع المهام المنوطة بمركز الحاسوب ال

 .263منها القانونية مهام إضافية

                                                           
تتشكل هذه الهيئة من مندوبين عن الوزارات والمؤسسات التالي: "د. جهاد خليل الوزير ممثال عن وزارة التخطيط والتعاون  262

للمجال "رئيسا  للهيئة"، مندوبين عن كل من وزارة المالية، وزارة البريد المدير اإلداري  -الدولي ومركز الحاسوب الحكومي
الفني عن المجال الفلسطيني لإلنترنت، مندوب عن اتحاد شركات أنظمة  المسئولواالتصاالت، ووزارة التجارة واالقتصاد، 

عن الهيئات القانونية، مندوب عن مندوب ، (المعلومات الفلسطينية، مندوب عن الجامعات )من خالل وزارة التعليم العالي
. ويالحظ هنا، أنه لم يعد هناك وجود لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في الضفة المهتمين بمجال اإلنترنت في فلسطين"

نما انتقلت لقطاع غزة، هذا القرار منشور على موقع المقتفي التابع لجامعة بيرزيت على الرابط التالي:  الغربية، وا 
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/fullTextNew/GetLegFT.aspx?MID=14224،  آخر زيارة بتاريخ(

37/3/3034.) 

لمزودة لخدمات االتصاالت، ممثل إضافي عن المؤسسات التي تم إضافتها لمجلس إدارة الهيئة هي: "ممثل عن الشركات ا 263
شركات مزودي خدمات اإلنترنت، ممثل إضافي عن شركات مستخدمي اإلنترنت في فلسطين"، هذا القرار منشور على موقع 

 آخر) ،ttp://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14225hالمقتفي التابع لجامعة بيرزيت على الرابط التالي: 
 (.37/3/3034زيارة بتاريخ 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/fullTextNew/GetLegFT.aspx?MID=14224
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/fullTextNew/GetLegFT.aspx?MID=14224
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14225
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( 302) رقم قرار(، 20/33، أصدر مجلس الوزراء في جلسته ذات الرقم )8/33/3004ج: بتاريخ 
وتتضمن هذا ، (بنينا) اإلنترنت لمسميات الفلسطينية الوطنية الهيئة تشكيل بإعادة م3004 لسنة

 .264القرار، إعادة تشكيل الهيئة

لها كافة الصالحيات اإلدارية، والمالية،  مستقلة غير ربحية اعتباريةد: تعتبر هيئة بنينا، شخصية 
 إليهعلى النحو المشار  ارة وتسجيل النطاقات الفلسطينيةوالقانونية، والتقنية، والتسجيلية الخاصة بإد

يتكون مجلس إدارتها من مؤسسات القطاع العام والقطاع  . وهي كيان ذات طابع تعدديسالفا
 .266.ألحكام القانون العاموتخضع  ،265الخاص

 :النظام الداخلي للهيئة .3

 وزارةمن قبل  تمادهاع تم هيئة بنينا عن طريق مجلس إدارتها نظام داخلي خاص بهاوضعت 
األحكام العامة التي تحكم  بينت من خاللهحيث  ،الفلسطينية وتكنولوجيا المعلومات االتصاالت

من حيث مهامها وأهدافها، مجلس إدارتها، مصادرها وتقاريرها المالية، األنظمة واللوائح  عملها

                                                           
ممثل عن وزارة االتصاالت والتكنولوجيا رئيسا، ممثل عن وزارة التخطيط عضوا، "يضم التشكيل الجديد للهيئة كل من:  264

عن وزارة التربية والتعليم العالي عضو، ممثل ممثل عن وزارة االقتصاد الوطني عضو، ممثل عن وزارة المالية عضو، ممثل 
عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين عضوا، ممثل عن شركة االتصاالت الفلسطينية عضوا، ممثالن عن مجتمع 
اإلنترنت المحلي، عضوين ممثالن عن اتحاد أنظمة المعلومات )بيتا( عضوين، ممثل عن مؤسسات التعليم العالي بترشيح 

، هذا القرار منشور على موقع المقتفي التابع لجامعة بيرزيت على الرابط التالي: "ارة التربية والتعليم العالي عضوامن وز 
px?lnk=2&LegPath=2004&MID=14799http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.as ،

 (.37/3/3034زيارة بتاريخ  آخر)

http://www.pnina.ps/ar/pnina/the-هذه المعلومات مشار إليها على موقع الهيئة على الرابط التالي:  265

organization/ (.37/3/3034، )َاخر زيارة بتاريخ 
، ومن جهة أخرى، صدرت بقرار رئاسي، وتقدم خدمات عامة للجمهور )مجلس إدارتها( ألنها من جهة متعددة األطراف 266

عالء األسمر: محامي وأستاذ القانون اإلدارية في الجامعة العربية ، انظر:الفلسطيني، وغير الفلسطيني المقيم في فلسطين
 .37/3/3034األمريكية/جنين، مقابلة بتاريخ 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=2004&MID=14799
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=2004&MID=14799
http://www.pnina.ps/ar/pnina/the-organization/
http://www.pnina.ps/ar/pnina/the-organization/
http://www.pnina.ps/ar/pnina/the-organization/
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وثمانية وثالثون  ة فصول، وذلك، في سبعلديها النطاق أسماءوالقواعد التي تحكم وتنظم تسجيل 
 وسيتم توضيح أهم هذه األحكام على النحو التالي:. 267مادة

 تعديل النظام الداخلي: .أ

أعضاء مجلس اإلدارة  ثلثي اتفاق تعديل على هذا النظام، شريطةال يوجد ما يمنع من إجراء أي 
وفي جميع التعديل.  على هذا الفلسطينية وتكنولوجيا المعلومات االتصاالتعلى ذلك، وموافقة وزارة 

 .268األحوال، يجب نشر هذا التعديل على موقع الهيئة على شبكة اإلنترنت

 اإلشراف على الهيئة: .ب

القيام بكافة المهام المتعلقة باإلشراف  وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية االتصاالتتم منح وزارة 
على  االنقساموبسبب حدوث  7300بعد عام  . لكن269على األمور المالية، واإلدارية، والمحاسبية

 لمجلس إدارة الهيئة، تم تكليف المدير التنفيذي للهيئة اجتماعوعدم حصول أي  الساحة الفلسطينية
للقيام بكافة المهام  وتكنولوجيا المعلومات( االتصاالتمن قبل رئيس مجلس اإلدارية )ممثل وزارة 

 .270أعالهالمشار إليها 

 مهام وأهداف الهيئة: .ت

وتتمثل مهام الهيئة  التي أنشأت من أجلها هيئة بنينا، المهام واألهداف م الداخلي للهيئةبين النظا
 بجميع القيام .النطاق أسماء بتسجيل المتعلقة العامة واإلجراءات السياسات وضعبالتالي: 

 ولةبالعم كوكيل- المعتمدين المسجلين مع التعاقد .سماءاأل هذه وتسجيل بإدارة المتعلقة المسؤوليات
 أسماء بتسجيل المتعلقة المنازعات تسوية آليات وتطوير وضع .سماءاأل هذه لتسجيل -الهيئة عن

 لتطبيق والدولية، واإلقليمية، المحلية، الهيئات مع التعاون  .التقاضي إجراءات عن بعيدا   النطاق
                                                           

 Palestinian National Internet Naming "تحت عنوان وقع الهيئة باللغة اإلنجليزية منشور على م هذا النظام 267

Authority Bylaws"،  :حيث يمكن اإلطالع عليه بالدخول إلى الرابط التالي-.ps/pnina/thehttp://www.pnina

organization/ ،(3/2/3032زيارة بتاريخ  آخر.) 

268 See: Art. (38) of Palestinian National Internet Naming Authority Bylaws. 
269 See: Art. (2.b)، Ibid. 

 .30/8/3230بتاريخ  ، مقابلة(PANINAالفلسطينية لمسميات اإلنترنت ) الوطنية موظف لدى الهيئة :ومانتبهاء  270

http://www.pnina.ps/pnina/the-organization/
http://www.pnina.ps/pnina/the-organization/
http://www.pnina.ps/pnina/the-organization/
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 لمؤسساتا لدى فلسطين مثيلت. النطاق أسماء إدارة في العالمية والممارسات األساليب أفضل
 .271(الهيئة عمل) بعملها يتعلق فيما ،الدولية

 تسجيل وطريقة والقواعد، السياسات، تحديدإلى تحقيق التالي:  وتهدف الهيئة من خالل وجودها
 عنه المتفرعة المجاالت ضمن أو مباشر بشكل لالنترنت الفلسطيني النطاق ضمن النطاق أسماء

 وحل النزاعات فض ياتآل تطوير. المعتمدين لمسجلينا مع التعاقد ."(ps.)النطاق الفلسطيني "
 ،القضاء إلى المحالة الحاالت وتقليل ،الفكرية الملكية وحقوق  النطاقات أسماءب المتعلقة المشاكل
 إدارة في العالمية الممارسات أفضل مع للتطابق العالمية المنظمات مع اتصال على والبقاء

 آمنة بطريقة الهيئة في النطاقات تسجيل بيانات بقاعدة اظحتفاال. الوطنية النطاقات الفلسطينية
قواعد  خدمة خالل من المسجلة سماءباأل يتعلق فيما المعلومات توفير. عليها عتماداال ويمكن
 ،االتصاالت جميع دارةإ. الخصوصية لحماية المتبعة الدولية المعايير مع يتماشى بما البيانات

 .272التسجيل بعملية المتعلقة والفنية ،والمالية ،اإلدارية والشؤون  ،والمعامالت

 اللوائح واألنظمة: .ث

 عن طريق مجلس إدارة النطاق أسماءتصدر اللوائح واألنظمة التي تحكم وتنظم عملية تسجيل 
 إذا قرر ( يوما  من تاريخ نشرها على موقع الهيئة، إال20، وتكون قابلة للتطبيق بعد )273الهيئة

يملك مجلس اإلدارة وحدة الحق في تعديلها أو إلغائها وذلك بقرار مجلس اإلدارة خالف ذلك. و 
 .  274جلس اإلدارةصادر عن أغلبية أعضاء 

 

                                                           
271 See: Art. (4.2), Ibid. 
272 See: Art. (4.3), Ibid. 
273 See: Art. (63), Ibid. 
274 See: Art. (61), Ibid. 

وتجدر المالحظة، أنه تم وضع هذه اللوائح واألنظمة، بعد إلقاء نظرة شاملة على اللوائح واألنظمة في القواعد الشبيهة، مثل: 
مرجع ن هذه القواعد، انظر: بهاء تومان: البريطانية وغيرها م Nominetسة البلجيكي، وقواعد مؤس Cepaniقواعد مركز 

 سابق.
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 مجلس إدارة الهيئة: .ج

 سيتم توضيح أهم النقاط الرئيسية المتعلقة بمجلس إدارة الهيئة، على النحو التالي:

الحكومية وغير الحكومية  يمثلون القطاعات يتكون مجلس إدارة الهيئة من اثنا عشر عضوا  : 3
ترشيح ممثلين عنهم لدى وزارة  . وعلى أعضاء مجلس اإلدارة275)الخاصة( المشار إليها سالفا

بتعين رئيس  بإصدار قرار يقضي االتصاالتوتكنولوجيا المعلومات، حيث سيقوم وزير  االتصاالت
أن  ويالحظ هنا ن.والحصول على موافقة مجلس الوزراء على هذا التعي وأعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة هم ممثلين عن القطاع العام والخاص، بمعنى، على سبيل المثال: رئيس 
نما ممثل عن الوزارة ... شخصيا   االتصاالتمجلس اإلدارة، ال يكون وزير   .276وا 

يجب على المؤسسة  ثالث سنوات، وفي نهاية هذه المدةهي  مدة العضوية في مجلس اإلدارة: 3
بدال منه، حيث يبقى العضو  آخرترشيح عضو  و المنتهية مدة عضويته القانونيةي يمثلها العضالت

 .277آخرالسابق في مكانه ريثما يتم ترشيح عضو 

متابعة من أجل  عداد خطة عمل للهيئةإ القيام بالمهام التالية:  : يقع على عاتق مجلس اإلدارة2
لوائح الموافقة على النظام الداخلي وال. مسبقا السياسة العامة المحدد لهانشطتها ضمن نطاق أ

جراءات التنفيذية  وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية( االتصاالت)وزارة  وتقديمها للوزارة الهيئة وا 
. نشطتهاأة والمطلوبة لتطوير عمل الهيئة و الموافقة على الخطط والبرامج الالزم. للموافقة عليها

تعيين المدير التنفيذي النطاق.  أسماءتحديد رسوم تسجيل  .فهاهداأ دارة عمل الهيئة وتحقيق إ
تمثيل الهيئة  وتحديد رواتبهم ومهامهم وتقييم عملهم. ،-الهيئة الحتياجاتتبعا  - موظفي الهيئةو 
مناقشة الميزانية . نشطة الهيئةأ نعداد التقرير السنوي عإ  مام المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.أ

                                                           
الوطني )عضو(، وزارة  االقتصادالتخطيط )عضو(، وزارة  وزارةوتكنولوجيا المعلومات )رئيسا(،  االتصاالتهم: وزارة  275

ضوين(، جمعية تقنية المعلومات )عضو(، المالية )عضو(، وزارة التعليم والتعليم العالي )عضو(، مقدمي خدمة اإلنترنت )ع
 )عضو(، انظر:  الفلسطينيينالفلسطينية )عضو(، نقابة المحاميين  االتصاالتمجتمع اإلنترنت المحلي )عضوين(، شركة 

Art. (1), Ibid. 
276 See: Art. (2.c),Ibid. 
277 See: Art. (6), Ibid.  
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يم الموارد والدعم المالي تقد .للهيئةقرار الموازنة العامة السنوية ا  ات الختامية، و المقترحة، والحساب
 .278للهيئة

أن يكون فلسطيني مقيم في : ةأن تتوافر فيه الشروط التالي يشترط في عضو مجلس اإلدارة :4
حكم لم يصدر بحقه أي فلسطين؛ أن تكون لديه المعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلنترنت؛ 

معروف بحسن السير أو أدين بأية جريمة أخرى؛  جريمة مخلة بالشرف واألمانة بارتكابه إدانة
والسياسات واألنظمة التنفيذية التي  جراءات الداخلية للهيئةواإلبالنظام  بااللتزاموالسلوك؛ أن يتعهد 

 .  279الحقاعنها قد تصدر 

فقدان أحد الشروط  .الوفاة .االستقالةلية: : يفقد عضو مجلس اإلدارة عضويته، في الحاالت التا2
ع األحوال، إذا فقد العضو عضويته، يجب على المؤسسة التي المبينة في الفقرة السابقة. وفي جمي

بناء على  بوعين من تاريخ فقد العضو عضويتهخالل أس بدال منه، وذلك آخرترشيح عضو  يمثلها
 .280طلب من مجلس اإلدارة

 281ينتخب بشكل سري من قبل مجلس اإلدارة بكامل نصابه تنفيذي لمجلس اإلدارة جهاز: 4
، 284، أمين الصندوق 283، نائب الرئيس282اإلدارة والجهاز التنفيذي مجلسرئيس  :ويتكون من

 .285السكرتير

                                                           
278 See: Art. (10.a),Ibid. 
279 See: Art. (2), Ibid.  
280 See: Art. (2), Ibid.  

اإلشراف على جميع األعمال التنفيذية للهيئة. اإلشراف على تقارير الهيئة تنحصر مهام المجلس التنفيذي بالتالي:  281
النفقات العاجلة والتي تم استبعادها من  اعتماد. اإلدارةوالموافقة عليها. إعداد وتقديم الموازنة المالية للعام القادم لمجلس 

، اإلدارةأو رئيس مجلس  االتصاالتالمسائل ذات الصلة بنطاق عمل الهيئة، والتي قدمها وزير  استعراضنة العامة. المواز 
 انظر: 

Art. (11), Ibid. 
جنب توقيع  إلىتوقيع شيكات الهيئة والتفويض المالي جنبا  بالتالي: مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذيتنحصر مهام رئيس  282

مجلس اإلدارة. اإلشراف والمتابعة اليومية  اجتماعاتبعة أداء الجهاز التنفيذي. متابعة إعداد جدول أعمال أمين الصندوق. متا
 .Art. (12.1). Ibid، انظر: لعمل الهيئة. تقديم تقارير دورية للوزير المختص )وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 .Art. (12.2). Ibidلملقاة على عاتق الرئيس، في حال غيابه، انظر: نائب الرئيس، بالقيام بكافة المهام اتنحصر مهام  283

إلى  جنبا تدوين سجالت الهيئة المالية. توقيع الشيكات والوثائق المالية األخرى أمين الصندوق بالتالي:  تنحصر مهام 284
 اإلدارة، انظر: ، وذلك لمجلس مالي للهيئة. تقديم التقرير المالي السنوي بخصوص الوضع الاإلدارةجانب توقيع رئيس مجلس 

Art. (12.2), Ibid. 
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 المدير التنفيذي للهيئة: .ح

ف شرااإلالتنظيم، و بالتالي:  مهامهوتنحصر  عين المدير التنفيذي للهيئة بقرار من مجلس اإلدارةي
دارة عندما يطلب مجلس اإل جتماعاتاالمشاركة في المصادر البشرية للهيئة. و  على العمل اليومي

. تقديم تقارير شهرية عن أعمال على قرارات المجلس ذلك، وال يكون له الحق في التصويت همن
ل عن ك المسئولو النطاق،  أسماءالهيئة لمجلس اإلدارة. إدارة األنشطة اليومية لمركز تسجيل 

 .286سماءنشطة ذات العالقة بتسجيل هذه األاأل

نما  سماءالنطاق بتسجيل هذه األ أسماءغالبا ، ال تقوم سلطات تسجيل و  من خاللها مباشرة، وا 
تفوض غيرها من الشركات لتقوم بإجراءات التسجيل الرسمية، ولكي تتم عملية التسجيل على أكمل 

 .إتباعهاوجه، هناك إجراءات معينة يجب 

والتسجيلية  ،والمالية ،والتقنية ،تتولى هيئة بنينا اإلشراف على جميع األمور الفنية ،لسطينففي ف
وقد فوضت  ،287فلسطين.و falasteen.و ps. االمتداداتالعلوي الوطني الفلسطيني ذات  للنطاق

وجعلت هذا  ،288النطاق التي تملك صالحية لتسجيلها أسماءشركة فلسطينية وأجنبية لتسجيل  22

                                                           
 

جدول أعمال اجتماعات  عدادإ مداوالت ومشاورات مجلس اإلدارة. تير المجلس بالتالي: إعداد محاضر سكر تنحصر مهام  285
مجلس اإلدارة. دعوة أعضاء مجلس اإلدارة عن طريق الكتابة لهم لحضور االجتماع. الحفاظ على سجالت ووثائق 

وا عداد التقارير عنها. إبالغ أعضاء مجلس  ،في سجالت خاصة. متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس اإلدارة ماعاتاالجت
 عن القرارات والتوصيات. القيام بأية مهمة يكلفه بها مجلس اإلدارة، أو رئيس المجلس، انظر:  واألطراف المعنية اإلدارة

Ibid., Art. (12.3) 
286 See: Art. (31), Ibid. 

 ,com.ps  , edu.ps, gov.ps,.net.ps, plo.ps.) عدد من النطاقات الفرعية التالية: (ps.(يندرج تحت النطاق  287
.org.ps ,.sec.ps) حيث فرقت الهيئة بين نوعين من التسجيل، بالنسبة للمؤسسات التعليمية ومؤسسات السلطة الوطنية ،

من خالل مركز  sec.ps, edu.ps, plo.ps,  gov.psتسجيل النطاق التالية:  الفلسطينية بما فيها األجهزة األمنية، يتم
أو من خالل طلب مكتوب يسلم  ،إلكترونيا إما ،تصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينيالحاسوب الحكومي التابع لوزارة اال
ويتم هذا  ،عتمدين من قبل هيئة بنيناتسجل لدى المسجلين الم com.ps، net.ps، org.psللمركز، أما باقي النطاقات مثل: 

 ".؟أسئلة شائعة، السؤال الرابع تحت عنوان "ما نوع المجال الذي يمكنني تسجيلههيئة بنينا: التسجيل إلكترونيا، انظر: 

ن من قبل هيئة بنينا منشورة على الرابط التالي: ين المفوضيقائمة المسجل 288
list-http://www.pnina.ps/ar/registrars/registrars/، (3/2/3032زيارة بتاريخ  آخر.) 

http://www.pnina.ps/ar/registrars/registrars-list/
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حيث أنها لم تشترط أن  ،ي ومن أي دولة كاناعتبار يل مفتوحا أمام أي شخص طبيعي أو جالتس
 .289يكون طالب التسجيل للنطاقات الفلسطينية فلسطيني

نطاقات العلوية البلجيكية ذات ال أسماءتسجيل  DNs Belgiumتتولى منظمة  ،وفي بلجيكا   
وضت هذه المنظمة ما يزيد على وقد ف ،Brussels.be ،.bevlaanderen  290 ،متداداتاال

وذلك بموجب عقد أبرم بين هذه الشركات  ،النطاقات المذكورة أعاله أسماءشركة لتسجيل  320
ي من اعتبار جيل أمام أي شخص طبيعي أو وهذه النطاقات متاحة للتس ،DNs Belgiumومنظمة 

 .291أي دولة في العالم

 الية:اإلجراءات الت إتباعالنطاق يجب  اسموعند تسجيل 

 النطاق المرغوب تسجيله اسمختيار االفرع األول: 

 أسماءكون كل  ،هييوهذا شرط بد ،اوفريد االنطاق المطلوب تسجيله مميز  اسميجب أن يكون 
ويعود السبب في ذلك؛  ،نطاق اسمابل من المستحيل أن يتطابق  ،النطاق فريدة ومن غير الممكن

 ،لنظام التصنيف الذي تخضع له العالمات التجارية أن شبكة اإلنترنت ليس لديها ميزة مشابهة
حيث أنه  ،سماءبسبب تفرد هذه األ ،والوارد في اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات

ومن جهة  ،من جهة أقل جاذبية سماءنطاق واحد ألصبحت هذه األ اسمسمح بتسجيل أكثر من  لو
ت في تحديد الموقع المرغوب في الوصول وجود صعوبة على متصفحي شبكة اإلنترن أخرى 
 .292إليه

                                                           
نص المادة  ؛وطريقتها (psنترنت ).ت تحت المجال الفلسطيني لإلتسجيل النطاقا ( من سياسة2/3نص المادة ) :انظر 289
 العلوي العربي الفلسطيني ).فلسطين(. النطاقات ضمن النطاق أسماء( من الئحة تسجيل 3/3)

 3000عام  be.هذه االمتدادات متاحة للتسجيل على أساس قاعدة "القادمون أوال، مخدومون أوال"، وقد تم اعتماد االمتداد  290
، للتفصيل حول هذه االمتدادات ادخل إلى الرابط التالي: 3034عام  brussels ،.vlaanderen.واالمتدادات 

http://www.dnsbelgium.be/en/products (.2/2/3032، )آخر زيارة بتاريخ 

، منشورة على الرابط التالي: DNs Belgiumقائمة المسجلين المفوضين من قبل منظمة  291
registrar#/list-name/find-http://www.dnsbelgium.be/en/domain/ (.2/2/3032، )آخر زيارة بتاريخ 

292 Henry M. Abromson: The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: Will 

Alternative Dispute Resolution Succeed Where the Courts Have Not? A Proposed Solution 

to an Imperfect System, p.23, Available at: 

http://www.dnsbelgium.be/en/products
http://www.dnsbelgium.be/en/products
http://www.dnsbelgium.be/en/domain-name/find-registrar#/list/
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من خالل الدخول إلى قواعد بيانات  ،اوأنه ما زال متاح ،سميمكن التأكد من عدم تسجيل هذا االو 
(Whois)، ختيار أحد المسجلين المعتمدين سواء من قبل هيئة بنينا ايجب  ،وبعد التأكد من ذلك

 لديه. سملتسجيل اال DNs Belgiumأو منظمة 

 تتمثل بالتالي: ،يجب أن تتوافر فيه شروط ومتطلبات تقنية معينة ،المطلوب تسجيله سمواال

تكون األحرف  ويجب أن ،حرف 34أحرف إلى  2النطاق الواحد من  اسمأوال. يجب أن يتكون 
 .293(0-a) (z-9ضمن المجموعات التالية ) سموالرموز المكونة لال

شترطت في الشروط واألحكام االتي و  ،DNs Belgiumشترطته منظمة اوهذا على خالف ما 
 اثنينعن  سمبأن ال تقل عدد حروف هذا اال ،be.)النطاق المنتهية ب ) أسماءالمتعلقة بتسجيل 

 .294حرفا 42وال تزيد عن 

نما تم تدويل هذه األ ،النطاق من حروف التينية فقط أسماءولم تعد تتكون  النطاق  أسماء) سماءوا 
ما  ،وعليه ليابانية والروسية وغيرهالوجود لغات متعددة كالعربية والصينية وا ( نظراIDNsالدولية 

 النطاق؟ أسماءالمقصود بتدويل 

نطاق تتضمن  أسماء هي :(IDNsالنطاق الدولية ) أسماءالنطاق أو ما يعرف ب أسماءتدويل 
كرة هذا النوع من وترجع ف ،الخ...أو الصينية ،أو الهندية ،كالحروف العربية ،غير التينية احروف

وذلك خالل  ،النطاقات إلى مراحل تطور شبكة اإلنترنت خالل فترة السبعينات من القرن العشرين
حيث كانت الحروف المتوفرة للتسجيل  ،اللغات والنصوص استخداممناقشات أجريت حول مدى 

                                                           
 
 http://pegasus.rutgers.edu/~rcrlj/articlespdf/abromson.pdf,  (visited on May. 3 2015). 

نص و  ،(psتحت المجال الفلسطيني لالنترنت ). وطريقته النطاقاتتسجيل  ( من سياسةa/2/30المادة ) انظر: نص 293
، ويالحظ أن هذه األخيرة النطاقات ضمن النطاق العلوي العربي الفلسطيني ).فلسطين( أسماء( من الئحة تسجيل 7/3المادة )

 النطاق. اسمالتي يتكون منها  تبين الحد األعلى لعدد الحروفلم 
294 See: Art. (2) Of Terms and Conditions for Domain Name Registrations Under The “.be” 

Domain. 

http://pegasus.rutgers.edu/~rcrlj/articlespdf/abromson.pdf
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ان أطلق فريق هندسة شبكة اإلنترنت التابع لأليك 3002وفي عام  .ASCll295مقتصرة على 
وهذه المعايير  ،IDNs( والتي يشار إليها ب RFC 3492، FRC 3491، FRC 3490معايير )

 .296فعاال IDNsتساعد في تقديم اإلرشادات الضرورية التي تجعل من 

النطاق  اسمويقوم بتحويل سالسل  ،ASCll( التعامل مع حروف غير IDNsويسهل بروتوكول )
وتعزى أهمية بروتوكول  ،ASCllنطاق  سماءأإلى ملصقات  ASCllالمكون من حروف غير 

(IDNs)،  اللغة الالتينية التي  استخدامشبكة اإلنترنت الذين يصعب عليهم للتزايد الكبير لمستخدمي
من مستخدمي شبكة اإلنترنت ليسوا من بين المتحدثين  %40حيث أن  ،ASCllتكتب بحروف 

إضافة إلى أنه يسهل تصفح شبكة  ،اإلنترنتباللغة اإلنجليزية التي تعتبر اللغة السائدة لشبكة 
 .297لى الدعايات واإلعالنات بلغتهم أيضاإلية المحلية لمستخدميها والوصول اإلنترنت باللغة األص

ال تختلف عن تلك المطلوب  ،(IDNsالنطاق الدولية ) أسماءوالشروط التقنية الواجب توافرها في 
التيني في حال كان هذا الغير أنه يشرط في المقطع بخالف  ،النطاق الالتينية أسماءي توافرها ف

 .298أن يكون مقابال للحروف الالتينية ،لغة أخرى خالف الالتينية ةالمقطع باللغة العربية أو أي

 ،تهو نهايأ سماالعلى أن ال تكون في بداية  ،سماء( في هذه األ-الشرطة ) استخدامثانيا. يمكن 
 .299اليتينشرطتين متت سموأن ال يتضمن هذا اال

                                                           
: هي الرمز المعياري األمريكي لتبادل المعلومات، وهي لغة ترميز رقمية شائعة ألجهزة الحاسوب وغيرها ASCllحروف  295

واألرقام  سماءنترنت لألالنطاق الدولية، شركة اإل أسماء: IDNsمن األجهزة التي تعمل بنظام النص، انظر: هل تعرف 
 ، مقال منشور على الرابط التالي:3002(، األيكانالمخصصة )

 ar.pdf-oct09-track-fast-idn-https://www.icann.org/en/system/files/files/factsheet آخر زيارة بتاريخ( ،
4/5/3032.) 

 مرجع سابق.: IDNsانظر: هل تعرف  296

 مرجع سابق.: IDNsانظر: هل تعرف  297

 ؛علوي العربي الفلسطيني ).فلسطين(النطاقات ضمن النطاق ال أسماء( من الئحة تسجيل 7/2انظر: المادة ) 298
Cepani: Valid Domain Name,DNs Belgium, Available at: 

http://www.dnsbelgium.be/en/domain-name/valid-domain-name, (visited on May. 4 2015). 
أما ، لوي العربي الفلسطيني ).فلسطين(النطاقات ضمن النطاق الع أسماء( من الئحة تسجيل 7/4نص المادة ) :انظر 299

(، يالحظ أنها لم ps.نترنت )اقات تحت المجال الفلسطيني لإلتسجيل النط قتها( من سياسة وطريb/2/30المادة )نص 
 .ين متتاليتينتطنع تسجيل األسماء التي تتضمن شر لى مإتتضمن ما يشير 

https://www.icann.org/en/system/files/files/factsheet-idn-fast-track-oct09-ar.pdf
http://www.dnsbelgium.be/en/domain-name/valid-domain-name
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مخدومين  ،النطاق التي سجلت على أساس )قاعدة القادمون أوال أسماءثالثا. ال يقبل تسجيل 
ي وضعت خارج الدعم أو في حالة النطاق التي هي تحت المراقبة أو الت أسماءو  ،300أوال(
 .302أو في حالة التعليق 301نتظاراال

التي هي تحت المراقبة أو التي  النطاق أسماءويرى الباحث ضرورة توضيح المصطلحات التالية: 
 التي أخذت بها هيئة بنينا فقط، ،أو في حالة التعليق ،نتظارأو في حالة اال ،وضعت خارج الدعم

 وذلك على النحو التالي:

 النطاق تحت المراقبة اسم. وضع أ

حيث تقوم منظمة  ،النطاق اسمنتهت صالحية افي حال  ،النطاق تحت المراقبة اسميتم وضع 
DNs Belgium  أو فسخ تسجيل  انتهاء( يوم بعد 40النطاق في هذه الحالة لمدة ) اسمبوضع

هي صالحيته إعادة تسجيله في حال المنت سميمكن لصاحب هذا اال ،ل هذه المدةوخال ،النطاق اسم
أو إعادته لوضعه األصلي )أي إعادة تفعيله( في حال تم فسخ التسجيل ألي  ،نتهت مدة التسجيلا

وفي حال  ،فع رسوم إعادة التفعيلوذلك بناء على طلب يقدم للمسجل المعتمد؛ شريطة د ،سبب كان
ويمكن ألي  ،فإنه يصبح متاحا للجمهور ،سم( ولم يتم إعادة تفعيل هذا اال40)نتهت هذه الفترة ا

 .303شخص تسجيله

نما أخذت بمصطلح "حا  ،لة تجميد"ولم تطلق هيئة بنينا على هذه الحالة مصطلح "تحت المراقبة" وا 
( 20بوضعه في حالة تجميد لمدة ) ،النطاق اسمنتهت صالحية اينا في حال حيث تقوم هيئة بن

                                                           
 
See: Art. (2) Of Terms and Conditions for Domain Name Registrations Under The “.be” 

Domain. 
 النطاقات ضمن النطاق العلوي العربي الفلسطيني ).فلسطين(. أسماءمن الئحة تسجيل  7/8: نص المادة انظر 300

See: Art. (2) Of Terms and Conditions for Domain Name Registrations Under The “.be” 

Domain. 

 ،ي من هذا المبحث تحت عنوان "قاعدة القادمون أوالفي المطلب الثان ،مخدومين أوال" ،سيدرس الباحث قاعدة "القادمون أوال
 مخدومين أوال".

301 See: Art. (2) Of Terms and Conditions for Domain Name Registrations Under The “.be” 

Domain. 
 النطاقات ضمن النطاق العلوي العربي الفلسطيني ).فلسطين(. أسماءمن الئحة تسجيل  )33)المادة  : نصانظر 302

303 See: Art. (3/d) Of Terms and Conditions for Domain Name Registrations Under The “.be” 

Domain. 
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كما وال يمكن  ،تسجيلهلآلخرين وال يمكن  ،النطاق غير فعال اسموخالل هذه المدة يصبح  ،يوما
ألنه  ،نتهائهااقبل صاحبه خالل هذه المدة وقبل  لكن يمكن إعادة تسجيله من ،التعديل على بياناته

 .304لتسجيله خرينلآل افإنه يصبح متاح ،سمولم يتم تجديد تسجل هذا اال ،نتهائهاافي حال 

نما يتم ذلك خالل لحظات ،النطاق ال يحتاج لوقت طويل اسمأن إعادة تسجيل  ،يرى الباحثو   ،وا 
 هي مدد مناسبة.  ،والمدد سالفة الذكر

 النطاق خارج الدعم اسمب. وضع 

تفاقية المبرمة بين المنظمة أو الهيئة المفوضة نتهت االاال نطاق "خارج الدعم" في حال اسميوضع 
حيث تقوم بوضع  ،هذه الحالة DNs Belgiumوقد عالجت منظمة  ،النطاق أسماءلغيرها بتسجيل 

الذي  ،تفاقية المبرمة بينها وبين المسجل المعتمدنتهت االافي حال  ،النطاق "خارج الدعم" اسم
 في المنظمة هذه على ويجب ،النطاق أسماء بتسجيل قبلها من مفوض األخير هذا كان بموجبها

 المبين ياإللكترون بريده عنوان على رسالة إرسال خالل من النطاق اسم صاحب عالمإ  ،الحالة هذه
 مسجل باختيار يقوم حتى ،305الدعم" "خارج حالة في وضع قد نطاقه اسم أن ،البيانات قواعد في

 إعالمه تاريخ من واحد شهر خالل وذلك ،لديها المعتمدين المسجلين قائمة ضمن دجدي معتمد
ذا ،ذلكب  حقه انتهاء ذلك على يترتب فإنه ،لنطاقه جديد مسجل ختياراب المدة هذه خالل يقم لم وا 
نما ،للجمهور امتاح يصبح ال لكن ،نتهائها بعد سماال هذا استخدامب  ثالثة لمدة الدعم" "خارج يبقى وا 

 نتهاءا بعد شهرين أو جديد مسجل ختيارا بضرورة النطاق اسم صاحب مةالمنظ إشعار بعد أشهر
 األخير هذا عاتق على يقع فإنه ،اجديد مسجال النطاق اسم صاحب ختارا حال وفي ،التسجيل
 المسجل يصبح ألن هتدعو  التي األسباب هي ما ،فيه يبين للمنظمة طلب إرسال الجديد( )المسجل
ذا ،النطاق اسم لصاحب الجديد  ،لديها مسجال عتمادها  وتم ،المسجل هذا طلب المنظمة قبلت وا 

                                                           
 ،نترنتفي المجال الفلسطيني لإل تهأو صيان هأو تسجيلاسم نطاق ختيار الخطوات التي يجب أن تتبع الهيئة بنينا: : انظر 304
 النطاق. اسم، تجميد فحص نطاقك الجديد بمجرد إعالمك من المسجل والهيئةا

305 See: Art. (3/f) Of Terms and Conditions for Domain Name Registrations Under The “.be” 

Domain. 
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 نتهىا قد أنه حال في ،نطاقه اسم تسجيل ستعادةا في الحق النطاق اسم لصاحب عندئذ سيكون 
 .306تسجيله

DNs  منظمة به أخذت الذي المصطلح بذات تأخذ لم لكنها ،المسألة هذه بنينا هيئة عالجت وقد
iumBelg، نما  بين مةالمبر  تفاقيةاال نتهتا حال في أنه حيث ،التجميد" "حالة بمصطلح أخذت وا 
 قبل من امعتمد يعد لم مسجلة بأن النطاق اسم صاحب يعلم ،النطاق سمال المعتمد والمسجل الهيئة
 أنه ،ذلك على ويترتب ،المعتمد المسجل هي الهيئة أن (WHOIS) بيانات قواعد أشارت إذا الهيئة

 وقام ،خرآ امعتمد مسجال وجد إذا إال ،جديدة لسنة نطاقه تجديد ،سمالا هذا صاحب يستطيع ال
 لمدة تجميد" "حالة في النطاق اسم بوضع الهيئة تقوم ،بذلك يقم لم حال وفي ،إليه التسجيل بتحويل

 .307بحذفه ستقوم ذلك وبعد ،النطاق اسم تسجيل نتهاءا تاريخ من ايوم (20)

 من يمكن تيال واألمثل األفضل الوسيلة (WHOIS) بيانات قواعد تعتبر هل ،هنا حثالبا لءويتسا
 كان أم ،المعتمد والمسجل الهيئة بين التسجيل تفاقيةا نتهاءاب النطاق اسم صاحب يعلم أن خاللها
 رسالة بإرسال والمتمثلة ،Belgium DNs منظمة بها أخذت التي الوسيلة ذات إتباع الهيئة على
 مع التسجيل تفاقيةا نتهاءاب النطاق اسم صاحب إعالم خاللها من يتم اإللكتروني ريدالب عبر

 المعتمد؟ المسجل

 إعالم وسيلة (WHOIS) بيانات قواعد اعتبار األحوال من حال ةأي في يمكن ال ،الباحث برأي
 صاحب حق سقوط عليها يترتب التي الخطيرة الحاالت في خصوصا ،النطاق أسماء ألصحاب

 ،كافية تكون  ال الحاالت هذه مثل في إعالم كوسيلة اإللكتروني البريد وحتى ،نطاقه في النطاق اسم
 رقم على النطاق اسم بصاحب تصالاال مثال: ،إليها افةمض أخرى  وسائل إلى اللجوء يجب بل

 الشخصي. هاتفه

 

                                                           
306 See: Art. (3/b) Of Terms and Conditions for Domain Name Registrations Under The “.be” 

Domain. 
 ،لإلنترنت نطاق في المجال الفلسطيني اسمالختيار أو تسجيل أو صيانة  الخطوات التي يجب أن تتبع هيئة بنينا: :انظر 307

 .لتجديد لمدة عام واحد أو أكثرلالنطاقات قابلة  ، أسماءخرنطاق من مسجل آل اسمخطوات نقل 
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 نتظاراال  حالة في النطاق اسم وضع ج.

 أسماء بتسجيل المكلفة الهيئة أو المنظمة إعالم جردبم نتظار"اال "حالة في النطاق اسم يوضع
 )السياسة داريةإ أو قضائية إجراءات بمباشرة ،التسجيل بهذا للقيام لغيرها والمفوضة النطاق

 هذه 309بنينا وهيئة Belgium DNs308 منظمة من كل عالجت وقد ،النطاق اسمب تتعلق الموحدة(
 هذه في سماال هذا بوضع تقوم فإنها ،إدارية أو ةقضائي إجراءات بوجود علمها فبمجرد ،المسألة
أو إيقافه  خرينويترتب على ذلك عدم إمكانية تحويله لآل ،ء هذه اإلجراءاتنتهااحتى  وذلك ،الحالة

 ،خالفه وكل ذلك ما لم يقرر ،كما وال يمكن التعديل على بيانات ومعلومات صاحبه ،أو إلغائه
 ه.استخدامفي ستمرار من اال سمالإمكانية صاحب هذا ا ،ثنى من ذلكويست

خصوصا أن المدعى عليه في أغلب  ،هذه الحالة مفيدة جدا بالنسبة للمشتكي ،برأي الباحث
أو  هذه اإلجراءات ومحاولة منه لتجنب ،اريةاألحيان بمجرد علمه بوجود إجراءات قضائية أو إد

 ،لغيره سمم بنقل ملكية هذا االأو يقو  ،النطاق اسمر تفاصيل تسجيل يإما أن يقوم بتغي ،تأخيرها
يستطيع  يقطع الطريق على المدعى عليه سيء النية الذي ال ،في هذه الحالة سمووضع هذا اال

 .310ه ليس أكثر من ذلكاستخدامستمرار في ستثناء االاب ،سمإجراء أي تصرف في هذا اال

 النطاق اسم تعليق د.

 عليها نصت معينة حاالت في ،الحالة هذه لىإ ءاللجو  يتم حيث ،بنينا هيئة فقط الحالة بهذه أخذت
حيث جاءت  ،النطاقات ضمن النطاق العلوي العربي الفلسطيني ).فلسطين( أسماءالئحة تسجيل 

 من اأي أن الهيئة لدى ثبت إذا. a" 311هذه الحاالت على سبيل الحصر وهي على النحو التالي
 يوفر لم إذا .b ،محدثة غير أو ةدقيق غير أو صحيحة غير المسجل من المقدمة المعلومات

                                                           
308 See: Art. (3/c) and (10/j) Of Terms and Conditions for Domain Name Registrations Under 

The “.be” Domain. 
جراءاته االعتراض قواعد الئحة( 4/8انظر: نص المادة ) 309  هيئة موقع على منشورة الفلسطينية، النطاقات أسماء على وا 
 بتاريخ زيارة آخر) ،/resolution-http://www.pnina.ps/ar/domains/dispute التالي: الرابط على بنينا
7/5/3032.) 

 :انظر، للمزيد من التفصيل بشأنها، (flight-Cyber)التهرب اإللكتروني تعرف هذه الحالة ب 310
Wipo Case No. D2006-0917,Wipo Case No. D2000-0683,Wipo Case No. D2009-1071. 

 ي العربي الفلسطيني ).فلسطين(.النطاقات ضمن النطاق العلو  أسماء( من الئحة تسجيل 33/3المادة ) : نصانظر 311

http://www.pnina.ps/ar/domains/dispute-resolution/
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 لم إذا .d ،صحيح بشكل النطاق اسم استضافة تتم لم إذا .c ،الهيئة تطلبها التي الوثائق المسجل
 المسجل أخفق إذا .e ،الهيئة المالية المستحقات أو الرسوم بسداد المعتمد المسجل أو المسجل يقم
 بعد التسجيل معلومات بتأكيد المسجل يقم لم إذا .f ،النطاق اسم تجديد في المعتمد المسجل أو

 ،خدمة بطلب أو نطاق اسمب يتعلق فيما مقدم اعتراض بقبول الهيئة قامت إذا .g ،ذلك الهيئة طلب
h. قضائية جهة ةأي ذلك في بما ،مختصة فلسطينية حكومية جهة من أمرا   الهيئة تلقت إذا، i. إذا 

 يعد هاستخدام أو النطاق اسم تسجيل أن يفيد معنوي  أو طبيعي شخص أي من إشعارا   الهيئة تلقت
 كان إذا .j ،ذلك صحة وثبت ،تنظيمية أو حكومية جهة أي عن صادرة الئحة أو لنظام مخالفا  

 حماية بهدف تعليقه، أو قائم نطاق اسم حذف أو النطاق اسم أو الخدمة طلب أو المسجل
 .”معقول آخر سبب ألي أو العامة المصلحة

 ئةالهي تقوم أن :ىاألول الحالة ،حالتين في النطاق اسم بتعليق الهيئة قبل من الصادر ارر الق ويلغى
 الحالة أما ،ذلك إلى أدت التي األسباب زالت حال في النطاق اسم تعليق بإلغاء ذاتها تلقاء من

 هذا لغاءإ في الحقا رغبته عن وأعلن ،النطاق اسم صاحب طلب على بناء التعليق كان إذا الثانية:
 ةأي لتقديم هاستخدام إمكانية وعدم ،للتسجيل قابليته عدم ،سماال هذا تعليق على ويترتب ،312التعليق
 تبقى ،نطاقه اسم تعليق تم الذي النطاق اسم صاحب معلومات أن إال ،اإلنترنت شبكة على خدمة
  .313النطاق اسم تعليق فترة طول (Whois) المسجلين معلومات خدمة على للجمهور متاحة

 الهيئة على بيج التي الزمنية المدة تحدد لم ،أعاله المذكورة (33) المادة أن ،هنا الباحث ويالحظ
 قبل من -أمامها– القرار بهذا الطعن يمكن كان إذا وما ،بقرارها النطاق اسم صاحب إعالم خاللها
 قواعد الئحة في معالجتها تم األخيرة المسألة أن رغم الباحث ويرى  ،ال أم النطاق اسم صاحب

جراءات االعتراض  (3/3/3) المادة نص التحديد وجه وعلى ،الفلسطينية النطاقات أسماء على هوا 
جراءاته االعتراض قواعد الئحة ذات من  لتنفيذ الهيئة ختصاصا "يتحدد أنه على تنص والتي ،وا 
 حاالتال من بأي يتعلق االعتراض موضوع كان إذا اعتراض، أي في النظر في الالئحة هذه

 لم الزمنية المدة مسألة أن إال ،الهيئة" عن صادر قرار أي على االعتراض يكون  أن .3" التالية:
                                                           

 فلسطين(. لنطاق العلوي العربي الفلسطيني )النطاقات ضمن ا أسماءالئحة تسجيل  من (12/4) المادة نص :انظر 312

 فلسطين(. لنطاق العلوي العربي الفلسطيني )النطاقات ضمن ا أسماءالئحة تسجيل  من (33/2) المادة نص :انظر 313
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 الباحث يعتبرها لماذا التساؤل يتم أن ويمكن ،بنينا هيئة فيها وقعت قد مشكلة وهذه ،تحديدها يتم
 كان حال في اماتم يختلف لهيئةا قرارات على االعتراض ألن بسيط؛ ذلك على الجواب إن مشكلة؟

 بمدة التقيد دون  ،وقت أي في تقديمه يتم أن يمكن والذي ،النطاق اسم تسجيل على االعتراض
      سنوات. عدة أو سنة بعد لو حتى معينة

 الفلسطيني؟ القضاء مامأ الهيئة قرارات في الطعن إمكانية مدى عن هنا، التساؤل ويمكن

جراءات االعتراض عدقوا  الئحة في الهيئة أجازت الباحث، برأي  ،الفلسطينية النطاقات أسماء على هوا 
 الفلسطيني، القضاء أمام النطاق، أسماء تسجيل لخدمات تنفيذها نتيجة الصادرة قراراتها في الطعن
 مخالفا جاء لو حتى الفلسطيني؛ القضاء عن يصدر حكم أي بتنفيذ نفسها الهيئة ألزمت حيث
 من نحو على المسألة هذه توضيح وسيتم الالئحة، هذه بخصوص لها يقدم طعن أي في لقرارها

 الحكم". وتنفيذ "تبليغ مسألة بحث عند وذلك التفصيل،

 .314المحجوزة سماءالنطاق المدرجة في قائمة األ أسماءرابعا. ال يقبل تسجيل 

النطاق المحجوزة التي ال يجوز  أسماءسلطة تقديرية في إنشاء قائمة ب ،منحت هيئة بنينا نفسها
 ،المحجوزة سماءمن قائمة األ سماءإال إذا رفعت أحد هذه األ ،تسجيلها في أي حال من األحوال

أو  ،أو شخصيات مشهورة ،مؤسسات حكومية أسماء: أرقام أو سماءومن األمثلة على هذه األ
أو  ،أو مصطلحات وكلمات تتضمن تعديا  على الدين ،األديان والمذاهب أسماءأو  ،جغرافية
غير مرغوب فيها، أو  الهيئة أو كلمات تعتبرها ،مصطلحات ةأو أي ،القيم األخالقية أو، الوطن

 .315أو من غير المناسب تسجيلها ،تتعارض مع المصلحة العامة

 

 

                                                           
 النطاقات ضمن النطاق العلوي العربي الفلسطيني ).فلسطين(. أسماءمن الئحة تسجيل ( 7/7المادة ) : نصانظر 314

فلسطيني ).فلسطين(؛ نص النطاقات ضمن النطاق العلوي العربي ال أسماء( من الئحة تسجيل 8المادة ) : نصانظر 315
 (.ps.نترنت )لنطاقات تحت المجال الفلسطيني لإلسياسة وطريقة تسجيل ا ( منh/30المادة )
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 النطاق المختار اسم: تسجيل الفرع الثاني

فإن  ،النطاق لديه اسموتحديد المسجل المعتمد لتسجيل  ،النطاق المرغوب تسجيله اسمختيار ابعد 
 األحكام العامة التي يخضع لها طرفهذا المسجل سوف يزود طالب التسجيل بنسخة من الشروط وا

 ،عدم تزويده بهاوفي حال  ،عقد الخدمة )المسجل المعتمد وطالب التسجيل( عند إبرام هذا العقد
 ،DNs Belgiumأو موقع منظمة  ،طالع عليها من خالل الرجوع لموقع الهيئةفإنه يمكن له اال

 ،فإنه يجب على هذا األخير ،النطاق اسمموافقة عليها من قبل طالب تسجيل طالع والوبعد اال
أو من خالل عقد مكتوب يتم الحصول عليه من قبل  ،إما الكترونيا ،تعبئة البيانات المطلوبة

 .316لديه سملمسجل المعتمد المختار لتسجيل االا

اق التأكد من البيانات المدرجة في عقد النط اسمأنه يجب على طالب تسجيل  ،حظ هناويال
ألن أي خطأ إمالئي في  ،لهالنطاق المطلوب تسجي اسمتلك المتعلقة ب ،على وجه التحديدو  ،الخدمة
عليه الذي يجب  ،ال يمكن إجراء أي تعديل عليه ويتحمل مسؤوليته طالب التسجيل ،سمهذا اال

 .317لى دفع رسوم جديدةإضافة النطاق الصحيح باإل اسمتقديم طلب خدمة جديد متضمن 

 أيالنطاق، إال أنه سمح الحقا بإجراء  أسماءوهذا ما كان مطبق في المراحل األولى لتسجيل 
 . 318تعديل على عقد الخدمة اإللكترونية، دون الحاجة إلبرام عقد جديد ودفع رسوم جديدة

ليه من منازعات مستقبلية لما يترتب ع ،ثار غاية في األهميةآد الخدمة المبرم بين أطرافه له وعق
وق الملكية النطاق المسجل هو أحد حق اسمفي حال تبين أن  ،الفكرية األخرى مع حقوق الملكية 

 اسمتي قد تنشأ مستقبال نتيجة تسجيل وللحد من حدة المنازعات ال ،ينر خالفكرية المملوكة لآل
أصدرت  ،ل المختصةعلى أكمل وجه من قبل سلطة التسجي سمولحسن إدارة هذا اال ،النطاق

                                                           
انظر: هيئة بنينا: الخطوات التي يجب أن تتبع الختيار أو تسجيل أو صيانة اسم نطاق في المجال الفلسطيني لإلنترنت،  316

 اطلع على سياسة التسجيل؛
How to Register a “.be” Domain Name، publishing on the DNs Belgium at: 

http://www.dnsbelgium.be/en/domain-name/registering-domain-names، (visited on May. 8 

2015). 
، نترنتنطاق في المجال الفلسطيني لإل اسمختيار أو تسجيل أو صيانة ي يجب أن تتبع الالخطوات التهيئة بنينا: : انظر 317

 النطاق. اسمسجل 

 .2/3/3034لخدمات اإلنترنت/فرع جنين، مقابلة بتاريخ  الفلسطينية إميل: شركة حضارة منتصر 318

http://www.dnsbelgium.be/en/domain-name/registering-domain-names
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لتفادي منازعات  اإلجراءات( تقرير بعنوان "أفضل WIPOالمنظمة العالمية للملكية الفكرية )
 .319الملكية الفكرية بشأن الحقول العليا المكونة من رموز البلدان وتسويتها"

النطاق بموجب عقد الخدمة  اسمأن تسجيل  ،قريرها المذكور أعالهعتبرت منظمة الويبو في تا و 
حيث يجب أن يرد في  ،يحد من المنازعات الناشئة مع حقوق الملكية الفكرية ،المبرم بين أطرافه

نه تهدف لضمان حسن إدارة هذا العقد نص يقضي بأن جميع الحقوق والواجبات المترتبة والناشئة ع
عالقة  ليس لها ،وأن الشروط والمتطلبات الواردة فيه ،النطاق من قبل سلطة التسجيل المختصة اسم

نما هي مجرد شروط تعاقدية ،بحقوق الملكية الفكرية  . 320وا 

 يجازها بالتالي:إمجموعة من المبادئ يمكن  ،لتقريروتضمن هذا ا

 أوال. البيانات المقدمة 

النطاق  أسماءفي نظام تسجيل  اأساسي اعنصر  النطاق اسمر البيانات الشخصية لطالب تسجيل تعتب
أوصت منظمة ، وألهمية هذه البيانات ،ويحد من منازعاتها ،كريةالذي يراعي حقوق الملكية الف

الويبو بضرورة تضمين عقود الخدمة مجموعة من البيانات الضرورية والمتعلقة بشخص طالب 
الشارع أو  اسمبما في ذلك  ،والعنوان البريدي، الكامل سمتتمثل هذه البيانات بالتالي: "االو  ،التسجيل

والبريد ، البلد اسمو  ،ورمز المنطقة ،والوالية أو المقاطعة ،المدينة اسمو  ،رقم صندوق البريد

                                                           
النطاق المكونة من رموز  أسماءنعقاد مؤتمر الويبو بخصوص مسائل الملكية الفكرية المتعلقة بابمناسبة  صدر هذا التقرير 319

أسماء النطاق العليا  إلىعية يسترشد بها المشرفون طو  وهو عبارة عن مبادئ توجيهية ،3003يونيه/حزيران  30الدول بتاريخ 
لوضع إجراءات وسياسات تهدف للحد من التسجيالت التعسفية سيئة  ،النطاق العليا المكونة من رموز الدول وأسماء ،العامة

لى تسوية المنازعات المرتبطة بها ،المحمية سماءالنية لأل اسبة لتسجيل المن اإلجراءات. وضع 3وتناول ثالث مسائل:  ،وا 
جراءات ستكمال اإل. اإلجراءات المالئمة ال3 ؛الحقول وحقوق الملكية الفكرية أسماءالحقول بهدف تجنب تنازع  أسماء

توفير الخدمات . 2 .الحقول على نحو سريع ومنخفض التكلفة أسماءالقضائية التقليدية الرامية إلى تسوية المنازعات بشأن 
رموز البلدان للمشرفين على الحقول العليا المكونة من  والتحكيم لوساطةلطريق مركز الويبو  الالزمة لتسوية المنازعات عن

جراءات لتفادي منازعات الملكية الفكرية بشأن : تقرير بعنوان "أفضل اإلانظر ،ليه في هذا الصددإحتكام الذين يرغبون في اال
 .وما بعدها 3، ص(3003ه/حزيران يوني 30)"الحقول العليا المكونة من رموز البلدان وتسويتها

لتفادي منازعات الملكية الفكرية بشأن الحقول العليا المكونة من رموز البلدان  اإلجراءاتتقرير بعنوان "أفضل  320
 .2، ص(3003يونيه/حزيران  30)"وتسويتها
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الشخص )أو المكتب( المكلف بضمان  اسمو ، ورقم الفاكس إن وجد، ورقم الهاتف، اإللكتروني
 . 321النطاق منظمة أو جمعية أو شركة" اسمالمراسلة اإلدارية أو القانونية إذا كان صاحب 

 ألنه البيانات؛ هذه أهم الشارع عنوان يعتبر ،322(ICC) لدوليةا التجارة غرفة نظر وجهة ومن
 وتحديدا ،الفكرية الملكية حقوق  أصحاب و/أو التسجيل في األسبق النطاق أسماء أصحاب سيمكن
 وقت أسرع في به واالتصال المسجل مكان تحديد من ،عليها المعتدى التجارية العالمات أصحاب
  .323ممكن

 عن صورة مثل: ،أعاله ةالمذكور  البيانات جانب إلى أخرى  بيانات ةإضاف ضرورة ،الباحث ويرى 
 يسهل حتى وذلك ،النطاق اسم تسجيل طالب فيها يسكن التي نايةالب أو المنزل ورقم ،الميالد شهادة
 لحظة. ةأي في إليه الوصول وتسهيل التسجيل طالب هو من تحديد

وضمنت عقود الخدمة بالبيانات  ،صيةبهذه التو  DNs Belgiumوقد أخذت هيئة بنينا ومنظمة 
 أسماءمن خوادم  3تشمل تقديم طالب التسجيل عدد  ،وأضافت إليها بيانات أخرى  ،المذكورة أعاله

ولها عناوين  ،ويشترط في هذه الخوادم أن تكون فعالة ،324( على األقل DNs Serversالنطاق )

                                                           
كونة من رموز البلدان لتفادي منازعات الملكية الفكرية بشأن الحقول العليا الم اإلجراءاتتقرير بعنوان "أفضل  321

 وما بعدها. 2، ص(3003يونيه/حزيران  30)"وتسويتها

ولقد أسسها مجموعة  ،نهيار االقتصادي الكبير الذي حدث في أعقاب الحرب العالمية األولىم بعد اال3232أنشئت عام  322
وهي الوحيدة المخولة  ،ل الدوليةوهي منظمة األعما ،وأطلقوا على أنفسهم تجار السالم ،صغيرة من رجال األعمال من التجار

، واالستثمارة وتسعى إلى خدمة قطاع األعمال من خالل تنشيط التجارة الدولي ،التجار في جميع أنحاء العالم اسمللتحدث ب
 320الف من الشركات والمؤسسات واألفراد من المتخصصين والمهتمين من بلدان يزيد عددها عن آوتضم في عضويتها 

 ،قتصاد في جميع أنحاء العالممثل قطاعات األعمال والتجارة واالتحادات ولجان تاإلى هيئات ومنظمات و  دا، وينتمون بل
خر آ، )/http://www.iccwbo.org: موقعها اإللكتروني على الرابط التالي: انظرفصيل حول هذه المنظمة وأعمالها، للت

 (.30/2/3032زيارة بتاريخ 
323 Ziad Maraqa: Ibid, p.18. 

، حيث يجب على طالب تسجيل (IPأرقام عناوين اإلنترنت المقابلة لها ) إلىالنطاق  أسماءخوادم مختصة بتحليل  يه 324
نطاقه،  اسمستضافة اإما أن يشتري هذه الخوادم أو يختار شركة معينة لديها خوادم أسماء نطاق، من أجل  ،النطاق اسم
 نطاق في المجال الفلسطيني لالنترنت. اسموات التي يجب أن تتبع الختيار أو تسجيل أو صيانة : الخطانظر

See: How to register a .be Domain Name. 

http://www.iccwbo.org/
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فإنه يمكن له  ،لتسجيل من توفيرهاوفي حال عدم تمكن طالب ا ،( على شبكة اإلنترنتIPرقمية )
 .325التعاقد مع شركات مختصة لتوفير هذه األجهزة حسب الشروط المطلوبة

 DNsشترطت كل من هيئة بنينا ومنظمة احيث  ،ويعتبر البريد اإللكتروني أهم هذه البيانات

Belgium،  البريد ذاه استخدام ويتم ،326فعاال اإلكتروني ابريد النطاق اسمأن يمتلك طالب تسجيل 
 التعديل أو ستبدالهبا األخير هذا رغب حال وفي ،الخدمة عقد أطراف بين الرسمية المراسالت في

 وفي ،327التعديل هذا بإجراء ملزم األخير وهذا ،بذلك المعتمد المسجل يعلم أن يجب فإنه ،عليه
 المعتمد المسجل طاقالن اسم صاحب يزود ولم فعال غير اإللكتروني البريد عنوان أصبح حال

 التسجيل تفاقيةا ألحكام امخالف النطاق اسم صاحب يعتبر عندئذ ،328خرآ لكترونيإ بريد بعنوان
   .329النطاق اسم تسجيل إنهاء إمكانية ذلك على ويترتب ،وشروطها

وعلى وجه  ،أن تكون هذه البيانات صحيحة ودقيقة ،وأضافت منظمة الويبو في ذات التوصية
 ةلتزام بتزويد المسجل المعتمد بأياالذي يقع على عاتقه  ،ب التسجيللالتحديد تلك الخاصة بطا

 ،سمل هذا االوأثناء سريان تسجي ،قتضاءعدل على البيانات المقدمة عند االوأن ي ،بيانات يطلبها
لشروط عقد  اه مخالفاعتبار  ،متناعه عن تقديمهاام تقديم بيانات صحيحة ودقيقة أو ويترتب على عد

 .330النطاق من قبل المسجل المعتمد اسملغاء تسجيل إالي وبالت ،التسجيل

                                                           
 الفلسطيني. العربي العلوي  النطاق ضمن النطاقات أسماء تسجيل الئحةمن  2/2المادة  : نصانظر 325

 نطاق في المجال الفلسطيني لالنترنت. اسمبع الختيار أو تسجيل أو صيانة الخطوات التي يجب أن تتهيئة بنينا: : انظر 326
See: How to register a .be Domain Name.  

أو  ،عنوان بريده االلكترونيأو  ه،اسمالنطاق في حال طرأ أي تغيير على  اسمصاحب  DNs Belgiumلزمت منظمة أ 327
ورا عن طريق المسجل المعتمد بذلك، ألن أي سهو أو إغفال في إعالم ، أن يشعر المنظمة فرقم هاتفه والفاكس الخاص به

 : انظرالنطاق،  اسمقد يؤدي إلى إنهاء تسجيل ، المنظمة بذلك
See: Art. (7/b) of Terms and Conditions for Domain Name Registrations Under The “.be” 

Domain. 
 م.واألحكا الشروط( من ذات 2نص المادة ) :انظر 328

، تعلمهم النطاق والمسجل المعتمد اسمعبر البريد اإللكتروني لكل من صاحب تقوم بإرسال رسالة  ،لكن قبل قيامها بذلك 329
 ،ستالم الرسالةايوم من تاريخ  (34ذا لم يتم تصحيح ومعالجة هذه المخالفة خالل مدة )النطاق إ اسمبأنها سوف تنهي تسجيل 

 لشروط واألحكام.( من ذات اd/3نص المادة ) :انظر

لتفادي منازعات الملكية الفكرية بشأن الحقول العليا المكونة من رموز البلدان  اإلجراءاتتقرير بعنوان "أفضل  330
 .4، ص(3003يونيه/حزيران  30)"وتسويتها
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النطاقات  أسماء( من تقرير سياسات 3)المادة  نص في وقد أخذت منظمة األيكان بهذه التوصية
نطاق جديد، أو  اسمحيث نصت هذه المادة على أنه "بالتقدم لتسجيل  ،331المتنازع عليها الرسمي

تفاقية النطاق، فحينها أنت تمثل وتضمن لنا )أ( أن بيانات ا اسمبسؤالنا لإلبقاء أو تجديد تسجيل 
 ....".332تسجيلك كاملة ودقيقة

مسؤولية التي تقع على عاتق يكان لم تبين ما هي الإال أن منظمة األ ،لتزامورغم وجود مثل هذا اال
ة ولم يقدم بيانات صحيح ،النطاق في حال خالف ما نصت عليه المادة المذكورة أعاله اسمصاحب 
 أسماءويبدو أنها تركت تحديد هذه المسؤولية لسلطات تسجيل  ،النطاق اسمعند تسجيل ودقيقة 

 النطاق المكونة من رموز الدول. أسماءأو سلطات تسجيل  ،النطاق العليا العامة أو الدولية

 وبيانات معلومات لزمت طالب التسجيل بتقديمأهيئة بنينا التي  ،التوصية كذلك وقد أخذت بهذه
 خطأ أي وأن ،333النطاق اسم على للحصول الخدمة طلب تقديم ندع عنه ومحدثة ودقيقة صحيحة

 يلزم ما تخاذا في الحق نفسها هيئةال أعطت كما ،334النطاق اسم صاحب مسؤوليتها يتحمل فيها
 النطاق اسم صاحب من المقدم الخدمة طلب في ةالوارد المعلومات صحة من للتأكد اإلجراءات من

 النطاق اسم وتسجيل الخدمة طلب أن من للتأكد وذلك ،مسجال النطاق اسم كان لو حتى و/أو
  .335الالئحة هذه بموجب سماال هذا لتسجيل العامة والشروط اماألحك مع متوافق

                                                           
ط التالي: على الراب األيكان، منشور على موقع منظمة 34/30/3222بتاريخ  األيكاناعتمد هذا التقرير من قبل منظمة  331
ar-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/policy (.30/2/3032، )آخر زيارة بتاريخ 

 اسم عليه مدعىال تسجيل أن (،D2000 No. Case Wipo-0273) الرقم ذات قضيةال في اإلدارية اللجنة توصلت 332
 الرقم ذات قضيةال في اإلدارية اللجنة توصلت كما ستخدام،واال التسجيل في نية سوء ذلك يشكل مزيف اسم بموجب النطاق

(1169 -D2000 No. Case Wipo) ،عزمه أو نيته  يثبت ذلك ،ن تقديم المدعى عليه معلومات غير صحيحة عن نفسهأ
 ذات القضية في اإلدارية اللجنة توصلت كماسم، هذا االستعادة المستحيل للمشتكي ا ن يجعل منالنطاق، وأ اسمحتفاظ بلال
من قانون حماية  )15 U.S.C. §1125(d) (1) (B) (VII))المادة  أن إال ،(D2008 No. Case Wipo-1302 ) رقمال

ة ومضللة عند تقديم طلب صال كاذبتاضد القرصنة اإللكترونية، تقضي بأن تقديم وثائق ومعلومات  مريكيالمستهلك األ
 على سوء النية. ر في حد ذاته دليالالنطاق يعتب اسمتسجيل 

 الالئحة. ذات من 4/2 والمادة 2/3 المادة نص :انظر 333

 الالئحة. ذات من 2/3 المادة نص :انظر 334

 الالئحة. ذات من 2/4 المادة: نص انظر 335

https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-ar
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-ar
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 قدم حال في تحذفه أو النطاق اسم تعلق أو الخدمة طلب ترفض أن ،يةالتقدير  سلطتها وفق وللهيئة
 عدم أو ،336سماال هذا تسجيل وقت لها ودقيقة يحةصح غير لوماتمع النطاق اسم تسجيل طالب
  .337الهيئة تطلبها التي والبيانات المعلومات تقديم

 حيث ،المسألة هذه بشأن الويبو منظمة لتوصيات Belgium DNs منظمة أيضا ستجابتا وقد
 ("be.) ادمتداال تحت النطاق اسم لتسجيل العامة واألحكام الشروط من (a/8) المادة في نصت
النطاق  اسم جميع البيانات )وتفهم صراحة بأنها تعني بيانات االتصال( المتعلقة بصاحب :أن على

 .والتي أدلى بها أثناء عملية التسجيل بأنها كاملة ودقيقة

 معلومات التسجيل طالب تقديم على المترتبة النتائج هي ما ،Belgium DNsولم تبين منظمة 
 لهذه أن ،الباحث يرى  ،ذلك مع ،الخدمة طلب تقديم عند عنه يقيةوحق صحيحة غير وبيانات
 سبيل على منها ،التسجيل طالب بحق إجراءات من يلزم ما اتخاذ في تقديرية سلطة المنظمة
 يجب معينة مهلة منحه يتضمن ،النطاق اسم صاحب أو التسجيل لطالب إخطار إرسال المثال:
 غير المقدمة والبيانات المعلومات كانت حال وفي ،حيحةص ومعلومات بيانات تقديم ،خاللها عليه

ال ،بتصحيحها يقوم أن ،صحيحة  نطاقه. اسم تسجيل إلغاء سيتم وا 

 ،الخدمة عقد في عنه وحقيقية صحيحة غير وبيانات معلومات النطاق اسم تسجيل طالب وتقديم
D2000-) الرقم ذات قضيةال في اإلدارية اللجنة إليه توصلت ما وهذا ،نيته سوء على دليل يعتبر

0003 No. Case Wipo)، خطوات اتخذ ما متى ،النية سيء عليه المدعى يعتبر ،بالقول 

                                                           
 من ذات الالئحة. a/33/3المادة  : نصانظر 336

التي تنص و ( 2/3رتباط وثيق بين نص هذه المادة ونص المادة )امن هذه الالئحة، ويوجد  b/33/3المادة  : نصانظر 337
 تقديم المسجل من تطلب أن - وقت أي وفي -للهيئة زيجو  ،الخدمة طلب في الواردة المعلومات إلى باإلضافة على أنه"

 اإلضافية المعلومات أو الوثائق تقديم ويجب ،المعتمد جلالمس خالل من أو للهيئة مباشرة إما ،إضافية معلومات أو وثائق
 بتقديم المسجل قيام عدم حالة وفي ،الهيئة تحددهما اللذين والوسيلة الشكل ووفق ،الهيئة من المحددة الزمنية الفترة خالل
 رفض للهيئة فيجوز ،الهيئة طلب في الموضحين والوسيلة وبالشكل المحددة، المدة خالل اإلضافية ماتالمعلو  أو الوثائق
 اسم صاحب على اقانوني االتزام وضعت أنها ،المادة هذه نص صياغة من ويالحظ ،تعليقه" أو التسجيل إلغاء أو الطلب
 وفق الحق لجنةال يعطي ذلك، ومخالفة المحددة، المدة وخالل المحدد والشكل بالوسيلة والمعلومات الوثائق هذه بتقديم النطاق
 قبل من المحددة والمدة الوسيلة بشأن ذكره سبق ما وكأن تسجيله، تعليق أو إلغاء أو النطاق اسم طلب رفض التقديرية سلطتها
 .مخالفته جوزي وال ،النطاق اسم لصاحب بالنسبة العام النظام من عتبري ،الهيئة
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 ما وهذا ،معه اتصال أي إجراء إمكانية وعدم الحقيقية هويته تحديد إمكانية عدم لضمان مدروسة
 (D2000 No. aseC Wipo-0668) الرقم ذات القضية في اإلدارية اللجنة ،أيضا إليه توصلت
 هويته إلخفاء خطوات عليه المدعى اتخذ ما متى ستخدامواال التسجيل في نية سوء هناك أن ،للقول

D2004  Wipo-0613) الرقم ذات القضية في اإلدارية اللجنة كذلك إليه توصلت وما ،الحقيقية

.No Case) أجل نم ،الحقيقة هويته إلخفاء مدروسة خطوات اتخذ قد عليه المدعى أن ،للقول 
 نيته. سوء على دليل وهذا ،القانونية المتابعة ألغراض ،موقعه تحديد إمكانية عدم

 ثانيا. إتاحة البيانات الشخصية لطالب التسجيل للجمهور

النطاق للجمهور في  اسمأوصت منظمة الويبو بضرورة إتاحة البيانات الشخصية لطالب تسجيل 
تضعها سلطات التسجيل على موقعها على شبكة ( أو أي قواعد مماثلة WHOISقواعد بيانات )

النطاق و/أو أصحاب  أسماءيعود بالفائدة على كل من أصحاب  ،إذ أن القيام بذلك ،اإلنترنت
تساعد في الوصول  ،ومن جهة أخرى  ،هذا من جهة ،حقوق الملكية الفكرية المعتدى عليهم

جرا اتخاذحيث يستحيل  ،النطاق المعتدي اسملصاحب  ءات رسمية أو غير رسمية تدابير وا 
دون إتاحتها للجمهور في قواعد البيانات  ،)المفاوضات( تهدف لرد الحقوق المنتهكة إلى أصحابها

(WHOISالمدرجة لدى سلطات تسجيل هذه األ )التي من خاللها  ،كترونيةعلى مواقعها اإلل سماء
 .338الحقوق النطاق المسجل المنتهك لهذه  اسمتصال والتعرف على صاحب يمكن اال

 ،بما فيها حقوق الملكية الفكرية على أكمل وجه وحمايتهم حقوق أصحاب الحقوق المشروعة وإلنفاذ
عتماد سلطات التسجيل السياسة المتبعة في إتاحة هذه ا  ،وجب وفقا لتوصية منظمة الويبوفإنه يت

خالل تجربتها في  ومن ،حيث ترى منظمة الويبو ،على النحو المشار إليه أعاله ،البيانات للجمهور
أن إتاحة سلطات التسجيل بيانات طالب التسجيل الشخصية في  ،النطاق أسماءتسوية منازعات 

 ،ال تستوفي معايير الملكية الفكرية الدنيا ،قواعد البيانات المنشورة على مواقعها على شبكة اإلنترنت
راكز تسوية منازعات وأن حصول المدعين أو المشتكين )مقدمي الشكاوى ضد المعتدين لدى م

                                                           
ونة من رموز البلدان جراءات لتفادي منازعات الملكية الفكرية بشأن الحقول العليا المكتقرير بعنوان "أفضل اإل 338

 .4، ص(3003يونيه/حزيران  30)"وتسويتها
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إلى التأخر  مما يؤدي ،ول مع هذه السلطاتالنطاق( على هذه البيانات يكون بعد نقاش مط أسماء
 .339في إجراءات تسوية النزاع وزيادة التكاليف

ترى  ،على إتاحة هذه البيانات االتي تفرض قيود ،وحتى في ظل وجود قوانين لحماية الخصوصية
في اإلخالل بالحاجة  وتكون السبب الرئيس ا،تقف عائق الانين يجب أأن هذه القو  ،منظمة الويبو

تخاذ ابل يجب  ،ا حقوق الملكية الفكريةالضرورية لحماية حقوق أصحاب الحقوق المشروعة بما فيه
نفاذها ين بحسن نية للمطالبة بحقوقهمالتدابير الالزمة لمساعدة المدعين الساع حيث تجد منظمة  ،وا 

ليس لها عالقة بهذه  ،المفروضة على هذه البيانات من قبل سلطات التسجيل أن القيود الويبو
نما تتعلق بأمور تجارية ،القوانين المدعين مثال: الحصول على رسوم معينة مقابل تزويد  ،وا 

 . 340النطاق اسموالمشتكين ببيانات صاحب 

ها سلطة تقديرية في ومنحت نفس ،ستجابت هيئة بنينا لتوصيات منظمة الويبو في هذا الشأناوقد 
تحديد نطاق المعلومات والبيانات التي سيتم إتاحتها للجمهور من خالل خدمة قواعد البيانات 

(WHOISوأي قواعد تراها مناسبة حتى تتاح هذه البيانات فيها )،  وبخالف المعلومات والبيانات
معلومات أو بيانات  ةولن تفشي أي ،فإنها لن تسمح ،إتاحتها للجمهور ضرورة الهيئة تجدالتي 

 :341وهي ،النطاق إال في ثالث حاالت جاءت على سبيل الحصر اسممتعلقة ب

مثل: األحكام الصادرة عن  ،جهة فلسطينية حكومية مختصة ةتنفيذا ألمر صادر عن أي .3
 القضاء الفلسطيني.

لفلسطيني ).فلسطين( النطاقات ضمن النطاق الوطني ا أسماءتنفيذا لالئحة تسجيل   .3
وغيرها من  ،(ps.تحت المجال الفلسطيني لإلنترنت )وطريقتها تسجيل النطاقات  وسياسة

 القواعد واإلجراءات التي تصدرها الهيئة.

                                                           
جراءات لتفادي منازعات الملكية الفكرية بشأن الحقول العليا المكونة من رموز البلدان تقرير بعنوان "أفضل اإل 339

 .2، ص(3003يونيه/حزيران  30)"وتسويتها

كرية بشأن الحقول العليا المكونة من رموز البلدان جراءات لتفادي منازعات الملكية الفل اإلتقرير بعنوان "أفض 340
 وما بعدها. 27مرجع سابق، ص إبراهيم محمد: ،عبيداتوما بعدها؛  2، ص(3003يونيه/حزيران  30)"وتسويتها

 فلسطين(. لنطاق العلوي العربي الفلسطيني )النطاقات ضمن ا أسماء( من الئحة تسجيل 32/4،2،3المادة ) : نصانظر 341
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 أسماءات على االعتراضالصادرة عن الهيئة والمتعلقة ب واإلجراءاتمتثال لألنظمة اال .2
 النطاق الفلسطينية.

 اسم( متاحة أمام صاحب WHOISانات )بما في ذلك خدمة قواعد البي ،وجعلت الهيئة خدماتها
نطاق  اسمقق من توافر بهدف التح شريطة أن يكون ذلك ،ستفادة منهاخر لالآالنطاق وأي شخص 

هذه  استخدامعلى  اوقد وضعت قيود ،نطاق معين اسمن أو الحصول على معلومات تتعلق بمعي
البريد اإللكتروني المزعج أنشطة غير مرغوب فيها مثل  ةها في أياستخداموذلك بعدم  ،الخدمة

(Spam)، 342أو اإلعالنات التجارية وغير ذلك. 

 التالي: ،ويالحظ الباحث في معالجة هيئة بنينا لهذه المسألة

لم تحدد هيئة بنينا نطاق المعلومات والبيانات التي ستتيحها للجمهور من خالل قواعد  .أ
وبرأي الباحث كان أفضل  ،يةها التقدير تطلمر وفقا لسنما تركت األا  ( و WHOISالبيانات )

 ولجعل نظام سياسة التسجيل أكثر شفافية. ،لو حددتها حتى تكون أكثر وضوحا

لن  ،تاحتها للجمهورإضرورة  ترى نطاق البيانات التي نصت الهيئة على أن ما يخرج من  .ب
ويرى الباحث أنها أخطأت في  ،تاحته إال في حاالت معينة جاءت على سبيل الحصرإيتم 
 ،النطاق اسمنات ضرورية إلقامة دعوى ضد صاحب ماذا لو كانت هذه البياف ،ذلك

فهل يمنع طالبها من الحصول عليها؟ ولماذا لم تجعل  ،وبدونها ال يمكن إقامة هذه الدعوى 
تقديم  لمن يرغب في الحصول على هذه البيانات ،وبالتالي ،هذه الحاالت على سبيل المثال

ة بعد يئولله ،جبه تزويده بهذه البياناتيطلب بمو  ،اأو خطي ايلكترونأكان إطلب للهيئة سواء 
وهذا ما أخذت به منظمة  ،تخاذ القرار المناسب بإتاحتها له أو رفض ذلكادراسة الطلب 

DNs Belgium  الحقاعلى النحو الذي سيعالجه الباحث. 

إذا لم يتم  ،وعلى وجه التحديد ،لم تبين الهيئة ماذا يترتب على مخالفة األحكام السابقة .ت
فهل  ،ها ألهداف غير مشروعةاستخدامنما تم ا  و  ،غراض المحددةهذه الخدمة لأل استخدام

                                                           
 النطاقات ضمن النطاق العلوي العربي الفلسطيني ).فلسطين(. أسماء( من الئحة تسجيل 32/4،2المادة ) نص: انظر 342
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أم أنها وضعت هذه النصوص فقط للتحذير ليس أكثر من  ،ستقاضي من يخالف ذلك
 ذلك.

وجاءت بنصوص أكثر وضوحا من  ،بهذه التوصيات كذلك DNs Belgiumوقد أخذت منظمة 
والبيانات الشخصية لطالب تسجيل  حيث يكون معالجتها للمعلومات ،هيئة بنيناتلك التي جاءت بها 

تاحتها على قواعد بيانات ) اسم بناء على موافقة  ،( المنشورة على موقعهاWHOISالنطاق وا 
إال في حال صدور أمر  خرينجوز لها تحويل هذه البيانات لآلوال ي ،وبتخويل من طالب التسجيل

إدارية...( أو بناء على  ،قضائية ،امة في بلجيكا )مثال: سلطات محليةمعين من السلطات الع
النطاق البلجيكية أو بناء على موافقة طالب  أسماء( لتسوية منازعات Cepaniطلب مركز )

( الخاصة به في هذه IPالتسجيل بإتاحة بياناته الشخصية وغيرها من البيانات الفنية )مثل: رقم 
 النطاق اسمصاحب  اسموهي:  ،بيانات التي سيتم إتاحتهالمنظمة الحيث حددت هذه ا ،القواعد
عنوان البريد اإللكتروني لصاحب  ،النطاق اسمالة بيانات التسجيل وح ،هوفاكس هورقم هاتف هوعنوان
 . 343ختيارها لتسوية النزاعااللغة التي تم  ،النطاق اسم

فإنه ال يجوز  ،344(Private Person) اخاص االنطاق شخص اسموفي حال كان صاحب 
الوصول إلى البيانات  خرون لكن في حال أراد اآل ،ينر خمة إتاحة البيانات الخاصة به لآلللمنظ

وكان لدى هذا الشخص أسباب  ،اخاص االنطاق الذي يعتبر شخص اسمية لصاحب الشخص
 اسممباشرة إجراءات قضائية ضد صاحب  مشروعة للحصول على هذه البيانات )مثال: يريد

 يحدد فيه أسبابه ودوافعه ،عندئذ يمكن له إرسال طلب الكتروني أو خطي للمنظمة ،ق(النطا
تخاذ قرار او  ،فإنها تقوم بدراسته ،ستالم المنظمة هذا الطلباوبعد  ،للحصول على هذه البيانات

ال يوجد حيث  ،اوالقرار الصادر يكون نهائي ،بشأن ما إذا كانت ستتيح هذه البيانات لطالبها أم ال
 .345جهة كانت ةستئناف قرارها أمام أياإمكانية  إلىأي نص يشير 

                                                           
343 See: Art. (7/a،c) of Terms and Conditions for Domain Name Registrations Under The “.be” 

Domain. 
 .خدمات حماية الخصوصية استخدامأو تم  ،ك قوانين لحماية الخصوصيةفي حال كانت هنا ،ايكون هذا الشخص خاص 344

345 See: Art. (7/c) of Terms and Conditions for Domain Name Registrations Under The “.be” 

Domain. 



124 

 

 الفرع الثالث: دفع الرسوم المستحقة 

يجب على طالب  ،النطاق اسموبعد إتمام عملية تسجيل  ،و أكثرالنطاق لسنة أ اسميمكن تسجيل 
م بينه وذلك حسب ما هو متفق عليه ومكتوب في عقد الخدمة المبر  ،التسجيل دفع الرسوم المقررة

فإن  ،النطاق بسداد الرسوم المستحقة عليه اسموحتى لو قام صاحب  ،مسجل المعتمدوبين ال
أنه يتصرف  اعتبارعلى  ،(DNSالمسجل المعتمد هو المسئول الوحيد أمام هيئة بنينا ومنظمة )

ويترتب على عدم قيام المسجل المعتمد بسداد  ،النطاق ولحسابه الخاص اسمنيابة عن صاحب 
    .346ؤهلغاإأو النطاق  اسم عدم تسجيل  سوم المستحقة للهيئة أو للمنظمة المذكورة أعالهالر 

 المعتمد للمسجل الرسوم بسداد الملتزم النطاق اسم صاحب يتحمل لماذا ،هنا الباحث ويتساءل
 النطاق اسم صاحب يتحملها سلبية نتائج من لهإهما على يترتب وما ،األخير هذا إهمال مسؤولية

 أصبح حتى هائلة مالية مبالغ عليه أنفق الذي نطاقه اسم سيخسر أنه للغاية المحتمل من يالذ
 ،التزامه في هملأ  وبالتالي ،قاصدا يكن لم المعتمد المسجل أن القول يمكن ببساطة فهل ،مشهورا

 ؟الحالة هذه في عمله النطاق اسم لصاحب يمكن وما

 ال عندئذ ،المعتمد المسجل إهمال بببس نطاقه اسم النطاق اسم صاحب خسر إذا ،الباحث برأي
 العقدية المسؤولية بدعوى  المعتمد المسجل على الرجوع سوى  النطاق اسم صاحب أمام يكون 

 سلطة عن بالعمولة وكيل يعتبر المعتمد فالمسجل .نطاقه اسم خسارته نتيجة بالتعويض ومطالبته
 إليه اإلشارة تم ما وهذا ، سماءاأل هذه تسجيل في التسجيل طالبي عن نيابة ويتصرف التسجيل،

 النطاق". سماءأل التعاقدي الطابع من المقارن  الفقه نظر "وجهات بحث عند سابقا ،

نما يعتمد في ذلك ،بشكل عشوائي سماءوال تمنح هذه األ مخدومين  ،على قاعدة "القادمون أوال ،وا 
دورها في  ومن جهة أخرى  ،من جهة ماءسة في توفير الحماية لهذه األوألهمية هذه القاعد ،أوال"

فال بد من دراستها في  ،تنظيم إدارتها من قبل السلطات المختصة بتسجيلها )مثل هيئة بنينا(
 .المطلب الثاني

                                                           
 تم توضيح عالقة المسجل المعتمد بصاحب اسم النطاق، وذلك عند معالجة مسألة "اسم النطاق حق تعاقدي". 346

See: Art. (2) of Terms and Conditions for Domain Name Registrations Under The “.be” 

Domain. 
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 347 ( ServeFirst  ،ComeFirst) مخدومين أوال ،المطلب الثاني: قاعدة القادمون أوال

ذلك أنه ال  ،(www.wisam.com: نطاق معين )مثال اسمتسجيل  ،يسمح لشخص واحد فقط
كون يجب أن ت ،النطاق بطبيعتها أسماءألن  ،من قبل أكثر من شخص سميجوز تسجيل ذات اال

مخدومين  ،هي قاعدة " القادمون أوال ،يتم بناء على قاعدة أساسية سموتسجيل هذا اال ،فريدة ومميزة
 .348أوال"

 ،ستثناءات التي ترد عليهااال ،إليهام اللجوء متى يت ،يتطلب تحديد ماهيتها ،ودراسة هذه القاعدة
 والنتائج المترتبة على األخذ بها.

 الفرع األول: مضمون هذه القاعدة

فهي قاعدة  ،349سماءعلى هذه القاعدة في منح هذه األ ،النطاق أسماءتعتمد أغلب سلطات تسجيل 
ألسبقية في من حيث الترتيب الزمني )ا سماءحترام هذه األا ،موضوعية تضمن من جهة

حيث يتم منحها  ،351وتمنع تطابقها سماءتمييزها عن غيرها من األ ،ومن جهة أخرى  ،350التسجيل(
مسجلة سابقا وأصبحت متاحة  سماءبغض النظر عما إذا كانت هذه األ ،لمن سبق وقدم طلبه أوال

                                                           
ذ وقت وتم اللجوء إليها من ،يعود أصل هذه القاعدة إلى مبدأ "أسبقية الوصول يعطي األولوية في الحصول على الخدمة" 347

مصادر الطبيعية للفضاء توزيع الموارد والو بهدف تقسيم  ،تصاالت عبر األقمار الصناعيةطويل وخصوصا في عالم اال
طاق التي من خاللها يمكن الدخول إلى شبكة اإلنترنت، الن ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، منح أسماءاإللكتروني بين الدول

 .302ص ،مرجع سابقمحمد حسين:  ،: منصورانظر

ة رسالن للطباعة والنشر دار ومؤسس، 3ط  قتصاد اإللكتروني،، سلسلة االالتجارة اإللكترونيةمصطفى يوسف:  ،كافي 348
 .27ص ،3030 ،والتوزيع/دمشق

 See: Bhavna Singh: Ibid, p.10. 
  .النطاقات ضمن النطاق العلوي العربي الفلسطيني ).فلسطين( أسماء( من الئحة تسجيل 7/8: نص المادة )انظر 349

349 See: Art. (2) Of Terms and Conditions for Domain Name Registrations Under The “.be” 

Domain. 
هدى حامد:  ،قشقوش: انظر، حتفاظ بهاد عليه في تسجيل هذه األسماء واالعتمامعيار يمكن اال أنسب ،تعد هذه القاعدة 350

 .24، صمرجع سابق؛ الحوسني، فهد بن سيف الراشد: 72ص ،مرجع سابق

 .88، صمرجع سابقيات، مصطفى موسى: العط 351
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 أسماءنطاق متطابقة مع  أسماءرفض تسجيل  ،ويترتب على األخذ بها ،352أم لم تسجل أصال
 ،متداد دوت كومنطاق معين تحت اال اسمل: إذا سجل على سبيل المثا ،نطاق أسبق في التسجيل

لكن يجوز  ،متدادتحت ذات اال سمفإنه ال يمكن تسجيل ذات اال ،(www.wisam.comمثال: )
 . ps 353.متداد أخر مثل دوت نت أو  اتحت  ،ذلك

نتهاك حقوق االنطاق بعدم  اسملتزام طالب تسجيل ادة يقتضي دراسة مدى ون هذه القاعومضم
سؤوليتها عن التحري عما إذا النطاق من م أسماءومدى إمكانية إعفاء سلطات تسجيل  ،خريناآل

 وذلك على النحو التالي: ،أم ال خرينينتهك حقوق اآل ،المطلوب تسجيلهالنطاق  اسمكان 

 خريننتهاك حقوق اآلالنطاق بعدم ا اسمتسجيل أوال. تعهد طالب 

جيله )مثال: مالك النطاق المطلوب تس سمتقديم ما يثبت ملكيته ال ،التسجيلال يشترط على طالب 
نما يطلب منه فقط ،354تجاري ...( اسم ،عالمة تجارية عدم  ،التوقيع على تعهد يؤكد فيه ،وا 

 .355خرينالنطاق المطلوب تسجيله على حقوق اآل اسمنتهاك وتعدي ا

المشار إليه سابقا تحت عنوان  ،(WIPOفبالرجوع إلى تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية )
لتفادي منازعات الملكية الفكرية بشأن الحقول العليا المكونة من رموز البلدان  اإلجراءات"أفضل 
 ،الخدمةبوضع بند في عقود  ،سماءفإنها أوصت بضرورة قيام سلطات تسجيل هذه األ ،وتسويتها"

ها نتهاك حقوق الملكية الفكرية التي يتمتع بابعدم  يلزم طالب التسجيل بالتوقيع على بيان أو تعهد

                                                           
يونس،  :انظركون من رموز الدول، م علوي  نطاق اسمنطاق علوي عام أو  اسمتسجيل  طبق ذلك على حد سواء، عندوين 352

؛ الزعبي، سامر محمد يوسف: 320، مرجع سابق، صنترنتإجراءات وقواعد تسجيل أسماء النطاق لمواقع اإلهادي مسلم: 
 وما بعدها. 24مرجع سابق، ص

النطاق التالي  اسمس معيار التشابه، مثال: إذا سجل ولي سماءمعيار المطابقة هو المعيار المعتمد عند تسجيل هذه األ 353
www.wisam.com مثال:  ،متدادنطاق مشابه تحت ذات اال اسم، فإنه ال يوجد ما يمنع تسجيلwww.wesam.com ،

 .87+73ص ابق،مرجع سمصطفى موسى:  ،: العطياتانظر

 .380ص ،مرجع سابقشمسان ناجح صالح:  ،لخيليا 354

أصحاب حقوق الملكية الفكرية وتحديدا حقوق الملكية  ،سبق في التسجيلنطاق أ اسمهنا، صاحب  خرينيقصد بحقوق اآل 355
 التجاري وغيرها. سمالمة التجارية وعالمة الخدمة واالالصناعية كالع

See: Minqin Wang: Ibid,p.255. 

http://www.wisam.com/
http://www.wisam.com/
http://www.wisam.com/
http://www.wesam.com/
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هو  ،حيث أن الهدف األساسي من ذلك ،ستعماله بسوء نيةاالنطاق أو  اسمنتيجة تسجيل  خرون اآل
 .356عة(لها )الحقوق المشرو  خريننتهاك اآلاماية ألصحاب الحقوق المشروعة ضد توفير ح

 ،النطاق اسم تسجيل طالب عاتق على التزاما وضعتو  ،وقد أخذت منظمة األيكان بهذه التوصية
 أسماء( من تقرير سياسات 3)المادة  عليه نصت ما وهذا ،خريناآل حقوق  نتهاكا عدم بضمان

اكه نتهاالنطاق لن يتم  اسم)ب( لمعلوماتك، تسجيل  متنازع عليها الرسمي بالقول "...النطاقات ال
 ،النطاق ألغراض غير قانونية اسمختراقه من أي طرف ثالث؛ )ج( إنك ال تقوم بتسجيل اأو 

ا نها  ،نتهاك أية قوانين أو تعليمات نافذةا فيالنطاق عن قصد  اسم)د( لن تستعمل  وأيض  وا 
 النطاق الخاص بك يخالف أو ينتهك حقوق شخص آخر". اسممسؤوليتك لتقرير إذا ما كان 

النطاق في حال  اسممسؤولية التي تقع على عاتق صاحب ما هي ال ،ين منظمة األيكانكما ولم تب
ولية المسؤ  كذلك لم تبين ما ،النطاق غير صحيحة ودقيقة اسمانت البيانات المقدمة عند تسجيل ك

 .خرينالنطاق المسجل على حقوق اآل اسمنتهك وتعدى االتي تقع على عاتقه في حال 

واجب إجراء تحقيق  ،أنها ال تفرض على طالب التسجيل فقط ،أعاله ادةالم نص حكم من ويالحظ
نطاق أسبق في التسجيل أو حقوق ملكية فكرية وقت  أسماءفيما إذا كانت هناك حقوق ألصحاب 

بأنه لن  ،إقرار وضمان مستمر من قبله ،لكن يشمل هذا الواجب أيضا ،357النطاق اسمتسجيل 
ء في الوقت الحاضر أو في المستقبل بشكل ينتهك أي قوانين النطاق سوا اسميسجل و/أو يستخدم 

 ،النطاق أو حقوق الملكية الفكرية أو غيرها من الحقوق ذات الصلة أسماءأو تعليمات نافذة تتعلق ب
ال  ا  لتزام جزءاالويعتبر هذا  ،النطاق اسمويفترض ذلك دائما وبشكل فعلي من جانب طالب تسجيل 

                                                           
لتفادي منازعات الملكية الفكرية بشأن الحقول العليا المكونة من رموز البلدان  اإلجراءاتتقرير بعنوان "أفضل  356

 .4، ص(3003يونيه/حزيران  30)"وتسويتها

فتراض القانوني بوجود "، بمعنى االشعار الحكمياإلمفهوم " لتسوية منازعات أسماء النطاق رفضت بعض اللجان اإلدارية 357
النطاق  اسمجراء بحث عن عالمة تجارية قبل تسجيله إبالنطاق غير ملزم  اسمن مسجل بأوقد حكمت  ،عالمة تجاريةحقوق 
 أسماءهناك تعارض ليتطلب من مسجل العديد من  يوجد -دنىأكحد  -، وبرأيهان يكون التسجيل قد تم بحسن نيةأجل أمن 

 اسمن تسجيل المسجل أفي حين  ،ن التسجيل حسن النيةأثبات إجل أن م ،النطاق القيام بنوع من البحث عن العالمة التجارية
 .Wipo Case No: القضية ذات الرقم )انظر، طالقاإلين ال يتطلب منه القيام بأي نوع من البحث على اسمو أنطاق واحد 

D2009-0643.) 
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وال يوجد ما يمنع أي  ،عتداء على حقوق الملكية الفكريةيكان في منع االمنظمة األ يتجزأ من سياسة
ستخدم الكن إذا  ،النطاق بحسن نية اسمشخص )طبيعي أو معنوي( من تسجيل والحصول على 

فإن ذلك قد  ،لتزام هذا الطرف بإقراراته وضماناتهابالنطاق بالمستقبل بطريقة تدعو للتشكيك  اسم
 .358سم النطاقامن قبل صاحب  قد تم بسوء نية ستخدامواالأن التسجيل ستنتاج ال ايوفر أساس

 صاحب مخالفة على المترتبة نتائجال هي ما تبين لم لكنها ،359بهذه التوصية وقد أخذت هيئة بنينا
 خرينلآل ملكيته بنقل ستقوم أم ،نطاقال اسم تسجيل ستلغي هل ،قبله من الموقع التعهد النطاق اسم
 مالية مطالبة ةأي عن بالتعويض ستطالبه أم ،سماال لهذا مملكيته يثبت ما 360ينخر اآل قدم حال في
 .Belgium DNs منظمة به أخذت الذي النحو على ،خريناآل قبل من

 حقوق  نتهاكا بعدم يتمثل ،النطاق اسم تسجيل طالب أمام التزاما بنينا هيئة وضعت ،الباحث برأي
 انقص ذلك ويعد ،لتزاماال بهذا إخالله على مترتبةال باتالعقو  هي ما تنص: أن دون  ،خريناآل

 يجعل ،عليه المترتبة تالعقوبا على النص دون  لتزاماال على النص ألن ،الهيئة فيه وقعت اخطير 
 نتهاكا من التسجيل طالب ستمرارا يمنع ولن ،منه ئدةفا ال شكلي إجراء مجرد ،لتزاماال هذا من

 القانونية اإلجراءات تخاذا في تقديرية سلطة لها الهيئة نأ ،الباحث يرى  ،ذلك مع ،خريناآل حقوق 
 النطاق اسم لصاحب إنذار توجيه المثال: سبيل على ،لتزاماال بهذا اإلخالل حال في الالزمة
ال خرين،اآل حقوق  نتهاكا عن للتوقف  .سماال هذا تسجيل إلغاء تمسي وا 

 يكون  لن فإنه ،االلتزام بهذا المخل حق في معينة عقوبات على النص تم لو حتى أنه همبعض ويرى 
نما ،منها فائدة وال ،رادع أثر أي لها  هذه من تحد أن يمكن ال شكلي يخط تعهد مجرد هي وا 
 اإللزام قوة لها ليس الموضوع بهذا الصلة ذات التسجيل تفاقيةا طبيعة أن وخصوصا ،عتداءاتاال

 .361الكافية

                                                           
358 See: WIPO Case No. D2009-0786.   

 المجال تحت النطاقات تسجيل سياسة من (4/3) المادة نصحة؛ و من ذات الالئ a,b,c/4/3نص المادة  :انظر 359
 .(ps). وطريقته نترنتلإل الفلسطيني

 .التسجيل في سبقأ نطاق اسم صاحب أو تجاري، اسم ،تجارية عالمة صاحب مثال: 360
361  Minqin Wang: Ibid, p.256. 
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شروط  من (a/8) المادة في ونصت ،توصيةال لهذه Belgium DNs منظمة أيضا ستجابتا وقد
النطاق لن  اسمتسجيل . 3....  أنه على ،وأحكامه "be.النطاقات المنتهية ب " أسماءتسجيل 

. 4 ...غراض وأهداف غير مشروعةألالنطاق  اسم. لم يسجل 2يتعدى أو ينتهك حقوق طرف ثالث
 .362لك الحقيقيتصال تهدف لحماية هوية المااالنطاق ببيانات  اسمعدم تسجيل 

 ،نطاقه اسمؤولية مدنية تتمثل بإلغاء تسجيل النطاق مس اسمطالب تسجيل  ،وحملت هذه المنظمة
 النطاق اسميل في حال تبين لها أن تسج ،363خرينمطالبة من قبل اآل ةودفع تعويض لها ضد أي

 . 364خريننتهاك حقوق اآلكان بسوء نية وأدى ال واستعماله

ا فرضت عليه عقوبات في حال أخل إال إذ ،م أي شخص بأي شيءال يمكن إلزا برأي الباحث
المترتبة على إخالل طالب  بخصوص العقوبات DNs Belgiumوما نصت عليه منظمة  ،لتزامهاب

لتزامه اوتفرض على من يخل ب ،أن تأخذ بهايجب على هيئة بنينا  ، لتزامهاالنطاق ب اسمتسجيل 
ذلك  ،الرجوع على المخل على أساس المسؤولية المدنية() مثل هذه العقوبات ،من طالبي التسجيل

 . له ولغيره التزامه سيشكل رادعاأن فرض عقوبات على المخل ب

 سلطات التسجيل من المسؤولية  إعفا  ثانيا.

المطلوب  سمأي تحقيق للتأكد من كون اال ، ممثلة بالمسجلين المعتمدينتسجيلال تجري سلطات ال
نطاق أسبق في  اسمصاحب  خركان هذا اآلأسواء  ،خرينوق لآلله يتعارض مع أي حقتسجي

 سماال ال تتأكد فقط من مدى توافر هذب ،أو صاحب حق من حقوق الملكية الفكرية ،التسجيل
من أي  إعفائهاينص على  ،ضع بند في عقود الخدمةبو  ،حيث تقوم هذه السلطات ،للتسجيل

                                                           
 عليه المدعى نية سوء ستنتاجال (،D2000 .No Case Wipo-0003) الرقم ذات قضيةال في اإلدارية اللجنة توصلت 362
 توصلت كما ،معه تصالا أي إجراء إمكانية وعدم الحقيقية هويته تحديد انيةمكإ دمع لضمان مدروسة خطوات تخذا ما متى

 التسجيل في نية سوء هناك أن ستنتاجال (،D2000 No. Case Wipo-0668) الرقم ذات قضيةال في اإلدارية اللجنة
 الرقم ذات قضيةال في اإلدارية اللجنة توصلت كما ،الحقيقية هويته إلخفاء خطوات ليهع المدعى تخذا ما تىم ،ستخدامواال
(0613-D2004 .No Case Wipo،) من ،الحقيقة هويته إلخفاء مدروسة خطوات تخذا قد عليه المدعى أن ستنتاجال 
 .نيته سوء على دليل يشكل وهذا القانونية، المتابعة ألغراض موقعه تحديد الصعب من يجعل أن جلأ

 .تشمل تكاليف أي نزاع عرض على القضاء أو اللجان اإلدارية بما في ذلك الرسوم وأتعاب المحاماة 363 
364  See: Art. (2) Of Terms and Conditions for Domain Name Registrations Under The “.be” 

Domain. 
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الخسائر المالية التي تلحق بما في ذلك  ،ةمسؤولية ناتجة عن أي أضرار مباشرة وغير مباشر 
ويجب على طالب التسجيل أن  ،سماال االناتجة عن تسجيل هذ الغيرالنطاق ذاته أو  اسمصاحب 

 .365يوافق على هذا الشرط قبل إبرام عقد الخدمة 

 ،النطاقات ضمن النطاق العلوي العربي الفلسطيني ).فلسطين( أسماءفبالرجوع إلى الئحة تسجيل 
 ولةمسئاالت التي ال تعد فيها الهيئة وحددت الح ،ها قد نصت على حدود مسؤولية هيئة بنينافإن

وهذه الحاالت جاءت على  ،الغيراشرة تلحق بطالب التسجيل أو عن أي أضرار مباشرة أو غير مب
نشاط المسجل أو المسجل   أو توقف نقطاعا .خدمةعدم تنفيذ أي طلب  " 366وهي ،سبيل الحصر

بما في ذلك التأخر أو االنقطاع  الوصول إلى خدمات الهيئة على شبكة اإلنترنت تأخر .المعتمد
أي  استخدامعدم القدرة على  .الفلسطينيالناتج عن تعطل أجهزة خادمات النطاق العلوي العربي 

القوة  .نطاق اسمأي  استخدام .خدمةحدوث خطأ في معالجة أي طلب  .منه االستفادةنطاق أو 
طبيق أي الئحة أو نظام أو إجراء صادر عن الهيئة أو أي جهة حكومة أو تنظيمية ت .القاهرة
 .”أخرى 

 ومجلس وموظفيها الهيئة تعرض عدم وضمان لتزاماال ،التسجيل طالب على يجب أنه ،توأضاف
 .367النطاق اسم جيلتس عن ناتجة مطالبة أو نزاع أي عن ناشئة قانونية مسؤولية ألي إدارتها

 تحت النطاق اسم لتسجيل العامة واألحكام الشروط في Belgium DNs منظمة نصت وقد
 حيث ،النطاق اسم تسجيل عملية عن ناتجة قانونية ةمسؤولي ةأي من إعفائها على ،"be." متداداال
 عن ولةمسئ غير وأنها ،اتخاذها أو قانونية إجراءات ةأي إدارة في تشارك ولن ،تتدخل لن أنها

                                                           
ويعرف الشرط المعفي من المسؤولية، بأنه  .p. 255 .Minqin Wang: Ibid ؛377ص ،بوشعبة: مرجع سابق ،مينأ 365

 باتفاق أو عقد في يـرد بند"ذلك الشرط الذي "ترفع بموجبه مسؤولية المدين"، حيث عرف األستاذ أحمد نصرة بأنه عبارة عن 
 اللتزامه، تنفيذه عدم جراء تاما إعفاء األخير ذمة فـي تترتـب قد التي المسؤولية من مسبقا مدينه الدائن بموجبه يعفي منفصل،

الشرط حمد سليم فريز: أ، انظر: نصرة، "العامة القواعد بموجب المسؤولية هذه تحقق رغم باالتفاق، المسؤولية تتحقق فال
/ جامعة النجاح الوطنيةكلية الحقوق/ منشورة، رسالة ماجستير ،المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري 
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 ،اإلجراءات هذه تخاذا عن الناتج (Cepani) النزاع تسوية ومركز معتمدال المسجل وخطأ ،خطأها
 .368المتعمد الخطأ ذلك من ويستثنى

 اسم تسجيل عن ناشئة يةقانون مسؤولية ةأي من هاءإعفا التسجيل سلطات شتراطا إن البعض وبرأي
 هذا سجيللت المقدم الطلب من تتحقق وال ،تتحرى  ال جهة فمن ،الصواب من جانب فيه ،اقالنط
 بهذه قامت لو التسجيل سلطات ستتحملها التي العالية الكلفة إلى ،ذلك في السبب ويعود ،سماال

 هذا يف حق صاحب هو هل النظر بغض ،أوال طلبه يقدم لمن النطاق اسم تمنح حيث ،المهمة
 منو  ،التسجيل سلطة ذات لدى تسجيله سبق قد النطاق( )اسم االسم كان لو وحتى ،ال أم سماال

 ألنه ،التسجيل سلطة مقاضاة وليس ،عليه الحصول هو النطاق اسم تسجيل من الهدف أخرى  جهة
 سلطات يستعف طالما أنه يرى  من وهناك ،عالجا   ذلك يعد وال ،بذلك القيام من فائدة ةأي يوجد ال

 ن سيكو  ،العكس على بل ،وجه أكمل على بواجبها تقوم لن فإنها ،المسؤولية من نفسها التسجيل
 .369المنازعات زيادة وبالتالي ،والالمباالة اإلهمال من مزيد هناك

 يلي: ما المسؤولية( من اإلعفاء )شرط الشرط هذا بخصوص الباحث يالحظ

 عن ناشئة قانونية مسؤولية أي من إعفائها Belgium DNs منظمةو  بنينا هيئة شتراطا نأ  .3
 النطاق اسم صاحب تعرض عن الناجمة القانونية اآلثار من للتخلص يهدف النطاق، اسم تسجيل
 .370لها يتعرض التي المعنوية أو المادية األضرار عن األخير هذا تعويض وتحديدا   للضرر،

                                                           
 اإلهمال أو ،تجديد أو لتسجي .3 وهي ،-الحصر ال ،المثال سبيل على جاءت– معينة حاالت على المنظمة هذه نصت 368
 األخطاء .3 بهويته يتعلق خطأ نتيجة ثالث طرفل أو النطاق اسم صاحب لصالح النطاق اسم تسجيل تجديد أو يلتسج في

 سهوهم أو المعتمدين المسجلين إغفال .4 النطاق، اسم في ملكيتها خرون اآل يدعي التي الحقوق  .2 تقنية،وال الفنية والمشاكل
 ،سماال هذا تسجيل إلغاء أو تسجيل عدم إلى السهو أو اإلغفال هذا يؤدي والذي ،النطاق اسم تسجيل يدتحد أو تسجيل في
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 )رأي الشرط هذا يرفض من بين انقسموا حيث الشرط، هذا جواز بخصوص الفقه اختلف .3
  األغلبية(. )رأي عليه االتفاق بجواز يرى  ومن األقلية(

 )المعارضين( هؤالء رفض في السبب يعود :الشرط لهذا الفقه من )الرافضين( المعارضين رأي أ:
– يكون  أن إما الشرط هذا قبوله عند فالدائن التعاقدية، الحرية انتفاء عن يعبر أنه الشرط، لهذا

 وعدم التزامه تنفيذ بين مطلقة سلطة للمدين يعطي أنه كما .-منتبه غير أو مضطرا   أو مدفوعا  
 من وأكثر مهمال   يكون  أن يمكن وبالتالي ه،ل بالنسبة اختياريا أمرا   اللتزامه تنفيذه صبحفي تنفيذه،
 وجود أن كما مسؤوليته. لعدم ومطمئنا   مختلفة وحجج بمبررات متمسكا   التزامه تنفيذ يرفض قد ذلك،
 النظام طالشر  هذا يخالف كما المدين. إرادة محض على متوقفا   االلتزام تنفيذ من يجعل شرط هكذا
 لدائنا التزام كان فإذا العقد، في السبب فكرة يهدم كما العقدية. المسؤولية فكرة يهدم فهو العام
 المسؤولية، من اإلعفاء شرط وجود بحجه التزامه تنفيذ المدين ورفض المدين التزام على متوقفا  
 التعاقدية. العالقة في ن التواز  عدم إلى الشرط هذا يؤدي كما الدائن. التزام سبب غياب ذلك، يعني

 معارضة أي وجود دون  المرور لها يسمح تشريعيا   غطاء   اإلذعان شروط إكساب إلى كذلك ويؤدي
 .371القضاء قبل من

 جواز الرأي هذا يبرر الشرط: هذا من اإلعفاء على االتفاق بجواز الفقه من المؤيدين رأي ب:
 العقدية، المسؤولية أنشأت التي هي الحرة ةاإلراد أن إلى الشرط، هذا من اإلعفاء على االتفاق
 هذا يقع ،األصلف .372العام والنظام القانون  حدود في تعدلها أن فلها أنشأتها، التي هي ومادام
يقع باطال  " بأنه تقضي التي والقانونية الفقهية بالقاعدة عمال   الضار الفعل مجال في باطال   الشرط

أما في مجال العقود، فإنه ال  ،"المترتبة على الفعل الضاركل شرط يقضي باإلعفاء من المسؤولية 
وما ينتج عنها من أخطاء،  ،373على اإلعفاء من المسؤولية العقدية االتفاقيوجد ما يمنع من 

 وهو العقد، عن الناشئ االلتزام تنفيذ عن باالمتناع تتمثل التي) الغش احالت ذلك، من يستثنىو 

                                                           
 وما بعدها. 43، صمرجع سابقهذه المبررات والحجج مشار إليها لدى: نصرة، أحمد سليم فريز:  371

 .228، صمرجع سابق؛ سلطان، أنور: 44نصرة، أحمد سليم فريز: مرجع سابق، ص 372

األردني  المشرعاإلعفاء من المسؤولية العقدية. وهذا على خالف  -عامة كقاعدة–المصري أجاز  المشرعيالحظ هنا، أن  373
. وال يوجد أي خالف بين كل من المشرعين المصري واألردني، بشأن عدم جواز يز اإلعفاء من المسؤولية العقديةالذي لم يج

 .388، صمرجع سابقانظر: سلطان، أنور:  اإلعفاء من المسؤولية التقصيرية )الفعل الضار(،
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 الجسيم الخطأو  ،(بالمضرور اإلضرار قصد فيه يشترط ال أنه إال لنية،ا سوء على دائما ينطوي 
 وينطوي  والحذر، الحيطة أخذ وعدم اإلهمال صور من صورة وهو يسيرة، غير بدرجة يقع )الذي
 المحتمل الضرر إلى والنظر االهتمام وعدم ،بااللتزامات االكتراث وعدم بالحقوق  استهتار على
 شتراطا يجوز ال التي األخطاء قبيل من منهما كل ويعتبر ستهتار(.اال هذا نتيجة يقع قد الذي

 .374العام النظام من تعتبر ألنها فيها، المسؤولية تحديد أو ،األحوال من حالة ةأي في منها اإلعفاء

 بنينا، هيئة قبل من مسبقا   معدة تكون  اإللكترونية الخدمة عقود أن من الرغم على الباحث، يرى  .2
 من أكثر ليست فيها الواردة البيانات أن إلى ذلك في السبب ويعود إذعان، عقود دتع ال أنها إال

 المسؤولية من اإلعفاء شرط ذلك، من ويستثنى النطاق، اسم تسجيل بطالب متعلقة اتصال بيانات
 الخدمة )عقد العقد إبرام عند عليه الموافقة على التسجيل؛ طالب يجبر والذي العقود هذه في الوارد
 كترونية(.اإلل

 هذه بتسجيل يقوموا -اناألحي أغلب في– النطاق أسماء تسجيل طالبي أن إلى العملي الواقع ويشير
 هيئة لدى المعتمدين المسجلين بأحد االتصال خالل من وذلك الهاتف، شبكة طريق عن سماءاأل
 المسجل يطلب حيث المحدد، النطاق اسم تسجيل طالبين Belgium DNs منظمة أو بنينا

 البريد يقطر  عن إما الخدمة، عقد في المحددة البيانات إرسال التسجيل، طالب من المعتمد
 التسجيل طالب بإبالغ المعتمد المسجل يقوم ال أنه هنا، حظاليو  الفاكس. طريق عن أو اإللكتروني

 .375المسؤولية من اإلعفاء شرط بوجود

 التوقيع سيقبلوا هل الشرط، بهذا نطاقال أسماء تسجيل طالبي علم لو ماذا هنا: الباحث ويتساءل
 العقد؟ هذا على التوقيع سيرفضون  أنهم أم الخدمة، عقد على

                                                           
االشتراط المسبق على عدم المسؤولية عما يوقعه "السبب في بطالن هذا الشرط في مجال الفعل الضار، ألن  يرجع 374

عهم إلى عدم التحرز ن إجازته تيسر فتح باب اإلضرار بالناس أو يدفأعل غير مشروع يلحق به ضررا ، إذ الشخص بآخر من ف
 وما بعدها. 44، صمرجع سابقنصرة، أحمد سليم فريز: ؛ قمرجع سابالبدواوي ابتسام:  نظر:افي تصرفهم"، 

 ءبمل -فقط–تنحصر مهمتهم نما ا  و  ، أنه حتى المسجلين المعتمدين ال يكونوا على علم بوجود هذا الشرط،هنايالحظ  375
موظف  يلجراها مع منتصر إمأالتي  وهذا ما اتضح للباحث من خالل المقابلة الشخصية .حددة في عقد الخدمةمالبيانات ال

 .مرجع سابقمنتصر إميل: : لدى شركة حضارة/فرع جنين، انظر
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 سوى  أمامهم يكون  فال الشرط، بهذا النطاق أسماء تسجيل طالبي علم لو حتى الباحث، برأي
 التسجيل طالبي ويعتبر األساس. من الخدمة عقد إبرام رفض أو الشرط، هذا قبول إما خيارين:
 إبرام يتم حتى الشرط هذا على الموافقة عليهم يجب أنه ذلكو  الخدمة، عقد في األضعف الطرف
  العقد.

 التقنية فالمسائل التقنية، وغير التقنية المسائل ينب كبير اختالف هناك أن أيضا ، الباحث ويرى  .4
 إلى ذلك ويحتاج حلها، بيصع قد األحيان بعض في كثيرة مشاكل عنها وتنتج باستمرار متطورة
 الهيئة قبل من خلل وأي تقنية مسائل أنها حيث النطاق، سماءأل بالنسبة الحال هو كما طويل وقت
 وهذا تعطيلها. أو إلغائها حد إلى ذلك يصل وقد سماءاأل هذه على يؤثر قد التسجيل عملية في

 ها.علي ومتعارف محددة تكون  عنها الناتجة فالمشاكل تقنية، يرالغ المسائل خالف على

 ،المسؤولية من اإلعفاء شرط قبول يعني ال عنها، الناتجة المشاكل دوتعقي التقنية، المسائل وتطور
 ويعود المفعول، وساري  صحيح فيبقى العقد أما باطل، يعتبر الباحث نظر وجهة من الشرط فهذا

 فكيف لعقد،ا هذا إبرام عند منعدمة تكون  سماءاأل هذه تسجيل طالبي إرادة أن إلى ذلك في السبب
نما عليه اآلخر الطرف يوافق لم شرط قبول يمكن  أو الهيئة إعفاء يمكن وكيف قبوله؟ على أجبر وا 
 التسجيل طالبي لحقت التي األضرار عن التعويض عن المسؤولية من Belgium DNs منظمة
 كيتر  النهاية، في لكن .جسيم؟ خطأ أو غش هناك يكن ولم متعمد غير خطأ سببها كان لو حتى
 .عدمه من الشرط هذا مشروعية مدى يحدد من وهو للقاضي، التقديرية للسلطة األمر

 النطاقات أسماء تسجيل الئحة من (34/3) المادة نص في الواردة الحاالت أن الباحث، ويرى 
( من سياسة وطريقة 4/1،4نص المادة )و  ).فلسطين(، الفلسطيني العربي العلوي  النطاق ضمن

 من الهيئة تعفي ال سالفا ، إليها والمشار ،(psنترنت ).ت المجال الفلسطيني لإلتسجيل النطاقات تح
 ،النطاق اسم بصاحب تلحق ،-مباشرة غير أو مباشرة أكانت سواء- أضرار أي عن المسؤولية
 حدوثها. في للهيئة يد ال التي القاهرة القوة حالة ذلك، من ويستثنى

 إعفائها التسجيل سلطات اشتراط في الصواب من جانب هناك أن ترى  التي اآلراء بخصوص .2
 تبدو قد ،راءاآل هذه أن الباحث يرى  النطاق، اسم تسجيل عن ناشئة قانونية مسؤولية أي من
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 على سابقة فكرية ملكية وق حق وجود من والتحقق التحري  عملية جهة، فمن ،ما حد لىإ منطقية
 (WHOIS) بيانات قواعد وربط ئلةطا أموال لىإ يحتاج تسجيله المطلوب النطاق اسم تسجيل
 وهذا ،العالم دول كل في التجارية العالمات التحديد وجه وعلى الفكرية الملكية حقوق  تسجيل بقواعد
 المعتدى التجارية العالمات كانت حال في الصعوبة هذه وتزداد ،الصعوبة من غاية فيه األمر
 دارتهاا  و  سماءاأل هذه تسجيل هي يلالتسج سلطات وليةئمس ،ى أخر  جهة ومن ،مسجلة غير عليها
 ضرر سبب خطأ أي السلطات هذه ترتكبا إذا لكن ،طرف أي مع منازعات في الدخول وليس
  سالفا . إليه المشار النحو على القانونية سؤوليتهام يوجب ذلك فإن النطاق، أسماء تسجيل لطالبي

 سيتم ما هذا ؟منهما كل موقف وه فما المسألة، هذه في رأي المقارن، والقضاء الفقه من ولكل
 الثاني. الفرع في تهدراس

 القاعدة هذه من والقضا  هالفق موقف الثاني: الفرع

 هو ما وعليه ،لها مؤيدة القضاء أحكام توجاء ،القاعدة لهذه ومعارض مؤيد بين الفقه راءآ ختلفتا
 ؟القاعدة هذه من القضاء موقف هو اوم ،الفقه موقف

 القاعدة هذه نم الفقه موقف أوال.

 حدة من وتزيد سلبية أنها يرى  ومن القاعدة هذه يجابيةاب يرى  من بين ما متباينة الفقه ءراآ جاءت
 قاعدة أنها ،السنباطي فهد ستاذاأل يرى  حيث ،ذلك عن الناشئة المنازعات وبالتالي ،عتداءاتاال
 في واألفراد المشروعات بين الفرص تكافؤ من وجانب العدالة من كبير قدر تحقيق تضمن يجابيةا

 من الحد في جدا مفيدة قاعدة أنها ،الياباني الفقه من جانب وبرأي ،376النطاق أسماء تسجيل
 والمصالح الحقوق  أصحاب على التسجيل تقيد ألنها ؛سماءاأل لهذه التعسفية المسيئة التسجيالت

                                                           
 .372ص ،3008 ،دار الجامعة الجديدة/ اإلسكندرية ،3، طالموسوعة القانونية للتجارة اإللكترونيةيهاب: السنباطي، إ 376
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 حيث ،تسجيلها يمكن التي ءسمااأل أعداد من تحد كما ،واألفراد المشروعات من المباشرة المشروعة
 .377معين نطاق اسم على الحصول فقط واحد فرد أو روعلمش يسمح

 ،القانونية المشاكل من اكثير  سببت أنها ورأى ،القاعدة هذه العطيات مصطفى األستاذ نتقدا حين في
 العالمات أصحاب وخصوصا ،عليهم المعتدى خرى األ األطراف حقوق  تراعي ال أنها حيث

 تسمح ألنها ،نطاق اسمك عالمته تسجيل من التجارية المةالع مالك وتحرم تمنع فهي ،التجارية
 النطاق اسم وهل ،مشروعيته مدى في النظر دون  ،يقدم طلب أول على بناء النطاق أسماء بتسجيل
 في التسارع وشجع ساهم ،بذلك القيام وأن ،ال أم اآلخرين حقوق  على يعتدي تسجيله المطلوب
 العالمات ألصحاب إما ،بيعها إعادة خالل من مشروعال غير المادي الكسب بهدف تسجيلها
 .378ينالمنافس ألحد أو ،التجارية

 ألصحاب الشرعيين ينالمالك فقط تمنع ال القاعدة هذه نإ ،ألخيلي شمسان األستاذ نظر وجهة ومن
 .379حقوقهم على االعتداء تشجيع في تساعد بل ،سماءاأل هذه تسجيل من الحقوق 

 مخدومين ،أوال "القادمون  قاعدة ليست فهي ،عادلة غير قاعدة أنها ،السرحان عدنان األستاذ ويرى 
 حتكارا ،التسجيل لسلطات تسمح أنها لىإ إضافة ،وحده يخدم ،أوال يصل من قاعدة هي بل ،أوال"

 .380جهة أي من عليها رقابة أي وجود دون  ،مناسبة ترتئيها التي الرسوم وفرض التسجيل خدمة

 فيها ،الذكر سالفة تجاهيناال نظر ووجهات ،وسلبياتها بياتهايجاا لها القاعدة هذه ،الباحث أيوبر 
 جهة من أنها إال ،سماءاأل هذه تسجيل عملية نظمت أنها الرغم وعلى ،والصواب المنطق من جانب
 إال يكون  ال المعضلة هذه من والحد ،المشروعة الحقوق  أصحاب على عتداءاال في ساهمت ،أخرى 

 به أخذت ما وهذا ،تسجيله المطلوب النطاق سمال ملكيته يثبت ما بتقديم ،لتسجيلا طالب بمطالبة
 األردنية. النطاق أسماء تسجيل سلطة ،سابقا ذكر كما ،المثال سبيل على

                                                           
األفراد الذين يمتلكون ( تقتصر على المشروعات و jp.)النطاق اليابانية المنتهية ب  أسماءعلى سبيل المثال: تسجيل  377

 :انظر ،عنوان بريدي دائم في اليابان
 Arturo Azuara Flores: Ibid, p.56. 

 .383ص ،مرجع سابقمصطفى موسى:  ،العطيات 378

 .383ص ،مرجع سابقشمسان ناجي صالح:  ،لخيليا 379

 .233ص مرجع سابق،عدنان ابراهيم:  ،سرحان 380
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 القاعدة هذه من القضا  موقف ثانيا.

 مشهورة عرفية قاعدة أصبحت حيث ،القاعدة هذه إرساء في اكبير  ادور  ،المقارن  القضاء لعب لقد
  .381النطاق أسماءب المتعلقة المنازعات لتسوية إليها اللجوء يتم

 ،مشهورة قضية وهي ،االبتدائية باريس محكمة نظرتها التي 382(www.mma.fr) قضية ففي
 لدى جيلهاتس بإجراءات ،3222 عام في Academy Multimedia شركة بقيام وقائعها تتلخص
 التجارية أنشطتها ممارسة قررت 3228 عام وفي ،(MMA) التجارية العالمة تحت التجاري  السجل
 نطاق اسمك أعاله المذكورة التجارية متهاعال بتسجيل قامت 3222 عام وفي ،اإلنترنت شبكة على
 كةشر  طالبت 3222 عام من إبريل وفي ،(AFNIC) الفرنسية النطاق أسماء تسجيل سلطة لدى

Mans Du Dles Mettu مؤسسة Academy Multimedia النطاق اسم عن التنازل 
 بتسجيل قام من صالحل حكمت التي باريس لمحكمة القضية رفع وتم ،ذلك رفضت حيث ،لصالحها

 على يجب أنه ،حكمها في وأضافت ،Academy Multimedia مؤسسة وهي ،أوال النطاق اسم
 هذا تسجيل إذا وما النطاق اسم تسجيل أسبقية تاريخ عن ي التحر  ،النطاق أسماء تسجيل سلطة

 حقوق  على عتداءلال يؤدي تسجيله كان إذا ما أو ،اسابق مسجلة نطاق أسماء على سيعتدي سماال
   للجمهور. تضليل ذلك على يترتب بما خريناآل

 ،383(www.pitman.co.uk) قضية في البريطانية العليا العدل محكمة ،أيضا أكدته ما وهذا
 ،3224 عام من شباط في Professional Pearson شركة بقيام ،القضية هذه وقائع وتتخلص
 اسم تسجيل أجل من (Nominet) البريطانية النطاق أسماء تسجيل سلطة إلى طلب بإرسال
 اسمب موقع تأسيس في هملتأ  الشركة ذهه لكن ،سماال هذا منحها وتم ،أعاله المذكور النطاق
Pitman  هااسم أخرى  شركة ستعلمتا ،سماال هذا تسجيل من شهرين وبعد ،الهأع النطاق

                                                           
هدى  ؛ قشقوش،24ص مرجع سابق،؛ الحوسني، فهد بن سيف بن راشد: 42، صمرجع سابق فهد أحمد فهد: ،الوهداني 381

 .80، صمرجع سابقحامد: 

مرجع فهد بن سيف بن راشد:  ،الحوسني ؛24ص ،مرجع سابقفهد أحمد فهد:  ،الوهداني :هذا الحكم مشار إليه لدى 382
 وما بعدها. 80ص ،مرجع سابقهدى حامد:  ،قشقوش ؛24ص ،سابق

383 Pitman Training Ltd and PTC Oxford Ltd v Nominet UK Ltd and Pearson Professional Ltd 

(t/a Pitman Publishing) [1997] F.S.R. 797. 

http://www.mma.fr/
http://www.pitman.co.uk/
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Training، من خطأ وبسبب ،للتسجيل امتوفر  سماال هذا كان إذا عما (Nominet)، الشركة قامت 
 ،السنة ذات من زتمو  شهر في اإللكتروني لموقعها ستخدمتهاو  ،أعاله النطاق اسم بتسجيل األخيرة
 وقعهام تجهيز من Professional Pearson شركة نتهتا ،السنة ذات من أول كانون  شهر وفي

 دون  أخرى  لشركة تسجيله تم بأنه تفاجأت لكنها ،أعاله النطاق اسمب إطالقه وقررت اإللكتروني
 ستنادباال أنه حكمت التي ،البريطانية العليا دلالع محكمة أمام قضية برفع فقامت ،وعلمها موافقتها

 قبل من النطاق اسم استخدام لمنع ذاتها بحد تكفي والتي وال"أ مخدومين ،أوال "القادمون  قاعدة إلى
Training Pitman قبل من الحاصل الخطأ من المستفيدة (Nominet)، اسم تحويل يجب فإنه 

 طاق.الن اسم تسجيل في األسبق ألنها Professional Pearson شركة إلى النطاق

 حيث ،384(www.rennesimmo.com) قضية في الفرنسية النقض محكمة ،به أخذت ما وهذا
 النطاق اسم استخدام من (bvi) شركة منعت التي باريس استئناف محكمة حكم ،المحكمة هذه أيدت
 عام منذ لها تجاري  اسمك (orennesimm) مصطلح استخدام في (ver) شركة ألسبقية ،أعاله

 .3000 عام في أعاله النطاق اسم سجلت (bvi) شركة أن حين في ،3224

 أي على سابق بتاريخ المسجل النطاق اسم صاحب كان حال يف ،أيضا القاعدة لهذه اللجوء ويتم
 بغض ،خرينباآل لإلضرار نية أي لديه تكن مول النية حسن ،األخرى  الفكرية الملكية حقوق  من

 أو تجاري  اسم أو مسجلة، غير أو مسجلة تجارية عالمة المسجل النطاق اسم كان إذا عما النظر
  .الثالث الفرع في دراسته سيتم ما وهذا تجاري، عنوان أو شخصي اسم

 النطاق اسم صاحب لصالح الحكم في النية حسن دور الثالث: الفرع

– الشخص وهو ،النطاق اسم جيلتس في األسبق لصالح الحكم يف كبير دور له النية حسن
 ،التسجيل هذا من يقصد ولم ،نية بحسن االسم هذا تسجيلب قام الذي -االعتباري  أو الطبيعي
 من حق أي أو التسجيل في أسبق نطاق اسم على عتداءاال أو اتجاري ااستخدام سماال هذا استخدام

                                                           
 .344ص ،مرجع سابقطاهر شوقي:  ،مؤمن :هذا الحكم مشار إليه لدى 384

http://www.rennesimmo.com/
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 المشروعة الحقوق  أحد بصاحب ضرر إلحاق تعمد وقد ،النية سيء نيك ولم ،الفكرية لكيةالم حقوق 
 .385عليها المعتدى

يؤدي لعدم  ،النطاق بتاريخ سابق على تسجيل هذه الحقوق أو اكتساب الحقوق فيها اسموتسجيل 
النطاق  اسملصاحب ال يمكن تصور كيف يمكن  النطاق؛ ألنه اسموجود سوء نية من قبل صاحب 

 .387النطاق اسمجود أصال وقت تسجيل غير المو  ،خرينوق اآلأو يكون قد فكر بحق 386،أن يعلم

 ففي ،أحكامه من العديد في األمريكي القضاء الخصوص وجه وعلى ،المقارن  القضاء أكده ما وهذا
 السادسة الدائرة األمريكية المتحدة الواليات ستئنافا محكمة حكمت ،388(www.dci.com) قضية
 في األسبق وألنها ،النية حسنة أنها واعتبرت ،(Concepts Data كة)شر  عليها المدعى لصالح
 .سماال بهذا حتفاظاال في الحق لها فإن ،عالهأ  النطاق اسم تسجيل

 حيث ،389(GATEWAY.COM) قضية في كارولينا شرق  مقاطعة محكمة ،أيضا أكدته ما وهذا
 هو عليه المدعى وألن ،هأعال النطاق اسم في احقوق يملكان الطرفين كال أن ،المحكمة حكمت
 اإللكترونية بالقرصنة يسمى ما خالف وعلى ،فيه الحق له فإن ،سماال لهذا األسبق المسجل

(squatting Cyber)، أجهزة تجارة مجال في الزمن من لفترة وعمل يعمل عليه المدعى فإن 
 سلوك أي لىع تنطوي  ال القضية ذهه وأن ،سماال هذا مستخدما أنواعها ختالفا على لحاسوبا
 التي الحاالت وفي ،عليه المدعى طرف من التجاري  ستغاللاال أشكال من شكل أي أو نتهازي ا

                                                           
رصان اإللكتروني الذي ال هي تلك القرصنة المرتبطة بالقو  "،القرصنة اإللكترونية البريئة" هذا ما يطلق عليه مصطلح 385

هذه الحقوق ضمن نطاق المنافسة  ستخدامالوال  ،يهدف وليس لديه أي نية لإلضرار بصاحب أحد الحقوق المشروعة
 :انظر ،الصناعية والتجارية

Ziad Maraqa: Ibid, p.178. 
386 See: Wipo Case No. D2001-1182, Wipo Case No. D2001-0827.   
387 See: Wipo Case No. D2005-1282, Wipo Case No. D2009-1545. 
388 Data Concepts, Inc. v. Digital Consulting, Inc., 150 F.3d 620, (6th Cir., August 1998). 
389 Gateway 2000, Inc. v. Gateway.com، Inc., 1997 U.S. Dist. Lexis 2144 (W.D.NC February 6, 

1997). 

 حيث ،(Computing.com Clue) قضية في األمريكية ماساشوستس مقاطعة محكمة حكم في ،كذلك تأكيده تم ما وهذا
 اسمك تجاريةال العالمة ستخدامال مشروعة أسباب هناك وكان ،ئابري استخداما النطاق اسم ستخدما ذاإ أنه ،المحكمة حكمت
 "القادمون  لقاعدة تطبيقا سماال بهذا حتفاظاال على قادر سيكون  فإنه له، ألولا المستخدم هو النطاق اسم صاحب وكان نطاق،

 :انظر ،التجارية العالمة تخفيف أو للتعدي ستخداماال هذا يؤدي ال أن شريطة أوال"؛ مخدومين ،أوال
Hasbro v. Clue Computing,66 F.Supp.2d 117 (D. Mass.,Sept. 2,1999). 

http://www.dci.com/
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 مخدومين ،أوال "القادمون  قاعدة المحاكم ستتبع ،مشروعا النطاق سمال األول ستخداماال فيها يكون 
 أوال".

 ،الفرنسي القضاء نظرها التي 390(www.Moviebuff.com) قضية في ،أيضا ذلك تأكيد وتم
 حيث ،(Moriebuff) التجارية العالمة في احقوق تملكان شركتين هناك بأن ،وقائعها وتتخلص

 األخرى  الشركة حاولت وعندما ،3228 عام في عليه المتنازع النطاق اسم بتسجيل إحداهما قامت
 ،سماال هذا عن التنازل أعاله النطاق سمال المسجلة الشركة فطالبت ،ذلك من تتمكن لم ،تسجيلها
 ،النطاق اسم صاحب لمصلحة حكم الذي الفرنسي ءالقضا لىإ فلجأت ،طلبها رفض تم حيث
  .سماال هذا تسجيل في وأسبقيته نيته نلحس

حيث ردت دعوى  ،391(Prince) قضية في البريطانية العليا العدل محكمة أيضا أكدته ما وهذا
 النطاق. اسميها كانت حسنة النية عندما سجلت ن المدعى علأل ،المدعية

 القضاء موقف عن أهمية ،النطاق أسماء منازعات بتسوية المختصة اإلدارية اللجان موقف يقل وال
 الويبو مركز نظرها التي 392(www.maggi.com) قضية ففي ،المسألة هذه بخصوص المقارن 
 اسم بتسجيل Treuhand Fiducia Pro شركة بقيام وقائعها تتلخص والتي ،والتحكيم اطةللوس

 الويبو مركز لدى شكوى  برفع وقامت ،ذلك على SA Nestl شركة فاعترضت ،أعاله النطاق
Pro  شركة عليها المدعى أن مدعية ،النزاع محل النطاق اسم باستعادة مطالبة والتحكيم للوساطة

dTreuhan Fiducia  المشهورة المسجلة التجارية عالمتها على عتدتا (Maggi)، ورفضت 
 كلمة أن ذلك ،هاستخدامو  سماال هذا تسجيل في الحق لها أن وأثبتت ،دعاءاال هذا عليها المدعى

(Maggi) الشركة مدير عائلة اسم هي Maggi Romeo، برفض داريةاإل اللجنة حكمت وقد 
 ،المشتكية وق حق ينتهك لم النطاق سمال هااستخدام وأن ،هاعلي المدعى ةني لحسن نظرا ،الشكوى 
 .سماال هذا استخدام في الحق صاحبة وهي

 الثالث. الفرع في الباحث سيدرسها ،ستثناءاتاب مقيدة هي بل ،مطلقة ليست قاعدةال وهذه
                                                           

 .433ص ،مرجع سابقعصام عبد الفتاح:  ،مطر :هذا الحكم مشار إليه لدى 390
391 See: Prince plc v Prince Sports Group Inc [1998] FSR 21. 
392 See: Wipo Case No. D2001-0916. 

http://www.moviebuff.com/
http://www.maggi.com/
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 القاعدة هذه على ترد التي ستثنا اتاال الرابع: الفرع

 قيود أي دون  مطلقة وجعلها ،إطالقها على القاعدة بهذه خذاأل ،األحوال من حال ةأي في يمكن ال
 أسماء تسجيل سلطات أغلب عليها تعتمد التي والوحيدة األساسية القاعدة هي جهة فمن ،عليها ترد

 بالمطلو  النطاق اسم ملكية من التحقق يتم ال ثانية جهة ومن ،سماءاأل هذه منح عند النطاق
 السماح تم إذا ثالثة جهة ومن ،خريناآل حقوق  على عتداءاال ،ذلك على يترتب مما ،تسجيله
 وال ،مشروعة المسجلة النطاق أسماء كل اعتبارو  ،القاعدة هذه على بناء النطاق أسماء بتسجيل
 منها الحد يمكن ال التي المشكلة تكمن فهنا ،معتدية كونها من بالرغم ،خريناآل حقوق  على تعتدي

 اسم بين ما التسجيل وأسبقية ،النية بسوء تتمثل ،القاعدة هذه ىعل ستثناءاتا وضع خالل من إال
 التجارية. العالمات وتحديدا األخرى  الفكرية الملكية وحقوق  النطاق

 األخرى  الفكرية الملكية وحقوق  ،النطاق اسم بين ما التسجيل وأسبقية النية سو  أوال:

 ،ال يتطلب شرط سوء النية يثح ،393صاحبه قبل من نية بسوء النطاق اسم تسجيل ،بذلك يقصد
نما يكفي أن تكون هناك حقوق ا  و  ،أن تكون الحقوق المعتدى عليها )مثال: العالمة التجارية( مسجلة

النطاق بغض النظر سواء كانت مسجلة أو غير  اسموقت تسجيل )الغير(  خرآليمتلكها ا
 .394مسجلة

 خريننطاقه قبل تسجيل اآل اسملمجرد تسجيل  ،ق دائما حسن النيةالنطا اسموال يعتبر صاحب 
فقد يكون سيء النية في حال كان على بينة ومعرفة  ،كتساب الحقوق فيهااالمشروعة أو  ملحقوقه

                                                           
 تحت السادس الفصل في نص حيث ،المصري  اإللكترونية التجارة قانون  مشروع في ستثناءاال بهذا المصري  لمشرعا أخذ 393

 ،نية..." بحسن التسجيل تم طالما التسجيل في لألسبقية ومينالد أسماء تسجيل يخضع "... أنه على الدومين" أسماء" عنوان
 في األسبقية قاعدة من ستفادا أنه ثبت إذا ،سماال هذا في حقه النطاق اسم صاحب يفقد النص، لهذا المخالفة وبمفهوم
 الملكية حقوق  من حق أي صاحب أو ،التسجيل في األسبق النطاق اسم بصاحب إما اإلضرار وتعمد نية، وءبس التسجيل
وقد صدر مشروع قانون التجارة اإللكترونية المصري عن  ،222ص ،مرجع سابقصالح علي:  ،حسين :انظر ،الفكرية

 .3000لجنة التنمية التكنولوجية عام  –القرار  اتخاذمركز المعلومات وجهاز دعم  ،مجلس الوزراء

التي تكون أن العالمة التجارية (، 2001Wipo Case No. D-0074) ذات الرقم توصلت اللجنة اإلدارية في القضية 394
ألنه ؛ دعاء بموجب سياسة األيكانالنطاق المتنازع عليه، ال يمكن أن تكون بمثابة أساس لال اسمغير موجودة وقت تسجيل 

 نية.النطاق قد سجل بسوء  اسممن المستحيل أن يكون 
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 اسمستفادة من التضليل بين لالالنطاق هو  اسموأن هدفه من تسجيل  ،بوجود حق من هذه الحقوق 
 .395آلخرينالنطاق وأي حقوق محتملة ل

 بين الشركات االندماجفترة وجيزة من عملية  قبل. 3: -بيل المثالعلى س-ويمكن أن يحدث ذلك 
. عندما 3 ،396ألكن قبل نشوء أي حقوق عالمة تجارية جديدة في الكيان المدمج الذي نش ،أو بعده
يجمع كليا أو  اجديد ااسمندماج الوشيك بين الشركات التي قد تنشئ اال النطاق اسمصاحب يتوقع 
على  ،سمالنطاق في تسجيله لهذا اال اسمصاحب . عندما يعتمد 2مندمجة الشركات ال أسماءجزئيا 

معرفته الداخلية بنوايا ومقاصد الشريك التجاري أو صاحب العمل فيما يتعلق بالتطوير الالحق 
النطاق )مثال: الموظف السابق أو  اسمصاحب . عندما يسعى 4 ،397لعالمته التجارية الجديدة

 سمصاحب العالمة التجارية أو االعن شركة  أحقوق قد تنش ةمن أي ستفادةلالتجاري( الالشريك 
 ،النطاق بها اسمالتي يعلم صاحب  . عندما تحظى العالمة التجارية المحتملة المعنية2 ،التجاري 

 اسمقام صاحب  ،وقبل أن يكون صاحبها قادرا على تسجيلها ،هتمام وسائل اإلعالم بشكل كبيراب
 .398من حقوق صاحب العالمة المحتملة في هذه العالمة االستفادة من أجل ،النطاق بتسجيلها

 حتى ،بتسجيله قام الذي النطاق سمال مماثلة تجارية عالمة لتسجيل النطاق اسم صاحب يلجأ وقد
 في المدرجة التجارية للعالمة امالك كونه ،سماال هذا في مشروعة مصالح أو احقوق لديه أن يثبت
 بتسجيل وقام ،األمريكية المتحدة الواليات من النطاق اسم صاحب ثال:الم سبيل على ،النطاق اسم

نما ،فيها يستخدمها أن دون  فلسطين في سماال لهذا مماثلة تجارية عالمة  هو ،ذلك من الهدف وا 
 .399سماال هذا في مشروعة مصالح أو احقوق لديه أن إثبات من يتمكن حتى ،لمصلحته حيلة إيجاد

 ،نطاقه سمال مماثلة تجارية عالمة النطاق اسم صاحب تسجيل اعتبار ةإمكاني مدى ولتحديد   
 أو عوامل عدة عتباراال بعين األخذ تم حيث ،سماال هذا في مشروعة مصالح أو احقوق يمنحه

                                                           
395 See: Wipo Case No. D2008-0641,Wipo Case No. D2001-1182. 
396 See: Wipo Case No. D2009-0567. 
397 See: WIPO Case No. D2005-128. 

 : انظر معينة، طالق خدمةإو أفيما يتعلق بالمنتج المتوقع إطالقه على نطاق واسع  مثال: ،اإلعالم وسائلهتمام ا يحدث  398
Wipo Case No. D2009-0567. 
399 See: Wipo Case No. D2008-1379,Wipo Case No. D2000-0847. 
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مجرد حقيقة أن العالمة  .3 400المثال سبيل على منها ،ذلك تحديد خاللها من يمكن ،ظروف
هي  ،النطاق اسمصاحب أو تم الحصول عليها من قبل  للحصول عليها االتجارية قد قدم طلب

وفي الحالة التي ال يتم  ،سمله في هذا االعلى وجود حقوق أو مصالح مشروعة  اثابت ليست دليال
أو لم يتم الحصول عليها ألغراض حسنة النية أو أغراض  ،السعي للحصول على العالمة التجارية

. 3عندئذ يمكن تجاهل العالمة التجارية  ،النطاق اسملكن فقط من أجل دعم تسجيل  ،مشروعة
هو عامل مهم في تحديد ما إذا كان تقديم الطلب لتسجيل العالمة  ،التسلسل الزمني لألحداث
حيث أن تقديم طلب  ،النطاق اسمأو كونه مجرد طريقة لدعم تسجيل  ،التجارية قد تم بحسن نية

قد يشير لعدم وجود  ،النطاق اسمأو بعد تسجيل لتسجيل العالمة التجارية بعد اإلشعار بالنزاع 
هي ذات  ،سمهذا االالنطاق وقت تسجيل  اسمصاحب . وجود المعرفة ونية 2مصلحة مشروعة 

صاحب ال تمنع في حد ذاتها  ،لكن المعرفة والعلم بحقوق صاحب العالمة التجارية ،أهمية كبرى 
رتباط أو عدم وجوده . اال4 سمذا االهمتالك الحق أو المصلحة المشروعة في امن النطاق  اسم

ختصاص القضائي الذي يسعى للحصول على تسجيل العالمة واالالنطاق  اسمصاحب بين 
 قد يشير إلى ما إذا كان الطلب المقدم أو التسجيل "مشروع". ،التجارية ضمن نطاقه

اق في العديد من نطال أسماءواللجان اإلدارية المختصة بتسوية منازعات  وقد أكد القضاء المقارن 
ففي قضية  ،حماية قانونية ةالنطاق سيء النية أي اسمستحقاق صاحب اعدم  ،أحكامها

(tropicaux.com-www.bois)401،  أن  ،3003حكمت محكمة بداية لليل الفرنسية في عام
ونظرا  ،ثناء حالة سوء النيةستادومين أوال" بمخ ،"القادمون أوالالنطاق تكتسب وفق قاعدة  أسماء
لنطاق المتنازع ا اسمعلى ( أسبق في التسجيل www.boistropicaux.comالنطاق ) اسمألن 
 ،مشروعةالغير النية لممارسته أفعال المنافسة النطاق المتنازع عليه سيء  اسموألن صاحب  ،عليه
فإنه ال  ،النطاق األسبق في التسجيل اسمته التجارية مماثلة ألنشطة صاحب أن أنشط اعتبارى عل

 النطاق لألسبق في التسجيل. اسمويجب عليه تحويل  ،حماية قانونية ةيتمتع بأي

                                                           
400 See: Wipo Case No. D2009-0817, WIPO Case No. D2004-0298. 

 .348ص مرجع سابق،ؤمن، طاهر شوقي: م :هذا الحكم مشار إليه لدى 401 

http://www.bois-tropicaux.com/
http://www.boistropicaux.com/
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وتتلخص  ،الهندالتي نظرتها محكمة بومباي العليا في  402(www.rediff.comقضية ) كذلك
على الرغم من  ،Radiff.comالنطاق  اسمبتسجيل  Cyberboothوقائعها بقيام شخص يدعى 

نطاق مشهور  اسمأن تسجيل  كمةوقد وجدت المح ،Rediff.comنطاق مشهور وهو  اسموجود 
يقود المحكمة لعدم إجراء  ،وأن تأسيس نية للتضليل من قبل المدعى عليه ،غير مشروع يعد عمال

عتمدت المحكمة في ا و  ،حتمال تضليل أم الايوجد تحقيقات إضافية بخصوص ما إذا كان  ةأي
 يمارسوكل منهم  ،من المدعي والمدعى عليه لديهم حقل نشاط متماثل على أن كال ،حكمها

بة ويتمثل هذا النشاط ببيع الكتب وتوفير خدمة المحادثة ولع ،نشاطه وعمله على شبكة اإلنترنت
يؤدي  ،وعلى وجه الخصوص نشاط كال الطرفين ،ي النطاقاسمهذا التشابه بين وأن  ،المضرب

ن وأضافت المحكمة أ ،عتقاد بأن كال الموقعين ينتميان إلى شخص واحدواال ،إلى حدوث التضليل
ستفادة من سمعة ؛ ألن نيته كانت متجهة لالسمختياره لهذا االاالمدعى عليه كان سيء النية في 

 .وشهرته وصاحبه سمهذا اال

حيث  ،403(www.parvi.orgمركز الويبو للوساطة والتحكيم في قضية ) ،وهذا ما أكده أيضا
النطاق أعاله مع العالمة التجارية  اسمنظرا لتماثل  ،التي نظرت النزاع حكمت اللجنة اإلدارية

((parvi ة وألن العالم ،3003( في عام 28لصنف )التي تملكها بلدية باريس والمسجلة تحت ا
 ،متنازع عليهالنطاق ال اسمولسوء نية صاحب  ،الهالنطاق أع اسمالتجارية أسبق في التسجيل على 

  النطاق لبلدية باريس. اسمفقد تم الحكم بنقل 

 تي نظرها مركز الويبو للوساطةال 404(www.maserati.orgفي قضية ) ،وتم تأكيد ذلك أيضا
ألن كلمة  ،نظرا لسوء نية المدعى عليه ،النطاق للمشتكي اسمحيث تم الحكم بتحويل  ،والتحكيم

Maserati وقد قام  ،هي عالمة تجارية مشهورة تعود ملكيتها لشركة فيراري لصناعة السيارات
 . وسمعتها هذه العالمة ستفادة من شهرةنطاق لال اسمك لمدعى عليه بتسجيل هذه العالمةا

                                                           
402 Rediff Communication Limited vs Cyberbooth & Another on 1999 (4) BomCR 278. 
403 See: Wipo Case No. D2008-1278. 
404 See: Wipo Case No. D2002-0033. 

http://www.rediff.com/
http://www.parvi.org/
http://www.maserati.org/
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 اسمفي الحكم لصالح صاحب  اسلبي العب دور يو  ،فسد سوء النية دائما كل شيءي ،برأي الباحث
في  سمود حقوق ومصالح مشروعة في هذا االومهما تم اللجوء ألساليب ووسائل إلثبات وج ،النطاق

 .سمال يمكن الحكم لصالح صاحب هذا االفإنه  ،ظل وجود سوء النية

طاق ذاتها من الن أسماءفي ظهور أشكال مختلفة من التنازع بين  بر هذه القاعدة السبب الرئيسوتعت
وتعد  ،النطاق وحقوق الملكية الفكرية وتحديدا العالمات التجارية أسماءبين  ومن جهة أخرى  ،جهة

 حيث ينطوي تحتها أشكال وأنواع مختلفة. ،القرصنة اإللكترونية هي النموذج األكثر بروزا

وما هي  ؟ن منهاوالقضاء المقار  الفقهوما هو موقف  ؟ما هو مضمون القرصنة اإللكترونيةف
 هذا ما سيدرسه الباحث في المبحث الثاني. ؟األشكال التي تندرج تحتها

 405 (Squatting-Cyberالمبحث الثاني: القرصنة اإللكترونية )

فلم  ،406تي تدور حول الفضاء اإللكترونيولدت القرصنة اإللكترونية من رحم الجريمة اإللكترونية ال
نما برزت مع نمو شبكة اإلنترنت وظ ،منظمة األيكان ةيرتبط ظهورها بنشأ هور التجارة وا 

تخاذ مكان اعلى معرفة ووعي بأهمية حضورها و  لم تكن المشروعات التجارية وعندما ،اإللكترونية
 وأهمية الفرصة ،407بية لهذا الحضوريجاحيث أن عدم إدراكها النتائج اال ،لها على هذه الشبكة

أال  ،جعلها أمام مشكلة في غاية الخطورة ،النطاق أسماءى بها من خالل شراء ظالتجارية التي ستح
 .408وهي القرصنة اإللكترونية

                                                           
 ،م بإحدى شركات الهواتف المحلية األمريكية3878حدثت في عام  ،أن أول عملية قرصنة إلكترونية ،تشير الدراسات 405

 :، ويقصد بالمفهوم العام لها بأنهاالعصر الذهبي للقرصنة اإللكترونية ،م3282وعام  3280وتعتبر الفترة ما بين عام 
إتالفها  لية للبيانات بغرضعلى نظام المعالجة اآل تستهدف التحايل ،ليحاسب اآلغير مشروعة على شبكة ال ممارسات

لحاق الضرر بصاحبها،  األكاديمية العربية  ،موسوعة تكنولوجيا المعلومات ،: مقال بعنوان "القرصنة اإللكترونيةانظروا 
https://www.abahe.co.uk/information-كاديمية على الرابط التالي: لتعليم العالي، متاح على موقع األالبريطانية ل

piracy.html-enc/71102-technology، (34/2/3032خر زيارة بتاريخ آ.) 
406 Mu’azu Abdullahi Saulawa &Junaidu Bello Marshall: Ibid، p.1. 

 : انظرالحماية التي ستتمتع بها مستقبال ...، زيادة مستوى رأس المال و بالشهرة وزيادة  ،يجابير اإليتمثل األث 407
Bhavna Singh: Ibid، p.8. 
408 Stephen Elias and Richard Stim: Cybersquatting: What It Is and What Can Be Done 

About It Here's what to do if someone is cybersquatting on the domain name that matches 

https://www.abahe.co.uk/information-technology-enc/71102-piracy.html
https://www.abahe.co.uk/information-technology-enc/71102-piracy.html
https://www.abahe.co.uk/information-technology-enc/71102-piracy.html
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من حيث تعريفها والممارسات التي ها البحث في مفهوم ،وتتطلب دراسة القرصنة اإللكترونية
فضال عن البحث في بعض أشكالها على نحو  ،المقارن منها وموقف الفقه والقضاء ،تشكلها

 مختصر.

 المطلب األول: مفهوم القرصنة اإللكترونية

فقد تم ترجمتها عن المصطلح اإلنجليزي  ،يطلق عليها البعض مصطلح "السطو اإللكتروني"
"squatting-Cyber"409، لعدد من  اه جامعاعتبار ب ،يستخدم غالبا ،مصطلح غامض ووه

 .410فات المختلفة على شبكة اإلنترنتالتصر 

 الفرع األول: تعريف القرصنة اإللكترونية

 ،سيء النية عبارة عن التسجيل المتعمد بأنها ،(Senateعرفها مجلس الشيوخ األمريكي )
 .411النطاق على شبكة اإلنترنت والتي تنتهك حقوق أصحاب العالمات التجارية سماءالمتعسف أل

تتضمن في  ،قيمة تجارية اتنطاق ذ أسماءمارسة شراء م هي ،Jason Watsonوبرأي األستاذ 
ق مكاسب مالية من وراء بيعها أو بهدف تحقي ،خرينألحيان عالمة تجارية مملوكة لآلأغلب ا
النطاق من قبل  اسمتسجيل  فهي ،Karla Lemanskiومن وجهة نظر األستاذة  .412هااستخدام

                                                           
 
your trademarked business name، Available at: http://www.nolo.com/legal-

encyclopedia/cybersquatting-what-what-can-be-29778.html,(visited on May. 34 2015). 
: انظرمى "المستلب في عالم اإلنترنت"، مصطلح "السلب في عالم اإلنترنت" والقائم بهذه الممارسة يس ،يطلق عليها أيضا 409

برقم إيداع  ،األردن-مودع لدى دائرة المكتبة الوطنية المكتبة الوطنية/ عمان ،معجم الملكية الفكرية لطالل أبو غزالة
 .322ص ،(2320/33/3000)

 : انظرني، السرقة اإللكترونية وغيرها، النسخ اإللكترو  ،لكترونية الحرفيةمثل: القرصنة اإل 410
Steven R. Borgman: THE NEW FEDERAL CYBERSQUATTING LAWS، Texas 

Intellectual Property Law Journal Winter, 2000, p.266, Available at: http://www.tiplj.org/wp-

content/uploads/Volumes/v8/v8p265.pdf، (last visited at May. 27 2015). 
 : (، انظرMayflower Transitجرسي األمريكية في قضية )في حكم محكمة مقاطعة نيو  ،ههذا التعريف مشار إلي 411

Mayflower Transit، LLC v. Dr. Brett Prince، 314 F. Supp. 2d 362 (D.N.J.، March 30، 2004). 
412 Christy Roth، Marianne Dunham & Jason Watson: Cybersquatting, typosquatting – 

Facebook’s $2.8 million in damages and domain names, Available at: 

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7088bf09-8a9e-4449-a179-d90bdfad3310, (last 

visited at May. 27 2015). 

http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/cybersquatting-what-what-can-be-29778.html
http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/cybersquatting-what-what-can-be-29778.html
http://www.tiplj.org/wp-content/uploads/Volumes/v8/v8p265.pdf
http://www.tiplj.org/wp-content/uploads/Volumes/v8/v8p265.pdf
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7088bf09-8a9e-4449-a179-d90bdfad3310
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بأنها فعل من أفعال الجريمة  ،Mu’azu Saulawaويرى األستاذ  .413بسوء نية خريناآل
شهرة  ي خصوصا تلك المرتبطة بأشخاص ذو  ،النطاق أسماءاإللكترونية التي تنطوي على تسجيل 

عادة بيعها بأسعار إ د عالية )الفنانين والعبي كرة القدم( أو عالمات تجارية مشهورة معترف بها بقص
 .414مبالغ فيها

بالمفهوم الواسع أو  هابغض النظر سواء أخذت ،الفة الذكرأن أغلب التعريفات س ،ويرى الباحث
بمعنى أن  ،ات التجاريةهتمامها على العالما جل  ،من جهة ،قد ركزت ،ونيةالضيق للقرصنة اإللكتر 

أن من رغم على الو  ،العالمات التجارية وتحديدا تلك المشهورة منها هي فقط ،عتداء عليهما يتم اال
على العالمات  النطاق تقع سماءكون أغلب التسجيالت التعسفية أل ،من الصواب افي ذلك جانب

ين التجارية والعناو  سماءعتداءات على األلكن ذلك ال ينفي وقوع هذا النوع من اال ،التجارية
النطاق كعنصر من  اسمه سابقا عند دراسة على النحو الذي تم اإلشارة إلي ،الشخصية سماءواأل

 عناصر الملكية الفكرية.

بمعنى أن  ،النطاق ذاتها أسماءقرصنة  ،وبشكل واضح تجاهلت هذه التعريفات ،جهة أخرى  ومن
 آلخريننطاق تتضمن حقوق ا سماءتعسف ألالقرصنة اإللكترونية التي تتم من خالل التسجيل الم

مثال: تم  .يها في التسجيلنطاق سابقة عل أسماءعتداء على اال ال تشمل ،وفق هذه التعريفات
 ،كر مشهوراالنطاق سالف الذ اسمحيث أصبح  ،(www.wisam.com)النطاق  اسمتسجيل 

خر كدوت نت آمتداد الكن تحت  ،اسم وسامخر يتضمن آنطاق  اسمفيقوم شخص ما بتسجيل 
(.net.) 

نطاق تتضمن  ماءسمتعسف أل ،سيء النية لباحث القرصنة اإللكترونية بأنها تسجيل متعمدويعرف ا
أو حقوق ملكية فكرية  ،نطاق أسبق عليها في التسجيل سماءمصطلحات وكلمات متطابقة أل

التجارية(  سماءين واألالعناو  ،ةالتجاري صناعية والتجارية )مثل: العالماتوتحديدا حقوق الملكية ال
بأسعار تزيد على  بهدف إعادة بيعها ،ن والعبي كرة قدم(مشهورة )مثال: فناني شخصيات أسماءأو 

                                                           
413 Karla Lemanski-Valente, Timothy Majka: Ibid. 
414 Mu’azu Abdullahi Saulawa &Junaidu Bello Marshall: Ibid, p.2. 

http://www.wisam.com/
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من  ،أو ألحد المنافسين -المعتدى عليه-إما لصاحب أحد الحقوق سالفة الذكر  ،كلفة التسجيل
 أجل تحقيق مكاسب مالية.

 لكترونيةإالممارسات التي تشكل قرصنة الفرع الثاني: 

 ،مشروعةالغير العديد من التصرفات والممارسات من خالل  ،النطاق أسماءتتم عملية قرصنة 
 اسما لغرض البيع أو التأجير أو نقل تسجيل النطاق أساس اسمسجل . 3منها على سبيل المثال: 

أو عالمة  ،أو إلى صاحب العالمة التجارية ،نطاق أسبق في التسجيل اسمإلى صاحب النطاق 
مقابل تعويض مالي  ،أو إلى أحد منافسي أصحاب الحقوق سالفة الذكر ،التجاري  سماال أو ،الخدمة
 اسم. سجل 3 سمبهذا االوالتي ترتبط مباشرة   ،النطاق اسمقيمة كبيرة تزيد عن تكاليف تسجيل ذي 

العالمة في  استخدامالتجاري من  سمأو اال ،أو عالمة الخدمة ،لمنع مالك العالمة التجارية ،النطاق
. سجل 2 415النطاق في مثل هذا النمط من السلوك اسممسجل شريطة تورط  ،نطاق مماثل اسم
النطاق بهدف تضليل مستخدمي شبكة اإلنترنت الذين يسعون بطريقة أو بأخرى للوصول  اسم

أو مشروع على شبكة  ،التجاري لشخص ما سمأو اال ،أو عالمة الخدمة ،التجارية للعالمة
 .416اإلنترنت

النطاق الذي يتضمن حقوقهم المعتدى عليها  اسمإما شراء  ،لى حقوقهم عدة خياراتوللمعتدى ع
سترداد ذلك ال ؛أو اللجوء للقضاء ،النطاق( اسمروض عليهم من قبل المعتدي )صاحب مبلغ المعبال
من إلحاق أضرار  ستخداملما يترتب على ذلك اال ،هاستخدامومنع صاحبه )المعتدي( من  ،سماال

 النطاق التي تشرف عليها أسماءأو اللجوء للسياسة الموحدة لتسوية منازعات  ،مادية ومعنوية بهم
 .417منظمة األيكان

                                                           
الئحة  ( من3/2)نص المادة و  ؛النطاقات المتنازع عليها الرسمي تقرير سياسات أسماء( من b/4: نص المادة )انظر 415

جراءاتها؛ النطاقات الفلسطينية أسماءعلى  االعتراض قواعد  وا 
Art. (10/2) of Terms and Conditions For Domain Name Registration Under The “.be” Domain 

 من هذه الرسالة. 424-427للتفصيل حول هذه المسألة: انظر: توثيق رقم 
416 Domain Administrator: What is Cybersquatting?, Marcaria.com network, 2014, Available 

at: https://support.marcaria.com/entries/55258690-What-is-Cybersquatting-,(visited on May. 30 

2015). 
 .24، صمرجع سابقهلسة، محمد موسى:  417

https://support.marcaria.com/entries/55258690-What-is-Cybersquatting-
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النطاق هي أفضل الطرق؛ ألنها  أسماءأن اللجوء للسياسة الموحدة لتسوية منازعات  البعضيعتبر و 
ال يحتاج اللجوء إليها لوجود محامي يمثل  ومن جهة أخرى  ،رعة وقلة التكاليفتتميز بالس ،من جهة

حتاج إلى وقت طويل اللجوء للقضاء الذي يعتبر مكلف وي ،وهذا على خالف ،الطرف المشتكي
 .418حتى صدور الحكم

 ،مفيد من عدة جواب النطاق أسماءحدة لتسوية منازعات أن اللجوء للسياسة المو  من وعلى الرغم
زاع من يتم اللجوء إليها في حال كان أطراف الن خراَ ومن جانب  ،فةكونها تتميز بالسرعة وقلة التكل

ثل بعدم القدرة على الحد من التسجيالت التعسفية ثار سلبية تتمآلكن بالمقابل لها  ،دول مختلفة
كون مراكز تسوية  ،وعدم القدرة عل الحصول على التعويض ،المشروعة خريناآلسيئة النية لحقوق 

يجد  ،لذلك .لحكم بالتعويض على المعتديعلى اال تملك الحق أو القدرة  ،النطاق أسماءمنازعات 
 ،جوء للقضاء في حال كان المعتدي من نفس دولتهالل ،الباحث أنه من مصلحة المعتدى عليه

 ،وأنه قد تضرر بالفعل نتيجة ذلك ،عتداء الذي وقع عليهثبات االإعلى  اشريطة أن يكون قادر 
  وذلك لألسباب التالية:

 وصدور حكم لصالحه ،عتداءا ليه تضررت نتيجة ما وقع عليه من . قد تكون سمعة المعتدى ع3
 ه.اعتبار يرد له س ،من قبل القضاء المختص

والحد من التسجيالت التعسفية  ،. الحصول على التعويض بما يتناسب مع الضرر الذي لحق به3
قد يصل أحيانا إلى -ذلك أن الحكم على مسبب الضرر بدفع مبلغ مالي معين  ،النطاق سماءأل

ء على حقوق عتدايفكر باال حينله ولغيره  اقد يكون رادع ،لمن لحقه الضرر -ماليين الدوالرات
 .419خريناآل

                                                           
418 Stephen Elias and Richard Stim: Ibid. 

الذي يلقب بتاج القراصنة  Qian Jinى عل ،(Pinterestحكمت محكمة مقاطعة سان فرانسيسكو األمريكية في قضية ) 419
مليون دوالر  7.2 إلىتصل  Pinterest المدعية بدفع تعويضات لصالح ،اإللكترونيين وأشهر قرصان إلكتروني صيني
 ، انظر:إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

PINTEREST INC. V. QIAN JIN، No. CV 12-04586 MEJ (N.D. Cal. Sep 10، 2012(. 

شخص وشركة  33( التي أقامت دعواها ضد Facebookلصالح شركة ) حكمت محكمة مقاطعة كاليفورنيا األمريكيةكما 
مليون دوالر، وعللت حكمها، بأن  3.8، بتعويضات وصلت إلى ها على شبكة اإلنترنتسمستخدموا أسماء نطاق مشابهة الا
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 بيانه سيتم ما هذا ؟منهما كل موقف هو فما ،المسألة هذه في رأي ،المقارن  والقضاء الفقه من ولكل
 .يالثان المطلب في

 المطلب الثاني: موقف الفقه والقضا  المقارن من القرصنة اإللكترونية

 وهذا ما سيتم توضيحه ،إللكترونيةللقرصنة ا في معالجتهاالفقه وأحكام القضاء المقارن  آراء اختلفت
 تباعا .

 الفرع األول: موقف الفقه من القرصنة اإللكترونية

عترف بإيجابية القرصنة ا فمنهم من  ،القرصنة اإللكترونية الفقهاء بشأن مدى مشروعية ختلفا
 اأنها سلبية وتلحق أضرار  ىومنهم من رأ ،النطاق أسماءاإللكترونية ودورها في تطوير نظام 

 أصحاب الحقوق المشروعة.ب

 لقرصنة اإللكترونية ا المنادية بإيجابيةرا  أوال: اآل

أن القرصنة اإللكترونية رغم أنها تصرف وممارسة غير  ،Lee Hodgsonعتبر األستاذ ا أ. 
 أسماءإيجابية في تطوير نظام  اثار آإال أن لها  ،خرينعتداء على حقوق اآلا  من مشروعة لما فيها

 النطاق الذي يختاره ويرغب فيه اسمكل شخص له الحق في تسجيل ه أن وبرأي ،النطاق
 .420ويستخدمه

ذلك أن القرصنة اإللكترونية رغم أنها ممارسة  ،هذا الرأي فيه جانب من الصواب ،برأي الباحث
يجابي في تطوير نظام  ،غير مشروعة النطاق ومعرفة نقاط  أسماءلكنها ساهمت بشكل فعال وا 

أن لكل شخص الحق  ،تعنيلكن هذه اإليجابية ال  ،تها من قبل منظمة األيكانالضعف فيه ومعالج

                                                           
 

مريكي ضد القرصنة اإللكترونية، وأنهم حاولوا تحقيق مكاسب مالية من نتهكوا قانون حماية المستهلك األاالمدعى عليهم قد 
إليها،  أخرى عالمة الفيسبوك التجارية سواء بشكل منفرد أو بإضافة كلمات ومصطلحات  اسمستغالل او  ،األخطاء اإلمالئية

 انظر: 
Christy Roth، Marianne Dunham & Jason Watson: Ibid. 

 .32ص ،مرجع سابقفهد أحمد فهد:  ،الوهداني :ىهذا الرأي مشار إليه لد 420
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ألنه في هذه  ،خرينحتى لو كان معتديا على حقوق اآلالنطاق الذي يرغب فيه  اسمفي تسجيل 
 .اإلكتروني االحالة سيعتبر هذا الشخص قرصان

: صاحب العالمة أن دفع صاحب الحق المعتدى عليه )مثال ،ب. يرى األستاذ فهد الوهداني
 اسمق المعتدي )صاحب هو تأكيد على ح ،النطاق اسمسترداد امقابل  امعين امالي االتجارية( مبلغ
 .421ويضفي الشرعية على حقه في ذلك ،سممتالك هذا االاالنطاق( في 

لمبلغ ألن قيام صاحب العالمة المعتدى عليها بدفع ا ؛من وجهة نظر الباحث هذا الرأي منتقد
ق النطا اسمال يعني ذلك أن صاحب  ،له سمالنطاق عن هذا اال اسممقابل تنازل صاحب المطلوب 

نما يكون السبب في ذلك ،سمهو صاحب الحق الشرعي في هذا اال عدم رغبة صاحب العالمة  ،وا 
وخصوصا  ،النطاق أسماءالمعتدى عليها في اللجوء للقضاء أو للسياسة الموحدة لتسوية منازعات 

 من تكلفة اللجوء للقضاء أو السياسة الموحدة. بكثيرغ المطلوب دفعه أقل إذا كان المبل

محكمة بلدية  إلى حكم ،في إضفاء المشروعية على القرصنة اإللكترونية همبعضستند اج. 
 اسمحيث حكمت هذه المحكمة بأن مجرد تسجيل  ،422(bedogicنماركية في قضية )كوبنهاجن الد

نماركي؛ ألن المدعى عليه لم لقانون العالمات التجارية الدنتهاكا اال يشكل  ،للبيع رضهنطاق وعال
نون التسويق كما ولم ينتهك قا ،نطاق اسمتجاري بموجب العالمة المستخدمة كيمارس أي نشاط 

 مشروع وتضليل الجمهور. الغير الذي يحظر التسويق 

التجاري  ستخدامترط االأنه ال يش ،ذلك ،في حكمها أخطأت محكمة بلدية كوبنهاجن ،برأي الباحث
ن نتهاك قوانياو  ،وتخفيفا لعالماتهم التجارية خرين،لحقوق اآل انتهاكاحتى يعتبر ذلك  ،النطاق سمال

وهذا ما أكدته العديد  ،النطاق حتى يدان صاحبه سممتالك السلبي الإذ يكفي اال ،العالمات التجارية
 يانه الحقا.من المحاكم واللجان اإلدارية على النحو الذي سيتم ب

 

                                                           
 .32ص ،مرجع سابقفهد أحمد فهد:  ،الوهداني 421

422  See: Karla Lemanski-Valente,Timothy Majka: Ibid. 
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 لكترونية )التي ترى أنها سلبية(للقرصنة اإل  را  المعارضة: اآلثانيا

إال  .شبكة اإلنترنت استخدامنية تقيد المشروعات التجارية من أن القرصنة اإللكترو  بعضهمأ. وجد 
 ،ال يصف بشكل دقيق األضرار التي تسببها القرصنة اإللكترونية اآلخربنظر البعض  أن هذا الرأي

 ،تخاذ مكان لها على هذه الشبكةاو  ،عالنالقرصنة ال تمنع المشروعات من اإلحيث أن هذه 
بمعنى تسجيل العالمة  ،ها األكثر وضوحااسمهو تسجيل  ،حلق المشروعات بسببهاوالضرر الذي ي

اق نط أسماءتخاذ وهذا يؤدي بالمشروعات ال ،نطاق اسمالتجاري كما هو ك سمجارية أو االالت
أو  ،نطاق اسمتخذت كاوالتي أو عالمتها الحقيقية  ،هااسمطلحات وكلمات شبيهة بتتضمن مص

التي  ،خر لجذب العمالء على صفحتها على شبكة اإلنترنت مثل محركات البحثآختيار طريق ا
قد يكون لها دور سلبي في تضليل مستخدمي اإلنترنت وتأخيرهم في الوصول إلى الموقع 

 .423المرغوب

أن تمنع القرصنة  ،حال من األحوال ةذلك أنه ال يمكن في أي ،ا الرأي غير دقيقهذ ،برأي الباحث
هو منعها  ،الضرر الذي تسببه بل ،شبكة اإلنترنت استخداملكترونية المشروعات التجارية من اإل

تتمثل في  ،الخطورة ثار غاية فيآله  ،والقيام بذلك ،نطاق اسمعالمتها كما هي ك استخداممن 
جمهور المستهلكين حول وتؤدي لتضليل  ،قتصادية ومعنوية بحق صاحب العالمةا إلحاق أضرار
 النطاق. اسممصدر موقع 

منهما يقوم على فكرة  أن كال اعتبارعلى  ،424بتزازالقرصنة اإللكترونية باال همبعضب. شبه 
يحتاج بتزاز أن اال اعتبارنتقاد على إال أن هذا الرأي تعرض لال .الحصول على مبلغ مالي معين

                                                           
 ، مشار إليها لدى:أعالهالمذكورة  اآلراء 423

 John D. Mercer: Cybersquatting: Blackmail on the Information Superhighway, 

p.3,Available at: 

 https://www.bu.edu/law/central/jd/organizations/journals/scitech/volume6/mercer.pdf, (visited 

on Jun. 5 2015). 
وتعديالتها، حيث  3240( لسنة 34وبات رقم )دى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقإح أو التهويل بتزازيعتبر اال 424
وكان من شأنه أن ينال من قدر  ،( على  أن "كل من هدد شخصا بفضح أمر أو إفشائه أو اإلخبار عنه432صت المادة )ن

، "لغيره )مثل دفع فدية مالية(... ه أول ةهذا الشخص أو من شرفه أو من أحد أقاربه لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروع
( من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 3487( من العدد )472هذا القانون ساري في الضفة الغربية وقد نشر في الصفحة )

3/3/3240. 

https://www.bu.edu/law/central/jd/organizations/journals/scitech/volume6/mercer.pdf
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حتفاظ بالوضع الراهن بتزاز والضحية لالبين القائم باال ،أو غير مباشر اكان مباشر أسواء  ،لتعاون 
 اتجاري اوهذا على خالف القرصنة اإللكترونية التي تعتبر تهديد ،)مثال: إبقاء المعلومات سرية(

صاحب الحق المعتدى وال يوجد فيها أي تعاون أو تعامل ما بين القرصان اإللكتروني و  ،اإلكتروني
حيث توصف القرصنة اإللكترونية بأنها أكثر عدائية؛ ألن صاحب الحق المعتدى عليه ال  ،عليه

فائدة من  ةكما وأنه ال توجد هناك أي ،يرغب في أغلب األحيان بالتفاوض مع القرصان اإللكتروني
ضرر الحقيقي الذي يريد وهذا هو ال ،النطاق( اسمالوضع الراهن )كاإلبقاء على حجز اإلبقاء على 

 .  425صاحب الحق المعتدى عليه منعه

ألن  ،بتزاز والقرصنة اإللكترونيةبين اال اكبير  اويرى أن هناك تشابه ،يؤيد الباحث وجهة النظر هذه
بغض النظر عن أوجه  ،الهدف األساسي من وراء كل منهما هو الحصول على مبلغ مالي معين

 النحو الذي أشار إليه المنتقدون.على  ،ختالف بينهماالتشابه واال

القيمة المميزة أن القرصنة اإللكترونية ال تخرج عن كونها تخفيفا من  ،خراآل همبعضعتبر ا ج. 
تحقيق مكاسب مادية من وراء  أن الهدف الوحيد للقرصان اإللكتروني هو ،ذلك للعالمة التجارية

مما  ،ختلفة في الجودة والصنفلشخص قد يستخدمه على منتجات وخدمات م ،النطاق اسمبيع 
 . 426يؤدي ذلك إلى تشويه العالمة التجارية

 ،ستندوا في رأيهم ألحكام القضاء المقارن اويرى أنهم  ،جهة النظر هذه صائبةبرأي الباحث و 
التي نظرتها محكمة  427(Panavisionففي قضية ) وتحديدا تلك الصادرة عن القضاء األمريكي.

                                                           
 ، والفرق بين القرصنة اإللكترونية واالبتزاز، أنظر: أعالهالمذكورة  اآلراءللتفصيل بشأن  425

John D. Mercer: Ibd,p.5-10. 
كانت مسألة  ،نطاق اسمتخاذها كاتخفيف العالمة التجارية من خالل يالحظ أن و  .من هذه الرسالة 327توثيق رقم  :انظر 426

على هذه المسألة بالقول، أملي أن يساعد قانون  Patrick Leahy، وقد علق السيناتور للكونجرس األمريكي اكبير  اتشكل قلق
تخاذها من قبل هؤالء الذين يختارون االمضلل والمخادع ألسماء النطاق التي يتم  ستخداماالمكافحة التخفيف في منع 

 ، انظر: وسمعتها خرينالعالمات التجارية التي ترتبط بمنتجات  اآل
United States of America Congressional Record Proceedings and Debates of the 106th congress 

first session، volume 145-part 10, June 18, 1999 to June 30, 1999, Page 13505 to 14957, 

p.13785, Available at: https://books.google.ps, (visited on Jun. 7 2015). 
الحكم فيها بناء على قانون التخفيف  والتي تم ،تعتبر هذه القضية من أولى القضايا المتعلقة بالقرصنة اإللكترونية 427
 ، للتفصيل حول هذه القضية، انظر:3222تحادي األمريكي لسنة اال

https://books.google.ps/
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 Dennisه اسمبقيام شخص  ،تتلخص وقائعهاالتي و  ،ئرة التاسعةستئناف األمريكية الدااال
Toeppen ( 300بتسجيل ما يقارب )من ضمنها ،تتضمن عالمات تجارية مشهورة ،نطاق اسم، 
 Toeppenوقد طلب  ،(Panavisionن لشركة )يالعائدت Panaflexو  Panavisionعالمتي 
حيث رفضت شركة  ،نطاق اسمالر أمريكي مقابل التنازل عن كل دو  آلف( 32مبلغ )

Panavision 3222لسنة  االتحاديوقامت برفع دعواها بموجب قانون التخفيف  ،هذا العرض، 
في  Panaflexو Panavisionعالمتي  Toeppen استخدامأن  ،كمت المحكمة أعالهوقد ح
نضمت احيث  ،التجاري  ستخداميصل لدرجة اال ،تجار بهاالنطاق واال أسماءلمتعلقة بتداول أعماله ا

 اعتبرت أن مثل هذا السلوك يشكل تخفيفا العديد من محاكم المقاطعات التي هذه المحكمة لرأي 
النطاق  اسم استخداموعدم  ،دم وجود طمس أو تشويه لهاحتى على الرغم من ع ،للعالمة التجارية

 التي يتضمن هذه العالمة.

التي حكمت  ،(Intermaticة في قضية )األمريكي Illinoisمحكمة مقاطعة  ،وهذا ما أكدته كذلك
 ،نطاق اسمها كاستخدامبسبب  ،(Intermaticعن تخفيف عالمة المدعية ) Toeppenبمسؤولية 
على شبكة  وتمييزها منتجاتها وخدماتها من قدرة المدعية على تحديدوقلل  خفف ستخداموأن هذا اال
 .428اإلنترنت

بأن  ،429(Pinhurstينا األمريكية في قضية )محكمة مقاطعة شمال كارول ،وهو ما أكدته أيضا
أدى لتخفيف هذه العالمة؛ ألنها  ،نطاق اسم( كPinhurstتسجيل المدعى عليه العالمة التجارية )

 النطاق المعتدي يتشابه بشكل مضلل معها. اسموأن  ،عالمة تجارية مشهورة

                                                           
 
 Panavision Int'l,L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998), aff’g 945 F. Supp. 1296 (C.D. 

Cal. 1996). 
428 Intermatic v. Toeppen, 947 F. Supp. 1227 (N.D. Ill. 1996(. 
429 Pinehurst v. Wick, 2002 U.S. Dist. LEXIS 19527 (M.D.N.C. May 15, 2002), 256 F. Supp. 
2d 424 (M.D.N.C. 2003). 

 عالمات تجارية مشهورة لتاسعة، أن تسجيلستئناف الواليات المتحدة األمريكية الدائرة اا حكمت محكمةوفي ذات السياق، 
نما كان فقط مرخص ،النطاق اسمذه العالمات، حتى لو لم يتم بيع ي لتخفيف هيكف ،نطاق أسماءك واالتجار بها ها استخدامب اوا 

ة، النطاق كما ينطبق على العالمات التجاري أسماءينطبق على  ،أن قانون العالمات التجارية ،وأضافت ،كعنوان بريد إلكتروني
 انظر:
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النطاق ) مجرد  سممتالك السلبي الأنها أخذت باال ،حكام سالفة الذكريالحظ على بعض األ
 ،اهام ويثير ذلك تساؤال ،لتخفيف العالمة التجارية ه( كسبب مؤداستخدامالنطاق دون  اسمتسجيل 

لها في ظل أن النجاح  ا  تخفيف ،اقنط اسممجرد تسجيل العالمة التجارية ك مدى اعتبار حول
ا ما سيتم دراسته في وهذ ،هذه العالمة في نطاق التجارة استخداميتطلب  ،كتساب دعوى التخفيفاو 

 الفرع الثاني.

النطاق كسبب مخفف للعالمة التجارية في ضو  أحكام  سمال متالك السلبي: االالفرع الثاني
 النطاق أسما القضا  واللجان اإلدارية لتسوية منازعات 

حيث  ،430على سوء النية في حال توافرت ظروف معينة النطاق دليال سممتالك السلبي اليعتبر اال
أن تحدد بأي قدر من  ،النطاق أسماءحيل على المحاكم واللجان اإلدارية لتسوية منازعات يست
إذ أن  ،431النطاق اسمدوافع المدعى عليه وقت تسجيل  ليقين يمكن لها أن تعرف بالضبطا

وينطبق  ،ج وجود سوء النيةستنتااستبعاد يؤدي ال ،المجرد من أي ظروف محيطةاالمتالك السلبي 
النطاق في  اسم استخدامبمعنى  ،النطاق سمالمتقطع ال ستخدامك السلبي على مسألة االمتالحكم اال

 .432هاستخدامومن ثم  ،(Parking siteومن ثم وضعه في حالة توقف ) ،أوقات معينة

                                                           
 

Avery Dennison Corp. v. Sumpton، 999 F. Supp. 1337 (C.D. Cal. 1998)، rev'd، 189 F.3d 
868 (9th Cir. 1999). 

 عليه المدعى يرد لم. 3.عالمة المشتكي التجارية معروفة على نطاق واسع )مشهورة( 3من األمثلة على هذه الظروف:  430
يقدم المدعى  . لم4 اإلداري  اإلجراء في المشاركة عليه المدعى فشل. 2 اإلداري  اإلجراء ءبد قبل المشتكي مراسالت على

خفاء هويته تخذ المدعى عليه خطوات فعالة إلا. 2النطاق  سمالمزمع أو الفعلي حسن النية ال ستخدامعليه أي دليل على اال
ال تصصحيحة وفشله في تصحيح تفاصيل اال تصال غيراوذلك بتوفير معلومات  ،التسجيلتفاقية ا. خرق المدعى عليه 4

Wipo : قضية انظره أن يكون مشروعا، من شأن ،النطاق موضوع النقاش اسم استخدام . من المستحيل تصور أن7الكاذبة 
0361-D2009 No. Case. 

431  See: Wipo Case No. D2009-0567. 
432  See: Wipo Case No. D2008-1393. 
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تسجيل عالمة بأن  ،433(One In A Millionستئناف البريطانية في قضية )فقد حكمت محكمة اال
هذا  استخدامحتى لو لم يتم  ،على هذه العالمةأساسا للتعدي يشكل  ،نطاق اسمتجارية مشهورة ك

 ا  حق ئينش سموأضافت أن مجرد تسجيل هذا اال ،لم يتم عرضه للبيع وأ ،لم يكن فعاال وأ ،سماال
 .سمذ إجراءات قضائية ضد مسجل هذا االتخااصاحب العالمة المعتدى عليها في ل

لرغم من عدم أنه حتى على ا ،434(Harrodsفي قضية )كما وحكمت المحكمة العليا في بريطانيا 
على حساب  سمهذا االبال أنه ال يزال يتداول ويتاجر إ ،النطاق اسم استخداممحاولة المدعى عليه 

 شهرة المدعي.

بأن  ،435 (www.vw.net)ستئناف األمريكية الدائرة الرابعة في قضية وهذا ما أكده حكم محكمة اال
 ،ال يثبت سوء نية القرصان اإللكتروني ،نطاق يتشابه مع عالمة تجارية مشهورة اسممجرد تسجيل 

 بل يجب أن تكون هناك ظروف وأدلة مباشرة تثبت سوء نيته.

 بأن ،للقول ،436(www.pgamagazine.com) قضية في اإلدارية اللجنة إليه توصلتوهذا ما 
 عالمة شهرة ،ذلك في بما خرى أ بأدلة يقترن  عندما النطاق سمال السلبي هعلي المدعى امتالك

 تم قد هاستخدامو  النطاق اسم تسجيل بأن للحكم الدعم نم امزيد يوفر ذلك فإن ،(PGA) المشتكي
 نية. بسوء

 اإللكترونية القرصنة إدانة في المقارن  القضا  دور الثالث: الفرع

إلدانتها والحكم على  ،هذه الممارسات )القرصنة اإللكترونية( ءد شرع القضاء المقارن منذ بدق
ففي قضية  .قتضاءالشرعيين وتعويضهم أحيانا عند االالنطاق ألصحابها  أسماءمرتكبها بتحويل 

                                                           
433 See: British Telecommunications Plc & Ors v One In A Million Ltd & Ors [1998] EWCA Civ 
1272 (23 July 1998). 
434 See:  Harrods Ltd v UK Network Services Ltd and Others (High Court، Ch D December 9, 
1996). 
435  See: Virtual Works, Inc. v. Volkswagen of America, 238 F. 3d 264 - Court of Appeals, 4th 
Circuit 2001. 
436 See: Wipo Case No. D2001-0218. 

http://www.vw.net/
http://www.pgamagazine.com/
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(Amazon)437 تم الحكم لصالح المدعية شركة  ،التي نظرها القضاء اليونانيAmazon، بتحويل 
متالكها او  ،أن المدعى عليها هي شركة صغيرة ،ستندت المحكمة في حكمهااو  ،النطاق إليها ءأسما
عالمة  ستفادة من شهرةنطاق تتضمن عالمات مشهورة يؤكد على سوء النية لديها لال سماءأل

Amazon أسماءعتقاد أن من يقوم بإدارة مواقع المستهلكين لالوتعمدها تضليل جمهور  ،وسمعتها 
 ذاتها. Amazonالمعتدية هي شركة  النطاق

عالمة بأن ال ،حكمت محكمة دلهي العليا في الهند ،438(www.dreeddyslab.com)وفي قضية 
 هي عالمة تجارية مشهورة في نطاق التجارة ،النطاق أعاله اسمالتجارية التي يتكون منها 

ألفعال  ايعد مرتكب ،نطاق اسمتخاذه عالمة تجارية مشهورة كاعليه ب وأن المدعى ،اإللكترونية
وأن القيام بهذه الممارسات يوجب عليه  ،لكينوتضليل جمهور المسته ،مشروعةالغير المنافسة 
نطاق  اسمأو  ،أو أي عالمة ،عالمتها استخدامومنعه من  ،النطاق أعاله للمدعية اسمتحويل 
 معها. لأو يتطابق بشكل مضل ،يتشابه

بمنع المدعى عليه من  ،439(Tanshiqوقد حكمت ذات المحكمة )محكمة دلهي العليا( في قضية )
ممارسة  ةأو القيام بأي ،خرآنطاق  اسمأو في أي  ،النطاق المعتدي اسمالعالمة أعاله في  استخدام

جمهور المستهلكين وحملهم على  من شأنها أن تشكل منافسة غير مشروعة وتؤدي لتضليل
 النطاق المعتدي هي للشركة المدعية. اسمأن المنتجات التي تعرض على موقع عتقاد بالا

ستئناف األمريكية الدائرة حكمت محكمة اال ،440(www.cordservice.com)وفي قضية 
لتجاري بموجب ا خدامستيصل إلى درجة اال ،هاستخدامو  النطاق أعاله اسمبأن تسجيل  ،تاسعةال

حيث أنه يعرف  ،النطاق هو أكثر من مجرد عنوان على شبكة اإلنترنت اسمألن  ،قانون النهام
الشخصي الذي يعرف  سموهو بذلك يشبه اال ،م الوصول إليهمستخدمي هذه الشبكة بالموقع الذي يت

                                                           
 الحكم مشار إليه لدى:هذا  437

 Karla Lemanski-Valente,Timothy Majka: Ibid.. 
438 See: Dr. Reddy'S Laboratories Limited vs Manu Kosuri & Anr,on 28 February, 2001,IVAD 

Delhi 583، 2001 (58) DRJ 241, 2001 (3) RAJ 122. 
439 See: Titan Industries Ltd V. Prashanth Koorapati & Ors. (1998), (Application 787 in action 

179، Delhi High Court). 
440 See: Cardservice, Int'l v. McGee، 950 F. Supp. 737 (E.D. Va. 1997). 

http://www.dreeddyslab.com/
http://www.cordservice.com/
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 سمعلى صاحب هذا االيجب  ،إليه أعالهعلى النحو المشار  سمهذا اال استخداموألنه تم  ،بصاحبه
 تحويله للمدعية.

في  ،منها اختصار جزءاسيدرس الباحث ب ،ية أشكال مختلفةويندرج تحت القرصنة اإللكترون
 الثالث. المطلب

 المطلب الثالث: أشكال القرصنة اإللكترونية

ة حداث بل أدى تطور شبكة اإلنترنت لظهور أشكال أكثر ،اإللكترونية على حالها القرصنة لم تبق
 ؟فما هي هذه األشكال ،منها

 441(squatting-Typoالفرع األول: القرصنة اإللكترونية الحرفية )

 Willemفقد عرفها األستاذ ،442أشكال القرصنة اإللكترونية األخطر على اإلطالقمن  شكال  تعد 
Leppink،  صان بأنها السلوك الذي يهدف لوصول مستخدمي شبكة اإلنترنت إلى موقع القر
 همبعضوبرأي  .443النطاق المحدد اسمرتكاب خطأ مطبعي في امن خالل  ،ني الحرفياإللكترو 

جود النية مع و  ،عبارة عن تعمد الخطأ اإلمالئي في الكلمات أنها ،Limbury Alanكاألستاذ 
نتيجة إيقاعهم  ،واستنزافها حركة مرور مستخدمي شبكة اإلنترنت من وجهتهم المقصودة عتراضال

                                                           
 : انظر(، Domain Name Mimicryالنطاق ) سماءمصطلح التقليد األعمى أل همبعضليها يطلق ع 441

Christy Roth, Marianne Dunham & Jason Watson: Ibid. 
 :انظر، واختطافه (URL Hijackingالنطاق ) أسماء خر مصطلحاآل همبعضويطلق عليها  

 Robert Siciliano: What is Typo-squatting? 2013, Available at: 

https://nakedsecurity.sophos.com/typosquatting/,(visited on Jun. 13 2015). 
ي بموجبها تم والت ،النطاق أسماءالمتعلقة ب ستراتيجيةاإلستشارات لال Fair Winds Partnersفي دراسة أجرتها مؤسسة  442

موقع  320حيث تم أخذ عينة من  ،قتصادي للقرصنة اإللكترونية الحرفية على مالكي العالمات التجاريةبحث مدى الخطر اال
ة، أن القرصنة اإللكترونية الحرفية تكلف ئعة من مستخدمي اإلنترنت، وقد خلصت الدراسة لنتيجة مفاجحركة مرور مرتفعليه 

مليون حركة مرور على  448مليون دوالر و 244مالكي العالمات التجارية المعتدى عليهم، خسارة سنوية تقدر بأكثر من 
 : انظرلتقرير، مواقعها على شبكة اإلنترنت، للتفصيل حول هذا ا

 Fair Winds Partners: The Cost of Typo-squatting An Examination Of Its Impact On The 

Top 250 Most Popular Websites، VOLUME 5, ISSUE 2 June 23, 2010, Available at: 

http://www.fairwindspartners.com/our-resources/perspectives/the-cost-of-typosquatting/, 

(visited on Jun. 13 2015).  
 .(Wipo Case No. D2014-0500) ذات الرقم قضيةالهذا التعريف مشار إليه في  443

https://nakedsecurity.sophos.com/typosquatting/
http://www.fairwindspartners.com/our-resources/perspectives/the-cost-of-typosquatting/
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ر ممارسة غي بأنها ،Michael Cygerويرى األستاذ  .444ي الكتابة الشائعةرتكاب خطأ فاضحية 
رتكاب مستخدمي شبكة اإلنترنت أخطاء مطبعية عند كتابة اتعتمد على  ،مشروعة مشكوك فيها

وعرفها  .445هاز الحاسوب الخاص بهمعناوين اإلنترنت من خالل متصفح الويب الموجود على ج
لكترونية إنطاق لمواقع  أسماءممارسة تسجيل بأنها  ،Mitchell Silberbergكاألستاذ  همبعض

إمالئيا في كتابة عناوين أصحاب  ن و ئالذين يخط ،ستخدمي شبكة اإلنترنتستيالء على متهدف لال
نطاق متشابهة  أسماءمن خالل تسجيل  ،والتهديد إلضعافها في أذهان العمالء ،العالمات التجارية

 . 446ة المشهورةبشكل مضلل مع موقع صاحبة العالم

النطاق  اسمسات غير مشروعة تهدف للحصول على ممار  ،وتعتبر القرصنة اإللكترونية الحرفية
)مثال: عالمات تجارية( المدرجة في  خرينعلى أخطاء إمالئية في حقوق اآل وتعتمد ،بسوء نية

 ،حرفيينيرتكبها أشخاص يطلق عليهم قراصنة إلكترونيين  ،نطاق منتشرة على نطاق واسع أسماء
نترنت نتيجة األخطاء اإلمالئية على أمل تحقيق مكاسب مالية من حركة مرور مستخدمي شبكة اإل

نتيجة النقر بإصبع  ،( التي تقع منهمFinger-Fatدقيقة )الغير أو األخطاء  ،447متعمدةالغير 
 .448واحد على حرفين من الحروف الموجودة على لوحة مفاتيح جهاز الحاسوب في ذات الوقت

ة تجارية ( هي عالمIBMالمثال التالي: عالمة ) ،يضع الباحث هنا ،لتوضيح هذه المسألةو 
 لكن مع زيادة ،نطاق اسمتخاذها اممن يحترفون هذه الممارسة ب همبعضوشهرتها تدفع  ،مشهورة

النطاق المعتدي  اسمكأن يكون  ،، أو إضافتهاإنقاصهاأو  حرف أو شرطة إليها
(www.iibm.com( أو )www.ibbm.com( أو )www.ib.m.com)،  حيث يهدف القرصان

                                                           
 .(02Wipo Case No. D20-1011) ذات الرقم قضيةالهذا التعريف مشار إليه في  444

445 Michael Cyger: Is Domain Name Typosquatting Worth It?، 2013، Available at: 

http://www.domainsherpa.com/is-domain-name-typosquatting-worth-it/، (visited on Jun. 13 

2015).  
446 Mitchell Silberberg & Knupp: How Hermes gets its way، 2013, Available at: 

http://www.lexology.com, (visited on Jun. 13 2015). 
447 Robert Siciliano: Ibid. 
448 Article about “Typo-squatting- what happens when you mistype a website name?”, 

Available at: https://nakedsecurity.sophos.com/typosquatting/,(visited on Jun. 13 2015). 

http://www.iibm.com/
http://www.ibbm.com/
http://www.ib.m.com/
http://www.domainsherpa.com/is-domain-name-typosquatting-worth-it/
http://www.lexology.com/
https://nakedsecurity.sophos.com/typosquatting/
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في  االستفادةوتزداد درجة  ،من سمعة العالمة أعاله االستفادة ،تروني الحرفي من القيام بذلكاإللك
 . 449له اتجاري االعالمة منافس حال كان صاحب هذه

حيث يعد هذا  ،(John zuccarinقضية ) ،ومن األمثلة على قضايا القرصنة اإللكترونية الحرفية
فقد قام بتسجيل عدد كبير  ،الشخص أكثر قرصان إلكتروني حرفي سيء نية في جميع أنحاء العالم

يحقق مكاسب مالية تصل إلى  وكان ،النطاق المقرصنة حرفيا لمواقع صديقة للطفولة أسماءمن 
هو إعادة توجيه  ،لكن األمر األكثر سوءا في ما يقوم به ،ماليين الدوالرات نتيجة قيامه بذلك

لقضاء الذي حكم عليه بالتنازل على اوعرضه  ،وقد تم إلقاء القبض عليه ،األطفال لمواقع إباحية
وبعد فترة تم  ،هرب إلى جزيرة البهاما لكنه ،مليون دوالر من أرباحه لخزينة الدولة 3.2يقارب  عما

لقضاء الذي أصدر على اوتم عرضه  ،في فلوريدا Holidayإلقاء القبض عليه متواجدا في فندق 
 . 450ألف دوالر أمريكي 344حكم عليه بدفع غرامة مالية بقيمة 

وتتلخص هذه  ،هر في العالمحيث تعتبر مادونا ملكة البوب األش ،451(Madonaكذلك قضية )
بإنشاء موقع  ،لمتحدة األمريكيةمن نيويورك في الواليات ا Dan Parisiه اسمقضية بقيام شخص ال
وفي نهاية المطاف تم الحكم بسوء  ،(www.madonna.comنطاق مقرصن حرفيا لمادونا ) اسمب

 النطاق أعاله. اسمملك أي حقوق أو مصالح مشروعة في وأنه ال ي ،نية المدعى عليه أعاله

أن القرصنة  ،للقول 452(www.accorh0tels.comاللجنة اإلدارية في قضية )توصلت وقد 
والقيام بهذه  ،تجاريةرتكاب خطأ إمالئي في عنصر العالمة الاهي ممارسة  ،لكترونية الحرفيةاإل

لل مع العالمة موضوع نطاق تتشابه بشكل مض أسماءستمرار يؤدي إلنشاء مواقع باالممارسة ب
 النزاع.

                                                           

 .247ص ،مرجع سابقخالد:  ،التالحمة 449 

 : هذه القضية مشار إليها لدى 450
Nicole: 10 Most Audacious Typosquatting Cases Ever, 2011, Available at: 

http://www.searchenginepeople.com/blog/tposquatting.html,(visited on Jun. 13 2015). 
451 See: Wipo Case No. D2000-0847. 
452 See: Wipo Case No. D2005-0627. 

http://www.accorh0tels.com/
http://www.searchenginepeople.com/blog/tposquatting.html
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التجارية مع إضافة بعض المصطلحات  اآلخريننطاق يتضمن عالمة  اسمالفرع الثاني: تسجيل 
 (suckمثل ) التحقيرية

لشركة معينة أو أحد  السابقينأحد الموظفين  مثال ،بقيام أحد األشخاص تتمثل هذه الصورة
ها اسمعالمتها أو  استخدامفيقوم ب ،وخدماتها ها ولمنتجاتهايحمل البغض والكراهية ل ،عمالئها

نطاق يسيء إلى  اسمك( suckإليها مصطلحات وكلمات تحقيرية مثل ) االتجاري مضاف
هو لوقف التعامل مع المنتجات التي تحمل عالمة هذه  ،.  والهدف من القيام بذلك453سمعتها

 .454مكاسب مالية دون وجود أي نية لتحقيق ،الشركة أو التأثير السلبي على سمعتها

إليها  انطاق يتضمن عالمة تجارية مضاف اسمال يمنع وال ينفي بالمطلق تسجيل  ،وبشكل عام
وفي الحاالت  ،455 حتمال وجود تشابه مضلل مع هذه العالمةا ،(suckمصطلح تحقيري مثل )

فإن  ،456االنتقادنطاق لمواقع  اسمتحقيري ك إليها مصطلح االتي تستخدم العالمة التجارية مضاف
 وذلك ،كانية وجود التشابه المضللستحدد مدى إم ،النطاق أسماءاللجان اإلدارية لتسوية منازعات 

 المشروعة المصالح أو الحقوق  توافر مدى لتحديد اوتشغيله المواقع هذه إدارة بالنظر إلى كيفية
   .457نية ءبسو  هاستخدام وتم ،سماال هذا سجل إذا ما و/أو ،سماال هذا يف النطاق اسم لصاحب

 ذهه في التجارية العالمة مع مضلل تشابه وجود حتمالا ،اإلدارية للجان الغالب الرأي ربر  وقد
 أخذت التي باللغة دراية على ن يكونو  ال أشخاص قبل من النطاق اسم إلى النظر يمكن ألنه ،الحالة

                                                           
 وما بعدها. 372ص ،مرجع سابقرامي محمد:  ،علوان 453

454  See: Waddah Al rwashdeh: Ibid, p. 65. 
455 See: Wipo Case No. D2010-1089. 

 أسماء مسجلي قبل من نخريلآل المملوكة التجارية عالماتال تستخدم التي االنتقاد مواقع حماية هميةأ  اإلدارية اللجان كتدر  456
 الحقيقية االنتقاد مواقع الكفاية فيه بما تعزل نأ ينبغي النية وسوء ،المشروعة صلحةالم وشروط ،نتقاداتهاا وجوه لتحديد النطاق

 .(D2000 No. Case Wipo-0662) الرقم ذات القضية :انظر (،UDRP) الموحدة السياسة بموجب للطعن قابليتها من
 النطاق أسماء في جيد تأثير لها يكون  قد التي البحث محركات مثل نترنتاإل لشبكة الحالية الطبيعة أن ،اللجان هذه وبرأي

 هذه مستخدم رؤية مجرد أن حيث ،المشهورة المشتكي شركة على فقط العثور مستخدميها نية تكون  عندما ،عليها المتنازع
 اقادر  كون سي فإنه ،البحث من المزيد بشأن لكترونيةاإل المواقع مةقائ ضمن والمدرجة عليها المتنازع النطاق أسماء المحركات
Case WIPO ) الرقم ذات القضية :انظر ،المشتكي مواقع من نتقادلال المخصص عليه المدعى موقع تمييز على بسهولة
1015-D2000 No.). 

457 See: Wipo Case No. D2009-0227. 
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 ن يعرفو  وأ ن يدركو  ال قد األشخاص هؤالء أن أو ،458التجارية للعالمة المضافة الكلمة منها
 منها يتكون  التي العالمة بعنصر تضليل حالة في يقعوا ،وبالتالي ،459الكلمة لهذه السلبية الدالالت

 منها يتكون  التي التجارية للعالمة كلمات أو كلمة بإضافة يبدد لن التضليل هذا وأن ،النطاق اسم
 .460سماال هذا

 عالمة من يتكون  الذي النطاق اسم أنب -األقلية رأي ووه -داريةاإل اللجان من جانب حكم وقد
 مع مضلل بشكل يتشابه ال سماال هذا أن على واضح مؤشر هو ،يري تحق ومصطلح تجارية
 التي النطاق اسمب العالمة مالك نترنتاإل شبكة ودممستخ يربط أن المحتمل غير من ألنه ،العالمة
 يمكن "suck" كلمة بأن هاتشكيك عن األقلية عبرت وقد ،461تحقيري  ومصطلح العالمة من يتكون 

 كل أن فكرة مع األقلية تتفق ذلك معو  ،العالمة مع مضلل بشكل امتشابه النطاق اسم تجعل أن
 ،ةاألقلي رأي صاحبة اإلدارية اللجان من قليال اعدد أن رغم ،462لحيثياتها وفقا تقيم أن يجب حالة

 األجنبية اللغة ،اإلنترنت شبكة مستخدمي معرفة بعدم يتمثل ،الحالة هذه على ستئناءا وضعت
 .463النطاق اسم في للعالمة المضافة للكملة

                                                           
458 See: Wipo Case No. D2010-1089.   

 يستهدف الموقع هل بمعنى اإللكتروني، الموقع لمضمون  األحيان، أغلب في المسألة هذه بخصوص اإلدارية اللجان تنظر 459
 بتأسيس عليه المدعى قام " SERMO" قضية ففي ؟اإلنترنت شبكة مستخدمي جميع يستهدف عام موقع أنه أم معينة فئة

 الممكن غير من وألنه العالم، أنحاء جميع في لألطباء تماعيجا تواصل موقع وهو النزاع، محل النطاق اسم استخدامب موقع
 وأ بالدالالت معرفتهم أو همدراكإ عدم تصور يمكن ال وبالتالي اإلنجليزية، باللغة معرفة لديه ليس اللجنة رأي وفق طبيب وجود

  :انظر ،التجارية بالعالمة الملحقة وأ المتصلة للكلمة السلبي المفهوم
Wipo Case, D2008-0647,Wipo Case No. D2009-0020, Wipo Case No. D2009-0327. 

نطاق يتضمن عالمة تجارية مشهورة مضاف إليها مصطلحات عامة  اسم استخدامأن  ،حكمت العديد من اللجان اإلدارية 460
 اسمين لل بتشابه مض ، فإنه يكون هناكسمأو تحقيرية، عندما ال تكون هذه المصطلحات هي العنصر البارز في هذا اال

 :انظر، النطاق والعالمة التجارية
Wipo Case No. D2009-0327,Wipo Case No. D2008-0792,Wipo Case No. D2000-0662, Wipo 

Case No. D2000-0662. 
461 See: Wipo Case No. D2008-0647,WIPO Case No. D2008-0253, WIPO Case No. D2007-

0143, WIPO Case No. D2005-0168, WIPO Case No. DWS 2006-0001.       
462 See: WIPO Case No. D2000-1015. 

 على ن يكونو  ال قد النطاق، اسم ضمن عليها المعتدى التجارية العالمة صاحب عمالء من كبير عدد المثال: سبيل على 463
 وغيرها صينية أو إسبانية أو نسيةفر  كلمة هي المضافة الكلمة كانت إذا وتحديدا العالمة، لهذه المضافة الكلمة بمعنى دراية
No. Case Wipo ) الرقم ذات قضية: الانظر لها، الدارسون  أو بها تتكلم التي الدولة سكان غير يعلمها ال التي اللغات من

0596-D2003.) 
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 ،هاالقضاء األمريكي رأي األقلية من اللجان اإلدارية التي توصلت لنتيجة مفاد جانب من وقد أيد
النطاق من عالمة تجارية مضاف إليها مصطلح  اسمكون تعدم وجود تشابه مضلل في حال 

 .464سةدون عرض منتجات مناف تحقيري 

 والمصطلحات بالكلمات ودراية معرفة على اإلنترنت شبكة مستخدمي أغلب إن ،الباحث برأي
 ،النطاق اسم في التجارية العالمة مع هااستخدامو  ،.... suck،fuck ،sex مثل: التحقيرية

 حالة في وقعوا قد أنهم ،الشبكة هذه لمستخدمي يوحي لن ،المشهورة التجارية العالمات وخصوصا
 تأسيس بإمكانية االعتقاد ،العاديين اإلنترنت شبكة لمستخدمي حتى الممكن غير من ألنه يل؛تضل

 أخالقية. وغير تحقيرية نطاق أسماءب مواقع التجارية العالمات أصحاب

 (Affiliate Programsالفرع الثالث: برامج المشاركة )

التي  ،ببرامج المشاركة بعرض ما يعرف ،تقوم أغلب الشركات التجارية على شبكة اإلنترنت
بما في ذلك  ،ن بمواقع مختلفةيأو مع عمالئها المشترك ،ها تتفق مع أصحاب المواقع األخرى بجبمو 

بأن يضعوا  ،وغيرها من المواقع Facebook، Twitterمثل: موقع  االجتماعيمواقع التواصل 
يتم تحويل  ،النقر عليهاحيث أنه بمجرد  ،على مواقعهم وصفحاتهم روابط دعائية تتعلق بمواقعها

وكل عملية دخول لهذه المواقع أو كل عملية  ،حركة مرور مستخدمي شبكة اإلنترنت لمواقعها

                                                           
 ماس بين مضلل تشابه هناك يكون  أن كنيم ال أنه ،(Bellyحكمت محكمة مقاطعة كاليفورنيا األمريكية في قضية ) 464

 وجود رغم ،البعض ببعضها عالقة وذات منافسة تجاتمن بعرض الطرفين من أي قيام لعدم ،التجارية والعالمة النطاق
 :انظر ،"suck" سلبي مصطلح

See: Bally Total Fitness Holding Corporation v. Andrew S. Faber, 29 F. Supp. 2d 1161 

(C.D.Cal., Nov. 23, 1998). 

 تجارية عالمة من يتكون  الذي النطاق اسم أن األمريكية، الشرقية فيرجينيا مقاطعة محكمة حكمت ،(ntLuce) قضية وفي
 المدعي عالمة مع مضلل بشكل يتشابه أن األحوال من حال أي في يمكن ال ،(suck) تحقيري  مصطلح إليها مضاف
 أعاله، ي التحقير  النطاق اسم بأن عتقاداال التاليوب تضليل، حالة في العادي المستهلك حتى يقع أن يمكن ال ألنه ؛التجارية

 :انظر يديره، وهو للمدعي ملك
See: Lucent Technologies,Inc. v. Lucentsucks.Com,95 F.Supp.2d 528, 54 U.S.P.Q.2d 1653 

(E.D.Va. May 03, 2000) (NO. CIV. A. 99-1916-A). 
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 وقد تتراوح ،تفاق عليها مع صاحب برامج المشاركةصل هؤالء على عمولة مالية يتم االيح ،شراء
 .465من قيمة السلعة المباعة %20إلى  %3هذه العمولة من 

نطاق مشابهة بشكل  أسماءوتأسيس مواقع ب ،ستغالل برامج المشاركةان بو اإللكتروني ويقوم القراصنة
كسب هذه العموالت من  ن حيث يحاولو  ،لراعية لهذه البرامجالشركات ا أسماءمضلل ومخادع مع 

ستغالل هذه اويتم  ،لشركاتأو لمواقع منافسين لهذه ا ،إما لمواقعهم ،خالل تحويل حركة المرور
 منها:  ،من خالل مجموعة من الممارسات ،كل مخادعالبرامج بش

 (spamمرغوب فيه )الغير أوال. البريد اإللكتروني 

ويعد البريد اإللكتروني  ،ترونيأو عنوان بريد إلك ،لكترونياالنطاق إما كعنوان موقع  اسميستخدم 
ن في و نة اإللكترونيويستخدمها القراص ،التي يلجأ إليها ،مرغوب فيه أحد الطرق الشائعة جداالغير 

بإرسال رسائل غير مرغوب فيها بشكل عشوائي  ن حيث يقومو  ،اإلنترنت خداع مستخدمي شبكة
معلومات وصور عن شركة معينة حتى يتم اإليحاء  ،وتتضمن هذه الرسائل ،لمستخدمي هذه الشبكة

ب إلى قسم مرغوب فيها تذهالغير وكل الرسائل  ،ركةلهؤالء المستخدمين بأنهم أصحاب هذه الش
 .466الرسائل المزعجة

يحدث ذلك على سبيل المثال: عندما يقوم القرصان اإللكتروني بتسجيل عالمة شركة معينة كعنوان 
 ،مرغوب فيهالغير يق ما يعرف بالبريد اإللكتروني ويبدأ بإرسال رسائل عن طر  ،بريد إلكتروني

بة العالمة المدرجة في البريد أن المرسل هي الشركة صاح ،حيث يوحي لمن يتلقى هذه الرسائل
 اإللكتروني.

 ،467(Heckelففي قضية ) ،ممارسة غير مشروعة مرغوب فيهالغير ويعتبر البريد اإللكتروني 
مرغوب فيه يشير إلى معنى الغير واشنطن أن مصطلح البريد اإللكتروني  استئنافحكمت محكمة 

لتي تشير إلى المراسلة اإللكترونية بغرض من مفهوم المراسلة التجارية اإللكترونية ا اتساعاأكثر 
                                                           

465 Mohan Dewan & Sahil Ahuja: The perils of cybersquatting، 2014, Available at: 

http://www.lexology.com, (visited on Jun. 16 2015), Fair Winds Partners: Ibid. 
466 Vivian Peterson: Detect and Defeat Affiliate Fraud: Fraud Detection, 2014,Available at: 

http://adsgraphy.com/fraud-detection/, (last visited at Jun. 16 2015). 
467 See: State v. Heckel,122 Wash. App. 60, 93 P.3d 189 (2004). 

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a0185a55-3175-460d-8140-40e4968ab0bc
http://adsgraphy.com/fraud-detection/
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نما هو بريد إلكتروني  ،رفع قيمة الملكية العقارية والمنتجات أو الخدمات المعدة للبيع أو اإليجار وا 
 أو غير تجاري.  اخداعي يمكن أن يكون تجاري

 Cyberبقيام مؤسسة  ،التي تتلخص وقائعها ،468(Cyber Promotionوفي قضية )
Promotion قائمة المشتركين بإرسال رسائل دعائية ل ،تتعامل بنظام البريد اإللكتروني المزعج التي

 Cyberحتجت مؤسسة احيث  ،America Online (OAL)ها اسملدى مؤسسة أخرى 
Promotion،  إلرسال هذا النوع بأن التعديل األول للدستور األمريكي يمنحها حرية واسعة النطاق
وقد حكمت محكمة بداية  ،لعمالء مؤسسة أو شركة أخرى  كان ذلكحتى لو  ،خرينمن البريد لآل

غير ة مراسالت دعائية بنظام البريد ( منع تخزين أيOALشرق بنسلفانيا أنه من حق مؤسسة )
حتجاج بالتعديل األول للدستور وال يجوز اال ،دم المشتركين لديها( في خاSpamمرغوب فيه )ال

 البريد اإللكتروني.األمريكي للتعامل مع هذا النوع من 

بمنع  ،469(Kentech Enterprisesكما وحكمت محكمة مقاطعة وسط كاليفورنيا في قضية )
بريد الكتروني  جل إرسال رسائلأمن  ،من الوصول إلى خوادم المدعية Kentechالمدعى عليه 

كما  ،ليأو من خالل حسابه البريدي الحا ،كان ذلك مباشرةأسواء  ،المدعية اسمغير مرغوب فيها ب
إضافة إلى إلزامه بدفع تعويض  ،رسالة بريدية ة( في أيtyphoonكلمة ) استخدامويمنع عليه 

 دوالر. 2000للمدعية بمبلغ 

لكنها لم تصدر  ،التي نظرتها محكمة مقاطعة شرق ميشيغن األمريكية ،470(RustNetوفي قضية )
بقيام المدعية  هذه القضية وتتلخص وقائع ،ألطرافألنه تم تسويتها وديا بين ا ؛فيها احكم

RustNet ( برفع دعوى قضائية ضد المدعى عليهمBenjamin وRandall Bawkon)،  مستندة
غير في عنوان البريد اإللكتروني  RustNetها اسم استخدامدعواها إلى قيام المدعى عليهم ب في

                                                           
468 See: Cyber Promotions,Inc. v. America Online، Inc.,948 F.Supp,436 (E.D. Pa 1996). 
469 See: Typhoon, Inc. v. Kentech Enterprises، et al. (C.D.Cal.)، (complaint filed August 20، 

1997). 
470 See: RustNet, Inc. v. Benjamin Randall Bawkon,United States District Court for the District 

of Eastern Michigan. 
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ها ءوخسرت عمال ،األحق بها أضرار  وبالتالي ،هااسمحيث أن هذا البريد ينتحل  ،ب فيهمرغو ال
 بسبب ذلك.

وال  ،زديادا( هي مشكلة تتفاقم بSpamمرغوب فيه )الغير أن البريد اإللكتروني  ،الباحث ويرى 
ها اسمأو  ،أو عالمتها التجارية ،هااسمنتحال الشركات التي يتم ق الضرر فقط بالمؤسسات واحلت

وتتمثل هذه  ،شبكة اإلنترنت بمستخدمي ابل تلحق أيضا أضرار  ،في عنوان هذا البريد التجاري 
لى قسم إالرسائل اإللكترونية التي تصلهم عشرات  ،بتلقي مستخدمي البريد اإللكتروني ،األضرار
حيث يتم خلط هذه الرسائل بغيرها من الرسائل التي قد ينتظر مستخدم  ،مرغوب فيهالغير البريد 

 .طيع الوصول إليهاقد تضيع بينها وال يست ،وبالتالي ،هذا البريد وصولها إليه

 (Fishingثانيا. التصيد )

بإنشاء نسخة  ن حيث يقومو  ،يعتبر التصيد من الطرق الشائعة التي يلجأ إليها القراصنة اإللكترونيين
ها في عنوان اسمعالماتها أو  استخدامأو ، نطاق مواقع أحد المصارف سماءمزيفة مطابقة تماما أل

وذلك بهدف دفع مستخدمي شبكة اإلنترنت إلفشاء المعلومات  ،غير المرغوب فيهالبريد اإللكتروني 
من خالل إرسال  ،ويتم ذلك كله ،االئتمانمثل: كلمة المرور ورقم بطاقة  ،المصرفية الخاصة بهم

أو البريد  ،ف الشخصيهؤالء القراصنة عدد كبير من الرسائل اإللكترونية سواء على رقم الهات
( وغيرها من Viberأو برنامج الفايبر ) ،لى صفحة الفيسبوكأو ع ،غير مرغوب فيهاإللكتروني 

 .471تتضمن رابطا لهذا الموقع المزيف ،الشبكة البرامج لمستخدمي

 (E-mail Hijacking. سرقة البريد اإللكتروني )ثالثا

ن وتحديدا من أجل يو يلجأ إليها القراصنة اإللكترون تعد هذه الطريقة من الطرق الشائعة التي
ني بين المشروعات التجارية يتم تبادلها عبر البريد اإللكترو ى المعلومات السرية التي الحصول عل

                                                           
تقوم بإرسال رسائل لعمالئها عادة ما ، االتصاالتيالحظ الباحث هنا، أن البنوك والمؤسسات المالية وحتى شركات  471

ذا رغب العميل التأكد من أن الرسائل التي تصله  تحذرهم من إفشاء أي معلومات تتعلق بحساباتهم وتحديدا كلمات المرور، وا 
، للتفصيل حتى يتأكد منها حول صحة هذه الرسائل هال، عليه أن يراسمن تلك المؤسساتني، هي وتحديدا على بريده اإللكترو 

 من هذه الرسالة. 328انظر: توثيق رقم  حول هذه المسألة،
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ن بتسجيل مجموعة متنوعة من و يقوم القراصنة اإللكتروني ،وتحقيقا لهذه الغاية ،وموظفيها وعمالئها
ه كعنوان بريد استخدامعالمة المشروع التجاري الذي تم  أو اسمالنطاق التي تتضمن  أسماء

وخصوصا إذا كانت  ،بهذه المشروعات افادح اسيلحق ضرر  ،حيث أن نجاحهم في ذلك ،كترونيإل
 .472مشروعات مالية

 473(Tag-Mitaالفرع الرابع: الرمز التعريفي لصفحات مواقع اإلنترنت )

 ،مواقع اإلنترنت يالتي يستخدمها مصمم ،قام والرموزهو عبارة عن مجموعة من الحروف واألر 
 474 (Keywords) مفتاحيهة أو بهدف توفير معلومات رئيس ،لمواقعات هذه اعند تصميمهم صفح

وما يقدم من  ،وما يتضمن من معلومات ،وا عطاء معلومات عامة عنه ،لوصف الموقع ومحتواه
تستخدم في تكوين الرمز التعريفي  ،ومصطلحات غير مرئية بأنها كلماتوتعرف أيضا  .475خدمات

دة محركات البحث في الوصول إلى الموقع المطلوب من قبل وذلك لمساع ،للموقع اإللكتروني
 .476مستخدمي شبكة اإلنترنت

هي  ،أن النصوص والرسوم والصور المنشورة على الموقع ،شبكة اإلنترنت ووال يدرك مستخدم
التي هي مستند  ،((Hybertext Markup Languageمكتوبة بلغة تصميم محتوى الموقع 

نما ،أن يراه مستخدم هذه الشبكة يحتوي ليس فقط على ما يمكن على عدد من المؤشرات  ،أيضا وا 
 .477والعالمات التي ال يمكن رؤيتها من قبله

                                                           
472 Vivian Peterson: Ibid. 

لغة تصميم من عناصر  اوتعد عنصر  ،مرئي أو المخفي للعالمات التجاريةالغير نتهاك أيضا، مصطلح اال يطلق عليها 473
 :انظر، التي هي لغة برمجة شبكة اإلنترنت ،((Hybertext Markup Language محتوى الموقع 

 Michael Blakeney: Ibid. 
، تستخدم في محركات البحث لتحديد موقع معين على شبكة Tag-Mitaة أو المفتاحية: هي جزء من يالكلمات الرئيس 474

 منازعات قانونية بين أطراف مختلفة، انظر: اإلنترنت، ويمكن أن تكون سببا في وجود 
Ivan Hoffman: Key Words، Meta Tags، and Trademarks، B.A .J.D، 2001، Available at: 

http://www.ivanhoffman.com/keywords.html,(visited on Jun. 18 2015). 
 .344ص ،مرجع سابقمصطفى موسى:  ،العطيات 475

 .43ص ،مرجع سابقمحمد موسى أحمد:  ،هلسة 476
477 Martin J. Elgison and James M. Jordan: Trademark Cases Arise from Meta-Tags, 

Frames: Disputes Involve Search-Engine Indexes, Web Sites within Web Sites, as well as 

Hyperlinking، issue of The National Law Journal, The New York Law Publishing Company, 

http://www.ivanhoffman.com/keywords.html
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للقيام  ،Google، Yahoo، Alta Vistaويهدف الرمز التعريفي لمساعدة محركات البحث مثل: 
مالئمة هذا ( بما يساعد في تقييم مدى Kywordsة )يأو الرئيس هذجي للكلمات المفتاحيبفحص نمو 

مساعدة مستخدمي شبكة  ومن جهة أخرى  ،هذا من جهة ،عنها الموقع مع الكلمات المبحوث
 .478اإلنترنت في الوصول للموقع المطلوب في أسرع وقت ممكن

 أسماء الوسائل الشائعة التي تلجأ إليها الشركات التجارية للتخلص من إحدى( Mita-Tagوتعتبر )
من  ،نظرا للدور الهام الذي تقوم به ،479من األفراد والشركات األخرى  هاو النطاق التي يملكها منافس

 المواقع في محركات البحث يتم اللجوء إليها في تصنيفكما و  ،حيث الداللة على محتويات الموقع
التي تسعى دائما  ،من المنازعات القانونية بين الشركات التجارية اكثير وهذا األمر سبب  ،وترتيبها

ضمن  ،ها في المرتبة األولى قبل مواقع منافسيها من أصحاب الشركات األخرى ألن يكون موقع
قائمة المواقع التي تظهر عند إجراء مستخدمي شبكة اإلنترنت بحث في أي من محركات 

 .480البحث

 يمكن ،(Tag-Mita) التعريفي الرمز ضمن التجارية العالمات على عتداءاال كيفية ولتوضيح
 شبكة على وتسويقها الحاسوب أجهزة ببيع مختصة شركة هناك الي:الت المثال لىإ اإلشارة

 من ستفادةولال ،موقعها على الشهيرة (Dell) نوع من حواسيب تسوق  أو تبيع ال لكنها ،اإلنترنت
 هذه على بموقعها الخاص التعريفي الرمز ضمن العالمة هذه بوضع قامت (Dell) عالمة شهرة

 ،(Dell) حواسيب عن البحث محركات في بالبحث اإلنترنت بكةش مستخدمي أحد قام فإذا ،الشبكة
 تتقدم وبذلك ،البحث محرك أظهرها التي عالمواق قائمة أعلى في الشركة هذه موقع له سيظهر فإنه
 ختياراب المستخدم هذا قام حال وفي ،ليةاألص التجارية العالمة صاحبة (Dell) شركة موقع على
 الشركة هذه بمراسلة فيقوم ،الحواسيب لهذه عرض أي يجد ولم ،إليه والدخول الشركة هذه موقع

                                                           
 
1998، Available at: http://cyber.law.harvard.edu/property00/metatags/mixed1.html, (visited on 

Jun. 18 2015), Fair Winds Partners: Ibid. 
478 Michael Blakeney: Ibid. 

 .43ص ،مرجع سابقمحمد موسى أحمد:  ،هلسة: انظر
479 Martin J. Elgison and James M. Jordan: Ibid. 

 . 28ص ،بقمرجع سافهد أحمد فهد:  ،: الوهدانيانظر

 .834ص ،مرجع سابقمصطفى موسى:  ،العطيات 480

http://cyber.law.harvard.edu/property00/metatags/mixed1.html
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 هذا يبيعون  ال بأنه فيجيبونه ؟موقعكم على (Dell) لحواسيب عرض أي يوجد ال لماذا ،وسؤالها
 .481أقل وبأسعار ،عالية جودة ذو أخرى  أنواع يوجد لكن ،الحاسوب أجهزة من النوع

 ،جهة من ألنها انظر  ،األمريكي القضاء وتحديدا ارن المق القضاء قبل من ةالممارس هذه إدانة وتم
 شبكة مستخدمي لتضليل تؤدي أخرى  جهة ومن ،التجارية عالماتهم في خريناآل حقوق  تنتهك

 أو ،عليها المعتدى التجارية العالمة لصاحب يعود الموقع هذا بأن عتقاداال على ملهموح ،اإلنترنت
 الخاص يفيالتعر  الرمز ضمن التجارية عالمته خداماستب الموقع لصاحب أذن قد األخير هذا أن

 مستخدمي جذب في العالمة هذه شهرة من المعتدي الموقع صاحب يستفيد ةثالث جهة ومن ،بموقعه
 .482ذلك وراء من مالية مكاسب وتحقيق لموقعه اإلنترنت

 المدعى بمنع ،كاليفورنيا شمال مقاطعة محكمة حكمت ،483(Designer Calvin) قضية ففي
 التعريفي الرمز ضمن  playboy،playmate عالمتي استخدام من ،Designe Calvin ليهع
(Tag-Mita) هاتين شهرة من االستفادةب ،خيراأل هذا قام حيث ،أخرى  مرة ترونياإللك لموقعه 

  تعريفي. كرمز همااستخدام خالل من نطاق أسماءك ستخدمهمااو  ،العالمتين

 بأن ،األمريكية مينيسوتا مقاطعة محكمة حكمت ،484(TheMLSonline.com) قضية وفي
 وال ا،تجاري ااستخدام يشكل ،(Tag-Mita) خدمة ضمن المدعية عالمة عليه المدعى استخدام
 عالمة من ستفادا قد عليه المدعى أن ذلك ،عادال   ااستخدام األحوال من حال ةأي في هاعتبار  يمكن

 تجارية. مكاسب وحقق المدعية

 عن بالتخلي عليه المدعى بإلزام ،فيرجينيا مقاطعة محكمة حكمت ،485(cusAsiaFo) قضية وفي
 المدعية عالمة ستخدما أنه ذلك ،(Tag-Mita) التعريفي الرمز ضمن المشهورة المدعية عالمة

                                                           
 .44ص بق،مرجع سا، محمد موسى أحمد: هلسة 481

482 Fair Winds Partners: Ibid. 

 .44، صمرجع سابق، محمد موسى أحمد: هلسةانظر: 
483 See: Playboy Enterprises، Inc. v. Calvin Designer Label, 985 F. Supp. 1220 (N.D. Cal. 1997). 
484 See: Edina Realty، Inc. v. TheMLSonline.com 2006 WL 737064, Civil No. 04-4371 (D. 

Minn. 2006) (JRT/FLN). 
485 See: Playboy Enters. Inc. v. AsiaFocus Int'l, Inc., 1998 WL 724000، 1998 US Dist. LEXIS 
10359 (E.D. Va. Feb. 2,، 1998). 
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 أنه موقعه على بالعرض قيامه إلى إضافة ،أخالقية غير صور يعرض الذي لموقعه تعريفي كرمز
 وأي ،األلعاب بطاقات لبيع بالترويج الراغبين للمعلنين مرفق مثابةب موقعه ليكون  ستعدادا على

 لذلك. مماثلة منتجات

 المدعى أن ،التاسعة الدائرة األمريكية ستئنافاال محكمة حكمت ،486(Moviebuff) قضية وفي
 التعريفي الرمز ضمن هااستخدامب Moviebuff المدعية عالمة على عتدىا  ،coast west عليه

(Tage-Mita)، المدعية موقع عن يبحثون  الذين اإلنترنت شبكة مستخدمي لتضليل ذلك وأدى، 
 إضافة ،مختلفة شركة موقع إلى وصلوا قد أنهم ،عليه المدعى لموقع الدخول عند يفاجئون  لكنهم
 ،الشبكة هذه مستخدمي فيه وقع الذي التضليل من مالية مكاسب حقق قد عليه المدعى أن إلى

 لموقعه. لمرورا حركة تحويل نتيجة

 (Tag-Mita) التعريفي الرمز ضمن التجارية العالمات اتاستخدام كل ليست أنه ،هنا ويالحظ
 العالمات استخدام تم حال في ،مشروعة تعتبر ممارسةال فهذه ،مشروعة غير ممارسات تعتبر

 شبكة مستخدمي تضلل وال الربح لتحقيق تهدف ولم ،مشروعة بطريقة خرينلآل المملوكة التجارية
 حيث ،487(Welles) قضية في األمريكية كاليفورنيا مقاطعة محكمة أكدته ما وهذا ،اإلنترنت
 ،playboy) المدعية عالمتي تخاذهاا خالل نم تقصد ولم النية حسنة عليها المدعى بأن حكمت

playmate) التعريفي الرمز ضمن (Tag-Mita) مستخدمي وتضليل تجارية مكاسب تحقيق 
 التي الزمنية الفترة لوصف العالمتين هاتين ستخدمتا بل ،موقعها إلى يصلوا حتى تنترناإل شبكة
 المدعية. لدى بالعمل قضتها

Mita-) التعريفي الرمز إلى اللجوء ،الكتروني موقع أي صاحب مصلحة من أنه ،الباحث برأي
Tag)، بكةش مستخدمي مرور حركة زيادة في المواقع هذه أصحاب ،الرمز هذا يساعد حيث 

 الحصول يتم التي اإليرادات بزيادة تتمثل إيجابية نتائج من ذلك على يترتب وما ،عليها اإلنترنت
 أعلى في اإللكتروني الموقع جعل في يساهم الرمز هذا أن ذلك ،هذه المرور حركة نتيجة عليها

                                                           
486 See: Brookfield Communications، Inc. v. West Coast Entertainment Corporation 174 F.3d 

1036 (9th Cir. 1999). 
487 See: Playboy Enterprises v. Welles, 78 F.Supp.2d 1066 (S.D. Cal, 1999). 
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 على تعود األكبر الفائدة لكن ،Google مثل: البحث محركات على تظهر التي المواقع قائمة
 .اياعتبار  أو اطبيعي الشخص هذا كان سواء خرآ شخص أي من أكثر التجاريين فسينالمنا

 إما ،ناخيار  ،المعتدين من حقوقها تسترد حتى ،عليها المعتدى المشروعة الحقوق  أصحاب ولدى
قامة ،للقضاء اللجوء  إقامة إلى إضافة ،مشروعةال غير المنافسة بدعوى  متمثلة مدنية ى دعو  وا 
 منازعات لتسوية الموحدة للسياسة اللجوء أو ،488التزوير أو التقليد بدعوى  متمثلة جزائية دعوى 
 واألخير. الثالث الفصل في دراستنا موضوع هي التي ،النطاق أسماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

سماحة، : هامن لبعض المراجعالرجوع  نيمكبخصوص دعوى المنافسة الغير مشروعة، ودعوى التقليد أو التزوير،  488 
، 3223للطباعة والنشر/بيروت، ، مؤسسة عز الدين 3، طالمزاحمة غير المشروعة )دراسة قانونية مقارنة( جوزيف نخلة:

زين الدين، صالح: الملكية الصناعية والتجارية )براءات االختراع، الرسوم الصناعية، النماذج الصناعية، وما بعدها؛  82ص
 44، صالمحيسن، أسامة نائل: الوجيز في حقوق الملكية الفكرية ؛وما بعدها 282، صالعالمات التجارية، البيانات التجارية(

وما  27مبارك، محمود أحمد عبد الحميد: العالمة التجارية وطرق حمايتها وفق القوانين النافذة في فلسطين، ص بعدها؛وما 
 .وما بعدها 82مرجع سابق، ص عبيدات، إبراهيم محمد:بعدها؛ 
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 الفصل الثالث
 النطاق أسما السياسة الموحدة لتسوية منازعات 

عتداءات على أصحاب الحقوق ا فقها من وما را ، مخدومين أوال"أدت قاعدة "القادمون أوال
صحاب الحقوق المشروعة( ضد هذه للمناداة بضرورة توفير حماية قانونية دولية لهم )أ ،المشروعة

منظمة األيكان التي تعتبر السلطة المختصة بكل ما يتعلق  ،وقد دفعت هذه المطالبات ،عتداءاتاال
عتماد سياسة موحدة دولية تكون ال ،والقانونيةالمسائل الفنية واإلدارية  حيث النطاق من أسماءب

وتستمد هذه السياسة قوتها من منظمة  .489سماءلتسوية المنازعات المتعلقة بهذه األ اإلطار القانوني
النطاقات المتنازع عليها الرسمي وقواعد السياسة  أسماءوتتمثل بتقرير سياسات  ،األيكان ذاتها

 والتي بإمكانها ،النطاق أسماءالنظر في منازعات ب ةمخولالمطبقة من قبل الهيئات ال 490الموحدة
 .491عتماد قواعد تكميلية خاصة بها مضافة للقواعد اإلجرائية المعتمدة من قبل منظمة األيكانا 

                                                           
هي من  ،يةاألمريك Network Solution Incكانت مؤسسة  ،النطاق أسماءقبل وضع السياسة الموحدة لتسوية منازعات  489

حيث يجب بموجبها أن يقدم صاحب العالمة المعتدى عليه  ،وكان لديها سياسة خاصة بها ،تتولى تسوية هذه المنازعات
وأن يرفق في شكواه شهادة تسجيل لعالمته  ،نطاق معين اسمقد وقع على عالمته من قبل  اأن هناك ضرر  ،شكوى يحدد فيها
كد من أسبقية تسجيل والتأ ،وبعد تلقي الشكوى  ،النطاق اسمجيلها على تاريخ تسجيل بقة في تسوأن تكون سا ،المعتدى عليها
ت لتقديم ما يتثب ،من تاريخ إبالغه بالشكوى  ا( يوم20النطاق بالشكوى ويمنح مدة ) اسمالنطاق، يبلغ مسجل  اسمالعالمة على 

النطاق في  اسمبذلك خالل هذه المدة، يؤدي لوضع مه وعدم قيا ،النطاق الذي قام بتسجيله سمملكيته لعالمة تجارية مطابقة ال
وال تطبق على  ،النطاق اسمي حالة وجود تطابق بين العالمة و أنها تطبق ف اعتبارنتقاد هذه السياسة على احاله جمود، وتم 

يتم نقل ملكيته ا إذا سالنطاق وم اسمأنها ال تبين مصير  إلىة، إضافة كما وتشترط أن تكون العالمة مسجل ،حالة التشابه
 :انظرللمشتكي، 

Holger P. Hestermeyer: The Invalidity of ICANN’s UDRP under National Law, Minnesot 

Intellectual property Review, Volume 3, 2002, Number 1, p. 9-10, Available at:   

http://www.academia.edu/1189540/Invalidity_of_ICANNs_UDRP_under_National_Law_The، 

(visited on Jun. 25 2015). 

 وما بعدها. 222ص مرجع سابق،مصطفى محمود:  ،كذلك: العطيات انظر

أما قواعد  .34/8/3222وثيقة المبادئ وصدرت في  ،الرسميالنطاقات المتنازع عليها  أسماءيطلق على تقرير سياسات  490
 ،: إبراهيمانظر ،34/30/3222النطاق وصدرت في  أسماءتعرف بقواعد اإلجراءات لتنفيذ تقرير سياسات ف ،السياسة الموحدة

 .22ص ،سامر محمد: مرجع سابق ،الزعبي ؛342ص ،خالد ممدوح: مرجع سابق
491 See: Timeline for the Formulation and Implementation of the Uniform Domain-Name 

Dispute-Resolution Policy، Available at: https://www.icann.org/resources/pages/schedule-2012-

02-25-en، (visited on Jun. 25 2015(.  

 .22كذلك: الزعبي، سامر محمد: مرجع سابق، ص انظر

http://www.academia.edu/1189540/Invalidity_of_ICANNs_UDRP_under_National_Law_The
https://www.icann.org/resources/pages/schedule-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/schedule-2012-02-25-en
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وتعرف السياسة الموحدة )اإلجراء اإلداري(: بأنها الوسيلة التي أوجدتها منظمة األيكان، والتي من 
 .492النطاق على شبكة اإلنترنت أسماءالمنازعات المتعلقة ب خاللها وبموجبها يتم تسوية

بموجب شرط إلزامي وارد في عقد الخدمة المبرم بين  لهذه السياسة )اإلجراء اإلداري(اللجوء  يتمو 
، وذلك في حال كان هذا العقد 493سماءطالب تسجيل اسم النطاق والجهة المختصة بتسجيل هذه األ

نطاق عليا مكونة من رموز الدول فال  أسماءدولية، أما إذا تعلق بنطاق عليا عامة  أسماءيتعلق ب
على حقه  باالعتداء)المدعي  ، حيث يكون هذا الشرط لصالح المشتكي494يوجد مثل هذا الشرط

، كونه ليس طرفا -سماءالجهة المختصة بتسجيل هذه األ–الذي ال تعلم أصال بوجوده  المشروع(
  .495 في هذا العقد

تطلب البحث في ت ،)اإلجراء اإلداري( النطاق أسماءالموحدة لتسوية منازعات  ودراسة السياسة
من حيث طبيعتها القانونية،  ،النطاق القانوني للسياسة الموحدة ،المسألة األولى ،مسائل ثالث

الشروط الواجب  ،والمسألة الثانية ،ات الموجهة لها من قبل رجال الفقهاالنتقادو  ونطاق تطبيقها،
 ،لنجاح الشكوى المقدمة إلحدى هيئات تسوية المنازعات المعتمدة من قبل منظمة األيكانتوافرها 

حتى تاريخ  اإلشكاليات العملية المتعلقة بالسياسة الموحدة منذ لحظة تقديم الشكوى  ،والمسألة الثالثة
جراءات سيكون بمقارنة السياسة ا وكل ذلك ،إصدار الحكم على  االعتراضلموحدة بالئحة قواعد وا 

 ،"be.النطاقات المنتهية ب " أسماءتسجيل  وشروط ،(PANINAالنطاقات الفلسطينية ) أسماء

                                                           
لية لحل المنازعات اَ  عبارة عن بأنها:، Patrick Kelley، وعرفها األستاذ 323الوهداني، فهد أحمد فهد: مرجع سابق، ص 492

 جارية، أنظر:تنتهك عالماتهم الت سماءالنطاق وأصحاب العالمات التجارية، المدعيين أن هذه األ أسماءبين مالكي الناشئة 
Patrick Kelley: Emerging Patterns In Arbitration Under The Uniform Domain Name 

Dispute-Resolution Policy, Journal of Intellectual Property Rights, Vol 9, 2004, pp 424-

439,p.1 , Available at: 

 http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/4883/1/JIPR%209(5)%20424-439.pdf, (visited 

on July 6 2015(. 
ن الواقع لك ،ه كذلكاعتبار  تعسفية، والتي يمكن للوهلة األولىهذا الشرط من الشروط ال اعتبارتم التساؤل عن مدى إمكانية  493

. 3ختصاص مركز تسوية النزاع أو ابعدم . الطعن 3النطاق خيارين:  بخالف ذلك، حيث يكون أمام مسجل اسم العملي يفيد
 وما بعدها. 42، صمرجع سابقنتظار لحين صدور الحكم واللجوء إلى القضاء للطعن به، انظر: سرحان، عدنان إبراهيم: اال

   .402سم الثاني، ص، القمرجع سابقشريف محمد:  ،غنام 494

ما عقود ، أ3/33/3222تاريخ من  بتداءاالعامة العليا الدولية النطاق  أسماءوضع هذا الشرط في كل عقود تسجيل  495
، خاصة صاحب اسم قبل األطراف ذلكإال إذا  عليهاطبق لن ت السياسة الموحدةفإن  ،التسجيل السابقة على هذا التاريخ

 .334مرجع سابق، القسم الثاني، صشريف محمد:  ،غنامأي نزاع، انظر: عى عليه في نه المدالنطاق، على اعتبار أ

http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/4883/1/JIPR%209(5)%20424-439.pdf
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النطاق التي يطبقها  أسماءوقواعد تسوية منازعات ، DNs Belgiumة التي تديرها منظم اوأحكامه
 .496( البلجيكيCepaniمركز )

 النطاق  أسما ت المبحث األول: النطاق القانوني للسياسة الموحدة لتسوية منازعا

اإلطار القانوني الدولي الذي يتم اللجوء  ،النطاق أسماءتعتبر السياسة الموحدة لتسوية منازعات 
أصحاب و  ،نطاق ذاتها من جهةال أسماءبين أصحاب  أوسيلة لتسوية المنازعات التي تنشك ،إليه

 .المات التجاريةي العوتحديدا مالك ،من جهة أخرى النطاق ومالكي حقوق الملكية الفكرية  أسماء
إذ لم  ،أي وسيلة دولية يتم اللجوء إليها لتسوية هذه المنازعات ،منظمة األيكان ةفلم يكن قبل نشأ

 ،نطاق على شبكة اإلنترنت أسماءك واتخذتيكن أمام األفراد والمشروعات التي سلبت عالماتهم 
لكتروني مقيم في نطاق ذات في حال كان المعتدي أو القرصان اإل ،سوى اللجوء للقضاء الوطني

عتدى عليه صاحب الحق المشروع في وتكمن الصعوبة في حال كان الم ،القضائي االختصاص
 .497ختصاص القضائي لدولة المعتديمقيم خارج نطاق اال ،النطاق اسم

ة وسيل أصبح لدى المعتدى على حقوقهم ،دةمنظمة األيكان وتطبيق السياسة الموح ةوبعد نشأ
لزام المعتدين ب ،ترداد هذه الحقوق سايمكن من خاللها  ،لةقانونية فعا ليست كل  لكن ،حترامهااوا 

هي الطبيعة القانونية  فما ،قابلة للتمتع بالحماية بموجب السياسة الموحدة ،المعتدى عليها الحقوق 
مات حقوق الملكية الفكرية مثل العال علىهل تطبق  ؟هامدى نطاق تطبيقلهذه السياسة؟ وما 

وكذلك أيضا  ،البيانات الجغرافيةو  ،الشركات أسماءو  ،عالمة الخدمةو  ،التجارية سماءاألو  ،اريةالتج
وهل تطبق  ،أم أنها جاءت مقتصرة على جانب معين من هذه الحقوق  ،الشخصية سماءعلى األ

أم أنها تقتصر على حاالت معينة مثل التسجيالت  ،النطاق أسماءعلى جميع المنازعات المتعلقة ب
 ات الموجهة لهذه السياسة؟االنتقادالنطاق؟ وما هي  سماءمسيئة أللا

                                                           
، تحت رعاية اللجنة الوطنية البلجيكية في غرفة التجارة الدولية واتحاد الشركات 3242( في عام Cepaniتأسس مركز ) 496

، وتم تكليفه بوضع DNs Belgiumية النطاق البلجيك أسماءتم اعتماده من قبل منظمة تسجيل  3000وفي عام  البلجيكية،
"، للمزيد من التفصيل حول هذا المركز ودوره في تسوية منازعات be.النطاق المنتهية ب " أسماءقواعد لتسوية منازعات 

 (.32/4/3032يخ ، )آخر زيارة بتار http://www.cepani.be/enالنطاق، ادخل إلى الرابط التالي:  أسماء

 .243+222ص ،مرجع سابق مصطفى محمود: ،العطيات 497

http://www.cepani.be/en
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 النطاق أسما  منازعاتالمطلب األول: الطبيعة القانونية للسياسة الموحدة لتسوية 

 إلىتشير  قالنطا أسماء منازعاتللوهلة األولى أن عبارة السياسة الموحدة لتسوية القارئ قد يعتقد 
ولتحديد هذه الطبيعة ال بد من إجراء مقارنة  .ت طبيعة تحكيميةأنها ذات طبيعة قضائية أو ذا

وبين السياسة الموحدة  )اإلجراء اإلداري( والنظام القضائي من جهة،بين السياسة الموحدة موجزة 
 وذلك على النحو التالي:   ،من جهة أخرى  نظام التحكيمو 

 النطاق ذو طبيعة قضائية سما أ منازعاتالسياسة الموحدة لتسوية  اعتبارالفرع األول: عدم 

 Administrative) إداريةالنطاق من قبل لجان  أسماء منازعات: يتم النظر في 3
Commissionوهذا  .498( يتم تعيينها من قبل مراكز تسوية النزاع التي تعمل لديها هذه اللجان

نهم من قبل ينظرها قضاة يتم تعيي، حيث يالوطنالقضاء  علىالتي تعرض  المنازعات على خالف
 .499الجهات المختصة وفقا لألصول والقانون 

غير ملزمة  لكنها ،للسياسة الموحدة تكون نهائية الصادرة عن اللجان اإلدارية وفقا   حكاماأل: 3
 ،تكون ملزمة لألطراف، الصادرة عن المحاكم الوطنية وهذا على خالف األحكام .500لألطراف

 . 501ا بموجب القانون المعينويجوز الطعن فيها بطرق الطعن المسموح به

فإن  والنظام القضائي، بين السياسة الموحدة )اإلجراء اإلداري( أعاله الموضح االختالفوبناء على 
ذا كانت وعليه لم يبقى سوى البحث فيما إ .السياسة الموحدة "نظام قضائي" اعتبارالباحث يستبعد 

 هذه المسألة في الفرع الثاني. سيتم بحث، حيث السياسة الموحدة هي نظام تحكيمي أم ال

                                                           
 من هذه الرسالة. 681-664للتفصيل حول اللجان اإلدارية، انظر: توثيق رقم  498

( من القانون األساسي الفلسطيني، والتي تنص على أنه "تعيين 22يستند في تعيين القضاة في فلسطين، لنص المادة ) 499
( من 32-32ابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية"، ونص المادة )القضاة ونقلهم وانتد

، والتي يفهم منها أن تعيين القضاة يكون بقرار من رئيس السلطة الوطنية 3002( لسنة 32قانون السلطة القضائية رقم )
 لبية ثلثي أعضائه.بناء على تنسيب من مجلس القضاء األعلى بأغ ،الفلسطينية

 من هذه الرسالة.  757-750للتفصيل حول هذه المسألة، انظر: توثيق رقم  500

يجوز الطعن بها بالطرق المحدد في  ،الصادرة عن المحاكم الفلسطينية في القضايا المدنية على سبيل المثال: األحكام 501
طرق الطعن  ،وهي على نوعين: النوع األول ،يالتهوتعد 3003( لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )

للتفصيل حول هذه . المحاكمة وا عادةالغير  باعتراضوطرق الطعن الغير عادية المتمثلة  ،العادية المتمثلة باالستئناف والنقض
 .هعالأ " والمبينة في القانون المذكور ماألحكاالباب الثاني عشر تحت عنوان "طرق الطعن في  انظر: األحكام،
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 تحكيميةالنطاق ذو طبيعة  أسما  منازعاتالسياسة الموحدة لتسوية  اعتبارعدم  الفرع الثاني:

لى حد ما باإلجراء إ نها شبيهة، يالحظ أ502من خالل إلقاء نظرة سريعة على العملية التحكيمية
كانت أسواء -مؤسسات التحكيم  حدىبتقديم طلب لدى إ حيث تبدأ العملية التحكيمية ،اإلداري 

تنظر النزاع بعد التأكد من توافر سثم تتكون هيئة التحكيم أو محكمة التحكيم التي  ،-وطنية أم دولية
 األطراف وتبلغفي موضوع النزاع  حكمهاتصدر س ظر النزاع،من ن االنتهاء، وبعد الشروط الشكلية

 .503به

وجود سيكتشف  ،اإلداري تعمق والدارس لإلجراء إال أن الم ،وعلى الرغم من وجود هذا التشابه
 جوهرية يمكن إيجازها على النحو التالي:  اختالفات

بين  المبرم عقد الخدمة اإللكترونيةوارد في  إلزامي جراء اإلداري بموجب شرط: يتم اللجوء لإل3
ن وذلك بناء على شكوى م، سماءهذه األطالب تسجيل اسم النطاق والجهة المختصة بتسجيل 

المعتدى على حقوقه )صاحب حق من حقوق الملكية الفكرية، أو صاحب اسم نطاق أسبق في 
تحكيمي يبرمه طرفي  اتفاقبمقتضى  إليهيم الذي يتم اللجوء وهذا على خالف التحك .504التسجيل(

-في العقد  يتم إيرادهللتحكيم بموجب شرط تحكيمي  على اللجوء األطرافبمعنى أن يتفق  ،النزاع

                                                           
التحكيم، بأنه "وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه  3000( لسنة 2( من قانون التحكيم الفلسطيني رقم )3عرفت المادة ) 502

وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيه"، هذا القانون منشور في الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية(، العدد 
ع معين بين طرفين وقد عرفت المحكمة الدستورية العليا المصرية التحكيم بأنه "عرض نزا . 2، ص3000/4/20/ تاريخ 22

بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع  أوغيار يعين باختيارهما على محكم من األ
يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيليا من خالل  أنبعد  إليهالطرفان  أحالهابقرار قاطع لدابر الخصومة في جوانبها التي 

 .33/2/3002جلسة -ق، دستورية2لسنة  280ضمانات التقاضي الرئيسية"، حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 
، مجلة الحقوق/كلية القانون، جامعة البحرين/المجلد التحكيم اإللكترونيالطراونة، مصلح أحمد وحجايا، نور أحمد:  503
، بحث منشور على موقع جامعة البحرين على الرابط التالي: 302، ص3002ثاني/العدد األول، ال

http://www.uob.edu.bh/pages.aspx?module=pages&id=1564&SID=434( ،زيارة بتاريخ  آخر
3/3/3032.) 

وقد سمَي الطرف اآلخر بالمدعى عليه، ، )المعتدى عليه( النطاق، بناء على شكوى المشتكي أسماءنظر منازعات يتم  504
ردا  على الشكوى المقدمة ضده. ويالحظ أن اللجوء للسياسة الموحدة، أو قواعد  ألنه يقدم الئحة جوابية وليس المشتكي عليه؛

نما بناء على شكوى ، ال تكون بCepaniهيئة بنينا، أو قواعد مركز  ناء على اتفاق األطراف )المشتكي والمدعى عليه(، وا 
 المشتكي وحده.

http://www.uob.edu.bh/pages.aspx?module=pages&id=1564&SID=434
http://www.uob.edu.bh/pages.aspx?module=pages&id=1564&SID=434
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عند نشوء  مستقبال   عليه االتفاقالتحكيم( يتم  مشارطهمستقل ) اتفاقوجب أو بم -النزاع موضوع
 .505النزاع

تسجيل باللجوء لإلجراء اإلداري في اليلزم طالب  عقد الخدمة اإللكترونية: إن وجود شرط في 3
عدم قبول و  االختصاصوالحكم بعدم  ظر النزاعيغل يد القضاء عن ن لن ،حال نشوء النزاع

ينشئ  إذ أن وجود شرط التحكيم في العقد موضوع النزاع ،وهذا على خالف التحكيم .506الدعوى 
للقضاء للفصل في النزاع المتفق على تسويته في حال  اللجوءسلبي بعدم  التزامعلى عاتق األطراف 

م بعدم قبول ن تحكيجب على المحكمة أ، وفي حال تم اللجوء للقضاء ،نشوئه عن طريق التحكيم
 . 507تحكيمي اتفاقنظرا  لوجود  ؛دعوى ال

                                                           
 اتفاق، 3004وتعديالته لسنة  3282( من قانون األونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 7/3عرفت المادة ) 505

عض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما التحكيم جميع أو ب إلىبين الطرفين على أن يحيال  اتفاقالتحكيم بأنه "
التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في  اتفاقبشأن عالقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون 

منفصل"، هذا القانون منشور على موقع األونيسترال على الرابط التالي:  اتفاقعقد، أو في صورة 
86996_Ebook.pdf-arb/07-http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/ml( ،زيارة بتاريخ  آخر

ن قانون التحكيم الفلسطيني. ويعبر ( م2بهذا التعريف في نص المادة ) -تقريبا–(. وقد أخذ المشرع الفلسطيني3/3/3032
التحكيم، والتي يتم في الصورة األولى )شرط  اتفاقاألطراف عن إرادتهما باللجوء للتحكيم من خالل هاتين الصورتين من 

على حسم النزاع بالتحكيم بالنسبة للمنازعات التي ستنشأ عن العقد  في المستقبل، أما الصورة الثانية  االتفاقالتحكيم( 
التحكيم التجاري الدولي/ التحكيم( يتم اللجوء إليها بعد نشوء النزاع الناشئ عن العقد، انظر: سامي، فوزي محمد:  شارطهم)

 إلىدراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدولي كما جا ت في القواعد واالتفاقيات الدولية واإلقليمية والعربية مع إشارة 
 .302، ص3030، دار الثقافة للنشر والتوزيع/عمان، 2، طلعربيةالتحكيم في التشريعات ا أحكام

 من هذه الرسالة. 768-762للتفصيل حول هذه المسألة، انظر: توثيق رقم  506
 أمام قانوني إجراء أي اتخاذ في التحكيم أطراف أحد شرع إذا" أنهمن قانون التحكيم الفلسطيني على ( 7/3المادة ) نصت 507
 أساس في الدخول قبل اآلخر للطرف فيجوز التحكيم، إلى إحالته على االتفاق تم أمر بشأن خراآل الطرف ضد محكمة أية

". ومن التحكيم اتفاق بصحة اقتنعت إذا بذلك قرارا   تصدر أن المحكمة وعلى اإلجراء ذلك وقف المحكمة من يطلب أن الدعوى 
ي ظل وجود شرط التحكيم، يؤدي إلى عدم اختصاص خالل هذا النص، يفهم أن لجوء أحد أطراف اتفاق التحكيم للقضاء ف

المحكمة بنظر هذا النزاع، والحكم بعد قبول الدعوى نظرا  لوجود شرط التحكيم، وذلك بناء على طلب الطرف األخر )بمعنى 
لم تمسك الطرف اآلخر بوجود شرط التحكيم( قبل الدخول في أساس الدعوى، ألن المحكمة ال يمكن من تلقاء ذاتها أن تع

نما بناء على طلب الطرف اآلخر، وأن اللجوء إلى القضاء في ظل وجود شرط التحكيم، ال يمنع هيئة  بوجود شرط التحكيم، وا 
التحكيم أو محكمة التحكيم من البدء في إجراءات التحكيم، واالستمرار فيها، وحتى إصدار حكم التحكيم، وهذا ما نصت عليه 

 ،العطياتوما بعدها؛  402، القسم الثاني، صمرجع سابقشريف محمد:  ،غنام: ( من ذات قانون، انظر7/3المادة )
 .244ص ،مرجع سابق مصطفى محمود:

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/ml-arb/07-86996_Ebook.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/ml-arb/07-86996_Ebook.pdf
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حجية الشيء المقضي به، وال تكون له القوة  الحكم الصادر عن اللجان اإلداريةال يكتسب : 2
 الشيءالتحكيمي بحجية  الحكميتمتع  حيث ،وهذا على خالف التحكيم .508الملزمة في التنفيذ

األطراف  اتفقفمتى ما  ،الغيروال يمتد ليشمل  ،المقضي به بين األطراف أنفسهم بمجرد صدوره
مع ذلك ال يكتسب  .509مام القضاءمرة أخرى أ ال يجوز لهم طرح النزاع ،لى التحكيمعلى اللجوء إ

 ،المحاكم ألحكاموال يتمتع بالقوة والمفعول التي تكون  ،المقضي به الشيءحجية الحكم التحكيمي 
حالة  من ذلك ويستثنى ،510حكمة المختصةال بعد تصديقه من قبل المإ له القوة التنفيذية كون وال ي

 .511إللغائه من قبل القضاء الطعن في هذا الحكم

مركز الصادر عن اللجان اإلدارية من قبل طرف ثالث ال عالقة له بالنزاع ) الحكم: يتم تنفيذه 4
سواء -الصادر  فالحكم ،(النطاق أسماءتسوية النزاع، أو ما يعرف بمزود خدمة تسوية منازعات 

فقط من قبل الطرف الثالث المشار إليه يتم تنفيذه  -بإلغاء اسم النطاق أو نقله للمشتكيكان أ
 ،التحكيمي الذي يتم تنفيذه من قبل المحكوم عليه بمحض إرادته الحكموهذا على خالف  .512عالهأ 

                                                           
( من قانون البينات 330/3المادة ) نصتفقد  من هذه الرسالة. 768-762للتفصيل حول هذه المسألة، انظر: توثيق رقم  508

على أن "األحكام النهائية تكون  33/2/3003الصادر بتاريخ  3003 ( لسنة4الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية رقم )
حجة فيما فصلت فيه من الحقوق وال يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن ال تكون لتلك األحكام هذه الحجية إال في 

  نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محال وسببا".

ال ينبغي أن يطرح مرة أخرى  ،يف حجية الشيء المقضي به "بأن ما سبق عرضه على القضاء وتم الفصل فيهوقد تم تعر 
والمواعيد التي ليفصل فيه من جديد إال بالطرق  ،للنقاش أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام أي محكمة أخرى 

 منشورة، رسالة ماجستير ،ات المحكمين المحلية "دراسة مقارنة"حجية قرار ليث عبد هللا:  ،: الكيالنيانظرحددها القانون"، 
، القسم الثاني، مرجع سابقشريف محمد:  ،غنام؛ 3، ص3033 ،نابلس-كلية الدراسات العليا/جامعة النجاح الوطنية

 .242ص ،مرجع سابق مصطفى محمود: ،العطيات؛ 433ص

 .247سامي، فوزي محمد: مرجع سابق، ص 509

بأنه " يكون لقرار التحكيم بعد تصديقه من المحكمة  ،( من قانون التحكيم الفلسطيني47ه المادة )هذا ما نصت علي 510
ويتم تنفيذه بالصورة التي ينفذ فيها أي حكم أو قرار صادر عن محكمة وفقا   ،المختصة القوة والمفعول التي لقرارات المحاكم

رقم  المصري  قانون التحكيم من( 22عندما نص في المادة ) ،خالف ذلك إلىلكن المشرع المصري ذهب  .لألصول المرعية"
وتكون واجبة النفاذ  المقضيعلى أنه " تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية األمر  ،3224( لسنة 37)

هذا  ،بمجرد صدوره حكم التحكيم يحوز حجية األمر المقضي به أنبمعنى  ،هذا القانون" فيبمراعاة األحكام المنصوص عليها 
 .30/8/3222بتاريخ  23العدد  ،المنشور في الجريدة الرسميةالقانون 

 .334، القسم الثاني، صمرجع سابقشريف محمد:  ،غنام 511

 .242ص ،مرجع سابق مصطفى محمود: ،العطيات ؛433ص ،القسم الثاني ،مرجع سابقشريف محمد:  ،غنام 512
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 مام المحكوم له إال اللجوء للقضاءهذا الحكم، فإنه ال مجال ألكن إذا رفض المحكوم عليه تنفيذ 
 .513هلتنفيذ

من  ومعتمدةجهات مختصة  تكون  أنالنطاق،  أسماءب المتعلقة منازعاتال يشترط فيمن ينظر: 2
وهذا على خالف التحكيم الذي ال يشترط في المحكم أن يكون معتمد من جهة . 514منظمة األيكان

ن أ ،أو حتى تاجر ،و طبيب، أأو مهندس ،كان محاميأوبالتالي يجوز ألي شخص سواء  ،معينة
 .515يكون محكم في نزاع بين طرفين

إلجراء اللسياسة الموحدة ) لطبيعة التحكيميةيستبعد الباحث ا ،عالهالمذكورة أ  االختالفاتبناء على و 
 اهلو  ،النطاق أسماءب المتعلقة المنازعاتوسيلة قانونية لتسوية نوع خاص من  اويرى أنه ،(اإلداري 

 . 516ابه ةطبيعة قانونية خاصة ومنفرد

نما جاء مقتصرا  على العالمات  ،تطبيق السياسة الموحدة )اإلجراء اإلداري(، ليس مطلقا   ونطاق وا 
 سماءالتجارية وعالمات الخدمة فقط، مع ذلك يمكن تطبيقها على البيانات الجغرافية، واأل

، في حال توافرت شروط معينة، هذا ما سيتم دراسته في المطلب ةالتجاري سماءالشخصية، واأل
 .الثاني

 النطاق أسما : نطاق تطبيق السياسة الموحدة لتسوية منازعات الثانيالمطلب 

 أسماءستعادة ال ،وقليلة التكلفة ،وسهلة ،ة بسيطةإيجاد طريق ،هذه السياسة يكان هدف واضع
عتداء يقع عليها من قبل ا ضد أي  سماءأو للدفاع عن هذه األالنطاق من القراصنة اإللكترونيين 

                                                           
وهذا  ،لى التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعإفي اللجوء  االختياري للطابع  ظران ،ختيارياا يالتحكيم الحكماألصل أن يتم تنفيذ  513

بموجبه يتم  ،بإرسال خطاب للمحكوم عليه ،وهذا القبول قد يكون صريحا   .التنفيذ يتطلب من المحكوم عليه قبول تنفيذ الحكم
يعلمه برغبته  ،رسال أي خطاب للمحكوم لهإالحكم دون ن ينفذ المحكوم عليه أبمعنى  ،أو ضمنيا ،عالمه بقول تنفيذ الحكمإ 

إال اللجوء للتنفيذ  ،مام المحكوم لهأ، عندئذ ال يكون ختياريااتنفيذ الحكم  فيأو ماطل المحكوم عليه  ،متنعا، وفي حال بالتنفيذ
رسالة  ،اسة مقارنةالطبيعة القانونية لحكم التحكيم وأثاره وطرق الطعن به /در أشجان فيصل شكري:  ،داود ،الجبري 

 .82ص ،3008 ،نابلس-كلية الدراسات العليا/جامعة النجاح الوطنية ،ماجستير
 من هذه الرسالة. 678-664للتفصيل حول هذه المسألة، انظر: توثيق رقم  514

غير و  ،مدنيةأن يكون أهال  للتصرفات القانونية، ومتمتعا  بحقوقه ال ،لقانون التحكيم الفلسطيني يشترط في المحكم وفقا   515
 (.2ما لم يرد إليه اعتباره )المادة  ،أو مفلسا   ،أو األمانة ،أو جنحة مخلة بالشرف ،محكوم عليه في جناية

  ، مصطفى موسى العطيات.: شريف محمد غنام، مثلنيالعديد من الباحث هذه النتيجة توصل إليها 516
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أن تحل محل اإلجراءات القانونية التي تطبقها المحاكم الوطنية  ،يقصد بوضعها وال ،517خريناآل
 .518فهي ال تهدف أصال لمعالجة المشاكل القانونية التقليدية ،في كل دولة

 بشأنهو تقرير الويبو النهائي  ،عتمد عليه في وضعها من قبل منظمة األيكانا واألساس الذي 
 قد أنه يتبين ،التقرير هذا إلى وبالرجوع ،20/4/3222519 خبتاري الصادر اإلنترنت نطاق أسماء
 ،الموحدة( )السياسة داريةاإل لإلجراءات المرغوب النطاق شأنب المعلقين راءآ في نقساما حصل
 ملكية نزاع أي على لتنطبق ،جراءاتاإل لهذه النطاق واسع المفتوح النهج المعلقين بعض وفضل
 واإلجراءات التدابير من مجموعة وضع فضلوا ،عام وبشكل ،ماءساأل هذه بتسجيل يتعلق فيما فكرية

 إلنفاذ فعالة دولية آلية توفر أن شأنها من التيو  ،اإلجراءات هذه خالل من ،وتطويرها اإلدارية
 اوقت تستغرق  والتي والمكلفة المتعددة القضائية اإلجراءات عن بديلة كوسيلة الفكرية الملكية حقوق 
 .520طويال

 البداية في ،داريةاإل جراءاتاإل نطاق تقييد لصالح أغلبها في كانت التي النظر هاتوج كثرت وقد
 ولتأسيس ،للضرر مسببة نتهاكاتاال أشكال أكثر مع ،أوال التعامل أجل من وذلك ،األقل على

 هذه نطاق على الواردة القيود من ثنينا وضع تم حيث ،سليمة أسس على اإلدارية اإلجراءات
 وهي: ،521المعلقين هؤالء فضلها لتيوا ،اإلجراءات

 .522النية سيئة المتعمدة التعسفية التسجيالت حاالت على اإلجراءات هذه تقييد أوال.

                                                           
 Reverse Domainبالقرصنة اإللكترونية العكسية ) ،نخريقع على أسماء النطاق من قبل اآلعتداءات التي تتعرف اال 517

Name Hijackingعتداءات التي تقع مثال من قبل أصحاب العالمة التجارية على المالكين الشرعيين ألسماء (، وهي تلك اال
 242سابق، ص : التالحمة، خالد: مرجعانظرالنطاق ومطالبتهم بالتنازل عنها، للتفصيل حول القرصنة اإللكترونية العكسية، 

 .وما بعدها
518 Matthew Hall, Paul Heymann,Trey Williams: UDRP: Criticisms and Solutions Duke 

University, Durham، NC,2002, p.6, Available at: 

 https://www.cs.duke.edu/courses/cps182s/fall03/oldproj/mth6_1/finalpaper.pdf, (visited on Jun. 

27 2015(. 
519 The Final Report of the First WIPO Internet Domain Name Process: The Management of 

Internet names And Addresses، Intellectual Property issues، April 30، 1999, Available at:  

http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/، (visited on Jun. 27 2015(. 
520 See: Par. 164 of The Final Report of the First WIPO Internet Domain Name Process. 
521 See: Par. 165, Ibid.   
522 See: Par. 166, Ibid. 

https://www.cs.duke.edu/courses/cps182s/fall03/oldproj/mth6_1/finalpaper.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/
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 ،فقط توجيهها يتم حيث ،ومحدودة متوازنة السياسة هذه تكون  أن ،الموحدة السياسة واضعو حاول
 حقوق  لديهم أطراف بين ازعاتالمن لتسوية وليس ،اإللكترونية بالقرصنة المتعلقة المنازعات نحو

 .523المختص للقضاء اللجوء سوى  النزاع أطراف أمام يكون  ال ،األخيرة الحالة في ألنه ،مشروعة

بأن الهدف األساسي من السياسة  ،524(Match.comما أكدته اللجنة اإلدارية في قضية ) وهذا
في الحاالت التي يسعى  ذلكو  ،النطاق سماءهو لمكافحة التسجيالت التعسفية المسيئة أل ،الموحدة
 غير التجارية.الستغالل عالمة او  ،سمستفادة من هذا االالنطاق لال اسمصاحب 

 محكمة ليست بأنها ،525(thethread.com) قضية في اإلدارية اللجنة ،أيضا أكدته ما وهذا
 ووضعها تصميمها يتم لم ،النطاق أسماء منازعات لتسوية الموحدة السياسة وأن ،عامة نطاق أسماء
نما ،النطاق أسماءب تتعلق التي المنازعات من نوع أي في للفصل  نطاق على لتنطبق وضعت وا 
 اإللكترونية. القرصنة من المسيئة الحاالت من ضيق

 وعالمات التجارية للعالمات ،فقط باإلشارة ،المسيئة التعسفية التسجيالت نطاق تحديد ثانيا.
 أو الجغرافية والبيانات المؤشرات ،التجارية سماءاأل نتهكت التي التسجيالت ،وبالتالي ،الخدمة
 ألغراض التعسفي التسجيل تعريف ضمن تقع أنها على عتبارباال تؤخذ لن ،الشخصية الحقوق 

 التجارية العالمات أن إلى يعود التقييد من الشكل هذا أن المعلقين هؤالء وبرأي ،اإلدارية اإلجراءات
 سماءباأل تتعلق التي القوانين وأن ،التعدي أشكال من شيوعا كثراأل الشكل هي الخدمة وعالمات
 جميع في عادل بشكل اوتوافق اتساقا أقل هي الشخصية والحقوق  ،الجغرافية والمؤشرات ،التجارية
 والمؤشرات التجارية سماءلأل حماية وجود تتطلب الدولية المعايير أن الرغم على ،العالم أنحاء

 .526الجغرافية

                                                           
523 Keith Blackman: The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: a Cheaper 

Way To Hijack Domain Names and Suppress Critics، Harvard Journal of Law & 

Technology Volume 15, Number 1, 2001, p. 229، Available at: 

http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v15/15HarvJLTech211.pdf، (visited on Jun. 28 2015). 
524 See: Wipo case No. D2004-0230. 
525 See: Wipo case No. D2000-1470. 
526 See: Par. 167 of The Final Report of the First WIPO Internet Domain Name Process. 

http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v15/15HarvJLTech211.pdf
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 جميع مصلحة من نهوأ ،اخاطئ اأمر  كانت لكترونيةاإل القرصنة نأ على المعلقين كل تفقاو 
 ،والتضليل الخداع ضد المستهلكين وحماية االقتصادية العالقات كفاءة ذلك في بما ،األطراف

 التسجيالت ومنع الحد ضرورة ،الفكرية الملكية حقوق  وحماية النطاق أسماء نظام ومصداقية
 القرصنة متدادا وتؤكد تثبت أدلة هناك أن هؤالء ويرى  ،النطاق سماءأل المتعمدة التعسفية

 لكن ،الخدمة وعالمات التجارية العالمات غير األخرى  الفكرية الملكية حقوق  لتشمل اإللكترونية
 العالمات نتهاكا نطاق خارج التعسفي التسجيل فهومم توسيع ،ألوانه السابق من أنه برأيهم

 إدارة خالل من الخبرة كتسابا بعد أنه ويضيفون  ،الحاضر الوقت في لخدمةا وعالمات ،التجارية
 ال والتي ،وجدت إن ،عنها الناجمة والمشاكل فاعليتها لتقييم المسموح والوقت اإلدارية اإلجراءات

 ليشمل التعسفي التسجيل مفهوم نطاق توسيع مسألة في النظر إعادة الممكن من تجعل ،معلقة تزال
 .527األخرى  الفكرية ةالملكي حقوق 

 يلي: ما هنا الباحث ويالحظ

 الخدمة وعالمة التجارية العالمة على تطبيقها نطاق في مقتصرة الموحدة السياسة أن رغم :3
 سماال ،التجاري  سماال لتشمل ،تطبيقها نطاق في لتوسعا يتم أن يمكن ،ذلك مع لكن ،528فقط

 .529تجارية كعالمة سبق ما كل ماستخدا يتم أن بشرط ،الجغرافية لبياناتا ،الشخصي

     مثل: الدولية العليا العامة النطاق أسماءب المتعلقة المنازعات على الموحدة السياسة تنطبق :3
( .net .com .int .org)، المكونة العامة النطاق أسماء منازعات على تطبيقها يمنع ما يوجد وال 

 النطاقات أسماء سياسات تقرير في نص يوجد ال حيث ،(eg .ps .be.) مثل: الدول رموز من
 العامة النطاق أسماء على تطبيقها نطاق يقيد الموحدة السياسة قواعد في وال الرسمي عليها المتنازع
 .530الدولية العليا

                                                           
527 See: Par. 168 of The Final Report of the First WIPO Internet Domain Name Process. 

  .النطاقات المتنازع عليها الرسمي ( من تقرير سياسات أسماءa.i.4المادة ) : نصانظر 528

وهذا ما سيتم دراسته الحقا في المبحث  ،ستخدمت كعالمات تجاريةات األخرى في حال اسة على العالماتسري هذه السي 529
النطاق مطابق أو مشابه بشكل مضلل لعالمة تجارية أو عالمة الخدمة التي يكون  اسم الثاني/ الفرع األول تحت عنوان "

 لمقدم الشكوى حقوق فيها".

 .332ص ،مرجع سابقشريف محمد:  ،غنام 530
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 اسم مسجل قبل من النية سيئة لتعسفيةا التسجيالت حاالت على الموحدة السياسة تنطبق :2
 عتداءاال يتم بموجبها التي ،(squatting-Cyber) لكترونيةاال القرصنة حاالت بمعنى ،النطاق
 في السبب ويعود ،اإلنترنت شبكة على الخدمة عالمة أو التجارية العالمة صاحب حقوق  على
 تسجيالت هناك ألن النية؛ سيئة التعسفية التسجيالت حاالت على الموحدة السياسة نطاق تقييد
 بمالك ضرر إلحاق تعمد وقد النية سيء النطاق اسم صاحب يكون  أن يمكن ال ،النية نةحس

 .531عليها المعتدى العالمة

جراءات وبالرجوع   ،(PANINAالنطاقات الفلسطينية ) أسماءعلى  االعتراضإلى الئحة قواعد وا 
وبرأي الباحث  .532التجارية والعالمات التجارية سماءفإنها قد جعلت نطاق تطبيقها مقتصرا على األ

التجارية  سماءمن األ ذلك أن كال ،في تقييدها لنطاق تطبيق هذه الالئحةقد أصابت الهيئة ف
وهذا على خالف عالمة الخدمة، فهي غير محمية،  ،والعالمات التجارية محمية في فلسطين

كون عالمة  افادح أ  لخدمة الرتكبت خطعالمة ا ى هذه الالئحةإل الهيئة لو أضافتوبالتالي، 
الخصوص؛ ألن القرار الصادر بموجب هذه الالئحة يقبل الطعن  وعلى وجه ،الخدمة غير محمية

تبليغ وتنفيذ على النحو الذي سيتم توضيحه عند معالجة مسألة " ،به أمام القضاء الفلسطيني
ومع ذلك قد ال يتالءم ويتماشى نطاق تطبيق هذه الالئحة في  ،وهنا تكمن المشكلة الحكم"،

 ،3033وع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني لسنة عتماد مشر ا إذا تم  ،المستقبل القريب
كون هذا القانون يوفر الحماية القانونية لعالمة الخدمة والمؤشرات الجغرافية وغيرها من العالمات 

 .533التي ال توفر هذه الالئحة حماية لها

                                                           
531 See: Par. 135 of The Final Report of the First WIPO Internet Domain Name Process. 

دراسة األطر  -الحماية القانونية لحقوق الملكي الفكرية على شبكة اإلنترنتعبد الكريم:  عبدا هللانظر كذلك: عبد هللا، 
لمصرية واألردنية واألوروبية واألمريكية القانونية للحماية مع شرح النظام القانوني للملكية الفكرية في التشريعات ا

أبو غزالة، طالل: محاضرة بعنوان ؛ 323، ص3008، اإلسكندرية، دون ط، دار الجامعة الجديدة/ -اإلنترنتومعاهدتي 
بالتعاون مع  ، لجنة الملكية الفكرية في التجارة اإللكترونية غرفة التجارة الدولية / األردن"التجارة اإللكترونية و الملكية الفكرية"
، هذه المحاضرة منشورة على الرابط 7، ص3003أيلول  8المملكة األردنية الهاشمية  –المجمع العربي للملكية الفكرية، عمان 

 (.3/7/3032)آخر زيارة بتاريخ  www.ASPIP.orgالتالي: 
 ( من هذه الالئحة.3/2: نص المادة )انظر 532

بالتالي  ، حقوق الملكية الصناعية3033لسنة  الملكية الصناعية من مشروع قانون حماية -التعريفات –( 3ددت المادة )ح 533
" ... العالمات التجارية وبراءات االختراع والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية وتصاميم الدوائر 

http://www.aspip.org/
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 DNsمة" التي تديرها منظbe.النطاقات المنتهية ب " أسماءولم تقيد شروط وأحكام تسجيل 
Belgium ، نما تعدى نطاق  ،نطاق تطبيقها على العالمة التجارية أو عالمة الخدمة فقط وا 

 سماال ،أالمنش اسم ،الجغرافي سماال ،الشركة اسم ،التجاري  سماال ،تطبيقها ليشمل إضافة إلى ذلك
 . 534تعيين المصدر ،الشخصي

على النحو الذي أخذت به  ،وحدةضرورة تعديل منظمة األيكان نطاق السياسة الم ،ويرى الباحث
طبيعة  االعتبارال يأخذ بعين  ،ذلك أن من يقوم بالتسجيالت التعسفية ،DNs Belgiumمنظمة 

فهناك حاالت أثبت أن  ،نسبة لهمربحة بال الحقوق المعتدى عليها، بقدر كون هذه الحقوق 
عتداء على العالمات التجارية مفيد أكثر من اال سماءألالشخصية وا سماءعتداءات على األاال

لكن  ،عتداءات على العالمات التجارية هي الغالبةوصحيح أن نطاق اال ،عالمات الخدمةالتجارية و 
 أن نطاق هذه السياسة ينبغي أن يقتصر عليها وعلى عالمة الخدمة فقط. ،ال يعني ذلك

 ،في حسم النزاعوعلى الرغم من إيجابيات هذه السياسة في كونها وسيلة قليلة التكلفة وسريعة 
إال  ،عتداءات التي تقع على أصحاب الحقوق المشروعةفة إلى أنها ساهمت في الحد من االإضا

التي تم ات االنتقادفما هي  ،نتقاد رجال الفقهاوغموض جعلها محل أن ما يعتريها من نقص 
 .الثالثهذا ما سيتم دراسته في المطلب  ؟توجيهها للسياسة الموحدة

 النطاق أسما ات الموجهة للسياسة الموحدة لتسوية منازعات االنتقاد :الثالثالمطلب 

تفاقيات حتى اال ،فال شيء يتمتع بالكمال ،نتقادخلو أي نظام قانوني من التعرض لالال يكاد ي
فكيف لقواعد معينة كالسياسة الموحدة  ،االنتقادالدولية والتشريعات الوطنية تعرضت ألشد أنواع 

أن تتمتع بالكمال وأن تكون  ،( سنة34النطاق التي لم يتجاوز عمرها ) ماءأسلتسوية منازعات 
                                                           

 

التجارية مع مراعاة األحكام الخاصة  ونماذج المنفعة واألسماء اتية الجديدةالنبالمتكاملة واألسرار التجارية واألصناف 
التجارية  وهذا ما يتضح من تعريفه للعالمة ،وقد أخذ هذا المشروع بعالمة الخدمة ضمن العالمة التجارية ،باألصناف النباتية"

ستعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو اها أو يريد شارات الظاهرة يستعملأية إشارة أو مزيج من اإلفي ذات المادة بأنها "
  بضائع أو منتجات أو خدمات غيره". عن خدماتهمنتجاته أو 

534 See: Art. (10.b.i) Of Terms and Conditions for Domain Name Registrations Under The “.be” 

Domain Oerated by DNs Belgium. 
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وذلك  ،ال بد من دراسة بعض وجهات نظر الفقه المقارن  ،ولتوضيح هذه المسألة  ،إيجابية بالكامل
 على النحو التالي:

 أن قواعد السياسة الموحدة منحازة بالكامل لصالح أصحاب ،Patrick Kelley: رأى األستاذ 3
ستند في حجته لنسبة األحكام الصادرة او  ،النطاق أسماءعلى حساب أصحاب  العالمات التجارية

 .535عن هيئات تسوية النزاع والتي حكم فيها لصالح هؤالء

 انحيازعتماد في تقرير مدى أنه ال يمكن اال ،ذلك ،وجهة النظر هذه غير دقيقة ،برأي الباحث
على نسبة األحكام التي  ،لعالمات التجارية من عدمهاهيئات تسوية النزاع إلى جانب أصحاب ا

يعتمد على إثبات المشتكي ثالثة  ،أن صدور الحكم في هذه المنازعات ،وتحديدا   ،تصدر لصالحهم
وفي أغلب الشكاوى المقدمة لهيئات  ،وعدم إثبات أي منها يسقط حقه في الشكوى  ،عناصر أساسية

 .536من قبل أصحاب العالمات التجاريةيتم إثبات هذه العناصر  ،تسوية النزاع

أن األحكام الصادرة  ،Matthew Hall، Paul Heymann، Trey Williams: يرى األساتذة 3
ها سوابق اعتبار تلجأ إليها هذه اللجان ب ،هي كاألحكام الصادرة عن المحاكم ،عن اللجان اإلدارية

هي أحكام  ،مهذه األحكا ،ذلكلكن مع  ،تساعدها في إصدار أحكامها وتمنحها مزيد من الدعم
يجعل منها  ،وهذا في حد ذاته ،وال تخضع لرقابة أي جهة أخرى  ،ستئنافنهائية غير قابلة لال

 .537من الثقة التي وضعت فيها يوال تستحق القدر الكاف ،فيها امعيبة ومشكوك اأحكام

عن اللجان اإلدارية أن األحكام الصادرة  ،ذلك ،هذا الرأي غير دقيق أيضا ،من وجهة نظر الباحث
على الرغم من عدم وجود أي نص في السياسة الموحدة يقضي  ،يجوز الطعن فيها أمام القضاء

 ،وأثناء نظره ،النزاع ءاء قبل بدفإنها تسمح باللجوء للقضاء سو  ،لكن بالرجوع لهذه السياسة ،بذلك

                                                           
535 Patrick Kelley: bibd. p.6.  

النطاق مطابق أو مشابه بشكل مضلل لعالمة تجارية أو عالمة الخدمة  اسم. Iعناصر التي يجب على المشتكي إثباتها: ال 536
 فيما يتعلق باسم النطاقالنطاق حقوق أو مصالح مشروعة  اسم. ال يوجد لدى مسجل II لتي يكون لمقدم الشكوى حقوق فيهاا

III ستكون هذه العناصر محل دراسة مفصلة في المبحث الثاني من هذا  ،نية" النطاق واستغالله بسوء اسم. قد تم تسجيل
 الفصل.

537 Matthew Hall، Paul Heymann، Trey Williams: Ibid، p. 13. 
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هيئات تسوية النزاع تلزم  أن ،وما يؤكد خضوع هذه األحكام لرقابة القضاء ،وحتى بعد صدور الحكم
 .538نبهاو جاء مخالفا للحكم الصادر من جاحتى ل ،بتنفيذ الحكم القضائي

أن السياسة الموحدة غير واضحة بخصوص  ،Sourabh Goush: من وجهة نظر األستاذ 2
وأن مفهوم تشويه العالمة التجارية غير قابل ألن يكون  ،الشخصية سماءالمؤشرات الجغرافية واأل

 .539للشكوى  محال  

حيث  ،ألن نطاق هذه السياسة جاء واضح بالكامل ،هذا الرأي غير دقيق أيضا ،برأي الباحث
في حال كان موضوع النزاع يتعلق  ،لكن مع ذلك ،يشمل فقط العالمات التجارية وعالمات الخدمة

خدمت ستاالحكم فيها لمصلحة أصحابها إذا  فإنه يتم ،الشخصية سماءبالمؤشرات الجغرافية واأل
فهي تخرج عن  ،وبالنسبة لحالة التشويه ،-على النحو الذي سيتم توضيحه الحقا-كعالمات تجارية 

ليس البحث فيما إذا لحق المشتكي  ،ألن الهدف من السياسة الموحدة ،نطاق السياسة الموحدة
نما الحكم فيما إذا كان  ،ضرر نتيجة تشويه سمعته أو عالمته شروع هو بالفعل صاحب الحق الموا 

 النطاق أم ال. اسمفي 

وتحد من حرية  ،شبكة اإلنترنت أنها تهدد حرية التعبير على ،Milton Mueller: يرى األستاذ 4
 .540وال تحترمها ،االنتقاد

ألن الهدف من هذه السياسة هو الحد من التسجيالت  ،أن هذا الرأي غير دقيق كذلك ،يرى الباحث
في عالماتهم التجارية وعالمات  خريني تنتهك حقوق اآلالنطاق الت سماءالتعسفية المسيئة أل

وليس هدفها  ،ستخدمت كعالمات تجاريةاالشخصية إذا  سماءالجغرافية واألوكذلك البيانات  ،الخدمة
يجب أن تكون  ،أن حرية التعبير وفق رأي جانب من اللجان اإلدارية ،ذلك ،الحد من حرية التعبير

                                                           
 في المبحث األخير من هذا الفصل. ،سيتم دراسة هذه المسألة 538

539 Sourabh Goush: Domain Name Disputes and Evaluation of The ICANN's Uniform 

Domain Name Dispute Resolution Policy، W B National University of Juridical Sciences، 

Journal of Intellectual Propery Rights Vol 9، 2004، pp 424-439، p. 435، Available at: 

http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/4883/1/JIPR%209(5)%20424-439.pdf, (visited on 

July 6 2015). 
540 Milton Mueller: Success by Default: Domain Name Trademark Disputes Under 

ICANN’s UDRP، 2002، p. 23، http://dcc.syr.edu/markle/markle-report-final.pdf، (visited on 

July 6 2015). 

http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/4883/1/JIPR%209(5)%20424-439.pdf
http://dcc.syr.edu/markle/markle-report-final.pdf
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فيها التي تم الحكم  اإلداريةة إلى أن هناك الكثير من األحكام إضاف ،541أحد أسس قانون اإلنترنت
 .االنتقادنطاق لمواقع  أسماءالتجارية  خرينتخذوا من عالمات اآلاالذين  ،لصالح المدعى عليهم

ختيار أحد ة الموحدة المشتكي كامل الحرية التمنح السياس ،Michael Geist: برأي األستاذ 2
دوافع غير مناسبة للحكم لصالحهم على حساب  ،مما يولد ذلك ،مزودي خدمة تسوية النزاع

بمعنى أن اللجوء ألحد مزودي هذه الخدمة يكون بناء على ثقة وقناعة أنه  ،النطاق أسماءأصحاب 
 .542سيتم الحكم لصالحه

مزود خدمة ب أنه ال يمكن إلزام أي مشتك ،ذلك ،هذا الرأي غير دقيق أيضا ،من وجهة نظر الباحث
 ،بأنه سيتم الحكم لصالحهال يعتمد على الثقة  ،امعين اختيار المشتكي مزوداوأن  ،زاع معينتسوية ن
وحتى لو أقنع المشتكي نفسه بأنه سيتم  ،ومهنيته هذا المزود عتماد على الثقة بشفافيةبقدر اال

فإن هذا المزود في النهاية يجب أن يطبق األحكام المنصوص عليها في قواعد  ،الحكم لصالحه
 السياسة الموحدة.

أنها ال تساهم بالكشف عن عمليات القرصنة  ،Mitchellو Boudett: يجد األستاذان 4
 .543بل على العكس تساعد في تطورها بشكل متزايد ،اإللكترونية

الكشف عن القرصنة  ،أنه ليس هدف هذه السياسة ،ذلك ،هذا الرأي غير دقيق كذلك ،برأي الباحث
نما تهدف  ،لقراصنة اإللكترونييناإللكترونية والبحث عن ا لمساعدة أصحاب الحقوق المشروعة وا 

حيث ساهمت وما زالت تساهم في الحد  ،نطاق أسماءتخاذها كاستعادة حقوقهم المعتدى عليها بال
الف من أصحاب ستعاد مئات اآلاخصوصا أنه من خاللها  ،لكترونيةمن حاالت القرصنة اإل
 الحقوق المنتهكة حقوقهم.

                                                           
541 See: Wipo Case No. D2007-1947. 
542 Michael Geist: Fair.com?: An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in 

the ICANN UDRP، University of Ottawa، Faculty of Law Director of E-commerce Law، 

Goodmans LLP، 2001، p.1،    Available at: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=280630، (visited on July 6 2015). 
543 M.J. Mitchell & M. Boudett: Domain Name Disputes: Cases Illustrate Limitations of 

ICANN Policy، March/April 2001 Boston Bar Journal، 2001، p.4، Available at: 

http://www.jdsupra.com/post/fileServer.aspx?fName=b6272939-9b9c-4ecb-bdb9-

7721e55cf4d2.pdf ،(visited on July. 6 2015). 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=280630
http://www.jdsupra.com/post/fileServer.aspx?fName=b6272939-9b9c-4ecb-bdb9-7721e55cf4d2.pdf
http://www.jdsupra.com/post/fileServer.aspx?fName=b6272939-9b9c-4ecb-bdb9-7721e55cf4d2.pdf
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في حال  ،أنها غير قادرة على الحكم بتعويض المشتكين ،Matthew Searingبر األستاذ : يعت7
 .544ثبت أنهم تضرروا نتيجة أعمال القرصنة اإللكترونية

كون واضعو السياسة الموحدة أشاروا بوضوح  ،هذا الرأي غير دقيق أيضا ،من وجهة نظر الباحث
نما يقتصر على  ،ال يشمل التعويض النقدي ،إلى أن التعويض المسموح به بموجب هذه السياسة وا 

يمكن في  ،مع ذلك ،أو إلغائه ،أو اإلبقاء عليه ،النطاق اسمعويض العيني المتمثل إما بتحويل الت
 المستقبل القريب أن يتم توسيع نطاق هذه السياسة لتشمل الحكم بالتعويض النقدي على المعتدين.

 الموحدة السياسة بموجب الصادرة األحكام تمتع معد أن ،Micheal Froomkin: يرى األستاذ 8
 وال ،ضيق نطاق ذات جعلها ،به المقضي الشيء حجية كتسابهاا وعدم ،التنفيذ في الملزمة بالقوة
 .545اإلنترنت شبكة على الالزم النحو على التجارية العالمات أصحاب حقوق  تحمي أن يمكن

 الموحدة السياسة أنالتي تجد  ،n McCarthyKiereنتقاد من قبل األستاذة تعرض هذا الرأي لال
 لتشمل الحماية نطاق من وسعت قد وأنها ،التجارية العالمات أصحاب حقوق  لحماية كفيلة

 ،الباحث وبرأي ،546اإلنترنت شبكة عبر التجارية العالمات ذلك في بما ،اإللكترونية التعامالت
هو  ،ير من وجود السياسة الموحدةأن الهدف األول واألخ ،Micheal Froomkinاألستاذ تناسى

وهذا ما  ،في هذا الجانب اكبير  اوقد لعبت هذه السياسة دور  ،حماية أصحاب العالمات التجارية
كما  ،الف األحكام الصادرة بموجبها والتي تم الحكم فيها لصالح أصحاب العالمات التجاريةآ هتؤكد

 ،عتداءاتوحدة ستمنع بشكل قاطع هذه االالم أن السياسة ،وال يمكن القول بأي حال من األحوال
وحتى اللجوء إلى القضاء لن يمنعها بشكل قاطع بل يساهم في الحد  ،بل تعمل على الحد منها

 منها.

                                                           
 هذا الرأي مشار إليه لدى: 544

 Michael Geist: Ibid,p. 1. 
 .222ص ،مصطفى موسى: مرجع سابق ،العطيات :هذا الرأي مشار إليه لدى 545

546 Kieren McCarthy: Why ICANN's domain dispute rules are flawed: Part I, The history 

and problems with the policy, 2001, Available at: http://www.theregister.co.uk, (visited on 

July 7 2015). 

http://www.theregister.co.uk/2001/07/11/why_icanns_domain_dispute_rules/
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قتصار حماية السياسة الموحدة على العالمات التجارية اأن  ،س: برأي األستاذ هادي مسلم يون2
إلى حداثة هذه التجربة  ،السبب في ذلك ويعود ،هو قصور واضح فيها ،وعالمات الخدمة فقط

وبالتالي عدم اإلجماع على رأي واحد يعترف بها  ،النطاق سماءوعدم وضوح الطبيعة القانونية أل
 . 547كعنصر مستقل من عناصر الملكية الصناعية والتجارية

ليشمل هذا الرأي سليم؛ ألن المنطق المعتمد في تحديد نطاق هذه السياسة  ،من وجهة نظر الباحث
 ،عتداء عليهاأكثر أنواع العالمات التي يتم االبحجة أنها  ،العالمات التجارية وعالمات الخدمة فقط

ستثناء ال يكفي ال ،في جميع أنحاء العالموموحدة تقريبا  اتساقان القوانين التي تنظمها هي أكثر وأل
على  اآلخرينء عليها من عتداوتحديدا أنها معرضة دائما لال ،يةباقي العالمات من نطاق الحما

، وتحديدا في المبحث الثاني من هذه تم اإلشارة إليه الحقاتوس ،اإلشارة إليه سابقا تالنحو الذي تم
 .  الرسالة

سترداد سياسة الموحدة المن اللجوء لل ،اياعتبار أو  اكان طبيعيأوال يوجد ما يمنع أي شخص سواء 
فما هي هذه  ،ثالثة شروط إثبات ،لحكم لصالحهكن يشترط حتى يتم ال ،حقوقه المعتدى عليها

 .تم دراسته في المبحث الثانيتهذا ما س ؟الشروط

 النطاق أسما  منازعات لتسوية الموحدة السياسة تطبيق شروط الثاني: المبحث

 في ينجح حتى إثباتها المشتكي على يجب ،التوالي على شروط ثالثة الموحدة السياسة وضعت
 ،بردها للحكم ،النزاع تنظر التي اإلدارية اللجنة يدفع ،منها واحدة إثبات في فشله أن حيث ،شكواه
أو عالمة  ،النطاق مطابق أو مشابه بشكل مضلل لعالمة تجارية اسم .3 :"548هي الشروط وهذه

 مصالح أو وق حق النطاق اسم مسجل لدى يوجد ال .3 الخدمة التي يكون لمقدم الشكوى حقوق فيها
 نية". بسوء ستغاللهاو  النطاق اسم تسجيل تم قد .2 ؛النطاق اسمب قيتعل فيما مشروعة

                                                           
 .374ص ،مرجع سابق ،النطاق لمواقع اإلنترنت أسماءهادي مسلم: إجراءات وقواعد تسجيل وحماية  ،يونس 547

 من (2.2.3) المادة نص تقابلها ،الرسمي عليها المتنازع اتالنطاق أسماء سياسات تقرير من (/أ4) المادة: نص انظر 548
جراءات قواعد الئحة  .الفلسطينية طاقاتالن أسماء على االعتراض وا 

See: Art. (10.b.1) Of Terms and Conditions For Domain Name Registrations Under The “.be” 

Domain Oerated by DNs Belgium. 
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 سيتم ذلك وكل ،التفصيل من نحو على منها واحدة كل في البحث تطلبت ،الشروط هذه ودراسة
جراءات ب ،السياسة هذه بمقارنة النطاقات الفلسطينية  أسماءعلى  االعتراضالئحة قواعد وا 

(PANINA)،  نطاقات المنتهية ب "ال أسماءوشروط  تسجيل.beالتي تديرها منظمة "DNs 
Belgium . 

النطاق مطابق أو مشابه بشكل مضلل لعالمة تجارية أو عالمة الخدمة التي  اسم األول: المطلب
 .549يكون لمقدم الشكوى حقوق فيها

 قبل من شكواه نظر في ستمرارلال الشكوى  مقدم عليه يعتمد الذي األساس حجز ،الشرط هذا يعتبر
 دراسة ،يتطلب الشرط هذا ودراسة ،الشكوى  هذه في حقه يسقط ،إثباته عدم أن إذ ،اإلدارية اللجنة

 حماية توفير إمكانية ومدى ،عليه النطاق أسماء في الواردة العامة اإلضافات وتأثير ،مضمونه
 في لحقا له ومن ،السياسة هذه بموجب التجارية سماءواأل الشخصية سماءواأل الجغرافية للبيانات
 الشكوى. تقديم

 الشرط لهذا العام المضمون  األول: الفرع

 عبارة وبقراءة ،550خدمة عالمة أو تجارية عالمة يمتلك أنه ،البداية في المشتكي يثبت أن يجب
 الحاضر صيغة هي المعتمدة الصيغة أن يتبين فإنه ،فيها" حقوق  الشكوى  لمقدم يكون  "التي

                                                           
 من (2.2.3) المادة نص تقابلها ،الرسمي عليها المتنازع النطاق أسماء سياسات تقرير من (I/أ/4: نص المادة )انظر 549

جراءات قواعد الئحة  الفلسطينية. النطاقات أسماء على االعتراض وا 
See: Art. (10.b.1.i) Of Terms and Conditions For Domain Name Registrations Under The “.be” 

Domain Oerated by DNs Belgium. 
أن  ،التجارية أو عالمة الخدمة ختبارها بشأن التطابق أو التشابه المضلل مع العالمةا ءيجب على اللجان اإلدارية قبل بد 550

دعاء المشتكي بإمتالكه عالمة امة، حيث يستطيع المدعى عليه نفى في هذه العال اتفحص ما إذا  يمتلك المشتكي حقوق
كما هو الحال بالنسبة للسجل التكميلي  وذلك بإثبات أوال: أن عالمته مسجلة في السجل التكميلي ،تجارية أو عالمة خدمة

حيث يتم تسجيل العالمة في السجل التكميلي  ،(PTOوالعالمات التجارية األمريكي ) االختراعمكتب براءات  الموجود لدى
خر قدم طلب سابق آبين عالمة المشتكي وعالمة طرف  حتمال للتضليلا. هناك 3. عالمة وصفية جغرافيا، 3عندما تكون 

يم أدلة دامغة على أن عالمة المشتكي قد سجلت بشكل غير تقدثانيا:  ،لتسجيلها وينتظر صدور قرار بقبول هذا التسجيل
 بأنه ،األولى الوهلة حالة إثبات المشتكي يستطيع ،قابلمبال ،صحيح وغير قانوني أو من المرجح أن يتم إلغاء هذا التسجيل

  :انظر عالمته، تسجيالت عن نسخ تقديم لخال من بالحماية ومتمتعة المفعول سارية عالمة يمتلك
Peter K. Yu: Intellectual Property and Information Wealth: issues and practices in the 

Digital age, library of congress, 2007, p. 413, Available at:  http://www.abc-

http://www.abc-clio.com/Praeger/product.aspx?pc=C9881C
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 العالمة هذه في حقوق  متالكا المشتكي على يجب أنه عنىبم ،الماضي صيغة وليست والمستقبل
 الشرط ستوفىا قد يكون  خدمة عالمة أو تجارية عالمة المشتكي متالكاوب ،551الشكوى  تقديم وقت

 .552العالمة هذه في حقوق  لوجود األولي

 هو ،اإلدارية اللجان به تقوم الذي المضلل التشابه أو التطابق ختبارا أن إدراك الضروري  منو 
 دائم بشكل الحق تعطيه كافية احقوق يملك المشتكي كان إذا ما لتقييم يهدف الذي األولي ختباراال

 .553الشكوى  إلقامة

 تسجيل مكان ،الشرط هذا بموجب العالمة في الحقوق  ستنتاجهاا عند اإلدارية اللجان تأخذ وال
 ،العالمة اسم تحمل التي دماتالخ و/أو والسلع ،لها األولي ستخداماال أو ،تسجيلها تاريخ ،العالمة
 بشأن سابقة اأحكام عتباراال بعين أيضا تأخذ وال ،العالمة تلك حققتها التي السمعة أو الشهرة درجة

 تسجيل تم إذا ما لتحديد ،سبق ما كل أخذ يتم بل ،والعالمات النطاق أسماء بين المضلل التشابه
     .554نية بسوء هاستخدامو  ،النطاق اسم

 لمستخدمي العقلي الفعل ردة من يبدو والذي ا،ذاتي يسول ا،موضوعي اختبار ا رختبااال هذا ويعتبر
 من ،وذلك ،المضلل التشابه أو التطابق توافر مدى اإلدارية اللجان تقيس حيث ،اإلنترنت شبكة
 العالمة من لكل النظر خالل من الشخص هذا وجد فإذا ،المعتاد الشخص بمعيار األخذ خالل

                                                           
 
clio.com/Praeger/product.aspx?pc=C9881C, (visited on July 9 2015), See: Wipo Case No. 

D2000-1772, WIPO Case No. D2009-0203, WIPO Case No. D2009-1071,؛ Wipo Case No. 

D2009-1071,Wipo Case No. D2008-0792, FA.1118407. 

ع المنتدى على الرابط التالي: منتدى التحكيم الوطني، منشورة على موق عن (FA) ب تبدأ التي األحكام تصدر
http://www.adrforum.com/domaindecisions/1118407.htm (.9/7/3032، )آخر زيارة بتاريخ 

، لكنه فقد تسجيلها ألي سبب عالمة تجارية أو عالمة خدمة لتسجيل ان المشتكي قد يكون مالكيعود السبب في ذلك، أ 551
كان، وبرأي الباحث، أصاب واضعو السياسة الموحدة في صياغتهم لهذه العبارة، والتي يفهم منها، أنه يجب أن يمتلك 

 متالكه لها في الماضي.االمشتكي حقوق عالمة تجارية أو عالمة خدمة وقت إقامة الشكوى بغض النظر عن 
 See: WIPO Case No. D2009-0203. 
552 See: Wipo Case No. D2008-0483,Wipo Case No. D2008-0230. 
553 See: Wipo Case No. D2009-0227. 
554 See: Wipo Case No. D2010-1089. 

http://www.abc-clio.com/Praeger/product.aspx?pc=C9881C
http://www.adrforum.com/domaindecisions/1118407.htm
http://www.adrforum.com/domaindecisions/1118407.htm
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 كتابتها وطريقة منهما كل لحروف بالنظر وذلك ،واحد شيء عن يعبران أنهما ،قالنطا اسمو 
 .555الشرط هذا بتوافر ستقضي اإلدارية اللجان فإن ،ونطقها

نما ،المشتكي عالمة عليه المدعى نتهاكا إثبات على الشرط هذا يعتمد وال  على ،فقط ينطوي  وا 
 ومن ،556اإلنترنت شبكة مستخدمي تضليل حتمالا لتحديد ،اذاته والعالمة النطاق اسم بين المقارنة

 هذا ضمن عليها والتعرف تمييزها يتم نأل عموما العالمة ستحتاج ،ختباراال هذا ستيفاءا أجل
 دقيقة ومفهوميه وبصرية سمعية مقارنة إجراء على ةعاد سينطوي  ختباراال هذا تطبيق وأن ،سماال
 .557النطاق اسم منها يتكون  التي الرقمية بجديةاأل والسلسلة العالمة بين

 محتوى  مثل ،الغريبة للمواد النظر أو عتباراال نبعي األخذ تستبعد ،ختباراال لهذا المحدودة والطبيعة
 له ليس ختباراال هذا وأن ،المضلل التشابه ستنتاجا في أهمية أو صلة ةأي له ليس الذي الموقع
نما ،اإللكترونية المواقع أو ،الشركات لأعما أو ،التجارية األعمال بين التشابه بإجراء عالقة  وا 
 يحكم أن يجب نطاق اسم كل أن حين في ،558والعالمة النطاق اسم بين المقارنة على فقط ينطوي 

 .559حيثياته وفق فيه

                                                           
في عالقتها بالعنوان  اإلنترنتحماية العالمات التجارية عبر  محمد: شريف غنام،؛ 327صعصام عبد الفتاح:  ،مطر 555
 .337ص ،سابق مرجع ،لكترونياإل

 ( من شروط b.1.10ستيفاء الشرط األول الوارد في المادة )ا(، أنه من أجل Rhodiaحكمت اللجنة اإلدارية في قضية ) 556
 امطابق النطاق اسميجب أن يكون   DNs Belgium،التي تديرها منظمة وأحكامه "be.النطاقات المنتهية ب " أسماءتسجيل 
النطاق مع أحد حقوق المشتكي أو  اسمللمشتكي، حيث يكفي أن يتعارض كة بشكل مضلل مع العالمة المملو  اأو مشابه

وجدت بعض  ،النطاق والعالمة المميزة اسمك العالمة، وفي حال التطابق بين مصالحه على النحو الذي يسبب التضليل مع تل
 ،ول من المادة المذكورة أعالهستيفاء الشرط األان يتم إثبات خطر التضليل في ضوء أنه من غير الضروري أ ،اللجان اإلدارية

عتبرت أن مجرد التطابق في حد ذاته ال يكفي ا المميزة، رغم أن هذه اللجنة قد  النطاق والعالمة اسميوجد تطابق بين  هطالما أن
يزة النطاق يتشابه مع العالمة المم اسمكان  إذاستدرس اللجنة وتفحص ما  ،مع ذلك عند عدم وجود التطابق ،إلثبات سوء النية

 (.Cepani Case No. 44226: القضية ذات الرقم )انظرمن الممكن أن تسبب التضليل، للدرجة التي 
( البلجيكي، منشورة على موقع هذا المركز على الرابط التالي: Cepaniهذا النوع من األحكام يصدر عن مركز )

cases-past-be/decisions-names-http://www.cepani.be/en/domain،  (.10/7/3032)آخر زيارة بتاريخ 
557 See: Wipo Case No. D2010-2011. 

 عتبارالنطاق بالعالمة، دون األخذ باال اسميتم بصورة مجردة من خالل مقارنة ختبار يجب أن بمعنى، أن هذا اال 558
ففي قضية  ،النطاق يسبب التضليل فيما يتعلق بالمصدر اسمالنطاق، أو تحليل ما إذا كان  سمالفعلي ال ستخداماال
(Planned Parenthoodحللت المحكمة اال ،) لموقع، ووجدت أن النطاق بصورة مستقلة عن محتوى ا اسمعتداء على

األمريكي في قضايا  ذهب القضاءفي حين  ،للمصدر بشكل مضلل اه معرفاعتبار النطاق ب اسمستخدم االمدعى عليه قد 

http://www.cepani.be/en/domain-names-be/decisions-past-cases
http://www.cepani.be/en/domain-names-be/decisions-past-cases
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 شبكة مستخدم قادعتا  "خطر معيار ،المضلل التشابه مهاتقيي عند اإلدارية اللجان بعض عتمدتا  وقد
 قياس ويتم ،560خدماته" أو منتجاته و/أو والمشتكي النطاق اسم بين يفعل رتباطا بوجود اإلنترنت

 562األولى الوهلة وحالة 561التضليل حتمالا :مثل الظروف لبعض النظر خالل من المعيار هذا

                                                           
 

حتى على الرغم من وجود التطابق أو التشابه  ،بمعنى النظر لمحتوى الموقع ،النطاق ذاته اسملى أبعد من إأخرى، للنظر 
وليس بالضرورة أن يؤدي  النطاق المتطابق ال يعد سند تمليك اسم(، بأن Nissan.comحيث حكم في قضية ) ،المضلل
 : انظر ،ل التضليل إذا تضمن محتوى الموقع إعالنات ليس لها عالقة بالسياراتحتماالى إالتطابق 

Smith, Gambrell & Russell, LLP: Trademark Trashing، Protected Expression or 

Trademark Infringement?, 2005, Available at: http://www.sgrlaw.com, (visited on July 10 

2015). 
559 See: Wipo Case No. D2010-0776. 

 اسمالنطاق و  اسمالنطاق والعالمة التجارية أو بين  اسمالنطاق حدوث أي تضليل بين  اسمال يجوز أن يترتب على تسجيل  560
فقد قضت محكمة  ،عتقاد بوحدة المصدر أو المنتجات المقدمة على الموقعخر متطابق أو متشابه بما يؤدي لالآ نطاق

، Tarifdouanier.comالنطاق  اسمو  Tarif-douanier.comالنطاق  اسمبوجود تقليد بين  3002استئناف باريس في عام 
وصا أن الخدمات ين، وبالتالي، تضليل مستخدمي شبكة اإلنترنت وخصسموهذا التقليد يؤدي إلى حدوث تضليل بين اال

، بمنع المدعى 3003بتدائية الستراسبورج في حكم مستعجل في عام المقدمة على الموقع متشابهة؛ كما قضت المحكمة اال
النطاق  اسمذلك لتشابهها مع ، و alscemmo.org)و) alsceimmo.net))أسماء النطاق  استخدامعليه من 

alsceimmo.com) المقدمة على موقع المدعى عليه، تتشابه مع تلك المقدمة على (، وخصوصا أن الخدمات والمنتجات
 .347، صمرجع سابقطاهر شوقي:  ،مؤمن: انظرموقع المدعي، بما يؤدي ذلك إلى تضليل مستخدمي شبكة اإلنترنت، 

نطاق بصورة  اسم"حدوث خلط أو لبس في ذهن المستهلك أو الزبون اإللكتروني ناتج عن تسجيل  يقصد بالتضليل: 561
 ،: الوهدانيانظرتخاذ قرارات معينة"، اختالط ويفقده التركيز في االعليه ذلك حيث قد يؤثر ، شابهة أو مطابقة لعالمة تجاريةم

 وما بعدها. 42ص ،فهد أحمد فهد: مرجع سابق

عندما يتمكن  ستنتاج المسؤوليةا، والتي بموجبها يسمح ب3270عام  تم تطوير هذه النظرية في الواليات المتحدة األمريكية 562
 ،هتمام بالمنتج أو السلعةة سلوك وتصرف المدعى عليه وقت االالمدعي من إثبات أن المستهلك قد وقع في حال تضليل نتيج

 likelihood ofحتمال التضليل )ا، وال تختلف هذه النظرية عن مبدأ حتى لو بدد أو تم تدارك هذا التضليل وقت الشراء
confusion ويجب أن تتوافر حالة الوهلة األولى قبل تحويل  ،وهو وقت الشراء أو بعد ذلك ،يحدث فيه( إال بالوقت الذي

ة، وأن يستفيد هذا األخير من التضليل الحاصل حتى تكون الدعوى مقبول ،المستهلك لمنتجات أو خدمات المدعى عليه
خالف حول وحصل  ،لذي يحدث فيه التضليلختالف في الفترة الزمنية فيما يتعلق بالوقت اووضعت هذه النظرية لمعالجة اال

جد بحجة أن التضليل يبدد وقت الشراء وال يو ، بضرورة القضاء على هذا المبدأ تماما ،للقول همبعضهذه النظرية، حيث ذهب 
خر بما في آأو مبدأ  ،نظرية ةخرون للقول بأن هذه النظرية يجب أن تكون مستقلة عن أيآأي ضرر لتعويضه، في حين ذهب 

قط على الدعاية الكاذبة، شتراط توافر سوء النية للحد منها حتى تنطبق فلتضليل حتى تكون منطقية، ودعوا الحتمال ااك ذل
نتقاد أصحاب اترنت، وذلك من أجل الحد من حرية وتحديدا على شبكة االن ،هذه النظرية بشكل متزايد استخداموقد تم 

 :تقرير بعنوان انظر، للمزيد من التفصيل حول هذه النظرية ،اإلعالن المقارن  العالمات التجارية وخدماتهم ومنتجاتهم ولمنع
Request for Action by the INTA Board of Directors, Initial Interest Confusion, September 18, 

2006, Available at: http://www.inta.org, (visited on July 12 2015).                 

 See: Rothman, Jennifer E.: Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of 

Trademark Law, Cardozo Law Review، Vol. 27, p. 105, 2005 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=691543, (visited on July 12 2015).                

http://www.sgrlaw.com/resources/trust_the_leaders/leaders_issues/ttl14/858
http://www.sgrlaw.com/resources/trust_the_leaders/leaders_issues/ttl14/858
http://www.inta.org/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=691543
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 صاحب لموقع صولللو  يسعون  الذين اإلنترنت شبكة مستخدمي أن حيث ،النطاق اسم اينشئه التي
 مع ،عنه المبحوث الموقع هو سلي ،إليه وصلوا الذي الموقع أن معرفة ستطاعواا لو حتى ،العالمة

 ذات وفي ،إليه الوصول كيفية يعرفون  ال لكنهم الموقع لهذا الوصول يريدون  أنهم المشكلة تبقى ذلك
 عن للبحث العودة يتجنبوا ولكي ،يحتاجونها منافسة وخدمات منتجات يقدم لموقع وصلوا قد الوقت
 المتضمن النطاق اسم مسجلة الشركة مع سيتعاملون  إنهمف ،جديد من العالمة صاحب موقع

 بشكل عمالء ،-المعتدي –النطاق اسم صاحب كتسابا ،ذلك على يترتب مما ،المقصودة العالمة
 ،جهة من هءعمال األخير هذا خسارة إلى ذلك يويؤد ،العالمة صاحب شهرة حساب على مستمر
 .563أخرى  جهة من وأرباحه

 المعايير اإلدارية اللجان عتمدتا  فقد ،والعالمة النطاق اسم بين تضليل احتمال يوجد إذا ما ولتحديد
 عليها أطلق ،عوامل ثمانية عن عبارة وهي ،564األمريكية تحاديةاال المحاكم بها أخذت التي

 السلع بين التقارب .3 العالمة قوة .3 :565التالي النحو على وهي (Sleekcraft) عوامل مصطلح
 نوع .4 المستخدمة التسويق قنوات .2 الفعلي التضليل وجود على األدلة .4 عالماتال تشابه .2

 ختيارا في عليه المدعى نية .7 المشتري  قبل من ممارسته المحتمل من الذي الوعي ودرجة السلع
  نتاج.اإل خطوط في التوسع حتمالا .8 العالمة

 الشرط هذا على النطاق أسما  في الواردة العامة اإلضافات تأثير الثاني: الفرع

 )مثل: الدولية العليا العامة النطاقات عتباراال بعين األخذ ،روتيني بشكل اريةاإلد اللجان تجاهلت
 .org .int .net .com) مثل: الدول رموز من المكونة العليا العامة النطاقات أو(  .eu .ps.be

                                                           
 . 248التالحمة، خالد: مرجع سابق، ص 563

 المحاكم هذه قبل نم مؤخرا توظيفها تم لكن ،تجاريتين عالمتين بين المقارنة سياق في ،البداية في العوامل هذه توظيف تم 564
No. Case Wipo ) الرقم ذات القضية :انظر ذاتها، النطاق أسماء وبين تجارية،ال والعالمات النطاق أسماء بين للمقارنة
0477-D2000.) 

 لهذا ذاته حد في اسمالح العامل وتعتبره العوامل هذه أحد ،التضليل حتمالا يمهايتق عند اإلدارية اللجان أو المحاكم تأخذ ال 565
 :انظر ة،حد على حالة كل لحيثيات اوفق عامل كل أهمية تقدر بل ،المعيار

 Rich Stim: Likelihood of Confusion: How Do You Determine If a Trademark is 

infringing? Are you concerned that a competitor is unfairly using the same or a similar 

trademark as your business?,Available at: http://www.nolo.com، (visited on July 12 2015).                                                   

http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/likelihood-confusion-how-do-you-determine-trademark-infringing.html
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.fr) هذه ألن ،عليها المعتدى العالمة مع امتشابه أو ا،متطابق النطاق اسم كان إذا ما لتحديد 
 الو  ،بتوافرها إال سماءاأل هذه تسجيل يمكن وال النطاق أسماء لتسجيل تقني متطلب هي النطاقات

 ينيلتع فقط يخدم وجودها وأن ،المضلل التشابه أو التطابق ختبارا إجراء عند أهمية أي لها يوجد
 رتباطا له النطاق اسم بأن ،العام نطباعالا من تغير ال النطاقات هذه وأن ،النطاق اسم نوع

 .566بينهما المضلل التشابه وجود تمنع وال ،وعالمته بالمشتكي

 هذا إلزالة ،النطاق اسم في دراجهاإ تم التي العالمة من (-) تهاإضاف أو الشرطة حذف يؤدي وال
 ،568التشابه هذا إلزالة أيضا يكفي ال النطاق اسم في للعالمة عام مصطلح إضافة وأن ،567التشابه
 النطاق اسم مسجل قيام وعلى ،569جغرافية أو وصفية مصطلحات إضافة على ينطبق األمر وهذا

 ،(Cola Coca عالمة )مثل: مقطع من أكثر من تتكون  التي العالمة بين الموجود الفراغ بحذف
 أو راغاتف على النطاق اسم يحتوي  أن يمكن ال األصل في ألنه ؛التشابه هذا يزيل ال ،ذلك أن إذ

 داةأ ةأي أو (The) التعريف داةأ وحذف ،570النطاق أسماء لنظام التقنية القيود بسبب مسافات
 مثل: خرآب حرف ستبدالا ،كذلك ،التشابه هذا سلب طبيعته من ليس ،خرى أ لغة ةأي في تعريف

                                                           
566  See: Wipo Case No. D2000-1160, Wipo Case No. D2002-0775, Wipo Case No. D2004-

0971,Cepani No. 44224, ADR.eu 06443, ADR.eu 06737. 

(، تصدر عن محكمة التحكيم التشيكية، وهي منشورة على موقع هذه المحكمة على الرابط ADR.euاألحكام التي تبدأ ب )
 (.14/7/3032، )آخر زيارة بتاريخ ndex.php?lang=enhttp://eu.adr.eu/iالتالي: 

567 See: Cepani No. 44233, ADREU 100840. 
(، تصدر أيضا عن محكمة التحكيم التشيكية، وهي منشورة على موقع هذه المحكمة على ADREUاألحكام التي تبدأ ب )

 (.14/7/3032، )آخر زيارة بتاريخ http://udrp.adr.eu/الرابط التالي: 
( Groupeبأن إضافة مصطلح عام فرنسي ) ADREU 100855)توصلت اللجنة اإلدارية في القضية ذات الرقم )، 568

طاق يتشابه بشكل مضلل مع ( ال يكفي للتخلص من نتيجة أن اسم النGroupe.com-www.Arcelormittalالسم النطاق )
(، وأضافت أنه عندما يتم دمج عالمة مميزة مع مصطلح أقل تمييز، سيتم العثور Arcelormittalعالمة المشتكي التجارية )

على اسم نطاق متشابه بشكل مضلل مع العالمة المميزة، وهذا التشابه ال يمنع احتمال التضليل بين اسم النطاق وعالمة 
 . المشتكي المميزة

569 See: Wipo Case No. D2009-0361, Wipo Case No. D2009-0361؛ Wipo Case No. D2008-

0230, Wipo Case No. D2009-0361,Wipo Case No. D2009-0434. 
570 See: The Alternative Dispute Resolution Procedure، No. 9, Available at: 

https://www.dnsbelgium.be/en/case/alternative-dispute-resolution-procedure, (visited on July 14 

2015). 

http://eu.adr.eu/index.php?lang=en
http://udrp.adr.eu/
http://www.arcelormittal-groupe.com/
https://www.dnsbelgium.be/en/case/alternative-dispute-resolution-procedure
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 اهذ من للهروب يكفي ال ،(z) من بدال (s) حرف استبدال أو ،(0) من بدال (o) حرف ستبدالا
 .571العالمة مع مضلل بشكل يتشابه ال النطاق اسم أن لحقيقة والتوصل ستنتاجاال

 سماءأل العام نطباعاال على التأثير تمنع وال ،لتشابها هذا تزيل ال ،العامة بطبيعتها واإلضافات   
 طاقالن أسماء لمنح كافية غير وهي ،للتمييز وتفتقر ،بالمشتكي رتباطاال من نوع لديها التي النطاق
    .572المشتكي عالمة عن امميز  افردي معنى

 على النطاق اسم صاحب يضعها التي (Disclaimer) التحذير أو التنويه لرسالة يكون  وال   
  .573المضلل التشابه تبديد في إيجابي أثر أي موقعه في ةالرئيس الصفحة

 المثال سبيل وعلى واسعال بمعناها مضلل" بشكل "تتشابه العبارة في مضلل كلمة تفهم أن ويجب   
 امصطلح إليها مضاف عالمة شكل النطاق اسم فيها يأخذ التي الحاالت في حتى ،الحصر وليس
 .574مضلل تشابه وجود حتمالا هناك سيبقى حيث ،"suck" مثل: ا،تحقيري

 تكون  أن شتراطا يتم لم ،أعاله المذكورة (a.i.4) المادة نص صياغة تم عندما أنه ،هنا ويالحظ   
 بشكل ذلك على لنصوا ،مسجلة العالمة تكون  أن المادة هذه صائغو أراد ولو ،مسجلة لعالمةا

 مسجلةال غير العالمة على تنطبق أنها ،ضمنيا منها يفهم فإنه ،المادة هذه نص بقراءة لكن ،صريح

                                                           
 ؛322، صمرجع سابقام عبد الفتاح: عص ،مطر؛ 024، صمرجع سابق :حسين، صالح علي 571

 ADR.eu 06542؛ Cepani No. 4014؛ Cepani No 44242,FA.0008000095487. 
 " التجارية المشتكي عالمة أن (،D2004 No. Case Wipo-0962) الرقم القضية ذاتاللجنة اإلدارية في  توصلت 572

ABSOLUT" الملحق نأ عليه، المدعى مع المحكمة تتفق ولم ،عليه المتنازع النطاق اسم في المميز الجزء وتشكل تتجسد 
“xxx” كما سماال هذا في هميةأ  األكثر الجزء هو الملحق هذا كان لو أنه وذكرت النطاق، اسم في أهمية كثراأل الجزء هو 

 الحروف. بتلك يبدأ نطاق اسم اريختا عليه يجب كان فإنه عليه، المدعى يزعم

لتحذير (، بأن رسالة التنويه أو اWipo Case No. D2001-1341) ذات الرقم قضيةالاللجنة اإلدارية في  حكمت 573
من تقرير سياسات  b.iv.4نطاق المدعى عليه، ال تكفي لخلق دفاع ضد سوء النية بموجب المادة  اسمالمنشورة على موقع 

ه المتكرر لعالمة المشتكي استخدامأسماء النطاق المتنازع عليه الرسمي، بسبب حالة الوهلة األولى، وأن موقع المدعى عليه و 
ال لوجود حالة الوهلة األولى فيما يتعلق بالمصدر، الرعاية....، حتى على الرغم أن المستخدم حتماالتجارية في موقعه، ينشأ 
وغير  ،مرخص بهالغير  ستخداموال يعود للمشتكي، وتبقى الحقيقة، أن اال ،أن الموقع ال عالقة له االمضلل قد يصبح مدرك

: القضية ذات الرقم انظرموقع المشتكي الرسمي.....،  يحول مستخدمي شبكة اإلنترنت بعيدا عن سليم للعالمة التجاريةال
(Wipo Case No. D2001-1341.) 

 من هذه الرسالة. 464-453: توثيق انظرللتفصيل حول هذه المسألة  574
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 غير الحروف من سلسلة ،عبارة ،كلمة على شكواه إثبات في يعتمد أن للمشتكي ويجوز ،أيضا
 عالمة وجود وعدم ،التجارية العالمة وظيفة تؤدي مسجلةال غير العالمة تكون  نأ شريطة ،جلةمسال

 .575شكواه يخسر لن وبالتالي ،بالمشتكي اضرر  يلحق لن ،والقانون  لألصول وفقا مسجلة

 أن دعاءاال بمجرد شكواه في ينجح قد مسجلة غير عالمة يمتلك الذي المشتكي أن ،ذلك يعنى وال
 محمية بموجب احقوق كتسبتا قد عالمته أن باتإث عليه يجب بل ،مسجلة غير عالمة حقوق  لديه

 .576القانون المدني

 التجارية سما الشخصية واأل سما الفرع الثالث: إثبات الحقوق في البيانات الجغرافية واأل

 الخدمة وعالمات التجارية بالعالمات ،سابقا إليه اإلشارة تتم كما الموحدة السياسة نطاق ينحصر
 أسماء أو ،شخصية أسماء أو ،تجارية بيانات هي عليها المعتدى الحقوق  كانت لو ماذا لكن ،فقط

 لها الحماية توفير إمكانية عدم وبالتالي ،السياسة هذه نطاق خارج تبقى أن يعقل فهل ،تجارية
 هي ماف ،السياسة هذه بموجب لها حماية توفير باإلمكان كان حال وفي ،الوسيلة هذه بموجب
 فيها؟ توافرها الواجب الشروط

( من تقرير 4أن نص المادة ) همبعضفمن وجهة نظر  ،شأن هذه المسألةراء الفقه بآختلفت ا
حيث تذكر  ،جاء واضحا بشكل ال لبس فيه ،النطاقات المتنازع عليها الرسمي أسماءسياسات 

يقتصر نطاق تطبيقها على  ،وبالتالي ،بشكل واضح وصريح العالمات التجارية وعالمات الخدمة
ولوضوح النص والهدف من اإلجراءات اإلدارية المتمثلة بحماية العالمات التجارية  ،هذه العالمات

 سماءالشخصية واأل سماءفإن نطاق تطبيقها ال يشمل البيانات الجغرافية واأل ،وعالمات الخدمة فقط
الموحدة على هذه العالمات )البيانات  ستبعاده تطبيق السياسةاخر في آلا همبعضستند او  ،التجارية

 ،20/4/3222إلى تقرير الويبو الصادر في  ،التجارية( سماءالشخصية واأل سماءالجغرافية واأل

                                                           
 ؛وما بعدها 33، صمرجع سابقريم: عبد الك عبدا هلل ،عبد هللا ؛247ص ،مرجع سابق مصطفى موسى: ،العطيات 575

Wipo Case No. D2000-0575,Wipo Case No. D2001-0932. 
 الرسالة. هذه من 200-189 توثيق انظر:للتفصيل حول هذه المسألة،  576
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التي تستبعد تطبيق هذه اإلجراءات على غير العالمات التجارية  347وعلى وجه الخصوص الفقرة 
 .577وعالمات الخدمة

 ،النطاق جاء واضحا بشكل ال لبس فيه أسماءوية منازعات وصحيح أن نطاق السياسة الموحدة لتس
يجد الباحث أنه يمكن التوسع في نطاق تطبيق هذه السياسة لتشمل  ،لكن على الرغم من ذلك

 ،ها كعالمات تجاريةاستخدامشريطة ، التجارية سماءواأل ،الشخصية سماءواأل ،البيانات الجغرافية
 سيتم توضيحه ذلك بإيجاز على النحو التالي:و  ،وهذا ما أخذت به اللجان اإلدارية

 الجغرافية البيانات أوال:

 ال ألنها ،579الموحدة السياسة بموجب ذاتها بحد محمية غير 578الجغرافية البيانات ،عامة كقاعدة
ذا ،580تخصها التي الجغرافية للمناطق تجارية عالمات بمثابة عام بشكل تكون  أن يمكن  ثبت وا 
 محمية تكون  عندئذ ،581معين تاجر خدمات أو لمنتجات مميزة تجارية الماتكع هااستخدام ،باألدلة

 ،مميزة أصبحت أنها ثبت إذا الوصفية؛ الكلمات فيها تحمى التي الطريقة بنفس تجارية كعالمات

                                                           
 وما بعدها. 338ص ،مرجع سابقشريف محمد:  ،غنام 577

( منها "البيانات الجغرافية" بأنها، 33عرفت اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة )تربس( في المادة ) 578
لبيانات التي تحدد سلعة ما بمنشئها في أراضي أحد األعضاء أو منطقة أو موقع في تلك األراضي، حيث تكون نوعية السلعة ا

، وهي بذلك تختلف عن بيانات المصدر التي تشير منشئها الجغرافي إلىأو شهرتها أو سماتها األخرى راجعة بصورة أساسية 
(، انظر: طلب التعليقات على اختصاصات مشروع أريحامثل برتقال فلوريدا، موز إلى مكان جغرافي يكون هو منشأ السلعة )

، 3000 30الحقول على اإلنترنت وعلى إجراءاته وجدوله الزمني، المرفق الثالث، يوليه/ تموز  أسماءالويبو الثاني بشأن 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/.../wo_ga_26_3-، متاحة على الرابط التالي: 2ص

annex3.doc (.17/7/3032، )آخر زيارة بتاريخ  
579  See: Par. 167 of The Final Report of the First WIPO Internet Domain Name Process. 

المكان  اسمرتباط وثيق جدا بين ايجب أن يكون هناك  ،بيانات الجغرافيةالفي  كتساب حقوق عالمة تجاريةاأجل  من 580
مشروب  ويتمتع منتجعلى سبيل المثال:  ،سمرتباط إلى فقدان األهمية الجغرافية لهذا اال، وأن يؤدي هذا االوالعالمة التجارية

عليه كعالمة  الح شمبانيا أصبح متعارفشمبانيا، وهو مكان في فرنسا، حيث أن مصط اسممبانيا بحقوق عالمة تجارية في الش
No. Case Wipo ذات الرقم ) قضية: الانظرهذا المشروب أن شمبانيا هي أصال مدينة فرنسية،  ووتناسى مستخدم ،تجارية
0203-D2009.) 

 العالمة تستخدم نأ يجب، أنه (D2005 No. Case Wipo-0536ذات الرقم ) قضيةأكدت اللجنة اإلدارية في ال 581
 العرف بموجب محمية حقوق  وجود تأكيد مجرد وأن للمصدر كبيان بها عترافاال من الجمهور تمكن التي الطريقةب اريةالتج

 حصريا يربطها أصبح الجمهور أن تثبت بأدلة ذلك مصاحبة بدون  بالحماية لتمتعها كفيي ال العالمة، هذه في القانوني
 ه.بمنتجات أو بالمشتكي

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/.../wo_ga_26_3-annex3.doc
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/.../wo_ga_26_3-annex3.doc
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/.../wo_ga_26_3-annex3.doc
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 وأن ،التجارية العالمات كوظيفة هي الجغرافية البيانات وظيفة أن إثبات المشتكي على يجب حيث
 .582تجارية كعالمات تسجيلها أو هااستخدام يتم أن ،يتطلب البيانات ذهه في التمييز إثبات

جراءات  بموجب حماية ةبأي الجغرافية البيانات تتمتع وال  أسماءعلى  االعتراضالئحة قواعد وا 
 هيئة لدى شكواه بإيداع يرغب الذي المشتكي يواجه حيث ،(PANINAالنطاقات الفلسطينية )

(PANINA؛) توجد ال كما ،الالئحة هذه بموجب لها الحماية توفير يتم ال ياناتالب هذه أن مشكلة 
 شكل أي لها توفر ال ،فلسطين في المطبقة الفكرية الملكية قوانين وأن ،فلسطين داخل لها حماية
 عندئذ ،تجارية كعالمات هااستخدام تم حال في أنه الباحث يرى  ،ذلك مع .583الحماية أشكال من

" التي be.النطاقات المنتهية ب " أسماءشروط وأحكام تسجيل  خالف على وهذا ،محمية ستكون 
 ةأي المشتكي يواجه وال ،الجغرافية للبيانات الحماية توفر حيث ، DNs Belgiumتديرها منظمة

  .584بها يتعلق فيما عليه عتداءاال تم حال في مشكلة

  الشخصية سما األ ثانيا:

 ولم ،تجاريا تستخدم ال التي الشخصية سماءاأل على ينطبق ،الجغرافية البيانات على ينطبق ما
 العرف بموجب المحمية الحقوق  وإلثبات ،585الخدمات أو للمنتجات كمصدر الثانوي  المعنى تكتسب
 لمصدر كمعرف ،سماال ذلك استخدام إثبات الضروري  من فإنه ،الشخصي سماال في القانوني
 ونتيجة ،586ه لترويجها أو كسلعة للتسويقداماستخ أو التجارة في المقدمة الخدمات أو المنتجات

                                                           
582 See: Wipo Case No. D2002-0856. 

قد عالج أحكام البيانات الجغرافية في الفصل السابع  ،3033أن مشروع قانون حماية الملكية الصناعية لسنة  ،يالحظ هنا 583 
 منه تحت عنوان "المؤشرات الجغرافية".

584 Art. (10.b.1.i) Of Terms and Conditions For Domain Name Registrations Under The “.be” 

Domain Oerated by DNs Belgium. 

الشخصية بموجب السياسة  سماءنظرت الويبو بعناية في تقريرها النهائي إلى درجة الحماية التي يجب أن تمتد لتشمل األ 585
لها ستغالاصر على األسماء الشخصية التي تم تم اإلشارة بدقة إلى أن السياسة الموحدة يجب أن تقت ،وفي توصياتها ،الموحدة

لكنهم لم يستفيدوا من شهرتهم في نطاق التجارة لن يستفيدوا  ،حترام والشهرةسبوا السماحة واالكتاألشخاص الذين تجاريا، أما ا
 :انظرالتسجيالت الطفيلية والتعسفية،  الشخصية ضد ائهمأسممن السياسة الموحدة لحماية 

 Wipo Case No. D2000-0596؛ Wipo Case No. D2002-0184. 
586 See: Wipo Case No. D2002-0251 ؛Wipo Case No. D2010-1419. 
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 هذا يكون  أن يمكن اإلثبات هذا على وبناء ،المصدر لهذا امميز  سماال هذا أصبح ستخداماال لهذا
 .587تجارية عالمة بمثابة سماال

 الذين المستهلكين حماية .3 لسببين: الشخصية سماءاأل حماية ضرورة اإلدارية اللجان بعض وتجد
 والمصدر ،والنوعية ،بالجودة يتعلق فيما معينة خدمات أو منتجات مع سماءاأل هذه يربطون 

 هذه مالكي قبل من الزمن من فترة خالل هاؤ بنا تم التي الشهرة قيمة على فاظالح .3 المعروف
 شهرتهم يبيعون  التي الحاالت في وذلك ،المحترفين والرياضيين للفنانين بالنسبة خصوصا ،سماءاأل

 بالنسبة األول السبب منطق ويعتبر ،بهم مباشرة ترتبط ال خدمات أو منتجات يقتسو  في آلخرين
 الشخصي سماال كتسبا إذا ما تحديد عند هااعتبار  في اللجان هذه وتأخذ ،الغالب المنطق هو لهم

 اومعروف امشهور  ااسم الشخصي سماال أصبح إذا ما .3 منها: عوامل عدة التجارية العالمة صفة
 في المستخدمة الخدمات أو بالمنتجات يتعلق فيما سماال هذا ستخدما إذا ما .3 عواس نطاق على
   .588سماال هذا فيها ستخدما التي الزمنية الفترة .2 التجارة نطاق

 امعروف سماال هذا كون  ،هاسم في بحماية العالمية الشهرة ذو الشخصي سماال صاحب ويتمتع
 بتحويل الحكم تم ،(Roberts Julia) المشهورة يكيةاألمر  الممثلة قضية ففي ،589عالميا اومشهور 

 تجارية عالمة بمثابة يعد (Roberts Julia) ل الشخصي سماال أن اعتبار على ،لها النطاق اسم
 سماال عتبرا  (cavalier le Vincent) العالمي الهوكي العب قضية وفي ،األمريكي للقانون  وفقا

 عناصر من يعد شخص لكل الشخصي سم"اال أن اعتبار على تجارية عالمة ،له الشخصي
 ،بشري  كائن كل حقوق  من هو سماال هذا حماية وفي ،الشخصي سماال في الحق وأن ،صيةالشخ

 ،المالية الذمة عناصر هااعتبار ب ستثمارهاا يمكن نحو على شهرة كتسبا قد سماءاأل هذه وبعض
 جاريةت بطريقة الشخصي هسما ستثماراب له تسمح عالمية بشهرة يتمتع (…Vincent) اسم وأن

                                                           
587 See: Wipo Case No: D2002-0874. 
588 See: Wipo Case No. D2006-1215.  

لها، الرجوع على من الحقوق الشخصية التي تسمح للحامل الشرعي  ،الشخصية وخصوصا المشهورة منها سماءتعد األ 589
عتداء قواعد المسؤولية المدنية لوقف االعلى أساس  ه،إذن من نطاق دون الحصول على اسمستخدمها كاالمعتدي الذي 

 .28ص ،عدنان ابراهيم: مرجع سابق ،: سرحانانظروالمطالبة بالتعويض، 
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 بهذا عترافاال أمام اعائق يشكل ال تجارية كعالمة الشخصي سماال تسجيل غياب وأن ،ومالية
   .590تجارية" كعالمة للتسجيل قابل تجاري  كمسمى سماال

   Michael ) الشهير األمريكي السباح اسم أيضا ومنها ،العالمية الشهرة اتذ سماءاأل هذه ومثل
Phelps) األشخاص ماليين على أثر والذي ،العالمية السباحة وأسطورة األول الرياضي يعد ذيال 

 هاستخدامو  هاسمب نطاق اسم بتسجيل األشخاص أحد قام فلو ،حةبالسبا يهتمون  ممن العالم حول
 قام ألنه متعديا؛ يعد النطاق اسم صاحب فإن ،السباح هذا وصورة اسم تحمل مالبس لبيع كموقع
 إلى عائد اإللكتروني الموقع بأن عتقادلال بهم يؤدي نحو على اإلنترنت كةشب دميمستخ بتضليل

 .591السباح هذا

جراءاته  االعتراضالئحة قواعد  تختلف وال  عن ،(PANINAالنطاقات الفلسطينية ) أسماءعلى وا 
 ،يةتجار  كعالمة سماال هذا ستخدما إذا إال ،الشخصي سماال على تنطبق ال التي الموحدة سةالسيا

 مع لكن ،الشخصي سماال تعرف لم فإنها ،بها المعمول ةالفلسطيني والقوانين الالئحة لهذه وبالرجوع
 (38/2و) (3) للمواد الرجوع خالل من الشخصي سملال اضمني امفهوم الباحث يستخلص ،ذلك
 ،592م3222 لسنة (3رقم) المدنية األحوال لقانون  معدل م3008 لسنة (2) رقم قانون  القانون  من
 أنه ذلك على ويترتب ،غيره عن به تميزي اسم له شخص كل أن المادتين هاتين لخال من يفهم إذ

    ه.استخدام من غيره ومنع ،سمها يريتغ سماال هذا لصاحب يجوز

 سماءلأل حماية يوفر الذي (Cepani) مركز لدى شكواه يودع لمن بالنسبة مشكلة أي توجد وال
شروط  في الشخصي سماال تعريف يتم لم حيث ،593نطاق سماءأك اتخاذها يتم التي الشخصية

                                                           
 ،سابق مرجع يوسف: محمد سامر ،الزغبي بعدها؛ وما 240ص سابق، مرجع اهيم:ابر  عدنان ،سرحان راجع:: انظر 590
 .24ص

 .24ص ،سابق مرجع يوسف: محمد سامر ،الزغبي: انظر 591

 من بمقتضاه الصادرة والقرارات القانون  هذا أحكام وفق المسجل القيد يتضمنه "ما بأنها المدنية األحوال ،(3عرفت المادة ) 592
 فإنها القانون، ذات من (38/2) المادة وبخصوص غيره"، عن الشخص تميز التي عائليةوال والشخصية الطبيعية الصفات
 العدد في الرسمية الجريدة في منشور القانون  هذا ،هباسم ميالد شهادة ستخراجوا   تسجيله يتم وأن المولود اسم عن تتحدث
 .30/4/3008 بتاريخ والسبعون  الثالث

593 See: Art. (10.b.1.i) Of Terms and Conditions For Domain Name Registrations Under The 

“.be” Domain Oerated by DNs Belgium. 
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 في وال  DNs Belgium" التي تديرها منظمةbe.النطاقات المنتهية ب " أسماءوأحكام تسجيل 
 القرصنة قانون  في وال ،(Cepani) مركز يطبقها التي النطاق أسماء منازعات تسوية قواعد

 .32/4/3002594 في الصادر اإللكترونية

 هذا ويميز يحدد والذي للفرد الصحيح سماال أنه يتضح ،الشخصي سماال في قليال كيربالتف لكن
 زال )ما 32/8/3724 بالمرسوم الصادر البلجيكي للقانون  وبالرجوع ،األفراد من غيره عن الفرد

 شهادة في المذكور سماال بخالف آخر اسم أي استخدام للمواطن يجوز ال أنه على ينص ،مطبق(
 القانونية اإلجراءات واتخاذ رهيوتغي له واإلشارة هاستخدام ،سماال هذا لصاحب فقط حقوي ،الميالد
 في الشخصي سماال أن ،هنا المالحظة وتجدر كما ،الغير قبل من عليه استيالء أي ضد الالزمة
 .595القانوني الفقه حماية بخالف قانونية قواعد أي بموجب محمي غير بلجيكا

 التجارية سما األ ثالثا:

 تطبيق نطاق من 347 للفقرة بالرجوع أنه حيث ،الموحدة السياسة نطاق من التجارية سماءاأل تخرج
 وكانت ،تطبيقها نطاق من التجارية سماءاأل استبعدت قد فإنها ،أعاله إليها المشار الموحدة السياسة
 هي الخدمة توعالما التجارية العالمات كون  إلى يعود التقييد من الشكل هذا أن ،ذلك في الحجة
 ااتساق أقل هي التجارية سماءباأل تتعلق التي القوانين وأن ،التعدي أشكال من شيوعا األكثر الشكل
 سماءلأل حماية وجود تتطلب الدولية المعايير أن من الرغم على ،العالم أنحاء جميع في ا  وتوافق

 .596التجارية

                                                           
ويهدف لمكافحة القرصنة  ،النطاق سماءبشأن التسجيالت التعسفية أل ،32/4/3002ا القانون بتاريخ صدر هذ 594

 ،com، .net، .info….ETC." والنطاقات العامة مثل: be.وينطبق بشكل أساسي على النطاقات المنتهية ب " ،االلكترونية
النطاق محل إقامة أو  اسمحال كان لصاحب  وينطبق كذلك في ،NL، .FR، .EN…..ETC.والنطاقات األوروبية مثل: 

وبموجب هذا القانون يستطيع المشتكي بدأ إجراءات قضائية مستعجلة أمام رئيس المحكمة التجارية أو  ،فرع لشركته في بلجيكا
  :انظر ،للتفصيل حول هذا القانون  ،محكمة البداية

Bart Van Besien: article in Domain name disputes in Belgium: how to claim back a “.be” 

domain name, 2013, Available at: http://www.newmedia-law.com/news/domain-name-

disputes-in-belgium-how-to-claim-back-a-be-domain-name-/, (visited on July 18 2015).      
595  See: Cepani No. 44270, Cepani No. 44015؛ Cepani No. 44220.  

جراءات  596 حماية  منحت قد فإنها ،(PANINAالنطاقات الفلسطينية ) أسماءعلى  االعتراضبالرجوع إلى الئحة قواعد وا 
وعلى وجه الخصوص  ،ه التجاري ضمن نطاق هذه الالئحةاسمشتكي أي صعوبة في حماية ولن يواجه الم ،التجارية سماءلأل

http://www.newmedia-law.com/news/domain-name-disputes-in-belgium-how-to-claim-back-a-be-domain-name-/
http://www.newmedia-law.com/news/domain-name-disputes-in-belgium-how-to-claim-back-a-be-domain-name-/
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 تستخدم أن يجب ،الشخصية سماءواأل يةالجغراف كالبيانات هي التجارية سماءاأل أن الباحث ويرى 
 الموحدة. السياسة عليها تنطبق حتى تجارية كعالمات

 الفرع الرابع: صاحب الحق في تقديم الشكوى 

 لهم المرخص بأن ،للقول منهم الغالب الرأي ذهب حيث ،اإلدارية اللجان أحكام ذلك على أجابت
 العالمة بمالك المرتبطة الشركاتك معنويين أو طبيعيين أشخاصا   أكانوا سواء ،العالمة استخدامب

 ةالتجاري العالمة في ا  حقوق ون لكتمي ،األم شركة أو الفرعية الشركة أو التابعة الشركة مثل: المسجلة
 .597الشكوى  بإيداع الحق تعطيهم الموحدة السياسة بموجب

 ،العوامل من مجموعة ،ال أم تقديمها في الحق هؤالء يملك بالفعل هل تحديد عند اللجان هذه وتأخذ
 يستخدم أنه بمعنى ،العالمة هذه في مشروعة ا  حقوق المشتكي يملك .3 المثال: سبيل على منها

 لفترة العالمة المشتكي استخدم .3 598العالمة لصاحب األم شركة أو فرعية شركة هاعتبار ب العالمة
 .600هااستخدامب قالح يعطيه العالمة صاحب قبل من ترخيص المشتكي لدى .2 599معينة زمنية

                                                           
 

 المادة نص: ، انظر3222( لسنة 20سماء التجارية رقم )التجارية محمية في فلسطين بموجب قانون تسجيل األ سماءأن األ
جراءات قواعد الئحة من (2.2.3)  .الفلسطينية النطاقات أسماء على االعتراض وا 

 DNs Belgium" التي تديرها منظمةbe.النطاقات المنتهية ب " أسماءذات الحماية التي منحتها شروط وأحكام تسجيل  وهي

 ، انظر: التجارية سماءلأل 
See: Art. )10.b.1.i( Of Terms and Conditions For Domain Name Registrations Under The “.be” 

Domain Oerated by DNs Belgium. 

 إذ ،نطاق اسمك واتخاذه الشخصي هاسم على االعتداء يتم الذي األمريكي للمواطن بالنسبة مشكلة أي توجد ال أنه ،هنا ظيالح
 والذي ،(ACPA) اإللكترونية القرصنة ضد األمريكي المستهلك حماية قانون  بموجب دعواه إقامة الشخص هذا يستطيع
-b) والمادة (d.a.1.1125) المادة بنص الحماية هذه تتمثل حيث ،الشخصي هاسم في بحماية الشخص يتمتع بموجبه

1129.1.a)، انظر: ،التجارية العالمة حماية الشخصي سماال منح يتم بموجبهما والتي 
Anti-Cyber squatting Piracy Act (ACPA)  Lanham Act S. 43(d) 15 U.S.C. S.1125(d).  
597 See: WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, section 1, 

question 8. 
598  See: Wipo Case No. D2009-0107. 
599 See:  Wipo Case No. D2007-0368. 

 اللجنة أكدت (،D2003 No. Case WIPO-0624) ذات الرقم قضيةترط أن يكون الترخيص حصري، ففي الال يش 600
 السياسة بموجب له الحقوق  هذه لنقل تكفي العالمة، بصاحب الوثيقة الشركة وعالقة حصري  الغير الترخيص أن اإلدارية
 .الموحدة
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 أو طبيعي شخص كانأ سواء - للمشتكي كان إذا ما على يعتمد وى الشك قبول أن الباحث، برأي
 أصول قانون  من (2/3) المادة عليه نصت ما وهذا ،601لتقديمها قانونية مصلحة ،-معنوي 

 دعوى  تقبل "ال أنه على نصت حيث وتعديالته، 3003 لسنة (3) رقم والتجارية المدنية المحاكمات
 عدم أن حيث القانون"، يقررها فيه قانونية مصلحة لصاحبه يكون  ال طعن أو دفع أو طلب أو

 للجان المقدمة الشكوى  أو للمحكمة، المقدمة الدعوى  قبول بعدم لحكمل يؤدي المصلحة توافر
 .(2/2 المادة )نص النطاق أسماء منازعات لتسوية اإلدارية

 اإلدارية اللجان أمام المقدمة الشكوى  على ينطبق حة،المصل بخصوص الدعوى  على ينطبق وما
 :602تكون  أن المصلحة هذه في يشترط حيث النطاق، أسماء منازعات لتسوية

 على االعتداء كوقوع الشكوى، هذه إلقامة قانوني أساس هناك أن ،بمعنى قانونية: مصلحة .3
 العالمة. هذه باستخدام له المرخص أو ،العالمة صاحب

 على وحال حقيقي وبشكل فعال   االعتداء تم قد يكون  أن ،بمعنى حالة:و  قائمة مصلحة .3
 التابعة الشركة أو العالمة باستخدام له )كالمرخص عليه المعتدى للشخص القانوني المركز
 .العالمة( مالكة للشركة

 لديه تكون  أن يجب تقديمها، في الحق يملك من أن ،بمعنى ومباشرة: شخصية مصلحة .2
 بإقامة المتمثلة اإلدارية للحماية ويحتاج ،الضرر عليه وقع من هو يأ مباشرة، مصلحة
 العالمة. باستخدام له المرخص على ذلك، ينطبقو  ،اإلدارية اللجان أمام الشكوى 

 

 

                                                           
تعرف المصلحة بأنها "الفائدة المادية أو المعنوية التي يرمي صاحب الدعوى الحصول عليها من وراء ممارسته للدعوى"،  601

، 3002ل للنشر والتوزيع/عمان، ، دار قندي3، طشرح قانون أصول المحاكمات المدنيةانظر: المصري، محمد وليد هاشم: 
 .340ص

 وما بعدها. 343، صمرجع سابقالمصري، محمد وليد هاشم:  602
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 اسمب يتعلق فيما مشروعة مصالح أو حقوق  النطاق اسم مسجل لدى يوجد ال الثاني: المطلب
 603النطاق

 ينجح حتى توافرها الواجب الشروط أهم من ،النطاق اسم في وعةالمشر  المصالح أو الحقوق  إثبات
 النطاق اسم بين مضلل تشابه أو تطابق وجود المشتكي أثبت لو وحتى ،شكواه في المشتكي
 هذا في مشروعة مصالح أو حقوق  امتالكه إثبات بحاجز سيصطدم فإنه ،وعالمته عليه المتنازع

 ،نية سيء عليه المدعى كان لو حتى ،فيه مشروعة حمصال أو حقوق  أي امتالك عدم ألن ؛سماال
 شكواه. في ينجح لن

 المصالح أو الحقوق  وافر المشروعةع ،مسائل ثالث في البحث يتطلب ،المطلب هذا ودراسة
 اكتسابالنطاق على  اسمأثر الطبيعة الوصفية للكلمات والمصطلحات المستخدمة في و  ،المشروعة

 المشروعة المصالح أو الحقوق  التجاري  الوكيل أو التاجر اكتسابو  ،الحقوق أو المصالح المشروعة
 النطاق. اسم في

   المشروعة المصالح أو الحقوق  توافر إثبات عب  األول: الفرع

 عالمة أو التجارية العالمة في حقوق  امتالكه إثبات ،شكواه في المشتكي ينجح حتى يكفي ال
 أن إثبات عليه يجب بل ،العالمة هذه مع مضلل كلبش مشابه أو مطابق النطاق اسم وأن ،الخدمة
 الكامل اإلثبات عبء أن إذ ،سماال هذا في مشروعة مصالح أو حقوق  أي يملك ال عليه المدعى

 اإلثبات هذا ألن ،ذلك إثبات المستحيل من أحيانا بل ،صعوبة ولوجود ،المشتكي عاتق على يقع
 ،604عليه المدعى ومعرفة علم ضمن األحيان أغلب في تكون  وبيانات ومستندات معلومات يتطلب

 يملك ال عليه المدعى بأن األولى الوهلة حالة إثبات منه يطلب فإنه ،المشتكي على األمر ولتسهيل
 اإلثبات عبء ينتقل ،الحالة هذه المشتكي إثبات وبمجرد ،المشروعة المصالح أو الحقوق  هذه

                                                           
 النطاق المتنازع عليها الرسمي. أسماءمن تقرير سياسات  a.ii.4نص المادة : انظر 603

See: Art. (10.b.1) Of Terms and Conditions For Domain Name Registrations Under The “.be” 

Domain Operated by DNs Belgium. 
 

604 See: Wipo Case No. D2008-0666, Wipo Case No. D2009-0434, Wipo Case No. D2008-

1219, Wipo Case No. D2009-0701,Wipo Case No. D2006-1043, ADREU311221, ADREU 

311223.  
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وفي حال فشل  ،اإلدعاء هذا تدحض التي المادية الملموسة األدلة من لديه ما ليقدم عليه للمدعى
( من a.ii.4) وأثبت نص المادة استوفىيعتبر المشتكي أنه قد  ،المدعى عليه في تقديم هذه األدلة

 .605النطاقات المتنازع عليها الرسمي أسماءتقرير سياسات 

. إثبات أن 3: 606منها على سبيل المثال ،بعدة طرق  ،يستطيع المشتكي إثبات حالة الوهلة األولىو 
. المدعى عليه غير 3 ،بينهما ارتباطالنطاق وال يوجد هناك أي  اسمالمدعى عليه غير معروف ب

. إنشاء 4 ،. فشل المدعى عليه بالرد على مراسالته2 ،نطاق اسمعالمته ك ستخداممرخص له ال
بط ووصالت ووضع عليه روا ،النطاق موضوع النزاع اسم استخدامالمدعى عليه موقع الكتروني ب

 لعرض وبيع منتجات تنافس منتجات مالك العالمة.

 بإمكانية المعرفة لديه تكون  أن دون  النطاق اسم سجل من أول هو عليه المدعى أن حقيقة ومجرد
 كاف دليل ذلك يكون  ال ،الحق وقت في النزاع موضوع نطاق اسمك لعالمته المشتكي تسجيل
 .607المشروعة المصلحة إلثبات

على مجموعة  ،(c.4النطاقات المتنازع عليها الرسمي في المادة ) أسماءر سياسات وقد نص تقري
 اسممن الظروف التي يستطيع من خاللها المدعى عليه إثبات حقوقه أو مصالحه المشروعة في 

حتى  ،حيث تعتبر هذه الظروف بمثابة وسائل دفاعية قانونية تم تزويد المدعى عليه بها ،النطاق
 .608النطاق اسمفي يدافع عن حقه 

 

 

 

 

                                                           
605 See: Wipo Case No. D2008-1219. 
606 See: Wipo Case No. D2010-0490, ADR.EU 06787, ADR.EU 06745. 
607  See: Cepani No.22622 . 

 .334، صمرجع سابقنام، شريف محمد: غ 608
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 وهذه الظروف هي: 

(I)  أو قام  استخدمقد  ،سمالنطاق أنه قبل معرفته بوجود نزاع يتعلق بهذا اال اسمأن يثبت مسجل
النطاق فيما يتعلق بحسن النية في تقديم السلع  سممماثل ال اسمأو  سمهذا اال ستخدامبالتحضير ال
 أو ؛609أو الخدمات

(II) اسممنظمة أخرى( معروف ا ب أي، أو بكونه ية، أو التجار رديةعتبر المدعى عليه )بصفته الفي 
 ، وحتى لو لم يحصل على أي حقوق في عالمة تجارية أو عالمة خدمة؛ أو610النطاق

(III)  النطاق،  سممشروع غير تجاري أو عادل ال استخدامالنطاق أنه يقوم ب اسمأن يثبت مسجل
تشويه العالمة التجارية أو عالمة الخدمة بدون نية تحقيق مكاسب تجارية لتضليل المستهلكين أو ل

      .611موضع النقاش

                                                           
وهذا  ف إلثبات المصلحة المشروعة،دليل كا ،نشاءالمواقع المرتبطة بصفحات قيد اإل التصريحات الغامضة و/أو ال تعتبر 609

إلنشاء  استعداداالفعلية والحقيقة ن الجهود أ،   .Cepani No) 44344ما أكدته اللجنة اإلدارية في القضية ذات الرقم  )
 لك، التصريحات الغامضة و/أو ربط اسممع ذ ،ن يشكل مصلحة مشروعةنشاط بموجب اسم النطاق المتنازع عليه، يمكن أ

 مصلحة مشروعة.أي ال يؤدي ذلك لوجود  اإلنشاءالنطاق بصفحة قيد 

 مصلحة يملك عليه المدعى أن ،)D2000 No. Case WIPO-0204( الرقم ذات القضية في اإلدارية اللجنة حكمت 610
 في فشل حال في لكن ،”Penguin“ بلقب معروفا كان أنه خالله، من يثبت كاف دليل قدم ألنه النطاق، اسم في مشروعة
 اللجنة بموجبها حكمت والتي (،D2010 No. Case Wipo-0490)رقم ال ذات للقضية بالنسبة الحال هو كما ذلك، إثبات

 نهاأ دليل يأ تقدم لم ألنها عليه، المتنازع النطاق اسم في مشروعة مصلحة أي لديها تكن لم عليها المدعى أن اإلدارية،
 كان الفعلي هااسم وأن ،”Cowgirls Modern“ كان لقبها نأ تثبت لم نهاوأ كما ،”Cowgirls Modern“ ب معروفة

“Cowgirls Modern”، اسم عليه يطلق تجاري  لمحل ةمالك أنها أو “Cowgirls Modern”، حدىإ في كتبت أنها أو 
 هذا خالل من ”Cowgirls Modern“ باسم معروفة هي ،ذلك بخالف وأ ،”Cowgirls Modern“ بعنوان مقاال الصحف
 .الموقع

العادل  االستخدامن يبدأ أيجب  متى( من تقرير سياسات أسماء النطاقات المتنازع عليها الرسمي، c.iii.4) تحدد المادة لم 611
 ومقارنة هذه المادة بالمادة ،و المصلحة المشروعة لغرض هذا الحكمأينشأ الحق  الذي بموجبهو الغير تجاري المشروع أ
(4.c.i المذكورة أعاله ) و التحضير الواضح لهذا أ االستخدامن يكون هناك مثل هذا أنه يجب ألى إتشير  ذات التقرير،من

ها باعتبار ال سيما و  (،c.iii.4)لمادة ا لنص بشكل جيد وفقا مناسبوالنهج المماثل قد يكون  ،شعار بالنزاعاإلقبل  ماالستخدا
 صاحبعندما يبدأ  ،ذلك إلىإضافة  ،في هذه الظروف صاحبه المدعى عليهالنطاق من  اسمواحدة من المبررات لعدم تحويل 

، كما في حد ذاته االستخدامفإنه يصبح مشكوك بصحة وصدق  ،شعار بالنزاعاإلفقط بعد  االسمه لهذا استخدامالنطاق  اسم
و الغير أالعادل  االستخدامالنطاق من خالل  اسمفي  مشروعة مصالح أو حقوق المدعى عليه  كتسابالمكانية وتوجد هناك إ

سة أنشطة غير تجارية وغير ، مثل: استخدام هذا االسم ألغراض حرية التعبير أو لممار شعار بالنزاعاإلبعد  حتى تجاري 
 (.Wipo Case No. D2007-1947منافسة لصاحب العالمة، انظر: القضية ذات الرقم )
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 مصالحه أو حقوقه إثبات عليه المدعى يستطيع حيث ،الحصر سبيل على الظروف هذه تأت   ولم
 المذكورة الظروف نطاق خارج أخرى  ظروف بأي ،عليه المتنازع النطاق اسم في المشروعة

 هذا استخدام على الدليل إقامة خالل من ،السما اهذ في له حق وجود يثبت ما كتقديم ،612أعاله
 معرفة بإثبات أو ،عليها عتداءباال المدعى العالمة وتسجيل استخدام وقبل طويل وقت منذ سماال
 لغايات كان النطاق اسم هاستخدام أن أو ،النزاع محل نطاقه سمال المستهلكين أو هورمالج

 .613التجارية لعالمته مشابه أو مطابق قهنطا اسم أن أو االنتقاد مواقع مثل: ،مشروعة

يجب أن تفسر المصلحة المشروعة بشكل واسع وحسب ظروف كل قضية  ،وفي جميع الحاالت
فإن  ،النطاق اسموفي حال حدوث شك بشأن وجود مصلحة مشروعة لدى المشتكي في  ،على حدة

 .614ة من المشتكيهذا الشك يجب أن يفسر لمصلحة المدعى عليه وأن يتم رفض الشكوى المقدم

جراءات ولم تأخذ  بأي  ،(PANINAالنطاقات الفلسطينية ) أسماءعلى  االعتراضالئحة قواعد وا 
حيث جاءت خالية من أي نص يشير إلى ضرورة توافر الحقوق أو المصالح  ،من هذه الظروف

على  ،يةيترتب عليه نتائج سلب جوهريا   اوبرأي الباحث يعد هذا نقص .المشروعة لدى المدعى عليه
ويبدو أن الهيئة ومن خالل الرجوع لنص  ،أن هذا الشرط من أهم الشروط الواجب توافرها اعتبار

يجب على المشتكي إثباته إضافة إلى  ارئيس اوضعت شرط ،615( من ذات الالئحة3.3.2المادة )
 ،ء نيةالنطاق قد تم بسو  اسم استخدامأال وهو أن تسجيل أو  ،إثبات التطابق أو التشابه المضلل

بسوء النية الذي يعتبر األساس في تحديد  االهتمامأهمية لهذا الشرط بقدر  ةوعليه لم تعر الهيئة أي
 هل سينجح المشتكي في شكواه أم ال.

                                                           
612 See: The Alternative Dispute Resolution Procedure، Rights or legitimate interests، No. 12.   

رض أنها لم تستخدم في البداية على أ بمعنى ،مادية لم تكن عالمة Yahooالمشهورة  التجارية على سبيل المثال: العالمة 613
نما عرفت و الواقع كعالمة تجارية تقليدية ، : الوهدانيانظر ،النطاق الخاص بها على شبكة اإلنترنت شتهرت من خالل اسما، وا 

جع ؛ الزغبي، سامر محمد يوسف: مر333، صمرجع سابق؛ عبيدات، ابراهيم محمد: 324فهد أحمد فهد: مرجع سابق،ص
 .242، صمرجع سابق؛ حسين، صالح علي: 27، صسابق

 .332، صمرجع سابقنام، شريف محمد: غ 614 

 ( من هذه الالئحة.3.3.2المادة )نص انظر:  615
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" be.النطاقات المنتهية ب " أسماءتسجيل وأحكام شروط أخذت بها  ،والظروف المشار إليها أعاله
 .DNs Belgium616التي تديرها منظمة 

اسم النطاق على ع الثاني: أثر الطبيعة الوصفية للكلمات والمصطلحات المستخدمة في الفر 
 كتساب الحقوق أو المصالح المشروعةا

 تمتع إمكانية ومدى المشروعة المصالح أو الحقوق  تقييمها عند عتباراال بعين اإلدارية اللجان تأخذ
 اسم في المدرج المصطلح أو للكلمة صفيةالو  الطبيعة من ستفادةلال النية أوال: ،بها عليه المدعى
 ،المصطلح هذا أو الكلمة هذه في موسمعته خريناآل حقوق  من ستفادةلال ةالني وجود دون  النطاق

 بهدف نيته كانت إذا أما ،617سماال هذا في مشروعة مصلحة له تكون  عندئذ ،كذلك األمر كان فإذا
 من االستفادة ذلك بخالف أو المصطلح أو كلمةال هذه من مشروعةال غير أو عادلةال غير االستفادة
 مشروعة مصلحة أو حق أي عليه للمدعى يوفر لن ستخداماال هذا فإن ،خريناآل عالمة مع التشابه

 .618سماال هذا في

 كلمة من يتكون  الذي النطاق اسم استخدام في الحق عليه المدعى يملك المثال: سبيل على
"Apple" أجهزة أو الحاسوب أجهزة بيع لموقع وليس ،للتفاح الحقيقي وقعللم الكلمة هذه ستخدما إذا 

MP3 عالمة تحمل التي Apple619. 

 يتم أن ينبغي )التقييم( ذلك وكل ،620 التقييم لهذا خرآ كمعيار التجارية العالمة وشهرة حالة ثانيا:
 .621الشكوى  تقديم تاريخ في

                                                           
616 See: Art. )10.b.3( Of Terms and Conditions For Domain Name Registrations Under The 

“.be” Domain Operated by DNs Belgium. 
إلى أن تسجيل كلمات شائعة  ،(D2008 No. Case Wipo-0666اللجنة اإلدارية في القضية ذات الرقم ) توصلت 617
مباشرة  ارتباطو بط دعائية تكون واضحة ولها صلة أو للمواقع التي تنشر عليها روا ،نطاق لمواقع الدفع لكل نقرة أسماءك

 مصلحة مشروعة فيه. سماال هذاتجعل لمسجل  ،نطاق سمبالكلمات الشائعة والتي تعتمد على القيمة العامة ال

618 See: Wipo Case No. D2007-0267. 
 بسبب النطاق أسماء سجلت طالما أنه (،FA0406000285459) ذات الرقمتوصلت اللجنة اإلدارية في القضية  619

 السياسة بموجب به سموحم االستخدام هذا فإن تجارية، كعالمات قيمتها سببب وليس ،قاموسية كلمات هاباعتبار  اجاذبيته
 الموحدة.
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 أن ،األمريكية المتحدة ياتالوال من عليهم المدعى ،الخصوص وجه وعلى همبعض يحتج وقد
 التعديل ينص حيث ،األمريكي للدستور األول التعديل بموجب محمي الوصفي المصطلح استخدام
 يكون  قد أنه الرغم وعلى ،التعبير حرية من يحد قانون  أي الكونجرس يسن أن يجوز ال أنه ،األول
 غير بموقع يتعلق فيما يالوصف المصطلح عليه المدعى ستخدما حال في القوة بعض الحجة لهذه

 الحماية أن اإلدارية اللجان تجد ذلك مع لكن ،الوصفي بالمصطلح صلة له محتوى  مع تجاري 
 التعبير حرية على قيود توضع أن ويجوز ،مطلقة ليست األمريكي للدستور األول التعديل بموجب
 .622الدستور نتهاكا دون  التجاري 

 مصطلحات استخدام في أعاله المذكورة (c.4) المادة لنص وفقا المشروعة المصلحة تتوافر وحتى
 عليه المدعى يعمل .3 623أن يجب ،تجاري  بشكل تستخدم لمواقع نطاق أسماءك وصفية أو عامة

 .3 اإلعالنية الروابط لعرض هااستخدام و/أو النطاق أسماء بيع وا عادة تسجيل مجال في نتظاماب
 مع مضلل بشكل تتشابه أو تتطابق نطاق اءأسم استخدامو  تسجيل تجنب عليه المدعى محاولة

 عبارة أو قاموسية كلمة هو المعني النطاق اسم .2 624النية حسنوا خرون اآل يملكها التي العالمات
 المشهورة التجارية العالمة مع مضلل بشكل يتشابه أو النطاق اسم يتطابق ال .4 عامة أو وصفية

 بعالمة معرفة ولديه بينة على كان ليهع المدعى أن على دليل يوجد ال .2 625المميزة أو
 .626المشتكي

                                                           
 
620 See: WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions، Second Edition 

("WIPO Overview 2.0"), 2011 World Intellectual Property Organization, Question 2.2,  

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/#12, (visited on July 27 2015). 
621  See: Wipo Case No. D2009-0601. 
622  See: Wipo Case No. D2010-0490. 
623  See: Wipo Case No. D2006-0964. 

 النطاق اسم عرضإلى أن   )D2000 No. Case WIPO-0770) ذات الرقمتوصلت اللجنة اإلدارية في القضية  624
  .التجارية العالمة مع مطابقته بسبب النطاق اسم ختيارا تم نهأ لىإ دلةاأل تشر لم لكن ،امشروع اتجاري انشاط كان ،للبيع

 من ن تتكو  التي النطاق أسماء بيع نأ إلى  )FA050900055991) ذات الرقمتوصلت اللجنة اإلدارية في القضية  625
 األسماء كانت ما متى قلاأل وعلى ،القبيل هذا من النطاق أسماء في مشروعة مصلحة تمثل ،عامة وأ وصفية مصطلحات

 .المشهورة وأ المميزة العالمات مع مضلل بشكل شابهةم وأ طابقةم غير

 من تعتبر نطاق،ال أسماء مضاربةإلى أن  ،)FA04(0800031356 ذات الرقمتوصلت اللجنة اإلدارية في القضية  626
 التجارية. المشتكي بعالمة يعلم كان عليه المدعى أن تثبت التي األدلة تتوافر لم إذا المشروعة؛ جاريةتال عمالاأل

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/#12
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 النطاق اسم في المشروعة المصالح أو الحقوق  التجاري  الوكيل أو التاجر كتسابا الثالث: الفرع

 خدمات أو لمنتجات التجاري  الوكيل أو التاجر تخاذا إمكانية مدى عن اإلدارية اللجان تساءلت
 تم إذا ،سماال هذا في المشروعة المصلحة كتسابها اليوبالت ،نطاق اسمك عالمته ،العالمة صاحب
 عليه؟ المتنازع النطاق اسم خالل من اإلنترنت شبكة على الخدمات أو المنتجات هذه عرض

 أن يمكن التي المشروعة المصلحة تقييم كيفية حول وتساءلت ،المسألة هذه اإلدارية اللجان عالجت
 أو منتجات لعرض نطاق اسم العالمة من تخذا حال في التجاري  الوكيل أو رجالتا هذا بها يدعي

النطاقات  أسماء( من تقرير سياسات c.i.4فبالرجوع لنص المادة ) ،العالمة هذه صاحب خدمات
ستخدم أو قام اقد  النطاق أنه سم"أن يثبت المسجل ال فإنها تنص على ،المتنازع عليها الرسمي

النطاق فيما يتعلق بحسن النية في عرض  سمل المماث اسمأو  سمهذا اال ستخدامبالتحضير ال
 ،إذا قبل الشروع في الشكوى  االنطاق يكون مشروع اسم استخدامأن  ،بمعنى ،السلع أو الخدمات"

النطاق فيما يتعلق بعرض السلع أو  سمالمماثل ال سمالنطاق أو اال اسمستخدم المدعى عليه ا
كتاجر أو موزع  افيما إذا كان المدعى عليه معتمدال تتعلق  ،والمشكلة هنا ،الخدمات بحسن النية

نما يتعلق األمر فيما إذا يعتبر عرضه للسلع أو الخدمات بحسن  ،تجاري لدى صاحب العالمة وا 
 .627نية

 هذا يمتلك بالفعل كان إذا ما تحديد خاللها من يمكن مبادئ عدة اإلدارية اللجان وضعت فقد
 مسمى المبادئ هذه على أطلق وقد ،سماال هذا في ةمشروع مصلحة التجاري  الوكيل أو التاجر
. يجب أن يعرض المدعى عليه بالفعل 3والتي يمكن إجمالها بالتالي:  ،"OKIDATA "مبادئ

النطاق  اسم. يجب أن يستخدم المدعى عليه موقع 3 ؛628المنتجات أو الخدمات موضوع النزاع
يمكن  ،وبخالف ذلك ،العالمة اسممل لبيع المنتجات أو الخدمات التي تح ،المتنازع عليه فقط

. يجب أن يكشف 2 ؛629خرى أالعالمة إلغراء مستخدمي شبكة اإلنترنت وتحويلهم لسلع  استخدام
                                                           

627 See: Wipo Case No. D2001-0903. 
، بفشل المدعى عليه في إثبات )WIPO Case No. D2000-1306( ذات الرقمحكمت اللجنة اإلدارية في القضية  628
 .طاق فيما يتعلق بالعرض حسن النية للمنتجات أو الخدمات على موقع هذا االسمالن داداته الستخدام اسمستعا

نطاق لها  أسماء، أن استخدام )WIPO Case No. D2000-1774( ذات الرقمحكمت اللجنة اإلدارية في القضية  629
 .اوعمشر  الك استخداموكاميرات منافسة ال يعتبر ذ Nikonلبيع كاميرات  Nikonعالقة بعالمة 
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وال يجوز على سبيل المثال: أن يشير  ،النطاق بمالك العالمة اسمالموقع بدقة عن عالقة مسجل 
 ،ع هو الموقع الرسمي لمالك العالمةالمدعى عليه بشكل كاذب أنه مالك العالمة و/أو أن هذا الموق

هو فقط أحد تجار أو وكالء المبيعات أو موزعين تابعين لصاحب  ،إذا كان المدعى عليه في الواقع
وبالتالي  ،النطاق أسماءحتكار السوق في كل ا. يجب أن ال يحاول المدعى عليه 4 ؛630العالمة

 .631اقالنط اسمحرمان صاحب العالمة من عكس عالمته الخاصة في 

نما تتالءم أيضا مع مبادئ اال ،وال تتالءم هذه المبادئ فقط مع السياسة الموحدة العادل  ستخداموا 
هل يوجد  ،وغالبا ما يتم النظر ،632المشروع المعترف به والمطبق بموجب قانون العالمات التجارية

تخذت ا حيث ،اسم نطاقعالمته ك استخدامترخيص من قبل صاحب العالمة يسمح للمدعى عليه 
أنه بدون وجود تفويض صريح من مالك  ،من اللجان اإلدارية وجهة النظر التي تقضي عدد قليال
فإن الحق إلعادة بيع أو توزيع منتجات صاحب العالمة ال ينشئ أي حق في إدراج  ،العالمة

نطاق مطابق أو مشابه بشكل  اسم استخدامالنطاق موضوع النزاع أو  اسمعالمة المشتكي في 
 .633ل مع عالمة المشتكيمضل

                                                           
عرض حسن  عدم وجود إلى )WIPO Case No. D2001-0211(، ذات الرقمتوصلت اللجة اإلدارية في القضية  630

 تنويه أو تحذيرشعار المشتكي ويفتقر ألي رسالة  موقع اسم النطاق المتنازع عليه،ستخدم اأو الخدمات، حيث  للمنتجاتالنية 
للمشتكي؛ ن هذا الموقع هو الموقع الرسمي المدعى عليه أشار ، بل على العكس من ذلك، أالرسمي للمشتكيالموقع  بأنه ليس

حسن النية  ، لعدم وجود استخدامWIPO Case No. D2001-0344)كما توصلت اللجنة اإلدارية في القضية ذات الرقم )
كما وتوصلت اللجنة اإلدارية في القضية ؛ نه الشركة المصنعة لمنتجات المشتكيألى عليه أشار إن المدعى ؛ ألالنطاق السم

للمنتجات أو الخدمات على موقع اسم  عرض حسن النية، لعدم وجود (WIPO Case No. D2000-1201)ذات الرقم 
بشكل غير صحيح على اعتبار أنه < quaifeusa.comالنطاق > إلى اسمشار ألن المدعى عليه قد أ ،النطاق المتنازع عليه
مراسالت المدعى عليه المخادعة  ذلك، إلىإضافة  ،Quaife and an English company شركةل يعكس الموقع الرسمي

 .ستنتاج عدم وجود مصلحة مشروعةامع العمالء المستفسرين تدعم 

ن يكون ، أنه من غير المحتمل أ)WIPO Case No. D2000-1525)رقم ذات الجنة اإلدارية في القضية لتوصلت ال 631
 العالمة.على الواردة العديد من المتغيرات  من استخدام خرينتجات المشتكي مصلحة مشروعة في منع اآللمن للموزع الوحيد

632 See: Wipo Case No. D2010-0211. 
لم يكن للمدعى عليه أي أنه  ،) .D2009Wipo Case No-(095رقم ذات التوصلت اللجنة اإلدارية في القضية  633

و وجود موضوع أي اتفاقية بين األطراف أ ألنها لم تكن صراحة ؛طاق المتنازع عليهاالن حقوق أو مصالح مشروعة في أسماء
 ذات الرقمتوصلت اللجنة اإلدارية في القضية ؛ كما النطاق م يقبل تسجيل أسماءوأن المشتكي ل باستخدامها،أي ترخيص 

(WIPO Case No. D2000-0113،) ارية للسماح بإعادة بيع منتجات العالمة التج الستخدامالضمانات الالزمة أن  إلى
 المنحه حقوقوبالتأكيد ال تكفي  ،ملكية في عالمات المشتكي التجارية المنح المدعى عليه حقوق بحد ذاتها ال تكفي ،المشتكي



213 

 

 634نية بسو  هاستخدامو  النطاق اسم تسجيلالمطلب الثالث: 

لكن  ،يعتبر شرط سوء النية من أهم الشروط التي يعتمد عليها في إصدار حكم لمصلحة المشتكي
إذ  ،يجب إثبات شرط التطابق أو التشابه المضلل وشرط الحقوق أو المصالح المشروعة ،في البداية

يترتب على ذلك عدم النظر في هذا ؛ ي إثبات الشرطين المذكورين أعالهتكي فأن فشل المش
 الشرط.

الظروف الواجب توافرها إلثبات سوء النية من جانب  ،يتطلب دراسة مسألتين ،ودراسة هذا المطلب
 وموقف اللجان اإلدارية بشأن وقت توافر سوء النية. ،المدعى عليه

 ها إلثبات سو  النية من جانب المدعى عليهالفرع األول: الظروف الواجب توافر 

نما يكفي أن تكون هناك عالمة وقت تسجيل  ،شرط سوء النية ال يتطلب أن تكون العالمة مسجلة وا 
 . 635كانت مسجلة أم غير مسجلةأالنطاق بغض النظر سواء  اسم

وف التي على مجموعة من الظر  ،النطاقات المتنازع عليها الرسمي أسماءوقد نص تقرير سياسات 
حيث جاءت هذه  ،636النطاق قد تم بسوء نية اسم استخداميمكن من خاللها إثبات أن تسجيل و 

وهي ذات الظروف التي أخذت بها الئحة قواعد  ،637الظروف على سبيل المثال ال الحصر
                                                           

 

 ، أنه(FA0009000095424) ذات الرقمتوصلت اللجنة اإلدارية في القضية نطاق؛ كما  أسماءهذه العالمات ك الستخدام
 مصلحة مشروعة أو حقوق لكن لم تكن لديه  ،له ببيع منتجات المشتكي ان المدعى عليه كان مرخصأم من حقيقة على الرغ
 beachesresorts.com).) النطاق اسملتسجيل 

 المتنازع عليها الرسمي. اتالنطاق أسماءمن تقرير سياسات  (ii4.a.i)نص المادة : انظر 634

 من هذه الرسالة. 404-222ق ، انظر: توثيالمسألةللتفصيل حول هذه  635

من تقرير سياسات أسماء النطاقات المتنازع عليها الرسمي، وسوف يتم توضيحها  (b.4هذه الظروف نصت عليها المادة ) 636
 الحقا بشكل مفصل.

( من شروط وأحكام تسجيل b.2.10بأن المادة ) ،(.Cepani No 44330ذكرت اللجنة اإلدارية في القضية ذات الرقم ) 637
إذا وجدت  ،ظروف معينةعلى تنص بدون تحديد  ،DNs Belgium" التي تديرها منظمة be.النطاقات المنتهية ب " ماءأس

نما تهدف  ،على سبيل الحصر ضمنها، لم تأت حيث أن الظروف المدرجة ،بسوء نية و االستخدامتعتبر أدلة على التسجيل أ وا 
 Cepaniأيضا اللجنة اإلدارية في القضية ذات الرقم  وهذا ما أكدته ؛لمجرد مساعدة األطراف في إثبات قوة وضعف موقفهم

No. 44236))، ( 10أن الظروف الواردة في المادة.b.2 من شروط وأحكام تسجيل )النطاقات المنتهية ب " أسماء.be "
في ذلك القرائن حيث يمكن إثبات سوء النية بكل الوسائل بما  ،ليست جامعة مانعة ، DNs Belgiumالتي تديرها منظمة
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جراءات  وشروط وأحكام تسجيل  ،638(PANINAالنطاقات الفلسطينية ) أسماءعلى  االعتراضوا 
على الرغم أن هذه  ،DNs Belgium 639" التي تديرها منظمةbe.المنتهية ب "النطاقات  أسماء

على تلك التي نص عليها تقرير  ا( إضافي)عامال اأضافت ظرف DNs Belgium)األخيرة )
 سماءأو أكثر من األ اأال هو أن المدعى عليه سجل واحد ،النطاقات سالف الذكر أسماءسياسات 

مكن إثباته أو إقامة الدليل على وجوده بين المدعى عليه الشخصية بدون وجود رابط واضح ي
 : 641وهذه الظروف هي ،640النطاق المسجلة أسماءو 

I.  ا لغرض البيع اسمكتسب اسجل أو النطاق أساس 
النطاق إلى  اسمأو التأجير أو نقل تسجيل  642

ي المشتكي الذي يعد صاحب العالمة التجارية أو عالمة الخدمة أو إلى أحد منافسي المشتك
 اسمالنطاق والتي ترتبط مباشرة  ب اسممقابل تعويض مالي ذي قيمة كبيرة تزيد عن تكاليف تسجيل 

 أو ،643النطاق

                                                           
 

كما ذكرت اللجنة اإلدارية في القضية ذات الرقم  ؛وغيرها من األدلة التي تثبت بدرجة معقولة من اليقين وجود سوء النية
((Wipo Case No. D2009-1545، سيء النية المنصوص عليها في المادة  ستخدامل واالياألمثلة على التسج أن
((4.b.iii  ليس المقصود فيها أن تكون شاملة لكل الظروف التي ،نطاقات المتنازع عليها الرسميال أسماءمن تقرير سياسات 

في هذه المنازعات على  اإلداريةمن المهم أن تقرر اللجنة  ،مع ذلك ،من خاللها يمكن العثور على سوء النية من هذا القبيل
سترداد الحق اسة الموحدة الوسيلة القانونية اليحيث توفر الس ،أساس وباالعتماد على النطاق الضيق جدا للسياسة الموحدة

 ه بسوء نية".استخدامالنطاق "سجل ويتم  اسمأن  ،المشتكي فيها في الحاالت التي يثبت ،فقط

جراءات 3/2: نص المادة )انظر 638  النطاقات الفلسطينية. أسماءعلى  االعتراض( من الئحة قواعد وا 
639 See: Art. )10.2( Of Terms and Conditions For Domain Name Registrations Under The “.be” 

Domain Operated by DNs Belgium. 
640 See: Art. )10.2.5( Of Terms and Conditions For Domain Name Registrations Under The 

“.be” Domain Operated by DNs Belgium. 

أنه من المستبعد جدا أن يحتاج  ،(.44330Cepani Noالرقم ) توصلت اللجنة اإلدارية في القضية ذات ،وفي هذا السياق
النطاق  اسمالمدرج في  سم" وأن االbe.النطاق المنتهي ب " اسم ،ألمانياالنطاق الموجود في  اسمصاحب 

www.Mathieu.be،  فإنه يالحظ عدم وجود أي  ،النطاق سمومن الوهلة األولى عند النظر ال ،عائلة المشتكي اسمهو
 .سمالنطاق وهذا اال اسمارتباط أو صلة بين صاحب 

 ( من تقرير سياسات أسماء النطاقات المتنازع عليه الرسمي.b.4المادة ) انظر: نص 641

م ، ويجب ردع من يقو يمثل قرصنة الكترونية ،النطاق للبيع يعتبر القضاء في أغلب دول العالم، أن مجرد عرض اسم 642
به من أجل االستفادة من الربح الناتج عن المتاجرة باسم النطاق، من يقوم نية ن هذا التصرف يكشف عن سوء بذلك، حيث أ

 .322انظر: مطر، عصام عبد الفتاح: مرجع سابق، ص

 اسم ير فقط لرسوم تسجيلال يش تجاوز المبلغ كلفة التسجيل،فإن  ،عمال مشروعةفي حال سجل اسم النطاق لممارسة أ  643
نما يمتد ذلك ويعتبر ذلك أمر مشروع، وهذا بخالف  لموقع، اإلعالنات، التسويق،ليشمل مسائل مثل تطوير ا ،النطاق وا 

http://www.mathieu.be/
http://www.mathieu.be/
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II.  اسمالعالمة في  استخدامالنطاق لمنع مالك العالمة التجارية أو عالمة الخدمة من  اسمسجل 
 أو ،645، شريطة تورط المدعى عليه في مثل هذا النمط من السلوك644نطاق مماثل

III. بغرض تعطيل أعمال أحد المنافسين ا  النطاق أساس اسمل سج. 

 ،الرسمي عليها المتنازع النطاقات أسماء سياسات تقرير من (b.iii.4) المادة وتعرف تحدد لم   
 يشمله ما تحدد ولم كما ،المشتكي منافس أم النطاق اسم مالك منافس هو هل ،المنافس هو من

                                                           
 

تسجيل اسم النطاق ألغراض غير مشروعة، كأن يتم عرض اسم النطاق للبيع بمبلغ يتجاوز كلفة تسجيله، سواء كان هذا 
(،  04200ADR.euن أجل تحقيق مكاسب تجارية، انظر: القضية ذات الرقم)العرض لمالك العالمة أو أحد منافسيه وذلك م

إلى أن عرض اسم النطاق للبيع على صفحة موقع  (،ADR.eu 04727كما توصلت اللجنة اإلدارية في القضية ذات الرقم )
رسال طلب للمشتكي لشراء اسم النطاق بمبلغ ) قة بتكاليف تسجيل اسم ، ليس له عال)222.222اسم النطاق المتنازع عليه، وا 

نما يثبت بشكل واضح أن المدعى عليه حصل على اسم النطاق لغرض بيعه للمشتكي؛ كما توصلت اللجنة اإلدارية  النطاق وا 
( وعرضه للبيع Parking site(، إلى أن ربط اسم النطاق بصفحة متوقفة ).44344Cepani No) في القضية ذات الرقم

ة المدعى عليه األولى واألخيرة في تسجيل أو استخدام اسم النطاق المتنازع عليه، هي عرضه يورو، يثبت أن ني 840بمبلغ 
 للبيع بهدف تحقيق الربح.

دليل  هو ،هيل اسم النطاق دون استخدامتسج أن (،.44334Cepani Noذات الرقم ) توصلت اللجنة اإلدارية في القضية 644
كس عالمته في اسم النطاق المماثل؛ كما توصلت اللجنة اإلدارية في ن ععلى وجود نية لدى المدعى عليه لمنع المشتكي م

 أسماءحتكار كل افي (، على الرغم أن المشتكي ال يملك الحق Wipo Case No. D2003-0598القضية ذات الرقم )
ن يكون أيجب  ،كمع ذل ،سبانيةمدريد اإلالتي ستحصل في مدينة  3033ولمبية لسنة األالنطاق التي لها عالقة باأللعاب 
مدريد  دوري كثر وضوحا لتمثيل األهو  (madrid2012)النطاق من المستوى الثاني  اسمالمدعى عليه على بينة وعلم بأن 

ذا كان ينبغي  ،3033لأللعاب االولمبية لسنة  ولمبية لسنة األعاب األلن تنتخب مدريد لتكون المدينة المستضيفة لتمثل أوا 
ومنع المشتكي  النطاق ألغراض الحجب اسمالمدعى عليه سجل لنتيجة، أن  سيؤدي باالعتبارئق أخذ هذه الحقافإن  ،3033

 النطاق بسوء نية وفقا للسياسة الموحدة. اسمن المدعى عليه سجل اإلدارية أتجد اللجنة  ،وعليه ،من تسجيله

األدلة الحقيقية المماثلة حول  أن ،(Wipo Case No. D2005-0643توصلت اللجنة اإلدارية في القضية ذات الرقم ) 645
يجب أن ينظر إليها بدرجة عالية من التدقيق والتمعن؛ كما توصلت اللجنة اإلدارية في  ،طبيعة "نمط هذا السلوك" المزعوم

ال يصل  ،النطاق في نفس النزاع أسماءمن  اثنينأن تسجيل  ،(Wipo Case No. D2000-0010القضية ذات الرقم )
-Wipo Case No. D2001كما توصلت اللجنة اإلدارية في القضية ذات الرقم ) ؛نمط من السلوكلدرجة وجود هذا ال

تنازع عليها النطاقات الم أسماء( من تقرير سياسات b.2.4أن نمط هذا السلوك على النحو المبين في المادة ) ،(0046
نطاق يتعلق بعالمة المشتكي  اسم 32جيل وتس ،نطاق متعددة توجه ضد مشتكين متعددين أسماءعلى  ةالرسمي، ينطوي عاد
فإنها تنطوي بوضوح على نمط من هذا السلوك  ،أو كلمات عامة ،المؤشرات الجغرافية ،المنتجات ،وسلسلة من الخدمات
النطاق المماثلة؛ كما توصلت اللجنة اإلدارية في القضية  أسماءوبالتالي منعه من عكس عالمته في  ،الموجه ضد المشتكي

النطاق المتنازع  أسماءأن تصرف المدعى عليه مرارا وتكرارا بتسجيل  ،(Wipo Case No. D2003-0598رقم )ذات ال
النطاق بسوء نية وفقا للسياسة  اسم استخداموهذا دليل على تسجيل و  ،يعتبر أنه متورط في نمط سلوك من هذا القبيل ،عليها

 الموحدة.
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 الشخص يجريها التي األعمال إلى ،المادة هذه في إشارة أي دتوج ال حيث ،المنافس" "أعمال تعبير
 .646مشروعة مكاسب لتحقيق تهدف تجارية أعماال تعتبر حتى

كيفية التوسع في تفسير عبارة "تعطيل أعمال  بشأن اإلدارية اللجان صفوف في نقساما حدث وقد
 بشكل يفسر أن يجب ""األعمال تعبيربأن  ،حيث ذهبت بعض اللجان اإلدارية للقول ،المنافس"
 وفيما ،هاوتوريد الخدمات أو المنتجات بعض بتزويد المتعلقة النشاطات لتغطية مقيد غير تحرري 
 على المصطلح هذا يقرأ أن يجب "المنافس" كلمة وبخصوص ،كتسابهاا يتم قد سمعة بأي يتعلق
 يقوم التي لشخصا هو "منافس" لكلمة الطبيعي والمعنى ،النطاق اسم مالك بمنافس يتعلق أنه

 معنى بأي تطالب أو تعني ال ،أعاله المادة وسياق ،الغير ويعارض يناقض بما يتصرف أو بأعمال
 .647تجاري  منافس أو للشركة منافس مثل مقيد

هو  تقضي بأن المنافس في هذا السياق ،من اللجان اإلدارية بوجهة نظر مخالفة رآخوأخذ جانب 
 ،يدخل في منافسة مع المشتكي لتقديم السلع أو الخدمات ي الذيعتبار الشخص الطبيعي أو اال

ي لديه مصلحة متعارضة مع تلك التي لصاحب اعتبار وليس مجرد أي شخص طبيعي أو 
 .648العالمة

                                                           
646  See: Wipo Case No. D2000-0279 ؛Wipo Case No. D2000-1772. 

 اللجان نظرتها يالت السابقة القضايا من أي وال ،النية بسوء المقصود ما وتحدد تعرف لم الموحدة السياسة أن ،وأضافت 647
 يرتفس أعاله المادة تفسير تم حال وفي ،النية لسوء محدد تعريف وضع وأ لتحديد سعت األيكان إجراءات بموجب اإلدارية
 أحرز قد نية بسوء النطاق اسم واستخدام تسجيل شرط أن استنتاج سيتم فإنه شكواه، في المشتكي به دلىأ لما كنتيجة واسع
 األساسي والغرض المشتكي، أنشطة تعطيل غرض يحقق الحقيقة، في نطاقال السم الفعلي االستخدام وأن الواقع، أرض على

 عن معلومات على للحصول الساعيين باألشخاص ارلإلضر  هو ،النزاع موضوع النطاق أسماء اختيار في عليه للمدعى
 حرجة نظر لوجهات عرضة المشتكي يكون  ،وبالتالي ،عليه المدعى موقع من ستخالصهاا يمكن والتي المشتكي أنشطة
 تشكل طاقالن سماءأل هواستخدام المستمرة وملكيته عليه المدعى نظر وجهات نأ يفترضون  للموقع الزوار وأن رضة،ومعا
 وجدوا وأ وصلوا قد أنهم التوقع لألشخاص يمكن حيث المشتكي، نظر ووجهات معلومات على للحصول الزائر اممأ عائق
 ،للمشتكي منافس عليه المدعى من يجعل ؛للمشتكي عليه المدعى نتقادا مجرد أن نظرها، وجهة وملخص شتكي،الم موقع
 .(D2000 No. Case ipoW-0279) رقمال ذات القضية انظر: الرأي هذا حول التفصيل من للمزيد

وهذا الرأي أكدته  (،Wipo Case No. D2004-0014) رقمذات الالقضية  انظر:للمزيد من التفصيل حول هذا الرأي  648
ألن  ؛دعاء المشتكيات بعدم قبول محك (، حيثWipo Case No. D2001-0467) رقمذات الاللجنة اإلدارية في القضية 
ي شخص يتصرف ألكن  ،عمال والحرف التجاريةالتجاريين أو منافسي األ يشمل فقط المنافسين التعريف الواسع "للمنافس" ال
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ي عتبار ويؤيد الباحث وجهة نظر اللجان اإلدارية التي تؤكد أن المنافس هو الشخص الطبيعي أو اال
نتقاد المشتكي اأما  ،و الخدماتديم وعرض المنتجات أالذي يدخل في منافسة مع المشتكي لتق

 يخرج من نطاق مفهوم "المنافسة".ف

قضية  ،ومن القضايا التي نظرتها اللجان اإلدارية بخصوص "تعطيل أعمال المنافس"
(www.tdr.be) 649،  المدعى  لاستغالإلى أن  ،توصلت اللجنة اإلدارية في هذه القضيةحيث

يهدف أصال لتعطيل أعمال  ،النطاق الخاص به اسمعليه خطأ المشتكي في إعادة تسجيل 
 المشتكي.

النطاق  اسمإلى أن مسجل  ،650(www.duratherm.beوقد توصلت اللجنة اإلدارية في قضية )
كان يجب عليه العلم بذلك؛ نظرا لحقيقة أن ( أو durathermعالمة ) استخدامكان يعلم بوجود و 

وألن كال الطرفين  ،أنشطته تدخل في نفس القطاع والدول التي يمارس فيها المشتكي نشاطاته
يهدف بشكل أساسي  ،النطاق سمفإن تسجيل المدعى عليه ال ،يقدمان نفس المنتجات والخدمات

 لتعطيل أعمال المنافسين.

 استخدامإلى أن  ،توصلت اللجنة اإلدارية ،651(estappes.be-www.ardennedوفي قضية )   
إلدارة موقع يحتوي على روابط دعائية لمنافسين بشكل مباشر للمشتكي  ،النطاق المتنازع عليه اسم

 ى عليه.يشكل ذلك دليل على سوء نية المدع ،مع وجود قصد ونية لتعطيل أعمال المشتكي

IV.  ا من خالل أو، إذا النطاق جذب مستخدمي اإلنترنت  اسم استخدامحاول المدعى عليه عمد 
لموقعه اإللكتروني أو غيره من المواقع على شبكة اإلنترنت، لتحقيق مكاسب تجارية، عن 

التضليل مع عالمة المشتكي فيما يخص المصدر، أو الرعاية، أو  احتمالطريق خلق 

                                                           
 

بأن  (،FA0006000095082) رقمال ذات القضية في اإلدارية اللجنة أيضا أكدته ما وهذا ؛ينر خاآل معبشكل يتعارض 
 المشتكي. نتقادال نه نشر موقع الكتروني غير تجاري يه لم يكن منافسا للمشتكي لمجرد أالمدعى عل

649 See: Cepani No. 22624 . 
650 See: Cepani No. 22612.  
651 See: Cepani No. 44229. 

http://www.tdr.be/
http://www.duratherm.be/
http://www.ardenned-estappes.be/
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نطاقه أو الموافقة من قبل منتج خاص به أو  اسميد من موقع المشتكي أو االرتباط، أو تأي
 .652خدمة على موقع الويب

النطاق على  اسم استخدامال تناقش  ،األولى المذكورة أعاله ةالعوامل الثالث أن ،هنا يالحظ
نما تركز على الحالة النفسية للمسجل في الوقت الذي سجل فيه  ،اإلطالق ع النطاق موضو  اسموا 
 ،ا من تاريخ تسجيلهاعتبار  ،النطاق اسم استخداميركز بالكامل على ف ،أما العامل الرابع ،النقاش

حيث يمكن أن يحدث التسجيل سيء النية في هذه  ،حالة المسجل النفسية عتباردون األخذ باال
لنظر بدون ا ،تجار به على حساب سمعة صاحب العالمةلالالنطاق الحقا  اسمستخدم اإذا  ،الحالة

 .653ستخدم فقط بشكل سلبياالنطاق موضوع النقاش لم يستخدم أو  اسملحقيقة أن 

 الفرع الثاني: موقف اللجان اإلدارية بشأن وقت توافر سو  النية

هل يجب أن تتوافر سوء النية وقت ف ،اللجان اإلدارية أربكتمن المسائل التي  وقت توافر سوء النية
  أم في كال الحالتين على حد سواء؟ سمهذا اال ماستخداالنطاق أم وقت  اسمتسجيل 

 أن ،تقول التي النظر بوجهة منها جانب أخذ فقد ،ختلفت اللجان اإلدارية بشأن هذه المسألةالقد 
 النظر وجهة وركزت ،ذلك وبعد النطاق اسم تسجيل وقت سواء حد على يتوافر أن يجب النية سوء
 وما عليها المعتدى التجارية العالمات أصحاب لدى المتاح التعويض نطاق مدى حالة على ،هذه
يتمثل منطقهم و  ،التسجيل بعد ذلك في الحق يسقط التسجيل وقت النية سوء إثبات عدم كان إذا

                                                           
ستخدم اسم النطاق ا(، إلى أن المدعى عليه سجل و ADREU 300372ذات الرقم )توصلت اللجنة اإلدارية في القضية  652

وأن المدعى عليه حاول تحويل  ،النطاق اسم هي العنصر األكثر تمييز في ECCOأن عالمة  بسوء نية على اعتبار
ستغالل الشهرة امة المشتكي المشهورة، كما قام بحتمال التضليل مع عالا، من خالل خلق اإلنترنت لموقعهشبكة مستخدمي 

في  كما توصلت اللجنة اإلدارية المنتجات التي توضع عليها عالمات تجارية مملوكة لمنافسين؛المرتبطة بتلك العالمة لبيع 
 ،النطاق الذي يدرج عالمة المشتكي بكاملها مجدي السمال(، إلى أن االستخدام غير ADREU 300842ذات الرقم )القضية 

جذب مستخدمي النطاق مع وجود نية لديه لتحقيق مكاسب تجارية من خالل  أن المدعى عليه ربما سجل اسم إلىير يش
ذات الرقم كما توصلت اللجنة اإلدارية في القضية  ؛مع عالمة المشتكي حتمال التضليلاعتماد على اإلنترنت لموقعه، باال

(300822 ADREU ،)وال  اعام انظرا للصفة المميزة لعالمة المشتكي التجارية التي ال تشكل مصطلح ،لنتيجة مفادها
لديه  وجود معرفة كافيةالنطاق مع  ، أن المدعى عليه سجل اسمستنتاج بشكل معقولدالالت عامة، فإنه يمكن اال اذ الحمصط

من خالل  وذلك لموقعه، ستخدمها بهدف تضليل وتحويل حركة المرور على شبكة اإلنترنتابعالمة المشتكي المميزة، وأنه 
 حتيال لإلضرار بعمالء المشتكي.رتكاب عمليات االنتحال شخصية المشتكي الا

653 See: Wipo Case No. D2000-0003. 
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لية عادلة وفعالة لمالكي العالمات التجارية آهو توفير  ،من السياسة الموحدة أن القصد ،بالقول
 ؛هم في عالماتهم التجاريةحقوق تنتهكت التي عادل في الحاالللحصول على تعويض منصف و 

وال يبدو أن يكون هناك أي سبب منطقي أو من  ،النطاق سيئة النية أسماءكنتيجة ألنشطة مسجلي 
لماذا ينبغي أن يقتصر إتاحة التعويض المنصف على الحاالت التي تكون فيها سوء  ،حيث المبدأ

وأن الحد من التعويض المنصف لمالكي  ،النطاق اسمالنية متوافرة فقط وقت الحصول على 
عتداء سيعني أنه حتى اال ،ج ال معنى لهاالعالمات التجارية بالطريقة التي من شأنها أن تؤدي لنتائ

سيء النية بشكل  ستخداموالتعسف األكثر ضررا على العالمة التجارية من خالل منح الحق لال
 ،في من التعويض بموجب السياسة الموحدةالنطاق الذي من شأنه أن يكون مع اسمفاضح لمسجل 

 .654النطاق اسمطالما أنه لم يتصرف بسوء نية عندما حصل على 

 إثبات ،الشكوى  لنجاح شترطتا لكنها ،أعاله النظر وجهة بذات ى أخر  إدارية لجان أخذت ،حين في
عنى الم بأن ،منطقها ويتمثل ،مرة ألول النطاق اسم عليه المدعى تسجيل وقت في النية سوء

يثبت  ،ه بسوء نية"استخدامالنطاق و  اسمالمألوف أو المعنى البسيط والصريح لعبارة "قد تم تسجيل 
النطاق بسوء نية من قبل  اسم استخدامأنه يجب على المشتكي إثبات تسجيل و  ،بشكل صريح
وبالتالي من الواضح  ،حرف العطف "و" يشكل رابط وليس فاصل استخداموأن  ،المدعى عليه

يعتبر  ،أن التسجيل األولي بسوء نية من قبل المدعى عليه ،ل ال لبس فيه على اإلطالقوبشك
أن معنى المادة  ،ويتمثل منطقها بالقول ،لنجاح الشكوى بموجب السياسة الموحدة اأساسي اشرط

4.a.iii )وأن  ،من السياسة الموحدة ال يزال بعيدا عن المعنى الصريح والبديهي )الواضح بذاته

                                                           
 التعسفي صار، أن يمنح الضوء األخضر لمسجلي أسماء النطاق حسني النية لالستخدامختاوأضافت، من شأن ذلك ب 654

ساس لنجاح ن أي استخدام سيء النية ال يمكن أن يوفر األبأوأن يكونوا على ثقة  ،النطاق الخاص بهم الالحق ألسماء
النطاق المتنازع عليه بشكل  به اسمة الموحدة، وأضافت، أنه في بعض الظروف عندما يتطابق أو يتشاالشكوى بموجب السياس

مصالح مشروعة في اسم النطاق، سيكون  والتجارية، وال يملك المدعى عليه أي حقوق أمضلل مع عالمة المشتكي 
، b.4.4في المادة  وتصف السياسة الموحدة ،سترداد حقهالمنح المشتكي الحق في  ياكاف دليال وحدهاالستخدام سيء النية 

عند النظر اإلدارية  خرى لهذه الظروف قد يتم العثور عليها من قبل اللجنةعلى هذه الظروف، واألمثلة األ واحدة من األمثلة
ذات الرقم القضية ع وقائع وحقائق القضية الموجودة أمامها، للمزيد من التفصيل حول وجهة النظر هذه، انظر: في جمي

(WIPO Case No. D2009-1278.) 
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دارية التي تنظر منازعات وب لها من اللجان اإلى الواضح والمألوف لكلماتها هو المعنى المنسالمعن
 .655النطاق أسماء

 وقت النية سوء توافر عدم أن ،تقول التي النظر بوجهة اإلدارية اللجان من خرآ جانب أخذ وقد
 تقرير في يهاعل المنصوص واإلقرارات الضمانات خرق  تم حال في ذلك بعد وتوافرها التسجيل
 ،رجعي بأثر النية سيء التسجيل هذا يجعل ،656الرسمي عليها المتنازع النطاقات أسماء سياسات

 تقرير من b.iii.4 المادة في المبينة النية سوء أمثلة أن ،يتمثل منطق وجهة النظر هذه بالقولو 
 بعد ما وقت في النطاق اسم استخدام تصف ،الرسمي عليها المتنازع النطاقات أسماء سياسات
 .657التقرير هذا من a.iii.4 المادة في المبين الموحد الشرط من تغير ال األمثلة هذه وأن ،التسجيل

                                                           
من  a.iii.4ن المادة أهي  ،األولىالمشكلة  ،المألوفو  ن مع نهج المعنى الواضحااألقل مشكلتهناك على  توجد وأضافت، 655

ليها من قبل هذه إن المعنى ذاته المنسوب أ على ةصراح تنصال  تقرير سياسات أسماء النطاقات المتنازع عليها الرسمي،
ه استخدامالنطاق بسوء نية ويتم  اسمأنه "سجل  علىتنص تحديدا أن هذه المادة ال و  ،واضحوالمألوف المعنى ال هواللجان 

وهذه الكلمات هي  ،هو وجود كلمات تحتها خط ،اإلداريةن المعنى الواضح/المألوف الذي تفترضه اللجان أويبدو  ،بسوء نية"
هناك فإنه ال تزال  ،ن حرف "و" هو حرف عطفأمن المقبول  أصبححتى لو  ،لذلك ،ببساطة غير موجودة في هذه المادة

والمشكلة الثانية كما تراها اللجنة فيما يتعلق بنهج المعنى  ،الذي توحده ،ما هو بالضبط ،ن يتم تحديدألحاجة 
"و" في المادة الحرف بأن ، نه ال يزال هذا المعنى بعيدا عن المعنى الذي ال لبس فيه والمقنع والصريحأهي  ،الواضح/المألوف

و الرابط أو لم يكن للحرف "و" تأثير حرف العطف أذا كان إوما  ،مثل حرف عطف وأعمل بشكل رابط ي ،عالهأ المذكورة 
ظهاره من خالل إن يتم أال بد  ،بدال من ذلك ،فتراضهاليها من خالل معناها الواضح/المألوف الذي ال يمكن للجنة إالمنسوب 

ن عبارة أيجعل من الواضح  ،هذه السياسةوأن كل من سياق السياسة الموحدة وهدف وغرض  ،النظر للسياق الذي يستخدم فيه
أن الشرط الموحد  ،وبرأي هذه اللجنة ،او ثنائيأ امزدوج اهي ليست مفهوم أعاله،ه" الواردة في المادة استخدام"سجل ويتم 

ند في ظل غياب قصد سوء النية ع ستيفائهافي ظروف معينة،  ه بسوء نية" يمكنواستخدام"قد تم تسجيله  المبين في العبارة
، للمزيد من التفصيل حول وجهة النظر هذه، انظر: القضية النطاق المسجل بسوء نية اسم ستخدمامتى ما  ،وليالتسجيل األ
 (.WIPO Case No. D2010-0800)ذات الرقم 

 ر:انظ ،المادة هذه نص حول للتفصيل الرسمي، عليها المتنازع اتالنطاق أسماء سياسات تقرير من (3) المادة: نص انظر 656
 الرسالة. هذه من 244-223 توثيق

 المدعى نية سوء تاجستنال تؤدي غالبا والتي المادة، هذه نص في وصفت كما الالحق االستخدام على األدلة أن وأضافت، 657
 قاطع وليس ،نسبي كدليل b.iii.4 المادة درجتأ ذلك، مع ،وتسجيله النطاق اسم ختيارا وقت منذ االستخدام هذا لجعل عليه
 يعد الرسمي، عليها المتنازع اتالنطاق أسماء سياسات تقرير من (3) المادة نص وأن ،نية بسوء واالستخدام التسجيل على

 ئسي تسجيال يعتبر نأ يمكن السلوك هذا وأن التسجيل، بعد التعسف بإساءة كهنتهاوا مخالفته يتم قد الضمان هذا وأن ضمان
D2009 No. Case WIPO-) الرقم ذات القضية انظر: هذه، النظر جهةو  حول التفصيل من للمزيد ي،رجع بأثر النية

0786.) 
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 من a.iii.4 للمادة الواضحة اللغة عن التغاضي يمكن ال ،بالقول هذه النظر وجهة نتقادا تم وقد
 كلمة قراءة وأن ،نية بسوء ستخدماو  سجل قد النطاق اسم أن ستنتاجا تتطلب التي ،تقريرال ذات

 كلمة يجعلها أن شأنه من وقت أي في هااستخدام يساء قد ،امستمر  اتصرف هااعتبار ب "مسجلة"
  .658الكامل" معناها من الموحدة العبارة منع ،وبالتالي ،"استخدام" لكلمة أساسا مرادفة

 المشتكي يمنع ،النطاق اسم تسجيل وقت النية سوء قصد غياب أن ،أخرى  إدارية لجان عتبرتا  وقد
 دمع أن ،بالقول منطقهم ويتمثل ،ذلك بعد النية سوء قصد توافر لو حتى شكواه في النجاح من

 النطاق اسم أو النطاق اسم في المدرجة العالمة ستخدامال المشتكي بتحضيرات عليه المدعى معرفة
 .659النية سيء الالحق ستخداماال بسبب النية سيء التسجيل يجعل لن ،هستعداداتاو  ذاته

يعتبر في حد ذاته  ،سيء النية" ستخدامفكرة أن "التسجيل واال ،جانب من اللجان اإلدارية ورفض
النطاقات  أسماءمن تقرير سياسات  a.iii.4ختزالي للغة المستخدمة في المادة امجرد مفهوم موحد 

نتاج سوء نية ستالأساسا  ،الالحق سيء النية ستخدامما لم يشكل اال ،المتنازع عليها الرسمي
وال يمكن أن يلبي وحده عبء إثبات المشتكي للمادة المذكورة  ،المدعى عليه في وقت التسجيل

 ،a.iii.4سيء النية للشكل المنصوص عليه في المادة  ستخدامأن اال ،ويتمثل وجهة نظرها ،أعاله
كما وال تعتبر  ،اوال يثبتهم ،سيء النية ستخدامهو فقط دليل على كل من التسجيل سيء النية واال

الالحق سيء النية  ستخداموهذا هو السبب لماذا ال يمكن أن يتحول اال ،هذه المادة حكم أو شرط
على الرغم من الضمان الوارد في المادة الثانية من  ،من تسجيل حسن النية لتسجيل سيء النية

واحد  ،ضمان على أي حالوال يعتبر هذا ال ،النطاقات المتنازع عليها الرسمي أسماءتقرير سياسات 
 .660من ذات التقرير a.4من المسائل التي يجب على المشتكي تأكيدها بموجب المادة 

النطاقات المتنازع عليها  أسماءمن تقرير سياسات  a.iii.4وبقراءة الباحث المتأنية لنص المادة 
ن يكون متوافرا بمعنى أن قصد سوء النية يجب أ ،يجد أن صياغتها أخذت بالشرط الموحد ،الرسمي

لدى  اورغم أن صياغة المادة أعاله سببت إرباك ،النطاق وبعد ذلك اسمعلى حد سواء وقت تسجيل 
                                                           

 .D2010 No. Case Wipo-2011رقم ذات الالقضية  بشأن هذا االنتقاد، انظر:للتفصيل  658

659 See: Wipo Case No. D2010-0217, WIPO Case No. D2009-1716, Wipo Case No. D2010-

0217. 
660  See: WIPO Case No. D2009-1688. 
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يجد الباحث أنه ال  ،لكن مع ذلك ،ختالف وجهات نظرهم بشأنهادى ذلك الأاللجان اإلدارية مما 
أن قصد سوء النية  إذ ،معقولالغير الحد  إلىالمادة وال التوسع به يجوز تضييق مفهوم نص هذه 

بشكل نشط وفعال النطاق  اسم استخدامستنتاج وجوده سواء تم االمادة ال يمنع من وفقا لنص هذه 
 . 661النطاق سممتالك السلبي الأو حتى في حال اال

جراءات وقد أخذت الئحة قواعد  ( PANINAالنطاقات الفلسطينية ) أسماءعلى  االعتراضوا 
 ،DNs Belgium" التي تديرها منظمة be.طاقات المنتهية ب "الن أسماءوشروط وأحكام تسجيل 
النطاق وبعد ذلك على حد  اسمشتراط توافر قصد سوء النية وقت تسجيل ابحكم مختلف بشأن مدى 

نما حيث أنها لم تستخدم الشرط الموح ،سواء  ستخدمت حرفاد المتمثل بحرف العطف "و" وا 
نما يكفي توافرهاشتراط تو اعدم  ،ويفهم من ذلك ،العطف "أو" إما  ،افر سوء النية في كال الحالتين وا 

وهذا ما يؤيده الباحث حتى ال يتم الوقوع في إشكالية تفسير  ،النطاق أو بعد ذلك اسموقت تسجيل 
نص المادة  حيث يفضل أن يتم تعديل ،النطاق بسوء نية" اسم استخدامعبارة "قد تم تسجيل و 

4.a.ii  ستبدال حرف العطف "و" او  ،نطاقات المتنازع عليه الرسميال أسماءمن تقرير سياسات
 .662بحرف العطف "أو"

 ،تواجه اللجان اإلدارية العديد من اإلشكاليات ،ومنذ لحظة نظر النزاع حتى تاريخ صدور الحكم
 سيدرسها الباحث في المبحث الثالث. 

 المبحث الثالث: إشكاليات عملية تواجهها اللجان اإلدارية 

العديد من اإلشكاليات  ،ان اإلدارية منذ لحظة تقديم الشكوى حتى تاريخ إصدار الحكمتواجه اللج
حيث يرى الباحث ضرورة معالجة بعض هذه اإلشكاليات التي  ،القانونية التي تقتضي تسويتها

 تعتبر موضع تساؤل مستمر بالنسبة لعدد كبير من اللجان اإلدارية.

                                                           
 .من هذه الرسالة 424-420رقم : توثيق انظر ،النطاق سممتالك السلبي الللتفصيل حول مسألة اال 661

 الئحة. هذه الالئحة ( من2.2.3) المادة انظر: نص 662

 See: Art. (10.b.iii) of Terms and Conditions for Domain Name Registration Under The “.be” 

Domain Operated by DNS Belgium.  
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األولى: إشكاليات عملية سابقة على إصدار  ،سألتينيتطلب البحث في م ،ودراسة هذا المبحث
 إشكاليات عملية متعلقة بإصدار الحكم.والثانية:  ،الحكم

 المطلب األول: إشكاليات عملية سابقة على إصدار الحكم

قد تواجه العديد من اإلشكاليات التي تقوم بمعالجة  ،قبل شروع اللجنة اإلدارية في إصدار حكمها
 وهي على النحو التالي: ،والتي يجد الباحث ضرورة دراستها ،كل منها على حدة

 اإلدارية اللجان حياد األول: الفرع

 مراكز قبل من ينهمتع يتم الذين الطبيعيين األشخاص أو الشخص :بأنها اإلدارية اللجان تعرف
 .663المسجل النطاق باسم المتعلقة الشكوى  في حكم إلصدار النطاق أسماء نزاعات تسوية

 ينشرها التي القوائم بين من اختيارهم يتم أعضاء ثالث وأ واحد، عضو من اللجان هذه ن وتتكو 
 سواء- نزاعال تسوية مراكز إحدى لدى شكواه المشتكي ميدتق فبعد .664اإللكتروني موقعه على المزود

                                                           
 قبل كانت معتمدة من إذاالنطاق، إال  أسماءن تقوم بحل منازعات أ )يقصد هنا الجهات الدولية( جهة كانت أليال يمكن  663

. 3، حيث أن هناك خمسة مراكز دولية لتسوية هذه المنازعات وهي: (األيكان) المخصصة واألرقام سماءمنظمة تحديد األ
. مركز الويبو 3، 3003كانون األول  2(، اعتمد هذه المركز بتاريخ DNDRسماء النطاق )المركز األسيوي لحل منازعات أ

(، اعتمد NAF. منتدى التحكيم الوطني )2، 3222كانون األول  3(، اعتمد هذا المركز بتاريخ WAMCللوساطة والتحكيم )
أيار  38أسماء النطاق، اعتمد بتاريخ  . المركز العربي لتسوية منازعات4، 3222كانون األول  32هذا المنتدى بتاريخ 

للتفصيل حول هذه المراكز، انظر: تعريف المزود المشار إليه  ،3008. محكمة التحكيم التشيكية، اعتمدت في عام 2، 3032
 287( من قواعد السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق؛ العطيات، مصطفى موسى: مرجع سابق، ص3في المادة )

 دها.وما بع
وهذا على خالف مراكز تسوية منازعات أسماء النطاق الوطنية )مزودي خدمة حل النزاع(، حيث ال يشترط من جهة، أن    

تقوم سلطات التسجيل أو ما يسمى بالجهات الوطنية المسئولة عن إدارة المحتوى الوطني، بتوفير خدمة تسوية منازعات أسماء 
نما النطاق، ومن جهة ثانية، ال يشترط ح تى تقدم خدمة تسوية المنازعات، الحصول على موافقة من منظمة األيكان، وا 

سلطات التسجيل في كل دولة، هي من تحدد ما إذا كانت ترغب في توفير هذه الخدمة أم ال. ومن الجدير بالذكر، أن أغلب 
لومات الوطني األردني، ومكتب تسجيل سلطات تسجيل أسماء النطاق العربية، ال توفر خدمة التسوية، كمركز تكنولوجيا المع

أسماء النطاق التابع للجامعة األمريكية في بيروت، وشبكة الجامعات المصرية، والمركز السعودي لمعلومات الشبكة.... 
سوية ويالحظ هنا، أنه تعتبر هيئة بنينا، من سلطات التسجيل العربية الفريدة التي توفر هذه الخدمة، وال يشترط اللجوء إليها لت

نما يكون لألطراف حق االختيار، إما باللجوء إليها، أو إلى القضاء الفلسطيني،  أي نزاع يدخل ضمن النطاق الفلسطيني، وا 
وهذا ما ينطبق على أغلب مراكز تسوية منازعات أسماء النطاق الوطنية. انظر: هلسة، محمد موسى أحمد: مرجع سابق، 

 وما بعدها. 44ص
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 عليها ورده ومرفقاتها الشكوى ب عليه المدعى وتبليغ ،665-وطنية أم دولية المراكز هذه أكانت
 يرى  اإلدارية، اللجان كيلتش كيفية ولتوضيح النزاع. هذا لنظر إدارية لجنة نيعت يتم ،666شكوى()ال

 النطاق أسماء منازعات لتسوية الموحدة السياسة قواعد خالل من المسألة هذه بحث ضرورة الباحث
(UDRP،)  النطاق التي يطبقها مركز  أسماءقواعد حل منازعات وCepani وذلك 667البلجيكي ،

 النحو التالي: على

 النطاق أسماء منازعات لتسوية الموحدة السياسة قواعد بموجب اإلدارية اللجان تشكيل أوال:
(UDRP:) 

 أو واحد عضو اختيار في قالح عليه( والمدعى )المشتكي النزاع أطراف من كل يمنح .3
 النزاع تسوية لمركز التكميلية والقواعد القواعد هذه بموجب النزاع في للنظر أعضاء ثالث
 أسماء تقديم األطراف على يتوجب فإنه ،األعضاء هؤالء اختيار وعند ،الخدمة( )مزود

 .668النزاع تسوية مركزل بهم الخاص االتصال وتفاصيل األعضاء

نما أعضاء ثالث الطرفين من أي يختار لم إذا .3  عندئذ فقط، واحد عضو منهم كل اختار وا 
 الفترة انقضاء أو عليه المدعى رد تلقي بعد أيام سةخم خالل الخدمة مزود على يجب

                                                           
 

من قبل منظمة  المعتمدين نيالمزودكان هذا المزود من بين أسواء  المنازعات،زود خدمة تسوية هنا، م بالمزوديقصد  664
. وتجدر المالحظ هنا، أن القوائم المنشورة على الموقع اإللكتروني للمزود، تتضمن أو مزود وطني مثل هيئة بنينا ،األيكان

إضافة إلى مؤهالتهم، وتكون متاحة للجمهور لإلطالع  أسماء األعضاء المؤهلة للفصل في المنازعات التي تعرض عليهم،
( من قواعد 7.1( من قواعد السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق؛ نص المادة )4( و)3عليها، انظر: نص المادة )

 .Cepaniحل منازعات أسماء النطاق التي يطبقها مركز 

( من قواعد السياسة الموحدة 4( و)2بيانات، انظر: نص المادة )للتفصيل حول كيفية تقديم الشكوى وما تتضمنه من  665
جراءات االعتراض على أسماء النطاقات الفلسطينية 4؛ نص المادة )النطاق أسماءلتسوية منازعات  ( من الئحة قواعد وا 

(PANINA( ؛ نص المادة)من قواعد حل منازعات أسماء النطاق التي يطبقها مركز 4 )Cepani. 

المدعى  تقديم، وذلك، في الفرع الثالث من هذا المبحث تحت عنوان "على نحو من التفصيل يح هذه المسألةسيتم توض 666
 عليه رده المتأخر على الشكوى".

يالحظ هنا، أن الباحث قد استبعد بحث كيفية تشكيل اللجان اإلدارية لدى هيئة بنينا؛ ألنها لم توضح ولم تبين في أي من  667
األعضاء المؤهلة لتسوية النزاع،  أسماءن هيئة بنينا لم تضع قائمة تتضمن أيل هذه اللجان، فضال عن يفية تشكك ،قواعدها

 ألنه وفقا  لقواعد هيئة بنينا، فإن مدير الهيئة هو من ينظر أي نزاع يعرض على الهيئة.

 ( من هذه القواعد.4/ب/2انظر: نص المادة ) 668
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 عضاءاأل قائمة بين من واحد عضو من إدارية لجنة تعيين الرد، هذا تقديم دون  الزمنية
 بالكامل الواحد العضو هيئة رسوم وتدفع لخدمة،ا لمزود اإللكتروني الموقع على المنشورة

  .669المشتكي قبل من

 من تتكون  إدارية لجنة الخدمة مزود يشكل ئذعند ،أعضاء ثالث الطرفين من أي اختار إذا .2
 مركز ليختار سماءاأل من قائمة النزاع أطراف من طرف كل يقدم حيث ،أعضاء ثالث
 تسوية مركز قبل من لثالثا العضو تعيين ويتم طرف، كل ليمثل واحد عضو النزاع تسوية
 ومتى ،هاختيار  في األطراف ويستشير المركز يرشحهم أشخاص خمسة بين من النزاع

 الذي وبالتاريخ التشكيل بهذا األطراف تبلغ السابق، النحو على اإلدارية اللجنة تشكلت
 المشتكي قبل من بالكامل ةاإلداري اللجنة رسوم وتدفع النزاع، نظر اإلدارية اللجنة فيه ستبدأ
 .670الرسوم نصف عليه المدعى يتحمل عندئذ اللجنة، هذه عليه المدعى اختار إذا إال

النطاق التي يطبقها مركز  أسماءحل منازعات  قواعد بموجب اإلدارية اللجان تشكيل ا:ثاني
Cepani :البلجيكي 

 ،671التعيينات لجنة على يجب حيث ،Cepani مركز هو اإلدارية اللجنة بتعين يقوم من .3
 انقضاء وأ للمركز رده عليه المدعى تقديم عدب أيام سبعة خالل ،Cepani مركز رئيس أو

 المنشورين األعضاء قائمة من واحد شخص من إدارية لجنة تعين ،رده لتقديم الزمنية الفترة
 .672المركز موقع على

                                                           
 ( من هذه القواعد.ب/4انظر: نص المادة ) 669

 ( من هذه القواعد.ه-/ج4انظر: نص المادة ) 670

( ويتم تعينها من قبل مجلس إدارة المركز، Cepaniمن ثالث أعضاء، يرأسها رئيس مركز ) التعييناتتتكون لجنة  671
باللغة الهولندية والفرنسية، وقام  Cepani)ومهمتها تثبيت المحكمين والوسطاء، هذه المعلومات منشورة على موقع مركز )

اللغة العربية، والمعلومات المتعلقة بهذه اللجنة منشورة على موقع هذا المركز على الرابط التالي:  إلىلباحث بترجمتها ا
ommitteehttp://www.cepani.be/en/search/site/appointments%E2%80%99%20c آخر زيارة بتاريخ( ،

34/8/3032.) 

 ( من هذه القواعد.7.2انظر: نص المادة ) 672

http://www.cepani.be/en/search/site/appointments%E2%80%99%20committee
http://www.cepani.be/en/search/site/appointments%E2%80%99%20committee


226 

 

 )مركز الشكوى  مدير على يجب واحد، شخص من المكونة اإلدارية اللجنة نتعي مجردب .3
Cepani)673، بإرسال اللجنة فيه ستقوم الذي والتاريخ اللجنة هذه نبتعي األطراف إعالم 
 .674الشكوى  لمدير الشكوى  في حكمها

، أنها البلجيكي Cepaniالنطاق التي يطبقها مركز  أسماءحل منازعات  قواعد على الباحث يالحظ
كما م تعطي األطراف الحق في تعيينها، فقط، ول Cepaniين اللجنة اإلدارية بمركز حصرت تعي

 .675أنها حصرت اللجنة اإلدارية بعضو واحد فقط

 اللجان حياد يعتبر ال حيث اإلدارية. اللجان على طبقني لمحكم،وا القاضي حيادب يتعلق وما
نما ،وغامضة مبهمة فكرة مجرد ،هاستقاللاو  اإلدارية  ،والدولي المحلي القانون  في محدد مفهوم هو وا 

 ،تهاذا اإلدارية اللجان عاتق على يقع لتزاما كونه من أكثر ،النزاع أطراف حقوق  من حق وهو
 ا  ومشكوك معيبة اللجان هذه أحكام من ويجعل ،العدالة إنكار ستقاللواال حيادال تخلف على ويترتب

 .676يلحقها ضرر أي عن بالتعويض بمطالبتها الحق األطراف ويمنح ،فيها

 التزاما وضعت حيث ،المسألة هذه النطاق أسماءقواعد السياسة الموحدة لتسوية نزاعات  عالجت وقد
 وذلك ،نزاهتها في شك أي يوجد وال ومستقلة محايدة تكون  بأن اإلدارية اللجان عاتق على اقانوني
 كلجنة قبولها قبل وذلك ،ومستقلة محايدة ستكون  بأنها ؛الخدمة( )مزود النزاع تسوية لمركز بالتعهد
 حيادها حول الشك تثير مستقبلية ظروف ظهرت حال في عليها يجب وأنه ،النزاع لتسوية إدارية

                                                           
، وهو المسئول عن كل اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بالنزاع واالتصال بين األطراف، هذا Cepaniمدير الشكوى: هو مركز  673

 من هذه القواعد.( 3): نص المادة انظرو/أو اللجنة اإلدارية، من جهة أخرى،  Cepaniمن جهة، وبين مركز 

 ( من هذه القواعد..27انظر: نص المادة ) 674

من هذه  party Decider-Third( تحت عنوان 3(، ونص المادة )7هذا ما يتضح من خالل الرجوع لنص المادة ) 675
قرر في الشكوى ويصدر ، ليCepani( اللجنة اإلدارية، بأنها الشخص المعين من قبل مركز 3القواعد، حيث عرفت المادة )

، حيث تشير بما ال يدع Cepaniحكم بخصوص اسم النطاق المسجل. وهذا ما تؤكده كذلك، األحكام الصادرة عن مركز 
 مجاال  للشك، أن المنازعات المعروضة على هذا المركز، يتم النظر فيها من قبل لجنة إدارية تتكون من عضو واحد فقط.

ون والعلوم السياسة، مجلة القادسية للقان ،حياد المحكم التجاري الدوليعماد حسن:  ،مرتضى جمعة وسلمان ،عاشور 676
 .42ص ،3033 األول، العدد المجلد الخامس،
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 ،ممكن وقت أسرع في المناسب اإلجراء يتخذ حتى ،بذلك النزاع تسوية زمرك تعلم أن ،ستقاللهااو 
 .677جديدة هيئة تعيين ذلك في بما

جراءات قواعد الئحة إلى وبالرجوع  ،(PANINA) الفلسطينية النطاقات أسماء على االعتراض وا 
 ذهله قراءته خالل من الباحث يجد حيث ،نصوصها من نص أي في المسألة هذه تعالج لم فإنها

 منح المثال: سبيل على منها ،اإلدارية اللجان حياد إلى تشير ال ا  نصوص هناك بأن ،النصوص
 قبل من المقدمة والوثائق عليها والرد )الشكوى  بالنزاع المتعلقة المخاطبات كافة تلقي الهيئة مدير

 .679النزاع ينظر من هو الوقت وبذات ،678األطراف(

 النزاع تسوية لمركز مدير هو ،الهيئة( )مدير الشخص ذات يكون  أن يمكن كيف الباحث: ويتساءل
 محايدة اللجنة هذه تكون  أن الممكن غير من الباحث وبرأي النزاع؟ في تنظر إدارية ولجنة

 يجد حيث ،عليه المدعى أو بالمشتكي عالقة على الهيئة مدير يكون  أن الممكن من ألنه ومستقلة؛
 معيبة الئحة منها يجعل ،كهذه األهمية غاية في مسألة ةمعالجل الالئحة هذه فتقارا أن الباحث
 القصور. ويعتريها

بنص  ،( البلجيكيCepaniالنطاق التي يطبقها مركز ) أسماءوقد جاءت قواعد تسوية منازعات 
شترطت في من يعين احيث  ،ان "حياد اللجنة اإلدارية"صريح وواضح يعالج هذه المسألة تحت عنو 

نه أن يويجب عليه قبل قبول تعي ،وكالئهماعن كال الطرفين و  مستقال اشخصلجنة إدارية أن يكون 
 ،(Cepaniمركز )وأن يكشف لمدير الشكوى  أن يكون مستقال ،يوقع على تصريح يتعهد بموجبه

ن شأنها؛ ظروف م ةعن أي ،النزاع أو أثناء نظره وحتى تاريخ صدور الحكم من قبله ءسواء قبل بد
شوء أي ظرف يؤدي إلى عدم وفي حال تم إعالم مدير الشكوى بن ،ستقاللهاو إثارة الشك حول حياده 

 ،داخل المركز عندئذ يطلب مدير الشكوى من رئيس المركز أو لجنة التعيينات ،لهالستقاحياده و 

                                                           
 من هذه القواعد.( 7نص المادة )انظر:  677

 من هذه الالئحة.( 2/3نص المادة )انظر:  678

)مروان رضوان( هو اللجنة اإلدارية التي نظرت هذه  يتضح ذلك، بالرجوع للمنازعات التي نظرتها الهيئة، وكان مديرها 679
، منشورة على موقع الهيئة على الرابط D2005 ،001-D2007-001المنازعات، انظر في ذلك القضايا ذات األرقام: 

 (.34/8/3032، )آخر زيارة بتاريخ /olutionres-http://www.pnina.ps/domains/disputeالتالي: 

http://www.pnina.ps/domains/dispute-resolution/
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وعلى اللجنة الجديدة أن تتعهد بما تعهدت به اللجنة  ،ستبدال اللجنة اإلدارية بلجنة أخرى ا
 .680السابقة

على نحو أكثر وضوحا من قواعد السياسة  ،( هذه المسألةCepaniعالج مركز ) ،حثبرأي البا
كما هو الحال  ،لم تنص أن هذه القواعد من على الرغم ،النطاق أسماءالموحدة لتسوية نزاعات 

 ،هاستقاللاو  على النتائج المترتبة على عدم حياد اللجان اإلدارية ،بالنسبة لقواعد السياسة الموحدة
وجود أسباب للطعن  يترتب عليه ،لدى اللجان اإلداريةجد الباحث ويرى أن عدم وجود الحياد حيث ي

لى حق الطرف المتضرر إإضافة  ،حكمها باطل لعدم حيادها أن اعتبارعلى  ،بحكم هذه اللجان
لم تحدد الظروف التي يمكن أن تشكل عدم  ،كما وأن القواعد سالفة الذكر ،المطالبة بالتعويض
عتماد عليها لتحديد هل هذه اللجنة وما هي المعايير الذي يمكن اال ،هاستقاللاو  حياد اللجان اإلدارية

أم المعيار الموضوع للجنة  ،محايدة ومستقلة أم أنها متحيزة؟ وهل يمكن األخذ بالمعيار الشخصي
 اإلدارية؟

كدليل على عدم حياد  عتبارأي ظروف من شأنها أن تؤخذ بعين اال ،رلم تضع القواعد سالفة الذك
يجد الباحث أنه ال فرق بين الظروف التي تشكل عدم حياد اللجان  ،مع ذلك ،اللجان اإلدارية

والمحكم بما في ذلك المحكم  ه،ستقاللاو  عن تلك التي تشكل عدم حياد القاضي هاستقاللاو اإلدارية 
ويرى  ،النطاق أسماءعلى الرغم من خصوصية تسوية منازعات  ،إللكتروني(اإللكتروني )التحكيم ا

المعتاد( التي  الشخصالباحث أنه يجب األخذ بالمعيار الشخصي للجنة اإلدارية )بمعنى معيار 
فقد تكون هذه  ،ستقاللهاان شأنها إثارة الشك حول حيادها و يجب عليها أن تفصح عن أي ظروف م

ويرى  ،واستقاللإدارية عادية ولغيرها من اللجان اإلدارية تشكل عدم حياد الظروف بالنسبة للجنة 
أنه من الضروري أن يتم وضع مدونة سلوك للجان اإلدارية كتلك التي يتم وضعها  ،الباحث أيضا

 للقاضي والمحكم.

 

 
                                                           

680  See: Art. (8) Of the same Rules. 
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 أسباب أخرى إلنهائه ةالفرع الثاني: تسوية النزاع وأي

على تسوية النزاع  ،عليه( قبل إصدار اللجنة اإلدارية حكمهاقد يتفق األطراف )المشتكي والمدعى 
إصدار  ،اللجنة اإلدارية التي تنظر النزاع ،حيث ألزمت السياسة الموحدة في قواعدها ،بينهم وديا  

موافقة المسجل المعتمد  ،ولم تشترط هذه القواعد ،حكم بإنهاء اإلجراءات في حال تمت هذه التسوية
نما أوجبت على اللجنة اإلدارية بمجرد علمها بهذه التسويةعليها )التسوية الود بناء على - ية( وا 

 .681إنهاء اإلجراءات فورا   ،-من أطراف النزاع إشعار خطي

جراءات الئحة قواعد  ولم تأت بنص  ،(PANINAالنطاقات الفلسطينية ) أسماءعلى  االعتراضوا 
نما جاءت بحكم مختلف قليال ،مباشر كما هو الحال بالنسبة لقواعد السياسة الموحدة حيث  ،وا 

وذلك بالسماح  ،حكمها في النزاع مدير الهيئة() أجازت إنهاء اإلجراءات اإلدارية قبل إصدار اللجنة
ذلك؛ يمنعه من إيداع شكواه وأن قيامه ب ،للمشتكي سحب شكواه قبل إصدار اللجنة اإلدارية حكمها

لم تتم اض الوصول لتسوية ودية مع المدعى عليه و إال إذا كان سحبه لشكواه راجع ألغر  ،خرى أمرة 
 .682خر تراه اللجنة مقنعا وتقبل بهأهذه التسوية أو ألي سبب 

بحكم  ،683( البلجيكيCepaniالنطاق التي يطبقها مركز ) أسماءوقد جاءت قواعد تسوية منازعات 
)منظمة حيث منحت المسجل  ،مختلف عن ذلك الحكم الذي أخذت به قواعد السياسة الموحدة

DNSويترتب على هذه  ،عرضها األطرافترية للموافقة على أي تسوية ودية ( السلطة التقدي
 .684إصدار اللجنة اإلدارية حكمها بإنهاء اإلجراءات الموافقة

                                                           
 من قواعد السياسة الموحدة لتسوية نزاعات أسماء النطاقات./أ( 37المادة ) انظر: نص 681

 من هذه الالئحة.( 4/7المادة ) انظر: نص 682

es for Domain Name Dispute lRu" 3/3/3032" 3/3/3032سيعتمد الباحث القواعد المطبقة منذ  683

Resolution in force as from the 1st of January 2013 لن يعتمدها  3033"، حيث توجد هناك قواعد سابقة لسنة
http://www.cepani.be/en/domain-( على الرابط التالي: Cepaniالباحث، هذه القواعد منشورة على موقع مركز )

be-names-be/domain-names( ،7/8/3032زيارة بتاريخ  آخر.) 

684 Art. )19.1( Of Rules for Domain Name Dispute Resolution in force as from the 1st of January 

2013. 

http://www.cepani.be/en/domain-names-be/domain-names-be
http://www.cepani.be/en/domain-names-be/domain-names-be
http://www.cepani.be/en/domain-names-be/domain-names-be
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لم تشترط موافقة  ،النطاقات أسماءأن قواعد السياسة الموحدة لتسوية نزاعات  ،ويالحظ الباحث هنا
 ،حتى تستطيع اللجنة اإلدارية إصدار حكم بإنهاء اإلجراءات ،التسويةالمسجل المعتمد على هذه 

 ،( البلجيكيCepaniالنطاق التي يطبقها مركز ) أسماءوهذا على خالف قواعد تسوية منازعات 
موافقة المسجل المعتمد على هذه التسوية حتى تستطيع اللجنة اإلدارية إصدار حكم  اشترطتالتي 

 ،في أي حال من األحوال ،ال تستطيع اللجنة اإلدارية وفق القواعد األخيرةحيث  ،بإنهاء اإلجراءات
 إنهاء اإلجراءات إال بعد موافقة المسجل المعتمد.

 اسمهنا: هل التسوية الودية للنزاع والتي ينتج عنها موافقة المدعى عليه لنقل  التساؤلويمكن 
جعة الوقائع إصدار حكم في النزاع دون مرايمنح اللجنة اإلدارية الحق في  ،ةالنطاق للمشتكي طواعي
وهل هذه التسوية تعفي المشتكي  ،بمعنى عدم تسبيب حكمها ،دعاء المشتكياوالحقائق التي تدعم 

 التي تم تفصيلها سابقا؟ ةمن إثبات الشروط الثالث

 ،(ELENCE.COM،ODESSK.COM) قضيةاللجنة اإلدارية في  ،أجابت على هذا التساؤل
منحت اللجان اإلدارية التعويض المطلوب على أساس  ،عتماد على حاالت سابقةباالأنه  ،بالقول

بدون وجود أي ضرورة لمراجعة وتحليل  ،النطاق للمشتكي اسمموافقة المدعى عليه على نقل 
 اسملكن في حاالت أخرى تم الحكم بأن نقل  ،685الحقائق والوقائع التي تدعم إدعاء المشتكي

 .686ستيفاء الشروط الثالث بموجب السياسة الموحدةاإذا تم  ،لفعل تنازللمشتكي هو باالنطاق ل

 ةألن تقوم اللجنة اإلدارية بدراسة الشروط الثالث ،في هذه الحالة أنه ال يوجد داع ،ويرى الباحث
التحقق من مدى مشروعية  ولشروط هذلك أن الهدف من دراسة هذه ا ،التي تم تفصيلها سابقا

يجعل  ،من تلقاء نفسه سموقبول هذا األخير التنازل عن هذا اال ،النطاق سمالمتالك المدعى عليه ا
 من غير الضروري البحث في هذه الشروط.

 ،وجود تسوية ودية بين األطراف ،وال يشترط حتى تنتهي اإلجراءات قبل صدور حكم اللجنة اإلدارية
نما قد تقوم اللجنة من تلقاء ذاتها بإنهاء اإلجراءات قبل إصد ل وجدت أنه لم في حا ،ار حكمهاوا 

                                                           
685 See: ADR.EU 311222. 
686 Cepani Case No. 44306. 
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ار فيها ألي سبب ستمر إلجراءات أو أصبح من المستحيل االستمرار في هذه ايعد هناك ضرورة لال
 ،حيث أوجبت السياسة الموحدة في قواعدها ،لتزام األطراف بإجراءات تسوية النزاعامثال: عدم  ،كان

لغالب إال إذا قدم أي من األطراف )في ا ،بقةعلى اللجنة اإلدارية إنهاء اإلجراءات في الحاالت السا
عتراض مبين فيه األسباب التي تدعو لرفض قيام هذه اللجنة بإنهاء ا يكون المعترض هو المشتكي( 

 .687اإلجراءات وذلك خالل الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة

جراءات ) ولم تأت يترك الباب  وهذا ما ،( بأي نص يعالج هذه المسألةPANINAالئحة قواعد وا 
أي ل يتعلق فيما إذا كان يمكن للهيئة إنهاء اإلجراءات في حال لم يعد هناك ؤ أمام تسا امفتوح

 ستمرار فيها؟ضرورة أو أصبح من المستحيل اال

تخاذ قرار بإنهاء هذه االلجنة اإلدارية من  ال يمنع ،أن عدم وجود هكذا نص ،برأي الباحث
حيث يالحظ أن  ،ستمرار فيها ألي سبب من األسبابباإلمكان االالما تجد أنه لم يعد ط ،اإلجراءات

وعليه يجد  ،688هذه الالئحة وأي من أحكامها وشروطها قابلة للتعديل في أي وقت من قبل الهيئة
وبالتالي إزالة أي  ،يعالج هذه المسألة ا  الباحث أنه من الضروري تعديل هذه الالئحة لتشمل نص

نتقادات يمكن تالفيها من خالل إيراد نصوص اوال يضعها أمام  ،غموض قد يكتنف هذه الالئحة
 تعالج مثل هذه المسائل.

النطاق التي  أسماءأخذت به قواعد تسوية منازعات  ،وما أخذت به السياسة الموحدة في قواعدها
في كال الحالتين التي أشارت  ،حيث أوجبت هذه القواعد ،( البلجيكي تقريباCepaniيطبقها مركز )

على اللجنة اإلدارية في حال قررت إنهاء اإلجراءات قبل  ،ما السياسة الموحدة في قواعدهاله
إال إذا  ،أن تقوم بإشعار األطراف نيتها إلنهاء اإلجراءات خالل فترة زمنية معينة ،إصدار حكمها

 .689عتراضه على النحو الذي أشار إليه الباحث سابقاا ا قدم أحدهم

                                                           
 .النطاقات أسماءقواعد السياسة الموحدة لتسوية نزاعات من /ب( 37لمادة )ا انظر: نص 687

 من هذه الالئحة.( 2/4المادة ) انظر: نص 688
689 See: Art. )19.2( Of Rules for Domain Name Dispute Resolution in force as from the 1st of 

January 2013. 
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صد صائغو هذه القواعد )قواعد السياسة الموحدة وقواعد مركز هل ق ،ويتساءل الباحث هنا
Cepani يمنع إنهاء  ،المتضمن أسباب مبررة من قبل الطرف المعترض االعتراض( أن مجرد

صدار الحكم؟ وهل قرار اللجنة بقبول  ،اإلجراءات من قبل اللجنة اإلدارية وبالتالي االستمرار فيها وا 
 للطعن فيه أمامها أو أمام أي جهة أخرى؟  بال  يكون قا ،االعتراضأو رفض هذا 

ستمرار في مبررة ومقنعة لال االعتراضإن تحديد ما إذا كانت األسباب المبينة في  ،برأي الباحث
يخضع للسلطة التقديرية للجنة اإلدارية صاحبة الصالحية في قبولها  ،هذه اإلجراءات وعدم إنهائها

سواء أمام  االعتراضفي قرار اللجنة بقبول أو رفض أما بخصوص إمكانية الطعن  ،أو رفضها
نظرا  لعدم وجود  مسموح به ؛اللجنة ذاتها أو أمام لجان إدارية أخرى مهمتها النظر في هذه الطعون 

جراءات قواعد الئحة. وبالرجوع إلى يمنع ذلكنص  ، الفلسطينية النطاقات أسماء على االعتراض وا 
 ها أجازت الطعن بأي قرار صادر عن الهيئة.(، فإنa.2.2وتحديدا  نص المادة )

 الفرع الثالث: تقديم المدعى عليه رده المتأخر على الشكوى 

وأن رفضه المشاركة في هذه  ،ال يلزم المدعى عليه أساسا المشاركة في إجراءات تسوية النزاع
 بشكل ستتدفق التي ستنتاجاتلال سيخضع حيث ،690اإلجراءات ليس في مصلحته بشكل عام

وأن اللجان اإلدارية ستنظر النزاع بناء على  ،691المشتكي قبل من المقدمة المعلومات من يعيطب
وستفرض هذه  ،الوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات المقدمة من قبل هذا األخير )المشتكي(

وتعتبر ما  ،لن تصدر حكمها في النزاع ،لكن مع ذلك ،692اللجان أن وجهة نظر المشتكي صحيحة
التي تم  ةبل يجب على المشتكي أثبات الشروط الثالث ،مه المشتكي أساس لنجاحه في الشكوى قد

 .693سابقا  تفصيلها 

 عالجت وقد ،المتأخر رده تقديم في بل ،الشكوى  على عليه المدعى رد عدم في ليست والمشكلة
على المدعى  حيث أوجبت ،694النطاقات هذه المسألة أسماءقواعد السياسة الموحدة لتسوية نزاعات 

                                                           
690  See: Wipo Case No. D2004-0613. 
691  See: Wipo Case No. D2000-0441. 
692  See: Wipo Case No. D2000- 1121 , Cepani Case No. 2662 , Cepani Case No. 22666. 
693  See: ADR.EU12212 ؛ ADR.EU 11221, ADR.EU 12212 , ADR.EU 12221. 

 على الرابط التالي: األيكانهذه القواعد منشورة على موقع منظمة  694
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ولم تسمح له  ،695اإلجراءات اإلدارية ء( يوما من تاريخ بد30شكوى خالل )عليه تقديم رده على ال
. حالة وجود 3نتهاء المدة المذكورة أعاله ولو بساعة واحدة أن يقدم رده إال في حالتين: ابعد 

ركز تسوية النزاع شريطة موافقة م ؛تفاق مكتوب بين األطرافا. وحالة وجود 3 ؛ستثنائيةاظروف 
وعدم وجود أي من  ،696تفاقبو للوساطة والتحكيم( على هذا اال)على سبيل المثال مركز الوي

والمضي  ،فإن اللجنة اإلدارية يجب أن تتجاهل أي رد يقدمه المدعى عليه، الحالتين سالفة الذكر
 ،698للجنة اإلداريةوتقدير الظروف االستثنائية يخضع للسلطة التقديرية  ،697قدما في إصدار الحكم

منعت المدعى عليه من تقديم رده خالل المدة  بالفعل ستثنائيةاظروف  وجودتقرر  وهي من
 .  699المحددة

جراءات   (PANINAالنطاقات الفلسطينية ) أسماءعلى  االعتراضوجاءت معالجة الئحة قواعد وا 
( يوم من تاريخ تبلغه 32مقتصرة على تقديم المدعى عليه رده على الشكوى خالل ) ،لهذه المسألة

 (الهيئة)مدير  نظر اللجنة اإلدارية ،نتيجة مفادها يهيترتب عل ،وعدم تقديم رده خالل هذه المدة ،بها
ه الالئحة مسألة تقديم الرد ولم تعالج هذ ،700توفر لديها من معلومات وبياناتيلما  افي الشكوى وفق

ستثنائية االباحث أنه في حال توافرت ظروف  يجد ،لكن مع ذلك ،نتهاء المدة المذكورة أعالهابعد 
كما هو  ،فإنها ستقبل رده المتأخر ،بأن عدم تقديم رده يعود لسبب خارج عن إرادته ،مقنعة للجنة

  النطاقات. أسماءالحال بالنسبة لقواعد السياسة الموحدة لتسوية نزاعات 

                                                           
 

ar-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/rules ،)  9/8/3032آخر زيارة بتاريخ(. 
 /أ( من هذه القواعد.2انظر: نص المادة ) 695

  /د(. من هذه القواعد.2: نص المادة )انظر 696

 Wipoحكمت اللجنة اإلدارية في القضية ذات الرقم ) ،وفي هذا السياق ،قواعد/أ( من هذه ال34: نص المادة )انظر 697
Case No. D2000-0009)، .برفض رد المدعى عليه المقدم بعد يومين من الموعد النهائي 

 /ج( من هذه القواعد.30المادة ) انظر: نص 698

(، أنه ينبغي تجاهل رد المدعى عليه 3Wipo Case No. D200-3003) رقمذات الاللجنة اإلدارية في القضية  حكمت 699
 .Wipo Case Noالمتأخر على الشكوى لغياب السبب الوجيه؛ كما حكمت اللجنة اإلدارية في القضية ذات الرقم )

D2003-0942 أن الظروف التي يجب على المدعى عليه إثباتها أو بيانها لسبب تأخره في تقديم رده، حتى تكون مقبولة ،)
(، D2009 No. Case Wipo-0020كون صارمة؛ كما توصلت اللجنة اإلدارية في القضية ذات الرقم )على األقل؛ أن ت

 .ستثنائيةا ظروف وجود على دليال ظاهريا يشكل ال ،بالشكوى  اشعار إ عليه المدعى تلقى عدم أن للقول،

 ( من هذه الالئحة.4/3: نص المادة )انظر 700

https://www.icann.org/resources/pages/rules-2012-02-25-ar
https://www.icann.org/resources/pages/rules-2012-02-25-ar


234 

 

( البلجيكي في Cepaniز )النطاق التي يطبقها مرك أسماءولم تختلف قواعد تسوية منازعات 
حيث أوجبت على  ،إال في بعض الجزئيات ،معالجتها لهذه المسألة عن قواعد السياسة الموحدة

اإلجراءات لمدير الشكوى مركز  ءمن تاريخ بد ا( يوم33المدعى عليه تقديم رده خالل )
(Cepani)701، ر في نظر النزاع ستمرااال ،وأن عدم تقديم رده خالل هذه المدة يؤدي لنتيجة مفادها

صدار حكم بناء على الشكوى المقدمة ،من قبل اللجنة اإلدارية . وجود 3إال في حالتين:  ،702وا 
. مد 3 ،ردهمن أجل مد الفترة الزمنية لتقديم المدعى عليه  ،تفاق مكتوب يوافق عليه مدير الشكوى ا

وبرأي  ،703يهة تدعو لذلكفي حال وجدت أسباب وج ،الفترة الزمنية من قبل اللجنة اإلدارية ذاتها
 ستثنائية".امن حيث المفهوم عن مصطلح "ظروف  الباحث أن مصطلح "أسباب وجيهة" ال يختلف

 ويالحظ الباحث بشأن هذه المسألة التالي:

النطاقات وقواعد تسوية  أسماءأصاب صائغو قواعد السياسة الموحدة لتسوية نزاعات  .3
عندما نصوا على عدم  ،( البلجيكيCepaniالنطاق التي يطبقها مركز ) أسماءمنازعات 

ألن السماح له بتقديم رده في أي  ،السماح للمدعى عليه بتقديم رده المتأخر إال في حالتين
 .بانتظامد المحددة لتقديم رده وا هماله هذه المواعيد يتجاهل المواع ،يهسيترتب عل ،وقت

قد  أن العديد من اللجان اإلدارية ،704(Caesars Worldوهذا ما أكدته اللجنة اإلدارية في قضية )
موضحة أنه من المهم لتطبيق القواعد كما هو مكتوب  ،تجاهلت اإليداع المتأخر لرد المدعى عليه

 وبخالف ذلك لن يتردد األطراف في تجاهل المواعيد النهائية وتقديم -غياب السبب الوجيه–
 نتظام ردوده المتأخرة.االمدعى عليه ب

النطاقات وقواعد تسوية  أسماءالسياسة الموحدة لتسوية نزاعات جعل صائغو قواعد  .3
حيث  ،نتقادعرضة لال ،( البلجيكيCepaniالنطاق التي يطبقها مركز ) أسماءمنازعات 

                                                           
701 See: Art. )6.1( Of Rules for Domain Name Dispute Resolution in force as from the 1st of 
January 2013. 
702 See: Art. )6.4( Of the same Rules. 
703 See: Art. )6.3( Of the same Rules. 
704 See: Wipo Case No. D2004-0514. 



235 

 

كيف يمكن أن يتم مراعاة حق  ،Michael Froomkinل جانب من الفقه كاألستاذ ءتسا
( أو 32ان تاريخ الرد سواء كان )إذا ك ،الدفاع في ظل عدم منح المدعى عليه فرصة للرد

وماذا لو لم  ،ستالمهااوليس من تاريخ  ( يوما من تاريخ إرسال الشكوى ومرفقاتها33)
 ،يتمكن المدعى عليه من رؤية الئحة الشكوى ومرفقاتها التي أرسلت له بالبريد االلكتروني

وهل هذه المدة أصال  ،كما لو كان مسافرا ولم يقم بفحص بريده اإللكتروني خالل هذه المدة
اسات غير عادلة وأنها أن هذه السي وأضاف ،مدعى عليه نفسه لهذا الردكافية لتحضير ال

 اسملى جانب المدعي مالك العالمة حتى وقبل أن يثبت أنه صاحب الحق في إتقف دائما 
 وهذا هو رأي الباحث أيضا. ،705النطاق

النطاقات وقواعد تسوية منازعات  ماءأسقواعد السياسة الموحدة لتسوية نزاعات  ين صائغإ .2
الظروف  ةهيقد أغفلوا تحديد ما ،( البلجيكيCepaniالنطاق التي يطبقها مركز ) أسماء

 ،حتجاج بها حتى يسمح له بتقديم رده المتأخرائية التي يستطيع المدعى عليه االستثناال
يدوا اللجان اإلدارية إما بشكل متعمد حتى ال يق ،ويبدو أنهم قد أغفلوا تحديد هذه الظروف

وترك األمر لسلطتهم التقديرية لتحديدها أو أن  ،ستثنائيةا ابظروف معينة تشكل ظروف
أن عدم تحديد هذه الظروف كان بشكل  ،وبرأي الباحث .إغفالهم كان بشكل غير متعمد

يد لو تم تحد ؛وحسنا ما فعلوا حتى ال تقع اللجان اإلدارية في حالة إرباك ،متعمد من قبلهم
لزامهم بها ترشد  ؛على الرغم من إيجابيات وضع أمثلة على هذه الظروف ،هذه الظروف وا 

 اللجان اإلدارية وحتى أطراف النزاع.

 

 

 

                                                           
705 A. Michael Froomkin: Wrong Turn In Cyberspace: Using Icann To Route Around The  

Apa And The Constitution، Duke Law Journal Vol. 50:17، p.100، Available at: 

http://osaka.law.miami.edu/~froomkin/articles/icann-main.htm، )visited on Aug. 11 2015). 

http://osaka.law.miami.edu/~froomkin/articles/icann-main.htm


236 

 

   النزاع نظر أثنا  إضافية بيانات تقديم الرابع: الفرع

 من إضافية بيانات تقديم مسألة ،النطاقات أسماءقواعد السياسة الموحدة لتسوية نزاعات  عالجت 
 الحق ،وحدها اإلدارية اللجنة منحت حيث ،النزاع نظر أثناء عليه( والمدعى )المشتكي األطراف قبل
 أي يقدمها إضافية بيانات أو وثائق ةأي لقبول التقديرية السلطة ومنحتها كما ،الوثائق هذه طلب في
 .706فقاتها(ومر  الجوابية والالئحة ومرفقاتها )الشكوى  قدمت التي تلك بخالف ،األطراف من

جراءات قواعد الئحة في (PANINA) هيئة به أخذت الذي الحكم ذات وهو  على االعتراض وا 
 أعطت الهيئة أن إلى إضافة ،اللغوية الصياغة ختالفا من الرغم على ،الفلسطينية النطاقات أسماء
 الذي والشكل والوسيلة ،خاللها الوثائق هذه تقديم يجب التي الزمنية الفترة تحديد في الحق لنفسها
 .النطاق أسماءقواعد السياسة الموحدة لتسوية نزاعات  أغفلته ما وهذا ،707بموجبه تقدم أن يجب

 ،( البلجيكيCepaniالنطاق التي يطبقها مركز ) أسماءقواعد تسوية منازعات  مع كذلك والحال
 ينوي  التي اإلضافية الوثائق ستقبل كانت إذا ما تقرير في تقديرية سلطة اإلدارية اللجنة منحت التي
قواعد السياسة الموحدة  عن مختلف بحكم القواعد هذه جاءت حيث ،تقديمها األطراف من أي

جراءات قواعد والئحة النطاق أسماءلتسوية نزاعات   الفلسطينية النطاقات أسماء على االعتراض وا 
(PANINA)، أي يقدمه طلب على بناء إما يكون: قد الوثائق هذه تقديم بأن ،الحكم هذا ويتمثل 

 تقرر أن لها التي اإلدارية للجنة الطلب هذا يحول بدوره الذي ،(Cepani) لمركز النزاع أطراف من
 لها التي اللجنة نفس تلقاء من أو ،رفضها أو الوثائق هذه بقبول قراراها كان سواء مناسبا ترتئيه ما
 وثائق تقديم أحدهما أو الطرفين من تطلب أن ،مكتمل غير أنه لها تبين إذا ،النزاع ملف فحص بعد

 .708إضافية وبيانات

 

 

                                                           
 من هذه القواعد. ( 33) المادة انظر: نص 706

  من هذه الالئحة.  (4/2انظر: نص المادة ) 707
708 See: Art. )13( Of the same Rules. 
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 بالتالي: المسألة هذه على الباحث ويعلق

 الحق قتصارا أو ناتالبيا هذه تقديم طلب في الحق األطراف القواعد هذه منحت سواء مشكلة ال
 وجود وعدم ،ةاإلداري اللجان بيد مقيد النهاية في القرار أن طالما ،اإلدارية اللجان على طلبها في

قواعد السياسة ل بالنسبة الحال هو كما البيانات هذه تقديم طلب في الحق األطراف يمنح نص
جراءات قواعد والئحة النطاق أسماءالموحدة لتسوية نزاعات   النطاقات أسماء على االعتراض وا 

تسوية  قواعد مع الحال هو كما الحق هذا األطراف يمنح نص وجود أو ،(PANINA) الفلسطينية
 طرف أي أمام اعائق يشكل ال ،( البلجيكيCepaniالنطاق التي يطبقها مركز ) أسماءمنازعات 

 طرف ألي يمكن وال ،وحدها لها ممنوح الحق هذا أن ستعتبر اإلدارية اللجان أن رغم ،لطلبها
 إلداريةا اللجان ستقرره ما وهذا ،الحق هذا يمنحها نص وجود لعدم الوثائق هذه قبول على إجبارها

جراءات قواعد الئحة أو النطاق أسماءقواعد السياسة الموحدة لتسوية نزاعات  كانت حال في  وا 
قواعد  كانت لو أما .التطبيق واجبة هي (PANINA) الفلسطينية النطاقات أسماء على االعتراض

 ،التطبيق واجبة هي ( البلجيكيCepaniالنطاق التي يطبقها مركز ) أسماءتسوية منازعات 
 بذلك. يسمح نص لوجود تقديمها طلب في الحق ن يملكو  ال األطراف بأن يحكم وال ،األمر ختلفال

جراءات قواعد الئحة به جاءت ما أن ،الباحث ويرى   الفلسطينية النطاقات أسماء على االعتراض وا 
(PANINA)، ويجب تقديمها خالل الفترة الزمنية المحددة من الهيئة ووفق الشكل " نصت عندما

تثناء على ساألن تقديم مثل هذه البيانات يعد وذلك  ،كان صائبا ،تحددهما الهيئة" الذينوالوسيلة 
رغم أنه في  ،تأخير اإلجراءات إلىألن السماح لألطراف بتقديمها يؤدي  ا؛وهو عدم تقديمه ،األصل

ال الطرفين بشرط معاملة ك ؛بعض األحيان سيكون من الضروري تقديمها إذا كانت منتجة في النزاع
أن السماح للمدعي بتقديم بيانات إضافية يترتب عليه  ،بمعنى ،على قدم المساواة تحقيقا للعدالة

 .709السماح للمدعى عليه بتقديم ما لديه من البيانات اإلضافية

                                                           
 الئحة( من 6.6ونص المادة ) ؛النطاق أسماء/ب( من قواعد السياسة الموحدة لتسوية نزاعات 30: نص المادة )انظر 709

جراءات قواعد  .(PANINA) يةالفلسطين النطاقات أسماء على االعتراض وا 
See: Art. 11.2 Of Rules for Domain Name Dispute Resolution in force as from the 1st of 

January 2013. 
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قد الحظ أن موقفها  ،وبدراسة الباحث للعديد من أحكام اللجان اإلدارية التي عالجت هذه المسألة
من  ؛ألن السماح لهم بذلك ،تقديم هذه البياناتدم السماح لألطراف بمحض إرادتهم بع ،جاء واضحا

إضافة  ،شأنه تشجيع تأخير اإلجراءات من خالل جوالت إضافية من المرافعات التي ال داعي لها
نما يترك األمر للجان اإلدارية وفقا لسلطتها التقديرية ،710لعدم وجود نص يسمح لهم بتقديمها  ،وا 

 إذاإال  ؛وال تسمح هذه اللجان لألطراف إجبارها على قبول هذه البيانات ،يد مدى إمكانية قبولهالتحد
وقد وضعت هذه اللجان العديد من المعايير التي يمكن  ،711تسمح بقبولها اارتأت أن هناك ظروف

 قحقائ وجود. 3: 712منها على سبيل المثال ،من خاللها تحديد مدى إمكانية قبول هذه البيانات
 عليه المدعى أثار .3 الشكوى  إيداع بعد إال تنشأ لم والتي النزاع بموضوع صلة لها جديدة ووقائع

 ستثنائيةا ظروف وجود .2 الشكوى  أودعت عندما المشتكي قبل من متوقعة تكن لم عتراضاتا 
  يدة.الجد واألدلة الحجج على للرد عادلة فرصة توفير. 4 الشكوى  قبول على اإلدارية اللجان تجبر

 الفرع الخامس: اإلثبات

حيث يعتمد عليها في إصدار الحكم من قبل اللجان  ،الجوهريةتعتبر مسألة اإلثبات من المسائل 
وأوجبت  ،النطاقات هذه المسألة أسماءفقد عالجت قواعد السياسة الموحدة لتسوية نزاعات  ،اإلدارية

 ،وبيانات ،على ما توفر لديها من وثائق بناء ،على اللجنة اإلدارية نظر القضية المعروضة عليها
وفيما  ،وتبعا لوجهات نظرهما )المبينة في هذه الوثائق والبيانات( ،ومعلومات قدمها كال الطرفين
بما فيها قواعد  ،قابلة للتطبيقها ها وأي قواعد ومبادئ قانونية تجديتعلق بالسياسة الموحدة وقواعد
ذلك يتم بشكل مكتوب وال يسمح ألي من األطراف تقديم وكل  ،713القانون الوطني ألطراف النزاع

دائرة هاتفية  ،ستماع فردية سواء عبر برنامج السكايبابمعنى عدم عقد جلسات  ،ينة شفويةأي ب

                                                           
 جودو  لعدم المقدمة المواد رفضب (،D2000 No. Case WIPO-0024) رقمال ذات القضية في اإلدارية اللجنة حكمت 710
D2000 No. Case Wipo-) رقمال ذات القضية في اإلدارية لجنةال توصلت كما ذلك؛ يجيز القواعد في صريح نص
 تقديم بعد يةضافإ طلبات تقديم بخصوص التكميلية عدالقوا  وأ والقواعد الموحدة السياسة في كمح وجود بعدم للقول، (،090

 .النطاقات أسماء نزاعات لتسوية الموحدة السياسة قواعد من 33 المادة بموجب ذلك، اللجنة طلبت إذا إال رده، عليه المدعى
711  See: Wipo Case No. D2010-2011 ؛WIPO Case No. D2000-0416؛ WIPO Case No. D2003-

0921. 
712 See: Wipo Case No. D2010-2011 ؛Wipo Case No. D2008-0230؛ WIPO Case No. D2000-

 .WIPO Case No. D2005-0485 ؛0553
 اعد.من هذه القو /أ( 32المادة ) انظر: نص 713
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وفي حاالت  ،رتأت هذه اللجنة ضرورة لذلكاإال إذا  ،مؤتمر ويب ،دائرة تلفزيونية مغلقة ،مغلقة
 .714ستثنائية يتوقف إصدار الحكم عليهاا

جراءات   ،(PANINAالنطاقات الفلسطينية ) أسماءعلى  االعتراضوقد جاءت الئحة قواعد وا 
 أسماءعن تلك التي نصت عليها قواعد السياسة الموحدة لتسوية نزاعات  ،بأحكام مختلفة نوعا ما

حيث أوجبت على الهيئة النظر في القضية المعروضة عليها بناء على ما قدم لها من  ،النطاقات
 ،وعلى وجه التحديد ،وبما يتفق مع القواعد العامة وأنظمة الهيئة ،ومستندات ،ومعلومات ،ائقوث

وأن يتم ذلك بشكل مكتوب  ،715النطاق الفلسطينية أسماءاألنظمة واللوائح واإلجراءات ذات الصلة ب
ي بمعنى أنه ال يمكن أل ،716دون القيام بأي إجراء شفهي بما في ذلك سماع األطراف أو الشهود

وال يمكن في أي حال من األحوال  ،طرف إثبات موقفه ودفاعه إال من خالل البينات المكتوبة فقط
 تقديم أي بينة شفوية بما في ذلك سماع الشهود.

أن ما نصت عليه هذه الالئحة فيه جانب من اإليجابية المتمثلة بالسرعة في الفصل  ،وبرأي الباحث
يتوافق ذلك مع قواعد العدالة التي تقتضي في الكثير من قد ال  ،آخرلكن من جانب  ،في النزاع

األحيان إثبات األطراف لموقفهم ودفاعهم من خالل سماع شهادة الشهود أو الخبراء في حال عدم 
يجد الباحث ضرورة السماح لألطراف بتقديم بينتهم الشفوية إذا كان  ،وعليه ،توافر األدلة الكتابية

 لخصوص إذا كانت األدلة الكتابية غير كافية.هناك ضرورة لذلك وعلى وجه ا

في  ،( البلجيكيCepaniالنطاق التي يطبقها مركز ) أسماءوال تختلف قواعد تسوية منازعات 
عن الكيفية التي عالجتها قواعد السياسة الموحدة لتسوية نزاعات -كثيرا–معالجتها لهذه المسألة 

 ،نتهاء اللجنة اإلدارية من دراسة ملف القضيةابعد أنه  ،حيث أشارت هذه القواعد ،النطاقات أسماء
أطراف النزاع إال إذا ارتأت  إلىستماع وال يتم اال ،بشكل مكتوب -كله–لك والذي يجب أن يتم ذ

ستماع فإذا وجدت أنه من الضروري اال ،-ةبناء على سلطتها التقديري-اللجنة اإلدارية وجوب ذلك 
ي الغالب يكون ذلك عبر وسائل االتصال الحديثة )مثل: وف ،فإنها ستستمع لهم ،األطراف إلى

                                                           
 ( من هذه القواعد.32المادة ) انظر: نص 714

 من هذه الالئحة.( 4/2المادة ) انظر: نص 715

 من هذه الالئحة.( 4/4المادة ) انظر: نص 716
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الفيديو كونفرنس...( وال يكون ذلك ماديا إال في حاالت معينة )كأن تكون اللجنة اإلدارية  ،سكايب
 .Cepani)717مقيمة داخل بلجيكا ولها مقر عمل داخل مركز 

( من 34ص المادة )ويتساءل الباحث هنا: هل يشمل تعبير "يتم سماع األطراف" المبين في ن
سماع الشهود أيضا أم أن ذلك يقتصر فقط على األطراف )المشتكي  ،(Cepaniالقواعد مركز )
 والمدعى عليه(؟

فإنه يقتصر على سماع األطراف فقط دون السماح لهم  ،إذا تم األخذ بالمعنى الضيق لهذا التعبير
يم فإن ذلك يشمل تقد ،خذ بالمعنى الواسعلكن إذا تم األ ،بتقديم بينتهم الشفوية )الشهود والخبراء(

نما يشمل  ،أن هذا التعبير ليس المقصود فيه سماع األطراف فقط وبرأي الباحث ،البينة الشفوية وا 
. حيث تقديم األطراف ما لديهم من بينة شفوية بما في ذلك سماع شهادة الشهود والخبراء وغير ذلك

 .اللجان اإلدارية تشير إلى ذلك )البينة الشفوية( يالحظ أن الباحث لم يجد أي سابقة صادرة عن

 المطلب الثاني: إشكاليات عملية متعلقة بإصدار الحكم

 ،على اللجان اإلدارية إصدار حكمها خالل الفترة الزمنية المحددة في القواعد المطبقة على النزاع
وغالبا  ،يذ هذه األحكاموبعد إصدار الحكم ال بد من تبليغه وتنفيذه من قبل الجهات المختصة بتنف

الخاسر الطعن بهذا  بموجبها يمنح الطرف ،ما تكون هناك فترة زمنية بين صدور الحكم وتنفيذه
 سيتم دراسة هذا المطلب على النحو التالي:  وعليه ،الحكم

 الفرع األول: إصدار الحكم

حيث أوجبت على  ،النطاقات هذه المسألة أسماءعالجت قواعد السياسة الموحدة لتسوية نزاعات 
ما لم  ،تعيينها ( يوم من تاريخ34اللجنة اإلدارية تبليغ حكمها لمركز تسوية النزاع التابعة له خالل )

ويجب أن  ،718ستثنائية تجبرها لمد الفترة الزمنية المذكورة أعاله إلصدار حكمهااتوجد هناك ظروف 
أطراف اللجنة اإلدارية مصدرة  ءأسماويحدد  ،ويشير لتاريخ صدوره ا،ومسبب ايكون حكمها مكتوب

                                                           
717 See: Art. (32( Of Rules for Domain Name Dispute Resolution in force as from the 1st of 

January 2013. 
 ذه القواعد.من ه/ب( 32المادة ) انظر: نص 718
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إال أن األحكام  ،أطراف النزاع والتوقيع على الحكم أسماءوعلى الرغم أنها لم تشترط ذكر  ،الحكم
ويجب أن يصدر حكمها  ،719األطراف وتكون موقعة سماءالصادرة وفقا للسياسة الموحدة تشير أل

مخالف؛  وفي حال وجود رأي ،720عضاءباألغلبية في حال كانت اللجنة اإلدارية مكونة من ثالثة أ 
 .721لتزام بهحترام حكم األغلبية واالايجب على صاحب هذا الرأي 

جراءات  على  ،(PANINAالنطاقات الفلسطينية ) أسماءعلى  االعتراضوقد نصت الئحة قواعد وا 
ة حيث أوجبت على الهيئ ،أحكام مختلفة نوعا ما عن تلك التي نصت عليها قواعد السياسة الموحدة

ولم تنص  ،722ينها وقبولها لنظر النزاعيمن تاريخ تع ا  ( يوم40إصدار حكمها خالل مدة أقصاها )
 أسماءويشير لتاريخ صدوره و  ،اوموقع ،ا  ومسبب ،ا  على ضرورة أن يكون الحكم الصادر مكتوب

رية إال أن اللجنة اإلدا ،ورغم عدم ورود هكذا نص ،أعضاء اللجنة اإلدارية أسماءأطراف النزاع و 
قد ذكرت كل ما سبق من كون الحكم الصادر  ،كما يتضح من القضايا المنشورة على موقع الهيئة

أعضاء اللجنة اإلدارية التي  أسماءأطراف النزاع و  أسماءويذكر تاريخ صدوره و  ،مسبب ،مكتوب
 .723أصدرته وتوقيعها عليه

إال أن ذلك ال يعفي  ،اإلداريةعلى الرغم من ذكر ما سبق في أحكام اللجان  ،ويعلق الباحث قائال
ألن عدم ورود هكذا نص يجعل من هذه  ،الهيئة من إيراد نص واضح بشأنها في هذه الالئحة

إضافة إلى  ،معالجة األمور الشكلية التي يجب أن يتضمنها هذا الحكم عنالالئحة معيبة وقاصرة 
إلدارية التي تنظر النزاع ما يترتب على تخلف ذكر أي مما سبق في الحكم الصادر عن اللجنة ا

( a.2.2وفقا  لنص المادة ) ،أمامها للطعن جعل حكمها بال شك قابال  ي ،بحجة عدم وجود نص ملزم
جراءات االعتراض على   .النطاقات الفلسطينية أسماءمن الئحة قواعد وا 

                                                           
No. Case Wipo ) (،D2005 No. Case Wipo-0536هذه األحكام: القضية ذات الرقم )األمثلة على من  719

0647-D2008،) (0253-D2008 No. Case Wipo،) (1015-D2000 No. Case Wipo) ،... أكدته ما وهذا 
 /د(.32نص المادة ) في القواعد هذه

 قواعد./ج( من ذات ال32انظر: نص المادة ) 720

 /ه( من ذات القواعد.32: نص المادة )انظر 721

 من هذه الالئحة.( 7/3المادة ) انظر: نص 722
723 See: PS Case No. D2005-0001 ؛PS Case No. D2007-0001. 
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ه ( البلجيكي هذCepaniالنطاق التي يطبقها مركز ) أسماءوقد عالجت قواعد تسوية منازعات 
 على النحو التالي: ،المسألة

وحجز القضية للمداولة بعد سبعة  ،بإغالق باب المرافعة ،هذه القواعد اللجنة اإلدارية ألزمت .3
تقديم طلب لمد المدة  ،وسمحت للمشتكي وحده خالل هذه المدة ،أيام من تاريخ تعينها

ن بحوزته قبل كظهور وثائق إضافية لم تك ،ستثنائيةاظهرت ظروف وذلك في حال  ،أعاله
( Cepaniطلب مرفق فيه الوثائق اإلضافية لمدير الشكوى )مركز الحيث يقدم هذا  ،ذلك

ستالمه للجنة افور  ةمباشر  ،طلب وما يشتمله من وثائقالذي يقوم بدوره بتحويل هذا ال
 .724أم ال ،التي يجب عليها أن تقرر فيما إذا كانت ستوافق على هذا الطلب ،اإلدارية

رساله لمدير  ،يجب على اللجنة اإلدارية إصدار حكمها ،ستثنائيةغياب الظروف اال. في حال 3 وا 
وأن يكون حكمها  ،725نتهاء المداولةامن تاريخ  ا  ( يوم34خالل مدة ) ،(Cepaniالشكوى )مركز 

أعضاء اللجنة  أسماءو  ،أطراف النزاع أسماءو  ،لى تاريخ صدورهإويشير  ،ا  ومسبب ،ا  وموقع ،ا  مكتوب
 .726رية مصدرة الحكماإلدا

 بالتالي: ،يعلق الباحث على معالجة القواعد المذكور أعاله لهذه المسألة

 ،مذكورة أعالهبطلب مد المدة الزمنية ال ،أوال: سمحت هذه القواعد للمشتكي وحده دون المدعى عليه
توافر قد ت ،في ظل أن مثل هذه الظروف ،ستثنائية على النحو المشار إليهافي حال ظهرت ظروف 
ألن ؛ قتصارها على المشتكي وحدهاأن يتم  ،ال يجوز وفق رأي الباحثف ،لدى المدعى عليه كذلك

 بها. اتصبح قواعد مشكوك وبالتالي ،حازة إلى جانب المشتكييجعل منها قواعد من ذلك

ق متى يجب على اللجنة اإلدارية إصدار قرارها فيما إذا كانت ستواف ،ثانيا: لم تبين هذه القواعد
 اوعيب انقص ويعتبر ذلك بنظر الباحث ،أم ال ،على طلب المشتكي بمد المدة الزمنية المذكورة أعاله

                                                           
724 See: Art. )31( Of Rules for Domain Name Dispute Resolution in force as from the 1st of 

January 2013. 
725 See: Art. )16.2( Of The same Rules.  
726 See: Art. )16.3( Of The same Rules. 
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للجنة اإلدارية حتى تقوم بإصدار قرارها في أي  افهل يعقل أن يترك األمر مفتوح ،في هذه القواعد
 خارجة عن األصل. ستثنائيةاا أن قرارها يتعلق بمسألة وتحديد ،وقت دون التقيد بمدة زمنية معينة

 الفرع الثاني: تبليغ وتنفيذ الحكم

حيث أوجبت  ،النطاقات المتنازع عليها الرسمي هذه المسألة أسماءسياسات وتقرير  عالجت قواعد
تبليغه لكال الطرفين  ،على مركز تسوية النزاع خالل ثالثة أيام بعد تلقيه حكم اللجنة اإلدارية

وعلى المسجل المعتمد تنفيذ الحكم  ،المعتمد ومنظمة األيكان)المشتكي والمدعى عليه( والمسجل 
 .727فورا )هذا األصل( وتبليغ تاريخ التنفيذ لألطراف سابقي الذكر

وأصدرت حكمها  ،وفي حال حكمت اللجنة اإلدارية أن الشكوى صحيحة وقائمة على أسس سليمة
( أيام عمل بعد 30معتمد مدة )عندئذ سينتظر المسجل ال ،النطاق للمشتكي اسمإما بإلغاء أو نقل 
المسجل المعتمد ما يشير إلى أن  إذا لم يتلق ،مدة المذكورة أعالهوخالل ال ،728تاريخ تبلغه الحكم

إال إذا تلقى  ،فإنه سينفذ الحكم الصادر ،729المشتكي أو المدعى عليه قام برفع دعوى قضائية
ولن  ،لن ينفذ هذا الحكم فإنه عندئذ ،ما برفع دعوى قضائيةالمسجل المعتمد ما يثبت قيام أي منه

. أدلة 3أو  ،. أدلة مقنعة تقضي بوجود حل بين الطرفين3حتى يتسلم  ،يتخذ أي إجراء قانوني
. نسخة من أمر هذه المحكمة 2أو  ،مقنعة بأنه قد تم التنازل عن أو سحب الدعوى القضائية

ستمرار المدعى عليه ال يملك الحق لالبأن . أن تأمر المحكمة 4أو  ،بالتنازل عن الدعوى القضائية
 .730النطاق الخاص به اسم استخدامفي 

                                                           
  من قواعد السياسة الموحدة. /أ(34المادة ) انظر: نص 727

  .الرسمي االمتنازع عليه اتالنطاق أسماء/ل( من تقرير سياسات 4انظر: نص المادة ) 728

لمحكمة المختصة يثبت قيام المدعى عليه برفع دعوى ا على سبيل المثال: صورة عن الدعوى القضائية أو أي كتاب من 729
؛ شريطة أن يكون صاحب اسم النطاق قد إما لدى محكمة المقر الرئيسي للمسجل المعتمد ،يتم رفع هذه الدعوى قضائية، و 
ن استخدام بهذا االسم أو التي تنشأ ع المتعلقة المنازعاتلى إحدى المحاكم المختصة بالفصل في إتفاقية التسجيل اأشار في 

ذا لم يتم اإلشارة   حكمة المكان المحدد من قبل صاحب اسمهي م، فإن المحكمة المختصة ،لى ما سبقإاسم النطاق، وا 
، وهذا ما يشار إليه بالقضاء المشترك، وذلك وقت تقديم الشكوى  ،في قواعد بيانات المعلومات الخاصة به ةوالمبين ،النطاق

 لسياسة الموحدة.( من قواعد ا3انظر: نص المادة )

 النطاق المتنازع عليه الرسمي. أسماء/ل( من تقرير سياسات 4المادة ) نص انظر 730
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جراءات وقد جاءت الئحة قواعد بأحكام  (PANINAالنطاقات الفلسطينية ) أسماءعلى  االعتراض وا 
 ،عليها الرسمي النطاقات المتنازع أسماءسياسات  وتقرير تلك التي نصت عليها قواعد مختلفة عن

إذ يجب على الهيئة  ،وتنفيذه الحكم الصادر الهيئة وحدها صالحية تبليغ ،ئحةحيث منحت هذه الال
دون أن تحدد الفترة الزمنية التي يجب خاللها  ،تبليغ الحكم الصادر ألطراف النزاع بمجرد صدوره

كما أوجبت عليها أن تنفذ الحكم الصادر بعد ثالثة أيام عمل من تاريخ  ،731تبليغ هذا الحكم
الحكم الصادر  ،ويستثنى من ذلك ،تأثر تنفيذ هذا الحكم بأي تظلم أو طعن يقدم لهاوال ي ،صدوره

على الرغم أن هذا الحكم )الحكم  ،732عن المحكمة المختصة بوقف تنفيذ الحكم الصادر عنها
)محكمة العدل  قابل للطعن به أمام الجهات القضائية الفلسطينية المختصة ،الصادر عن الهيئة(

 ،حتى لو جاء مخالفا لحكم الهيئة ،ومهما كان حكم المحكمة المختصة ،733د تنفيذهحتى بع العليا(
نقل  أوكان حكم الهيئة بإلغاء وفي حال  ،734فإن الهيئة تكون ملزمة بهذا الحكم ويجب عليها تنفيذه

 .735وتراها مناسبة ،فإنها ستنفذه وفق إجراءات معينة تحددها ،النطاق اسمتسجيل 

 ما يلي: ،هذه الالئحةويالحظ الباحث بخصوص 

وهذا  ،وهو من يصدر الحكم ومن ينفذه ،هو مدير الهيئة ،. من يقوم بنظر أي نزاع يقدم للهيئة3
عند دراسة  ،وقد تم الحديث عن هذا األمر سابقا ،يجعل منها الئحة معيبة ومشكوك بها بحد ذاته

 مسألة حياد اللجان اإلدارية.

                                                           
 ( من هذه الالئحة.7/3انظر: نص المادة ) 731

 من ذات الالئحة.( 8/3المادة ) انظر: نص 732

ضائية التي يتم اللجوء ويالحظ هنا، أن هذه الالئحة، لم تحدد الجهات الق .( من ذات الالئحة7/3نص المادة ) انظر: 733
نما جاءت بنص عام، يقضي باللجوء إلى القضاء الفلسطيني. حيث يجد الباحث، أن أمام  يكون هذه األحكام، ب الطعن إليها، وا 

 .من هذه الرسالة 747-744محكمة العدل العليا، للتفصيل حول هذه المسألة، انظر: توثيق رقم 
 

التي  ،(psنترنت ).لنطاقات تحت المجال الفلسطيني لإلسة وطريقة تسجيل ا( من سيا4/2هذا ما أكدته نص المادة ) 734
تم ، كما و ن تكون طرفا  في الدعوى القضائية"تصدر من المحاكم الفلسطينية دون أوامر نصت على أنه "ستمتثل الهيئة ألي أ

موظف لدى الهيئة الفلسطينية  ،ومانتمن خالل إجراء مقابلة هاتفية مع المهندس بهاء  أيضا الحصول على هذه المعلومة
 .30/8/3032ريخ بتا (PANINA) لمسميات اإلنترنت

 من ذات الالئحة.( 8/3المادة ) انظر: نص 735
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)محكمة  يكون أمام الجهات القضائية المختصة ،ذه الالئحة. الطعن باألحكام الصادرة بموجب ه3
لن يوقف  ،ذلك أن تقديم أي طعن بهذا الحكم أمام الهيئة ،وال يكون أمام الهيئة ،العدل العليا(

وهذا ما يفهم من نص  ،نما يجب أن يصدر حكم عن الجهة القضائية المختصة بوقفها  و  ،تنفيذه
نى أن هذه الالئحة قد منحت القضاء الفلسطيني الوالية بمع ،( من هذه الالئحة8/3المادة )

حتى لو لزامها بتطبيق الحكم الصادر عن المحاكم الفلسطينية ا  صرية للرقابة على أحكام الهيئة و الح
أن هذه الالئحة لم تحدد الفترة الزمنية التي يجب خاللها  ومع ذلك يجد الباحث ،بعد تنفيذ حكمها
و أكثر أم يجب أن يتم كن القيام بذلك في أي وقت وحتى لو بعد سنة أفهل يم ،الطعن بهذا الحكم

 ة؟ذلك مباشر 

 ( البلجيكي هذهCepaniالنطاق التي يطبقها مركز ) أسماءوقد عالجت قواعد تسوية منازعات 
ستالم حكم اأيام عمل بعد ( 7( خالل )Cepaniحيث أوجبت على مدير الشكوى )مركز  ،مسألة

وعلى المسجل فور  ،(DNSالنطاق )منظمة  اسمعاره لكال الطرفين ولمسجل إش ،اللجنة اإلدارية
 ،إعالم مدير الشكوى بتاريخ هذا التنفيذ ،وبمجرد تنفيذه ،ةأن يقوم بتنفيذه مباشر  ،إشعاره بحكم اللجنة

 ،736أن يعلم األطراف بذلك ،وعلى مدير الشكوى بمجرد تلقي إشعار من المسجل بتاريخ تنفيذ الحكم
 األصل. وهذا هو

أن الشكوى قائمة على أسس سليمة وكان حكمها بإلغاء أو  ،لكن في حال حكمت اللجنة اإلدارية
به من تاريخ إشعارها  ا( يوم32سينفذ المسجل هذا الحكم بعد ) عندئذ ،النطاق للمشتكي اسمنقل 

ن يتخذ ل عندئذ ،737و المدعى عليه هذا الحكمأتأنف المشتكي ساإال إذا  ،من قبل مدير الشكوى 
 .738ستئنافنتهاء إجراءات االانتظار حتى اوسيبقى الحكم في حالة  ،المسجل أي إجراء

 إجراءات معينة يمكن تلخيصها بالتالي: بإتباع ،ستئناف هذا الحكماويجري 

                                                           
736 See: Art. )17.1( Of Rules for Domain Name Dispute Resolution in force as from the 1st of 

January 2013. 
737 See: Art. )17.2( Of The Same Rules. 
738 See: Art. )3.C( Of Terms and Conditions. 
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وذلك  ،ستئناف حكم اللجنة اإلداريةاالحق ب ،سواء كان المشتكي أو المدعى عليه ،لكل طرف .3
ستئناف من خالل تعبئة طلب ويتم تقديم هذا اال ،الحكماإلشعار بهذا  من تاريخ ا( يوم32خالل )

خمس نسخ مطبوعة أصلية وموقعة  إلىإضافة  739(Cepaniإلكتروني منشور على موقع مركز )
ويترتب على  ،741ستئنافاالودفع الرسوم المتعلقة بهذا  ،740ترسل لمقر هذا المركز ،من المستأنف

 .742انوناستئناف قاالعدم دفعها عدم جواز 

رقم الحكم  ،جنة اإلداريةعلى تحديد هوية األطراف والل ،يجب أن يشتمل طلب االستئناف .3
 .743ستئنافوصف أسباب االو  ،ستئنافالنطاق موضوع اال أسماء ،ستئنافهاالمراد 

 ستئنافتاريخ تسلمه طلب اال( أيام من 7( خالل )Cepaniيجب على مدير الشكوى )مركز  .2
هذا األخير تقديم رده على طلب وعلى  ،خر به )المستأنف ضده(إشعار الطرف اآل ،ورسومه

ه وصف ويجب أن يتضمن طلب ،من تاريخ إشعاره بهذا الطلب ا( يوم34ستئناف خالل )اال
( Cepaniويجب على لجنة التعيينات أو رئيس مركز ) ،744ستئنافاألسباب التي تدعو لرفض اال

( دون ايوم 34نقضاء الفترة الزمنية وهي مدة )اده أو لتلقي رد المستأنف ض ؛( أيام التالية7خالل )
تعيين لجنة إدارية )لجنة االستئناف( مكونة من ثالثة أشخاص ضمن القائمة المعتمدة  ،تقديم الرد

 .745من قبل المركز

                                                           
 ( على الرابط التالي: Cepaniمتاح على موقع مركز ) طلب االستئناف 739

6_0.pdf-en-ndd-http://www.cepani.be/sites/default/files/files/regl ،(14/8/3032زيارة بتاريخ  آخر.) 
740 See: Art. (32.6) Of Rules for Domain Name Dispute Resolution in force as from the 1st of 

January 2013. 
741 See: Art. )20.1/1/2/3( Of The Same Rules. 
742 See: Art. (18.1) Of the Same Rules. 
743 See: Art. (18.3) Of the Same Rules. 

 انظر: ،( كلمة كأحد أقصى2000) ستئنافاالالتي تدعو لرفض ن ال يتجاوز وصف المستأنف ضده األسباب يجب أ 744
 Art. )18.5( Of the Same Rules. 

على النحو الذي تم توضيحه سابقا  عند ، والحياد االستقالليةأن يستوفي شرط  ،االستئنافمن يعين ضمن لجنة يشترط في 745
 : انظر ،لجان اإلدارية"بحث مسألة "حياد ال

Art. )18.2) Of the Same Rules. 

http://www.cepani.be/sites/default/files/files/regl-ndd-en-6_0.pdf
http://www.cepani.be/sites/default/files/files/regl-ndd-en-6_0.pdf
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أن تصدر  ،ستئنافف اال( يوما من تاريخ تسلمها مل20ستئناف خالل )يجب على لجنة اال .4
طريقة من طرق  ةال يقبل الطعن به بأي ان الحكم الصادر عنها نهائيويكو  ،ستئنافحكمها في اال

 .746الطعن

النطاق التي  أسماء( من قواعد تسوية منازعات 18.7المادة ) يأن صائغ ،ويالحظ الباحث هنا
عدم  لم يقصدوا ،ستئنافلجنة اال بخصوص الطعن بحكم ،( البلجيكيCepaniيطبقها مركز )

نما قصدوا عدم إمكانية الطعن بهذا الحكم ،من اللجوء للقضاءهما يإمكانية أي طرف أو كل أمام  ،وا 
أن الحكم الصادر عن هذا المركز غير ملزم  ،ويعود السبب في ذلك ،أي جهة أخرى لدى المركز

تخاذ حكم او  ،الحق باللجوء للقضاء ،يكون للطرف الخاسر ،وحتى بعد صدور الحكم ،لإلطراف
لزام هذا المركز  ،لمصلحته بطال الحكم الذي سبق وتم إصداره ،بتنفيذهوا   .747وا 

النطاق التي يطبقها  أسماءوقواعد تسوية منازعات  ،نتقادات الذعة للسياسة الموحدةاوقد تم توجيه 
حتى يلجأ  ،لمن صدر ضده الحكم يألنها ال تمنح الوقت الكاف وذلك ،( البلجيكيCepaniمركز )

 أسماءسياسات تقرير /ل( من 4تي نصت عليها المادة )( أيام ال30فمدة ) ،للقضاء ويقيم دعواه
( من قواعد 17.2( يوم التي نصت عليها المادة )32النطاقات المتنازع عليها الرسمي أو مدة )

هي غير كافية حتى يجهز  ،( البلجيكيCepaniالنطاق التي يطبقها مركز ) أسماءتسوية منازعات 
بما في ذلك العثور على محامي  ،القضائية ويحضر ما يلزم الدعوى  ،من صدر ضده الحكم

 . 748متخصص وتحضير المستندات واألدلة الالزمة سواء كانت كتابية أو شفهية

ولم يستطع من صدر ضده الحكم من اللجوء  ،حتى لو لم تكن هذه المدة كافية ،برأي الباحثو 
ألنه يمكن ؛ هذا الشخصمشكلة لدى  ةال توجد أي ،لكمع ذف ،وتم تنفيذ هذا الحكم ،ء خاللهاللقضا

وبالتالي إلزام المسجل المعتمد بإلغاء  ،ستصدار حكم لمصلحتهالحظة اللجوء للقضاء و  ةله في أي
 تنفيذ الحكم الصادر عن اللجنة اإلدارية وتنفيذ الحكم القضائي.

                                                           
746 See: Art. (18.2) Of the Same Rules. 

 .مرجع سابقبهاء تومان:  747

 .402ص ،: مرجع سابقمصطفى موسى ،العطيات 748
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 الفرع الثالث: تأثير اإلجرا ات القضائية على صدور الحكم 

حيث سمحت  ،المتنازع عليها الرسمي هذه المسألة النطاقات أسماءسياسات  وتقرير دقواع عالجت
اإلجراءات أو أثنائها أو حتى  ءعليه( اللجوء للقضاء سواء قبل بدألي طرف )المشتكي أو المدعى 

كان ذلك قبل ألكن في حال تم مباشرة أي إجراء قانوني أمام القضاء سواء  ،749بعد صدور الحكم
إخطار مركز تسوية النزاع  ،يتوجب على الطرف المباشر لهافإنه  ،هاءإلجراءات أو أثناا ءبد

وفي هذه الحالة )تم مباشرة أي إجراء قانوني(  ،750واللجنة اإلدارية المعينة لتسوية هذا النزاع بذلك
أو تصدر أي  ،أو تنهيها ،إما أن تعلق اإلجراءات ،يجب على اللجنة اإلدارية وفقا لسلطتها التقديرية

  .751حكم تراه مناسبا

جراءات  ولم تسمح الئحة قواعد للهيئة  ،(PANINAالنطاقات الفلسطينية ) أسماءعلى  االعتراضوا 
معروض أمام أي جهة  ،النطاق اسمفي حال وجود نزاع يتعلق بذات  ،النظر في الشكوى المقدمة
إال إذا قدمت الشكوى إليها قبل عرض النزاع على أي من الجهات  ،752قضائية أو شبه قضائية

 .753ة الذكرسالف

ال  ،أن تقديم الشكوى لدى الهيئة قبل اللجوء ألي من الجهات سالفة الذكر ،ويالحظ الباحث هنا
صدار حكم فيها  ،لكن اللجوء ألي من هذه الجهات قبل تقديم الشكوى  ،يمنع الهيئة من نظرها وا 

اإلجراءات  بل يجب عليها تعليق ،يؤدي لنتيجة مفادها أن الهيئة ال تستطيع النظر في الشكوى 
 لحين البت في النزاع من قبل هذه الجهات.

                                                           
 النطاقات المتنازع عليها الرسمي. أسماءمن تقرير سياسات  )/ل4: نص المادة )انظر 749

 .النطاقات أسماءقواعد السياسة الموحدة لتسوية نزاعات /ب( من 38المادة ) انظر: نص 750

  ذات القواعد./أ( من 38المادة ) انظر: نص 751

مهمتها النظر في قضايا تأديب أو  -خارج السلك القضائي-يقصد بالجهات شبه القضائية: "مجموعة من المختصين  752
صدار قرارات بشأنها" راجع في ذلك:  جزاء أو تسوية منازعات مدنية أو تجارية محددة بموجب نظام معتمد بشكل استثنائي وا 

، هذا المقال منشور على الرابط 3002، مركز الدراسات القضائية التخصصية، الجهات شبه القضائيةالحديثي يوسف: 
 .)32/2/3032آخر زيارة بتاريخ (، http://www.cojss.com/article.php?a=226التالي: 

 من هذه الالئحة.( 2/4المادة ) انظر: نص 753

http://www.cojss.com/article.php?a=226
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بأحكام  ،( البلجيكيCepaniالنطاق التي يطبقها مركز ) أسماءوقد أخذت قواعد تسوية منازعات 
النطاقات المتنازع عليها  أسماءسياسات  وتقرير لتلك التي أخذت بها قواعد -قريبات–شبيهة 
ها أو حتى ءسواء قبل بدء اإلجراءات أو أثنا للقضاءحيث سمحت لكال الطرفين اللجوء  ،الرسمي

فإنه يجب على من قام بذلك  ،وفي حال تم اللجوء للقضاء أثناء نظر النزاع ،754بعد صدور الحكم
( بذلك فورا وأن يرفق بإخطاره صورة عن Cepaniإخطار مدير الشكوى )مركز  ،من األطراف
وفقا لسلطتها التقديرية إما تعليق اإلجراءات كليا وعلى اللجنة اإلدارية أن تقرر  ،755الئحة الدعوى 

 .756أو جزئيا

 الفرع الرابع: التعويض

 لدى سلطة فال ،فقط العيني التنفيذ على ،الموحدة السياسة بموجب بها المسموح التعويضات تقتصر
 الحكم. ضده صدر من على النقدي بالتعويض للحكم اإلدارية اللجان

 ،المسألة هذه عالجت قد فإنها ،النطاقات المتنازع عليها الرسمي ءأسماتقرير سياسات ل فبالرجوع
 .757للمشتكي سماال هذا نقل أو النطاق اسم إلغاء إما ،بأمرين المتمثل العيني بالتنفيذ فقط وسمحت

جراءات  عليه نصت الذي -تقريبا– الحكم ذات وهو النطاقات  أسماءعلى  االعتراضالئحة قواعد وا 
 "نقل الهيئة عن الصادر الحكم كان حال في شتراطهاا من الرغم على ،(PANINAالفلسطينية )

 إضافة ،النطاق اسم لتسجيل القانونية باألهلية امتمتع المشتكي يكون  أن ،للمشتكي" النطاق اسم
 لهذه متالكهاو  النية سنح -النطاق سما مسجل– عليه المدعى كان حال في للهيئة سمحت أنها لىإ

 .758الراهن وضعه على سماال هذا بإبقاء حكمت أن ،امشروع سماال

                                                           
754 See: Art. (20.1) Of Rules for Domain Name Dispute Resolution in force as from the 1st of 

January 2013. 
755 See: Art. (20.6) Of The Same Rules. 
756 See: Art. (20.1) Of The Same Rules. 

 النطاقات المتنازع عليها الرسمي. أسماءي( من تقرير سياسات /4المادة ) انظر: نص 757

 من هذه الالئحة.( 7/2المادة ) انظر: نص 758
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 DNsالتي تديرها منظمة "be.النطاقات المنتهية ب " أسماءتسجيل  وأحكام شروط أخذت وقد
Belgium   759النطاقات المتنازع عليها الرسمي أسماءبذات الحكم الذي أخذ به تقرير سياسات. 

 شتمالهاا لعدم وناقصة معيبة اأحكام منها يجعل ،فقط العيني التنفيذ على األحكام هذه قتصاراو 
 اسم ضمن عالمته على عتداءاال جراء المشتكي لحق الذي الضرر لجبر بالتعويض الحكم على

 .760النطاق

 تسوية مراكز ختصاصا نطاق من النقدية التعويضات خروج في السبب يعود ،الباحث برأي
 التالي: إلى ،قطف العينية التعويضات على واقتصارها ،النطاق أسماء منازعات

 ،نص هكذا وجد لو وحتى ،بالتعويض الحكم على النزاع تسوية مراكز يلزم نص وجود عدم .3
 يعني ال لكن ،مختلفة دول من النزاع أطراف كان إذا وتحديدا به الحكم الصعب من سيكون 
 مستحيل. األمر هذا أن ،ذلك

 أو (PANINA) هيئة بقهاتط التي كتلك أخرى  سياسة أي أو ،الموحدة السياسة إلى اللجوء .3
 والمحاكم للقضاء اللجوء األصل أن حيث ،ستئناءا هو البلجيكي (Cepani) مركز

 نفقات من عليه يترتب وما ،طويل وقت لىإ يحتاج القضاء أمام النزاع نظر نوأل ،الوطنية
   .اووقت اوجهد تكلفة األقل الوسيلة هذه إيجاد تم ،طائلة ورسوم

 اإلدارية اللجان عن الصادرة حكاماأل حجية الخامس: الفرع

 وهيئة األيكان منظمة أنقصت حيث ،761به المقضي الشيء حجية األحكام لهذه تليس
(PANINA) ومركز (Cepani) تمنحها لم عندما قواعدها بموجب الصادرة األحكام قيمة من 

                                                           
759 See: Art. (10.e) of Terms and Conditions For Domain Name Registration Under The “.be” 

Domain Operated by DNS Belgium. 
 .374ص ،مرجع سابق،نترنت النطاق لمواقع اإل أسماءجراءات وقواعد تسجيل هادي مسلم: إ ،يونس 760

تم توضيح المقصود بحجية الشيء المقضي به، عند دراسة االنتقادات الموجهة للسياسة الموحدة، وتحديدا  االنتقاد رقم  761
(8 .) 
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 طبيعة من األحكام هذه تعتبر حيث .762القضاء أمام ملزمة تكون  حتى به المقضي الشيء حجية
 .763القضاء أمام بها الطعن يجوز التي قضائيةال شبه القرارات

في  764(Stephen Prods-Weberاألمريكية في قضية ) Illinois مقاطعة محكمة أكدته ما وهذا
بأن األحكام الصادرة  ،حيث حكمت هذه المحكمة ،أول حكم من نوعه بخصوص هذه المسألة
ولوجود نص في هذه السياسة  ،بأي شكل من األشكالبموجب السياسة الموحدة غير ملزمة لها 

فإنها رفضت وقف  ،يسمح لألطراف باللجوء للقضاء بعد إصدار اللجان اإلدارية حكمها في النزاع
. لكنها )المحكمة( بذات الوقت النظر في هذا النزاع على نتيجة الحكم الصادر بموجب هذه السياسة

 المعيار لتوضيح أو ،ICANN لقرارات ستعطى تيال( دتوج إن) االحترام درجة تحديد عن امتنعت
 هذه القرارات. في خالله من النظر لتعيد المحكمة ستعتمده الذي

النطاق  أسماءقائع هذه القضية، حول قيام المدعى عليه بتسجيل مجموعة من وتدور حيثيات وو 
م النطاق ( المسجلة والمشهورة، مثل اسWeberالتي تتضمن عالمة المدعي التجارية )

(www.webergrills.com( وبناء على ذلك، قدمت المدعية شركة ،)Weber-Stephen 
Products  لدى مركز الويبو للوساطة والتحكيم، مدعية  بموجب قواعد السياسة الموحدة( شكوى

( في تسجيل Armitage Hardware and Building Supplyسوء نية المدعى عليها )
النطاق بشكل متعمد وسيء النية، وبطريقة مخادعة ومضللة ومربكة. وقد طالبت  أسماء واستخدام

النطاق أو تحويلها إليها. وبعد يوم  أسماءالمدعية اللجنة اإلدارية التي نظرت النزاع، إما بإلغاء 
لدى محكمة  يداع دعوى مدنيةبإ)المدعية( شكواها لدى مركز الويبو، قامت  فقط من تقديم واحد

                                                           
بة للتحكيم، ذلك أن مراكز تسوية النزاع، ال يالحظ هنا، أن هذه األحكام ال يتم تصديقها أمام القضاء كما هو الحال بالنس 762

فاألصل أن غير تشريعية وليست جسما رسميا، )مراكز تسوية النزاع( يمكن لها النص على تصديق هذه األحكام، كونها 
( 2( من قانون التحكيم الفلسطيني رقم )42القانون هو الذي ينص على هذا التصديق، كما هو الحال بالنسبة لنص المادة )

. وهذا على خالف أسماء النطاق التي ال يوجد قانون ينظمها، وينص على ضرورة تصديقها أمام القضاء حتى 3000سنة ل
 تصبح ملزمة وبالتالي عدم إمكانية الطعن فيها من جديد.

 أو ،التأديب قضايا في النظر مهمتها -القضائي السلك خارج– المختصين من مجموعة عن تصدر التيهي تلك القرارات  763
صدار ،استثنائي بشكل معتمد نظام بموجب محددة تجارية أو مدنية منازعات تسوية أو ،جزاء  انظر: بشأنها، قرارات وا 

 سابق. مرجع يوسف: ،الحديثي

764 Weber-Stephen Prods. Co. v. Armitage Hardware and Bldg. Supply، Inc. 54 U.S.P.Q.2d 1766 

(N.D. Ill. 2000). 

http://www.webergrills.com/
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لعالمتها  وانتهاكوأكدت بموجب هذه الدعوى، وجود قرصنة الكترونية األمريكية،  Illinoisمقاطعة 
وطلبت بموجب هذه الدعوى، إصدار أمر زاجر مانع للمدعى التجارية من قبل المدعى عليها، 

إلغاء  -لمركز الويبو-اإلدارية  النطاق محل النزاع، في حال رفضت اللجنة أسماء الستخدامعليها 
أصدرت الحكم أعاله، حيث  النطاق أو تحويلها إليها. وبعد دراسة المحكمة تفاصيل القضية، أسماء

 الصادرة عن اللجان اإلدارية ملزمة للقضاء؟. األحكامكان السؤال الرئيس واألساس هو: هل 

 دارية التالي:ويالحظ الباحث بخصوص حجية األحكام الصادرة عن اللجان اإل

المقضي  حجية الشيءصحيح أن األحكام الصادرة بموجب السياسة الموحدة ال تكتسب  .3
عتداءات يحد من اال أن هذه السياسة تعد بمثابة تدبير وقائيإال  ،ملزمة للقضاءوغير  ،به

 ،كما وأنها مفيدة في حال كان األطراف من دول مختلفة ،على أصحاب الحقوق المشروعة
أن اللجوء للقضاء سيكون مكلف  ،ي أغلب األحيان من صدر ضده الحكمحيث يجد ف

 للغاية له وخصوصا إذا كان على دراية أنه لن يحصل على حكم قضائي لصالحه.

األحكام الصادرة عن اللجان اإلدارية، غير ملزمة للقضاء بأي شكل من األشكال، وهذا ما  .3
على  (Stephen Prods-Weber) األمريكية في قضية Illinois مقاطعة محكمةأكدته 

النحو المشار إليه أعاله. حيث ال يوجد أي نص في القواعد سالفة الذكر، يشير إلى 
اللجان  من قبلالقضاء إلى حين البت في النزاع  الدعوى المرفوعة أمام إمكانية وقف

ت تم أمام إحدى مراكز تسوية النزاع، وفي ذات الوق شكوى  تقديمبمعنى، لو تم  اإلدارية.
في رفع دعوى أمام القضاء، فإن القضاء ال يكون ملزم بوقف نظر هذه الدعوى لحين البت 

بل على العكس، توقف اللجنة اإلدارية  .للجنة اإلدارية التي تنظر النزاع المقدمة الشكوى 
األحكام القضائية ملزمة للجان  ذلك أنالنظر في الشكوى لحين صدور حكم من القضاء، 

، على النحو ت مخالفة ألحكامها )اللجان اإلدارية(جبة التطبيق حتى لو جاءاإلدارية ووا
 المشار إليه سابقا .

عدم الطعن فيه أمام من خالل  اإلدارية، ل األطراف للحكم الصادر عن اللجانيتمثل قبو  .2
لكن قبول تنفيذه من  اللجان.هذه  علىمن قبل الطرف الخاسر للنزاع المعروض  ،القضاء
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نما يحق للطرف خالل عدم ا لطعن فيه، ال يغل يد القضاء عن نظر النزاع مرة أخرى، وا 
 .765ها )اللجان اإلدارية(اللجوء للقضاء حتى بعد تنفيذ الحكم الصادر عن ،الخاسر

المتمثلة ) المحكمة المختصة بنظر الطعون المتعلقة باألحكام الصادرة عن اللجان اإلدارية .4
إلى  ويعود السبب في ذلك كمة العدل العليا الفلسطينية،مح، هي مدير الهيئة( لهيئة بنيناب

داريا ، وفن من رغمال هيئة بنينا على أن يا ، وقانونيا ، إال أنها مع أنها هيئة مستقلة ماليا ، وا 
أن  عن ، فضال766وهذا ما تمت اإلشارة إليه سابقا   تعتبر من أشخاص القانون العام ذلك

 ،ويتم تسويتها عن طريق اإلجراء اإلداري  ت إداريةالنطاق تعتبر منازعا أسماءمنازعات 
كمة مح اختصاصتدخل ضمن  الصادرة عن الهيئةاألحكام أن ، وهذا ما يؤكد للباحث

 الفلسطينية ( من قانون تشكيل المحاكم النظامية22المادة ) فبالرجوع لنص عدل العليا،ال
ص محكمة العدل العليا تخت على أنه "فإنها قد نصت وتعديالته،  3003( لسنة 2رقم )

 أو قضايا ليست التي المسائل -7. اإلدارية المنازعات سائر -4... بالنظر فيما يلي: 
 تستوجب محكمة أي صالحية عن خارجة استدعاءات أو عرائض مجرد بل محاكمات
    .767"... للعدالة تحقيقا   فيها الفصل الضرورة

دعاوى المنافسة الغير مشروعة،  في نظر ةال، تبقى المحاكم النظامية مختصوفي جميع األحو 
 ودعاوى التقليد والتزوير.

                                                           
( مالكة اسم النطاق Framatom(، والتي تتخلص وقائعها بمحاولة شركة )Framatomالفرنسي في قضية )حكم القضاء  765

(www.Framatom.fr،) ( اتخاذ اسم نطاق عام علويFramatom.com إال أنها فشلت في ذلك، ألن اسم النطاق ،)
شبكة اإلنترنت، فاضطرت إلى اللجوء للقضاء الفرنسي للمطالبة باستعادة اسم النطاق األخير تم تسجيله من قبل جمعية على 

المسجل من قبل هذه الجمعية، وأثناء نظر النزاع، دفعت الجمعية بعدم اختصاص القضاء الفرنسي، ألن اسم النطاق الذي 
أنه مختص على أساس أن العالمة  قامت بتسجيله هو نطاق دولي وليس وطني، حيث رد القاضي على هذا الدفع بالقول:

مسجلة في فرنسا، وأن جريمة التقليد تمت في فرنسا، إضافة إلى إمكانية الوصول السم النطاق من أي مكان في فرنسا عن 
طريق شبكة اإلنترنت، فضال عن أنه ال يوجد في السياسة الموحدة )اإلجراء اإلداري( أي نص يلزم القضاء بعدم نظر النزاع، 

 .244، مرجع سابق؛ العطيات، مصطفى موسى: 382بوشعبة، أمين: مرجع سابق، صأنظر: 
 .من هذه الرسالة 344-342انظر: توثيق رقم  766

 .2/2/3003( من مجلة الوقائع الفلسطينية بتاريخ 28هذا القانون منشور في العدد ) 767

http://www.framatom.fr/
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 الخاتمة

يمكن إجمال أهمها  ،إلى جملة من النتائج والتوصيات ،خلص الباحث من خالل هذه الرسالة
 بالتالي:

 :النتائج

بل أصبحت  ،النطاق مجرد نظام تقني يقوم بتحديد المواقع وتميزها عن غيرها أسماء. لم تعد 3
في  ،وتحديدا  الملكية الصناعية والتجارية ،وم بذات الوظيفة التي تؤديها حقوق الملكية الفكريةتق

 تمييز المشروعات ومنتجاتها و/أو خدماتها على شبكة اإلنترنت.

كما ال يمكن رهنها وفرض الضرائب  ،النطاق أسماءالحجز على  ،. ال يمكن في الوقت الحاضر3
 وعدم وجود قانون ينظم أحكامها. ،يعتها القانونيةلعدم وضوح طب ،وذلك ،عليها

ويعالج  سماءينظم هذه األ فلسطيني في الوقت الحاضر ولعدم وجود قانون  الباحث . توصل2
فإن القوانين التي تنطبق على  ،وألن طبيعتها أقرب إلى طبيعة العالمات التجارية ،أحكامها

 ،وبالتالي ،سماءوقدرة لتنطبق على هذه األ ئمةمالية وتعالج أحكامها هي األكثر العالمات التجار 
والتي لها دور  كما يمكن في ذات الوقت، اللجوء لقواعد هيئة بنينا،. توفر أفضل حماية ألصحابها

 ، وتنظيمها، وحل منازعاتها.سماءهذه األ إدارةفعال في 

صطلحات المكونة عالمات تجارية، هي المكالنطاق التي يمكن تسجيلها  سماءالشكل الوحيد أل. 4
 كعالمة تجارية مسجلة في فلسطين،حتى يحمى اسم النطاق ويشترط  .من الحروف واألرقام فقط
فقد أخذ مكتب تسجل ، لبنان في( المتعلق باالتصاالت عن بعد، أما 28أن يسجل في الصنف )

يشترط لتسجيل بمعنى أنه النطاق التابع للجامعة األمريكية في بيروت، بمبدأ وحدة التسجيل،  أسماء
( أن يتم أوال تسجيل عالمة تجارية لدى مصلحة حماية الملكية lb.متداد )اال يالنطاق ذ اسم

( المتعلق 22) وفي الصنف ،الحروف الالتينيةبقتصاد والتجارة اللبنانية الفكرية في وزارة اال
دارة ،واإلعالن ،بالدعاية  .وتفعيل النشاط المكتبي وجيهها،وت األعمال وا 
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مستقلة غير ربحية، لها كافة الصالحيات اإلدارية، والمالية،  اعتباريةعتبر هيئة بنينا، شخصية ت. 2
والقانونية، والتقنية، والتسجيلية الخاصة بإدارة وتسجيل النطاقات الفلسطينية. وهي كيان ذات طابع 

ام القانون تعددي، يتكون مجلس إدارتها من مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص. وتخضع ألحك
العام؛ ألنها صدرت بقرار رئاسي، وتقدم خدمات عامة للجمهور الفلسطيني، وغير الفلسطيني المقيم 
في فلسطين، وبناء على ذلك، يتم الطعن باألحكام الصادرة عنها أمام محكمة العدل العليا 

 الفلسطينية.

 أسماءأو ملكية فكرية في حقوق ملكية خاصة  ةبأي ،. لم تعترف هيئة بنينا لمسميات اإلنترنت4
وبشكل غير مباشر بالطابع  ،سماءعترفت بشكل مباشر بالوظيفة التقنية لهذه األا نما ا  و  ،النطاق

 التعاقدي لها.

تجارية من  وكالة )الوكيل(، هي عالقة المسجل المعتمدو  العالقة بين هيئة بنينا )الموكل( عتبرت. 7
تبر وكيل تجاري له طبيعة خاصة سجل المعتمد يعبمعنى، أن الم ،نوع خاص )ذات طبيعة خاصة(

حيث يكون )المسجل المعتمد( طرفا في  .يحددها عقد الخدمة المبرم بينه وبين هيئة بنينا به
عالقتين قانونيتين: األولى، مع الموكل ويحكمها عقد الوكالة التجارية ذات الطبيعة الخاصة به، 

أما الثانية، مع الغير )طالب تسجيل اسم النطاق( وتخضع للقواعد العامة للوكاالت التجارية، 
ويحكمها عقد الخدمة اإللكترونية، حيث يعتبر في العالقة األولى وكيل تجاري يتمتع بخصوصية 
معينة، يتعاقد باسمه ولحساب سلطة التسجيل )هيئة بنينا(، أما في العالقة الثانية، يعتبر أصيل في 

ف كل آثار العقد إليه وهو بدوره ينقل هذه اآلثار للموكل مواجهة الغير )طالب التسجيل( وتنصر 
 )هيئة بنينا( بموجب عقد الوكالة المبرم بينهما.

 اسمما هي العقوبات المترتبة على إخالل صاحب  وال هيئة بنينا ،. لم تبين منظمة األيكان8
 DNs Belgiumبعكس منظمة  ،حقوق الغير المشروعة انتهاكبعدم النطاق بتعهده المتمثل 

نطاقه  اسمالنطاق مسؤولية مدنية متمثلة بإلغاء تسجيل  اسمالتي حملت صاحب  ،البلجيكية
رسوم  بما في ذلك ،ر المعتدى على حقوقهغيمطالبة من قبل  ةومطالبته بالتعويض ضد أي

 التقاضي وأتعاب المحاماة وغير ذلك.
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 ،لتزام أساسي ورئيسا ،برمعقد الخدمة الم . يقع على عاتق سلطة التسجيل المختصة بموجب2
ويترتب  ،(WHOISبإتاحة البيانات المقدمة من طالب التسجيل للجمهور في قواعد بيانات ) يتمثل

 ومن جهة أخرى  ،النطاق المعتدي اسمسهولة الوصول لصاحب  فمن جهة ،على ذلك نتائج إيجابية
يعتبر ، حيث ألصحابها د الحقوق المعتدى عليهاإجراءات رسمية أو غير رسمية تهدف لر  اتخاذ

البريد االلكتروني أهم البيانات الواجب تقديمها عند إبرام عقد الخدمة؛ ألنه وسيلة االتصال الوحيدة 
بين أطراف هذا العقد، ويترتب على عدم امتالك بريد إلكتروني فعال وصحيح؛ إمكانية إنهاء هذا 

 .العقد

نطاقات ضمن النطاق العلوي العربي الفلسطيني ال أسماء. لم تبين هيئة بنينا في الئحة تسجيل 30
بل تركت  ،(WHOISما هي البيانات الواجب إتاحتها للجمهور في قواعد بيانات ) ،).فلسطين(

فضال عن أنها نصت بشكل واضح وصريح في  ،األمر لسلطتها التقديرية في تحديد هذه البيانات
النطاقات ضمن النطاق العلوي العربي  اءأسمالئحة تسجيل هذه الالئحة )( من 32/4،2،3المادة )

 اسمبيانات أو معلومات متعلقة ب ةعلى الحاالت التي بموجبها ستتيح أي ،( الفلسطيني ).فلسطين(
. كمتطلب لتنفيذ هذه ٨ وهي: " ،حيث جاءت هذه الحاالت على سبيل الحصر ،النطاق للجمهور

جراءات تصدرها  جراءاتها الخاصة ا  امتثاال  ألنظمة الهيئة و  .3 الهيئةالالئحة وغيرها من قواعد وا 
. امتثاال  ألمر صادر من جهة حكومية فلسطينية 2النطاقات الفلسطينية؛  أسماءات على االعتراضب

 جهة قضائية". ةمختصة، بما في ذلك أي

على أساس قاعدة  ،النطاق أسماءالبلجيكية  DNs Belgium. تمنح هيئة بنينا ومنظمة 33
وال  ،يصبح صاحب الحق فيه ،النطاق أوال اسمبمعنى من يسجل  ،مخدومين أوال" ،"القادمون أوال
 عتداء عليه.يجوز لغيره اال

 العقد أما باطال ، شرطا   اإللكترونية، الخدمة عقود في الوارد المسؤولية من اإلعفاء شرط يعتبر. 33
 تكون  ،سماءاأل هذه يلتسج طالبي إرادة أن ذلك، في السبب ويعود المفعول، وساري  صحيح فيبقى

  العقد. هذا إبرام عند منعدمة
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ي من الحقوق المشروعة المدعى أ بتاريخ سابق على تسجيل النطاق اسم. يترتب على تسجيل 32
حالة سوء  ،ويستثنى من ذلك ،النطاق اسمالحكم لصالح صاحب  ،أو اكتسابها عتداء عليهاباال
تجاري حتى يثبت  اسمنطاق إلى تسجيل عالمة أو ال اسممثال: عندما يسعى طالب تسجيل  ،النية

 أو مصالح مشروعة فيها. امتالكه حقوقا

عتداءات القاعدة األساسية والرئيسة في ظهور اال ،أوال"مخدومين  ،. تعتبر قاعدة "القادمون أوال34
 على أصحاب الحقوق المشروعة. ،وازديادها المتمثلة "بالقرصنة اإللكترونية"

في تحديد  ،واألرقام المخصصة )األيكان( سماءعتمدت عليه منظمة تحديد األا  . األساس الذي32
 بشأنتقرير الويبو النهائي  هو ،النطاق أسماءالنطاق القانوني للسياسة الموحدة لتسوية منازعات 

 .20/4/3222 بتاريخ الصادر اإلنترنت نطاق أسماء

وسيلة قانونية لتسوية نوع خاص من  اق،النط أسماء. تعتبر السياسة الموحدة لتسوية منازعات 34
طبيعة قانونية خاصة ومنفردة بها، فهي تخرج عن نطاق النطاق، ولها  أسماءالمنازعات المتعلقة ب

 النظام القضائي والنظام التحكيمي.

بالعالمات التجارية  ،النطاق أسماء. ينحصر النطاق القانوني للسياسة الموحدة لتسوية منازعات 37
النطاقات  أسماءعلى  االعتراضجراءات ا  وهذا على خالف الئحة قواعد و  ،قطلخدمة فوعالمات ا
وأحكام  أما شروط ،التجارية سماء( التي قيدت نطاق تطبيقها بالعالمات واألPANINAالفلسطينية )

نطاق  فلم يأت ،DNs Belgium" التي تديرها منظمة be.النطاقات المنتهية ب " أسماءتسجيل 
نما يشمل أيضا ،را على العالمات التجارية وعالمات الخدمة فقطتطبيقها مقتص  سماءاأل ،وا 
 وتعيين المصدر. أالمنش اسمالشخصية والبيانات الجغرافية و  سماءالتجارية واأل

والئحة قواعد  ،اقالنط أسماء نزاعات. يقتصر نطاق تطبيق كل من السياسة الموحدة لتسوية 38
جراءات   أسماءتسجيل  وأحكام شروطو  ،(PANINAلنطاقات الفلسطينية )ا أسماءعلى  االعتراضوا 

على التسجيالت التعسفية سيئة  ،DNs Belgiumالتي تديرها منظمة  "be.النطاقات المنتهية ب "
 النية فقط.
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 سياسات تقرير من /أ(4). يشترط حتى ينجح المشتكي في شكواه المقدمة بموجب نص المادة 23
النطاق  اسم. 3وهي:  ،توافر ثالثة شروط على التوالي ،الرسمي عليها المتنازع النطاقات أسماء

مطابق أو مشابه بشكل مضلل لعالمة تجارية أو عالمة الخدمة التي يكون لمقدم الشكوى حقوق 
 .2 النطاق؛ اسمب يتعلق فيما مشروعة مصالح أو حقوق  النطاق اسم مسجل لدى يوجد ال .3فيها؛ 

 نية. بسوء ستغاللهوا النطاق اسم تسجيل تم قد

 (2.2.3) المادة نص بموجب شكواه في ينجح حتى الشكوى  مقدم على بنينا هيئة تشترط لم .30
 هو كما شروط ثالثة إثبات ،الفلسطينية النطاقات أسماء على االعتراض جراءاتا  و  قواعد الئحة من

نما ،الموحدة للسياسة بالنسبة الحال  النطاق اسم يكون  أن :األول ،هماو  فقط شرطين وضعت وا 
 أو التجاري  هسمال أو ،للمعترض عائد نطاق اسم مضلل بشكل يشابه أو مماثال عليه المتنازع
 هذه تأخذ فلم ،الموحدة السياسة عليه نصت لما مخالفا جاء :الثاني الشرط أما ،التجارية لعالمته
 ،نية بسوء النطاق ماس استخدامو  تسجيل هناك يكون  أن تشترط لم بمعنى ،الموحد بالشرط الهيئة
نما  عليه المدعى إثبات ضرورة تشترط لم أنها عن فضال ،نية بسوء ستخداماال أو التسجيل يكفي وا 
 .سماال هذا في المشروعة مصالحه أو حقوقه ،-النطاق اسم صاحب-

 أسماءتسجيل  وأحكاممن شروط   (b.1.10)في نص المادة DNs Belgium. أخذت منظمة 33
 سياسات تقرير من /أ(4)بذات الشروط التي نصت عليها المادة  ،"be.ية ب "النطاقات المنته

 لم تحصر نطاق الشرط األول :األول ،ستثناء أمريناب ،الرسمي عليها المتنازع النطاقات أسماء
نما أضافت إليها ،بالعالمات التجارية وعالمات الخدمة فقط  سماءالتجارية واأل سماءاأل ،وا 

لم تأخذ بالشرط  :أما األمر الثاني ،وتعيين المصدر أالمنش اسمالجغرافية و الشخصية والبيانات 
 الموحد كما هو الحال بالنسبة لهيئة بنينا.

 أسماء منازعات. ال يشترط حتى ينجح المشتكي في شكواه بموجب السياسة الموحدة لتسوية 33
كه عالمة تجارية متالالجيكي الب Cepani)أو أمام مركز ) ،النطاق أو أمام هيئة بنينا الفلسطينية

 عالمة تجارية غير مسجلة. امتالكهبل يكفي  ،مسجلة
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التجارية بموجب السياسة  سماءالشخصية واأل سماء. يشترط حتى تحمى البيانات الجغرافية واأل32
 أن تستخدم كعالمات تجارية. النطاق أسماءالموحدة لتسوية منازعات 

 ،النطاق في ظل ظروف معينة سم( الستخدامتسجيل دون االمتالك السلبي )مجرد ال. يشكل اال34
 بسوء نية. سمهذا اال استخدام

أو  ،أو لقواعد هيئة بنينا الفلسطينية ،النطاق أسماء نزاعات. اللجوء للسياسة الموحدة لتسوية 32
 ءاللجوء للقضاء سواء قبل بد ،نزاعال يمنع أي من أطراف ال ،( البلجيكيCepaniقواعد مركز )

 جراءات أو أثناء نظر النزاع وحتى بعد صدور الحكم.إلا

جراءات قواعد الئحة. تفتقر 43 ألي  ،(PANINA) الفلسطينية النطاقات أسماء على االعتراض وا 
ثبت عدم ت اتتضمن نصوص ،بل على العكس من ذلك ،واستقاللها اللجان اإلدارية نص يعالج حياد

 كافة تلقي صالحية الهيئة مدير منحل المثال: منها على سبيونزاهتها  ،هذه اللجان حياد
صدار النزاع في النظر الوقت وبذات ،بالنزاع المتعلقة المخاطبات  .فيه حكم وا 

جراءات دوح به بموجب الئحة قواع. يقتصر اإلثبات المسم37 النطاقات  أسماءعلى  االعتراض وا 
ف النزاع )المشتكي والمدعى عليه( على األدلة الكتابية التي يقدمها أطرا ،(PANINAالفلسطينية )

 ،تقديم أي بينة شفوية ،وال يسمح في أي حال من األحوال ،والمتمثلة بالبينات والوثائق المكتوبة فقط
النطاق التي يطبقها  أسماءوقواعد تسوية منازعات  ،وهذا على خالف السياسة الموحدة في قواعدها

قديم بينة شفوية في حاالت ت ،للبينة الكتابية التي تسمح باإلضافة ،( البلجيكيCepaniمركز )
 ستثنائية.اوظروف 

 ومركز بنينا هيئة وقواعد ،الموحدة السياسة بموجب بها المسموح التعويضات تقتصر. 38
(Cepani) بالتعويض للحكم اإلدارية اللجان لدى سلطة فال فقط، العيني التنفيذ على ،البلجيكي 

 الحكم ضده صدر من على النقدي

حتى  ،الذي يجب عليه تنفيذها ،ملزمة للمسجل المعتمد ،. تعتبر األحكام الصادرة عن القضاء32
 لو كانت مخالفة لألحكام الصادرة عن اللجان اإلدارية.
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النطاق ضمن تشريعات خاصة تعالج األحكام  أسماءالمشرع الفلسطيني  ، ولم ينظملم يعالج. 20
، الذي 3033روع قانون حماية الملكية الصناعية لسنة مشضمن بها، وال حتى  الخاصةالقانونية 

 .سماءجاء خاليا من أي معالجة ألحكام هذه األ

 :التوصيات

 أسماء( من الئحة تسجيل 7.4. أوصي هيئة بنينا بضرورة إجراء تعديل كامل على نص المادة )3
حو التالي "يمنح بحث تصبح على الن ،فلسطين(لنطاق العلوي العربي الفلسطيني )النطاقات ضمن ا
التنازل عنه أو سقوط الحق  ستثناءاب ،سمالنطاق حق ملكية خاصة في هذا اال اسمطالب تسجيل 

 من ذات الالئحة". 33.3فيه ألي سبب من األسباب المحددة في نص المادة 

لنطاق العلوي النطاقات ضمن ا أسماء( من الئحة تسجيل 33. إجراء تعديل على نص المادة )3
ينص على التالي "يجب على صاحب  ،وذلك بإضافة بند جديد إليها ،فلسطين(لفلسطيني )العربي ا

بما في ذلك رسوم التقاضي  ،خرينمطالبات مالية من قبل اآل ةالنطاق تعويض الهيئة عن أي اسم
 المشروعة". خرينالنطاق الذي ينتهك حقوق اآل اسموالناشئة عن تسجيل  ،وأتعاب المحاماة

النطاقات ضمن النطاق العلوي  أسماء( من الئحة تسجيل 233.على نص المادة ) . إجراء تعديل2
 اسموهي "إذا ثبت لدى الهيئة أن  ،وذلك بإضافة حالة أخرى إليها ،فلسطين(يني )العربي الفلسط

( a،b،c/4/3المشروعة على النحو المبين في نص المادة ) اآلخرينالنطاق المسجل ينتهك حقوق 
 .من ذات الالئحة"

 أسماء( من الئحة تسجيل 32( من نص المادة )2،4. إجراء تعديل كامل على الفقرتين )4
خر بدال آدراج نص ا  وذلك بإلغائهما و  ،فلسطين(لنطاق العلوي العربي الفلسطيني )النطاقات ضمن ا

بما  ،والعنوان البريدي ،الكامل سمينص على التالي "على الهيئة إتاحة البيانات التالية )اال ،منهما
ورمز  ،المدينة والوالية أو المقاطعة اسمو  ،ورقم صندوق البريد ،ورقم المنزل ،الشارع اسمفي ذلك 
أو  ،الشخص اسمو  ،وجدورقم الفاكس إن  ،الهاتفورقم  ،اإللكترونيالبريد و  ،البلد اسمو  ،المنطقة

لنطاق منظمة أو ا اسمإذا كان صاحب  ،المكتب المكلف بضمان المراسلة اإلدارية أو القانونية
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خدمة أخرى مدرجة  ة( أو أيWHOISجمعية أو شركة( للعموم في خدمة معلومات المسجلين )
 أو طلب بيانات جديدة". ،أو إلغاء أي منها ،مع وجود إمكانية لتعديلها ،على موقعها اإللكتروني

قات ضمن النطا أسماء( من الئحة تسجيل 32( من نص المادة )4. إجراء تعديل على الفقرة )2
ستثناء المعلومات اب بحيث تصبح على النحو التالي " ،فلسطين(لنطاق العلوي العربي الفلسطيني )ا

نطاق إال  اسممعلومة أو وثيقة لديها بخصوص أي  ةالمتاحة للعموم، فإن الهيئة لن تقوم بإفشاء أي
يرها من قواعد . كمتطلب لتنفيذ هذه الالئحة وغأمنها على سبيل المثال:  ،في حاالت معينة

جراءات تصدرها الهيئة جراءاتها الخاصة بب ،وا   أسماءات على االعتراض. امتثاال  ألنظمة الهيئة وا 
 ة. امتثاال  ألمر صادر من جهة حكومية فلسطينية مختصة، بما في ذلك أيج ،النطاقات الفلسطينية

 جهة قضائية".

جراءات قواعد الئحة من (2.2.3) المادة نص. إجراء تعديل على 4  أسماء على االعتراض وا 
 االعتراض محل النطاق اسم يكون  أن. 3 " التالي النحو على تصبح بحيث ،الفلسطينية النطاقات
 التجارية لعالمته أو التجاري  هسمال أو للمعترض عائد نطاق سمال ملتبس حد إلى يشابه أو ،مماثال

 اسم مسجل لدى يوجد ال .3 لجغرافيةا بياناته أو الشخصي هاسم أو به الخاص الخدمة عالمة أو
 أو النطاق اسم تسجيل يكون  أن .2 النطاق اسمب يتعلق فيما مشروعة مصالح أو حقوق  النطاق

 سيئة". بنية تم االعتراض محل استخدامه

جراءات قواعد الئحة من (4.4) المادة نصإجراء تعديل على  .7  أسماء على االعتراض وا 
 كتابة   االعتراضب المتعلقة المداوالت تتم " التالي النحو على تصبح بحيث ،الفلسطينية النطاقات

 هاتفية دائرة عبر الجلسات ذلك في )بما شفهي إجراء بأي القيام األطراف من ألي يجوز وال ،كافة
 لسلطتها وفقا   اإلدارية اللجنة تقرر لم ما ويب( مؤتمر وعبر مغلقة تلفزيونية دائرة وعبر مغلقة

 الشكوى". في للبت ضرورية الجلسات هذه مثل فيها تكون  ستثنائيةا مسألة هاعتبار اوب التقديرية

" إلى واستقاللها اللجان اإلدارية نص مادة تحت عنوان "حيادأوصي هيئة بنينا بضرورة إضافة  .8
جراءات قواعد الئحة  على المادة هذه نص ويكون  ،الفلسطينية النطاقات أسماء على االعتراض وا 
 للهيئة تكشف وأن نها،يتعي قبول قبل ومستقلة محايدة اإلدارية اللجنة تكون  أن ينبغي " اليالت النحو
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ذا ،ستقاللهااو  حيادها حول مبرر شك إثارة إلى أدت الظروف من ظرف أي عن  ةأي في نشأت وا 
 حيادها في المبرر الشك إلى تؤدي أن يمكن جديدة ظروف اإلدارية، اإلجراءات مراحل من مرحلة

 ،الهيئة إلى الظروف هذه مثل السرعة وجه على تكشف أن اإلدارية اللجنة على كان قاللها،ستاو 
 بديلة". إدارية لجنة لتعيين التصرف حرية الهيئة لدى يكون  الحالة هذه وفي

 الئحة من (7و) (6/1.3.5.7.8و) (5/1.2.3) التالي: المواد نصوصإجراء تعديل على  .2
جراءات قواعد  باللجنة الهيئة كلمة ستبدالاب وذلك ،الفلسطينية النطاقات أسماء ىعل االعتراض وا 

 مدير وليس ،مستقلة إدارية لجان هي الحكم ويصدر االعتراض ينظر من يصبح بحيث ،اإلدارية
 الهيئة.

واألرقام المخصصة )األيكان( بضرورة إجراء تعديل على نص  سماءأوصي منظمة تحديد األ .03
 النحو على تصبح بحيث ،الرسمي عليها المتنازع النطاقات أسماء سياسات تقرير من /أ(4)المادة 
 سمالنطاق مطابق أو مشابه بشكل مضلل لعالمة تجارية أو عالمة الخدمة أو اال اسم " التالي

 تم قد .iiiشخصي أو البيانات الجغرافية التي يكون لمقدم الشكوى حقوق فيها؛  سمتجاري أو اال
 نية". بسوء ستغاللها أو النطاق اسم تسجيل

 3033 لسنة الصناعية الملكية حماية قانون  مشروع تعديل بضرورة الفلسطيني المشرع أوصي .33
 على النص ذلك في بما ،النطاق أسماء أحكام ينظم خاص قسم إضافة يتم بحيث ،إقراره قبل

 إلقاء الفلسطيني المشرع على يجب حيث ،ذاته النطاق اسم على إقامتها يتم التي العينية الدعوى 
 االستفادةو  (ACPA) اإللكترونية القرصنة ضد األمريكي المستهلك حماية قانون  على شاملة نظرة
 اإلمكان. قدر منه

 تسوية ذلك في بما أحكامها كافة وتنظم ،النطاق أسماءب تتعلق دولية تفاقيةا إبرام ضرورة .33
 .سماءاأل بهذه يتعلق قانون  سن عند دولة ةأي منها تستفيد بحيث ،منازعاتها

 في القانون  لطلبة وتدريسه الفكرية الملكية منهاج ضمن النطاق أسماء موضوع إدراج ضرورة .23
 الفلسطينية. الجامعات
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 وأي والمحامين الباحثين على يسهل حتى الغربية الضفة في بنينا لهيئة فرع فتتاحا ضرورة .43
 المطلوبة. المعلومات على للحصول معها التواصل ،النطاق أسماء بموضوع مهتم شخص

 القانون  من العامة" والحريات "الحقوق  عنوان تحت الثاني البند على تعديل إجراء ضرورة .23
 أسس أحد لتعبيرا "حرية التالية المادة نص بإدراج وذلك ،3002 لسنة المعدل الفلسطيني األساسي

 الفلسطيني والنشر المطبوعات كقانون  خرى،أ قوانين في المادة هذه نص إدراج أو ،اإلنترنت" قانون 
 .3033 لسنة الصناعية الملكية حماية قانون  مشروع أو ،3222 لسنة

 المثال: سبيل على منها والباحثين للمهتمين مستقبلية أبحاث الباحث ويقترح

 النطاق. سماءأل المدنية الحماية .3

 النطاق. سماء. الحماية الجزائية أل3

 النطاق. أسماءنية التي ترد على . التصرفات القانو 2

 . المسؤولية القانونية عن محتوى الموقع اإللكتروني.4

 . القرصنة اإللكترونية.2

 . حرية التعبير كأحد أسس قانون اإلنترنت.4

 . التنظيم القانوني لعقد إيواء المواقع اإللكترونية.7

 . المسؤولية القانونية لمزودي خدمة اإلنترنت.8
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 صادر والمراجعقائمة الم

 أوال: المصادر

 . القوانين العربية2أ.

 .مجلة األحكام العدلية 

 ( لسنة 11قانون العالمات التجارية األردني رقم )2551. 

 2551( لسنة 10التجارية رقم ) سما قانون تسجيل األ. 

 ( لسنة 26قانون العقوبات رقم )وتعديالته. 2560 

 ( لسنة 21قانون التجارة األردني رقم )2566. 

 2551( لسنة 17رقم ) المصري  قانون التحكيم. 

  م.2555 لسنة (1رقم) المدنية األحوال لقانون  معدل م1008 لسنة (1) رقم قانون 

 ( لسنة 11قانون العالمات التجارية األردني رقم )11والمعدل بالقانون رقم  2551 
 .2555لسنة 

  1002( لسنة 1قم )قانون البينات الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية ر. 

  وتعديالته. 1001القانون األساسي الفلسطيني لسنة 

 ( لسنة 1قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم )وتعديالته  1002
 .1005( لسنة 5بالقانون رقم )

 ( لسنة 25قانون السلطة القضائية رقم )1005. 
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 . القوانين األجنبية1أ.

 1006 لعاموتعديالته  2585نموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام قانون األونسيترال ال. 

 Anti-Cybersquatting Piracy Act (ACPA) Lanham Act S. 43(d) 15 

U.S.C. S.1125 (d)، Available at: 

  https://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/legislation.html.  

 The Belgian Act of 26 June 2003 (cyber squatting)، Available at:  

 https://www.dnsbelgium.be/sites/default/files/generated/files/docume

nts/Wet20030909.pdf.  

 تفاقيات ونشرات وطنية ا .2ب.

 النطاقات وطريقة تسجيل سياسة ( تحت المجال الفلسطيني لإلنترنت.ps) متاح على ،
 موقع هيئة بنينا على الرابط التالي:

 policy-http://www.pnina.ps/ar/domains/registration/ . 

  علوي العربي الفلسطيني ).فلسطين(النطاقات ضمن النطاق ال أسما الئحة تسجيل ،
 متاح على موقع هيئة بنينا على الرابط التالي: 

alasteen/policieshttp://www.pnina.ps/ar/f/ . 

 جرا ات الئحة قواعد ، متاح على موقع النطاقات الفلسطينية أسما على  االعتراض وا 
http://www.pnina.ps/ar/domains/dispute-هيئة بنينا على الرابط التالي: 

resolution/ . 

 

https://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/legislation.html
https://www.dnsbelgium.be/sites/default/files/generated/files/documents/Wet20030909.pdf
https://www.dnsbelgium.be/sites/default/files/generated/files/documents/Wet20030909.pdf
http://www.pnina.ps/ar/domains/registration-policy/
http://www.pnina.ps/ar/falasteen/policies/
http://www.pnina.ps/ar/domains/dispute-resolution/
http://www.pnina.ps/ar/domains/dispute-resolution/
http://www.pnina.ps/ar/domains/dispute-resolution/
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 اقيات ونشرات دولية تفا .1ب.

  (.2575سبتمبر  18اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية )المعدلة في 

  2555اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )تربس( لسنة. 

  عن منظمة األيكان الرسمي الصادر النطاقات المتنازع عليها أسما تقرير سياسات 
اح على موقع منظمة األيكان على الرابط التالي: ، مت16/8/2555بتاريخ 

-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/policy
ar . 

  عن منظمة األيكان النطاقات الصادرة أسما قواعد السياسة الموحدة لتسوية نزاعات 
متاح على موقع منظمة األيكان على الرابط التالي: ، 11/20/2555بتاريخ 

-03-2015-rules-https://www.icann.org/resources/pages/udrp
ar-12 . 

 نجليزيةتفاقيات ونشرات وتقارير دولية باللغة اإل ا. 1ب.

 PANINA: PNINA Registration Policies and Procedures for 

Registering Domain Names under the .ps ccTLD, Available at: 

http://www.pnina.ps/domains/registration-policy/.  

 PANINA: Registrar Application for Certification, Available at: 

http://www.pnina.ps/registrars/certification-documents/.  

 Rules for Domain Name Dispute Resolution in force as from the 

1st of January 2013 (Cepani), Available at: 

http://www.cepani.be/sites/default/files/files/regl-ndd-en-all.pdf.  

https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-ar
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-ar
https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-12-ar
https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-12-ar
http://www.pnina.ps/domains/registration-policy/
http://www.pnina.ps/registrars/certification-documents/
http://www.cepani.be/sites/default/files/files/regl-ndd-en-all.pdf
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 Terms and conditions for domain name registrations under the 

“.be” domain operated by DNS Belgium Version 5.2 – 3 

November 2014، Available at: 

https://www.dnsbelgium.be/sites/default/files/generated/files/doc

uments/Enduser_Terms_and_Conditions_en_v5%202_en_1.pdf.  

 Terms and Conditions of Registration Applicable for The Top-

level Domain .se” from May 27, 2015 (Swedish), Available at: 

https://www.iis.se/docs/Registreringsvillkor_eng.pdf.  

 Terms and Conditions of Domain Name Registration a domain 

name ending in . uk (British), Available at: 

 http://www.nominet.uk/wp-

content/uploads/2015/10/Terms_and_Conditions_of_Domain_Na

me_Registration_1_Sept_2015.pdf.  

 باللغة العربية ت. قرارات وأنظمة وتعليمات

 صادر  1185قرار رقم  ،نظام حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية اللبناني
 .12/21/2516معدل بموجب القانون الصادر بتاريخ  27/2/2511بتاريخ 

 صادر بمقتضى المادة  ،نظام الالفتات واإلعالنات الفلسطيني في منطقة الهيئة المحلية
 .2557( لسنة 2/أ( من قانون الهيئات المحلية رقم )25( والمادة )1)

 ( لسنة 10قرار رقم )تفي على الرابط التالي: ، منشور على موقع المق1002
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/fullTextNew/GetLegFT.asp

x?MID=14224. 

https://www.dnsbelgium.be/sites/default/files/generated/files/documents/Enduser_Terms_and_Conditions_en_v5%202_en_1.pdf
https://www.dnsbelgium.be/sites/default/files/generated/files/documents/Enduser_Terms_and_Conditions_en_v5%202_en_1.pdf
https://www.iis.se/docs/Registreringsvillkor_eng.pdf
http://www.nominet.uk/wp-content/uploads/2015/10/Terms_and_Conditions_of_Domain_Name_Registration_1_Sept_2015.pdf
http://www.nominet.uk/wp-content/uploads/2015/10/Terms_and_Conditions_of_Domain_Name_Registration_1_Sept_2015.pdf
http://www.nominet.uk/wp-content/uploads/2015/10/Terms_and_Conditions_of_Domain_Name_Registration_1_Sept_2015.pdf
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/fullTextNew/GetLegFT.aspx?MID=14224
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/fullTextNew/GetLegFT.aspx?MID=14224
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 ور على ، منش1002 لسنة( 10) رقم القرار تعديل بشأن م1001 لسنة( 55) رقم قرار
 موقع المقتفي على الرابط التالي: 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14225. 

 لمسميات الفلسطينية الوطنية الهيئة تشكيل بإعادة م1001 لسنة( 101) رقم قرار 
ى موقع المقتفي على الرابط التالي: ، منشور عل(بنينا) اإلنترنت

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&Le
gPath=2004&MID=14799. 

 باللغة األجنبية قرارات وأنظمة وتعليماتث: 

 Palestinian National Internet Naming Authority Bylaws 
،Available at: http://www.pnina.ps/pnina/the-organization/. 

 ج. مشاريع قوانين

  ركز المعلومات م ،زرا مشروع قانون التجارة اإللكترونية المصري الصادر عن مجلس الو
، متاح على الرابط 1000لجنة التنمية التكنولوجية عام  –تخاذ القرار اوجهاز دعم 

 . -law.net/law/threads/13243-http://www.fالتالي: 

  1021مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني لسنة. 

 .ا. المراجع العربيةثاني

 . الكتب العربية2أ: 

  :عناوين مواقع اإلنترنت وتسجيلها وحمايتها وتنازعها مع أحمد، نصير الدين حسن
/ دراسة مقارنة وفقا للقانون اللبناني، وقوانين كل من فرنسا، الواليات الماركات التجارية

 .3008لبنان، -قية/ بيروت، منشورات زين الحقو 3المتحدة األمريكي، والمملكة المتحدة، ط

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14225
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14225
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=2004&MID=14799
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=2004&MID=14799
http://www.pnina.ps/pnina/the-organization/
http://www.f-law.net/law/threads/13243-
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 3، طأشهر المبادئ المتعلقة باإلنترنت في القضا  األمريكي: محمد عمر ،بن يونس ،
 .3004دار اكاكوس للترجمة، 

  :القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكترونية ذات الطابع حسين، صالح علي
 .3033، دار النهضة العربية/ القاهرة، 3، طالدولي

  الملكية الفكرية، مادة دراسية من إعداد قسم القانون والتكنولوجيا، كلية تالين للقانون حقوق
 .3032في جامعة تالين للتكنولوجيا في استونيا، شركة نت لإلستثمار والخدمات رام هللا، 

  :دراسة –جرائم التجارة اإللكترونية ووسائل مواجهتها الحوسني، فهد بن سيف بن راشد
 .3030السحلى للنشر والتوزيع، ، دار -مقارنة

  :دار الثقافة للنشر 3، طالمواقع اإللكترونية وحقوق الملكية الفكريةحوى، فاتن حسين ،
 .3034ردن، األ -والتوزيع/ عمان

  :الجرائم المستحدثة بطرق غير مشروعة لشبكة اإلنترنت الخليلي، شمسان ناجي صالح 
 .3002قاهرة، ، دار النهضة العربية/ ال3، طدراسة مقارنة

  :جتهادات القضائية المتعلقة في الملكية مجموعة التشريعات واالالرواحنة، منير عبد هللا
 .3033، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 3، طالفكرية والصناعية

  :الرسوم الصناعية-االختراعالملكية الصناعية والتجارية )برا ات زين الدين، صالح-
، دار الثقافة للنشر 2، طالبيانات الجغرافية(-التجاريةالعالمات -النماذج الصناعية

 .3033، األردنوالتوزيع/ 

  :شرح التشريعات الصناعية والتجارية )برا ات اإلختراع، العالمات زين الدين، صالح
، التجارية، النماذج الصناعية، العناوين التجارية( سما التجارية، الرسوم الصناعية، األ

 .3007، األردنر والتوزيع/ ، دار الثقافة للنش3ط
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 التحكيم التجاري الدولي/ دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري فوزي محمد:  ،سامي
 أحكام إلىالدولي كما جا ت في القواعد واالتفاقيات الدولية واإلقليمية والعربية مع إشارة 

 .3030 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع/عمان ،2، طالتحكيم في التشريعات العربية

 مصادر القانون التجاري ) -الجز  األول-شرح القانون التجاري فوزي محمد:  ،سامي ،
دار ، 3ط ،(التجارة اإللكترونية، العقود التجارية، المتجر، التاجر، األعمال التجارية

 .3008 ،الثقافة للنشر والتوزيع/عمان

 ة مقارنة بالفقه )دراس األردنيمصادر االلتزام في القانون المدني أنور:  ،سلطان
 .3287األردنية، منشورات الجامعة  ،3ط ،اإلسالمي(

  :دار الجامعة الجديدة3، طالموسوعة القانونية للتجارة اإللكترونيةالسنباطي، إيهاب ،، 
 .3008اإلسكندرية، 

  :حق الملكية مع شرح مفصل  -الوسيط في شرح القانوني المدنيالسنهوري، عبد الرزاق
 ، دون سنة نشر.8لبنان، ج -حياء التراث العربي/ بيروتإ، دار 3ط ،لألشيا  واألموال

  :الوجيز في الملكية والحقوق العينية التبعيةعبد الباري، رضا عبد المجيد عبد الباري ،
 .2009دون ط، جامعة بنها كلية الحقوق/ مركز التعليم المفتوح، 

  :3، طقليميا ودولياإجارية الحماية القانونية للعالمات التعبد الصادق، محمد مصطفى ،
 .3033،-مصر-دار الفكر والقانون/ المنصورة

 الحماية القانونية لحقوق الملكي الفكرية على شبكة هللا عبد الكريم:  عبد هللا، عبد
دراسة األطر القانونية للحماية مع شرح النظام القانوني للملكية الفكرية في  -اإلنترنت

، دون ط، دار -نترنتاألوروبية واألمريكية ومعاهدتي اإل التشريعات المصرية واألردنية و 
 .3008، اإلسكندريةالجامعة الجديدة/ 

  :الجوانب القانونية لتعامالت التجارة اإللكترونية "حماية العطيات، مصطفى موسى
 .3033األردن، -، دار وائل للنشر والتوزيع/عمان3، طلكترونيا"إالعالمة التجارية 
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  :دار 3، ط-دراسة مقارنة–الحماية القانونية لالسم التجاري الفقى، عاطف محمد ،
 .3007النهضة العربية/ القاهرة، 

 :دار 3، طالحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت قشقوش، هدى حامد ،
 .3000النهضة العربية، 

  :دار ، 3قتصاد اإللكتروني، ط ، سلسلة االالتجارة اإللكترونيةكافي، مصطفى يوسف
 .3030ومؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع/دمشق، 

  :دار الجامعة الجديدة، 3، طالشبكة الرقمية وعالقتها بالملكية الفكريةمازوني، كوثر ،
3008. 

  :دار الثقافة للنشر 3، طالوجيز في حقوق الملكية الفكريةالمحيسن، أسامة نائل ،
 .3033ردن، والتوزيع/ األ

 دار قنديل 3، طشرح قانون أصول المحاكمات المدنيةهاشم:  المصري، محمد وليد ،
 .3002للنشر والتوزيع/عمان، 

  :لياته في تسوية آالتحكيم اإللكتروني )ماهيته، إجرا اته، و مطر، عصام عبد الفتاح
، دار 3، طمنازعات التجارة اإللكترونية والعالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية(

 .3002الجامعة الجديدة، 

  :لكترونية )المعامالت اإللكترونية، صور وتطبيقات المسؤولية اإل منصور، محمد حسين
 ،نترنتلكترونية بصدد استخدام اإل العقدي والتقصيري، المسؤولية اإل  اإللكترونيالخطأ 

لكترونية، المواقع والدومين والفيروسات، المعلوماتية، الملكية وتقديم خدماته، الجرائم اإل 
السرية والخصوصية، الفضائيات والبث المرئي والمسموع، تسوية المنازعات  الفكرية،

لكترونية، القضا  المختص، التحكيم، القانون الواجب التطبيق، قانون التوقيع اإل 
 .3007، دار الجامعة الجديد، 3، طلكتروني والئحته التنفيذية(اإل 
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 . الكتب األجنبية1أ: 

 David C. Hilliard: Trademarks and unfair competition, 

LexisNexis Law School Publishing/ Advisory Board, 9 Edition,2012. 

 Peter K. YU: Intellectual Property and Information Wealth: 

Trademark and unfair competition, praeger perspectives، Library 

of Congress cataloging-in-publication data، 2007, p.232, Available 

at: https://books.google.ps. 

 United States of America Congressional Record Proceedings and 

Debates of the 106th congress first session، volume 145-part 10, 

June 18, 1999 to June 30, 1999, Page 13505 to 14957, Available at: 
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2/3/3034. 
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Abstract 

This research deals with the legal Reguation of domain names as they go 

beyond being a technical system that recognizes and distinguishes sites to 

include the intellectual property's rights in defining projects and the 

excellence of their products or online services. The double nature of these 

names has led to a division in the position of domain names' registration 

authorities, the jurisprudence opinion، and the comparative judicial rules 

over the legal nature for these names، what is the best legal system that can 

provide the best legal protection for them? Is it out of the intellectual 

property frame? Is it part of the existed intellectual property? Or is it a 

special-natured independent right? 

 

Defining the legal nature of domain names contributes to the determination 

of the perfect legal system through which the legal protection's domain can 

be defined. Consequently, determining the legal mean that applies on the 

dispute. The research addresses the topic of domain names by 

demonstrating the legal nature for domain names in two theories. The first 

theory excluded the domain name from the intellectual property’s frame. 

The founders of the first theory are divided into two parties, the first party 

said that domain name is generally out of the intellectual property's frame. 

The first party is dependent in their position, to the basic and main function 

of domain names, is the technical function of identification the title of a 
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web site and does not depart from its scope, despite their recognition of the 

function of the intellectual property of these names. 

On the other hand, the founders of the second perspective considered 

domain names as just a legal idea that was totally independent from any 

existed legal system including the laws that organize intellectual property. 

However, some of them believed that domain name was a contractual right, 

others believed that it was a property right and the research showed that 

major stance for the domain names registration authorities, the 

jurisprudence opinion, and the legal comparative rules have considered the 

contractual nature of the domain names relating that to the fact that these 

names are granted based on an electronic contract service held between the 

domain name registration's applicant and the specialized registration 

authority whereby the domain names owners are given the right to use the 

domain name for a specific period of time.   

The second theory dealt with the nature of domain names by considering 

them as part of the intellectual property. The second party demonstrated the 

position of these names among other property possession's elements and 

showed the extent to which the domain name can be considered a business 

address, a trade mark, or a banner. The vast majority's jurisprudence 

opinion supported the idea of the necessity of adding domain name to the 

trade and economic property elements since it was a special-natured fresh 

element. They also supported establishing its own rules.  In spite of that, 

the research has found that the rules govern trademarks are better suit the 

domain names because there is no legislation that organizes these names 
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and deals with their rules, and the nature they have is close to trademarks' 

nature. Consequently, this provides protection for the domain names' 

owners under such legislative shortage. The research also showed the 

jurisprudence's opinions regarding the extent to which domain name can be 

considered as a trademark as well as the extent to which domain names can 

be protected as unregistered and registered trademarks.   

Furthermore، the research addressed the way of protecting these names 

from a legal perspective illustrating the formal conditions that have to be 

met when registering these names. These conditions include the practical 

procedures to register names. 

Regarding the choice of the domain name to be registered، register the 

name، pay due fees، and data that the registration applicants' have to 

provide to register these names at the time of concluding the service 

contract.  

Finally, the researcher reached some findings and recommendations, which 

represents the epitome Search in this Thread.   
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