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  ملخص
  

بح العالم مدينـة  ل في ثورة االتصاالت الحديثة، حيث أصيعتبر إطالق شبكة االنترنت نقطة تحو

أهـم وسـيلة لإلعـالن     أصـبحت وسرعان ما  ،هذه الشبكة أطالقغداة واحدة متصلة يبعضها 

كبر سوق تجاريـة  أالشركات حول العالم، وو األشخاص دمهايقوتسويق البضائع والخدمات التي 

ـ   .يمكن تحقيق األرباح المالية من خاللها تح ورغم أن هذا االزدهار التجاري على الشبكة قـد ف

أهمهـا   ال حدود لها، إال أنه في ذات الوقت ساعد على ظهور العديد من المشـاكل،   جديدةآفاقاً 

فـرز العديـد مـن    ااألمر الـذي  التعدي على عناصر الملكية الفكرية ومنها العالمات التجارية، 

مـع   وظهرت التعديات على العالمات التجارية بشكل مـتالزم . التحديات للنظم القانونية القائمة

المسـتخدم العـادي،   قبل ظهور اسم النطاق الذي وضع في األساس لتسهيل استعمال الشبكة من 

، إلى كلمات يسـهل علـى المسـتخدم    ةالمواقع االلكترونيوذلك بتحويل األرقام التي تشكل بنية 

الذي ، وتجاوز الدور العالميةكبيرة في التجارة  ةسرعان ما احتل مكان هإال أن. تذكرها واستعمالها

العالمات التجارية علـى شـبكة االنترنـت، ووسـيلة      بعض بر عن، وأصبح يعهوضع من أجل

  .لإلعالن عن المنتجات والخدمات التي تمثلها تلك العالمات

وادي تعاظم دور اسم النطاق على شبكة االنترنت إلى انتشار التعديات على العالمات التجاريـة،  

الذين كانوا ال يتنازلون عن  ،)cybersquatters(الشبكة من قبل قراصنة منها خاصة المشهورة 

  .أسماء النطاق التي تحوى عالمات تجارية إلى مالكيها، إال بعد دفع مبالغ مالية مقابل ذلك

بحثياً واضحاً على مستوى الوطن العربي وفلسطين،  جاءت هذه الدراسة في األساس لتسد نقصاً

 صور التعدي على العالمـات التجـاري  و ،سماء النطاقبيان ماهية أ تناولت هذه الدراسةحيث 

وبيان مدى نجـاح   ،عالمياًًمحلياً و المنازعات هذهووسائل تسوية  ومنازعتها مع أسماء النطاق،
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علـى  من جهة أخرى جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء  .منازعاتهذه الهذه الوسائل في تسوية 

المنازعـات   تسويةمسئولة عن إدارته، وبيان سياسة ال) بينينا(النطاق الوطني الفلسطيني، وهيئة 

على شبكة  كذلك بيان الحماية القانونية التي يمكن توفيرها للعالمات التجارية النطاق،هذا ضمن 

   .قي النظام القانوني الفلسطيني االنترنت

تبين  ،على شبكة االنترنت ولدى دراستنا سبل تسوية منازعات أسماء النطاق والعالمات التجارية

ـ  كذلك على مستوى القضاء الـوطني، و ،لنا على مستوى القضاء العالمي وخاصة األمريكي  هأن

بعض الحماية للعالمات التجارية على شبكة االنترنت، مستنداً فـي ذلـك علـى    نجح في توفير 

 ورغم هذا النجـاح . العامة المتعلقة بالموضوع دقوانين العالمات التجارية التقليدية وبعض القواع

غير  أن هذه الحلولللقضاء في توفير بعض الحماية للعالمات التجارية على شبكة االنترنت، إال 

إذ هناك ثغرات قانونية ال يمكن تالفيهـا أو حتـى   الشبكة،  ىكافية لحماية العالمات التجارية عل

نطـاق  على أسماء ال وبعض القواعد العامةالعالمات التجارية  قوانينإثباتها عند تطبيق نصوص 

على االنترنت، كون هذه القواعد لم توضع باألصل لحماية العالمات التجاريـة مـن القرصـنة    

، بالتالي يجب وضع تشريع متخصص يعـالج المسـالة محليـاُ    تااللكترونية على شبكة االنترن

 بإصدار قانون حماية المستهلك ضد لتالفي الثغرات القانونية، وان تم تالفي هذه الثغرات أمريكياً

  ).١٩٩٩(قرصنة أسماء النطاق األمريكي عام 

التي أوكل لهـا تنظـيم تسـجيل     ،)اآليكان( نترنت لألسماء واألرقام المخصصةهيئة اال ونجحت

بإيجـاد   )بينينا(لمسميات االنترنت  ةالوطنية الفلسطينيالهيئة وكذلك  ،ةأسماء النطاق العالية النوعي

آلية  )اآليكان( وضعت بكة االنترنت، حيثارية على شحلول لمشكلة التعديات على العالمات التج

منازعات أسماء النطاق على شبكة االنترنت، وألزمت مسـجلي أسـماء النطـاق     لتسويةموحده 

 هيئـة  أنكمـا   منازعات أسماء النطاق المعتمدة من قبلهـا،  لتسويةالخضوع للسياسة الموحدة، 



 

 

 

ز

 

قواعـد السياسـة الموحـدة    اء النطاق على منازعات أسم تسويةاعتمدت بشكل كبير في  )بينينا(

إال أن هذه السياسة تفتقر إلى اإللزامية؛ ألن األحكام التي تصدر  .منازعات أسماء النطاق لتسوية

ليس لها صفة  )بينينا( ةوهيئات التسوية التابعة لهيئ )اآليكان(عن هيئات التسوية المعتمدة من قبل 

  .إلزامية
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Abstract 
 

It is noteworthy mentioning here that the launch of internet has been a turning 

point in the state-of-art but modern telecommunication revolution, whereby the 

world has become one-relatively connected city soon the launch of this network, 

and hence it has eventually become the most important way to advertise and mar-

ket goods and services provided by individuals and companies around the world, 

and the largest commercial market through which fiscal revenue can be achieved.  
 

But, however, and despite the fact that such commercial and business boom on the 

network has opened new limitless horizons, but, simultaneously it has helped in 

the emergence of lots of problems; most of them has been the infringement and 

transgression onto elements of intellectual property, mainly the trademarks, which 

in turn has resulted in having lots of challenges appeared facing the existing legal 

regulations and systems. Such infringements onto the trademarks have appeared 

concomitantly with the emergence of the domain name which has been fundamen-

tally made for facilitating the use of the network by the normal user, by transfer-

ring the figures that constitute the infrastructure of the websites, into words easily 

learned, used and remembered. 
 

However, such has soon occupied a prominent place in the world trade, exceeding 

thereby the role it has been set up and placed and hence has become expressive of 

some brands / trademarks on the Internet and as a means to advertise their prod-

ucts and services represented by these trade marks / brands. 
 

The heightened role of the domain name on the internet network has then led to 

the proliferation of infringements onto the trademarks, especially those famous 

ones by (cybersquatters) who do not give up for domain names that contain the 

trademarks to their owners, except only after the payment of amounts of money in 

return. 
 

This study has fundamentally but mainly come to fill the apparent shortage of re-

search on the level of the Arab world and Palestine, whereas this study has ad-
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dressed and tackled the statement of the know-how  of the domain names, images 

of infringement onto the trademarks, and its indifference and dispute with domain 

names; and means of resolving such conflicts locally and globally, further to stat-

ing the extent of the success of these means in the settlement and resolution of 

these conflicts.  

On the other hand, this study has shed light on The Palestinian National Internet 

Naming Authority, (PNINA) which is responsible for its administration, and the 

statement of dispute resolution policy within such domain, as well as a statement 

of legal protection that can be provided to trademarks on the Internet as provided 

in the Palestinian legal system. 
 

Our study contains ways to settle the disputes regarding domain names and 

trademarks on the Internet, we have then come up and found on the level of inter-

national jurisdiction, especially the U.S., as well as at the level of the national ju-

risdiction, that it has succeeded in providing some protection for trademarks on 

the Internet, drawing on the traditional trademark laws and some general rules re-

lating to the subject-matter, and despite this success of the judiciary system in 

providing some protection for the trademarks on the Internet network, but there 

are still certain legal snags that are unavoidable or unproved upon having applied 

the provisions of the trademarks laws and certain general rules on the domain 

names on the network, as there principles have not been basically made for the 

protection of trademarks from the cybersquatters on the Internet, and therefore 

certain special legislation shall be made and set up that remedies the matter local-

ly in avoiding these legal gaps, and that such gaps have been avoided in United 

States by having published the Consumer Protection Law against US Domain 

Name Cybersquatting, of 1999. 
 

Henceforth, The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

(ICANN), to whom the regulation of registering quality names of domains have 

been entrusted, has, in addition to the Palestinian National Authority for Internet 

Nominations (PNINA), succeeded in finding out solutions to the problem of in-

fringements onto the trademarks on the Internet Network, whereas (ICANN) has 
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set up a unified mechanism for dispute settlements regarding domain names on 

the Internet, and has also obliged registrars of domain names be subject to the uni-

fied policy for settling the disputes regarding domain names approved by it Be-

sides, (PNINA) has been duly approved on large scale in solving disputes on do-

main names based on principles of the Uniform Domain-Name Dispute-

Resolution Policy. But, however, such policy lacks obligation since provisions 

that are issued by the settlement authority approved by (ICANN) and (PNINA) do 

in fact lack the obligatory competence.  
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  مقدمة

  

ـ   عرفت العالمات التجارية في الع ن يـدمغون  وصور القديمة، حيث كـان الصـناع والحرفي

ومع تطور التـاريخ اإلنسـاني    جودتها،ات تدل على مصدر السلعة وأو كلم مصنوعاتهم برسوم

وبـدأت   ،تطور المفهوم التقليدي للعالمات التجارية بشكل كبيـر  ؛وانتقاله إلى العصر الصناعي

، والشـم  ،والذوق، عالمة الصوت: مثل السابقلم تكن معهودة في  وأشكاالً اًصورتأخذ  العالمات

  .وغيرها من العالمات

الفضـاء   رفـت بحقبـه  عت حقبه جديدة في تـاريخ اإلنسـانية،   أالقرن الماضي بد واخرأومنذ 

ـ ، )DARPA(وكالة  لقتهاكة االنترنت، التي أطببش لالمتمث ١،)Cyberspace(االلكتروني  ي وه

  ٢.األمريكية ةلوزارة الدفاع لحكومة الواليات المتحد ةعالتاب المتقدمةوكالة مشروعات البحوث 

ـ اوأصبح تبادل المعلومـات   ،شبكة االنترنت على المستوى العالمي وإثر إطالق  سـهالً  ةلمعرف

عبر الشبكة المعلوماتية  ببعضها،حول العالم اتصال الحواسيب  نتيجة ؛لمستخدمي الشبكة اًومتوفر

وبقدر ما  .من خاللها اإلرباحضخم سوق تجارية يمكن جني شبكة االنترنت أ غدتو .)االنترنت(

ثمة تحـديات   أن إال وازدهار في التجارة العالمية، ،العامة الحياةمن تسهيل في  الشبكة هذه قدمته

التـي   مـات وفتقنية المعل .ظهورهاتلك التي كانت موجودة قبل  نطبيعتها عظهرت تختلف في 

الذي افرز العديد مـن   األمر ،ختلف قواعد النظام القانونيبشكل فاعل في م أثرت وفرتها الشبكة

فيمـا   وتحديـداً  ،في حقل الملكية الفكريـة  واضحاً أثرهاوكان  ،التحديات للنظم القانونية القائمة
                                                 

، التي صور فيها شـبكة حاسـوب عالميـة، اسـماها شـبكة      )Neuromancer(في رواية ) Cyberspace(عرفت كلمة  ١
)Matrix (ويقصد بمصطلح الشبكة األم: ؛أي ،)Cyberspace :(الذي يعـج بـأجهزة الحاسـوب الضـخمة     المكان الواسع ،

ـ : انظر) Cyberspace(لمزيد من التفاصيل حول . والناس الذين يعملون معا جنبا إلى جنب  شـبكة االنترنـت  اهين، بهاء ش
  ١٥) ١٩٩٦القاهرة : كمبيو ساينس (

2 Mary Pike, Using the internet (Que Corporation: London 1995) 10  
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وكذلك لعناصـر المالكيـة    ،االنترنتثورة  أفرزتهايتصل بتوفير الحماية للمصنفات الجديدة التي 

تـوفير   التقنية الجديـدة مـن    أتاحتهبسبب ما وذلك  العالمات التجارية،ومنها  ،الفكرية التقليدية

شـبكة االنترنـت الرقميـة فـي الفضـاء      ظهور ورافق  .اعليهاالعتداء  لتسهالوسائل  التي 

بشكل بسـيط   اااللكتروني االفتراضي، ظهور الوسائل التي تسهل على المستخدم العادي استعماله

وضع في األساس لتسهيل استعمال الشـبكة   اسم النطاق الذيائل همنا من هذه الوسيوميسر، وما 

بتحويل األرقام التي تشكل بنية االنترنت، إلى كلمات يسـهل علـى    من المستخدم العادي، وذلك

ة احتل مكان، وهسرعان ما تجاوز الدور الذي وضع من أجلانه إال  ،المستخدم تذكرها واستعمالها

يعبر عن العالمات التجارية على شبكة االنترنت، ووسيلة  ث أصبحكبيرة في التجارة الدولية، بحي

للمشـروعات   المميـز لإلعالن عن المنتجات والخدمات التي تمثلها تلك العالمات، كما قام بدور 

  .بات يمثل أهمية مالية كبيرة لتلك المشروعات هالتجارية على الشبكة، فضال عن أن

انتشـار التعـديات علـى     إلـى  على شبكة االنترنت لنطاقا ونتج عن ارتفاع القيمة المالية السم

 ٤،)cybersquatters( من قبل قراصنة الشـبكة   ٣-منها ة المشهورةخاص - العالمات التجارية

ال يتنازلون عن أسماء النطـاق   بتسجيل أسماء نطاق تحوى هده العالمات، بحيث الم يتوانوالذين 

  .عد دفع مبالغ مالية مقابل ذلكب إال ،هايالتي تحوى عالمات تجارية إلى مالك

بدأ مالكو العالمات  ؛لخطورة ظاهرة قرصنة العالمات التجارية على شبكة االنترنت إدراكاًو
                                                 

أو مزيج مما ذكر، تعمل على خلق صوره في  كلماتز أو إشارة أو رمز أو يالعالمة التجارية المشهورة هي تصميم مم ٣
ومع مرور الزمن، هذه الصورة للعالمة تحصل على مصداقية . وتمييزها عن مثيالتها ذهن المستهلك لتعريف منتج أو خدمة

حول العالمات التجارية المشهورة انظر  للمزيد من التفاصي. ورضا المستهلك من حيث الجودة أو مستوى الخدمة العالي
  :الموقع االلكتروني اآلتي

  http://www.businessdictionary.com/definition/brand.html    visited on 7-8-2010      

 ينطاق أو عنوان الكترونأسم ) cybersquatter " (المعتدي"تسجيل شخص ما :" بأنه يمكن تعريف هذا النوع من القرصنة ٤ 
البتزاز مالك العالمة التجارية لدفع مبلغ مالي مقابل التنازل  فظ بهذا العنوانمعين يتضمن عالمة تجاريه مشهورة، حيث يحت

وسيتم تقديم شرح توضيحي أكثر حول هذه القرصنة الحقاُ ضمن المطلب األول من المبحث " عن اسم النطاق المسجل من قبله
  ٣٨الثاني من هذا الفصل  ص 
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بإقامة  ، وذلكرغم انعدام تشريعات محلية أو عالمية تعالج المسائلة ؛التجارية التصدي لها

غلب الدول التي أفي  اية جزئيةحم توفيرالذي نجح في المحلي لدولهم،  الدعاوى أمام القضاء

وخاصة  المتعلقة بالمسالة، العامة دفي ذلك على القواع مستنداً واجهت المشكلة في بدايتها،

 ضاء تعامل مع ظاهرة القرصنة علىقأول  هباعتبار ؛القضاء في الواليات المتحدة األمريكية

   .نتاالنتر شبكة

للملكية  ومنها المنظمة العالمية العالمية اتلمنظما بعض تضافرت الجهود الدولية بالتعاون معكما 

 تأسيسب ونجحت ،على شبكة االنترنت قرصنة العالمات التجاريةلمواجهة ، ٥)الويبو(الفكرية 

ر سياسة تسجيل يالتي تمكنت من تغي ٦،)اآليكان(هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة 

آلية موحدة  نجحت في وضعو ،الفكريةاعد الملكية التي لم تكن تراعي قو أسماء النطاق السابقة،

، تمكنت من خاللها تسوية العديد من االنترنت شبكة منازعات أسماء النطاق على لتسوية

   .المعتدية منازعات العالمات التجارية وأسماء النطاق

  

  :إشكاليات الدراسة

اية منظومة عناصر كجزء من العديد من الدراسات الواجب أجراؤها لحم هذه الدراسة تأتي

أهمية حماية العالمات  المالكية الفكرية ككل في النظام القانوني الفلسطيني، وبشكل خاص لبيان

  :ةالتالي تتأتي هذه الدراسة لإلجابة على التساؤالإذ  التجارية على شبكة االنترنت،

على  النطاقتسجيل أسماء  إساءة الناتج عن على العالمات التجارية يالتعد مظاهرما هي  -١

ضرارها مدى إو ؟العالمات التجارية على مالكي ليةالمارارها مدى أضما و ؟شبكة االنترنت
                                                 

  .٧٤لمطلب األول المبحث الثاني من الفصل الثاني ص انظر ا)  الويبو(لمزيد من التفاصيل حول منظمة   ٥
����� ��ل ه���   ٦���/� ا�.�-, ص  )ا(#)�ن(�%$#" !  ا�  .٧٦ا-78 ا�%456 ا3ول ا�%012 ا�.�-, !  ا
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التعامالت تأثيرها على نزاهة  ماو ؟لدى مستخدمي شبكة االنترنت التجارية العالمة ةبصور

  .؟االنترنت شبكة التجارية على

الناتجة  على العالمات التجاريةي لتعداب تسوية المنازعات المتعلقةل اآلليات المتاحةما هي  -٢

وما هي أوجه  ؟النظام القانوني الفلسطيني يف االنترنتعلى شبكة  عن تسجيل أسماء النطاق

كيف يمكن للنظام القانوني الفلسطيني االستفادة من آليات تسوية  ؟القصور في هذه اآلليات

هذه ة مدى نجاعما  ؟ية بالموضوعها المنظمات والهيئات الدولية المعنتالمنازعات التي اعتمد

مدى إلزامية األحكام وما  ؟اآلليات في تسوية منازعات العالمات التجارية على االنترنت

 ؟ هذه اآللياتل اًالصادرة تطبيق

على توفير الحماية القانونية للعالمات التجارية على شبكة  مدى قدرة القضاء الفلسطيني ما -٣

المتعلقة بالمسالة، وقوانين القواعد العامة  بعض تطويع فلسطينيالهل يمكن للقضاء  االنترنت؟

ومالئمتها لتسوية منازعات أسماء النطاق  العالمات التجارية السارية في األراضي الفلسطينية،

 المبادئكيف يمكن للقضاء الوطني الفلسطيني االستفادة من في ظل النظام القانوني الفلسطيني؟ 

في مجال التعدي على العالمات التجارية على شبكة  يلقضاء األمريكوالقواعد التي أرساها ا

  ؟هل يمكن تطبيق هذه المبادئ ضمن النظام القانوني الفلسطينيو ؟االنترنت

  

  :أهمية الدراسة

على  والقضاء،ه الفقلدى  من كونها تتعلق بموضوع لم يأخذ حقه هذه الدراسة؛ تنبع أهمية

القليل من األبحاث حول هذا الموضوع في العالم  أن هناكحبث  ،المستويين العربي والمحلي

سلط ي هنإ، حيث حث والتحليل هو من األهمية بمكانبالب هذا الموضوعن تناول إو ،العربي
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الضوء على أهم عنصر في معادلة التجارة العالمية، وهى العالمات التجارية التي بات بعضها 

عن طريق  هاكات التي تتعرض لها هذه العالماتن تناول االنتإيساوي مليارات الدوالرات، و

ـ  عالميا همنقطع نظيرـ العلى االنترنت، إنما هو توضيح لالهتمام  إساءة تسجيل أسماء النطاق

  .بوسائل وطرق مختلفة التصدي له يةفوكيبهذا الموضوع، 

لمشكلة هذه ا ي كان له الدور األساسي في محاربةالذللقضاء، التوجه  :من أهم هذه الوسائل

 ا في محاربةومهم اأساسي ادور المنظمات العالمية التي لعبت دور إلى ضافةإالجديدة المتجددة، 

المنظمة العالمية للملكية  :وأهمها، التعدي على العالمات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية 

م المخصصة هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقاإطالق  في التي أثمرت جهودها ،)الويبو(الفكرية 

التي أوكل لها تنظيم تسجيل أسماء النطاق، التي ألزمت مسجلي أسماء النطاق  ،)اآليكان(

في حال وقوع  ،منازعات أسماء النطاق المعتمدة من قبلها لتسوية ؛اسة الموحدةيالخضوع للس

  .ع يتعلق بعالمة تجاريةانز

القوانين لمالك و ها القضاءالتي قررالبحث دراسة مقارنة للحماية القانونية  ابالتالي يتناول هذ

  .المحلي والدولي :المة التجارية على شبكه االنترنت، على المستويينعال

 
  

  :أهداف الدراسة

 على العالمات التجارية على شبكة االنترنت يالتعد مظاهربيان  إلى تهدف هذه الدراسة -١

  .وتسجلها سوء استعمال أسماء النطاق ، من خاللوتوضيحها

لمواجهة مشكلة التعدي  ؛المجتمع الدولي هاما تهدف الدراسة إلى بيان األساليب التي اتبعك -٢

المجتمع  هتبناالقانوني الذي  هواالتجااالنترنت، وتحديد اإلطار  شبكة على العالمات التجارية على
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، قاًواعد تم تبنيها الحقالدولي، مع عدم إغفال دور القضاء الذي كان له الفضل في إرساء 

 .كتشريعات متخصصة في هذا المجال

المسئولة عن إدارته، ) بينينا(، وهيئة )ps.( تسليط الضوء على النطاق الوطني الفلسطيني -٣

ضمن النطاق  منازعات العالمات التجارية وأسماء النطاق تسويةسياسة  وتسليط الضوء على

  .الوطني الفلسطيني

في حال ما أثير نزاع يتعلق بتعدي على عالمة  ؛طينيالفلسبيان الحلول المتاحة أمام القضاء  -٤

متخصصة تعالج  خاصة في ظل انعدام تشريعات ،فلسطينتجارية على شبكة االنترنت في 

  .الموضوع

القضاء :القانونية في فلسطين، ومن ضمنها يخدم العديد من الشرائح، تقديم بحث قانوني -٥

لى دور القضاء األمريكي في تطويع القواعد العامة ، الذي يمكنه من خاللها االطالع عيالفلسطين

 .ألةلمعالجة هذه المس

مساعدة في إيجاد حلول عملية في ظل غياب تشريعات متخصصة للتقديم توصيات تهدف  -٦

على صعيد أكان االنترنت في فلسطين، سواء  ةتعالج مشكلة التعديات على العالمات على شبك

التي يمكن تفعيل  ،)بينينا(لمسميات االنترنت  ةية الفلسطينيالهيئة الوطنأو  ،القضاء الوطني

تتوافق مع السياسة  ،دورها في تسوية هذه المنازعات عن طريق تبني سياسة تسوية خاصة بها

الموحدة لحل منازعات أسماء النطاق على االنترنت، وكذلك توصيات تتعلق بمشروع قانون 

 .المسالةالج هذه ، الذي لم يع)٢٠٠٠( ةحماية الملكية الصناعية الفلسطيني لسن

  

  

  :نطاق الدراسة

إن جوهر هذه الدراسة هو تسليط الضوء على العالمات التجارية على شبكه االنترنت، بشكل 
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 تبرزالمنازعات التي و ،هتسجيلو، بيان ماهية اسم النطاق :من حيث، زم مع اسم النطاقمتال

كما ستطرق هذه الدراسة للسياسة  ،هذه التعديات رمظاه، ونتيجة التعدي على العالمات التجارية

  ). االيكان(منازعات أسماء النطاق المعتمدة من قبل هيئه  لتسويةالموحدة 

عالمات التجارية لل المدنية حمايةلعلى الصعيد الوطني، ستتطرق الدراسة إلى اإلطار القانوني ل

، وتخرج شترط التسجيل لتوافر الحمايةدون التطرق للحماية الجزائية التي ت االنترنت، شبكة على

 معالجه هذه االنتهاكات إلى وسائل كما ستتطرق الدراسة. عن إطار البحث في هذه الدراسة

 مكانية، وإحة المتعلقة بالموضوعوالتعديات على الصعيد الوطني، في ظل القواعد العامة المتا

كما . االنترنت شبكة التجارية على تطويع هذه القواعد لمد الحماية القانونية لتشمل العالمات

من ، )PS.(على شبكة االنترنت  يلتعريف بالنطاق الوطني الفلسطينإلى استطرق هذه الدراسة 

 العالمات التجارية منازعات تسوية ليةآو ،شروط التسجيلو ،الهيئة المسئولة عن إدارته :حيث

  .هيأسماء النطاق المسجلة لدو

 لكية الصناعية الفلسطيني لسنةث عن مشروع قانون حماية المالحديإلى ولن تتطرق الدراسة 

وعناصر الملكية األخرى المشمولة  التجاريةحماية العالمات إلى ، كونه لم يتطرق )٢٠٠٠(

حكام تختلف كثيرا عن قوانين العالمات أب نه لم يأتإحيث  ،بأحكامه على شبكه االنترنت

 اية إضافية على العالمات التجارية المشهورة عالمياًن أضفى حمإالتجارية السارية في فلسطين، و

  . شكلها التقليديب

وذلك لعدم وجـود أي قـانون    ،عربيةال دول الجوار كما أن الدراسة ال تتضمن مقارنة مع قوانين

 طريـق  نع العالمات التجارية على يم مسالة التعدينظ - حتي تاريخ تقديم هذا البحث – عربي

   .لى شبكة االنترنتأسماء النطاق ع تسجيل
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  :منهجية الدراسة

ستعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، مع تدعيم الدراسة بسوابق قضائية من 

نهج المقارنة  اعبتإمع  ،واقعية ةبأمثلة عمليالنظري  الشرحوتدعيم دول مختلفة لتوضيح األفكار، 

 و بعض الدول، األمريكيةلواليات المتحدة ا :مثل، بعض الدول الصناعية لالستفادة من تجربة

  .مع إبداء الحجج واألسانيد ،تعليقالإلى  حاجةباألوروبي، مع إبداء الرأي في المسائل التي 

  

  صعوبات الدراسة

 المراجع واألبحاث ةقلإن أهم الصعوبات التي واجهت الباحث عند إعداد هذا الدراسة تمثلت؛ ب

ث باللغة العربية، باإلضافة إلى ندرة السوابق القضائية المتعلقة المتعلقة بموضوع البح القانونية

السوابق القضائية حول العالم،  علىبشكل كبير ، إذ اعتمدت الدراسة وعربياً بالموضوع محلياً

المواقع االلكترونية المكتوبة باللغة  وخاصة السوابق القضائية األمريكية، واعتمدت كذلك على

التي حصلنا عليها عن  باللغة االنجليزية العديد من الدوريات والمقاالت لى، إضافة إاالنجليزية

  .طريق قواعد بيانات مكتبة جامعة بيرزيت

  

  :خطة الدراسة

  :على النحو اآلتي، فصلين فيسيتم تقسيم هذه الدراسة 

 على شبكةهر التعدي على العالمات التجارية مظاو السم النطاق التنظيم القانوني :الفصل األول

  :يوه مباحث، ةثالثويتضمن  ،االنترنت

  .)Domain Name(التنظيم القانوني السم النطاق  :المبحث األول
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 تسجيل أسماء النطاق إساءة على العالمات التجارية الناتج عن يالتعد مظاهر: المبحث الثاني

  .على شبكة االنترنت

 إساءة استعمال أسماء النطاق نالناتج ع على العالمات التجارية التعدي مظاهر: المبحث الثالث

  . على شبكة االنترنت

ويتضمن ، شبكة االنترنت على وأسماء النطاق سوية منازعات العالمات التجاريةت: الفصل الثاني

  :يوه مباحث، ةثالث

ضمن النطاق الوطني  وأسماء النطاق منازعات العالمات التجارية تسويةسياسة  :المبحث األول

  .)PS.(الفلسطيني 

  .السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق: مبحث الثانيال

   .عن طريق القضاء الوطني وأسماء النطاق تسوية منازعات العالمات التجارية: المبحث الثالث
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  الفصل األول

التعدي على العالمات مظاهر  و ألسم النطاق التنظيم القانوني
  على شبكة االنترنت اريةالتج

  

م علّت أو ،والخدمات ،والمنتجات، والسلع ،توسم بها البضائع إشارة"  :هي٧،ريةالعالمات التجا

إشارة ":أنها على وتعرف كذلك ٨.خدمات أو ،سلع أو، بضائع :ها عما يماثلها منل ،تمييزاً

أو ما ، ةبه من منتجات منافسيشتبه  عمازه يلغرض تمي؛ أو الخدمة جمحسوسة توضع على المنت

  ٩."ةقدم الغير من خدمي

 التجارية اعلى عالماته ؛الكثير من المال والجهد كاتالشر والخدمات، تنفق عز البضائيولتمي

 العالماتتتمتع و ،هذه العالمةطريق  نع اببضائعها وخدماتهلجعل المستهلك يتعرف ويثق 

 ديصعب التعيو ،العالمات التجاريةبموجب قوانين لها  ةبحماية قانونية مقرر التجارية التقليدية

  ١٠.الحماية القانونيةهذه عليها نتيجة 

أداة بوصفها  زتبرالتعامل التجاري الدولي على الشبكة، و نماومع ظهور شبكة االنترنت، 

 التيالعديد من المشاكل ورافق هذا االزدهار التجاري التجارية العالمية،  للتداوالتتسويقية فاعلة 

                                                 
 ٧ د، العـد ١٩٥٢-٦-١، المنشور في الجريدة الرسمية بتـاريخ  ١٩٥٢ لسنة ٣٣ رقم األردني التجارية العالمات قانون فعر 

عالمة استعملت، أو كان في النية استعمالها على أية بضائع،  أي" بأنها  ةالعالمة التجاري ةالمادة الثاني في ٢٤٣ ةصفح، ١١١٠
أو فيما تعلق بها للداللة على أن تلك البضائع تخص صاحب العالمة بحكم صنعها، أو انتخابها، أو الشهادة، أو االتجار بهـا أو  

 ."عرضها للبيع
  .١٦) ١٩٩٣القاهرة : بدون ناشر( الترخيص باستعمال العالمة التجاريةلصغير، حسام الدين ا  ٨

: ،  وانظـر أيضـا  ٢٦٥) ٢٠٠٥عمـان  :دار وائل للنشر( الملكية الصناعية –شرح قواعد الملكية الفكرية نوري خاطر،   ٩
العربي الدولي األول للملكيـة   رؤتم، الم١٩٥٢لسنه  ٣٣العالمات التجارية األردني رقم  ندراسة تحليلية لقانوصالح األسمر، 

  ٦٨) ١٩٩٥عمان : بدون ناشر(الفكرية 
  ١٤٢) ٢٠٠٥عمان : دار وائل للنشر(الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية الخشروم،  عبد اهللا  ١٠
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  .التعدي على العالمات التجارية :هاالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، ومنتتعلق ب

 بعـض  عنـدما أرادت ؛ االنترنـت  ةعلى شـبك  التعدي على العالمات التجارية مسألة توبرز

 ؛إنشاء مواقع الكترونية لهم علـى شـبكة االنترنـت    -مالكو العالمات -صواألشخا ،الشركات

اقع لهم تحمل عالماتهم مو إنشاء ةعدم إمكاني واجهوا معضلةلتسويق منتجاتهم و بضائعهم، لكنهم 

دون ، لهـم سبقوهم بتسجيلها كأسماء نطاق  الستخدامها من قبل أشخاصنظراً  ،التجارية المسجلة

العالمات التجارية لتسـويق   مستفيدين من سمعة ين،ياألصلالعالمات التجارية  مالكي إذن أوعلم 

أو البتـزاز   ،األصـلية  لتجاريةا تمثلها العالمة يأو الخدمات الت عأو مقلدة للبضائ ةبضائع مشابه

 تطـابق لتحصيل مبالغ مالية منهم مقابل إعادة أسـماء النطـاق التـي     التجارية العالمات مالكي

  ١١.عالماتهم إليهم

العالمات التجارية  ، على خالفعلى شبكة االنترنتنطاق متطابقين  يال يمكن تسجيل اسم وألنه

ئع يز بضـا يلتم بتسجيل عالمات تجارية متشابهة لها، القوانين الناظمة أحكام سمحالتقليدية التي ت

العالمات التجاريـة مـن اسـتخدام     يفقد حرم هذا األمر مالك  ١٢،ومنتجات مختلفة عن بعضها

كبيـرة و   ماليـة لحق بهم خسائر أ و ؛على شبكة االنترنت االلكترونية عالماتهم ضمن مواقعهم

  .لدى المستهلك عالماتهم التجارية ةبصور

، فقد ظهـرت  األقاليمووال تعرف الحدود الجغرافية للدول ، كة االنترنت تتسم بالعالميةشب وكون

العالمات بشكلها  هذهعالمات التجارية على شبكة االنترنت، في ظل قوانين تحمي المشكلة حماية 

   ١٤.يات التي واجهت القضاء في العالمكبر التحدأمما جعل هذه المشكلة من  ١٣؛التقليدي

                                                 
11Kenneth dueker, trademark law lost in cyberspace: trademark protection from internet addresses 
(1996) 9-2 Harvard journal of law &technology 12 
12Matthew Sandeson,Candidates,squatters,andgripers:aprimer on political:cybersquatting and a 
proposal for reform (2009) 8 Election law journal 7 
13Graham Smith, Internet Law and Regulation (3rd Sweet & Maxwell: London 2002)16  
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ـ عـن طر  للتعدي على العالمات التجارية ن رئيسيانالشكقع العملي إلى أنه يوجد يشير الواو  قي

  :ا، وهمعلى شبكة االنترنت النطاق أسماء تسجيل

  .أو مشابهة لعالمات تجارية ،مطابقةأسماء نطاق بتسجيل  يتعلق: الشكل األول

علـى شـبكة    عالمـات تجاريـة   تحـوي بسوء استعمال أسماء نطاق فيتعلق  :أما الشكل الثاني

   .االنترنت

 اتالتعـدي طبيعـة  لفهم  ،همعالذي يمكن التعامل  واقعياألساس ال ن من التعدي هماالالشك ناهذ

 همـا بالتالي كان من الواجب أن نبدأ هذا الجزء من الدراسة بالحديث عن ؛على العالمات التجارية

دون  هذه التعديات راك طبيعةلفهم طبيعة هذه التعديات، إال أننا وجدنا من الصعب على القارئ إد

  . الدوليو المحلي على الصعيد له القانوني والتنظيم طبيعته القانونية؛و ،توضيح ماهية اسم النطاق

هذا الفصل بالحديث عن التنظيم القانوني السم النطاق في المبحث األول، ومن ثم سنبدأ  ،بالتالي 

   . مستقلين مبحثينفي  ـ هأعال االمشار إليهـ التعدي  مظاهرسيتطرق إلى بيان 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                      
غياب  ةي تم استعمال شبكة االنترنت فيها، فقد واجه القضاء مشكلتحدة األمريكية كانت من أوائل الدول التمالواليات ال  ١٤

  =تشريع يحمي العالمات التجارية على شبكة االنترنت، مما جعله يطوع القواعد القانونية العامة المتوفرة لدية، ونجح في 
تم تبنيها الحقا في تشريع أمريكي لحماية العالمات التجارية على االنترنت، وسيتم بيان دور القضاء األمريكي  وضع معاير= 

  .من هذه الدراسة١٠٩الحقا في المطلب الثاني من الفصل الثاني ص  في هذا المجال
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  المبحث األول

  Domain Name)(التنظيم القانوني السم النطاق  
  

أصبح تبادل المعلومات والمعرفة  ؛االنترنت على المستوى العالمي إثر االنتشار الواسع لشبكة

عبر الشبكة  هامع بعضب حول العالم يتصال الحواسإنتيجة  ؛لمستخدمي الشبكة العالميةأسهل 

عبر الحواسب التي هي واستقبالها حيث يتم إرسال هذه المعلومات  ،المعلوماتية المسماة االنترنت

 منتشرة حول العالم تسمى بالحواسب المضيفة١٥رئيسية عمالقةبدورها متصلة بحواسيب أخرى 

)Host Computers(،اآلخرعن  هزيمي حيث ينفرد كل من هذه الحواسب بعنوان رقمي١٦، 

ويتكون كل عنوان  ١٧،)Internet protocol Address(يسمى عنوان بروتوكول االنترنت 

 :مثل موعات من األرقام تفصل بينها نقطة،من أربع مج) IP(بروتوكول على االنترنت 

وتمثل  ١٨،)Label( النقاط تسمى هذهوكل مجموعه من األرقام بين  ،)11.76.226.66(

والمجموعة الثانية تحدد المنظمة  ؛المنطقة الجغرافية ؛من اليساراألولى من الرقم بدءا  المجموعة

 ؛والمجموعة الثالثة تحدد مجموعة الحواسيب التي ينتمي إليها الجهاز ؛أو الحاسب المزود

ل هذا الرقم عنوان بروتوكول لصفحة حيث يمث ١٩؛والمجموعة الرابعة تحدد الجهاز المستخدم

  .على الشبكة إلكترونية

                                                 
لمزيد . رات حسب حجمه وسرعتههو جهاز يعمل بسرعة فائقة ويبلغ سعر الواحد منها ماليين الدوال: الحاسوب العمالق  ١٥

  ١٣) ١٩٩٦القاهرة : كمبيو ساينس ( شبكة االنترنتبهاء شاهين، : من التفاصيل انظر
16 Craig Standing, Internet commerce development (Artech house: London 2000)1 
17 Mary Pike, Using the internet (Que Corperation:Indianapolis 1995) 12 
18 Benjamin Silbert,Trademark law,icann,and domain name expiration (2008) 36 Alpla Quarterly 
Journal 320 

  ٢٥) ٢٠٠٥اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي ( بروتوكوالت وقوانين االنترنتمنير الجنبيهي، ممدوح الجنبيهي،   ١٩
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عن طريق استعمال  التعرف على بعضها من المختلفة على االنترنت الحواسيب يمكنم هذا التنظي

عبر مع بعضها ونظرا للحجم الهائل للحواسب المتصلة  ٢٠؛)IP(عنوان بروتوكول االنترنت 

البروتوكول  نيتذكر عناويأن  الشبكةالصعب على الشخص مستخدم  من كان ؛االنترنت شبكة

 عمليه االتصال عبر الشبكة لوتسهي - ،لحل هذه المشكلةو؛ عبر العالم مية للحواسب المختلفةالرق

تسهيل  علىهذا النظام  يعمل ٢١.)Domain Name System( النطاقأسماء وضع نظام تم ؛  -

األبجدية، إذ  الحروفبنظام يستخدم  ،وذلك بربط العناوين الرقمية ؛عمليه االتصال عبر الشبكة

حروف تشكل كلمات أو إلى  تكون منها عنوان برتوكول االنترنتبتحويل األرقام التي ييقوم 

على تشغيل البريد  هذا النظام كما يساعد ،خدامهاتذكرها واست على المستخدم يسهل، مصطلحات

  .المقصود المرسل إليةإلى  االلكترونية لوذلك بتوصيل الرسائ ؛اإللكتروني بالشكل الصحيح

يمثل عنوان البرتوكول الرقمي على االنترنت  يالذ ،)192.0.34.65( فعوضاً عن كتابة الرقم

وعوضا  ٢٣،)www.icann.org(التي تمثل العنوان  باألحرف كتابتهيمكن  ٢٢،)االيكان(لهيئة 

يمثل عنوان البرتوكول الرقمي على االنترنت لهيئة  يالذ ،)195.6.62.33( كتابة الرقمعن 

  ٢٤).www.laposte.fr( التي تمثل العنوان باألحرف كتابتهيمكن  ،الفرنسي البريد

عن خليط من األحرف و األرقام التي يمكن " :يمكن تعريف اسم النطاق على أنه؛ مما سبق
                                                 
20Kim Von Arx, Gregory Hagan, A declaration of independence of cctld from foreign control 
(2002) 9 = = Richmond journal and law technology 14 
 
21 Chad Emerson, Wasting time in cyberspace: The udrp's inefficient approach to ward arbitrating 
domain name disputes (2004) 34 University of Baltimore law review 167 

، يوجد مقرها العام حاليا في والية كاليفورنيا منظمة غير ربحية) اآليكان(هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة   ٢٢
وتخصيص معرفات  ،لتتولى مسؤولية توزيع مجاالت العناوين في بروتوكول اإلنترنت ةدولي بجهود تم تأسيسها األمريكية،
وسجالت المواقع عالية المستوى لرمز الدولة  ،)gTLD(العامة عالية المستوى وإدارة نظام سجالت المواقع ، البروتوكول

)ccTLD(لمزيد من المعلومات عن هيئة . ، كما أنها تضطلع بمسؤولية وظائف إدارة نظام الخوادم المركزية)االيكان( ،
 .من هذا البحث ٧٧المبحث الثاني من الفصل الثاني ص : انظر

23 http://www.icann.org/tr/arabic.html visited on 12-5-2007 
مجلة  ٢٥) ٢٠٠٦( ، المفهوم والنظام القانوني)االنترنت( أسماء النطاق على الشبكة العالمية للمعلوماتية  عدنان سرحان، ٢٤

 4الشريعة والقانون ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
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   ٢٥."أو موقع الكتروني معين على شبكة االنترنت، طريقها الوصول إلى حاسوب معين

 تشكل مصطلحاً ،حروف تحويل أو نقل مجموعة من األرقام في صورة": كما يعرف على أنه

   ٢٦".تماشى مع اسم المشروع أو المنظمة التي تملكهي

لطبيعته الفنية أما التعريف الثاني فقد عرف  ويالحظ أن التعريف األول عرف اسم النطاق استناداً

بالتالي فان تعريف اسم النطاق يختلف  -وظيفته– للدور الذي يقوم به اسم النطاق استناداً

وهذه الدراسة ستركز على الدور الوظيفي السم النطاق . الزاوية التي ينظر إليه منها فباختال

على شبكة االنترنت، حيث  ةالعالمات التجارييقوم بوظيفة  ت بعض أسماء النطاقوكيف أصبح

نطاق وعالقته بالعالمات التجارية تتمحور حول إن معظم المشاكل القانونية التي تتعلق باسم ال

  .هذا الدور

  

سم إلالقانونية  لطبيعةبايتعلق  قانونياً تساؤالًاسم النطاق من الناحية الوظيفية  يثير تعريفو

   ؟تجارية على شبكة االنترنتال تاعالمشكل من أشكال الاسم النطاق  عتباراهل يمكن والنطاق؟ 

ن أب :ذهب فريق للقول إذ ؛بين فقهاء القانون كبيراً جدالً إلسم النطاقالطبيعة القانونية  أثارت 

 فتراضياُا ناًموطن أن يكونيعدو  ال ألنه ،الفكريةال ينتمي إلى عناصر الملكية اسم النطاق 

 ،على شبكة االنترنتعندما يقوم بتسجيل اسم نطاق على شبكة االنترنت، فالشخص  صلألشخا

ن هذا التسجيل ال يعطي مسجل اسم النطاق إو ٢٧،نشاطهيباشر به  ونياًقان ن قد اختار مقراًيكو

                                                 
25Olivia Maria Baratta, A global update on the domainname system and the law: Alternative dis-
pute resolution for increasing internet competition—oh, the times they are a-changing! (2000) 8 
Tulane journal of international and comparative law 331  

: دار النهضة العربية ١( حماية العالمات التجارية عبر االنترنت في عالقتها بالعنوان االلكترونيام، شريف محمد غن ٢٦ 
  ١٠) ٢٠٠٣القاهرة 

: دار النهضة العربية ١( حماية العالمات التجارية عبر االنترنت في عالقتها بالعنوان االلكترونيشريف محمد غنام،   ٢٧
  . ٣٥) ٢٠٠٣القاهرة 
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كما هو الحال في  ،هملكية عليالحقوق  أي حق منوال يعطيه  ،إالسوى حق االستعمال ليس 

   ٢٨.العالمات التجارية

؛ من عناصر الملكية الفكرية اًجديد اًاسم النطاق عنصر عتباراإلى  الفقهاءذهب فريق آخر من  و

بالتالي يستفيد من و، والعنوان التجاري ،واالسم، العالمة التجارية:مثل ال يعدو أن يكون ألنه

في بداية ظهور شبكة االنترنت  ستخدامهان كان الهدف من إو ،العناصر لهذهالتنظيم القانوني 

ـ نه اكتسب أهمية اقتصادية فاقت أمجرد وسيلة للوصول إلى الموقع االلكتروني المطلوب، إال 

ثبت الواقع العملي أن أهمية اسم النطاق في ظل فقد أ ٢٩،هالهدف الذي أنشئ من أجلـ ا يركث

   ٣٠.ةالتقليديالتجارية  تالعالماالكثير من التنافس التجاري الكبير على شبكة االنترنت يفوق أهمية 

ا كان خاصة إذ ،تجاريةال اتعالمال يعتبر شكالً من أشكال ال أن اسم النطاقب يمكن االستنتاجو

 كعناوينكأسماء النطاق التي تعمل فقط  ،اسم النطاق غير مرتبط ببضائع أو خدمات معينة

بين العالمات  فروقات لوجود وذلك االنترنت،على شبكة  للمشروعات والكيانات واألشخاص

النطاق إلى منظمومه رقمية  أسم ينتمي، حيث الفنية التقنية من الناحية التجارية وأسماء النطاق

ال يملك مسجل اسم النطاق بشكل عام أيه حقوق مالكية على  إذ ،تراضية على شبكة االنترنتاف

على  بحكم القانون له رالملكية المقر حقوقيمارس  أن مالك العالمة التجاريةل هذا االسم، بينما

من كيان واحد  أكثراسم النطاق للتعريف على  يجوز تسجيل ذات ال كما انه ،عالمته التجارية

، بينما يجوز تسجيل التسجيل على الشبكة بأحاديةالنطاق  أسماءحيث تتميز  ،لى شبكة االنترنتع

                                                 
مجلة  ٢٥) ٢٠٠٦( ، المفهوم والنظام القانوني)االنترنت( أسماء النطاق على الشبكة العالمية للمعلوماتية  ،عدنان سرحان  ٢٨ 

 .١٨الشريعة والقانون ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
   

: العربيـة  دار النهضـة  ١( حماية العالمات التجارية عبر االنترنت في عالقتها بالعنوان االلكترونـي شريف محمد غنام،  ٢٩ 
   ٦٥) ٢٠٠٣القاهرة 

مجلة جامعه النجاح  ٢-١٩) ٢٠٠٥(النزاعات بين العالمات التجارية وأسماء النطاق على شبكة االنترنت خالد التالحمة،   ٣٠
٥٦٥  
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 .العالمة التجارية من قبل أكثر من شخص لتمييز بضائع وخدمات مختلفة عن بعضها ذات 

، فالبرغم وبالتالي نؤيد الرأي الذي يعتبر اسم النطاق  عنصراً جديداً من عناصر الملكية الفكرية

في التجارة  اً، إال أنه إحتل مكاناً كبيرللمشروعات على شبكة االنترنت افتراضي ن كونه عنواناًم

الدولية بشكل عام، حيث أصبح يقوم بوظيفة العالمات التجارية على شبكة االنترنت، وتمييز 

مالية  أهمية أصبح لها البضائع والخدمات عليها، فضالً عن أن البعض من أسماء النطاق

  . مثلهاتتصادية تفوق قيمة العالمة التجارية التي واق

نتيجة تعاظم دور أسماء و ففي الواليات المتحدة األمريكية، قهإال أن هذا الرأي ال يؤخذ على إطال

العالمات التجارية وبراءات االختراع الفدرالي  مكتب اعتمد، النطاق على شبكة االنترنت

حقوق  اسم النطاقث يملك مسجل يمات تجارية، بحتسجيل بعض أسماء النطاق كعال األمريكي،

لتي يجب اإلشارة إلى أن أسماء النطاق او ٣١.ةالملكية الفكرية عليه مثل العالمات التجارية التقليدي

مكتب العالمات التجارية وبراءات االختراع  معاير وفق تصلح لالستعمال كعالمة تجارية

زها يوتمي، تي تحدد مصدر البضائع أو الخدماتهي ال ،الفدرالي في الواليات المتحدة األمريكية

 موقع موقع الشركة أوبتعريف لأما أسماء النطاق التي تستعمل فقط ل، بشكل فعلي للجمهور

 .ال تصلح لالستعمال كعالمة تجارية نهاإف ؛على االنترنتوتحديدهما  ،التجار

وليس ، للمصدر اًمحدد، حيث يستعمل )Amazon.com(اسم النطاق  :ومن األمثلة الشهيرة

 ؛ ألنهمحمية ضمن عالمة تجاريةيتنطاق السم مجرد عنوان على االنترنت، وهو مثال بارز 

   ٣٢.ومنتجاتها في آن واحد ،يعرف الجمهور بالشركة

                                                 
لمزيد من التفاصيل حول شروط تسجيل أسماء النطاق كعالمات تجارية، انظر موقع مكتب العالمات التجارية األمريكي   ٣١

                                             :موقع التاليعلى ال

    http://www.uspto.gov/trademarks/resources/exam/guide299.jsp  visited on 30-10-2007      
32 http://www.gigalaw.com/articles/2001-all/kubiszyn-2001-01-all.html  Visited on 29-10-2007 
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ال تدخل ضمن الحماية القانونية للعالمة التجارية المكونة السم  التي مصطلحاتالكلمات وال أما

ب العالمات التجارية وبراءات االختراع الفدرالي في الواليات المتحدة مكت معاير وفق ،النطاق

حيث ال يمكن ، أو الوصفية المجردة التي ليس لها معنى ثانوي، الكلمات العامة: األمريكية، هي

المؤهلة ، ومن األمثلة على أسماء النطاق غير )com.( :مثل، ذا لحقها نطاق عاليإ ،تسجيلها

ال تقبل للتسجيل كاسم نطاق  وهي مجرد كلمة وصفية، )Soft.com( :يةللحماية كعالمة تجار

جدا في قطاع المصارف  ؛ ألنها عامة)Bank.com( :وكذلك ـ مثالـ ،لمنتج مناديل صحية 

    ٣٣.والشركات المالية

  

العالمات ن ه وبينوالعالقة بي ،وظيفتهوبيان  ،ماهيته :من حيث ؛سم النطاقباتعريف البعد 

عن أنواع يتحدث المطلب األول  :مطلبين إلىتقسيم هذا المبحث  نه من المناسبأجد ن ؛التجارية

تسجيل أسماء النطاق وفقاً لعدة أنظمة عن  حديثإلى ال الثاني ، بينما سيتطرق المطلبالنطاقات

  .نصل في النهاية إلى معرفة التنظيم القانوني السم النطاق ؛ كيقانونية

  

  المطلب األول  

  قاتأنواع النطا

  

بنية  لهيجب أن يكون  ؛جله اسم النطاقأمن  وضعالذي التقني  الوظيفي تحقيق الغرضل

نه أ، سنالحظ )www.hotmail.com (خاصة وثابتة، فلو أخذنا على سبيل المثال اسم النطاق 

                                                 
33 Www.absoluteastronomy.com\encyclopedia\t\tr\trademark.htm  Visited on 29-10-2007  
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ي فف ٣٤.من اليمين إلى اليسار أبين كل مقطع من مقاطعه، ويقر ةمقسم إلى مقاطع، تفصل نقط

 Top Level( النطاق العالي :المقطعيسمى هذا ) com.(ن أول مقطع هوإف هذا، مثالنا

Domain(، هوالمقطع الذي يليه، أما)hotmail(، النطاق الثاني: هذا المقطع يسمىو)Second 

Level Domain(،وهذا المقطع هو  ٣٥ألنه يدل  ؛قيقيبر عن اسم النطاق الفعلي أو الحالذي يع

ف به، ويسمى أي مقطع أو جزء يأتي على يسار النطاق رويع أو العالمة االسم مالكعلى 

 هوعلي ٣٦).third level domain(أو النطاق الثالث  ،)sub Domain( النطاق الثانوي ،الثاني

النطاق ن عسنتحدث أوالً عن النطاق العالي، ثم سنتحدث ثانياً عن النطاق الثاني، ولن نتحدث 

  .  هذه الدراسةفي  للبحثأمور تقنية ليست محال  يجسدالثالث ألنة 

  

 :وهما ،ةيالعال اتالنطاق نوعان منهناك  :)Top Level Domains( العالية اتالنطاق: أوال

بالدول  ةالخاص ةالوطني ةالعام اتالنطاقو ،)Generic TLDs( ةالنوعي ةالعام اتالنطاق

)Country-Code TLDs(.أو األشخاص، أو الكيانات ،الشركاتيحق ألي من  حيث ٣٧ 

تفضل إذ ؛ من التسجيل يبتغى حسب الغرض الذي؛ وذلك النطاقين ينالتسجيل في أي من هذ

، أكثر انتشاراً هاباعتبار ؛ةالنوعي ةالعالي اتالشركات ذات النشاط العالمي التسجيل في النطاق

                                                 
  ٤٨) ٢٠٠٠القاهرة : مجموعه دلتا( االنترنت طريق المعلومات السريعمحمد طلبه،   ٣٤

35Olivia Maria Baratta, A global update on the domainname system and the law: Alternative dis-
pute resolution for increasing internet competition—oh, the times they are a-changing! (2000) 8 
Tulane journal of international and comparative law 333  
36Dara Gilwit,The latest cybersquatting trend:typosquatters,their changing tactics, and how to 
prevent public deception and trademark infringement (2003) 11Washington university journal of 
law and policy 275.  

ويستخدم ألغراض البنية التحتية التقنية  ،)LD apra(هناك نوع خاص من النطاقات من المستوى العالي، وهو  ٣٧
)Technical Infrastructure Proposes( حيث يدار من قبل منظمه ،)االنترنت التقنية  بالتعاون مع جمعيه) االيكان
)Internet Technical Community( و تحت إشراف مجلس الهندسة المعمارية على االنترنت ،)The Internet 

Architecture Board(  لمزيد من المعلومات حول هذا النطاق انظر:   
Kim Von Arx, Gregory Hagan, A declaration of independence of cctld from foreign control (2002) 
9 Richmond journal and law technology 13  
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نشاط الما يميل األشخاص أو الشركات ذات بشروط تحد من النشاط التجاري، بين ةوغير مقيد

هذا ، وحماية ألسمائهم وعالماتهم تقييداًأكثر  اكونه ؛لدولهم ةالوطني اتالنطاقفي المحلي للتسجيل 

لنطاقات الوطنية للدول، إنما في اال يعني أن الشركات ذات النشاط العالمي غير معنية بالتسجيل 

أو حق اإلقامة  جنسيتها يحملونال  صاشخأأو  اتهناك نطاقات وطنية ال تسمح بتسجيل شرك

  :وفق اآلتي نوسنتطرق للحديث عن هذان النطاقا. كما سنرى الحقافيها 

  

هذا النوع من النطاقات  :)Generic Top Level Domains( ةالنوعي ةالعام اتالنطاق -أ

مؤسسة أو إلى حد كبير بنشاط ال ةمرتبط هيو ٣٨،يتكون في الغالب من ثالثة حروف فأكثر

  ٣٩.النطاقات العامة غير المقيدة )٢( ،مقيدةالنطاقات العامة ال )١( :إلى نوعين وتقسم ،طبيعتها

 النطاقات العامة أنواع متخصصة من هي :)sponsored TLDs( النطاقات العامة المقيدة -١

)TLDs(، تعلق بالنطاقيمسبقا، أشبه بميثاق  ةقواعد وشروط موضوعل اًوفق تُدار بالهدف  عرفي

ويوجد له منسق يمثل المجتمع الخاص الضيق المتأثر بهذا ، عملهة نشأ من أجله وطريقأالذي 

ل موتح ،حيث يقوم المنسق باإلشراف على رسم السياسة داخل النطاق ؛النوع من النطاقات

  : فيما يلي أهم النطاقات العامة المقيدةو ٤٠.مسئولياته فيما يتعلق بهذا النطاق الخاص

ويدار  ،)Education(عاتوالجام ،والمعاهد، خصص للمؤسسات التعليميةي :)edu.(نطاق ال -

  ٤١.)Educause( بواسطة

                                                 
38 Elizabeth Herbst,Make room for trademark: what you should know about the new global do-
main names (2010) 53 FEB Advocate 26  
39 Olivia Maria Baratta, A global update on the domainname system and the law: Alternative dis-
pute resolution for increasing internet competition—oh, The times they are a-changing! (2000) 8 
Tulane journal of international and comparative law 332 
40 http://searchwebservices.techtarget.com/sDefinition/0,,sid26_gci213511,00.html visited on 22-
10-2007   
41 http://www.educause.edu/about  Visited on 12-11-2009 
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 Us( بواسطةدار يو ،)Government(خصص للمواقع الحكومية يو: )gov.(النطاق  -

General services Administration(.٤٢    

بناء على اتفاقيات دولية بين  ؛ويستعمل فقط لتسجيل المنظمات الدولية :)int.(النطاق  -

   ٤٣.)IANA Int Domain Registry(ويدار بواسطة  .الحكومات

 ويدار بواسطة  ،)Military(ويخصص للجيوش والمواقع العسكرية : )mil.(النطاق  -

)The US Dod Network information Center(.٤٤   

 ،نتجات الهاتف المحمولومها، ومزوديالخدمات وهو مخصص لمستهلكي  :)mobi.(النطاق  -

  ٤٥ .)Mtld( ويدار بواسطة

ويدار بواسطة  ،وصناعة الطيران ،وهو مخصص لشركات النقل الجوي :)areo.(النطاق  -

)sITA(.٤٦  

، اتحادات اإلقراض: مثل، والتعاونية، وهو مخصص للمؤسسات الخيرية :)coop.(النطاق  -

  ٤٧.)Dot cooperation LLc(ويدار بواسطة  ،وجمعيات التسليف الزراعي

ة ويدار بواسط ،ومؤسساتهما والسفر السياحةوهو مخصص لشركات  :)travel.(النطاق  -

)Tralliance Corporation(.٤٨  

 Dot(ويدار بواسطة  ،وهو مخصص لدول المحيط الهادي األسيوية :)asia.(النطاق  وأخيرا - 

Asia Organization.(٤٩      

                                                 
42 http://www.gsa.gov/Portal/gsa/ep/home.do?tabId=0  Visited on 12-11-2009 
43 http://www.iana.org/domains/int/   Visited on 19-11-2009 
44 http://www.nic.mil/   Visited on 26-11-2009 
45 http://mtld.mobi/ Visited on 26-11-2009 
46 http://www.sita.aero/ Visited on 26-11-2009 
47 http://www.nic.coop/ Visited on 26-11-2009 
48 http://www.ttpc.travel/docs/PREXPOTUR.TRAVEL5.15.08.pdf Visited on 26-11-2009 
49 http://www.dotasia.org/ Visited on 26-11-2009 
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هذا النوع من النطاقات يعمل  ):Un-sponsored TLDs(النطاقات العامة غير المقيدة  -٢

بشكل ) Global Internet Community( مجتمع االنترنت العالمي رسمهاضمن سياسات 

واألرقام  ، وهي المؤسسة التي تتولى تخصيص األسماء)االيكان( عن طريق مؤسسة ،مباشر

 The Internet Corporation for Assigned Names and( ٥٠..االنترنت على شبكة

Numbers(،  ويرمز لها بالرمز)ICANN (ما يلي وأهمها، هذه النطاقات متعددة:  

   ٥١.)Public internet Registry(وهو مفتوح للجميع، ويدار بواسطة  :)org.(النطاق  -

 Version Global(وهو مفتوح ألي مشروع بشكل عام، ويدار بواسطة  :)net.(النطاق  -

registry Service(.٥٢   

، ويدار بواسطة )Commercial(ويخصص للمشروعات التجارية  :)com.(النطاق  -

)Version Global Registry service(.٥٣   

 Afilias(، ويدار بواسطة )Information(وهو مفتوح للجميع  :)info.(النطاق  -

Limited(.٥٤   

   ٥٥.)Inc(بواسطة ويدار  ،)Businesses(وهو مخصص لألعمال التجارية  :)biz.(النطاق  -

 Global name(وهو مخصص لألفراد واألشخاص، ويدار بواسطة  :)name.(النطاق -

Registry(.٥٦   

، المحاميين :والمعتمدين ،وهو مخصص للمحترفين المجازين :)pro.(النطاق  ،وأخيراً -

                                                 
 الفصل الثاني المطلب األول من المبحث الثاني من لمزيد من التفاصيل حول أهداف ونشأة هذه المنظمة يرجى مراجعة  ٥٠
  :كما يرجى زيارة الرابط االلكتروني التالي الخاص بموقع هذه المنظمة. من هذه الدراسة ٧٦ص

    http://www.icann.org/tlds/  Visited on 5-11-2009  
51 http://www.pir.org/node Visited on 7-11-2009 
52 http://www.verisign.com/ Visited on 7-11-2009 
53 http://www.verisign.com/ Visited on 8-11-2009 
54 http://www.afilias.info/ Visited on 19-11-2009 
55 http://www.inc.com/ Visited on 19-11-2009 
56 http://www.crunchbase.com/company/globalnameregistry Visited on 1-11-2009 
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  ٥٧).Registry pro(دار بواسطة يو ،وغيرهم ،والمحاسبينواألطباء، 

  

يتكون هذا النوع  :)Country – code TLDs ( بالدول ةالخاص ةالوطني ةالعالي اتالنطاق -ب

 للواليات المتحدة )us.(و ،لكندا) ca.(:مثل ،من النطاقات من حرفين من حروف اللغة اإلنجليزية

أما فلسطين  ،لمصر )eg.(و ،لألردن )jo.(و ،لألمارات العربية المتحدة )ae.(و ٥٨،األمريكية

  ٥٩).ps.(ترنت هو فرمزها على شبكة االن

) األيزو(إلى قائمة  للدول استناداً الوطنيةالنطاقات اعتمدت ) االيكان(أن مؤسسة  ،ير بالذكردالجو

)ISO 3166-1(،؛ لتجنب المشاكل دولال قبل منللرمز الرسمي المعتمد  ليس استناداًو ٦٠

بناء ) األيزو( ضمن قائمةالكيانات  دتحديتم  حيث ؛ة من قبل الدول الكبرىالسياسيوالضغوط 

 ٦١.الوطنية للمعايرالدولية  و المؤسسة ،للمعايرالدولية  المنظمة من قبل ةعلى الرموز المقدم

بعد  وذلك ٦٢؛األراضي الفلسطينية المحتلة تحت اسمن فلسطين مدرجة ضمن هذه القائمة بأعلما 

ة في نيويورك، مع المؤسسات الدولية المعنية، ومنظمة األمم المتحد بؤوسنوات من العمل الد

والخبرات الفلسطينية في الداخل  ،والكفاءات، والمنظمات ،وبمشاركة العديد من المؤسسات

   ٦٣.والخارج

على استخدام أسـماء نطـاق   ) 2010(قد وافقت في العام  ،)االيكان( هيئةويجب اإلشارة إلى أن 

                                                 
57 http://registry.pro/ Visited on 22-11-2009 
58 Peter K. Yu,The origins of cctld policymaking (2004) 12 Cardzo journal of international and 
comparative law 390 
59 http://www.icann.org/tlds/  Visited on 30\9\2009 

  :يرجى زيارة الموقع التالي) ISO 3166-1(لمزيد من المعلومات حول قائمة  ٦٠
    http://www.iso.org/iso/country_codes/background_on_iso_3166.htm Visited on 1\3\2010 
61 Peter K.Yu,The origins of cctld policymaking (2004) 12 Cardzo journal of international and 
comparative law 402 

  :مراجعة الموقع التالي ءالرجا )ISO 3166-1(طالع على رمز كافة الدول المسجلة في قائمةلال  ٦٢
    http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements  visited on 1-3-2010 
63 http://www.pnina.ps/  
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بنفس الطريقة التي  مستخدبحيث ت ،وهي أسماء نطاق مكتوبة باللغة العربية ،وطنية باللغة العربية

، النطـاق فيهـا أسـماء    مفي مختلف التطبيقات التي تسـتخد  ،تستخدم فيها أسماء النطاق الحالية

تتمثـل فـي أن    ،فكرة بسـيطة  ىوهي تعتمد عل ،وخصوصا في تصفح المواقع و الوصول إليها

 - )ASCII( يكون إلسم النطاق العربي ترميز مقابل له يخزن في خادمات النطاقـات بنظـام   

بينما يبقى  ،الذي ال تقبل الخادمات غيره ٦٤، - نظام ترميز المعياري األمريكي لتبادل المعلومات

وتتم عملية التحويل بين إسـم  . بالعربية أو أي لغة أخرى لنطاق في واجهة المستخدم مكتوباً اسماً

حاجة إلـى تركيـب   ودون ال ،النطاق العربي و الترميز المقابل له بشكل غير محسوس للمستخدم

  .برامج خاصة أو تغييرات على خادمات النطاقات

ـ   ،والحاجة إلى النطاقات العربية تتولد من حقيقة أن أسماء النطاقات الحالية يمنـع   اًتشـكل عائق

شريحة واسعة من المستخدمين من إستخدام اإلنترنت بالشكل األمثـل، أو قـد تمنـع فئـة مـن      

القادرين على التعامل مـع   ةما زالت نسبإذ ترنت بشكل كامل، المستخدمين من اإلستفادة من اإلن

ثـالث   ويوجد حالياً. بالمجتمعات األخرى ةاللغة اإلنجليزية متدنية في المجتمعات العربية مقارن

هي مصـر والسـعودية واإلمـارات، بعـد     : دول عربية أطلقت نطاقاتها الوطنية باللغة العربية

؛ )السـعودية (.؛ )مصر(.وتكتب على االنترنت ) االيكان(ن قبل حصولها على الموافقة النهائية م

يمكن تسجيل أي اسم أو عالمة تجارية ألي شخص باللغة العربيـة ضـمن هـذه    و  ،)إمارات(.

                                                 
٦٤  )(ASCII  ال تفهم أجهزة  حيث.واألجهزة األخرى التي تتعامل مع النصوص الحاسوبنظام الترميز الشائع ألجهزة

كر نظام وعندما يذ". @"أو " a"هي التمثيالت الرقمية للرموز مثل  ASCII)(إال األرقام، لذلك فإن شفرة  الحاسوب
)ASCII(  عند الحديث عن أسماء النطاقات أو الخيوط، فإن ذلك يشير إلى حقيقة أنه كان مسموحاً استخدام الحروفa  إلىz 

لمزيد من التفاصيل عن هذا النظام انظر الموقع .فقط في أسماء النطاقات قبل التدويل" -"والواصلة  ٩إلى  ٠واألرقام، و
  :التالي

    http://www.icann.org/ar/topics/idn/idn-glossary-ar.htm 
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  ٦٥ ).2010(في العام فيها  تم فتح باب التسجيل رسمياً إذالنطاقات، 

أسماء  قواعد التسجيل في تحكم حالياً عالمية سلطة في هذا السياق، نود أن ننوه إلى عدم وجود

هيئة  تديرها اقاتالنط هن كانت قاعدة البيانات الخاصة بهذإو - الخاصة بالدول الوطنية النطاق

ي لتحديد من يحق له التسجيل ف ؛تقوم بوضع القواعد الخاصة بها ةكل دول إنحيث  -)االيكان(

إلى أن ـ أيضاً ـ ننوه . نطاقها وما هو الهدف من التسجيل في الخاص بها، الوطنياسم النطاق 

األقاليم ومعظم الدول و .آخرإلى إقليم  من أو أخرى،إلى  من دولةتتفاوت  ،والقيودالقواعد 

، كندا: مثل  ٦٦،أو الشركات مقيمين ضمن إقليم الدولة الجغرافي ،األشخاصتشترط أن يكون 

الجغرافي أن يكون شركة  التي تشترط فيمن يسجل في نطاقها ،)ca.(نطاقها الوطني  ،ورمزها

 دوله ميكرونيزيا :مثل، هناك دول ال تضع أي قيود ؛وعلى العكس من ذلك ٦٧،أو شخص كندي

)Micronesia(، هوالجغرافي  ورمزها).fm(،ايمولدوف ودولة ٦٨ )Moldova(، رمزها و

في  التي ال تفرض هذه القيود عند التسجيل، إلى المجموعة الثانية تنتمي فلسطينو ٦٩،)md.(هو

   ٧٠.التسجيليرغب في مفتوح لكل من  فهو، الوطنينطاقها 

  

  

                                                 
  : لمزيد من التفاصيل عن أسماء النطاق باللغة العربية انظر الموقع االلكتروني التالي  ٦٥

    http://arabic-domains.org/?p=208 
    http://www.caslon.com.au/domainsprofile2.htm , last visit on 1\3\2008 

  :الموقع الرسمي التالي: لمزيد من التفاصيل حول النطاق الوطني الكندي، انظر  ٦٧
    http://www.cira.ca/  

  :الموقع الرسمي التالي: لمزيد من التفاصيل حول النطاق الوطني لميكرونيزيا ، انظر  ٦٨
    http://www.dot.fm/search.html 

  :الموقع الرسمي التالي: لمزيد من التفاصيل حول النطاق الوطني لمولدوفيا ، انظر  ٦٩
    http://www.register.md/ 

  :ينا، المسئولة عن النطاق الفلسطيني انظر الموقع الرسمي التاليالموقع الرسمي لهيئة بين: انظر  ٧٠
   http://www.nic.ps/ 
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على  ةمباشر يأتيالذي الجزء هي  :)Second Level Domains( ةالثاني اتالنطاق: ثانياُ

أعلى مستوى  هي )SLDs( ةالثاني اتوالنطاق ،ةتفصل بينهما نقط، و)TLD(يسار النطاق العالي

يمثل اسم )   cnn( فإن الجزء ؛)www.cnn.com( لنطاقفلو أخذنا اسم ا ،ةالعالي اتبعد النطاق

  ٧١.في مثالنا  النطاق الثاني

القيود، كالحد المسموح به  نوع من النطاقات مقيد بالعديد منهذا الاستعمال  أن ،الجدير بالذكرو

لم يقبل حتى اآلن سوى  هرمز، كما أن )63(الحد األعلى هو  إن إذ ؛السم النطاق المكونةللرموز 

منازعات العالمات التجارية معظم والواقع أن  .اسم النطاق لكتابةكأساس  ،األرقامالحروف و

 ٧٢.تتمحور حول النطاق الثاني ،االنترنت ةالمشروعة على شبك أو المنافسة غير ،وأسماء النطاق

 فلو أخذنا العنوان ،مستويات أخرى دونه ةيمكن تقسيم النطاق الثاني إلى عدو

)www.sportillustrated.cnn.com( ،هو، فيه أن النطاق الثاني نجد 

)sportillustrated.cnn(٧٣.المكون من أكثر من مستوى، و  

أن تنشئ داخل  ،لةألي دو ةالنطاق الوطني اءأسمكما يمكن للجهة أو الهيئة المسئولة عن إدارة 

 ةإنشاء نطاقات فرعيبفي فلسطين يسمح : سبيل المثال ىفعل ،فرعية نطاقها الوطني نطاقات

حيث ورد في شروط التسجيل الصادرة عن الهيئة الوطنية  ،)ps.(ضمن النطاق الوطني

 نيالنطاق الوطيمكن للهيئة تسجيل النطاقات تحت " نهإ ٧٤؛)بينينا( الفلسطينية لمسميات االنترنت

 ،)net.ps(، ).com.ps.( :أو تحت أي من النطاقات الفرعية ،).ps( ةالفلسطيني لالنترنت مباشر

                                                 
71 Olivia Maria Baratta, A global update on the domainname system and the law: Alternative dis-
pute resolution for increasing internet competition—oh, The times they are a-changing! (2000) 8 
Tulane journal of international and comparative law 333 
72 Lounds, trademarks on the internet, from: http://www.loundy.com/JMLS-Trademark.html , Vi-
sited on 20\9\2007    
73https://www.godaddy.com/gdshop/faq/faq.asp?isc=gppg101204&se=%2B&app_hdr=&faq_id=8
7&topic_id=1&topic=Domains , Visited on 30\4\2007 

  .من هذه الدراسة ٢٩المطلب الثاني المبحث األول من الفصل األول ص لمزيد من التفاصيل حول هذه الهيئة انظر   ٧٤
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).org.ps( ،٧٥،"ضمن النطاق الفلسطيني ةأن الهيئة سمحت بإنشاء نطاقات فرعيا يدل على مم 

ضمن  ةففي فرنسا هناك نطاقات فرعي ؛وهذا يطابق ما أخذت به معظم النطاقات الوطنية للدول

 ٧٦.للجمعيات) asso.fr(و  ،للمؤسسات الحكومية) gouv.fr( :منها ،نطاق الوطني الفرنسيال

  ٧٧.ثانيةكونها نطاقات نوعية  نع تعدووالحقيقة أن هذه النطاقات الفرعية ال 

 تسجيلها ضمن مالكيهايجب على  ضمن النطاقات الوطنية للدول وألجل حماية العالمات التجارية

في  التجاريةوعالماتها ، من الشركات مستعدة لتسجيل أسمائها أن القليل عوالواق .النطاقات هذه

 )246( ما يقارب -عند إعداد هذا البحث  -عددها  والبالغ ،جميع النطاقات الوطنية حول العالم

لصعوبة تنفيذ هذا األمر على ارض الواقع، وللتكلفة المالية العالية، إضافة  وذلك ٧٨،وطني نطاق

أو الوطنية، كشرط اإلقامة  ادول تضع شروط مشددة للتسجيل في نطاقاتهإلى أن بعض ال

 أوالعالمات التجارية عن طريق تسجيل اسم نطاق يطابق على  للتعدي ما يفتح المجال؛ المواطنة

ى النطاقات ضمن إحد ـ هاغير مالكـ قبل طرف آخر من العالمات التجارية  إحدى يشابه

في تلك  هذا االسم لم تسجل ةالعالمة التجاري مالكةالشركة  تكنإذا لم  ،الوطنية ألي من الدول

 خدماتأو يقدم  ،بضائعإذا كان الطرف اآلخر يبيع  ما ةقد تتفاقم المشكلة في حالو .الدولة

    ٧٩.الحقيقيأو العالمة التجارية  ،االسم مالكيقدمها  مشابهه لتلك التي

                                                 
موقع الهيئة الفلسطينية لمسميات لمزيد من التفاصيل حول النطاقات الفرعية ضمن النطاق الوطني الفلسطيني، انظر  ٧٥

    :تي، اآل)بينينا( االنترنت
http://www.nic.ps/registration/registration.html   Visited on 22-3-2010 

  :لمزيد من التفاصيل حول النطاق الوطني الفرنسي انظر الموقع الرسمي التالي  ٧٦
http://www.afnic.fr/   visited on 23-4-2008 

مجلة  ٢٥) ٢٠٠٦( ، المفهوم والنظام القانوني)االنترنت( أسماء النطاق على الشبكة العالمية للمعلوماتية  عدنان سرحان،  ٧٧
  .7 جامعة اإلمارات العربية المتحدة الشريعة والقانون،

  :يرجي زيارة موقعها الرسمي )ISO 3166-1(المسجلة في قائمة  حول عدد النطاقات الوطنية تلمزيد من المعلوما  ٧٨
http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements visited on 22-3-2010 
79 Dawn Osbourne Willoughby&Partners,Trademarks And The Internet, paper presented in the 
Trademark World Conference , 13th March 2000, the Berners, London  3   
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  المطلب الثاني

  النطاق اءأسمتسجيل 
  

باختالف نوع النطاق المرغوب كثيراً  ةالفني الناحية نالنطاق مأسماء  تسجيلراءات إج ال تختلف

 ةالنطاق العالي اءأسمبين  الفنية على شبكة االنترنت تسجيلال تتشابه إجراءات إذ ؛بتسجيله

ة التي تتطلبها النطاقات ، مع مراعاة الشروط الخاصةالوطني ةالنطاق العالي اءأسم و، ةالنوعي

تسجيل أسماء النطاق العالية  :بالتالي سنتحدث في هذا المطلب عن. للدول عند التسجيل الوطنية

  .الوطنية تسجيل أسماء النطاق العالية ، ثم نتحدث عنالنوعية

  

بعد تحول استعمال شبكة االنترنت في  :)TLDs( ةعيالنو ةالنطاق العالي أسماءتسجيل : أوالً

كان من الطبيعي  ؛راض العسكرية إلى االستعماالت المدنيةمن األغ األمريكية الواليات المتحدة

 ٨٠،بشكل احتكاري شبكة االنترنتممثلة بمؤسساتها الرسمية على إدارة  ،هذه الدولةأن تسيطر 

بمنح حق  ،)National Science Foundation(تُدعى  أمريكية مؤسسة حكومية قامت فقد

ة، إلى شركة خاصة وحيدمقابل رسم ، )com, .org, .net.(النوعية  ةالعالي توزيع أسماء النطاق

ياز منحها هذا االمتتم حيث ، )Network Solutions Inc( شركة تدعى ،مقرها والية فرجينيا

، من )mil.(: مثل ،تم استثناء بعض النطاقاتو ٨١،)1993(بموجب عقد تم إبرامه معها سنة 

  ٨٢.ااالمتياز هذ عقد إطار

                                                 
80 Chad Emerson, Wasting time in cyberspace: The udrp's inefficient approach to ward arbitrating 
domain name disputes (2004) 34 University of Baltimore law review 164  
81Ed Krol,The whole internet user's guide & catalog (2nd O'reilly & Associates,Inc : Sebastopol Ca 
1994) 14  
82Benjamin Silbert,Trademark law,icann,and domain name expiration (2008) 36 Alpla  Quarterly 
Journal 320  
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في  حيث اعتمدت ؛)NSI( ةشرك ياسة التسجيل التي اتبعتهامساوئ سواظهر التطبيق العملي 

 – First – Come, First() يخدم أوالً أوالً من يسجل( قاعدة تسجيل أسماء النطاق العالية على

Served(.النطاق المراد  باسم أحقيتهبتقديم إيه وثائق تثبت  المسجل تكلف تكن لم كما أنها ٨٣

 :ظهور ما يسمى ساعد على ما ، سماءاأل هذه لى تسجيلدور رقابي ع يكن لهاتسجيله، ولم 

قاموا بتسجيل أسماء ، واستغلوا هذه القاعدة ، الذين)Cybersquatters( النطاق أسماء بقراصنة

    ٨٤.مملوكه للغير ةنطاق تتضمن عالمات تجاري

 العالمية )MacDonald’s( )ماكدونلدز( ةشرك لهذه السياسة المنتقدة؛كانت أول ضحية و

شبكة على  التجارية عالمتهاالذي يتضمن  اسم النطاقلم تتمكن من تسجيل  إذ ،لوجبات السريعةل

ولحسن  ،هتسجيلسبقها في  اطبيعي اشخص ألن؛ )www.Macdonalds.com( وهو االنترنت

المعلومات، وكان  بتكنولوجيايعمل في مجلة علمية متخصصة  ،اًكان الشخص صحفي؛ حظها

 اسم النطاقعن  في نهاية األمر حيث تنازل ،لنظام المتبع في التسجيلا مساوئهدفه إظهار 

  ٨٥.ارس في مدينه نيويوركا ألحد المددوالر تبرع به) ٣٥٠٠(للشركة مقابل 

خاصة ـ العالمات التجارية  التعدي على الذي شجع القراصنة على، ا لمساوئ هذا النظامو نظر

دعاوى قضائية ضد  العالمات التجارية بإقامة مالكول بقتم التحرك من  ؛ـ ٨٦المشهورة منها

بإعادة النظر في سياسة  إلى التفكير جدياًً في النهاية أدى ما ؛)NSI(وضد شركه المعتدين، 

                                                 
83 Chad Emerson, Wasting time in cyberspace: The udrp's inefficient approach to ward arbitrating 
domain name disputes (2004) 34 University of Baltimore law review 165   
84Lionel Jospin,The internet and digital networks(la documentation francaise : Paris 1998) 107    
85 Lisa M. Sharrock, The future of domain name dispute resolution: crafting practical internation-
al legal solutions from within the udrp framework (2001) 51 Duke law journal 820  

مما ذكر، تعمل على خلق صوره فـي  أو مزيج  كلماتالعالمة التجارية المشهورة هي تصميم مميز أو إشارة أو رمز أو    ٨٦
ومع مرور الزمن، هذه الصورة للعالمة تحصل على مصـداقية  . ذهن المستهلك لتعريف منتج أو خدمة وتمييزها عن مثيالتها
ة انظـر  حول العالمات التجارية المشـهور  للمزيد من التفاصي. ورضى المستهلك من حيث الجودة أو مستوى الخدمة العالي

    http://www.businessdictionary.com/definition/brand.html:روني اآلتيالموقع االلكت
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  .)NSI( شركة  امتياز عقد تسجيل أسماء النطاق على االنترنت، وإنهاء

لمنظمة العالمية للملكية وزاره التجارة األمريكية بالتعاون مع ا بها قامت وأثمرت الجهود التي

إلى  العالية بإصدار توصيات بإحالة إدارة أسماء النطاق ،)1997(في العام  ٨٧،)الويبو( الفكرية

التي تتولى تخصيص األسماء  الهيئة، وهي )االيكان( هيئة تم تسميتها، جديدة غير ربحيه هيئة

 الكيان العالمي مثلت أنها حيث، )1999(تأسيسها بالفعل عام تم و، واألرقام على شبكه االنترنت

شبكة  ىعل النطاق اءبأسم ةالمتعلقنب التقنية نسيق الجواإلدارة وت لمجتمع االنترنت، وذلك

 ةالنوعي ةباعتماد مسجلين جدد لتسجيل أسماء النطاق العالي )االيكان( ةهيئ قامتكما  االنترنت،

)TLDs( شركة ويجب اإلشارة إلى أن  ٨٨،عبر العالم)NSI( ي تعرف اليوم باسم الت

)Verisign Global Registry Services( ،زالت المسئولة عن تسجيل أسماء النطاق  ما

  ٨٩.حتى اآلن )net.(و ، )com.( ةالعالي

  :وفق اآلتي ةالنوعي ةوتتلخص إجراءات تسجيل أسماء النطاق العالي

على موقعها الرسمي، الذي ، المدرجين )االيكان( هيئة حد المسجلين المعتمدين من قبلأاختيار  -أ

  .، أو عدم إمكانية تسجيلهطاق المرغوب فيهبالتأكد من إمكانية تسجيل اسم الن بدورة يقوم

 ،اسم عائلته ،الشخصي اسمه( :هعنفتح حساب له مع الشركة المسجلة يتضمن معلومات  -ب

؛ )login user(واختيار اسم مستخدم خاص به  ؛)الخ...،االلكتروني هبريد ،رقم هاتفة، عنوانه

  .أخرىع معاودة الدخول للحساب مرة حتى يستطي سر؛وكلمة 

يقوم بتعبئة طلب التسجيل الذي  ؛السابقأن اسم النطاق غير مسجل من من  التأكدبعد  -ج

                                                 
من هذه  ٧٤ض  الفصل الثاني المطلب األول المبحث الثاني من يرجى مراجعة) الويبو(منظمة لمزيد من التفاصيل حول   ٨٧
  .سةالدرا

88 Reece Roman, What if Icann can't?: Can the united natios really save the internet (2007) 15 
Syracuse science & technology law reporter 31 
89 Martin B. Schwimmer, “Domain Name And The Commercial Market in Lisa E. Criatal&Neal S. 
Greenfield, Trademark Law & The Internet (2 INTA : New York 2001) 7 
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 .هتسجيلاسم النطاق المرغوب ووسائل االتصال به، ومات شخصية عن الطالب، ويتضمن معل

 ٩٠.بطاقة ائتمانما تكون بواسطة  عادة ،التسجيل طريقة تسديد رسومو

وبين ه بين ،التسجيلعلى بنود اتفاقية  النطاق،في تسجيل اسم  بإعالن الموافقة من قبل الراغ -د

  .المسجل

لومات التي عمراجعة الم هتطلب من ،االلكترونييتم إرسال رسالة لطالب التسجيل عبر البريد  -ه

يمنح طالب التسجيل اسم  ،التسجيليل رسم وتحص المعلومات،دونها، وبعد التأكد من صحة 

   ٩١ .النطاق الذي رغب في تسجيله
 

  

 النطاقتسجيل أسماء ذكرنا أعاله أن  :)ccTLDs( الوطنية العالية تسجيل أسماء النطاق: ثانياً

والمالحظ  .األقاليمو من الدول ةالوطنية يتم حسب الشروط واإلجراءات الخاصة بكل دول ةالعالي

ا عن إجراءات كثير ال تختلف من الناحية الفنية سجيل أسماء النطاق الوطنيةإجراءات ت أن

إذ يختار الشخص النطاق الوطني الذي يرغب التسجيل فيه، وهذا  ؛ةتسجيل أسماء النطاق العالي

وشروطه ، لع على طلب التسجيليطٌثم  الوطنية المفتوحة المتاحة للجميع،يشمل فقط النطاقات 

اسم النطاق المطلوب تسجيله ن أتأكد يبعد أن  بإدارة النطاق، لمخولة رسمياًعلى موقع الجهة ا

 ت المتوفرة على موقع جهة التسجيل،لشخص آخر، وذلك من خالل قاعدة البيانا غير محجوز

اسم النطاق المرغوب ضمن النطاق  هيتم منح ؛ ودفع الرسم، وبعد التأكد من صحة المعلومات

                                                 
 مجلة الشريعة والقانون  ٢٢ )٢٠٠٥(االنترنت و أسماء مواقع  ، المنازعات حول العالمات التجارية علوان،رامي   ٩٠ 

٢٦٠-٢٥٩ 
91 Adam Greenfield, reviving the distinction between inrem and in personam jurisdiction by way of 
the anticybersquatting consumer protection act (2007) 35 Alpla quarterly journal 37 



 

 

 

23

 

    ٩٢.الوطني المختار

ضمن  لنطاقا اءأسمتسجيل  في هذا المطلب ضسنعر؛ بشكل عام يان إجراءات التسجيلبعد ب

النطاق الوطني : هما ،تينعربي لدولتين وطنيين ينطاقإضافة إلى ن ،الوطني الفلسطيني النطاق

، وذلك لتوضيح اختالف سياسات التسجيل ضمن النطاقات المصريوالنطاق الوطني  ،األردني

وامل؛ منها النظام السياسي السائد؛ والسياسات ع عدة إلىرجع هذا االختالف يإذ الوطنية للدول، 

االقتصادية لهذه البلدان وغيرها من العوامل التي تؤئر في سياسات التسجيل ضمن النطاقات 

   .الوطنية للدول

  

   يلسطينفال النطاق الوطني -ا

نظمة األمم المتحدة في ب مع المؤسسات الدولية المعنية، ومؤوبعد سنوات من العمل الد 

والخبرات الفلسطينية في ، والكفاءات، والمنظمات، رك، وبمشاركة العديد من المؤسساتنيويو

ولتحقيق  .)ps.( على شبكة االنترنت الخاص الوطني نطاقهاتم منح فلسطين  ؛الداخل والخارج

 ةة الوطنية الفلسطينيتم تأسيس الهيئ؛ وإدارة النطاق الفلسطيني لإلنترنت، هذا الوجود المتميز

) Palestinian National Internet Naming Authority( )بنينا(لمسميات االنترنت 

)PININA( ، بموجب القرار الرئاسي رقم)59(والقرار الرئاسي رقم ، )2001(لسنة ) 20 (

ات للشراكة الحقيقية بين مختلف القطاع تجسيدا ٩٣المعدل للقرار الرئاسي األول،) 2001(لسنة 

   ٩٤.والمؤثرة في مجال اإلنترنت في فلسطين ،الفاعلة

يمثلون  ؛اعضو ةعشري يتكون مجلس إدارة الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات االنترنت من اثن 

                                                 
  ٣٦٠ مجلة الشريعة والفانون  ٢٢ ) ٢٠٠٥(االنترنت و أسماء مواقع  ،المنازعات حول العالمات التجارية علوان،رامي   ٩٢
   ٢٠٠٣-٨-١٦ريخ بتا) ٤٦(تم نشر هذان القراران في الوقائع الفلسطينية في العدد   ٩٣
   .النظام الداخلي للهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات االنترنتمن  )٢(المادة  ٩٤
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وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  :وهي ،ومجتمع االنترنت في فلسطين، القطاعات الحكومية

 التربيةوزارة ، وزارة المالية ،القتصاد الوطنيوزارة ا ،وزارة التخطيط ،رئيسا المعلومات

عن اتحاد شركات أنظمة المعلومات، وشركات مزودي خدمات  وممثلون ،والتعليم العالي

وشركات االتصاالت؛ إضافة إلى ممثل عن الهيئات ، إلنترنت، ومجتمع اإلنترنت المحليا

القدس مقراً رئيسياً  مدينةالهيئة من  تتخذو ٩٥."ننقابة المحامين الفلسطينيي" القانونية الفلسطينية

٩٦.)مدينة غزه حالياً( ا مؤقتا لها في أي مدينة فلسطينيةلها، وتحدد مقر  

  

  :ما يلياألساسية في  تتمثل رسالة الهيئةو

، القيام بكافـة األعمـال المتعلقـة بـإدارة النطاقـات     و ،واللوائح ،والقواعد ،وضع األسس -

  . )PS ccTLD.(نترنت لال ضمن النطاق الفلسطيني ،وتسجيلها

 هاوتطور االنترنت،استخدامات  ورسم السياسات التي تضبط القوانين،المساهمة في وضع   -

 .ما يتماشى مع المصلحة العامةوذلك وفق  ؛فلسطينفي  هاتوتنمي ها،وتشجع

دعم التعاون المثمر بين مختلف قطاعات االقتصاد الفلسطيني، والعمل في أجواء شـراكة    -

 . خدمة قطاع المعلوماتية في فلسطينوالخاص ل، العام: بين القطاعين   حقيقية 

  ٩٧.فلسطين فيوتطويره ، االنترنتالمساهمة في رسم السياسات الخاصة باستخدام  -

   :على النحو اآلتي امالنظالنظام الداخلي للهيئة أهدافها، حيث ورد في هذا  وقد بين     

ضـمن النطـاق   ، وطريقة تسـجيل النطاقـات  ، اعديئة في تحديد السياسات، والقودور اله -

  . الفلسطيني لالنترنت بشكل مباشر، أو ضمن النطاقات المتفرعة عنها

                                                 
   .رنتهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات االنتلل النظام الداخلي من )٥(لمادة ا٩٥ 
   .هيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات االنترنتلل النظام الداخليمن  )٣(المادة ٩٦ 

  97  http://www.pnina.ps/arabic/about-a.html  Visited on 22-9-2009 
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 .اعتمادها كمسجلين معتمدين لدى الهيئة، وشركات المؤهلة لتسجيل النطاقاتالتعاقد مع ال  -

لكيـة  ، وحقـوق الم النطـاق شاكل المتعلقة بأسماء حل الم، وتطوير آليات فض النزاعات  -

 . وتقليل الحاالت المحالة إلى القضاءالفكرية، 

البقاء على اتصال مع المنظمات العالمية للتطابق مع أفضل الممارسات العالمية فـي إدارة   -

  ٩٨.الوطنية النطاقات

كما تعمل  ،بقاعدة بيانات تسجيل بطريقة آمنة يمكن االعتماد عليهاإضافة إلى ذلك، تحتفظ الهيئة  

بما يتماشـى  ، من خالل خدمة البحث، يتعلق باألسماء المسجلة فير المعلومات فيماالهيئة على تو

، والشؤون المعامالت ، ووتدير جميع االتصاالت ؛مع المعايير الدولية المتبعة لحماية الخصوصية

  ٩٩.المتعلقة بعملية التسجيل، الفنية، واإلدارية، والمالية

  :باالتيي الفلسطيني وتتلخص إجراءات التسجيل ضمن النطاق الوطن

للموقع الرسمي للهيئـة،   الدخولعلى الراغب في التسجيل ضمن النطاق الوطني الفلسطيني  -١

  .ة التسجيل ضمن النطاق الفلسطينيبنود اتفاقية التسجيل التي تتضمن سياسعلى  واالطالع

ة تسـجيل  فحص إمكانيعلى الراغب في التسجيل،  بعد االطالع على شروط اتفاقية التسجيل -٢

  ١٠٠.ضمن قاعدة البيانات الموجودة على موقع الهيئة ،اسم النطاق المطلوب

 مسـجالً )  ٦٤(حد المسجلين المعتمدين لتسجيل اسم النطاق من خالله، ويوجد حاليا أاختيار  -٣

 .دولياًو محلياً معتمداً

ـ  -٤ فاقيـة  علـى شـروط ات   ةتعبئه طلب التسجيل من خالل المسجل المعتمد، وإعالن الموافق

  .سجيل، ودفع الرسم الخاص بالتسجيلالت

                                                 
  98 .طينية لمسميات االنترنتهيئة الوطنية الفلسلل النظام الداخليمن  )٤(المادة  

99  http://www.pnina.ps/arabic/about-a.html Visited on 22-9-2009 
100 http://www.pnina.ps/registration/registration-a.html Visited on 28-4-2010  
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 أو التسـجيل، قبـول   عـن من خالل المسجل المعتمـد   التسجيل؛يتم إعالم طالب  ،ذلكبعد  -٥

        ١٠١.الرفض مع بيان األسباب

 ،أي حقوق قانونية الفلسطيني، ال يعطي الوطني ضمن النطاق ،النطاق اءأسمتسجيل يالحظ أن و

يسمح كما ال  ١٠٢ن عنوان رمزي يستخدم على االنترنت،بل هو عبارة ع ،أو ملكية لهذا االسم

أو ما شابهها من  ،الدياناتو ،المدنو ،أسماء الدول :مثل، الطبيعة الخاصة بتسجيل األسماء ذات

 أو األسماء ،والموجودة في قاعدة البيانات الخاصة بذلك لدى الهيئة  ةاألسماء المحمية أو المستثنا

أو القوانين واألعراف المعمول بها في  ،أو تتنافى مع اآلداب، كلمات غير الئقةالتي تحتوي على 

  .على اللغتين العربية واإلنجليزيةوينطبق هذا النص  ١٠٣ ،فلسطين

بعد استيفائها لجميع ؛ لنطاقات حسب أسبقية وصولها إليهاتسجيل أسماء ا سياسة الهيئة تعتمدو

 إذ إنه ؛الفلسطيني مفتوح للجميع من حيث المبدأ الوطني النطاقو ١٠٤.وقواعده شروط التسجيل

ويجوز للكيان  ،يجوز ألي شخص أجنبي التسجيل فيه إذ ؛متاح لألشخاص داخل وخارج فلسطين

يجب أن الفلسطيني، كما  النطاقيها ضمن الواحد تسجيل أي عدد من النطاقات التي يرغب ف

  يتكون اسم النطاق الواحد من

أو العالمية  المحلية،رية حد العالمات التجاأأن يكون اسم النطاق وال يجوز  حرفاً، )٢٤- ٣(

واآلداب المرعية  للقانون أو مناف ،محظورال يجوز استخدام االسم في أي نشاط المسجلة، كما 

أو إيقافه  ،الفلسطينيالنطاق سم نطاق معين في ايجوز للهيئة إلغاء تسجيل و    ١٠٥.في فلسطين

                                                 
  :لمزيد من التفاصيل حول إجراءات التسجيل انظر موقع للهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات االنترنت الرسمي  ١٠١

     http://www.pnina.ps/registration/registration-a.html 

.هيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات االنترنتلل النظام الداخلي من )٢٩(المادة   102  
.هيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات االنترنتلل النظام الداخليمن  )٣٠(المادة   103  
هيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات االنترنتلل النظام الداخليمن  )٣١(المادة   104  

105 www.pnina.ps  Visited on 18-10-2009 
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  ١٠٦ :الت التاليةفي إحدى الحا ،وقتفي أي 

أو غير  ،صحيحة غير أو ،أن أي من المعلومات المزودة للهيئة غير كاملة تإذا اكتشف -

  .دقيقة

بل مقدم الطلب ألي من المواد الموجودة في هذا قأو خرق من  ،تجاوزعند وجود أي   -

 .ةنظمأومن قواعد  هأو ما يصدر عن ،النظام

 .لبت به حسب اإلجراءاتوا ،عند حدوث نزاع على تسجيل اسم نطاق معين  -

أو  ،)يراًجتأأو  بيعاً(المتاجرة الحقا  ،النطاقإذا تم التثبت من أن الغرض من تسجيل اسم   -

 .النطاق لغير الجهة المسجل باسمهااالستفادة المادية أو المعنوية من اسم 

عند و ،فلسطينلف للقانون المعمول به في إذا كانت المحتويات التي يشير لها الموقع مخا  -

  .إيقافهأو  ،معينتلقي طلب من جهة قضائية بحذف نطاق 

 النطاقسياسة تسجيل أسماء  تباعهاإويؤخذ على سياسة التسجيل ضمن النطاق الوطني الفلسطيني 

مما يفتح المجال للتعدي على العالمـات   ؛ أو تقديم ما يثبت هذه الملكية ،يق في ملكيتهاقدون التد

الفلسطيني عن غيـرة مـن    النطاق الوطنيوهناك خاصية تميز  ١٠٧،هاالتجارية غير المسجلة لدي

  .فلسطين وخارج وهي أنة مفتوح من حيث المبدأ للجميع داخل، النطاقات

  

                                                 
  هيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات االنترنتلل النظام الداخلي من )٣٣(المادة  ١٠٦

عير مكالمة هاتفية و البريد  ،من قبل الباحث ضمن النطاق الوطني الفلسطيني تم االستفسار عن سياسة التسجيل  ١٠٧
الذي أفاد بأن النطاق الفلسطيني مفتوح للكافة، وال يتم التحقق  ،٢٠٠٩-٩-٢٠مدبر العام لهيئة بينيتا بتاريخ االلكتروني مع ال

 على تم نشرة بأن الهيئة قد منحت مالكي العالمات التجارية من خالل إعالن وأفاد أيضاً. من ملكية العالمة عند التسجيل
وإنها غير مسئولة عن أي تعدي  ،رة حماية تمتد سنة واحدة من تاريخ اإلعالنفت ،)بينينا(لهيئة  الموقع االلكتروني الرسمي

  .اخالل فترة الحماية المعلن عنه على أي منها إذا لم يتم تسجيلها
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مركز تكنولوجيا يره يدو ،)JO.(لرمز با باللغة االنجليزية يرمز له :النطاق الوطني األردني -ب

يرأسه وزيـر   ،يديره مجلس إدارة ،مؤسسة حكومية مستقلةوهو  ،)NITC(المعلومات الوطني 

 األردنـي، وتسجيل أسماء النطاق ضمن النطاق الـوطني   ١٠٨.االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

الشركات و لمؤسساتأما ا .األردنالتي لها مقر في  واألفراد ،والمؤسسات الشركات،لجميع متاح 

ومفـوض   األردن،فـي   أو ممثل مرخص وكيل،أن يكون لها  فيجب ؛األردنالتي مقرها خارج 

ولـيس للوكيـل أو    الشركة،أو  ويعتبر االسم ملكاً للمؤسسة، الشركة أو لتمثيل المؤسسة رسمياً

  .الممثل

والموافقـة   ،تقديم الطلب األولوية حسب أسبقية يتعط تسجيل سياسةعلى يعتمد النطاق األردني 

أو  مطابقاً،اسم النطاق يكون أن يجب و .أو استثناء بين طلب وآخر تمييز،عليه من المركز دون 

 أنيجـب   كما .أو أن يكون إحدى عالماتها التجارية بتسجيله،مشتقاً من اسم الجهة التي ترغب 

ال يتعارض مع حقوق اآلخرين من مسجلي األسـماء، ويجـب أن    تسجيله االسم المطلوب يكون

ال يسـمح  و ،لرسـمية له من خالل الوثائق ا ملك االسمأن  ،اسم النطاقيثبت مقدم طلب تسجيل 

في أمور مخالفـة لقـوانين المملكـة األردنيـة      األشكالشكل من  بأيباستخدام االسم المطلوب 

  ١٠٩.الهاشمية

  :وذلك ؛األردنياسم نطاق مسجل ضمن النطاق الوطني  اي يحق للمركز شطب

   .أو عالمياً إذا كان االسم المطلوب مشابهاً السم آخر مسجل محلياً -

                                                 
  :يرجي زيارة الموقع الرسمي) NITC(مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني األردني  لمزيد من المعلومات عن ١٠٨ 

http://www.dns.jo/about_us_a.aspx  visited on 28-4-2010 
  :لمزيد من التفاصيل حول سياسة التسجيل ضمن النطاق الوطني األردني يرجى زيارة الموقع الرسمي  ١٠٩

http://www.dns.jo/Registration_policy_a.aspx  visited on 28-4-2010 
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المراد تسجيله يمكن أن يتسبب بإشكال قانوني مع أي اسم آخـر،   االسم المركز أن رأىإذا  -

 .في السجل الوطني أو العالمي أكان سواء

ويحتـوي علـى    ،واآلداب العامة القيم، و األخالق،إذا كان االسم المطلوب ال يتماشى مع   -

 .كلمات غير الئقة

األسـماء  ال تكـون   ،بهار إذا كان الهدف من تسجيل االسم هو البيع مرة أخرى أو االتج  -

لـدى الجهـات    ةومسـجل  تجارية،الشخصية مدعومة بوثائق رسمية تثبت أن االسم عالمة 

 . الرسمية

 .مع أسماء أخرى على االنترنت إذا كان االسم يسبب التباساً -

  .إذا كان االسم يتعارض مع حقوق جهة أخرى   -

يا المعلومات الوطني في حل أي يدخل مركز تكنولوج وفي حال نشوب نزاع حول اسم نطاق ال 

أو أن يكون طرفاً للفصـل   ،أو أكثر، ام أسماء نطاقات معينة بين طرفيننزاع قد ينشأ من استخد

، ولـيس  اق المسجل محل النزاع لجهة معينةال يقوم المركز بتثبيت النطو. في المنازعات الناشئة

يلتزم مركـز   كما .ر غير أردنيةمحل النزاع من مصاد االسممن مسؤولية المركز تدقيق توافر 

ال يتحمـل  و  ،جهـة  تكنولوجيا المعلومات الوطني بقرارات المحكمة دون تحيز ألي طـرف أو 

أو أية أضـرار وخسـائر مباشـرة    ، مات الوطني مسؤولية انقطاع العملمركز تكنولوجيا المعلو

   .وغير مباشرة قد تنجم عن نزاعات استخدام األسماء

أو تعليقه أو إلغائـه مـن    نولوجيا المعلومات الوطني رفض تسجيل االسميحق لمركز تك وأخيرا

  ١١٠.إذا نتج عنه قضايا قانونية، التسجيل

                                                 
110 http://www.dns.jo/Registration_policy_a.aspx  visited on 28-4-2010 
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هيئة حكومية، بعكس النطاق الوطني الفلسطيني الـذي  يره دتاألردني  الوطني ويالحظ أن النطاق

تعقيـدات التـدخالت   عن  بعيداً ؛مما يفسح المجال إلدارة النطاق بشكل أنجع؛ هيئة مستقلةيره دت

كما أن النطاق األردني غير مفتوح لغيـر المقيمـين فـي     .ةوإجراءات البيروقراطي، ةالحكومي

 الملكيةسياسة حماية ب ويجب اإلشادة ،المفتوح للجميع دون قيود يبعكس النطاق الفلسطين ،األردن

حتـى  ؛ مة التجاريةملكية االسم أو العالحيث يجب إثبات ضمن النطاق الوطني األردني،  الفكرية

   .يتم الموافقة على التسجيل

  

شبكة الجامعـات  تديره و ،)EG.(بالرمز باللغة االنجليزية له يرمز :النطاق الوطني المصري -ج

شـبكة  تتبـع  و ،).eg registry sector(النطاقات  أسماء قطاع تسجيل خالل من ١١١،المصرية

  ١١٢.ة التعليم العالي والدولة للبحث العلميوزارفي األعلى للجامعات  المجلس المصرية تالجامعا

يمكن و، تحمل الهوية المصرية أن في النطاق الوطني المصري، يشترط في الجهة طالبة التسجيل

 ،داخل جمهورية مصر العربيـة  اًتمتلك مقر التي الالهيئات  أو ،شركاتأسماء النطاق للتسجيل 

فيما يتعلـق بالنطـاق الـوطني     اهذ، ريةالجمهوداخل  و وكيل معتمدأممثل   ن يوجد لهاأشرط 

ضمن النطاق الوطني  أن تسجل أسماء نطاق والكيانات األجنبيةشركات، ال إذا رغبت أما ،العالي

 بوجـود  يكتفـي  وال، مقر داخل جمهورية مصر العربية للجهة يكون أن فيجب؛ المصري الثاني

 أو المؤسسات ،الشركات ممارسة مدة تقلال  أن كما يجب ،الجمهوريةداخل  وكيلو أ ،لها ممثل

  .سنوات )١٠( عن المصري السوق يف للعمل -التسجيل يف الراغبة - التجارية

                                                 
  :لمزيد من المعلومات عن شبكة الجامعات المصرية يرجى زيارة الرابط التالي  ١١١ 

      http://www.eun.eg/wps/portal 
112 http://www.egregistry.eg/ 
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كما هو الحـال  ، طلب التسجيل أسبقية أساسعلى  سياسة تسجيل المصرية تشبكة الجامعاتعتمد 

لى تسجيل ال تتحمل مسئولية فض النزاعات ع الشبكة كما أن ، في النطاقين األردني والفلسطيني

  .في أي نزاع قانوني ينشأ عن المحتوى الخاص بالنطاق اًليست طرف وهي ،النطاقأسماء 

 تسجيل اسـم النطاق الوطني المصري المعاير الدولية لحماية حقوق المالكية الفكرية، ف ىراعوقد 

ـ  ؛أو ملكية فكرية لهذا االسم، النطاق ال يعطي أي حقوق قانونية  اًحصـري  اًولكنه يعطي ترخيص

لعالمات تجارية يجب تقديم ما يفيـد   أسماءفي حالة تسجيل و ،باستخدام اسم النطاق لفترة محددة

  ١١٣.و العالمة التجاريةأ ، ملكية الجهة المسجلة لهذا االسم

كما هو الحال في النطاق الوطني األردنـي قـد حصـر    ، يالحظ أن النطاق الوطني المصري و

على عكس النطـاق   ،المقيمة في مصر األشخاص أو، يةواألشخاص المصر، ناتالتسجيل بالكيا

 ،الوطني الفلسطيني الذي اعتمد سياسة تسجيل أكثر تساهال فيما يتعلق بجنسية طالـب التسـجيل  

راعى المعاير الدولية لحمايـة حقـوق    كما ،بغض النظر عن جنسية الطالب، مفتوح للجميع ألنه

راعى  يالوطني الفلسطينالنطاق  أن ظوالمالح .دنيفعل النطاق الوطني األر اكم المالكية الفكرية

حيث ال يتم تسجيل أسماء نطـاق تحـوي عالمـات    ؛ من الناحية النظرية حقوق الملكية الفكرية

فـي التطبيـق    واألردنـي  ،المصـري : اهريكما فعل نظ يتشددإال أنة لم  ،تجارية عالمية شهيرة

عالمة تجارية للغير دون التحقق من حيث يجوز ألي شخص أن يسجل اسم نطاق يحمل  ،العملي

      ).بينينا(ملكيته لهذه العالمة من قبل هيئة مسميات االنترنت 

  

                                                 
  :لمزيد من المعلومات حول قواعد وسياسات التسجيل ضمن النطاق الوطني المصري انظر الموقع الرسمي  ١١٣

http://www.egregistry.eg/policies..html 
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  المبحث الثاني

أسماء تسجيل  إساءة الناتج عن على العالمات التجارية التعدي مظاهر

  على شبكة االنترنت النطاق

  
  ،ارتفـاع القيمـة الماليـة لهـا    ، إلى االنترنت شبكةأسماء النطاق على  دى تعاظم دور وأهميةأ

علـى   التجاريـة  عالماتهاما يرتبط بها من وخاصة أسماء النطاق التي تمثل الكيانات التجارية و

 - هـذه العالمـات  على  التعدي) cybersquatters(قراصنة الشبكة  ما أغرىشبكة االنترنت، 

عالمـات تجاريـة   ى تسجيل أسماء نطاق تحوإلى  ابادروحيث أنهم   ١١٤-ة المشهورة منهاخاص

 ،هـا يتجارية إلى مالكالعالمات ال هذه يتنازلون عن أسماء النطاق التي تحوى ولم، مملوكة للغير

  .إال بعد دفع مبالغ مالية مقابل ذلك

بدأ مالكو العالمات  ؛وإدراكاً لخطورة ظاهرة قرصنة العالمات التجارية على شبكة االنترنت

قانونية مع قراصنة الشبكة، وذلك السترداد  ةمعرك ضواخاو لهذه الظاهرة، التجارية التصدي

مها على الشبكة لتمثيل اواستخد ،التجارية إليهم أسماء النطاق التي تحوي عالماتهم وأسمائهم

عالماتهم التجارية على ل أو مشابهته ن مطابقة اسم نطاقإ إذ .، وخدماتهممكياناتهم، و بضائعه

النطاق الذي يحوي عالمة تجارية عائدة  فاسم .التجاريةات العالم لهذه يشكل انتهاكاً ؛الشبكة

بضائع ن الأن هذا الموقع يعود لتلك الشركة، وبأيعطي داللة لدى المستخدم  ،لشركة من الشركات

                                                 
أو مزيج مما ذكر، تعمل على خلق صوره في  كلماتز أو إشارة أو رمز أو يالعالمة التجارية المشهورة هي تصميم مم ١١٤

ن، هذه الصورة للعالمة تحصل على مصداقية ومع مرور الزم. ذهن المستهلك لتعريف منتج أو خدمة وتمييزها عن مثيالتها
حول العالمات التجارية المشهورة انظر  للمزيد من التفاصي. ورضا المستهلك من حيث الجودة أو مستوى الخدمة العالي

  :الموقع االلكتروني اآلتي

  http://www.businessdictionary.com/definition/brand.html    visited on 7-8-2010      
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 هي نفسها تلك البضائع والخدمات التي تميزها تلك العالمةوالخدمات المقدمة من خالله، 

البضائع أو الخدمات التي تمثلها تلك  ن من خالل تعاملهم مع، والتي نالت ثقة المستهلكيالتجارية

      ١١٥.العالمة

للتعدي على العالمات التجارية عن طريق إساءة تسجيل أسماء النطاق،  نشكالن رئيسيا يبرزو 

فيتمثل في  ،لشكل الثانياتسجيل اسم نطاق يطابق عالمة تجارية؛ أما يتمثل الشكل األول في 

نان محل البحث في سيكو  اتهذان الشكالن من التعدي. به عالمة تجاريةشايتسجيل اسم نطاق 

  .من الدراسة المبحثفي هذا ، مطلبين مستقلين

  

  المطلب األول

  )Cybersquatting(عالمة تجارية ل مطابقتسجيل اسم نطاق 

  

  نتيجةتأتي  ،على شبكة االنترنت منازعات العالمات التجارية وأسماء النطاقالغالبية العظمى من 

 ،حيث يعتبر هذا النوع أكثر األنواع انتشاراً؛ عالمة تجارية معينة يطابقتسجيل أسم نطاق إساءة 

ل أسماء نطاق تطابق يألهمية تسج؛ الشركات والمؤسسات العالميةإدراك  إلى عدم ويرجع ذلك

ات معظم التعدي تأتي حيث ؛عند ظهورها على شبكة االنترنت ها وعالماتها التجاريةءأسما

 المسماة ظاهرةال هذه االنترنت من شبكة العالمات التجارية على يمالكالتي تواجه عات اوالنز

  ١١٦).Cybersquatting( قرصنة أسماء النطاق

                                                 
مجلة جامعه النجاح  ٢-١٩) ٢٠٠٥( النزاعات بين العالمات التجارية وأسماء النطاق على شبكة االنترنتخالد التالحمة،   ١١٥
٥٦٤  

116 Roy J. Girasa: cyberlaw national and international perspectives (upper saddle rive:new: jersey 
2002) 224 
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 )Cybersquatter( - المعتدي - تسجيل شخص ما " :بأنه ،هذا النوع من التعدي يمكن تعريف

البتـزاز  االسـم  حيث يحتفظ بهذا ب ؛رةمشهو ً-غالبا  – ةعالمة تجاري يحويمعين  ،نطاقسم ا

   ١١٧".مقابل التنازل عن اسم النطاق المسجل من قبله ؛له لدفع مبلغ مالي ؛العالمة التجاريةمالك 

إما أن يشتري اسم النطاق مقابل بدل  :بين أمرين االختيار سوىالعالمة التجارية  مالكل وليس

  ١١٨ .لتهلدو الوطني للقضاء أو اللجوء ،المعتدي هيحددمالي 

 ستخدامهااالعالمة األصلي من  مالكيتمثل بمنع  ؛خر ال يتعلق بالمالآهدف  للمعتدي وقد يكون

العالمة  مالكوفي هذه الحالة ال يكون أمام  ،المنافسة غير المشروعة ألغراضعلى الشبكة 

عالمته اللجوء للقضاء الستعادة اسم النطاق المطابق ل أو ،آخرن يسجل اسم نطاق أالتجارية إال 

  ١١٩.التجارية

تقوم إحدى حيث ؛ في مجال واحد ، تعمالننين متنافستيبين شركت الحالة هذهيمكن تصور  و

الشركة  لحرمان ؛ن بتسجيل العالمة التجارية العائدة للشركة المنافسة كاسم نطاق لهايالشركت

فعالً ا حصل وهذا م ١٢٠،التجارية العالمة من تسجيل اسم نطاق يتضمن عالمتهامالكة المنافسة 

 Keith Farm ( وشركة، )Indiana Music And Stone LLC( في النزاع بين شركة

Market(حيث أدعت شركة ؛)Indiana Music And Stone LLC ( شركة بأن) Keith 

Farm Market ( نطاقالاسم قامت بتسجيل )indianamulch.com( ؛ الذي يحوى عالمتها

اسم نطاق من تسجيل  )المشتكية( العالمة األصليةمالكة  شركةلحرم ا ما، على االنترنت التجارية

الحصول على ، للتنازل عن اسم النطاق الشركة المعتديةوقد اشترطت  يتضمن عالمتها التجارية،

                                                 
117 Mairead Moore,cybersquatting:prevention better than cure?(2009)17internet journal of law 
and information technology 223   
118 http://www.aldea.com/cix/maher.html Visited on 27-2-2008      
119Matthew Sandeson,Candidates,squatters,andgripers:aprimer on political:cybersquatting and a 
proposal for reform (2009) 8 Election law journal 7     
120 Adam Greenfield, reviving the distinction between inrem and in personam jurisdiction by way 
of the anticybersquatting consumer protection act (2007) 35 Alpla quarterly journal 41 
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رفضت الخضوع البتزاز الشركة  المشتكية لكن الشركة .ألف دوالر أمريكي) ٥٠(مبلغ 

 ،)NAF(لمركز التحكيم  ةتابع ،تسوية هيئةزاع على المعتدية، وتم االتفاق بينهما على عرض الن

 ؛)Indian( مة التجارية موضوع النزاع لشركةالعال الذي يحوي اسم النطاق لذي قرر إعادةا ١٢١

   ١٢٢.التصرف لقواعد المنافسة المشروعةومخالفة هذا ، ر سوء النية لدى الشركة المعتديةلتواف

منتجات أو خدمات  تبيع،ا أو وتنتج كل منهم ،نيمتنافستأن تكون الشركتان غير  كما يمكن

   ١٢٣.األخرىمختلفة عن الشركة 

 ،)Benihana of Tokyo(مطاعم  ةقيام شرك :المتعلقة أيضا بهذا النوع من التعدي القضايامن 

الذي يتضمن عالمتها التجارية تحت اسم  ،حد القراصنةأاسم النطاق المسجل من  سترجاعاب

)Benihana of Tokyo.com(،  رغم أنها ال تستخدم عالمتها التجارية كاسم نطاق على

اسم النطاق المتنازع علية يطابق  أن) االيكان(التابع لهيئة  التسويةحيث وجد مركز  ؛االنترنت

 ،من هذا التسجيل ةمشروع ةكن له مصلحتن المسجل لم أو، العالمة التجارية للشركة المدعية

  ١٢٤.هوبتوافر سوء النية لدي

بتسجيل  ١٢٥،)One In A Million() واحد في المليون( ىقامت شركة تدع يا،بريطانفي 

 أسماء النطاق: منها األصلين، الكيهالمأمالً في بيعها  النطاق؛من أسماء ة مجموع

)Marksandspencer.com( و)Marhsandspencer.co.uk(و ،)Virgin.org(، وغيرها 
                                                 

ركز معتمد رسمياً لتسوية ، كم١٩٩٩-١٢- ١بتاريخ  )االيكان(من قبل هيئة  هاعتماد، تم )NAF(منتدى التحكيم الوطني   ١٢١
  :لمزيد من التفاصيل حول هذا المنتدى انظر الموقع الرسمي التالي. منازعات أسماء النطاق

  
  :لمزيد من المعلومات حول هذا النزاع الرجاء مراجعة الرابط التالي  ١٢٢

 http://domain.adrforum.com/domains/decisions/93676.htm  visited on 1-3-2009 
  ٢٩٨ مجلة الشريعة والفانون  ٢٢)  ٢٠٠٥(االنترنت المنازعات حول العالمات التجارية و أسماء مواقع  علوان،رامي   ١٢٣
  :لمزيد من المعلومات حول هذا النزاع ، الرجاء مراجعة الرابط التالي  ١٢٤

http://www.asil.org/ilib0308.cfm  visited on 22-3-2009 
  :التالي طلالطالع على تفاصيل هذا النزاع يرجي مراجعة الراب   ١٢٥

http://www.ipit-update.com/passoff01.htm  visited on 23-3-2009 
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أن  المسجلة ادعت الشركة إذ ،شهيرة ةريوأسماء تجا، التي تتضمن عالمات من أسماء النطاق

أن محكمه ؛ إال على الشركات ذات العالقة ياًال يعد تعد واألسماءالعالمات مجرد تسجيل هذه 

على  اًواضح اًواعتبرت أن هناك تعدي، االدعاءاتواالستئناف في لندن رفضت هذه الحجج 

مما يؤدي إلى  ؛تجارية على االنترنتال العالمات يلمالكالعالمات التجارية؛ ألنها تمثيل مزيف 

     ١٢٦، كما ثبت للمحكمة توافر سوء النية لدى الشركة المسجلةتضليل الجمهور والتباسهم

 ةللعالمات التجارية على شبك القانونية يجب التنويه إلى أن مفهوم الحماية ؛في هذا السياق

خاصة  ؛مستعصية الحل، أو ألة صعبةليست بالضرورة مسعات، ااالنترنت في بداية ظهور النز

عات في ظل غياب اة نز، بعد نظر عدلةأحول المس يةمبادئ قانون من إرساء القضاء تمكنبعدما 

 فهناك ١٢٧بريطانيا،ت المتحدة األمريكية وعلى األقل في الواليا، تشريعات تتعلق بالموضوع

االسم التجاري مة أو لعالا مالك من خاللهاكن تم ،في الواليات المتحدة األمريكية قضائية سوابق

مالك العالمة التجارية  كان و إنحتى  ،من استرجاع اسم النطاق المطابق لعالمته التجارية

ذا كان مسجل اسم وذلك إ ؛من عالمته التجارية على االنترنتاألصلي يستخدم اسم نطاق ال يتض

  ١٢٨.تسجيلهأو حقيقية من  ةمشروع ةصلحأو لم تكن له م، سيئ النية النطاق المعتدي

                                                 
١٢٦ Dawn Osbourne Willoughby&Partners , Trademarks And The Internet, paper presented in the 

Trademark World Conference , 13th March 2000, the Berners, London 5 
 ٤١األمريكي، في الفصل الثاني صالمطلب الثاني الخاص باجتهاد القضاء : لمزيد من التفاصيل حول هذه المبادئ، انظر  ١٢٧

  . من هذه الدراسة
١٢٨  Dawn Osbourne Willoughby&Partners , Trademarks And The Internet, paper presented in the 
Trademark World Conference , 13th March 2000, the Berners, London  5-6 
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  المطلب الثاني

  )Typo squatting(لعالمة تجارية  همشابتسجيل اسم نطاق 

  
هذا الشكل من القرصنة يتمثل  ،URL Hijacking)( :أيضاالتعدي  نالنوع ميطلق على هذا 

على  إما حصولبهدف ال  ؛مشهورة – غالباً -ة عالمة تجاريلبتسجيل المعتدي اسم نطاق مشابه 

  ١٢٩ .)cyber smearing( العالمة األصلي مالكمشروعة، أو تشويه سمعة  رغي ماليةمكاسب 

علـى  ، غير مشروعة مالية الحصول على مكاسب المعتدي التي يهدف فيها الحالة األولى، تتمثل

يمتـاز بحركـة   معينـة  ت في طباعة موقع شركة عدد من مستخدمي شبكة االنترن خطأاحتمالية 

 يحـوي الـذي  اسم النطاق فيقوم بإدخال تعديل طفيف على  ١٣٠كثيفة من قبل المستخدمين، لدخو

 ١٣١.المستهدفةلعالمة التجارية على ا ، أو إنقاصهماوذلك بإضافة حرف أو كلمة ؛العالمة التجارية

 مـن  بـدالً  ،)www.yafoo.com( اسـم النطـاق  تسـجيل  بيقـوم المعتـدي    أن :ذلـك مثال 

)www.yahoo.com(،   قالنطــاأو تســجيل اسـم  )www.misrosoft.com( ،ًمــنبــدال  

)www.microsoft.com(،   ويل مسـتخدمي  تح إلى في هذا النوع من التعدي المعتديويهدف

ـ  ةلالستفادة من سـمع  ؛المنشودالحقيقي  عغير الموق، الشبكة إلى موقع آخر  ،ة التجاريـة العالم

، أو خدماتـه  ،بضائعه بيعل ؛ وذلكإلى موقعه االلكتروني بدل الموقع المنشود ينالمستخدم جلبو

  ١٣٢.،مالك العالمة األصلي أو خدماتعلى حساب بضائع 

 ،)Marks&spencer(لنزاع بين شركة ا :القرصنةمن األمثلة على هذا النوع من 

                                                 
129 Jonathan Ward,The rise and fall of internet fances:the overbroad protection of the anticybers-
quatting consumer protection act (2001) 5 Maraquette intellectual property law review 217 
130Elizabeth Flanagan,No free parking:obtaining relef from trademark-infringing domain name 
parking (2008) 98 the trademark repoter 1160 

  ٢٧٥ مجلة الشريعة والفانون ٢٢) ٢٠٠٥(االنترنت المنازعات حول العالمات التجارية و أسماء مواقع  علوان،رامي   ١٣١
132Timothy Marsh,Shield v. Zuccarini:The role of the anticybersquatting consumer protection act 
in fighting typosquatting (2002) 33 University of Toledo law review 684 
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للعالمة مشابهة  أسماء نطاق ةبتسجيل تسع األخير هذا قامحيث  ؛)Graig Cattrell(والمدعو

) s( بإضافة حرف :أي ؛)Marks&Spencers.com(منها  بالشركة المشتكيةالخاص  التجارية

ن أبإيهامهم ب ؛العالمة إلى اسم النطاق األصلي، وكان هدفه االحتيال على زبائن الشركة مالكة

 على دفع ببطاقات االئتمان الخاصة بهمال معه بتعذر ،في موقع الشركة االلكتروني هناك خلالً

بطاقاتهم االئتمانية عن طريق  نع تفصيلية ت، وطلب منهم تزويده بمعلومااألصليلشركة اموقع 

حقيق مكاسب مالية غير مستغالً هذه المعلومات لت إرسال بريد الكتروني إلي موقعه المزيف،

انتزاع المواقع الشبيهة من  ـ النتيجةفي  ـ التي نظرت النزاع وقررت المحكمة .مشروعه

غير  تحقيقه كسباًو، لدى المشتكى عليه بتوافر سوء النية قرارها؛؛ مبررة وحبسه ،المعتدي

   ١٣٣.نلاللتباس الذي وقع فيه الزبائتوافر عنصر  و ،نتيجة أعمالة االحتيالية مشروع

 )رغبيبطرس (من مدينة ) Sergey Gridasov(قام أحد القراصنة، يدعى  :أخرىفي قضية 

 ؛)Gooigle.com(و ،)Ghoogle.com(، و)Gookle.com( :النطاقأسماء  الروسية، بتسجيل

واستثمارها لجني أرباح مالية  ،)Google( الشهيرة ستغالل سمعة آلية البحثا من اجل 

حد أيدخل إلى  ،)Google( اسم النطاقتخدم الذي يخطئ في طباعة كان المس بحيث ،لصالحة

، بيانات، يعمل على مسح )malwe(: يسمى، التي كانت تزود المستخدم ببرنامجهذه المواقع 

ت ، وقد اعتبرحساسة جداً تبمعلوما حاسوبه، أو تزويد المستخدم وبرامج من جهاز حاسوب

؛ )Google(معتدياً على شركة  شخص المشتكى عليةالأن  ،)NAF(التابعة لمركز التسوية هيئة

 ،عالمة الشركة المشتكيةسمعة غير مشروع على حساب  اًكسب هلتحقيقو ؛لديه فر سوء النيةلتوا

نقل الفيروسات  عن طريق ؛المستخدمين الخاصة بحواسيبقاعدة البيانات  إضافة إلتالف

                                                 
  :لمزيد من التفاصيل حول هذا النزاع ، الرجاء مراجعة الرابط التالي   ١٣٣

http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=21255&email_access=on  visited on 2-3-2009 
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    ١٣٤.إلتالفها ما أدى ؛لحواسيبهم

  

العالمة  مالكتشويه سمعة  إلى التي يهدف فيها المعتدي، )Cyber smearing( الحالة الثانية أما

تتضمن أسماء نطاق تشابه العالمة التجارية لهذه  ،ن خالل تسجيل مواقع على االنترنتاألصلي م

محتويات  ،بتضمين هذه المواقع المشابهة المعتدي  بقيام تتمثل ١٣٥؛الشركة أو الشخص المعين

 باحية أو أي وسائل تشويهية أخرى،عرض مواد إ :عالمة األصلي، مثلمالك ال ةسمعه تشو

استعمال : منها ،من التعدي الشكلستخدام عدة وسائل لخدمة مأربه في هذا إويمكن للمعتدي 

معتدي الكما قد تتعدد دوافع  ١٣٦وسائل أخرى، أيأو  ،أو الرسائل االلكترونية ،البريد االلكتروني

  ١٣٧.حتيالاأو مجرد ، أو احتجاجية ،فقد تكون دوافع سياسيةفي هذا النوع من التعدي، 

هو  وموقعها على الشبكةـ قناة الجزيرة اإلعالمية تعرض :التعديمن األمثلة على هذا النوع من 

)www.al-jazeera.net( ناء الحرب أث حكومة الواليات المتحدة األمريكيةمن قبل  للقرصنة ـ

المسئولة عن ، )Network Solutions( حيث تولت شركة؛ )٢٠٠٣(في عام  على العراق

المستخدم من الدخول إلى موقع  تمنع ،)blocks(وضع موانع  ١٣٨)net.( تسجيل النطاق العالي

إلى  ـ أوتوماتيكيا ـ يتم تحويل المستخدم ،الموانع تنجحلم  فإذا ،على شبكة االنترنت الجزيرة

وذلك عن طريق استعمال اسم نطاق  ؛خر عند محاولة دخول موقع الجزيرة االلكترونيآ موقع

غة اإلنجليزية إلى االسم لبال) z(بإضافة حرف : أي ؛)www.al-jazzeera.net(وهو  ،مشابه له

                                                 
   :راجع الموقع التالي ،لمزيد من المعلومات حول قرار التحكيم  ١٣٤

http://www.adrforum.com/domains/decisions/474816.htm   visited on 2-3-2009 
135 Scot Wilson, Corporate criticism on the internet:thefineline between anonymous speech and 
cybersmear (2002) 29 Pepperdine law review 335-336 
136 Roger Rosen, Charles Rosenberg,Suing anonymous defendants for internet defamation (2001) 
19 Los Angeles lawyer 20 

  ٢٨١، مجلة الشريعة والفانون ٢٢) ٢٠٠٥(االنترنت المنازعات حول العالمات التجارية و أسماء مواقع  علوان،رامي  ١٣٧ 
  . ٢١المطلب الثاني المبحث األول من الفصل األول ص: ، انظر)Net.(فاصيل عن تسجيل النطاق العالي لمزيد من الت  ١٣٨
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قائمة مكونة من  على حتويي ،الكتروني آخر يجد المستخدم نفسه داخل موقعف األصلي،

   ١٣٩.مطلوبة للجيش األمريكيـ  من رموز النظام العراقي السابقـ شخصية  )٥٥(صور

 ،الفاتيكانسبق ، )روجرز كادنهيد(سمه إ، أمريكياً اأن شاب :على هذه الحالة أيضا من األمثلةو

اسم بابا وهو ، )BendictXVI.Com) (بنديكتوس السادس عشر( :وقام بتسجيل موقع له باسم

ضمن النطاق  ليخصص موقعاً؛ على الفاتيكان كان الوقت متأخراً حيثالفاتيكان الجديد، 

لشاب األمريكي أن ، وقد صرح ا)بنديكتوس السادس عشر( باسم البابا الجديد ،)com.(العالي

  ١٤٠.وال يرغب في بيع الموقع، هدفه ليس مادياً

                                                 
  :حول هذه القضية، يرجي مراجعة الرابط التالي للمزيد من التفاصي  ١٣٩

http://news.cnet.com/2100-1002_3-1016447.html  visited on 2-3-2010 

  :حول هذه القضية، يرجي مراجعة الرابط التالي للمزيد من التفاصي١٤٠ 
 Neil brown, The arbitration of celebrity domain name disputes from: 
http://www.adr.eu/_inc/en/resource/arbitration_platform/article_en_1.pdf   visited on 13-3-2009 
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  لمبحث الثالثا

على  أسماء النطاقاستعمال  ةساءإعن طريق التعدي على العالمات التجارية 

  شبكة االنترنت

  

 ةساءإ نتيجة ؛نترنتإلاعلى العالمات التجارية على شبكة  ياتأخرى من التعد أشكالهناك 

وتشمل  .النطاق سماءأتسجيل  بإساءةقل أهميه عن التعديات المتعلقة تاستعمال أسماء النطاق، ال 

سوء استعمال أسماء النطاق التي تحوي عالمات لناتج عن التعدي ا :هذه التعديات فئتين هما

سوء استعمال أسماء النطاق التي تحوي والتعدي الناتج عن  ،تجارية ضمن المواقع االلكترونية

سوء استعمال الرمز : شكليين هما تشمل الفئة األولى ،عالمات تجارية ضمن الربط االلكتروني

بينما تشمل الفئة  ؛الموقع االلكتروني إلى إطارات متراكبة التعريفي للمواقع االلكترونية، وتقسيم

. وسوء استخدام إعالنات الكلمات التلميحية المضللة ،الربط بين موقعين :شكلين أيضا هما الثانية

  .    من الدراسة المبحثفي مطلبين مستقلين في هذا  ،محل البحث هاتان الفئتان ستكونان

  

  المطلب األول

  المواقع االلكترونية ضمن عالمات تجاريةتحوي التي  اء النطاقأسم ستعمالإسوء 

  

؛ ةااللكتروني الرمز التعريفي للمواقعسوء استعمال : تتمثل هذه الفئة من التعدي في صورتين

 هذافي  ،البحثمحل  هاتان الصورتان ستكونان ،وتقسيم الموقع االلكتروني إلى إطارات متراكبة

  .من الدراسة بالمطل
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  )Met-Tags(استخدام الرمز التعريفي للمواقع االلكترونية  سوء :أوالًً

كلمات أو مصطلحات تستخدم في تكـوين   :الرمز التعريفي للمواقع االلكترونية بأنه يمكن تعريف

وذلك لمساعده آليات البحث للوصول إلى  ،االلكترونية للموقع) website code( الرمز التعريفي

  ١٤١.دمي شبكة االنترنتالموقع المطلوب من قبل مستخ

أو جمل غير مرئية موضـوعة فـي   ) Key words(كلمات تلميحيه  :ويمكن تعريفة كذلك بأنة

وهي اللغة التي تكتب بهـا المواقـع    ١٤٢ )Hypertext Markup Language( التعريفيالرمز 

لـى  وتصنيف محتوى المواقع االلكترونية ع ،رفكوسيلة مساعده آلليات البحث للتع ةااللكتروني

   ١٤٣ .االنترنتشبكة 

آليات  ةمساعد ، هوعلى شبكة االنترنت الرمز التعريفي للمواقع االلكترونية الغاية من استعملو

مستخدمي شبكة قبل ، من ة بأسرع وقت ممكنالمطلوب االلكترونية البحث للوصول إلى الموقع

   ١٤٤.االنترنت

كآلية البحث  ،آليات البحث معيتعامل بأنه ال يوجد مستخدم على شبكة االنترنت ال : يمكن القولو

)Google(، و)Yahoo(و ،)msn(، وذلك  للوصول إلى موقع معين  ؛وغيرها من آليات البحث

أو موضوع محدد، ويالحظ أن معظم آليات البحث كانت في الماضي تستخدم برامج تقوم بقراءة 

 دفع بعض ما ؛ها بطيئةعملية البحث ويجعل يصعبكان  ما؛ كامل محتوى المواقع االلكترونية

 البعض منهافي التفكير باستخدام طرق أسهل في مسح هذه المواقع، حيث بدأ  آليات البحث

أن هذه الرموز ال يمكن مالحظتها بتصنيف المواقع، علما  ةلتسهيل عملي عتماد الرموز التعريفيةا

                                                 
141 Dawn Osbourne Willoughby&Partners , Trademarks And The Internet, paper presented in the 
Trademark World Conference , 13th March 2000, the Berners, London 22  
142 http://www.valenciacc.edu/lrcwest/lis2004/glossary.htm#H  visited on 23-4-2009 
143 Lisa E. Cristal, "Web Abuse" in Lisa E. Criatal &Neal S. Greenfield, Trademark Law & The 

Internet, (2 INTA : New York 2001) 347 
144 Philip Chung, A Defence of plain HTML for law (2000) 1 Electronic Law Journal 35 



 

 

 

43

 

ستعمل هذه الرموز بالتالي ت ؛وغير مرئية لمتصفح مواقع االنترنت، لتعريفيإال في الرمز ا

   ١٤٥.التعريفية لتقديم معلومات حول محتوى الموقع االلكتروني

  االنترنت؟  شبكة تعدياً على العالمات التجارية على أن يشكل رمز التعريفيللولكن كيف يمكن 

بين الشركات المتنافسة  امحموم اأن هناك تنافس :ةيجب أن نذكر بداي  ؛السؤاللإلجابة على هذا 

تسويق منتجاتهم ل، مواقعهم االلكترونيةإلى  االنترنت شبكة من مستخدمي دبر عدأكلجذب 

ولكن هناك شركات تقوم  .وبضائعهم، وهذا شيء مقبول ما دام ضمن قواعد المنافسة المشروعة

 ةأو مصطلحات شبيه ،أو تستخدم كلمات، افسيهمعالمات تجارية لمن يأسماء نطاق تحو باستخدام

في  مواقعهم ظهور وذلك لضمان أسبقية ؛الرمز التعريفي الخاص بمواقعهم بهذه العالمات ضمن

عندما يقوم المستخدم بالبحث عن العالمة التجارية لمنافسهم عن وتفضيلها،  قائمة نتائج البحث

العالمات  ومالكـ قبل مواقع منافسيهم  ظهور مواقعهم ةحتماليا :أي؛ هذه طريق آليات البحث

؛ قع منافسهماقعهم قبل موان يقوم المستخدم بدخول موأكبر بأهم فرصة يعطي ما؛  ـ ناألصلي

   ١٤٦.للغير المملوكة على العالمات التجارية شكل تعدياًي وهذا

عبر شبكة ، وتسوقها معينة حاسوب ةأجهزنت هناك شركة تبيع إذا كا :على سبيل المثال

قامت  رغم ذلكوى موقعها، عل يرةشهال) I B M( حواسيب تسوق أو تبيع ولكنها الاالنترنت، 

على شبكة  الخاص بموقعها الرمز التعريفي ضمن) I B M( لشركة بوضع العالمة التجارية

) I B M(حواسيب بالبحث في إحدى آليات البحث عن  ،)X(المستخدم  قام، فإذا االنترنت

على  قدماًمت سم هذه الشركة ضمن القائمة التي أظهرتها آلية البحثإسيظهر له أنه ف ؛الشهيرة

شخص بالدخول إلى موقع هذه ، فإذا قام هذا الاألصليةمالكة العالمة  )I B M( موقع شركة
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قام بإرسال بريد الكتروني إلى الشركة متسائال عن و، )I B M( حواسيبولم يجد ، الشركة

 مشابهه حواسيبولكن يوجد لديها ، )I B M( حواسيبة الشركة بأنها ال تبيع يفترد عل ؛ السبب

 I B(هذا األمر يشكل تعدياً على العالمة التجارية لشركة و. اقلبسعر و )I B M(لحواسيب 

M(، ١٤٧.لقواعد المنافسة المشروعة هتمخالفل    

في هذا السياق، اجتهد القضاء األمريكي في إرساء قواعد تحدد حاالت التعدي علـى العالمـات   

اللكترونية، حيث اعتبر أن هذه األفعال في التجارية عن طريق استخدام الرمز التعريفي للمواقع ا

على أساس أنها تؤدي إلى إرباك  ١٤٨مجملها تشكل انتهاكاً لعالمات تجارية أخرى، وتعدياً عليها،

 ، يـة راع األصليةمالكة العالمة ن الشركة أب ظنهم علىالذين غلب و ،وخداعهم مستخدمي الشبكة

الخاص بموقعها،  يتها التجارية في الرمز التعريفستخدام عالمإب المعتديةاإلذن للشركة  ةنحاأو م

ويؤدي إلى زيادة عدد الزائـرين لموقـع الشـركة     ،لتباس المستخدمين وتضليلهمإيؤدي إلى   ما

نتيجـة  ؛ ماليـة لها مكاسـب   قما يحق؛ )Free Ride( )الراكب المجاني: (فيما يسمى ،المعتدية

   ١٤٩.مالكة العالمةالعالمة التجارية للشركة إستخدام 

 ,Playboy Enterprises(القضية المشهورة بين شركة: على هذا النوع من التعدي القضايامن 

Inc(، و )Calvin Designer Label( ـ    ؛  Calvin Designer( هحيـث قـام المشـتكى علي
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Label(،  بوضع العالمات التجارية للمشتكية)Playmate( ،  و)Playboy( الرمز التعريفي في 

عدد الزائرين لموقعه، وقد ضمنت الشـركة المشـتكية    إلى زيادة ىأد ما ؛رنتعلى االنته لموقع

 إلى تضليل مستخدمي الشـبكة  ىأد هألن ؛ن هذا الفعل يشكل انتهاكا لعالماتها التجاريةأب اهءادعا

ـ   ، بأغلب عليهم الظن اللذين ؛وإرباكهم وخداعهم ـ ة، ون الشـركة المشـتكية راعي ، اإلذن ةمانح

  .هلموقع المشتكى علي الرمز التعريفي التجارية فيستخدام عالمتها إب

ـ   نـ  بأالنزاع   التي نظرتـ وقد قضت المحكمة الفدرالية األمريكية    هتصرف المشـتكى علي

ومنعـت  ، أمرت بإغالق الموقع على االنترنتيشكل انتهاكا للعالمة التجارية للشركة المشتكية، و

ـ  ىالرمز التعريفي ألي موقع للمشتك كية فيبوضع العالمات التجارية للمشت المشتكى عليه  هعلي

    ١٥٠.لبفي المستق

ضـمن الرمـز   ، شخص ما و، ألشركةليس كل استعمال للعالمة التجارية  انه إلى يجب التنويهو

إذا كان غير مضلل  ،مشروعاًيمكن أن يكون االستعمال ف ،هو غير قانوني، التعريفي لموقع معين

  ١٥١.افسة المشروعةويتفق مع قواعد المن للمستخدم،

ـ   ،والموسيقىك موقع يوزع منتجات تتعلق باألدب إذا كان هنا :على سبيل المثال ة مقـره منطق

في الرمز التعريفي لموقعهم أمـر  ) Amazon( ن استخدام كلمةإاألمازون في أمريكا الجنوبية، ف

قـد   ) أمازون(ن كلمة أل ؛)Amazon .com(وال يشكل انتهاكا للعالمة التجارية الشهيرة  ،وارد

  ١٥٢.وغير مضلل، ع التي يعرضها الموقع بشكل دقيقاستعملت لوصف السل

،      ).Playboy Enterprises, Inc(قضية بين شـركة   :المشروع ستخداماللمن القضايا الشهيرة 
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  ةالسيدـ  يحق للمشتكى عليها  هبأن ،حيث وجدت المحكمة التي تنظر النزاع ؛)Welles(السيدة و

)Terri Welles ( ،االسـتمرار باسـتخدام   ــ   ١٩٨١لعام  ىوهي فائزة  بلقب العارضة األول

وأكثر مـن ذلـك   ، ضمن الرمز التعريفي لموقعها ، )Playmate(و  ،)Playboy(المصطلحات 

فـي موقعهـا    )PMOTY '81( و ،)Playmate of the Year( يمكنها أن تعـرض العنـوان  

أو ، ها لم تخدع مستخدمي الشـبكة ن المشتكى عليبأ :هذا وقد عللت المحكمة حكمها ،االلكتروني

أو أن الموقـع تحـت رعايـة هـذه     ، توهمهم بأنهم داخل إحدى المواقع التابعة للشركة المشتكية

كما أنها لم تستخدم عالمتهم التجارية أو شعارهم ضمن اسم النطاق الخاص بموقعهـا،    ،الشركة

كما قضـت   .تخصها ةكان لوصف صف )Playmate of the Year(ستخدامها للمصطلح إن أو

من الرمز التعريفـي  المحكمة بإمكانية قيام المشتكى عليها باستخدام العالمة التجارية للمدعية ض

ألغراض الفهرسـة   ـ  فقطـ بحسن نية وكان الهدف   تم استخدامه وذلك ألنه؛ الخاص بموقعها

   ١٥٣.مشروعاً اماًعلى الشبكة، ويعد استخد
  

  )Framing( وقع االلكتروني إلى إطارات متراكبةتقسيم الم: ثانياً

) Windows(أو نوافذ  ،طرُأيقصد به تقسيم الموقع االلكتروني إلى عدد من األقسام على شكل  

وبعكس الربط  ١٥٥عن اآلخر، مستقالً ايمثل كل واحد منها موقع ١٥٤متداخلة ومتزامنة،

)Linking(،  الموقع المختار ةآن واحد على صفحللمستخدم في  عرضُت طر أو الشبابيكفإن اُأل ،

    ١٥٦).Linking(كما هو الحال في الربط ، االنتقال إلى هذه المواقع دون

                                                 
  :لمزيد من التفاصيل حول هذا النزاع ، يرجي زيارة الموقع التالي ١٥٣ 
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 هذا النظام حيث يسمح؛ ع االلكتروني إلى إطارات متراكبةلتقسيم الموق هناك فوائد عملية

طر أأو ، إلى عدة أقسام )الصفحة الرئيسية(بتقسيم نافذة التصفح  يلصاحب الموقع اإللكترون

كأن يضع في الجهة اليمنى من الصفحة الرئيسية ؛ مع اختالف كل منها في المحتوى، مستقلة

عنوان أو معلومات عن أو في أسفلها  بمحتويات الموقع، وفي أعلى الصفحة مةقائ فيه يبين اًإطار

   ١٥٧.صاحب الموقع، وغالبا ما يكون اإلطار األهم أو الرئيسي في الوسط

فهي تعتمد على دمج عناصر  ؛متراكبةل تقسيم الموقع االلكتروني إلى إطارات أما عن آلية عم

العناصر ) Display(ستخدام إطار أو نافذة لعرض إمن موقع ما إلى موقع آخر، عن طريق 

 أيأو  ،شعارأو  صور،أو  ،تمعلومافقد تكون   ،ربطهالتي يحتويها الموقع اآلخر الذي تم 

  .خرآشيء 

على العالمات التجارية؛  اًيتعد متراكبة سيم الموقع االلكتروني إلى إطاراتتقأن يشكل  يمكنو 

موقع آخر عن طريق إطار أو نافذة بعرض موقعة بوذلك عندما يقوم الشخص الذي ربط 

داخل هذا اإلطار أو  به موقعةدون إظهار العالمة التجارية للموقع الذي ربط ؛ موقعه ياتمحتو

أو عالقة  اًن هناك ترابطأب ،االعتقاد إلىوحمله ، تضليل المستخدم لىيؤدي إما  ؛النافذة عن قصد

 ١٥٨وبين الموقع الذي يتصفحه المستخدم، ،ما بين العناصر التي تعرض داخل اإلطار أو النافذة

عالمات تجارية غير أسماء نطاق تحوي وكذلك إذا ما احتوى اإلطار أو النافذة على مواد أو 

إضعاف أو  ،وتشويه سمعتها ضعاف جودة العالمة التجارية المميزةيؤدي إلى إ ما ؛مملوكة له

يشكل تعدي على  وهذا، وتشويه سمعته محتويات الموقع الذي تم تقسيمه إلى إطارات متراكبة
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  . هالعالمة التجارية المملوكة لصاحب الموقع الذي يتم العرض علي

تؤدي إلى خسارة مالية ، طاراتأو اإل ذعن طريق النواف مإلى ذلك، هناك ممارسات تتإضافة 

وذلك عندما يقوم صاحب النافذة أو اإلطار بوضع ؛ لصاحب الموقع الذي تم تقسيمه إلى إطارات

يؤدي إلى التغطية على  ما ؛صاحب الموقعة في صفح إعالناته داخل اإلطار الذي يحتل مكاناً

    ١٥٩.ماليةبه خسائر  ملحقاً، المقسم إعالنات صاحب الموقع

: ن قبل القضاء األمريكي بين كل منالقضية التي تم نظرها م :لتعدياى هذا النوع من مثل علن

 Total(حيث قامت شركة  ؛)Total News,Inc(وشركة : )The Washington Post(شركة 

News,Inc (بعمل نافذة أو إطار يحوي موا، هايالمشتكى علمصدرها موقع الشركة ، إخبارية د

من خالل الرجوع  وحققت منها أرباحاً، تم بيعها بالفعل ةالنات تجاريالمشتكية، مع تضمينه إع

التي تتألف من اتحاد ست  -ادعت الشركة المشتكية، و ؛للمادة اإلخبارية للشركة المشتكية

، بأن هذا الفعل يشكل خرقاً لقواعد - في الواليات المتحدة األمريكية ةمؤسسات إخبارية رئيسي

المقررة  )copyright(للعالمة التجارية للشركة وحقوق التأليف  تهاكاًوان  المنافسة المشروعة،

ودياً بين  النزاع ةتم تسويو. غير مشروع في عقود اإلعالنات على موقع الشركة ، وتدخالًلها

على  نوافذعن عمل إطارات أو  الشركة المشتكى عليها توقفواتفاق الطرفين على  الخصوم،

  ١٦٠.هذا الموقعلسماح لها بالربط المشروع على مع ا ،موقع الشركة المشتكية
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  المطلب الثاني

  عالمات تجارية ضمن الربط االلكتروني تحويسوء استعمال أسماء النطاق التي 

  

الربط بين موقعين، وسوء استخدام إعالنات : ذكرنا أعاله أن هذا النوع من التعديات يشمل

  .من الدراسة المطلبكونان محل البحث في هذا هاتان الصورتان ست ،الكلمات التلميحية المضللة

  

  )Linking(الربط بين موقعين : أوالً

 ةصفحعلى ) ةممكن أن تكون ملون(استخدام مصطلح أو كلمة يوجد تحتها خط يقصد به  

ن إف، حاسوب على هذه الكلمة أو المصطلحرة الأ، وبمجرد النقر بف)web page(االنترنت 

أو إلى موقع أخر جديد، ويسمى االنتقال  ،نفسه خرى ضمن الموقعأ ةالمستخدم ينتقل إلى صفح

دون  جديد إلى صفحة معينة في موقع أخر نتقالالاأما  ١٦١،)Hyper linking(إلى موقع أخر

، ويعتبر )Deep Linking( فيسمى بالربط العميقور بالصفحة الرئيسية لذلك الموقع، المر

ألنها تسهل على المستخدم الوصول للمعلومة ؛ ةاالنترنت ذات األهمي ةعناصر شبكط من الرب

المطلوبة بأقصر وقت ممكن، وتوصيله لمواقع ذات عالقة كمصادر معلومات إضافية، وهي 

 Search(بما فيها آليات البحث  تفي كل المواقع على  شبكة االنترن موجودة تقريباً

Engines.(١٦٢   

 Inline(و، )Hyperlink Reference Links(:وهما، اك نوعان أساسيان من كلمات الربطهنو

Links(.   
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 النقربمجرد ف ،يمثله التعريف سالف الذكر: )Hyperlink Reference Links( النوع األول

أو إلى موقع أخر  نفسه أخرى ضمن الموقع ةينتقل المستخدم إلى صفح، رةأبالف موقع الربط ىعل

وال يتم فيه ، ألنه مشروع ؛مشاكل ةير أيال يث من الربط ستخدام هذا النوعإجديد، والمالحظ أن 

   ١٦٣.على العالمات التجارية يالتعد

تصميم مدمج قد يكون على شكل  : "في ليتمثف، )Inline Links(من الربط  أما النوع الثاني

مج يتم أو أي شكل أخر داخل الموقع المختار، وهذا التصميم المد ،)جرافيكي(أو تصميم ، معين

 ما ؛غير متعلق بصاحب الموقع المختار على شبكة االنترنت، مصدر آخر قبل من هالسيطرة علي

       ١٦٤".هإلي بالدخولغير الذي رغب ، دخر جديآيقود المستخدم إلى موقع 

السريع،  بطتجارية في الر تعلى أسماء النطاق التي تحوى عالماويمكن إجمال صور التعدي 

  :صورتينفي 

موقع الربط يحتوي على عالمة تجارية مملوكة لشخص إذا كان  :تتمثل الصورة األولى -١

أو على شكل  ،خر في سياق نص مكتوبآشخص ما عالمة تجارية لشخص  فيه خر، و يستخدمآ

غير مشروع لهذه  يشكل استعماالً ما ؛من موقعه لربطه بموقع شخص أخر) Logo(شعار 

   .العالمة أو الشعار

للعالمات التجارية  عستعمال غير المشروااللتحديد  رمعاييثالثة  بوضع القضاء األمريكي واجتهد

  :هي المعايير هوهذ، ضمن الربط تعلى شبكة االنترنآخرين من قبل 

إال عن طريق العالمة  المستهلك،كان المنتج أو الخدمة ال يمكن التعرف عليها من  إذا -أ

    .بهاالتجارية الخاصة 
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   .الخدمةللتعرف على المنتج أو  إذا كان استعمال العالمة التجارية ضرورياً -ب

كادعاء ؛ احتيالي يتعلق بالعالمة التجاريةبأي فعل  ممستخدم العالمة التجارية أن ال يقوعلى  -ج

فإن ، بالتالي ١٦٥؛على استخدام العالمة ضمن موقعه الحقيقي أو موافقة مالك العالمة ،رعاية

 أو في سياق نص مكتوب ،)لوجو( مجرد استعمال العالمة التجارية بحسن نية على شكل شعار

)Text Link( ،المذكورة  رالمعاييدم توافر لععلى العالمة التجارية،  اًكموقع ربط ال يشكل تعدي

السالفة  رالمعاييبينما يمكن اعتبار المستخدم قد تعدى على العالمة التجارية إذا توافرت  ؛أعاله

  .الذكر

   :االلكتروني الربط ضمنمن األمثلة على االستخدام غير المشروع 

 طالبالحيث قام بعض  ؛في ألمانيا) Symicron v .Fachhochschule Oldenburg(قضية 

 هيستعمل، )Link( اًبتضمينها رابط اوقامو ،موقعهم ىألمانية بدمج عالمة تجارية عل ةجامع في

ركة عبارة عن اسطوانات أغاني مضغوطة لش: وهو، )Soft ware(الطالب لإلشارة إلى منتج 

 ةبالعالمات التجارية المدمج له عالقةن المنتج أإلى اعتقاد المستخدمين ب ىأد ما ؛مشهورة إنتاج

قضت المحكمة بمسئولية  ،نتيجة ذلكو؛ والتباسهم إلى تضليلهم أدىكرابط على الموقع، و

  ١٦٦.أعاله المذكورة المعاييرالجامعة، واعتبارها معتدية على العالمة التجارية لتوافر 

خر غير الموقع المختار؛ آالمستخدم إلى موقع  بجلبتتمثل ، من الربط ما الصورة الثانيةأ -٢

ن أأو استنتاجه ب، أو يؤدي إلى اعتقاد المستخدم ،إلى التضليل المتعمد يهدفربط أي ن إوبالتالي ف

يعتبر  .برعاية مالك العالمة األصلي هبه هو شريك، أو أن موقع هصاحب الموقع الذي تم ربط

                                                 
165 http://www.chillingeffects.org/linking/faq.cgi#QID165  Visited on 14-9-2008 

  :الموقع التالي: ل حول هذا النزاع ، الرجاء  انظرلمزيد من التفاصي  ١٦٦ 
Stephan Ott, Linking Cases Worldwide – A Comprehensive Overview, from 
http://www.linksandlaw.com/Version%201.1.pdf p5 visited on 22-3-2009 



 

 

 

52

 

   ١٦٧.الذي تم الربط عليه على العالمة التجارية ضمن الموقع األصلي اًواضح اًتعدي

 Universal(وشركة ، )Playboy Entres Inc(القضية بين شركة : من األمثلة على هذه الحالة

Tel-A-Talk( ث قامت شركةيح؛ )UniversalTel-A-Talk ( ستخدامابالمشتكى عليها 

المستخدمين من موقع الشركة  لجلبكرابط ، المشتكية) playboy(العالمة التجارية لشركة 

 اًالشركة المشتكية أن هذا الفعل يشكل تعدي دعتاوالمشتكية إلى موقع الشركة المشتكى عليها، 

دعاء غير إلمحكمة أن هذا اقضت ال و. من التقليد اًه نوعرعلى عالمتها التجارية المسجلة باعتبا

لبضائع  ةتهدف من عملية الربط إلى بيع بضائع أو خدمات مشابه ن المدعى عليها لمأل؛ متوافر

    ١٦٨.على عالمتها التجاريةتقليد أو تعدٍ  د، و ال يوجأو خدماتها الشركة المشتكية

، قضت محكمة االستئناف في )i-Link(وشركة  ية،السويد) Sony(بين شركة  أخرى في قضية

من خالل وضع رابط  ؛)i-Link(ارية لشركة تعدت على العالمة التج) Sony(السويد أن شركة

عملية الوصول للمواقع  خاللموقعها الرئيسي، و عن طريقا الفرعية للوصول إلى مواقعه

ن أحكمها ب إصدار استندت المحكمة فيو. المشتكية )i-Link(الفرعية يتم عرض عالمة شركة

ض العالمة التجارية الفرعية عند عر اقامت بتحويل المستخدمين إلى مواقعه) Sony(شركة

بأنها  عتقادالاوحمل المستخدمين إلى ، لي توافر عنصر االلتباس والتضليلبالتا ؛للشركة المشتكية

متعدية ) Sony(ما بجعل شركة  ؛باستعمال العالمة التجارية من مالكة العالمة األصلية همأذون

     ١٦٩.على هذه العالمة
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  )Keywords(لتلميحية إعالنات الكلمات اسوء استعمال : ثانياًً

مشهورة، هو  ةإن أول ما يتبادر في ذهن مستخدمي شبكة االنترنت، للوصول إلى موقع شرك 

المشهورة للدخول مباشرة إلى الموقع المطلوب  التجارية عالمة الشركةيحوي  نطاق سمإطباعة 

وهم  هناك فريق آخر من مستخدمي الشبكة،و  . هذا الموقعإلى مختصرة للوصول  ةكطريق

، )Keywords(ستخدام آليات البحث من خالل استخدام كلمات تلميحية إيفضلون  األغلبية،

حيث تقوم وفي الغالب تقوم آليات البحث بإيجاد هذه المواقع،  ١٧٠للوصول للموقع المطلوب،

  ١٧١.النتائج التي تظهرها قائمة في تفضيلياً بترتيبها

ها آليات البحث في زيادة م الوسائل التي تستخدمأه إعالنات الكلمات التلميحية من ويعتبر بيع

وذلك عندما يقوم المستخدم بإدخال ؛ %)٩٥(نسبة  ، ، حيث تبلغ حصتها من اإلعالناتأرباحها

حيث يظهر له شريط  ؛العالقة بموضوع اإلعالن يعلى آلية البحث ذ، معين كلمة أو مصطلح

مرتبطة ، أعالها، التي تظهرها آلية البحثالنتائج أو على جانب قائمة ، )link(أو رابط ، إعالن

  .شكل مباشر أو غير مباشرب أكان سواءبالكلمة التي ادخلها، 

المتحدون للمحاماة واالستشارات (إذا قامت شركة محاماة في رام اهللا  :على سبيل المثال

 من آلية بحث معينة،) Keywords Advertisement(بشراء إعالن كلمات تلميحية ) القانونية

أو جذر ألي منها  ،أو خليط من هذه الكلمات ،أو مصطلح، ستخدم بإدخال أي كلمةالم عندما يقومف

الخ،  فإنه سيتم عرض شريط ...استشارات، محامي ، قانون ، كلمة رام اهللا :مثل ؛عالقة يذ

النوع  اوهذ ١٧٢إعالن أو وصلة لموقع الشركة على جانب قائمة النتائج التي تظهرها آلية البحث،
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ال يتعدى على العالمات التجارية ، ومن اإلعالنات جائز ما دام يلتزم بقواعد المنافسة المشروعة

  . لآلخرين

، مشروعةالمنافسة غير الأو  ،من التعدي على العالمات التجارية اًأن هذا التصرف يشكل نوع إال

مات تلميحية لشخص عندما تقوم آلية البحث ببيع إعالن كل، األولى: إذا توافرت إحدى الحالتين

 ،ببيع إعالن كلمات تلميحية معينة ، كأن تقوم آلية بحثهغيرلتمثل عالمة تجارية مملوكة  ،ما

ص ما يعمل في لشخ ،العالمية لألزياء) Hugo Boss(تحمل اسم العالمة التجارية المشهورة 

، فعندما يقوم للشركة مالكة العالمة التجارية ما يكون منافساً غالباً، مجال صناعة األزياء

  نهإأو جزء منها، ف ،)Hugo Boss( آليات البحث بطباعة العالمة التجارية لشركة ومستخدم

أعلى في  ،لموقع الشخص المنافس للشركة مالكة العالمة ، ،ةإعالني أو وصلة ض شريطيتم عرس

منتجات  مستخدمي الشبكة الذين يبحثون عن قائمة النتائج التي تظهرها آلية البحث، مستهدفاً

 ،إعالن الكلمات التلميحية المنافس بلألزياء؛ حيث يطمح صاح ةالعالمي) Hugo boss(شركة 

   ١٧٣.إلقناعهم بشراء بضائعه هإلى موقعوتحويلهم جذب هؤالء األشخاص 

، )Keywords(فتنشأ عندما تقوم آلية البحث ببيع إعالن كلمات تلميحية  ،أما الحالة الثانية

أي تقدم  أو رابط خاص بموقعه في أعلى قائمة النتائج، شريط إعالن بهدف إظهارلشخص ما، 

آليات البحث  وعندما يقوم مستخدمف، موقعة في قائمة النتائج عن المواقع األخرى ذات العالقة

تباه أو خليط من هذه الكلمات مرتبطة بموقعه، قد يؤدي إلى لفت ان ،أو مصطلح ،بطباعة أي كلمة

 من األفضلية عن منافسيه، اًه نوعيأو موقع هذا الشخص، ويعط، عالنالمستخدم وجذبه إلى اإل

 )بالشريط الخاص بالكلمات اإلعالنية( وهذا ما يسمى، فيشكل مخالفة للمنافسة المشروعة
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)Word Specific Banner Advertising.(ظل الحالتين المذكورتين أعاله، ولكن وفي  ١٧٤

  على العالمات التجارية؟   اًيشكل تعدي) Keywords( ةهل يمكن اعتبار شراء الكلمات التلميحي

فرنسـا،  : مثل، وبعض الدول األوروبية، ه في الواليات المتحدة األمريكيةنأإلى  ـ  بدايةـ ننوه  

البحث كمشتكى عليها دون مخاصمة صـاحب   تيتم مخاصمة آليا، الدولمن  ماوغيره  وهولندا

وشـركة  ، )VNU(في القضـية بـين شـركة     صعوبة ولم يجد القضاء الهولندي ١٧٥.اإلعالن

)Monsterboard( في اعتبار الشركة المشتكى عليها ؛)Monsterboard(   وهي آليـة بحـث ،

 وعنــوانهم علــى الشــبكة هــو ،عمــل لألشــخاص صفــرتخــتص بتــوفير ، خاصــة

)iteselection.asphttp://www.monster.com/geo/s(،     مسئولة بالتعـدي علـى العالمـة

الشبكة بالبحث عن موقع شـركة   وعندما يقوم مستخدم ؛ ألنه)VNU(المشتكية للشركة  التجارية

)VNU( شـريط إعالنـي   البحث آلية ، وهو موقع يقدم خدمات للباحثين عن العمل، يظهر على

مـا اعتبرتـه    ؛التي تظهرها آلية البحـث يظهر في أعلى صفحة النتائج ، عليها المشتكىللشركة 

، على عالمة الشركة المشتكية؛ الن الشركة المشتكى عليها  رتبت لحـدوث ذلـك   اًالمحكمة تعدي

  ١٧٦.بسوء نية وقصدته

ـ  يستقر األمريكية لم القضاء في الواليات المتحدة وجدير بالذكر أن  ألةعلى مبدأ نهائي يتعلق بمس

معظم النزعات تـم تسـويتها    نإحيث ؛ ا على العالمات التجاريةدى تعديهالكلمات التلميحية، وم

أن إعالنـات الكلمـات التلميحيـة    ، م األمريكية تميل إلى ترسيخ مبدأويبدو أن المحاك ١٧٧،ودياً

)Keywords (اً على العالمات التجاريةال تشكل تعدي.   
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بين ) ٢٠٠٤(ففي حكم شهير صدر عن المحكمة الفدرالية في والية فيرجينيا عام 

وهي شركة تعمل في مجال ـ  )Geico( ادعت شركة، )Geico(وشركة  )Google(شركة

على شريط  ةيؤدي إلى أطالق مواقع مشابه، ن استخدام اسمها ككلمة تلميحيةأب ـ  مينأالت

 اًمما يشكل انتهاك ؛)Google( في قائمة النتائج التي يظهرها موقع شركة ةالكلمات التلميحي

ن استخدام العالمات أقضت المحكمة بو .ومخالفة لقواعد المنافسة المشروعة، ةجاريلعالمتها الت

على العالمات  اًوال يشكل تعدي ،قانونيالتجارية في إعالنات الكلمات التلميحية هو تصرف 

  ١٧٨.فة لقواعد المنافسة المشروعةلأو مخا ،التجارية

على  اًلمات التلميحية ال تشكل تعدين ما ذهبت إلية المحاكم األمريكية، باعتبار الكأونرى 

االستفادة المادية على حساب و ،ن عنصر االستغاللأل ؛في غير محلة االعالمات التجارية اجتهاد

عن عالمة تجارية معينة ن مستخدم الشبكة يبحث إحيث  ؛آخر قد توافر فطرل العالمة التجارية

مما قد يحول  ؛ات أو مواقع منافسهإذ نتائج البحث تظهر معها إعالنات لعالم، ويرغب فيها

عن وجهته األصلية واالتجاه إلى غيرها، وهذا مخالف لقواعد المنافسة  -من ناحية  – المستخدم

ككلمات  لآلخرينن آليات البحث تستخدم العالمات التجارية إف ؛من ناحية أخرىو ،المشروعة

على العالمات  اًيشكل تعديتلميحية إلطالق إعالنات منافسيهم، فإذا كان هذا التصرف ال 

تصرف قانوني، فلماذا ال يتم مالحقة  هأن فماذا يمكن أن يسمى؟ و إذا اقترضنا جدالً، التجارية

 منافسة التجاريةالعلى حساب عالمة  ىوأثر ،الذي ربحـ  خاصة سيئ النيةـ صاحب اإلعالن 

على العالمات  اًلفعل يشكل تعديبأن هذا ا ،وبالتالي نؤيد ما ذهبت إلية بعض المحاكم األوروبية ؟

  .ومخالفاً لقواعد المنافسة المشروعة التجارية
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تجارية على شبكة العالمات ال و مظاهر التعدي على ،وكيفيه تسجيله، ماهية اسم النطاق بيان بعد

ومدى تأثير هذه التعديات على  أسماء النطاق، استعمالأو  تسجيل سوء االنترنت، عن طريق

عالماتهم  ةأو التي تلحق بصورمادياً، التجارية، ومدى األضرار التي قد تلحق بهم  العالمة يمالك

آليات وجدنا من المناسب البحث في الفصل القادم عن ؛ لدى مستخدمي شبكه االنترنت التجارية

أسماء  يجاد آليات موحدة لتسوية منازعاتالدولية، في إالمحلية و الجهودو تسوية هذه المنازعات،

ودور القضاء المحلي والدولي في إرساء مبادئ ؛ شبكة االنترنت علىق والعالمات التجارية النطا

  .لةأواجتهادات حول المس
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  الفصل الثاني

 شبكة على وأسماء النطاق تسوية منازعات العالمات التجارية

  االنترنت

  

على شبكة  ة وأسماء النطاقلتسوية منازعات العالمات التجاري الوسائلهناك العديد من 

يتم تسوية المنازعات وفق قواعد التسوية المعتمدة  ،الوطني للدول النطاق االنترنت، فعلى مستوى

 ، حيثللقضاء الوطني ءإن وجدت، أو اللجو التي أوكل إليها إدارة هذه النطاقاتهيئات المن قبل 

يعتمد القضاء في  إذأمام القضاء من دولة ألخرى؛  وإجراءاتها تختلف قواعد  تسوية المنازعات

على تشريعات متخصصة تعالج هذا الموضوع، بينما ال توجد في الدول  اًياقتصاد القويةالدول 

ما دفع  ؛هذا النوع من المنازعات تسويةعليها ل داً تشريعات متخصصة يعتمياقتصاد الفقيرة

  . المتعلقة بالموضوع لقواعد القانونية العامةا إلى ومنها فلسطين للجوء ،هذه الدول يالقضاء ف

النطاق  ضمن أسماء النطاق والعالمات التجارية اتعزانممن جهة أخرى، تعتمد سياسة تسوية 

، على )االيكان(هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة ، التي تشرف عليه )TLD(العالي 

لتسوية منازعات  إتباع اإلجراءات اإلدارية لتسويه المنازعات في ضوء قواعد السياسة الموحدة

التي تتبنى هذه  )ccTLD(للنطاقات الوطنية  ، وكذلك الحال بالنسبة)UDRP(أسماء النطاق 

أصبح  ؛)االيكان(هيئة  فبل من السياسة ههذ إقرارمن تاريخ  اًواعتبار ،القواعد بشكل طوعي

    ١٧٩.الخضوع لهذه السياسة إجبارياً

                                                 
  :انظر ،لمزيد من المعلومات حول السياسة الموحدة  ١٧٩

http://www.icann.org/udrp/erdrp-policy.html  Visited on 17-8-2008 
  



 

 

 

59

 

 ةالهيئـة الوطنيـة الفلسـطيني    رف على إدارتـه الذي تشالنطاق الوطني الفلسطيني ب يتعلق مافي

علـى شـبكة    التجارية تالعالماأسماء النطاق و ، يتم تسوية منازعات)بينينا(لمسميات االنترنت 

  : وفقاً لما يلي ،في فلسطين االنترنت

اتفاقيـة التسـجيل الخاصـة    ، والفة ألحد بنود النظام الـداخلي البحث فيما إذا كان هناك مخ) ١(

الدولية لحقوق الملكية  رضمن النطاق الوطني الفلسطيني لإلنترنت، الذي يلتزم بالمعايي بالنطاقات

  ١٨٠.)WIPO(الفكرية والقواعد المعتمدة من المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية 

بالنطـاق   اتفاقيـة التسـجيل الخاصـة   أو  على النظام الداخلي إذا لم يتم حل النزاع اعتماداً) ٢( 

  .)UDRP( ، تطبق قواعد السياسة الموحدة لحل منازعات أسماء النطاقالفلسطيني

النزاع بموجب هذه القواعد، فبإمكان األطراف المتنازعـة اللجـوء إلـى     تسويةإذا لم يتم ) ٣( 

في جميع الحاالت، وفي حـال   ١٨١.مراكز التحكيم دحأأو عرض النزاع على  ،القضاء الفلسطيني

تلتـزم بهـذا   ) بينينـا (ن هيئة إ، فـ   المذكورة أعاله ـ  لجهاتحد اأصدور قرار في النزاع من 

  . وتقوم بتنفيذه ضمن النطاق الوطني الفلسطيني المسئولة عن إدارته ،القرار

  

                                                 
هي وكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة، مكرسة لتطوير نظام دولي ): wipo(المنظمة العالمية للملكية الفكرية   ١٨٠

  :متوازن وميسر بشأن الملكية الفكرية، ومن أهدافها
  . لفكريةوضع القواعد والمعايير الدولية، وتطويرها بشأن الملكية ا •
 . تقديم خدمات عالمية في مجال الملكية الفكرية؛ وتسهيل االنتفاع بالملكية الفكرية في سبيل التنمية •

 . تقديم خدمات عالية الجودة في إطار أنظمة حماية الملكية الفكرية العالمية •

 ).الويبو(رفع كفاءة أعمال اإلدارة والدعم في  •

  .  ية الفكرية ، وتطويرهاتنسيق البنية التحتية العالمية للملك  •
. المصدر العالمي لمراجع المعلومات والدراسات المتعلقة بالملكية الفكرية؛ التعاون الدولي على إذكاء االحترام للملكية الفكرية 

  :، انظر الموقع التالي) الويبو(لمزيد من المعلومات عن منظمة 
http://www.wipo.int/portal/index.html.en    Visited on 15-4-2008 

  :لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الرابط التالي  ١٨١
http://www.nic.ps/dispute/dispute.html     Visited on 22-9-2008 



 

 

 

60

 

بناء على الترتيب  ؛مباحث رئيسية ةوجدنا أنه من المناسب تقسيم هذا الفصل إلى ثالث ؛مما سبق

المبحث يتناول  حيث .ق الوطني الفلسطينيالذي اعتمدته سياسة حل المنازعات ضمن النطا

 الثاني،أما المبحث  .الفلسطيني الوطني المنازعات ضمن النطاق تسويةسياسة البحث في  ،األول

بينما سيتناول  .)UDRP(السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق فيتناول البحث في 

  . األمريكيكذلك القضاء و الفلسطينياء المنازعات أمام القض تسويةالبحث في  ،الثالثالمبحث 
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  المبحث األول

ضمن النطاق  وأسماء النطاق منازعات العالمات التجارية تسويةسياسة 

  )PS.(الوطني الفلسطيني 

  
 

منازعات  تسويةبالجهة المختصة  ،)بينينا(لمسميات االنترنت  ةتُعتبر الهيئة الوطنية الفلسطيني

نصوص النظام الداخلي  وباالطالع على .ق المسجلة ضمن النطاق الوطني الفلسطينيأسماء النطا

نازعات، موجدنا مجموعة من الضوابط تحكم عملها فيما يتعلق بتسوية هذه ال ١٨٢لهذه الهيئة،

  : والتي يمكن إجمالها كاآلتي

لمتنازعان على إذا توافق الطرفان ا ،تسويةتتعامل الهيئة مع النزاع المعروض أمامها كجهة  -١

  .ذلك فقط

وفق المعايير منازعات المتعلقة بأسماء النطاقات، ال بتسويةتعتمد الهيئة اإلجراءات الخاصة  -٢

المؤسسة العالمية لحقوق ووفقاً للقواعد المعتمدة من  الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية،

معتمد للهيئة، واتفاقية التسجيل ، وبما يتوافق مع النظام الداخلي ال)WIPO(الملكية الفكرية 

   .الفلسطيني لإلنترنت النطاق الوطنيالخاصة بالنطاقات ضمن 

منازعات أسماء  لتسويةقواعد السياسة الموحدة  على -بشكل غير رسمي - الهيئة استندت -٣

  النطاق

                                                 
وتم اعتماد  ٢٨/١٠/٢٠٠٤بتاريخ  ،وتكنولوجيا المعلومات ،ظام الداخلي للهيئة من قبل وزير االتصاالتتم اعتماد الن  ١٨٢

أصبحت الهيئة مرتبطة  ؛ إذ٢٠٠٤ /٨/١١ن بتاريخ يبقرار مجلس الوزراء في جلسته الخمس ،النظام و تشكيل مجلس اإلدارة
  .جيا المعلوماتوتكنولو ،من خالل وزير االتصاالت بالكامل مع مجلس الوزراء،
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 )UDRP( ، المعتمد من)١٨٣.ضمن نطاقها الوطني )االيكان   

عن الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات االنترنت،  رقرار الصادفيما يتعلق بحجية ال، أخيراً -٤

حيث يحق لهم إذا لم يرتضوا قرارها  ؛طراف المتنازعةأن قرارات الهيئة غير ملزمة لأل يالحظ

ن قرارات الهيئة ليس لها صفة إلزامية، إاللجوء للقضاء الفلسطيني للطعن بهذا القرار، بالتالي ف

مراكز النزاع، كما هو الحال بالنسبة لقرارات  لتسوية إليهاوا اللجوء طراف قد ارتضرغم أن األ

 وعلية ١٨٤.كما سنرى الحقا أيضا التي ليس لها صغه إلزامية) االيكان(هيئة المعتمدة من  التسوية

، النطاق الفلسطيني ضمنالمنازعات  تسويةعن سياسة ، من الدراسة المبحثسنتحدث في هذا 

   . في مطلب ثانٍ )بينينا(عن إجراءات تسوية المنازعات أمام هيئة  في مطلب أول، ثم سنتحدث

    

  األولالمطلب 

  ضمن النطاق الوطني الفلسطيني وأسماء النطاق ريةمنازعات العالمات التجا تسوية

  

البحث  في ،في األساس )بينينا(المنازعات لدى هيئة  تسويةآلية مد تكما أوضحنا أعاله، تع

واتفاقية التسجيل الخاصة بالنطاقات ضمن ، الفة ألحد بنود النظام الداخليمخفيما إذا كان هناك 

على النظام الداخلي، تطبق  النزاع اعتماداً تسويةالنطاق الوطني الفلسطيني لإلنترنت، فإذا لم يتم 

يجوز لطرفي النزاع اللجوء ، و)UDRP(منازعات أسماء النطاق  لتسويةقواعد السياسة الموحدة 

                                                 
  :يرجى زيارة موقعها االلكتروني على الرابط التالي ، )بنينا(لمزيد من المعلومات حول هيئة   ١٨٣

  http://www.pnina.ps/   visited on 2-6-2008  
  :ة الرابط التالييرجى زيار ،)بنينا(لمزيد من التفاصيل حول مدى إلزامية قرارات هيئة   ١٨٤

 http://www.pnina.ps/dispute/dispute.html    Visited on 22-11-2008    
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  ١٨٥.النزاعمراكز التحكيم لفض  دحأأو عرض النزاع على  ،الفلسطيني إلى القضاء

وتقوم بتنفيذه ضمن النطاق  اآلليات،تلتزم الهيئة بأي قرار يصدر وفقاً لهذه  ،الحاالتفي جميع  و

   ١٨٦.الوطني الفلسطيني المسئولة عن إدارته

زاع ضمن النطاق نشوء ن العامة، التي تستند إليها في حال بعض القواعد )بينينا(اعتمدت هيئة و

  :وهى كاألتي، الوطني الفلسطيني

بين طرفين أو أكثر، فيما يتعلق بأحقية  نطاقالهيئة غير مسئوله في حالة النزاع على اسم  -١

  .ملكية االسم

بموافقة كال  ،نطاقيمكن أن تكون الهيئة هي الحكم في حالة نشوء نزاع على اسم   -٢

 .الطرفين المتنازعين

ألي أوامر تصدر من المحاكم الفلسطينية دون أن تكون طرفاً في الدعوى تمتثل الهيئة   -٣

 ١٨٧.القضائية

  أو غير مباشر اًكان مباشرأسواء ، أو إي عطل، ضرارألن تكون الهيئة مسئوله عن أي  -٤

  ١٨٨.نطاقينتج عن حالة النزاع على اسم ، )شامالً الخسارة المالية(

 موقوف،في حالة النزاع مع طلب تسجيل  متنازع عليه، نطاقستوقف الهيئة تسجيل اسم  -٥

أو حتى صدور أمر  ،مكتوبن النزاع بشكل احتى يفض الطرف ،بالفعلأو مع اسم مسجل 

 .محكمةال

ال يعني أن الهيئة توافق  ،الهيئةلدى  النطاقوتسجيل اسم  ،تسجيلإن الموافقة على طلب   -٦

                                                 
  :يرجى زيارة الرابط التالي ،لمزيد من التفاصيل  ١٨٥

      http://www.nic.ps/dispute/dispute.html     Visited on 22-9-2008 
186 http://www.pnina.ps/dispute/dispute.html    Visited on 18-10-2008  

.النترنتهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات الل النظام الداخليمن  )٣٣(المادة   187  
.هيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات االنترنتلل النظام الداخليمن  )٣٤(لمادة ا  188  
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العالمات التجارية التي يشير أو  ،األسماءأو  النطاق،أو محتوى  تدعمه،أو  المسجلاالسم 

  ١٨٩.إليها هذا االسم

أو في حالة احتمال  ،االسمستقوم الهيئة بإعالم المسجل في حالة وجود نزاع واضح على  -٧

 .أو عالمة مسجلة تجارية خدمة،أو  ،اسموجود نزاع على 

إذا  ،القضاءفي حاالت اللجوء إلى  ،مسحه، أو وقفه و، أالنطاقللهيئة الحق في إلغاء اسم   -٨

 .ذلكرأت الهيئة ضرورة 

من جهة  النطاقنه يمكن نقل أسماء إف ونظمها، وقوانين الهيئة الفلسطيني،وفقاً للقانون   -٩

  ١٩٠.إلى أخرى

المنازعات المتعلقة باسم نطاق  لتسوية)  بنينا(هيئة إلى في هذا المجال ننوه إلى أن اللجوء 

لقضاء اإلى ف، حيث بإمكانهم اللجوء طرامسجل ضمن النطاق الوطني الفلسطيني اختياري لأل

  . ذلك رغبوا فيإذا ما  ،الفلسطيني مباشرة

نجحت  المعروضة أمامها؛ نجد أنها قد المنازعاتولدى تقييم عمل الهيئة على صعيد الفصل في 

في الفصل في النزاعين الوحيدين اللذين وقعا ضمن النطاق الوطني الفلسطيني بالطرق الودية، 

و قواعد السياسة  ،وعقد التسجيل الخاص بالنطاق الفلسطيني ،النظام الداخليعلى  اعتماداً

  :هذان النزاعان يمكن عرضهما كالتالي. )udrp( الموحدة

   

                                                 
  189  .الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات االنترنت النظام الداخلمن  )٢٥(المادة 

مع المدبر التنفيذي لهيئة تم االستفسار عن هذه القاعدة من قبل الباحث عن طريق مكالمة هاتفية، وعبر البريد االلكتروني   ١٩٠
، الذي أفاد بأن النطاق الفلسطيني مفتوح للجميع، وال يتم التحقق من ملكية العالمة عند ٢٠٠٩-٩-٢٠بتاريخ ) بينيتا (

بأن الهيئة قد منحت مالكي العالمات التجارية من خالل إعالن على النطاق الفلسطيني فترة حماية، تمتد : وأفاد أيضا. التسجيل
حدة من تاريخ اإلعالن عن بدء التسجيل ضمن النطاق  الفلسطيني لتسجيل عالماتهم التجارية ، وإنها  غبر مسئولة عن سنة وا

  .أي تعد  على أي منها ، إذا لم يتم تسجيلها
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) جون جونز(وبين السيد  ،العالمية للمفروشات ومقرها السويد) IKEA(النزاع بين شركة : أوال

بقيام السيد  ؛تتلخص وقائع هذا النزاعو ١٩١لواليات المتحدة األمريكية،في ا) بوسطن(من مدينة 

ما دعا  ؛ضمن النطاق الوطني الفلسطيني، )IKEA.PS(بتسجيل اسم النطاق  )جون جونز(

بتقديم شكوى أمام الهيئة الوطنية الفلسطينية ، لدى علمها بوقوع هذا التسجيل)  IKEA(شركة

على  اًهذا التسجيل يعد تعدي نألمسميات االنترنت، مدعية بأنها هي المالكة لهذه العالمة، و

بالعديد من األدلة، حيث تقدمت بقائمة تفيد  ءمدعمة هذا االدعا ،)IKEA( عالمتها التجارية

يتضمن عالمتها  ،العالي اسم نطاق ضمن النطاق) ١٥٠(تسجيلها ما يزيد على 

لم، بما دولة حول العا) ٤٥( تم تسجيلها في أكثر من) IKEA(، كما أن عالمة (IKEA)التجارية

ليس له مصلحة  هعلي ىفيها العديد من دول الشرق األوسط كاألردن وإسرائيل، وأن المشتك

 مشروعة في اسم النطاق، وأن استخدامه اسم النطاق الذي يتضمن عالمتها التجارية يشكل انتهاكاً

كة وفي المجمل، طالبت الشر، لحقوق الملكية الفكرية التي تملكها الشركة على هذه العالمة

  .  المدعية بتحويل اسم النطاق محل النزاع إليها

عند تأسيس ، )IKEA(استخدم هذا االسم  هبأن ،على هذا االدعاءه المسجل المشتكى علي رد

لحقوق  ن استخدامه لهذا االسم ال يشكل انتهاكاًأشركته التي تقدم خدمات إدارة المعلومات، و

كما  ،)بينينا(تسجيل المتبعة لدى هيئة يخالف سياسة اللم  هالملكية الفكرية للشركة المشتكية، وأن

  .ةالمشتكي ادعيت

 المشتكى عليه ، إال أن مسجل اسم النطاقاًحل النزاع ودي) بينينا(في البداية، حاولت مؤسسة 

ركة الشإال أن اسم النطاق،  التنازل عنمقابل  بمبلغ من المالوطالب ، الحل الودي رفض

                                                 
  : على الرابط التالي)بينينا ( لمزيد من التفصيل حول هذا للنزاع، يرجى زيارة موقع هيئة   ١٩١

http://www.pnina.ps/pscase/arabic.html Visited on 2٦-9-2008 
 



 

 

 

66

 

عالمتها ي وأصرت على نقل اسم النطاق الذي يحو، ى عليهالمشتكطلب رفضت المدعية 

) بنينا(التابعة لهيئة  تسوية النزاعوقد وجدت هيئة  ١٩٢.لمطابقته لعالمتها التجارية؛ التجارية إليها

في معظم ) IKEA(أن الشركة المشتكية قدمت إثباتات ووثائق تؤكد ملكيتها للعالمة التجارية 

، إضافة إلى عاماً) ٣٠(على مدى أكثر من وة الشرق األوسط بما فيها منطق ،أنحاء العالم

أي مستندات  المشتكى عليهبينما لم يقدم ، بلداً) ٤٥(الخاص بها في أكثر من  اسم النطاقتسجيلها 

قررت و ١٩٣.اسم النطاق المتنازع عليهأو ما يثبت أحقيته في ، أو شركته ،لطبيعة عمله ثبوتيه

بأنها وجدت  ذلك،، وبررت )IKEA(المشتكية شركة  إلىنطاق نقل اسم ال النتيجةالهيئة في 

من قبل  )IKEA.PS(واسم النطاق المسجل  ،)IKEA(بين العالمة التجارية للمشتكي  تطابقاً

 ةما أدى إلى التباس المستخدم، كما وجدت أنه ال توجد مصلحة مشروعم ؛المشتكى عليه

   ١٩٤.لنية لديةوتوافر سوء ا ،في تسجيل هذا االسم هللمشتكى علي

  

ضـد السـيد   ، )نكاشن فلسطينيالوطنية موبايل تلكوم(أما النزاع الثاني، فقد وقع بين شركة : ثانيا

بموجب شـكوى   )الوطنية موبايل( شركةحيث ادعت  رام اهللا،في  تمن بلدة بير زي) إياد أسعد(

 ،)AL-WATANIYA.PS( مسجل اسم النطاق )سعدأإياد (ن السيد أب) بنينا( تم تقديمها إلى هيئة

                                                 
  .٢٠٠٤هي األولى من نوعها التي تواجه المجال الفلسطيني منذ انطالقه في أوائل عام  ةالحال هتعتبر هذ  ١٩٢ 

193 http://www.pnina.ps/pscase/arabic.html Visited on 2١-9-2008 
قرارها في أول نزاع يخص حقوق الملكية  ٢٠٠٥-١٠-١٠أصدرت الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات اإلنترنت في  ١٩٤

تقديم شركة جاء ذلك بعد  ps..ألسم نطاق تم تسجيله ضمن المجال الفلسطيني على شبكة اإلنترنت والمعروف ب  الفكرية 
IKEA في فؤاد شحاذة مكتب عزيز ورجا و: عبر وكيلها القانونيوذلك  ؛مقرها السويدية للمفروشات واألثاث المنزلي والعالم
جون (هو شخص يدعى المسجل الحالي للنطاق ، و لهذه الشركة بدل IKEA.PSطلبا لدى الهيئة بتسجيل النطاق  ،رام اهللا
يحمل االسم  ،الذي قام بتسجيل النطاق لموقع على شبكة االنترنتت المتحدة األمريكية، وواليامن مدينة بوسطن بال )جونز

: لمزيد من التفاصيل حول هذا النزاع، انظر. بدعوى أنها شركة تعمل في إدارة المعلومات والمعرفة) معلومات لعلم مزاملة(
  :الرسمي) بينينا(موقع هيئة 

http://www.pnina.ps/pscase/IKEA-PS.pdf 
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 .عالمتها التجاريـة المسـجلة فـي فلسـطين    و، سم الشركةا يطابق ألنه ،بتسجيلهال يملك الحق 

المشـتكى   بان ادعائها بالعديد من األسباب التي تؤيد هذا االدعاء، منهاالمشتكية  الشركة وضمنت

نطاق المسـجل  وأن اسم ال، المتنازع عليه اسم النطاقتسجيل ليس له مصلحة مشروعة في  هعلي

ـ ال وبتوافر سوء، عليه ات أو بضائع يقدمها المشتكىجغير مرتبط بأي منت ـ  ة لديـه ني ه لمطالبت

 الشـركة  دعمتو .المذكور جل تنازله عن اسم النطاقأمن أمريكي؛ ) $ ١٥٠٠٠(الشركة بمبلغ 

ت تجارية عدة شهادات تسجيل لعالما منها العديد من المستندات الخطية، بإرفاقادعائها  المشتكية

  .مسجلة باسمها، ي فلسطين والدول العربية والعالمومشتقاتها ف، )وطنية(تتضمن كلمة 

حقوق مسجلة للعالمة  ة ال تملك أيبأن الشركة المشتكي على هذه االدعاءات، هرد المشتكى عليو

، إذا ترجم ترجمة صحيحة للعربية )الوطنية(ن اسم النطاق أ، و)AL-WATANIYA(التجارية 

ن هناك معاني أخرى يحتملها المصطلح بالعربية إحيث  ،أو يشابهها طابق عالمتها التجاريةال ي

لم يتم تسجيلها من قبل الشركة في ) AL-WATANIYA(ن العالمة التجارية إغير الوطنية، و

 هألن ؛المذكور اسم النطاق تسجيل في ةله مصلحة مشروع إنهفلسطين أو أي دولة أخرى، و

لدعم المنتجات الوطنية وحث المستخدمين على ؛ م في عرض صور وملصقاتيستخدم هذا االس

سجل هذا االسم ألهداف غير ربحية وكان ينوي عمل صفحة الكترونية لهذه  ه، وأنشرائها

كما ، )بينينا(تسجيل المتبعة لدى هيئة لم يخالف سياسة ال هالغايات تحت اسم النطاق هذا، وأن

  .المشتكية الشركة ادعت

شركة (  ةالمشتكي إلىنقل اسم النطاق ) نينايب(التابعة لهيئة  المنازعاتتسوية هيئة قررت و

بين العالمة التجارية  تطابقاًبأنها وجدت  :وبررت ذلك؛ )طنية موبايل تلكومنكاشن فلسطينالو

من قبل ) ALWATANIYA.PS( واسم النطاق المسجل، )WATANIYA(للمشتكية 

، كما وجدت بأنه ال يوجد مصلحة مستخدمي الشبكة التباس تؤدي إلى لدرجة هالمشتكى علي
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ألنه ال يستعمل اسم النطاق  ،اسم النطاق المتنازع عليهه في تسجيل مشروعه للمشتكى علي

 لدى المشتكى عليهتوافر سوء النية كما وجدت الهيئة  ،على شبكة االنترنت المتنازع عليه

  ١٩٥.جل تنازله عن اسم النطاقأ من؛ أمريكي) $ ١٥٠٠٠(ه الشركة بمبلغ لمطالبت

  

  المطلب الثاني

  )بينينا(أمام هيئة  قوأسماء النطا العالمات التجارية إجراءات تسوية منازعات

  

 ،إجراءات تقديم الشكوى أمامها  يف) بينينا(لمسميات االنترنت  ةالوطنية الفلسطيني الهيئةتتبع 

 الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاقياسة لقواعد الس وفقاً المتبعةجراءات تقديم الشكوى إنفس 

)UDRP(،  المعتمدة من هيئة)وتـتلخص هـذه    ١٩٧،مع بعض االختالفات البسـيطة ١٩٦)االيكان

  :اإلجراءات وفق اآلتي

التي تدعي أحقيتهـا باسـم النطـاق    ، مشتكيةالشكوى إلى الهيئة من قبل الجهة الب التقدميتم : أوال

، مع إرفاق كافة المستندات التـي تـدعم   افة الشرائط الشكليةك ةستوفيم ،المتنازع علية المسجل

إذا لم تكن الشكوى ف ،سم النطاق الذي يحوي عالمتها التجاريةبأحقيتها باادعاءات الجهة المشتكية 

) 7(يتم منح الجهة المشتكية مـدة   ،المطلوبةمستوفية لهذه الشرائط أو غير مدعومة بالمستندات 
                                                 

  :على الرابط التالي) بينينا(موقع هيئة : لمزيد من التفاصيل حول هذا النزاع، انظر  ١٩٥
http://www.pnina.ps/pscase/d2007-001.pdf 
 

، المقيم في قطاع غزة -يئة بينينا المدير العام له -بلة عبر الهاتف من قبل الباحث مع السيد مروان رضوان تم إجراء مقا  ١٩٦
، حيث أشار إلى أن الهيئة تعتمد )بينينا(، لالستفسار عن اإلجراءات المتبعة في تقديم الشكوى أمام هيئة ٢٠١٠  -٥-٩بتاريخ 

، مع بعض )االيكان(ة لتسوية منازعات أسماء النطاق المعتمدة من قبل اإلجراءات المنصوص عليها في القواعد الموحد
  .االختالفات البسيطة خاصة فيما يتعلق بالمدد

المطلب : ، انظر)االيكان(لمزيد من التفاصيل عن إجراءات تقديم الشكوى وفق قواعد تسوية المنازعات المعتمدة من قبل   ١٩٧
  .٨٥ص الثاني  المبحث الثاني من الفصل الثاني 
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  .األصولأيام لتصويب شكواها حسب 

يتم قبول الشكوى بشكل رسمي من قبـل   ،بعد التأكد من استيفاء الشكوى للشروط المطلوبة: ثانيا

عنها لكل من المسجل المعتمـد   ةيتم تبليغ نسخ و ،ضمن جدول الشكاوى رقماً ئهاالهيئة مع إعطا

نسخة النطاق اسم  الجهة المشتكى عليها مسجلةتبليغ  يتمو ،الذي تم تسجيل اسم النطاق من خالله

للرد بالئحـة   ،أيام) 7(اسم النطاق مدة الجهة المشتكى عليها مسجلة يتم منح و ،عن هذه الشكوى

  .جوابية على األسباب الواردة في الشكوى المقدمة للهيئة

، يتم تبلغ الجهة المشتكية ةإذا تقدمت الجهة المشتكى عليها بالئحة جوابية خالل المدة المحدد: ثالثا

أيـام للـرد علـى الالئحـة     ) 7(يتم منح الجهة المشتكية مدة و، أيام) 3(حة خالل مدة هذه الالئ

ويتم تبليغ الجهة المشتكى عليها  ،األصليةالجوابية مع إمكانية إضافة أسباب جديدة على الشكوى 

  .أيام من تاريخ ورودها للهيئة) 3(واألسباب اإلضافية خالل  ،الرد على الئحتها الجوابية

بل الخصوم، يتم عرض تسوية النزاع بشكل ودي بين األطـراف،  قعد تبادل اللوائح من ب: رابعا

يتم تلقي الرد على مساعي التسوية الودية من قبـل األطـراف   و التسوية،من قبل هيئة  هقبل نظر

  .أيام من تاريخ عرض المصالحة) 7(خالل مدة أقصاها 

المشتكية بدفع الرسم  الجهة، يتم تكليف اُودي النزاع على تسوية النزاع أطرافلم يتفق  إذا: خامسا

 إليهـا،  المقدمـة الشـكوى  تدقق الهيئة في بعد دفع الرسم . لتسوية المنازعات أمام الهيئةالمقرر 

يـتم تبليـغ    ،ومقبولةوتمحص األسباب والمستندات المرفقة معها، فإذا وجدت أنها أسباب جدية 

ن الشكوى ال تستند إلى أسباب جدية أوإذا رأت الهيئة ب بقبول الشكوى،) بينينا(مجلس إدارة هيئة 

  .يتم حفظ الشكوى ،حقيقيةأو 

 ،بعد موافقة اإلطراف عليها ايوم) 14(مدة  لخال تسويةهيئة  تعينالشكوى يتم بعد قبول : سادسا

 التسـوية تقـوم هيئـة    بعد ذلـك  ،واحد أو هيئة ثالثية عضوحيث يمكن اختيار هيئة مكونة من 
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الجوابية مع المرفقـات إن وجـدت،    ةالالئحو، معها المستندات المرفقةالشكوى و على االطالعب

  .تتخذ قرارها في ضوء ما هو متوافر لديها من األدلةو

جلسة نظر رفع تاريخ من  ايوم) 14(قرارها بعد  التسويةتصدر هيئة  األوراقبعد دراسة : سابعا

والمسجل المعتمد  األطراف،ويتم تبليغ  ثالثية،ئة باألغلبية إذا كانت الهي صدر قرارها، ويالشكوى

  ١٩٨.بقرارها المتعلق باسم النطاق محل النزاع

الحكم الصادر عن هيئـة   كونـ  التسويةالنزاع الحكم الصادر عن هيئة فا ارتضى طر إذا: ثامنا

بـل  يتم تنفيذ الحكم من قـ ،   أمام القضاء الوطني هيمكن الطعن بوطراف لألملزم  رغي التسوية

إلغـاء اسـم   أو  ،إلى الجهة المشتكية إما نقل اسم النطاق :ال يخرج عن حالتين وهماالهيئة الذي 

من تـاريخ تبليغـه    ايوم) 21(، ويتم تنفيذ الحكم من قبل الهيئة خالل مدة هالنطاق المتنازع علي

    ١٩٩.طراف، ويتم نقل اسم النطاق باالتفاق مع المسجل المعتمد إلى الجهة المشتكيةلأل

أن القرار ، )بينينا(تقديم الشكوى أمام هيئة وإجراءات  النزاعين السابقين بعد استعراضويالحظ  

ر غير ملزم ألطراف النزاع، مما يثي )بينينا(هيئة تسوية المنازعات التابعة لهيئة الصادر عن 

ناحية أما اإللزامية هذا من  صفة ىكان ال يحوز علإذا  ،االصادر عنهتساؤال عن أهمية القرار 

في إصدار قراراتها المتعلقة ) نينايب(التابعة لهيئة التسوية هيئة  اعتمدت، من الناحية األخرى

السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق  قواعد، على أمامهاالمعروضة  تنازعالمبا

تسجيل اسم عن طريق  التعدي على العالمة التجاريةتحقق لتقرير  ؛)االيكان(المعتمدة من قبل 

                                                 
من خالل ، )بينينا( لمسميات االنترنت ةاعتمد الباحث في استخالص إجراءات تقديم الشكوى لدى الهيئة الوطنية الفلسطيني  ١٩٨

حيث لم يورد الموقع الرسمي لهيئة بينينا تفاصيل مكتوبة  الموجود على موقع الهيئة االلكتروني،الرسم الهرمي التوضيحي 
، )االيكان(ل إلى قواعد السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق المعتمدة من قبل هيئة عن هذه اإلجراءات، إنما أحا

  :انظر الموقع التالي) بينينا(االطالع على الرسم التوضيحي إلجراءات تقديم الشكوى أمام هيئة 
http://www.pnina.ps/pics/DRP-Chart.jpg   

١٩٩   "#$%�  :الموقع الرسمي للهيئة: ، انظر)بينينا(من التفاصيل عن آلية تنفيذ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم التابعة لهيئة 
http://www.pnina.ps/pics/DRP-Chart2.jpg 
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ن مسجل أثبوت ، والمستخدم ىلتباس لدإلى ا، وهي ثبوت التطابق أو التشابه بشكل يؤدي النطاق

ثبوت أن اسم النطاق ، ومن تسجيلهة اسم النطاق ال يملك الحق فيه، وليس له أي مصلحة مشروع

حدة بشكل لم يتم تبني قواعد السياسة المو الماذ مهما ما يثير تساؤال ٢٠٠تم تسجيله بسوء نية؛

 أسماء النطاق ؟ ما دام أن هذه القواعد هي المعتمدة لتسوية منازعات) بينينا(رسمي من قبل هيئة 

 خاص اًنظاملمسميات االنترنت،  ةالهيئة الوطنية الفلسطيني ىأن تتبنونقترح  !التطبيق العملي في

قواعد  ىيرتكز عل، ضمن النطاق الفلسطيني النطاق ءت التجارية وأسماالعالما تسوية منازعاتل

 ويراعي ،)االيكان(السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق المعتمدة من قبل 

المناسب جدنا من و ،ما ذكر أعاله بناء علىو .الخصوصية التشريعية في األراضي الفلسطينية

 عالمية تمثل آلية باعتبارها، قواعد السياسة الموحدة حديث عنلل، التطرق في المبحث التالي

ولتبني العديد من ، على شبكة االنترنت أسماء النطاقو العالمات التجارية منازعاتلتسوية  فاعلة

    .لتسوية هذه المنازعاتحول العالم هذه السياسة ضمن نطاقاتها  النطاقات الوطنية

                                                 
أدناه، عند الحديث عن قواعد السياسة الموحدة في المطلب الثاني المبحث الثاني من الفصل الثاني هذه القواعد مشار إليها   ٢٠٠
  .من هذه الدراسة ٧٨ص 
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  المبحث الثاني

  )UDRP( السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق

     

التي تقدمت بها  توكذلك االقتراحا، )الويبو(صيات التي جاء بها تقرير منظمة بناء على التو

 هيئة ، تم تبني هذه السياسة من قبل)اآليكان( بعض مكاتب التسجيل المعتمدة من قبل هيئة

اعتباراً من هذا و ١٩٩٩.٢٠١-١٠-٢٤، وبدأ العمل بها بتاريخ ١٩٩٩-٨-٢٦بتاريخ ) اآليكان(

 قاتوالكيانات المسجلة في النطا ،لألشخاص هذه السياسة إجبارياًالتاريخ، أصبح الخضوع ل

 التي تتبنى هذه القواعد بشكل ، )ccTLD(الوطنية  العالية النطاقات، و)TLD( ةالعالي

  ٢٠٢.طوعي

عبارة عن إجراءات : بأنها يمكن تعريف اإلجراءات الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق

 ،ةبين مسجلي أسماء النطاق التي تسجل ألهداف غير مشروع المنازعات لتسويةقانونية تهدف 

لنطاقات إضافة إلى ا ،ةالعالي اتالمعتدى عليها، ضمن النطاق أصحاب العالمات التجاريةوبين 

عند توقيع  كل شخص أو كيان يلتزمبالتالي،  ٢٠٣.الوطنية التي تبنت هذه السياسة بشكل طوعي

التي تتبنى هذه  ةحد النطاقات الوطنيأفي  لأو التسجي ،نطاق عالياالتفاق الخاص بتسجيل اسم 

المعتمدة من قبل  الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق سياسةلقواعد ال بالخضوع السياسة،

 .عند وقوع نزاع حول اسم النطاق المسجل )االيكان(

                                                 
201Robert v. Danahoe, Beyond.com: What risk does the explosive growth of top level domains post 
to your trademark: Can you get any relief? (2002) 4 Tulane journal of technology and intellectual 
property 70              
202Jay Kesan & Andres Gallo, The market for private dispute resolution services—an empirical re-
assessment of Icann udrp performance (2005) 11 Michigan telecommunication law review 299-
300 
203 Sarah Silbert, Using a udrp action to prevent infringing uses of domain names (2008) 30 Los 
Angeles lawyer 10 
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نها إجراءات إ؛ حيث بالعديد من المميزات سياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاقال وتتسم

كما أن لجنة التسوية  ٢٠٤منازعات أسماء النطاق من المحاكم العادية، لتسويةرخص أأسرع و

اصها ال هي أن مجال اختص، وضافة إلى ميزة مهمةإخبراء في هذا المجال، محكمين مكونة من 

 إنهاث أو مالك العالمة التجارية المشتكي، حي ،مسجل اسم النطاقأو ، يقيده مكان مكتب التسجيل

   ٢٠٥.منازعات أسماء النطاق حول العالم لتسويةألنها تقدم آلية موحدة  ؛تتسم بالعالمية

قبل الحديث عن قواعد السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق، وجدنا أنه من المناسب و

عد هذه ن على تنظيم قواين القائمتي، باعتبارهما المنظمت)االيكان( و) الويبو(التعريف بمنظمتي 

بمطلب مستقل في هذا  ،وهذا ما سنعمل عليه من خالل تنظيم كل موضوعوتنفيذها، السياسة، 

  . من الدراسة المبحث

  

  المطلب األول

  وتنفيذها القائمة على تنظيم قواعد السياسة الموحدة العالميةالمؤسسات 

  

من وكاالت األمم  وكالة متخصصة هيو ):الويبو(المنظمة العالمية للملكية الفكرية : أوالً

نظام يكافئ ال وهذا المتحدة، مكرسة لتطوير نظام دولي متوازن وميسر بشأن الملكية الفكرية،

 ٢٠٦.العامة ويصون المصلحة ،ويساهم في التنمية االقتصادية، ويحفز االبتكار، داعاإلب

 وتفويض من الدول ،)الويبو(بموجب اتفاقية ، )١٩٦٧(في عام ) الويبو(منظمة تأسست  

                                                 
204Jacqueline Lipton, A winning solution for you tube and utube? Corresponding trademarks and 
domain name sharing(2008)21-2 Harvard Journal of Law & Technology 529 
205http://arbiter.wipo.int/domains/guide/index.html#a   

  :، يرجى زيارة الرابط التالي)الويبو(لمزيد من التفاصيل حول منظمة   ٢٠٦
     http://www.wipo.int/about-wipo/ar/what_is_wipo.html  Visited on 17-3-2009 
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ومع سائر ، سبيل التعاون بين الدول علىلتعزيز حماية الملكية الفكرية عبر العالم  ؛األعضاء فيها

  . المنظمات الدولية

 )١٨٤( حتى اآلن يبلغ عدد الدول األعضاء، وفي مدينة جنيف السويسرية )الويبو(يقع مقر 

 أو المكتب الدولي، في ،)يبوالو(يقع مقر أمانة ، ومن بلدان العالم )٪٩٠(ما يزيد على  :أي ؛دولة

لف بلداً، ومنهم خبراء في مخت )٩٠(ما يزيد على ن ويعمل بها موظفون م أيضا، جنيف مدينة

، واالقتصاد، مختصون في ميادين السياسة العامة، واوممارساته الفكريةمجاالت قانون الملكية 

المختلفة على عاتقها  وتأخذ كل شعبة من شعب األمانة ٢٠٧.وتكنولوجيا المعلومات، واإلدارة

مسؤولية تنسيق اجتماعات الدول األعضاء وتطبيق قراراتها، وتتولى إدارة أنظمة التسجيل 

وتنفيذها، وتوفير قاعدة  )الويبو(الدولي للملكية الفكرية، وتطوير البرامج المصممة لبلوغ أهداف 

   ٢٠٨.من خبراء الملكية الفكرية في خدمة أعضائها

شكل مباشر وفعال في حماية العالمات التجارية على شبكة االنترنت من ساهمت هذه المنظمة ب

ها مسجلو يسترشد ب ،بنشر تقارير ونشرات عامة كوذل ؛تعديات قراصنة العالمات التجارية

ما ك ،أو طريقة تسوية المنازعات ،في تسجيل هذه األسماءأكان سواء ، أسماء النطاق المعتمدون

للفصل في منازعات العالمات التجارية بشكل فعال ؛ طةأنها أنشأت مركز تحكيم ووسا

    ٢٠٩.وسريع

  : يتوهي كاآل ،حددت المنظمة األهداف اإلستراتجية التي تسعى لتحقيقهاو

تقديم خدمات عالمية في ؛ بشأن الملكية الفكرية وتطويرها ،الدوليةالقواعد والمعايير وضع  -١

                                                 
207 http://www.aspip.org/page.aspx?page_key=wipo&lang=ar Visited on 17-3-2009 
208 http://www.wipo.int/about-wipo/ar/how_wipo_works.html Visited on 1٩-3-2009 

) ٢٠٠٣القاهرة :دار النهضة( العالمات التجارية عبر االنترنت في عالقتها بالعنوان االلكتروني ةحمايشريف محمد غنام،  ٢٠٩
١٦٠  
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تقديم خدمات ؛ الفكرية في سبيل التنميةتسهيل االنتفاع بالملكية  ؛مجال الملكية الفكرية

  . عالية الجودة في إطار أنظمة حماية الملكية الفكرية العالمية

  .)الويبو(والدعم في ، رفع كفاءة أعمال اإلدارة  -٢

 .تنسيق البنية التحتية العالمية للملكية الفكرية وتطويرها -٣

 .ملكية الفكريةوالدراسات المتعلقة بال، المصدر العالمي لمراجع المعلومات  -٤

 .التعاون الدولي على إذكاء االحترام للملكية الفكرية  -٥

 .وقضايا السياسات العامة العالمية الفكرية،الملكية  -٦

 .وجميع أصحاب المصالح، والدول األعضاء ،)الويبو(آلية تواصل متجاوب بين   -٧

  ٢١٠ .من تنفيذ برامجها )الويبو( لتمكين ؛بنية دعم إداري ومالي فعالة  -٨

  

هيئة اإلنترنت لألسماء تعتبر  :)اآليكان(هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة : ياًثان

في والية كاليفورنيا  ، ويوجد مقرها العام حالياًمنظمة غير ربحية ،)اآليكان(واألرقام المخصصة 

في بروتوكول  أسماء النطاقلتتولى مسؤولية توزيع  هدولي بجهود تم تأسيسها ٢١١.األمريكية

، )gTLD(عالية الالعامة  أسماء النطاقوإدارة نظام ، وتخصيص معرفات البروتوكول ،نترنتاإل

كما أنها تضطلع بمسؤولية وظائف إدارة نظام  ،)ccTLD( الوطنية العاليةسجالت المواقع و

بموجب عقد حكومي أمريكي،  ـ أصالًـ وقد كانت هذه الخدمات تقدم  ٢١٢.الخوادم المركزية

ا اآلن فتقوم وغيرها من الهيئات، أمIANA ((خصيص أسماء اإلنترنت من قبل سلطة ت

                                                 
  :لمزيد من التفاصيل حول هذه األهداف، يرجى زيارة الرابط التالي  ٢١٠

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/what_is_wipo.html   Visited in 14-6-2009 
211 Bernadette Dino, Passive warehousing under icann's uniform dispute resolution policy: A utili-
tarian perspective (2002) 10 Commlaw conspectus 305 

 :لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الرابط التالي  ٢١٢
http://www.icann.org/tr/arabic.html   Visited on 16-10-200 
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ونظراً لكونها شراكة بين القطاعين العام  ،السلطةهذه بالمهام التي كانت تؤديها  )اآليكان(

كة اإلنترنت وتعزيز روح بالمحافظة على االستقرار التشغيلي لشب) اآليكان(والخاص، تلتزم 

سع النطاق لمجتمعات اإلنترنت العالمية، إضافة إلى سعيها لصياغة وتحقيق تمثيل وا، المنافسة

 ،رسالتها من خالل عمليات تعتمد على استطالع اآلراء من القاعدة إلى القمة مئتالسياسات 

 ٢١٣.مروراً بجميع المستويات

اإلشراف على عملية  يتولىو ،مجلس إدارة يضم جنسيات مختلفة )اآليكان(يشرف على إدارة 

الذين ينتمون إلى  ،بإدارة كادر دولي من الموظفين )اآليكان(ويضطلع رئيس  ،ياساتوضع الس

 نإحيث ، التزامها التشغيلي تجاه مجتمع اإلنترنت )اآليكان(ثالث قارات يعملون على أن تلبي 

هناك ثالث و ،مطردبشكل  ،التقنيات واالقتصاديات المتغيرة مصممة لالستجابة إلى حاجات الهيئة

 ، تقوممنبثقة من منظمات مختلفة تستخدم اإلنترنت والتجمعات الفنيةاستشارية مساندة،  منظمات

اللجان  هذه تعمل ، حيثللتنفيذ لهذا الغرض وتطويرها بعملية وضع سياسة مرنة وجاهزة

ويوجد حاليا  .االستشارية بالتعاون مع المنظمات المساندة على وضع سياسات مناسبة وفعالة

   :وهي ،ت الداعمةثالث من المنظما

  . وضع السياسات على النطاق العالي تتناول يالت ٢١٤،)GNSO(منظمة دعم النطاق العالي  -١ 

تتناول وضع السياسات على  التي ٢١٥،)ccNSO(الوطنية  العالية النطاق دعم أسماء منظمة -٢

  .)ccTLDs( للدولأسماء النطاق الوطنية 

                                                 
213 Julie Mcmurry,The udrp v. traditional: policy consideration from a practitioner's perspective 
(2001)20 Saint Louis university public law review 381 

   :، يرجى زيارة الرابط التالي )GNSO(لمزيد من التفاصيل حول منظمة  ٢١٤
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A2%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86 Visited on 
18-10-2009 

  :يرجى، زيارة الرابط التالي )ccNSO(لمزيد من التفاصيل حول منظمة  ٢١٥
http://ccnso.icann.org/ Visited on 18-10-2009  
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   ٢١٦.تتناول وضع السياسات على عناوين بروتوكول اإلنترنت ، التي)آسو( منظمة -٣

  

  مطلب الثانيال

  )UDRP(المنازعات وفق السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق تسوية

  
الموحدة لتسوية منازعـات أسـماء    السياسةتم اعتماد  ، )١٩٩٩( عامكانون أول ) 1( بتاريخ

 العاليـة  النطاقـات ، وةالمنازعات المتعلقة بأسماء النطاق العالي لتسويةمرجعية إلزامية ك  النطاق

إدراج بند في عقد تسجيل اسـم النطـاق   تم  حيثالتي تعتمد هذه القواعد بشكل طوعي،  ةلوطنيا

   ٢١٧.يتعلق باسم نطاق يتضمن قبول المسجل الخضوع لهذه القواعد في حالة نشوب نزاع

 عنـد متخاصـمين  ال من قبل إتباعهاو توافرها الواجب واإلجراءات العناصر ،قواعدال وتبين هذه

  .من الدراسة المطلبواإلجراءات ستكون محل البحث في هذا  العناصرذه ه ٢١٨الشكوى تقديم

  

السياسة  من )ا(المادة الرابعة الفقرة أوجبت  :المطلوب توافرها في إثبات الشكوى العناصر: أوال

كشـرط   الشكوى هايجب أن تتضمن ثالثة عناصر ، توافرلتسوية منازعات أسماء النطاق الموحدة

كافة  عبء إثبات )الشكوى مقدم( يقع على عاتق المشتكيو ،على النزاع اريلتطبيق اإلجراء اإلد

  : في اآلتي العناصر وتنحصر هذه٢١٩التي وردت في هذه المادة العناصر

                                                 
216http://www.marefa.org/index.php/%D8%A2%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86 Visited on 
18-10-2009  

دار النهضة العربية، : القاهرة ١( عنوان االلكتروني، حماية العالمات التجارية عبر االنترنت في عالقتها بالشريف غنام ٢١٧
٢١٦-٢١٥) ٢٠٠٣  

218 Donna L. Howard, Trademarks and service marks and internet domain names: Giving Icann 
deference (2001) 33 Arizona state law journal 657 

اإلجـراء اإلداري   منازعات أسـماء النطـاق تحـت عنـوان     من السياسة الموحدة لسوية) ا(نصت المادة الرابعة فقرة   ٢١٩
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على المشتكي أن يثبت بان اسم النطاق المسجل يطابق أو يشابه عالمته التجارية أو عالمة  )ا(

إثبات بان مسجل اسم النطاق  )ب(ى المستخدم؛ الخدمة الخاصة به، ما يؤدي إلى االلتباس لد

أن يثبت بان اسم النطاق  )ج( ٢٢٠.الحق فيه أو أي مصلحة مشروعه من تسجيله كالمعتدي ال يمل

  :وفق اآلتي العناصرتم تسجيله أو استعماله بسوء نية؛ و سنقوم بعرض كل من هذه 

  

ال يشترط لتوافر هذا العنصر : خدمينإثبات التطابق أو التشابه بشكل يؤدي لاللتباس بين المست -ا

 ةللعالمة التجارية محل الشكوى؛ بل يكفي أن يكون مشابه تماماً أن يكون اسم النطاق مطابقاً

 , com.(: ، مثل)TLD (عالي  نطاقفإضافة  ٢٢١تؤدي إلى التباس جمهور المستخدمين، ةلدرج

.net  ..؛أو أساسياً االختالف ليس جوهرياً يجعل ،أو عالمة الخدمة ،، إلى العالمة التجارية)الخ 

وهذا ما قضت به لجنة تسوية المنازعات  ٢٢٢،التطابق أو التشابه متوافراً عنصر يجعل لكنه

 CES(وشركة ، )Shirmax RetailLtd(في النزاع بين شركة ) الويبو(التابعة لمنظمة 

Marketing Group Inc( أو وضع  ،جاريةن إضافة حرف إلى العالمة التأب قررت؛ حيث

                                                                                                                                      
مطلوب منك الخضوع إلجراء إداري إلزامي في حالة قيام طرف ثالث .النزاعات القابلة للتطبيق. أ :على ما يلي=  =اإللزامي

ق أو مشـابه بصـورة   اسم نطاقك مطـاب ) 1(بالتأكيد للموفر القابل للتطبيق، وفقًا لقواعد اإلجراء، أن يكون ") مقدم الشكوى( "
ال يوجد لديك حقوق أو مصالح مشروعة ) 2(مشوشة لعالمة تجارية أو عالمة الخدمة التي يكون لمقدم الشكوى حقوق فيها ؛ 

خالل اإلجراء اإلداري، يجـب أن يثبـت مقـدم    . قد تم تسجيل اسم نطاقك واستغالله بسوء نية) 3(فيما يتعلق باسم النطاق، 
       :لالطالع على كامل نصوص السياسة الموحـدة انظـر الموقـع التـالي     .الثالثةن هذه العناصر الشكوى وجود كل عنصر م

ar.htm-http://www.icann.org/ar/dndr/udrp/policy    

220 Jacqueline Lipton, A winning solution for youtube and utube?orrespondingtrademarks and 
domain name sharing(2008)21-2 Harvard Journal of Law & Technology 530 
221 Michael Froomkin, Icann "uniform dispute resolution policy"- causes and (partial) cures 
(2002) 67 Brooklyn law review 639 
222 Stacey H. King Trademarks, Domain Names, and the Uniform Dispute Resolution Policy " in 
Lisa E. Criatal &Neal S. Greenfield, Trademark Law & The Internet, (2 INTA : New York 2001) 
285-286 
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  ٢٢٣،يجعل عنصر التشابه متوافراً، قبلها، أو إضافة مصطلح عام إليهاأو عالمة ترقيم  ،فراغ

بتوافر عنصر ) Brownwell(وشركة ، )LLC(في النزاع بين شركة  ـ  أيضاـ  قررتكما 

حد يشابه إلى ، عليها ىن اسم نطاق الشركة المشتكأمعللة ذلك ب ؛لتشابه بين العالمتين التجاريتينا

   ٢٢٤.المشتكيةكبير العالمة التجارية للشركة 

جنة تسوية المنازعات التي إلى ليالحظ من األمثلة السابقة، أن تقدير توافر هذا العنصر يعود و 

 عنصرهل يقتصر نطاق تطبيق : هو ،المجالر في هذا ا، والسؤال الذي قد يثىتنظر الشكو

؟ أم أن هذا العنصر يمكن  عالمات التجارية وحدهاالتطابق أو التشابه في السياسة الموحدة على ال

  األلقاب والعناوين التجارية؟ كاألسماء و األخرى،ملكية الفكرية تطبيقه على عناصر ال

ن هذا الشرط يطبق أل، حيث ذهب بعضهم إلى القول بؤاسالاختلف الفقهاء في اإلجابة على هذا 

 ن نص المادة الرابعةأللفكرية األخرى؛ دون عناصر الملكية ا، ارية فقطعلى العالمات التج

بحيث لم يذكر سوى العالمات التجارية، كما أن الهدف من النص هو ، جاء واضحاً )ا( الفقرة

دون غيرها من ) Cybersquatting(من القرصنة االلكترونية  فقط حماية العالمات التجارية

  .عناصر الملكية الفكرية

ن القرارات التي صدرت من لجان تسوية المنازعات أ اءفي حين يرى فريق آخر من الفقه

 النطاق،يشمل النزعات بين أسماء ، بحيث العنصرلتطبيق هذا  المعتمدة تبنت تفسير موسعاً

  ٢٢٥.وغيرها التجارية،و األسماء أ ،المشاهيرعناصر الملكية الفكرية كأسماء و

بتحويل اسم النطاق ) الويبو(ظمة قامت لجنة تسوية المنازعات التابع لمن ؛وتأيداً للرأي األخير
                                                 

             :التالي عانظرا لموقالنزاع،  المزيد من المعلومات حول هذ ٢٢٣ 
      http://www.disputes.org/decisions/0104.htm  Visited on 22-9-2008    

224 http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/d2009-0911.html  Visited on 18-10-
2008 

، حماية العالمات التجارية عبر االنترنت في عالقتها شريف غنام: لمزيد من التفاصيل حول هذا الرأي الفقهي، انظر  ٢٢٥
   ٢١٨) ٢٠٠٣القاهرة:دار النهضة العربية1 ( بالعنوان االلكتروني
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إليها، ) juliaroberts.com) (جوليا روبيرتس(الذي استخدم اسم الممثلة األمريكية المشهورة 

 اًبمثابة عالمة تجارية تمثلها، و استخدامه يشكل تعدي ةحيث اعتبرت االسم الشخصي للممثل

   ٢٢٦.هعلي

ن العالمة التجارية مسجلة كشرط هل يشترط أن تكو: هو ،آخر تساؤالً العنصرويثير هذا 

   أم ال ؟؟ للخضوع للسياسة الموحدة 

مفادها، بأنه ، توافقت آراء الفقهاء، وأيدتهم في ذلك قرارات صدرت عن لجان تسوية المنازعات

ن إال يشترط أن تكون العالمة التجارية مسجلة كشرط للخضوع لقواعد السياسة الموحدة، حيث 

لو لم تكن  ىتتكسبه الحقوق عليها ح ،فترة طويلة ومستقرة من الزمن للعالمة المشتكياستخدام 

  ٢٢٧.مسجلة

بتحويـل اسـم النطـاق     )الويبـو (قامت لجنة تسوية المنازعات التـابع لمنظمـة   ؛ لذلك اًوتأيد

)jeannettewinterson.com( ،استخدم اسم الكاتبة البريطانيـة  الذي )JeannetteWinterson ( 

في العالمة التجارية أن  بالمادة الرابعة من السياسة الموحدة ال تتطل لصاحبته، حيث أشارت أن

  ٢٢٨.تكون مسجلة

مفاد : من تسجيله ةأو أي مصلحة مشروع، هالحق في كال يمل ن مسجل اسم النطاقبأإثبات  -ب

أو مصلحة شرعية في ، مسجل اسم النطاق ليس له حقأن أن على المشتكي إثبات  ،العنصرهذا 

لذا تتطلب قواعد السياسة الموحدة من المشتكي بيان لماذا يجب  ؛لنطاق محل النزاعاستخدام اسم ا

                                                 
  :زيارة الرابط التاليالفقهي، يرجى  لمزيد من التفاصيل حول هذا الرأي  ٢٢٦

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0210.html  Visited on 14-11-
2008 
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 ٢٥) ٢٠٠٦( ، المفهوم والنظام القانوني) االنترنت( أسماء النطاق على الشبكة العالمية للمعلوماتية  عدنان سرحان،  ٢٢٨ 
  ٤١والقانون ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة  مجلة الشريعة
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 التسويةفي هذا االسم، وتتمتع هيئة  ةاعتبار مسجل اسم النطاق ليس له حق آو مصلحة مشروع

بحرية تقدير مدى توافر هذا الحق أو المصلحة المشروعة، فمجرد عرض اسم النطاق للبيع أو 

اسم النطاق  ستخدامافي  مشروعة أو مصلحة، عدم وجود حقعلى  جوهرياً دليالًيعتبر  ،التحويل

العديد من لجان تسوية المنازعات المعتمدة من  ه، وهذا ما توافقت عليهالمتنازع علي

  ٢٢٩).االيكان(

 )R&S technologies(وشركة ، )Vaper Blast Manufacturing(ففي النزاع بين شركة 

اعتبرت الهيئة أن قيام المشتكى  ٢٣٠،)NAF(لمركز  ةمنازعات تابعالذي نظرته لجنة تسوية 

ن المسجل لم يكن بأمقابل مبلغ من المال دليل  ،هبإعالم المشتكي نيته تحويل اسم النطاق إلي هعلي

كما أن اغلب لجان تسوية المنازعات وجدت  ٢٣١في اسم النطاق، ةأو مصلحة مشروع ،له حق

و أ ،، هو دليل على عدم توافر الحقستعمالهاعدم أو  تسجيل اسم النطاق باسم مجهول أن

  ٢٣٢.مسجللدى الالمصلحة المشروعة 

الـذي   ،)VMH Enterprises, Inc(وشـركة  ، )Ziegenfelder. Co( ةي نزاع بين شـرك فف

 ، وجدت الهيئة أن المسجل فشل في تقـديم )الويبو(نظرته لجنة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة 

، وبالتالي لم يكن له حـق  به منتجات أو خدمات تتعلق المسجل بأي سم النطاقا دليل على ارتباط

تسوية المنازعـات   لجانأن  هذا باإلضافة إلى ٢٣٣في اسم النطاق المسجل،ة أو مصلحة مشروع

                                                 
229 Michael Froomkin, Icann "uniform dispute resolution policy"- causes and (partial) cures 
(2002) 67 Brooklyn law review 641  

. ١٩٩٩-١٢-١بتاريخ  )االيكان(شير إلى منتدى التحكيم الوطني الخاص بحل النزاعات ، والمعتمد من قبل منظمة ن  ٢٣٠
  .٨٥مشار اليه أدناه عند الحديث عن إجراءات تقديم الشكوى في هذا المبحث من الدراسة ص

  :لمزيد من التفاصيل حول هذا النزاع، يرجى زيارة الرابط التالي  ٢٣١
http://www.arbforum.com/domains/decisions/96577.htm  Visited on 16-1-2009 
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  = :حول هذا النزاع، يرجى زيارة الرابط التاليلمزيد من التفاصيل   ٢٣٣
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        تـاريخ المسـجل السـيئ   ك التي تؤيد توافر هذا العنصـر،  تبعض المؤشرا تأخذ بعين االعتبار

 علـى  ةمشتكين مختلفين، فهي قرين د رفعت ضده العديد من الشكاوى منق ت، فإذا كان)سوابقه(

هذا فيما يتعلق بالمشتكي مالك العالمة التجاريـة،   ٢٣٤.النطاقعدم شرعية التسجيل المتعلق باسم 

 مشـروعة  المسجل فإنه يستطيع دحض هذه القرينة بإثبات أن له حق ومصلحة هأما المشتكى علي

أن علـى   ٢٣٥وحدةالممن السياسة ) ج(حددت المادة الرابعة الفقرة  اسم النطاق، حيث تسجيل في

أن له إلقناع الهيئة ب ؛حصروبدون  ،إثبات توافر إحدى الحاالت المذكورة في هذه الفقرةً، المسجل

من السياسة الموحـدة  ) ج(والحاالت التي نصت علبها القفرة . أن استعماله لالسم شرعي، وحق

أنه وقبل إقامـة أي نـزاع حـول اسـم      ،)المشتكى عليه(النطاق  أن يثبت مسجل اسم) ١: (هي

 ؛سـتخدام الاتدل على التجهيز لهـذا   تالنطاق، قد استخدمه بالفعل أو برهن على أنة قام بإجراءا

أن يثبت مسجل اسم النطـاق أنـه   ) ٢(االلكتروني؛  هوذلك لعرض منتجاته وخدماته على موقع

ـ ) ٣( .هق المتنازع عليمعروف من قبل المستخدمين باسم النطا ن أأن يثبت مسجل اسم النطاق، ب

، والذي ال يهدف لتحقيـق  مشروعاً عن طريق استغالل اسم النطاق استغالالً ةله مصلحة مشروع

 ةضرار بسـمع وليس لدية النية لإل ،الربطح عن طريق تحويل العمالء لموقعه بإحدى وسائل بالر

                                                                                                                                      
= http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0039.html  Visited on 26-2-2009 
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حقوق أو كيفية إثبات ال :من السياسة الموحدة لسوية منازعات أسماء النطاق على ما يلي) ج( ةنصت المادة الرابعة الفقر  ٢٣٥
مـن   ٥الفقرة عند تلقي شكوى، يجب أن تشير إلى .ىإحدى الشكاوالمصالح المشروعة الخاصة بك في اسم النطاق ردا على 

أي ظرف من الظروف التالية، على . الخاص بك قواعد الئحة اإلجراءات فيما يخص تحديد الطريقة التي ينبغي بها إعداد الرد
وجه الخصوص ولكن بال حصر، إذا وجد من قبل اللجنة أنها تستند على أساس تقييم جميع األدلة المقدمة، ستثبت الحقـوق أو  

قبل تقديم أي إشعار لك بشأن النزاع، اسـتخدامك،  ) ii():1)(أ(٤الفقرة الخاصة بك السم النطاق ألغراض  المصالح المشروعة
أنك تعتبر ) 2(أو التحضير الستخدام اسم النطاق أو اسم مماثل السم النطاق فيما يتعلق بحسن نية تقديم السلع أو الخدمات؛ أو 

السم النطاق، وحتى لو لم تحصل علـى أي حقـوق فـي    معروفًا ) منظمة أخرى أيأو بكونك  التجارية،أو  الفردية،بصفتك (
تقوم باستخدام مشروع غير تجاري أو عادل السم النطـاق، بـدون نيـة تحقيـق      أنك) 3(عالمة تجارية أو عالمة خدمة؛ أو 
  . لتشويه العالمة التجارية أو عالمة الخدمة موضع النقاش أو مكاسب تجارية لتضليل المستهلكين 
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  ٢٣٦.لعالقةأو عالمة الخدمة ذات ا ،العالمة التجارية

من أصعب  العنصريعتبر هذا : أو استعماله بسوء نية تسجيله،تم  ن اسم النطاقأإثبات  -ج

 سجل،ن اسم النطاق قد بأ تسوية النزاع، حيث يطلب من المشتكي أن يثبت لهيئة إثباتاًالعناصر 

وللتخفيف من صعوبة  ٢٣٧،رض الواقعأبسوء نية، وهذا أمر صعب إثباته على  هوتم استعمال

حاالت، إذا  أربع ٢٣٨من السياسة الموحدة) ب(أوردت المادة الرابعة الفقرة  ،العنصرثبات هذا إ

هذه الحاالت جاءت على  .اسم النطاق إحداها تعتبر دليل على سوء النية في تسجيل تتوافر

تقدير توافر  يو بالتالي تتمتع لجنة التسوية بسلطة تقديرية ف ـ، ال الحصرـ سبيل المثال 

إثبات توافر  عاتق المشتكيتدل على سوء نية مسجل اسم النطاق، ويقع على  ىأخرحاالت 

   ٢٤٠:هذه الحاالت هي ٢٣٩،ةإحدى هذه الحاالت، فال يشترط توافر هذه الحاالت مجتمع

أو التحويل  ،اإليجارأو  ،البيعإذا كانت الظروف تدل على أن اسم النطاق تم تسجيله بغرض ) ١(

                                                 
  :يل حول هذه الشروط يرجى زيارة الرابط التاليلمزيد من التفاص  ٢٣٦

http://arbiter.wipo.int/domains/guide/index.html#a  Visited on 18-3-2008 
237Dykas Shaver&Nipper.LLP,Make room for trademark: what you should know about the new 
global domain names (2010) 53 FEB Advocate Journal 29 

دليـل التسـجيِل   .)ب(: من السياسة الموحدة لسوية منازعات أسماء النطاق على ما يلي )ب( ةالفقر نصت المادة الرابعة  ٢٣٨
، ستعتبر الظروف التالية، على وجه الخصوص ولكن بال حصـر، إذا  )iii)(أ(٤الفقرة استنادا إلى  .واالستعماِل عن سوء نية

الظروف التي تشير إلى أنك قد قمت بتسـجيل أو  ) 1:(للتسجيل واستعمال اسم نطاق عن سوء نية وجدت من قبل اللجنة، دليالً
جير، أو نقل تسجيل اسم النطاق إلى مقدم الشكوى الذي يعـد صـاحب العالمـة    اكتساب اسم النطاق أساسا لغرض البيع والتأ

التجارية أو عالمة الخدمة أو إلى أحد منافسي مقدم الشكوى هذا مقابل تعويض مالي ذي قيمة كبيـرة زيـادة عـن التكـاليف     
لمنع مالك العالمة التجارية أو عالمة أنك قد سجلت اسم النطاق ) 2(الموثقة الخاصة بك والتي ترتبط مباشرةً باسم النطاق؛ أو 

أنك قد سجلت اسـم  ) 3(الخدمة من استخدام العالمة في اسم نطاق مماثل، شريطة تورطك في مثل هذا النمط من السلوك، أو 
عن طريق استخدام اسم النطاق، قد حاولت عمدا جذب مسـتخدمي  ) 4(النطاق أساسا بغرض تعطيل أعمال أحد المنافسين؛ أو 

اإلنترنت، لتحقيق مكاسب تجارية، عن طريـق خلـق احتمـال    ترنت لموقع الويب الخاص بك أو غيرها من المواقع على اإلن
الخلط مع عالمة مقدم الشكوى فيما يخص المصدر، أو الرعاية، أو االرتباط، أو تأييد من موقعك على الويب أو عنوانـك أو  

  .لويب أو عنوانكالموافقة من قبل منتج خاص بك أو خدمة على موقع ا
دار النهضة العربية، : القاهرة(  حماية العالمات التجارية عبر االنترنت في عالقتها بالعنوان االلكترونيشريف غنام،  - ٢٣٩

٢٢٩) ٢٠٠٣  
  :لمزيد من التفاصيل حول هذه الحاالت، يرجى زيارة الرابط التالي  ٢٤٠

http://arbiter.wipo.int/domains/guide/index.html#a  Visited on 18-4-2009 
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   .التجارية، مقابل ثمن مرتفع يتجاوز نفقات التسجيل إلى المشتكي مالك العالمة

 تسجيلها،أو عالمة الخدمة من  التجارية،إذا تم تسجيل اسم النطاق لمنع مالك العالمة ) ٢(

  .واستعمالها كاسم نطاق على االنترنت

  . هو تعطيل عمل المنافس النطاق،إذا كان الهدف الرئيسي من تسجيل اسم ) ٣(

جل الربح لموقع أمن تسجيل اسم النطاق هو تحويل مستخدمي الشبكة من  إذا كان الهدف) ٤(

جمهور  ىما يؤدي إلى احتمالية االلتباس لد؛ المسجل أو إلى أي موقع آخر على الشبكة

أو أن هناك  ،لهذا الموقع مع عالمة المنافس، بحيث يعتقدون أن المشتكي راعياً نالمستخدمي

  .ومالك العالمة التجارية شراكة أو عالقة تربط بين المسجل

في نزاع عرض  ،)الويبو(لمنظمة  ةتابعال المنازعاتوجدت لجنة تسوية ؛ وتطبيقاً لهذه الحاالت 

والسيد  ،).World Wrestling Federation Entertainment Inc(عليها بين شركة 

)Michael Bosman( ،طلب المسجل  بان)Michael Bosman ( من الشركة المشتكية

)World Wrestling ( مقابل تنازل ، اسم النطاقمبلغاً من المال يزيد على نفقات تسجيل

وفي  ٢٤١.يعتبر دليالً كافياً على استعمال اسم النطاق بسوء نية النطاق عن اسم ،المشتكى عليه

 Quantum(، بين شركة )NAF(لهيئة  ةتابع خر نظرته لجنة تسوية منازعاتآنزاع 

Instruments, Inc( ،د والسي)Tim Dodge( المسجل  قيام أن، وجدت اللجنة)Tim 

Dodge(،  أدى إلى لديها، ةعمل مستغالً، ةمشتكيلل العالمة التجاريةيشابه بتسجيل اسم نطاق 

وسمعة  ةوبصور ،بالشركة المشتكية ماليةو إلحاق أضراراً  ؛لدى المستخدمين لتباسا حدوث

                                                 
 :لمزيد من التفاصيل حول هذا النزاع ، يرجى زيارة الرابط التالي  ٢٤١

http://www.jolt.unc.edu/vol1/wwf.htm  Visited on 18-5-2008 
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  ٢٤٢.ديةل سوء النية توافر بالتاليعالمتها التجارية، 

وعلى نحو واضح  ،فيهشكل ال لبس بفي مجمل األمر، تتطلب السياسة الموحدة إثبات سوء النية 

، كون السياسة )المشتكى عليه( المسجل ةوصارم، وال يكفي الشك، حيث أن الشك يفسر لمصلح

  .النطاقالموحدة جاءت لتسوية حاالت التسجيل غير المشروع ألسماء 

االلتباس في  اعتبرت قواعد السياسة الموحدة دفق ٢٤٣،ارية المشهورةخصوص العالمات التجأما ب 

ن شهرة العالمة التجارية تدخل ضمن حسابات لجنة تسوية إحيث  ٢٤٤،مثل هذه الحالة مفترضاً

  .المنازعات عند التحري عن سوء النية

  

اإلجراءات  الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق ةبينت السياس :إجراءات تقديم الشكوى: ثانياُ

حد مراكز أ اختيارإتباعها في تقديم شكواه، إذ على المشتكي بدايتاً  يتوجب على المشتكي التي

مراكز معتمدة  أربعةلتقديم شكواه إليها، وهناك ) االيكان( هيئة تسوية المنازعات المعتمدة من قبل

وحدة المعتمدة من قبل الشكاوى، حيث تطبق هذه المراكز قواعد السياسة الم هذه تنظر في حالياً

خاصة بكل  ةعلى النزاع المعروض أمامها، كما أن هذه المراكز تطبق قواعد تكميلي )االيكان(

وقواعد السياسة ، ة، دون أن يكون هناك تعارض بين هذه القواعد التكميليةمركز على حد

                                                 
   :لمزيد من التفاصيل حول هذا النزاع ، يرجى زيارة الرابط التالي  ٢٤٢

= http://www.adrforum.com/domains/decisions/96499.htm   Visited on 19-2-2009 
أو مزيج مما ذكر، تعمل على خلق صوره في  كلماتيم مميز أو إشارة أو رمز أو العالمة التجارية المشهورة هي تصم  ٢٤٣

ومع مرور الزمن، هذه الصورة للعالمة تحصل على مصداقية . ذهن المستهلك لتعريف منتج أو خدمة وتمييزها عن مثيالتها
مات التجارية المشهورة انظر حول العال للمزيد من التفاصي. ورضى المستهلك من حيث الجودة أو مستوى الخدمة العالي

            http://www.businessdictionary.com/definition/brand.html                                                                :الموقع االلكتروني األتي
                                                                      

، المفهوم والنظام القانوني ، مجلة الشريعة ) االنترنت( أسماء النطاق على الشبكة العالمية للمعلوماتية  عدنان سرحان، ٢٤٤
  ٤٤ ص ، ٢٠٠٦،  الغدد الخامس والعشرونوالقانون ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، 
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  :هذه المراكز هي ٢٤٥.الموحدة

وتم اعتماده  ٢٤٦،)WIPO(المية للملكية الفكرية والتحكيم التابع للمنظمة الع ةمركز الوساط) ١(  

  .١٩٩٩-١٢- ١ خبتاري

   .١٩٩٩-١٢-١وتم اعتماده بتاريخ  ٢٤٧،)NAF(منتدى التحكيم الوطني ) ٢( 

  .٢٠٠٠-٥-٢٢وتم اعتماده بتاريخ  ٢٤٨،)CPR(المنازعات  الدولي لتسويةمعهد ال )٣( 

وتم اعتماده  ،٢٤٩)ADNDRC(منازعات أسماء النطاق  لتسويةلمركز اآلسيوي ا) ٤( 

  .٢٠٠١-١٢-٣بتاريخ

  :هي ،العالموالغاية من تعدد مراكز تسوية منازعات أسماء النطاق حول 

 ختيارالايكون  ختيار المركز الذي يناسبهم، وغالباًإلوترك األمر لهم  ،للمتنازعين الًتسهي •

المركزسمعة  ىعل بناء.   

 .إجراءات التسويةرسوم  خفاضنوا التسوية،هيئة  حترافيةوا، تتسوية المنازعا ةسرع •

أكثر المراكز ) WIPO(والتحكيم التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية  ةويعد مركز الوساط 

   ٢٥٠).NAF(يليه منتدى التحكيم الوطني  ،للمنازعات تسوية

يجب تضمين الشكوى عدة بيانات تتطلبها السياسة الموحدة،  ،مركز التحكيم المشتكي بعد اختيار

                                                 
  :لمزيد من التفاصيل حول هذا المراكز، يرجى زيارة الرابط التالي  ٢٤٥

http://www.internic.net/faqs/udrp.html  Visited on 22-8-2008 
  :لمزيد من التفاصيل حول هذا المركز، يرجى زيارة الرابط التالي  ٢٤٦

http://www.wipo.int/amc/en/index.html  Visited on  21-2-2010 
  :لمزيد من التفاصيل حول هذا المركز، يرجى زيارة الرابط التالي  ٢٤٧

http://www.adrforum.com/main.aspx?itemID=5&hideBar=False&navID=55&news=3 Visited on 22-8-2009 
  :لمزيد من التفاصيل حول هذا المركز، يرجى زيارة الرابط التالي  ٢٤٨

http://www.cpradr.org/ Visited on 21-2-2010 
  :د من التفاصيل حول هذا المركز، يرجى زيارة الرابط التاليلمزي  ٢٤٩

http://www.adndrc.org/index.html Visited on 21-2-2010 
  :لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الرابط التالي  ٢٥٠

http://www.inta.org/downloads/tap_udrp_1paper2002.pdf  , Visited on 18-10-2008 
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  :يجب أن تتضمن الشكوى البيانات التالية حيث

 ،)االلكتروني بريده عنوانو ،عنوانهو ،اسمه الشخصي(بيانات شخصية عن المشتكي  -١

  .وغيرها من األمور

 .دعائهإأو عالمة الخدمة المعتدى عليها حسب  ،التجاريةأدلة تدعم ملكية المشتكي للعالمة  -٢

أو لجنة  واحد،محكم  :منمكونة  المنازعات، ةتسوين لجنة ليبيان رغبة المشتكي في تعي -٣

 .تسوية ثالثية التشكيل

 عنوان، وعنوانه، واسمه(المسجل السم النطاق ه البيانات الشخصية المتعلقة بالمشتكى علي -٤

 .إن أمكن)  االلكترونيبريده 

 .تحديد اسم النطاق محل النزاع -٥

معتدى عليها، مع بيان البضائع أو الخدمات التي بيان العالمة التجارية أو عالمة الخدمة ال -٦

 .العالمةتمثلها 

 ،بيان األسس التي بنيت عليها الشكوى، من حيث خضوع النزاع لقواعد السياسة الموحدة -٧

، وإثبات أو يشابهها أن اسم النطاق المعتدي يطابق عالمته التجارية الخاصة به يبإثبات المشتك

 أن اسم النطاقة من تسجيله، ومصلحة مشروع ةأو أي، الحق فيه كأن مسجل اسم النطاق ال يمل

  ٢٥١.نية أو استعماله بسوء  هتم تسجيل
  

  

بعد تقديم الشكوى، تقوم لجنة تسوية المنازعات التي وقع عليها  :عليهخطار المشتكى أ: ثالثاً

يتم ، حيث )UDRP(االختيار بفحص الشكوى والتأكد من موافقتها لقواعد السياسة الموحدة 

وذلك خالل ثالثة أيام بعد تسديد ، هنسخة عن الشكوى إلى المشتكى عليإرسال تبليغ يتضمن 
                                                 

  :للمزيد من التفاصيل حول هذه البيانات، يرجى زيارة الرابط التالي  ٢٥١
http://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm#3bxiii   Visited on 22-2-2009 



 

 

 

88

 

  .الرسوم

بطبيعة هذا  هإذا كان هناك نقص في الشكوى، يقوم المركز بإبالغ المشتكي والمشتكى علي

عن  متنازالً اعتبارهتحت طائلة  لتالفي النقص ؛النقص، حيث يتم منح المشتكي خمسة أيام

بعد ذلك يقوم المركز بتبليغ كل من  ،التصحيح خالل المدة المذكورة إجراء في حال عدم، كواهش

 هيئة كذلكو، العالقة يمكتب تسجيل أسماء النطاق المعتمد ذو، هالمشتكى عليوالمشتكي، 

   ٢٥٢).االيكان(

يع الوثائق جوابية، مرفق معها جم ةتزم المشتكى عليه بتقديم الئحيل :الجوابية ةالالئح: رابعاً

ن يوما من تاريخ بدء اإلجراء، ويجب أن تتضمن يواألدلة التي تدعم دفاعه، خالل مدة عشر

حول االدعاءات التي وردت في شكوى المشتكي، مع  هع المشتكى علياالجوابية دف ةالالئح

، كما ستعمالهاوجميع الحجج الداحضة والداعمة لشرعية تسجيل اسم النطاق  ةتضمين الالئح

، وإذا لم )ثالثيةأو فردية، (أن يبدي المشتكي عليه موقفه من تشكيل لجنة تسوية المنازعات يجب 

ن الهيئة تقضي في النزاع وفق إبتقديم الئحة جوابية ولم يتقدم بعذر مقبول، ف هيقم المشتكى علي

  ٢٥٣.المشتكي دعوىما ورد من طلبات في 
  

، ـ   المشار إليها أعـاله ـ صحة اإلجراءات   بعد التأكد من :نظر النزاع وإصدار الحكم: خامساً

المستندات واألدلة المقدمة من قبل  اعتماداً على، مهاتفصل لجنة التسوية في النزاع المعروض أما

من القواعد أو المبادئ القانونية التـي   أي إلى ضافةإا لقواعد السياسة الموحدة، الخصوم، واستناد

قرار لجنة تسوية المنازعات خالل مدة أربعة عشر يوما  ويصدر. يمكن تطبيقها على هذا النزاع

                                                 
  :لمزيد من التفاصيل حول هذا اإلخطار، يرجى زيارة الرابط التالي  ٢٥٢

http://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm#3bxiii   Visited on 13-2-2009 
253 Elizabeth Woodard, The Udrp,Adr,and arbitration: using proven solutions to address perceived 
problems with the udrp (2009) 19 Fordham intellectual property, media and entertainment law 
journal 1189 
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من تاريخ بدء إجراءات النظر في الشكوى، في األحوال العادية وغياب الظروف االستثنائية، مع 

، الجهـة المخولـة   )لاليكـان (لتابع المنازعات ا تسويةإرسال نسخة عن القرار إلى مكتب خدمة 

ثالثية التشكيل، يجـب أن يكـون    هيئة نع دور القراروفي حالة ص ،ين اللجنةتع نع والمسئولة

مع بيان أسـماء الهيئـة    ومسبباً كما يجب صدور القرار مكتوباً بأغلبية أصوات أعضاء الهيئة،

  ٢٥٤.الحاكمة

تقتصـر علـى ثالثـة     )االيكان(تسوية المنازعات المعتمدة من  هيئاتوالقرارات الصادرة عن 

  : أحكام، هي

  .هإليوإصدار قرار بنقل اسم النطاق محل النزاع  ح المشتكي،لالحكم لصا •

 .وشطبه ح المشتكي، وإصدار قرار بإلغاء اسم النطاق محل النزاعلالحكم لصا  •

مسجل اسم النطاق محل النزاع، إذا وجد أن المسـجل لـه    هأو الحكم لصالح المشتكى علي •

أن الشـكوى   ئـة الهيوإذا وجدت  ٢٥٥،وكان استعماله لالسم شرعياً ،الحق في اسم النطاق

والجدير بالذكر، أن الهيئة ال  ٢٥٦.الشكوىورد  كانت كيدية يجب التصريح بذلك في القرار

ن إطراف بالتعويض عن األضرار التي لحقت بالطرف اآلخـر، حيـث   حد األأتملك إلزام 

، وال يدخل ضمن اختصـاص  التعويض يدخل ضمن اختصاص المحاكم العادية المختصة

  ٢٥٧.هذه الهيئات

  

                                                 
  :الرابط التاليلمزيد من التفاصيل ، يرجى زيارة   ٢٥٤

http://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm#3bxiii   Visited on 22-3-2008 
  :لمزيد من التفاصيل حول هذه األحكام، يرجى زيارة الرابط التالي  ٢٥٥

http://arbiter.wipo.int/domains/guide/index.html#a  Visited on 23-4-2008 
256 http://arbiter.wipo.int/domains/guide/index.html#a Visited on 22-3-2009 

القاهرة : دار النهضة العربية ١( حماية العالمات التجارية عبر االنترنت في عالقتها بالعنوان االلكترونيشريف غنام،  ٢٥٧ 
٢٤١) ٢٠٠٣  
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قواعـد   وفق أسماء النطاق والعالمات التجارية نازعاتم تسويةآليات إجراءات و ستعراضبعد ا

يجب التساؤل عن بعض األمور التي قد تثور أثناء نظر النـزاع أمـام هيئـة    الموحدة،  ياسةسال

هل يجوز تغيير مكتـب التسـجيل   وهل يجوز نقل اسم النطاق أثناء نظر النزاع؟  :التسوية منها

ووقف ، الهيئةقبل صدور قرار  ،ودياً تسويته؟ هل يجوز لطرفي النزاع )االيكان(بل المعتمد من ق

  ؟ هيئة التسويةمدى إلزامية القرار الصادر عن ما  وأخيراً .؟اإلجراء اإلداري

فيما يتعلق بالسؤال األول، األصل أنه ال يجوز للمشتكى عليه نقل اسم النطاق محل النزاع 

عدم نقل االسم مدة خمسة عشر يوما بعد  هنزاع، كما يجب عليأثناء نظر الفي خر آلشخص 

في ، اسم النطاق محل النزاع لشخص آخر نقل للمشتكى عليه زوال يجو. انتهاء اإلجراء اإلداري

حالة ررفع دعوى أمام محكمة ب، وقام هيئة التسوية نحد األطراف القرار الصادر عأ فض

، حيث يمكن نقل اسم النطاق إلى على هذه القاعدة استثناء وهناك ٢٥٨.أو هيئة تحكيم، ختصةم

 )الذي تم نقل اسم النطاق إليه( النزاع في حال تعهد هذا الشخص نظرأثناء في شخص أخر 

  ٢٥٩.مهما كان ذلك القرار التسويةأو هيئة  ،بالخضوع للقرار الذي سيصدر عن المحكمة ،خطياً

 ،تغير مكتب التسجيل المعتمد أثناء نظر النزاع فيما يتعلق بالسؤال الثاني، ال يجوز للمشتكى عليه

، إال أنه يجوز تغير مكتب التسجيل المعتمد مدة خمسة عشر يوماًل بعد انتهاء اإلجراء اإلداري أو

ن تغير مكتب التسجيل لن ذلك أل؛ وتسويةو هيئة أ ،أثناء نظر النزاع من قبل محكمة مختصة

ن المكاتب المعتمدة تلتزم بسياسة القواعد أل ؛مةيؤثر في خضوع اسم النطاق إلجراءات المحاك

ال صدوره من قبل المحكمة ، وبالتالي االلتزام بتنفيذ القرار في ح)االيكان(الموحدة المعتمدة من 

  ٢٦٠.التسويةأو هيئة ، المختصة

                                                 
258 http://www.chillingeffects.org/udrp/faq.cgi#QID72 Visited on 22-3-2008  
259 http://www.auda.org.au/pdf/drwg-audrp-draft.pdf Visited on 22-3-2008   

  = :لمزيد من التفاصيل ، انظر  ٢٦٠
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هيئة فيما يتعلق بالسؤال الثالث، إذا توصل أطراف النزاع إلى تسوية قبل صدور قرار من 

داري، و إذا أصبح ليس من أن تقرر وقف اإلجراء اإل الهيئةي تنظر النزاع، فعلى الت التسوية

 الهيئةمن  ربل صدور قراقأو هناك استحالة نظر النزاع ألي سبب من األسباب ، الضروري

  ٢٦١.أن تقرر وقف اإلجراء اإلداريهذه الهيئة التي تنظر النزاع، فعلى 

إن القرار ف، وتنفيذه هيئة التسوية التي تنظر النزاعدر عن أخيراً، فيما يتعلق بإلزامية القرار الصا

طراف، إذ يجوز ألحد األطراف إقامة دعوى أمام في النزاع، غير ملزم لأل الهيئةالصادر عن 

، وهذا هو الغالب، يقوم مكتب الهيئة إذا ارتضى أطراف النزاع بقرار أماأحد المحاكم المختصة، 

م من تاريخ بعد عشرة أيا الهيئةلنطاق محل النزاع، بتنفيذ قرار التسجيل الذي قام بتسجيل اسم ا

 ى، أما إذا تلق)لاليكان(المنازعات التابع  تسويةمرسلة من مكتب خدمات تبلغه نسخة عن القرار، 

نسخ عن  ـ  المذكورةـ حد أطراف النزاع خالل مدة عشرة أيام أمكتب التسجيل المعني من 

حد األطراف قام أى موسومة بخاتم رسمي أو غيرها، تفيد بأن الئحة دعو :مثل ،وثائق رسمية

عندها يقوم مكتب التسجيل بوقف جميع ، حد المحاكم المختصةأرفع دعوى قانونية أمام ب

  ٢٦٢.المحكمةحين البت بالنزاع أمام تلك إلى ) ، اإللغاء أو الشطب النقل( اإلجراءات

عات أسماء النطاق، وبالرغم منازلتسوية  )انااليك(ن سياسة إف التسوية هيئةأما عن حجية قرار 

من أنها جعلت من إجراءات التسوية اإلدارية إلزامية، غير أنها في الوقت نفسه قد أنقصت من 

على  لن قرار التسوية ال يشكإقيمتها عندما لم تعترف لها بقوة الشيء المقضي به، ولهذا ف

من قبل  فيه ضائية قابل إلعادة النظرق ه، فهو قرار من طبيعة شبنهائياً اإلطالق قراراً

                                                                                                                                      
= http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm   Visited on 23-5-2009 

  :، انظرلمزيد من التفاصيل  ٢٦١
http://arbiter.wipo.int/domains/guide/index.html#a  Visited on 22-3-2009 

   :التالي لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الرابط  ٢٦٢
http://arbiter.wipo.int/domains/guide/index.html#a  Visited on 26-3-2009 
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مام المرجع أحيث يستطيع مالك العالمة التجارية المسجلة رفع دعوى قضائية  ٢٦٣.القضاء

  ٢٦٤الوطنيالقضائي 

، )UDRP(لتسوية المنازعات  ةالمنازعات وفق السياسة الموحد تسويةآلية  يعد بيانبين لنا ويت

في هذا المجال، وتم تبنيها من  ةفعالية كبير تثبتأو، العديد من المنازعات تسويةنجحت في  أنها

 ،ال تحمل صفة إلزامية ـ أعالهكما بينا ـ إال أنها ، وكثير من النطاقات الوطنيةالهيئات الدولية 

   .أمام القضاءالتسوية فراد الطعن بقرارات هيئات حيث يمكن لأل

إذا لم يرتضوا  أمام القضاء، خصوم إلقامة الدعاوى القانونيةال أمام وحيث أن الطريق مفتوح

العالمات التجارية  تتسوية منازعا سنتحدث في المبحث القادم عنبالتالي  قرار هيئة التسوية، 

 انظر ؛وكذلك دور القضاء األمريكي في هذا المجال ،عن طريق القضاء الوطني وأسماء النطاق

عند ظهور هذا النوع من مامه، المتاحة أ للدور الرائد لهذا القضاء في تطويع القواعد العامة

المنازعات، وإرساء مبادئ وقواعد تم تبنيها الحقا ضمن تشريع لمحاربة القرصنة االلكترونية 

  . على شبكة االنترنت

  

                                                 
مجلة  ٢٥ )٢٠٠٦( ، المفهوم والنظام القانوني) االنترنت( أسماء النطاق على الشبكة العالمية للمعلوماتية  عدنان سرحان، ٢٦٣

  ٤١الشريعة والقانون ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
264http://arbiter.wipo.int/domains/guide/index.html#a Visited on 22-3-2009  
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  المبحث الثالث

عن طريق القضاء  وأسماء النطاق العالمات التجارية تتسوية منازعا 
  الوطني

  

 االنترنت في األراضي الفلسطينية، على شبكة عليها التعديتم  التيمالك العالمة التجارية ل

في ظل غياب قانون فلسطيني  ،لحمايتها دعاوى قضائية عامةاللجوء للقضاء الفلسطيني إلقامة 

وهذه الدعاوى . خاص يحمي العالمات التجارية من القرصنة االلكترونية على شبكة االنترنت،

 إذ يمكن ،واحد وإنما تستند إلى أسس قانونية مختلف ال تستند إلى أساس قانوني ،العامة القضائية

 ةللمسؤولي ةقي القوانين الناظم تالتي ورد قانونيةالقواعد ال على بعض في إقامتها، االستناد

الساري في الضفة  )١٩٥٢(ة لسن) ٣٣(العالمات التجارية األردني رقم  وقانون ،التقصرية

تسوية منازعات العالمات تعالج مسالة  ين لمويجب اإلشارة إلى أن هذه القوان ٢٦٥.الغربية

بشكل مباشر، إنما يمكن تطويع وتكييف هذه القواعد  التجارية وأسماء النطاق على شبكة االنترنت

   .لتسوية هذه المنازعات

أن العالمات التجارية المشمولة بهذه الدعاوى هي العالمات التجارية غير  إلىيجب اإلشارة و

ن إأو ضمن النطاق الوطني الفلسطيني، حيث ، بشكلها التقليديأكانت واء س في فلسطين المسجلة

وبإمكان مالكها إقامة الدعاوى المدنية  ٢٦٦العالمات التجارية المسجلة محمية بحكم القانون،

  . والجزائية لرد االعتداء

عن طريق تسجيل اسم نطاق  يمكن لمالك العالمة التجارية المعتدى عليها بناء على ذلك،و

                                                 
  ٢٤٣ ة، صفح١١١٠ د، العد١٩٥٢-٦-١بتاريخ  ،الرسمية، منشور في الجريدة ٣٣رقم قانون العالمات التجارية   ٢٦٥
  .  ١٩٣٨لسنه  ٣٥وكذلك قانون العالمات التجارية الفلسطيني رقم  ،١٩٥٢لسنه  ٣٣رقم قانون العالمات التجارية  ٢٦٦
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ودعوى  ،دعوى تقليد العالمة التجارية: يفي فلسطين إقامة عدة دعاوى، وه يطابقهاأو  يشابهها

 ةالقواعد العامة في المسؤولي بعض تستند على ىالمنافسة غير المشروعة، وهذه الدعاو

 الذي اسم النطاق) شطب(العالمة التجارية إقامة دعوى ترقين  مالككما بإمكان  ٢٦٧.ةالتقصيري

قانون العالمات التجارية األردني رقم  إلى استناداً ،مة تجارية مسجلة في الخارجيحوي عال

  . الساري في الضفة الغربية )١٩٥٢(ة لسن) ٣٣(

 ىيتعلق بهذه الـدعاو  ،يشير الواقع العملي إلى أنه لم يتم عرض أي نزاع على القضاء الوطنيو

يمكـن أن  ، معايير واضـحة  إلى يفتقر يالنظام القانوني الفلسطين أن البحث، كما حتى تاريخ هذا

يسير عليها القضاء الفلسطيني لتوحيد وسائل حماية العالمات التجارية على شبكة االنترنت؛ لـذا  

وجدنا انه من المناسب دراسة تجربة القضاء األمريكي في هذا المجال لالسـتفادة مـن القواعـد    

لعالمات التجارية على شبكة االنترنت، وذلك لحماية ا؛ هذا القضاء أرساهاوالمعايير التي  ،العامة

التـي   تبنى القواعـد  الذيلة القرصنة على شبكة االنترنت، أقبل صدور تشريع أمريكي عالج مس

  . ءالقضا أرساها هذا

تنـاول المطلـب األول   : استناداً إلى ذلك، وجدنا أنه من المناسب تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين

لتي تتعلق بحماية العالمات التجارية على شبكة االنترنت فـي النظـام   الدعاوى القضائية العامة ا

حمايـة  القانوني الفلسطيني، أما المطلب الثاني يتناول الحديث عن دور القضاء األمريكـي فـي   

  .، وقانون حماية المستهلك ضد قرصنة أسماء النطاق األمريكيالعالمات التجارية

  

                                                 
بداللة ع:تم إجراء مقابلة من قبل الباحث مع قاضيي محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام اهللا، وهما، سعادة القاضي ٢٦٧ 

إلبداء رأيهما في اجتهاد الباحث في إمكانية إقامة مثل هذه  ٢٠١٠ \٢\١٩محمود حماد،  بتاريخ : غزالن،  وسعادة القاضي
الدعوى، في ظل غياب قانون خاص ينظمها وأبديا بأن االجتهاد قد يكون مستساغا مبدئيا من الناحية القانونية، في ظل واقع 

  . البحث حتى اآلن عضاء الفلسطيني يتعلق بموضوعدم إقامة أي نزاع أمام  الق
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  المطلب األول

بحماية العالمات التجارية على شبكة االنترنت في  المتعلقة ةالعامالدعاوى القضائية 

  النظام القانوني الفلسطيني

  

أنواع من الدعاوى القضائية، التـي   ةثالث يتضمن النظام القانوني الفلسطيني يمكن االستنتاج بان

هـذه  . يمكن أن يستفيد منها مالك العالمة التجارية لحماية عالماته التجارية على شبكة االنترنت

ودعـوى تـرقين    ،المشروعةدعوى المنافسة غير ، ودعوى تقليد العالمة التجارية: الدعاوى هي

  . )شطب العالمة التجارية(

  

   دعوى تقليد العالمة التجارية: أوال

 يمكن لمالك العالمة التجارية المعتدى عليها التي مدنية،ال من الدعاوى تعتبر هذه الدعوى

 المقلدالتجارية؛ إللغاء تسجيل اسم النطاق  عالمتهعتداء الذي وقع على رد االلاالستفادة منها، 

 دويقصد بالتقلي٢٦٨.صور المنافسة غير المشروعة إحدىوهذه الدعوى هي  .للعالمة لهذه

أو على األقل نسخ الجزء األساسي ، ٢٦٩"النقل الحرفي للعالمة التجارية " )التقليدي بالمفهوم(

 التقصيرية ةقواعد المسؤولي إلىيستند  ،ىقانوني إلقامة هذه الدعوواألساس ال ٢٧٠،المميز للعالمة

قانوني ال يتغير  بالتزامل العمل غير المشروع الذي يقوم باإلخال امناطهالتي  ٢٧١،بشكل عام

                                                 
  ٦٤) ٢٠٠٢عمان :دار ومكتبة الحامد(  المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعيةزينه الصفار،  ٢٦٨ 
  ٣١٣) ١٩٧٢القاهرة : مكتبه القاهرة الحديثة(لموجز في القانون التجاريسميحة القليوبي، ا  ٢٦٩
  ١١٢) ١٩٥٥القاهرة : ناشربدون (١، جمة الغش التجاريجري –العالمات التجارية محمد أحمد،   ٢٧٠
  271 ١٣٣) ٢٠٠٤القاهرة : دار النهضة العربية( المنافسة غير المشروعة في مجال اإلعالنات التجارية ، بحماد عز 
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 ةووردت أحكام المسؤولي٢٧٢.بتجنب العمل غير المشروع الذي يصيب الغير لتزامالاوهو ، دائماً

لسنة ) ٣٦(قانون المخالفات المدنية الفلسطيني رقم  د ضمنرية المتعلقة بالتقلييالتقص

كل من تسبب، أو حاول أن يتسبب، في : "منه على أن) ٣٣(حيث نصت المادة  ٢٧٣،)١٩٤٤(

على وجه يحتمل أن يحمل المشتري  ،على أنها من سلع شخص آخرأ، جعل أية سلعة تؤخذ خط

، ذلك عن طريق تقليد اسم السلعةآلخر، ويشتري من سلع ذلك الرجل االعادي على االعتقاد بأنه 

ذلك الشخص  قنه ارتكب مخالفة مدنية بحأأو البطاقة الملحقة بها، يعتبر ، أو عالمتها، أو وصفها

الخاص ه نه ارتكب مخالفة مدنية لمجرد استعمال أسمأحد أاآلخر، ويشترط في ذلك أن ال يعتبر 

  ." ةفيما يتصل ببيع أية سلع

على  ةستخدام عالمته التجاريإلمالك العالمة التجارية منع المعتدي من  وبناء على ذلك، يحق

كبيرة لاللتباس بين جمهور المستهلكين، وأكثر  حتماليةاستخدامه سيؤدي إلى إاالنترنت، إذا كان 

 ،لتباساللالكبيرة  حتماليةالاالمعتدي يعتمد على  ؛ ألنهي حالة التقليد حاالت االلتباس وضوحاً

  ٢٧٤.أو الحقيقي ،ئعه على أنها بضائع مالك العالمة األصليلتمرير بضا

منها شرطان  لهذا النص، شروط إلقامة دعوى تقليد العالمة التجارية استناداً أربعةويجب توافر 

يمكن استنتاجهما كون هذه الدعوى مكيفة لتتماشى مع مفهوم التعدي الناتج عن تسجيل أسماء 

االلتباس و ؛المقلدة إثبات ملكية العالمة التجارية :ماه طانلشرا انهذ .على شبكة االنترنت النطاق

للشروط العامة لدعوى  باإلضافة ،المستهلكوالخلط بين العالمة التجارية واسم النطاق في ذهن 

                                                 
  ٧) ٢٠٠٦اإلسكندرية :المكتب الدولي للموسوعات القانونية ١(١،جةالمدني موسوعة التعويضاتعبد الحكم فودة،   ٢٧٢
  ١٤٩، ص١٩٤٤- ١٢-٢٨، بتاريخ ١٣٨٠، العدد ةمنشور في الوقائع الفلسطيني  ٢٧٣

274 http://www.goldbergkohn.com/CM/ArticleofInterest/ArticleofInterest174.asp Visited on 23-11-
2008  
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  :  الضوء على هذه الشروط وفق اآلتي طسنسلو ٢٧٥،والضرر ؛الخطأ :التقليد وهي

مالك العالمة التجارية التي تم التعدي عليها إثبات  يجب على: إثبات ملكية العالمة التجارية -١

مسجلة في أكثر من  -وذلك بتقديم شهادة تسجيلها على النطاق الدولي  ٢٧٦ملكيته لهذه العالمة،

له على  أو في موطن مالك العالمة األصلي؛ للتثبت من أنة يملك الحقوق المقررة قانوناً -دولة 

م شخص إلقامة هذه الدعوى في فلسطين دون إثبات ملكيته هذه العالمة، حيث ال يتصور أن يتقد

أو شهادات تسجيلها في أكثر من ، األصلي ها في موطنهلوذلك بإبراز شهادة تسجي ،لهذه العالمة

  .إذا كانت عالمة تجارية عالمية ،دولة في العالم

ط لقبول دعوى يشتر :المستهلكااللتباس والخلط بين العالمة التجارية واسم النطاق في ذهن  -٢

استخدام اسم النطاق من جانب المسجل على شبكة  أنيثبت مالك العالمة التجارية  أنالتقليد 

العالمة التجارية واسم النطاق بين  المستهلك،االلتباس و الخلط في ذهن  إلى أدىاالنترنت 

كانت البضائع  ، ما يلحق الضرر بمالك العالمة الحقيقي، وكلماةالمطابق أو المشابه لهذه العالم

كلما زادت االلتباس لدى المستهلك، ويعود تقدير توافر هذا الشرط  متماثلة أو متشابهةوالخدمات 

  ٢٧٧.على ظروف كل حالة على حدة استناداًلقاضي الموضوع 

يتمثل هذا الشرط و  ٢٧٨.خل إياهدراك المإهو اإلخالل بواجب قانوني مقترن ب :الخطأ -٣  

 دراكإيجب  كما ،ي فعل التعديفوهو الركن المادي  ق فعل التقليد،رتكاب مسجل اسم النطاإب

                                                 
مجلة القانون و االقتصاد،  ١) ٢٠٠٤( روعة في القانون األردنيدعوى المنافسة غير المشحلو عبد الرحمان أبو حلو ،  275

  ٤٨ القاهرة جامعه
القاهرة : دار النهضة العربية ١( حماية العالمات التجارية عبر االنترنت في عالقتها بالعنوان االلكترونيشريف غنام،  ٢٧٦

١٦١) ٢٠٠٣.  
القاهرة : دار النهضة العربية ١( حماية العالمات التجارية عبر االنترنت في عالقتها بالعنوان االلكترونيغنام،  شريف  ٢٧٧

١٦١) ٢٠٠٣.  
  .٩٨) ١٩٩٠القاهرة :دار النهضة العربية(ركن الخطأ في المسئولية المدنيةمحمد الشامي،   ٢٧٨
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ويجب أن يكون  ٢٧٩.اتجاه نيته الرتكاب فعل التقليد :أي ؛المعنويالركن ه المعتدي لنتائج فعل

 يأن يكون اسم النطاق المكون للعنوان اإللكترون :أي؛ للعالمة التجارية اًهأو مشاب التقليد مطابقاً

 المستخدم المستهلك؛ مما يؤدي إلى إرباك لعالمة، أو أن جزء منه يشابههاا لتمام مطابقاً

 ما يحمله على االعتقاد بأن هذا الموقع هو لمالك العالمة التجارية، أو أن مالكها راعٍ ؛وتضليله

 ةصوربالضرر  يلحقما  ٢٨٠لهذا الموقع، أو أن هناك شراكة بينه وبين مسجل الموقع المعتدي؛

كلما  متشابهة؛وكلما كانت البضائع أو الخدمات . مستخدمي شبكة االنترنت ىية لدالعالمة التجار

القضاء األمريكي في فكرة الخطأ في مثل هذه قد استند و ،كبرأبشكل  المستهلكزاد التباس 

، العالمة التجارية ةالضرر الذي يلحق بصور :وهي تعني ٢٨١،)Dilution(على فكرة  ىالدعاو

  ٢٨٢.لكسب ثقة المستهلك المستخدم بها؛ لمالالتي تم بذل الجهد وا

أو إحداث التشابه الذي قد يؤدي إلى غش المستهلكين ، أن تقليد العالمة التجارية، والجدير بالذكر

بل يجب أن  ؛ال يقاس بوجود بعض االختالفات في التفصيالت بين العالمة التجارية واسم النطاق

غش إلى لتحديد إذا كان هناك تشابه يؤدي ؛ كلم النطاق بالمظهر العام كتؤخذ العالمة واس

المسائل التي لها : "حيث قضت بأن، رته محكمة العدل العليا األردنيةوهذا ما أق ٢٨٣.المستهلكين

هي الفكرة األساسية التي تنطوي عليها ، لة التشابه في العالمة التجاريةأتأثير في تقرير مس

                                                 
  .٨٨٢) ١٩٩٨بيروت :منشورات الحلبي ٤(١،جدجديالوسيط في شرح القانون المدني العبد الرزاق السنهوري،   ٢٧٩
القاهرة : دار النهضة العربية ١( حماية العالمات التجارية عبر االنترنت في عالقتها بالعنوان االلكترونيشريف غنام،   ٢٨٠ 

١٦١) ٢٠٠٣  
 ٢٨١ )Dilution ( الحقامن المبادئ التي أرساها القضاء األمريكي، وتم تبنيها على شكل تشريع )Trademark Dilution 

Act of 1995( و هو حق مالك العالمة التجارية المشهور بمنع اآلخرين من استعمال عالمته، ألن هذا االستعمال غير ،
المشروع يلحق       الضرر بصورة العالمة لدى المستهلكين، دون حاجة إلثبات التباس المستهلكين التي كان يتطلبها القضاء 

  :المعلومات انظر الموقع االلكتروني التالي لمزيد من.إلثبات التعدي
http://www.bitlaw.com/trademark/dilution.html  visited on 2-4-2009 
 

282  Neal Slifkin, Trademark protection and enforcement (2009) Intellectual property practice 
group 2 

  ٧٨) ٢٠٠١بيروت : منشورات الحلبي(قضايا القرصنة التجارية والصناعية والفكريةسمير فرنان،   ٢٨٣



 

 

 

99

 

 هواألشخاص المستهلكين للبضاعة، وعلي، البضاعة ونوع ،ومظاهرها الرئيسية، العالمة التجارية

فلو قام شخص  ٢٨٤."نه غش الجمهورأإذا كان التشابه من ش ،فال يجوز تسجيل العالمة التجارية

ن الموقع ال يخص أب أن المستخدم سيفاجإف ،اق يطابق أو يشابه لعالمة تجاريةبتسجيل اسم نط

 ةمشابه اًأو أن الموقع يعرض سلع، ة االنترنتعلى شبك أو أن الموقع غير مفعل، العالمة مالك

 ىالعالمة التجارية لد ةمما يلحق الضرر الكبير بصور ؛قل جودةأو ،لسلع مالك العالمة مقلدة

  . ىوهذا هو الخطأ المتصور في هذه الدعو ،المستخدمين

مالك االنترنت إلى إلحاق ضرر ب ةيجب أن يؤدي تقليد العالمة التجارية على شبك :الضرر -٤

وانصرافه عن بضائع أو خدمات مالك ، ككتحقق االلتباس لدى المستهل ،العالمة التجارية

 وصورة ةكذلك يلحق األذى بسمع، وبمالك العالمة التجارية مالية خسائر ما يلحق؛ العالمة

هو األذى الذي  ،ةرييفالضرر الذي يستتبع المسئولية التقص ٢٨٥.المستهلكينجمهور  لدى العالمة

على عالمته  هل ةمشروع ةأو بمصلح ،مالك العالمة من جراء المساس بحق من حقوقهيصيب 

قد أعفت مالك ، المدنية تمن قانون المخالفا) ٣٣(ويجب التنويه إلى أن نص المادة  ٢٨٦.التجارية

 تطلب القانون من مالك العالمة ،أكثر من ذلك لب ؛عليها من إثبات الضرر ىالعالمة المعتد

؛ أن يتسبب في تضليل الجمهور فقط حاول، )معتديال( ثبت أن المدعى عليهالتجارية أن ي

هي لمالك  ،لالعتقاد بأنه يستخدم موقع المدعي، أو أن السلع أو الخدمات المعروضة على الموقع

   ٢٨٧.العالمة التجارية المعتدى عليها

ل اسم النطاق الدجاج المقلي في فلسطين بتسجي حد أصحاب مطاعمألو قام  :المثالعلى سبيل 

                                                 
  ١٨٤٧مجلة نقابة المحامين األردنيين، ص  ،١٩٩٥منشور سنة  ٩٤\٣٩١عدل عليا قرار رقم   ٢٨٤
  ٢٧٧ )٢٠٠٦عمان :دار وائل للنشر(المبسوط في المسئولية المدنيةحسن الذنون،   ٢٨٥
  ٦٣) ٢٠٠٢عمان :عدار الثقافة للنشر والتوزي(المدنية التقصيرية الفعل الضار ةالمسؤوليعبد العزيز اللصاص،   ٢٨٦
  ٢٤٣) غزة ١٩٩٧: بدون ناشر(  في شرح قانون المخالفات المدنية زالوجيسعاد الصابغ،   ٢٨٧
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)www.kfc.ps(ن من حق مالك إ، وهي عالمة مملوكة لسلسلة مطاعم دجاج مقلي عالمية، ف

إقامة دعوى أمام القضاء الفلسطيني إللغاء تسجيل اسم  ،(kfc)هذه العالمة التجارية المشهورة 

ماثل السلع التي يقدمها مالك العالمة تقدم سلع ي ن مسجلهالنطاق المطابق لعالمته التجارية؛ أل

مثل ين هذا الموقع أأو يحمله على االعتقاد ب، غش المستهلك الفلسطيني إلىمما يؤدي  ؛األصلي

 .وبالتالي إلحاق الضرر بعالمة المالك األصلي ،المالك الحقيقي للعالمة

ستخدام اسم النطاق المشابه إوقف  الطلب من المحكمة هادعولمالك العالمة التجارية إذا ما اثبت و

أو نقل اسم النطاق المطابق إلى مالك  إلغاء،أو المطابق لعالمته التجارية المعتدى عليها، أو 

  . المعتدى عليهاالعالمة التجارية 

 ن هذا النص جيد رغم قدمه، ويحمل فكرة تشبه ما ذهب إلية القضاء األمريكيإ : يمكن القول و

، حيث وجد القضاء أن استخدام اسم النطاق )Dilution(أساس فكرة في قيام الخطأ على 

الكبيرة لاللتباس في إلى االحتمالية  سيؤدي حتماً ؛ةأو المطابق للعالمة التجارية المشهور ،المشابه

  ٢٨٨.المستهلكينالمستخدمين و أذهانفي ، أو الراعي لها ،أو الخدمة، مصدر السلعة
  

  

   شروعةدعوى المنافسة غير الم: ثانيا

األعراف  عغير متوافقة مأو  ة،غير مشروع ةوسيل لاستعما التقليدي،يقصد بها في المفهوم 

إلحاق  ةبغي ؛بالمستهلكينأو االستئثار  التجارية،للسيطرة على السوق  ،األخالقيةو ةالتجاري

تستند دعوى المنافسة غير المشروعة إلى و  ٢٨٩.مقصودة ةه من الناس بصورنالضرر بفئة معي

                                                 
288 Neal S. Greenfield, Trademark Dilution" in Lisa E. Criatal &Neal S. Greenfield, Trademark 

Law & The Internet, (2 INTA : New York 2001)  233 

   199) ٢٠٠٨بيروت: بدون ناشر( الماركات التجارية و الصناعيةنعيم مغبغب،  ٢٨٩ 
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كون  كما هو الحال في دعوى تقليد العالمة التجارية؛ ٢٩٠المسئولية التقصيرية بشكل عام، دواعق

ناك العديد من أشكال المنافسة غير فه ٢٩١،من أشكال المنافسة غير المشروعة التقليد شكالً

، حصول االلتباس هو صود في هذه الدعوىوالشكل المق ،بالمفهوم القانوني للمنافسة المشروعة

   ٢٩٢.االلتباس لدى مستخدمي شبكة االنترنت ةتماليأو اح

حيث يتم اللجوء لها في الحاالت التي ال  ؛التقليدومكملة لدعوى  مساندة،تعتبر هذه الدعوى و

غير المشروعة  ةويجب توافر شروط دعوى المنافس .التقليدتتوافر فيها شروط تطبيق دعوى 

على شبكة االنترنت، مع مراعاة بعض ٍ عدفي الدعاوى التي ترفع ضد أي ت، بشكلها التقليدي

على شبكة االنترنت، حيث يحق لمالك العالمة  التجارية األمور المتعلقة بطبيعة العالمات

بإقامة دعوى المنافسة غير المشروعة ضد أي من المعتدين من أصحاب  ؛التجارية حماية عالمته

و يمكن تحديد  ٢٩٣،أو يماثلها ته التجاريةالتي يشابه اسم النطاق فيها عالم ،المواقع االلكترونية

منها شرطان يتعلقان  شروط، بأربعة على شبكة االنترانت شروط دعوى المنافسة غير المشروعة

 ٢٩٤،إثبات ملكية العالمة التجاريةو ؛المنافسة: هماو شبكة االنترانت ىهذه الدعوى عل بطبيعة

 طسنسلو والضرر ؛الخطأ :وهي باإلضافة للشروط العامة لدعوى المنافسة غير المشروعة

  :  الضوء على هذه الشروط وفق اآلتي

يجب على مالك العالمة التجارية التي تم التعدي عليها إثبات  :إثبات ملكية العالمة التجارية -١

مسجلة في أكثر من دولة  -ملكيته لهذه العالمة، وذلك بتقديم شهادة تسجيلها على النطاق الدولي 
                                                 

  ١٣٣) ٢٠٠٤القاهرة : دار النهضة العربية( دعوى المنافسة غير المشروعة في اإلعالنات التجاريةحماد عزب،   ٢٩٠
   ٦٤) ٢٠٠٢عمان :دار ومكتبة الحامد(  المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعيةالصفار، زينه   ٢٩١
  ١٩٩) ٢٠٠٨بيروت: بدون ناشر( الماركات التجارية و الصناعيةنعيم مغبغب،   ٢٩٢
القاهرة : دار النهضة العربية ١( حماية العالمات التجارية عبر االنترنت في عالقتها بالعنوان االلكترونيغنام، شريف   ٢٩٣

١٦٤ -١٦٢) ٢٠٠٣  
مجلة القانون واالقتصاد، جامعة القاهرة  ٧١) ٢٠٠٤( دعوى المنافسة غير المشروعة في القانون األردنيحلو أبو حلو،   ٢٩٤
٤٨   



 

 

 

102

 

   ٢٩٥ك العالمة األصلي؛أو في موطن مال -

من حيث  ؛كون هناك منافسة حقيقية بين العالمة التجارية واسم النطاقتيجب أن  :المنافسة -٢

فإذا  ٢٩٦تؤدي لغش المستهلكين، ةأو الخدمات التي يتعامل معها لدرجوتشابهها، تماثل السلع 

م العالمة التجارية ستخدااأو كان الهدف من ة، خدمات أو بضائع غير متشابه ىكانت المنافسة عل

 ٢٩٧،المنافسة بين العالمة التجارية واسم النطاق رعنص يتوافر ال ،لصالح أعمال خيرية مجانية

مسجل اسم النطاق من شهرة العالمة ومدى استفادة  ،للقاضي سلطة تقدير عنصر المنافسةو

نطاق ال التجارية على شبكة االنترنت، بحيث يحدث التباس لدى مستخدمي االنترنت مع اسم

  .مطابق للعالمةالأو  ،مشابهال

تبنى عليها دعوى المنافسة غير المشروعة بشكلها  يهناك العديد من إشكال الخطأ الذ: الخطأ -٣

في دعوى المنافسة غير المشروعة على شبكة االنترنت بين أسماء  المتصورالخطأ و ٢٩٨.التقليدي

عمل من شانه تحقيق االلتباس أو أمكانية يتمثل في صوره ارتكاب  ،النطاق والعالمات التجارية

ما يؤدي إللحاق الضرر في صوره العالمة  ٢٩٩.تحقيق االلتباس لدى مستخدمي شبكة االنترنت

وكلما كانت البضائع أو الخدمات متشابهة كلما زاد . التجارية لدي مستخدمي شبكة االنترنت

   .التباس المستخدم بشكل اكبر

االلتباس في ذهن  الذي أدى إلى لمنافسة غير المشروعةفعل ايجب أن يؤدي  :الضرر -٤

                                                 
القاهرة : دار النهضة العربية(  حماية العالمات التجارية عبر االنترنت في عالقتها بالعنوان االلكترونيشريف غنام،  ٢٩٥

١٦١) ٢٠٠٣  
296 http://www.gulfbpg.com/ar/index.php?action=faq&subaction=trademark   Visited on 17-2-
2009  

  ١٧٧) ٢٠٠٨بيروت: بدون ناشر( الماركات التجارية و الصناعيةنعيم مغبغب،   ٢٩٧
  مجلة القانون واالقتصاد، جامعة القاهرة ٧١) ٢٠٠٤( دعوى المنافسة غير المشروعة في القانون األردنيلو أبو حلو، ح ٢٩٨ 

٥١  
القاهرة : دار النهضة العربية ١( حماية العالمات التجارية عبر االنترنت في عالقتها بالعنوان االلكترونيشريف غنام،    ٢٩٩

١٦٠) ٢٠٠٣  
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 اف المستهلكنصركاإلى إلحاق ضرر بمالك العالمة التجارية،  ،االنترنت ةعلى شبك كالمستهل

كذلك يلحق مالية بمالك العالمة التجارية، و خسائر عن بضائع أو خدمات مالك العالمة؛ ما يلحق

المسئولية  تستتبعهفالضرر الذي  ٣٠٠.المستهلكينلدى جمهور  العالمةوصورة  ةاألذى بسمع

 ةأو بمصلح ،هو األذى الذي يصيب مالك العالمة من جراء المساس بحق من حقوقه ة،رييالتقص

في ألمانيا استخدام  االبتدائية وقد منعت محكمة كولون٣٠١.له على عالمته التجارية ةمشروع

نطاق  اءأسم يوه، )rechtaanwalte-koln.de( )lawyers.cologne.de(النطاق  ياسم

يعتبر منافسة غير مشروعه  ة،المذكورالنطاق  ياعتبرت أن استخدام اسمإذ  ،حاماةلشركة م

، حيث يحظر القانون األلماني استخدام أسماء نطاق المحاماة األخرى في مدينة كولون لشركات

  ٣٠٢.وصفية أو التي تحتوي كلمات عمومية مثل اسم مدينة كولون

الطلب من المحكمة،  هادعوالعالمة التجارية، كما في دعوى التقليد إذا ما اثبت ويحق لمالك  

نقل اسم النطاق أو  إلغاء،على العالمة التجارية، أو  يوقف استخدام العنوان االلكتروني المعتد

المحكمة المختصة في  نأ ،وجدير بالذكر. العالمة التجارية المسجلة مالكالمطابق أو المشابه إلى 

 ةهي محكمة البداية باعتبارها صاحب، ريةيالتقص ةالدعاوى المستندة على قواعد المسؤولي نظر

  .الوالية العامة
  

  

  العالمة التجارية) شطب(دعوى ترقين : ثالثاً

لسنة ، )٣٣(رقم قانون العالمات التجارية األردني من ) ٣٤(تستند هذه الدعوى إلى نص المادة  

                                                 
  ٢٧٧) ٢٠٠٦عمان :دار وائل للنشر(في المسئولية المدنية المبسوطحسن الذنون،   ٣٠٠
  ٦٣) ٢٠٠٢عمان :عدار الثقافة للنشر والتوزي(المدنية التقصيرية الفعل الضار ةالمسؤوليعبد العزيز اللصاص،   ٣٠١

302 Dawn Osbourne Willoughby&Partners , Trademarks And The Internet, paper presented in the 
Trademark World Conference , 13th March 2000, the Berners, London 17   
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واجتهادات محكمة العدل العليا األردنية المختصة بنظر ، ربيةالساري في الضفة الغ ،)١٩٥٢(

ال : " على أنه، قانون العالمات التجارية األردني من، ) ٣٤(حيث نصت المادة . هذه الدعوى

على عالمة تجارية غير مسجلة في ٍ تعد أييقيم دعوى بطلب تعويضات عن  أنيحق ألحد 

يقيم الدعوى إلبطال عالمة تجارية سجلت في  أنله  يحقه إال أن ،لمملكة األردنية الهاشميةا

كانت  إذا، كانت مسجلة في الخارج أنبعد ، األردنية الهاشمية من قبل شخص ال يملكها ةالمملك

من هذا  )٨(من المادة ، ) ١٠و  ٧و  ٦(: لفقراتهي األسباب الواردة في ا األسباب التي يدعيها

  . القانون

نجدها أنها ، )٣٤(التي أحالت إليها المادة  ،من ذات القانون) ٦\٨(نص المادة إلى وبالرجوع 

أو ، بالنظام العام أو اآلداب العامة العالمات المخلة: ال يجوز تسجيل ما يلي" أنه  نصت على

أو التي  ،أو العالمات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة ،غش الجمهور إلىالتي تؤدي 

، )٥\٢٥(تجارية األردني في المادة وقد بين قانون العالمات ال." يقيتدل على غير مصدرها الحق

مع مرعاه أحكام ( جاءت تحت عنوان  حيث ،األسباب التي يمكن بموجبها إبطال تسجيل العالمة

وغ بسبب عدم وجود ما يس ،كل طلب يقدم لحذف عالمة تجارية من السجل: )هذا القانون

 أو بسبب أن تسجيل تلك العالمة، من هذا القانون) ٨أو  ٧و أ ٦: (تسجيلها بمقتضى أحكام المواد

يجب أن يقدم  ؛لب في المملكة األردنية الهاشميةمنافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطا هعن أتنش

  ." خالل خمس سنوات من تسجيل تلك العالمة

مسجلة وفق يتبين للوهلة األولى أنها تتحدث عن العالمات التجارية ال ؛صوصبتحليل هذه الن

 يلتشمل مالك ؛األردنية توسعت في تفسير هذه المادة العليا العدل ةأحكام القانون، إال أن محكم

التي تحدثت عن ، )٣٤(ارج، حيث ربطتها بنص المادة العالمات التجارية المسجلة في الخ

 ،ىهذه الدعو امةقإل اً، ووضعت شروطالمسجلة خارج المملكة األجنبية العالمات التجارية
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بأحقية مالك العالمة التجارية المسجلة خارج المملكة إقامة  إذ قضتحكامها، أاستقرت عليها 

النظام  فليخاإذا كان بقاء تسجيلها في المملكة " دعوى لشطب العالمة المطابقة أو المشابهة

غش الجمهور بسبب شيوع استعمال البضاعة التي تحملها  إلىأو يؤدي  ،العام واآلداب العامة

"....٣٠٣   

استقر الفقه والقضاء على أنه، وان : "على أنه، ة العدل العليا األردنية تواتراًكما قضت محكم

إال أنة يجوز هدم هذه القرينة ، رينة على ملكية العالمة التجاريةكان تسجيل العالمة التجارية ق

الحق في  ،لبضائعهلمستعمل العالمة التجارية السابق التي أصبحت العالمة مميزة و ،بدليل عكسي

إذا ثبت  -ا: إذا توافرت الشروط التالية ،آخرطلب ترقين العالمة التجارية المسجلة باسم شخص 

إذا كان استعمال  -٢ .غش الجمهور إلىنه أن يؤدي أأن هناك تشابها بين العالمتين من ش

لم يمر على  إذا -٣ .لتاريخ استعمال وتسجيل العالمة المطلوب ترقينها اًالعالمة األولى سابق

     ٣٠٤."تسجيل العالمة المطلوب ترقينها مدة خمس سنوات

  : هيوشروط إلقامة هذه الدعوى،  أربعةمما سبق أعاله؛ يتضح وجوب توافر 

يجب على مالك العالمة التجارية التي تم التعدي عليها إثبات ملكيته لهذه : إثبات الملكية -١

أو في  -مسجلة في أكثر من دولة  -النطاق الدولي  وذلك بتقديم شهادة تسجيلها على؛العالمة

حتى ولو لم  يملك الحقوق المتعلقة بهذه العالمة، ؛ للتحقق من أنه العالمة األصليموطن مالك 

   ٣٠٥.تكن مسجلة في فلسطين

: والتباسهم غش الجمهورإلى من شأنه أن يؤدي ، التشابه بين العالمة واسم النطاقإثبات  -٢

                                                 
  .  ١٥١نقابة المحامين األردنيين صفحه،  ة، مجل١٩٥٣منشور سنة  ٥٣\٤عدل عليا قرار رقم   ٣٠٣
  . ١١٧٢نقابة المحامين األردنيين صفحه،  ة، مجل١٩٧١منشور سنة  ٧١\٢٦عدل عليا قرار رقم   ٣٠٤
القاهرة : دار النهضة العربية ١( مات التجارية عبر االنترنت في عالقتها بالعنوان االلكترونيحماية العالشريف غنام،   ٣٠٥

١٦٨ )٢٠٠٣  
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بين  اًأو تشابه اًعالمة األجنبية غير المسجلة في فلسطين إثبات بأن هناك تطابقيجب على مالك ال

لتباس، أو احتمالية إلى انه أن يؤدي أوالذي من ش واسم النطاق المعتدي،، عالمته التجارية

ن أوحملة على االعتقاد ب، غش الجمهوريؤدي إلى و ٣٠٦،االلتباس لدى مستخدم شبكة االنترنت

رض بضائع أو عن يأب، تحت رعاية مالك العالمة الك العالمة األصلي، أو أنههو لم هذا الموقع

 هتعالمصورة بو ،بهما يلحق الضرر الجسيم م ؛خدمات تشابه بضائع المالك األصلي

  ٣٠٧.التجارية

يجب على : لتاريخ تسجيل العالمة المطلوب حذفها اًأن يكون استعمال العالمة األصلية سابق -٣

من  التجارية عالمةالإثبات أسبقيته في تسجيل ، جارية غير المسجلة في فلسطينالت مالك العالمة

بإبراز شهادة تسجيل العالمة  ؛مسجل اسم النطاق المطلوب حذفه، ويمكن إثبات هذا الشرط 

  .في الخارج األجنبية

غلب حاالت التعدي تقع على عالمات تجارية مشهورة، والتي تكون قد أأن  إلىويجب التنويه  

    . سجلت منذ عشرات السنين، وتم صرف مبالغ طائلة لتميزها عن غيرها

حددت المادة  :عدم مضي فترة خمس سنوات على تسجيل اسم النطاق المطلوب حذفه -٤

 ؛إلقامة هذه الدعوى، وهي مدة سقوطمن قانون العالمات التجارية األردني مدة زمنية ) ٥\٢٥(

ات من تسجيل اسم النطاق المشابه للعالمة األصلية ال تسمع الدعوى بعد مضي خمس سنو :أي

  . المسجلة في الخارج

  

قانون العالمات التجارية يتصور إقامة هذه الدعوى بناء على ويجب اإلشارة إلى انه ال 
                                                 

هو المستخدم العادي الذي ال يقوم بمقارنه تقريبية، بين تلك الموجودة أمامه، والتي علقت في ذاكرته : المقصود بالمستخدم ٣٠٦ 
   ٢١٤) ٢٠٠٨بيروت :بدون ناشر(ارية و الصناعيةمغبغب،الماركات التج مانظر نعي. بصورة مبسطة

307 Neal S. Greenfield, Trademark Dilution" in Lisa E. Criatal &Neal S. Greenfield, Trademark 

Law & The Internet, (2 INTA : New York 2001) 228 
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منه، ) ٣٤(نصت المادة  إذالساري في قطاع غزه،  ٣٠٨،)١٩٣٨(لسنة  ،)٣٥(الفلسطيني رقم 

ال يحق ألحد : "، على أنه)تجارية غير مسجلة في فلسطينالتعدي على عالمات (  تحت عنوان

وقع على عالمة تجارية غير مسجلة في  دعوى للمطالبة بالتعويضات عن أي تعد أن يقيم

األجنبية  حالة العالمة ـ كما فعل القانون األردنيـ لم يعالج  والمالحظ أن هذا النص".  فلسطين

ور إقامة ة من قبل شخص ال يملكها؛ وبالتالي ال يتصاألردنية الهاشمي ةالتي سجلت في المملك

مالك العالمة  نلعدم وجود نص قانوني تستند إليه، ونرى أنه بإمكا؛ هذه الدعوى في قطاع غزة

مطابق لها في  أوالتي تم التعدي عليها عن طريق تسجيل اسم نطاق مشابه  ،التجارية األجنبية

قانون العالمات التجارية األردني أمام محكمة إلى  إبطال التسجيل استناداً ىغزة، إقامة دعو

على اعتبار وحدة التراب ، )المحافظات الشمالية في فلسطين( العدل العليا المنعقدة في رام اهللا

ووجود محكمة عدل  .وأحادية محكمة العدل العليا، ووحدة النطاق الوطني الفلسطيني، يالفلسطين

 .وإليه ي فرضها االحتالل بعدم إمكانية التنقل من قطاع غزةإنما يعود للظروف الت غزة،عليا في 

، ت الصادرة عن محكمة العدل العلياوقد درجت السلطات في رام اهللا وغزة على احترام القرارا

  .  رام اهللافي  أمصدرت في غزة  كانت قد سواء

 ،عالمات التجاريةلل كافية ال يمكنها وحدها توفير حماية قانونية ىبأن هذه الدعاو: ويجب القول

الحلول القانونية الممكنة في ظل تمثل  أنها إذ، شبكة االنترنت ىقرصنة أسماء النطاق عل إزاء

لتقدير  متروك تحديدها لدى المستخدم، ر تحقق االلتباسيما أن معايك ،النظام القانوني الفلسطيني

ومحددة  تةوجود مرجعيات ثابلعدم ؛ ى توحيد التعامل مع قضايا التعديالقاضي؛ ما يؤثر سلباً عل

إصدار  تبرز أهمية ،هنامن . للقاضي الوطني؛ بالتالي كل قاضي سيقدر األمر بشكل مختلف

قضايا قرصنة العالمات التجارية على شبكة االنترنت في  ةقانون فلسطيني متخصص، لمعالج

                                                 
  .١٥٦صفحة  ١٩٣٨ -١١ -٢٤بتاريخ  ٨٤٣، العدد ةمنشور في الوقائع الفلسطيني  ٣٠٨
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  .فلسطين

نية على شبكة وفي ظل غياب تشريع متخصص في فلسطين يعالج مسالة القرصنة االلكترو

في ظل غياب  ،المسالة ههذ دراسة كيف تعامل القضاء األمريكي مع ،المفيداالنترنت، وجدنا من 

منازعات العالمات التجارية على قواعد العامة المتعلقة بالموضوع ال إذ طبق ،تشريع ينظم األمر

، لدى المستخدمااللتباس  حدد فيها معاييرمبادئ وضع و ،االنترنتشبكة سماء النطاق على وأ

، الذي يعد األمريكي حماية المستهلك ضد قرصنة أسماء النطاققانون  وكذلك تسليط الضوء على

  . القضاء األمريكي في هذا المجال تترجمتاً الجتهادا

  

  المطلب الثاني

  االنترنت شبكة العالمات التجارية على حمايةاألمريكي في  والقانون دور القضاء
  

صور ترنت في الواليات المتحدة األمريكية، رافقها بروز العديد من االن ةبعد ظهور شبك

، وكان من ضحايا وأهمها التعدي على العالمات التجارية، التعدي على عناصر الملكية الفكرية

من التعدي على  الذين عانوا كثيراً ـ المشهورة ةخاصـ العالمات التجارية  وهذه القرصنة مالك

  . شبكة االنترنتعالماتهم التجارية على 
  

في ظل غياب  ،االنترنتعلى شبكة  القضاء األمريكي في حماية العالمات التجارية لم يتوانو

القواعد التي تضمنها قانون العالمات  على ذلكفي  مستنداً المسالة، ينظمقانون متخصص 

هذا  تتواكب معل هذه القواعد وتكييف عيطوقام بت إذ ٣٠٩،)Lanham Act( التجارية األمريكي

                                                 
، تحت اسم قانون العالمات التجارية )الكونغرس(تم إقرار هذا القانون من قبل المجلس التشريعي الفدرالي األمريكي   ٣٠٩

، وينظم هذا القانون القواعد القانونية الفدرالية التي تحكم )Lanham Act: (ويسمى أيضا) ١٩٤٦(لسنه ) ١٥(األمريكي، رقم 
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وتم تبني هذه . وضع معايير وأسس استند إليها في تسوية هذه المنازعاتو ٣١٠.التحدي الجديد

قانون حماية المستهلك ضد قرصنة أسماء النطاق  االجتهادات التي أرساها القضاء، ضمن

؛ إذ أصبحت نصوص هذا القانون هي )١٩٩٩(تشرين ثاني ) ٢٩( الذي صدر في األمريكي

  .لتي يستند إليها القضاء في إصدار أحكامهاألساس القانوني ا

على دور القضاء األمريكي في حماية العالمات أوالً في هذا المطلب سنسلط الضوء وبناء علية؛  

القانونية  الحماية سنتعرض لوضع ثانياًالتجارية على شبكة االنترنت قبل صدور هذا القانون، 

  . تهلك ضد قرصنة أسماء النطاق األمريكيقانون حماية المس بعد صدور للعالمات التجارية

  

  

  العالمات التجارية على شبكة االنترنت حمايةدور القضاء األمريكي في  :أوالً

واجه القضاء األمريكي مسالة قرصنة العالمات التجارية على شبكة االنترنت المستجدة عليـه،   

ألمريكي، في ظل غيـاب تشـريع   القواعد التي تضمنها قانون العالمات التجارية ا بااللتجاء إلى

إياه عالمة تجارية، حيث  ف المركز القانوني السم النطاق، معتبراًيكمتخصص يعالج المسالة، إذ 

واسم نطاق نفـس القواعـد التـي تطبـق بـين عالمتـين       ، اع بين عالمة تجاريةطبق على نز

من اسـتخدام عالمتـه    الحقيقي منع المعتدين التجارية وفتح المجال لمالك العالمة ٣١١تجاريتين،

                                                                                                                                      
حدة األمريكية، وال يغطي هذا القانون جميع الجوانب القانونية التي تتعلق بالعالمات العالمات التجارية في الواليات المت

التجارية، حيث تطبق قوانين العالمات التجارية الخاصة بالواليات في بعض الجوانب غير المشمولة في هذا القانون، إضافة 
الرابط : من المعلومات حول هذا القانون، انظرلمزيد . في بعض الحاالت (common law) إلى تطبيق قواعد القانون العام

  :التالي
http://www.bitlaw.com/source/15usc/     visited on 3-2-2010 
310Kiran Gore, Trademark battles in a Barbie-cyber world (2009) 31Hastings communication and 
entertainment law journal 2  

القاهرة : دار النهضة العربية ١( حماية العالمات التجارية عبر االنترنت في عالقتها بالعنوان االلكترونيشريف غنام،   ٣١١
١٨١ )٢٠٠٣   
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بين  لاللتباسكبيرة  احتماليةإلى ، للعالمة استخدامهأن يؤدي  طاالنترنت، شر شبكة على ةالتجاري

هي حالة التقليد، حيـث   ،وضوحاُ االلتباسن أكثر حاالت بأويمكن القول  ٣١٢جمهور المستهلكين،

المقلدة على أنها بضائع مالك  لتمرير بضائعه ؛لاللتباسالكبيرة  االحتماليةن المعتدي يعتمد على إ

   ٣١٣.العالمة الحقيقي

 دالتجارية ضدعوى تقليد العالمة  لمالك العالمة التجارية، بإقامة األمريكي القضاء سمح وقد

مسجل  ةتحديد مسؤوليفي واستند القضاء . أسماء النطاق المطابقة أو المشابهة لعالمتهم مسجلو

مثل باتجاه نيته عمداً إلحداث االلتباس لدى المستخدم من جانبه يت خطأإلى وجود  ،أسم النطاق

 ولتقرير وجود االلتباس من عدمه لدى المستخدم،. بين العالمة التجارية واسم النطاق المطابق لها

تهدف إلى التأكد من توافر  التي ،)Indicators(القضاء األمريكي العديد من المؤشرات وضع 

قضايا التعدي المتعلقة  ةعلى النزعات التي تنشأ نتيج ا، وطبقهاحتمالية االلتباس بين المستهلكين

القضاء األمريكي لتطبيق هذه القواعد لعدم  لجأوقد  ٣١٤.تمارس على شبكة االنترنت بأنشطة

وأدرجت  ٣١٥،ةريصإلى أن هذه العوامل ليست ح ،كما تجدر اإلشارة. المسالة ينظموجود قانون 

قد و٣١٦.)Indicative List( دت أسلوب القائمة التوجيهيةواعتمعلى سبيل االسترشاد والتوجيه، 

  :كاآلتيوهي  ٣١٧)Polaroid list( )بولورويد( سميت بقائمة ،بقائمةالعوامل  أدرجت هذه

                                                 
312Joshua Clowers , on international trademark and the internet (2003) 4 Richmond Journal of 
Law & Technology 3  
313 http://www.goldbergkohn.com/CM/ArticleofInterest/ArticleofInterest174.asp  visited on 1-3-
2009 
314 John Handy, why the initially confused should get a clue: the battle between trademarks in-
fringement and consumer choice online (2006) 16 Fordham intellectual property, media and enter-
tainment journal 577  

  :لمزيد من التفاصيل حول هذه العوامل، يرجى زيارة الرابط التالي  ٣١٥
http://gsulaw.gsu.edu/lawand/papers/fa00/isenberg/   Visited on 18-12-2008 
 

316Joshua Clowers , on international trademark and the internet (2003) 4 Richmond Journal of 
Law & Technology 3 

 Polaroid)ناف الفدرالية األمريكية الدائرة الثانية، في النزاع بين شركة تم وضع هذه القائمة، وفق اجتهاد محكمة االستئ  ٣١٧ 

Corp).   و شركة) (Polorad Electronics Corp  في الواليات المتحدة األمريكية سنة)حيث تم اعتمادها من)١٩٦١ ، = 
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ر�� ) ا(��
ت ا���
�� ا��)Similarity of the trademarks:( ُحدد به إن المعيار الذي ت

حالة  عند تحريها عن، )Likelihood Confusion(االلتباس بين المستهلكين  احتماليةالمحاكم 

، والصوت ،الشكل :التشابه في هي المقارنة بين العالمات التجارية على أساس ،تشابه العالمات

يركز  ؛ ألنهعيار أو التحليل غير موضوعيمال ايعتبر هذ ٣١٩إال أن جانب من الفقه ٣١٨المعنى،و

في بعض  اًالتجارية، وهذا قد يكون مجدي العالمات نعلى مدى قدرة المستهلك على التميز بي

القضايا السهلة حينما يكون التباس المستهلك مؤكداً، إال أن الواقع العملي يشير إلى وجود بعض 

أن المحاكم غير متجانسة في أحكامها، حيث قضت إحدى  اوصعوبة، كم الحاالت أكثر تعقيداً

 نمتاعال تاهماوكل، )Cyclone( مةمع عال اًتشكل التباس ،)Tornado( ن عالمةأالمحاكم ب

محكمة أخرى  قضت، في حكم آخروبنما عمل في بناء السياج، المست لنوع من الشبك تانتجاري

لنوع من  ريتينتجا تينكعالم) Typhoon( ال تشكل التباسا مع عالمة ،)Tornado(ن عالمة أب

  ٣٢٠.المستعمل في بناء السياج الشبك

الذي ، )Nissan Computer Corp(وشركة ، )Nissan Motor Co(شركة  وفي نزاع بين

األخيرة  كون ؛ للحاسوب) Nissan(بمقاضاة شركة  ،للسيارات) Nissan(شركة بموجبه قامت

 عالمةال نيتضمنا اناللذ ،)Nissan.ne(و، )Nissan.com( :النطاق ياسمقامت بتسجيل 

 ن موقع شركةبا اوادعت أيض، ا التجاريواسمه للسيارات) Nissan( شركةل التجارية

                                                                                                                                      
لك، وبالتالي توافر التعدي على العالمات معظم المحاكم األمريكية بعد هذا التاريخ كمعيار لتحديد توافر االلتباس لدى المسته= 

  : الموقع التالي: لمزيد من المعلومات حول هذه القائمة، انظر. التجارية
http://www2.bc.edu/~herbeck/cyberlaw.polaroid.html  visited on 5-4-2009    
318 J. Steven Gardner, trademark infringement, likelihood of confusion and trademark parody 
(1993) 28 Wake forest law preview 721  
319 http://www.mttlr.org/volfive/abel_art.html  visited on 3-1-2010 
320 http://www.goldbergkohn.com/CM/ArticleofInterest/ArticleofInterest174.asp  Visited on 22-9-
2208 
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)Nissan (عن طريق موقع ربط لبيع سيارات كان يحتوي على إعالن ،للحاسوب )hyperlink( 

) Nissan(شعار شركة  بذلك مستغلة، بمتاجر لبيع السيارات متصل، االلكتروني على موقعها

خدام عليها قامت باستالمدعى خذ إذن أو موافقة منها، إضافة إلى أن الشركة أدون  ؛للسيارات

   .الشركة المدعيةشهرة مستغلة ، للترويج وبيع بضائعها ؛التجارية وعالمتها اسم المدعية

ن هناك احتمالية كبيرة لاللتباس بين المستهلكين، أالمحكمة  وجدتوفي ضوء هذه الوقائع 

شركة على عالمة وبالتالي وقوع تعد )Nissan (حيث قامت بإصدار أمر بوقف للسيارات ،

؛ على شبكة االنترنت امن قبل الشركة المدعى عليهتها، وعالم سم الشركة المدعيةاستعمال ا

   ٣٢١.وذلك لمنع حدوث التباس بين المستهلكين
  

الواقع  ):Similarity Of The Goods And Services(تشابه البضائع والخدمات  )ب(

ما دام أن كل عالمة  ابهة،المتش التجارية العملي يشير إلى أنه ال توجد مشكلة كبيرة بين العالمات

تمثل بضائع أو خدمات مختلفة، حيث يمكنهما التعايش في ظل هذا الواقع، ولكن إذا كانت 

فإن التشابه المسموح به يصبح  ،وتتنافس بشكل مباشر مع بعضها ،البضائع أو الخدمات متماثلة

  ٣٢٢.لتضارب المصالح بشكل مباشر ؛منعدماً

حتى في  ٣٢٣كبر،أكلما زاد التباس المستهلك بشكل ، متشابهة كانت البضائع أو الخدماتوكلما 

ن المستهلك لن يلتبس إاألمر مع البضائع غير المتشابهة، حيث  هبعض األحيان قد يلتبس علي

وبين  ،وهي عالمة تجارية لشركة إنتاج سينمائي مشهورة ،)Universal( عالمة، بين األمر هعلي

                                                 
  :لمزيد من التفاصيل حول هذا النزاع ، يرجى زيارة الرابط التالي  ٣٢١

     http://www.linksandlaw.com/decisions-141-nissan.htm  visited on 18-4-2009 
 

322 J. Steven Gardner, trademark infringement, likelihood of confusion and trademark parody 
(1993) 28 Wake forest law preview 722 
323 Theodore Davis, Likelihood of confusion determinations: A survey of eleventh circuit jurispru-
dence (1994) 2 Journal of intellectual property law 114  
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، ة مختصة بتصنيع األجهزة الرياضيةجارية لشركوهي العالمة الت، )Universal( عالمة

ن الخدمة المقدمة من الشركة األولى غير متعلقة وذلك أل ؛للعالمة األولى المطابقة تماماًو

 يبينما كان للقضاء األمريكي رأ، تصنعها الشركة الثانية، وال بشكل من األشكال التيبالبضاعة 

 Alpine(األمر بين العالمة التجارية أن المستهلك قد يلتبس عليهحيث قضى ب، آخر

Emperor( ، والعالمة التجارية)King Mountain(تجاريتان تتعلقان بأشجار  ، وهما عالمتان

في  تينن غير متشابهيتستعمل في احتفاالت عيد ميالد السيد المسيح، رغم أن العالمت، صناعية

بين البضائع من  اًناك تشابهأن ه ةاعتمدت المحكمة في قرارها على حجوقد الصوت، والشكل 

   ٣٢٤.الناحية الفعلية

على اسم النطاق ) ,.CBS, Inc(و )Network Network( وفي نزاع بين شركتي 

)tnn.com(على العالمة التجارية لشركة  ، قضت المحكمة بعدم وقوع تعد)CBS (؛ اإلعالمية

غير مرتبط بالعالمة  ،للحاسوب  )Network Network(ن اسم النطاق المسجل لشركة وذلك أل

إلجراء تحليل االلتباس في هذا  ةال حاج ، واعتبرت المحكمة أنه)CBS( التجارية الخاصة بشركة

  ٣٢٥.أو الخدمات المتشابهة ،ن التحليل ال يطبق إال في حاالت البضائعأل ؛النزاع
  

  

������ )ج(�� ا
�قافة يعتمد هذا العامل على ث :)Consumer Sophistication( و"! �� �

على عقالنية  ـ هناإن تحليل احتمالية االلتباس يرتكز ـ  ثحي ته؛وعقالني ه،وإدراكالمستهلك، 

وقوة اإلدراك للعالمة  والحذر، الحرص،ممارسة  الذي يتوقع منه ه،وإدراك المستهلك
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  :لمزيد من التفاصيل حول هذا النزاع ، يرجى زيارة الرابط التالي  ٣٢٥
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تؤثر قد  عديدة عواملوهناك . ن القضاء ال يحمي المستهلك غير العقالنيإوبالتالي ف ٣٢٦التجارية،

كلما زاد ، كلما كانت السلعة أو الخدمة باهظة الثمن ف .ثمن السلعة :، أهمهافي عقالنية المستهلك

كلما قلت عقالنية  السلعة،كلما قل ثمن  :أي ؛صحيحوالعكس ، وعقالنيتهز المستهلك يتمي

ممن  واقل التباساً، سيكون أكثر حرصاً، من يشتري سيارة :وبالتالي ٣٢٧،هواهتمام المستهلك

    ٣٢٨.كلما قلت احتمالية االلتباس ،هوحرص ألنه كلما زادت عقالنية المستهلك ؛ري قلم حبريشت

 Big(ادعت شركة ،) Next big star(وشركة  ،)Big star Entm,t,Inc(ففي نزاع بين شركة 

star Entm,t,Inc (م الشركة ابأن استخد)Next big star ( السم النطاق

)nextbigstar.com( ،مما الحق الضرر بسمعة عالمتها  ؛المستخدمينى تباس لدإلى االل ىأد

 لدى قضت بعدم توافر احتمالية االلتباسو ةالمدعي الشركة التجارية، ولم تقتنع المحكمة بحجج

مفادها أن السواد األعظم من مستخدمي االنترنت ، ةنتيجإلى مستهلك، حيث توصلت المحكمة ال

خلفية ثقافية وتقنية، كما أنهم  ـ كحد أدنىـ ون لهم البد  أن يك ين، بالتالون محنكوهم مشتر

لم تكن مميزة، ) Big star(ن عالمة المدعي أيتمتعون بحرية التسوق على الشبكة، كما وجدت 

لعدم تشابه السلع أو الخدمات  ؛ن لم يكونوا يتنافسون منافسة مباشرةيوأن األطراف المتخاصم

   ٣٢٩.غير جديرة بالحماية ،)Big star( ن عالمة إالتي يتعاملون بها، وبالتالي ف
 

 ):The Strength Of The Plaintiff’s Trademark( مدعيلل عالمة التجاريةالقوة  )د(

والخدمات المقدمة تحت  ،يز البضائععن طريق معرفة مدى تم، التجاريةيمكن تحديد قوة العالمة 
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تمر لمدة زمنية طويلة، وتم بذل واستعمالها مس، كانت العالمة مميزة فكلمالعالمة، اسم هذه ا

  ٣٣١.كبرأبدرجة  وجديرة بالحماية ٣٣٠كلما كانت العالمة أقوى، ؛المال والجهد عليها

 ؛االنترنتبالسوق التقليدية أو على شبكة كانت وتختلف درجة الحماية للعالمة التجارية سواء 

ية حماية هي العالمة وأقوى العالمات التجار ٣٣٢.على مدى قوة العالمة التجارية وذلك اعتماداً

تم تصميمها لتعمل كعالمة  ، والتي)Fanciful Mark" (تستعمل اسم مستعار" غير الوصفية 

 و )Kodak( عالمتي: خر سوى العمل كعالمة تجارية؛ مثلوليس لها أي معنى آ، تجارية

)Exxon(وكذلك العالمة التحكمية ، )Arbitrary(ها ، وهى العالمة التي تستخدم كلمات ليس ل

    .للحواسيب) Apple(عالمة  :مثل ،أي عالقة بالبضاعة أو الخدمة المقدمة

ن أل ؛ن من العالمات درجة عالية من الحماية على شبكة االنترنتين النوعيوتولي المحاكم هذ

  الهدف 

 مالك العالمة هو تشويه سمعة ،الشبكةمماثل للعالمة على  نطاق استخدام اسممن الوحيد للمنافس 

  ٣٣٣األصلي ةيالتجار

العالمة التي تستخدم كلمات فيها إيحاء عن : ، وهى)Suggestive Mark(أما العالمة اإليحائية 

قل أن هذه العالمة إ، ف)Netscape(و )Microsoft)( تيعالم :مثل، لبضاعة أو الخدمةصفات ا

ئع شركة تميز بضا األنه ؛ن المحاكم تحمي هذه العالمةإقوة من العالمات السابقة، ومع ذلك ف

ألنه يجوز بشكل عام لجميع المشاريع ؛ ضعفأعن مثيالتها، ولكن هذه الحماية  وخدماتها تجارية
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   ٣٣٤.التجارية اإليحاء عن صفات بضائعهم

التي : ، وهي)Descriptive Mark(حماية، هي العالمة الوصفية  التجارية ضعف العالماتأأما 

عالمة  ، وهي)Fast Baud(عالمة  :لأو الخدمات بشكل مباشر، مث عتصف خصائص البضائ

وع وهذا الن ،)الموديم(ن العالمة تصف سرعة إحيث ، )فاكس لالتصال باالنترنت( )موديم(جهاز 

لألجهزة ) Sharp( :تيعالممثل  ،إال إذا كان لها معنى ثانوي، من العالمات غير مؤهل للحماية

 .برنامج تشغيل أجهزة الحاسوب) Windows(و ،الكهربائية

 ،والتي تشكل اسم المنتج نفسه، ، التي تستخدم مصطلحات عامة)Generic(العامة  ا العالمةأم

ن من حق كل أل؛ حماية على شبكة االنترنت أو غيرها ةفليس لها أي ، )Modem(عبارة  :مثل

 ،).Am. Online, Inc( :ففي نزاع بين شركتي ٣٣٥.منافس بشكل معقول وصف بضائعة

 المزعومة) America Online’s(كمة أن عالمات شركة وجدت المح ،)AT&T Corp(و

)You have mail( ،و)Im (وعالمةاًتلقائي اًالكتروني اًكعالمة خدمة ترسل بريد ،)Buddy list( 

 U,S(مع عبارة  حمرا اًيمثل علم) لوغو( شعار واستخدم، لخدمة غرف الدردشة على االنترنت 

mailbox( ،ن مطالبة شركةإمة، بالتالي فكلها عالمات تستخدم  كلمات عا )America On 

line's ( باستصدار أمر تحذيري ضد شركة)AT&T(، ؛الستعمالها عبارات مماثلة مرفوض 

يقدم خدمات البريد  ،للحماية القانونية ضد أي منافس ن عالماتها المزعومة ليست محالًأل

الي ليست عالمات تجارية وبالت، )Generic( األنها مصطلحات تحمل معنى عام ؛االلكتروني

   ٣٣٦.محمية
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 ):Channels of trade(قنوات التجارة المستخدمة في تسويق البضائع والخدمات  )ه( 

نفس قنوات التسويق التي ، استعمال المستخدم الصغير للعالمةيتوافر هذا العامل في حال 

نفسه،  اق الجغرافيالكبير، أو في حال استعمالها ضمن النط لييستخدمها مالك العالمة األص

وبالتالي توافر احتمالية التعدي ، التباس المستهلك ةكلما زادت فرص، وكلما تشابهت هذه العوامل

ضعه ن اإلعالن الذي يإتتصف بالعالمية، ف توبما أن شبكة االنترن. على العالمات التجارية

 ،ة توزيع واحدةالمتنافسون على الشبكة لترويج بضائعهم حول العالم، سيكون من خالل قنا

يعلن عندما ؛ ا العاملمتشابهة على األقل، ولصاحب العالمة األصلي الكبير االدعاء بتوافر هذ

ذ تزداد فرص التعدي على إ ٣٣٧على الشبكة، ،والمستخدم الصغير معاً ،صاحب العالمة األصلي

  ٣٣٨.قةأو مطاب ،ةقنوات تسويق مشابه )المستخدم الصغير(المعتدي  إذا استخدم، العالمات

 Credit Research(و، )Trans Union LLC(في نزاع بين شركتي  محكمةجدت الو فقد

Inc( ،شعارباستعمال  ، عندما قام المدعى عليهما يؤيد احتمالية االلتباس )Logo(، ) الرسم

، وكذلك استعماله السم نطاق يحوي االسم التجاري )الخاص بمؤسسة التسليف الخاصة بالمدعي

: ، وأضافت المحكمةاكان طرفا النزاع يستخدمان االنترنت لتسويق خدماتهمو، ةشركة المدعيلل

، في السوق التقليدي الخدماتهم لطرفينتسويق ا يةفي الكشوف المرفقة دليل على كيف دال يوج أنه

  ٣٣٩.الشركة المدعيةعلى االنترنت جعل الحكم يميل في صالح  الخدماتهم اولكن تزامن تسويقهم
  

سوء النية توافر القضاء األمريكي على أن  تت اجتهادااستقر : )Bad Faith( سوء النية )و(

يجب على  لب ؛االلتباس ةاحتمالي ر، لتوافاًكافي االمدعي ليس سبب العالمة التجاريةالستغالل 
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ي وقد يؤد ٣٤٠،والتباسه عن طريق إرباك المستهلك اًسيحقق ربح المدعى عليه أنالمدعي إثبات 

أن شركة قامت  ـ  مثالـ فلو افترضنا  ٣٤١.المنتج األصلي طوط اإلنتاج لدىتوسيع خ ىهذا إل

، فعلى )McDonald’s(مستغلة شهرة عالمة ) McTurkey(تحت اسم  )شساندويت(بتسويق 

بين  لاللتباسن هناك احتمالية كبيرة ؛ أل)McDonald’s(األغلب أنها ستخسر أمام شركة 

، )McDonald’s(بشكل خاطئ مع منتجات شركة  جتألنهم سيربطون المن ؛المستهلكين رجمهو

بهذا ) ساندويتش(ليس لديها  ،للوجبات السريعة) McDonald’s( ن شركةإف ؛الوقت نفسهفي 

 ؛ستوسع خطوط إنتاجها) McDonald’s( ن شركةأمما يجعل هناك احتمالية كبيرة ب ؛االسم

   ٣٤٢.)الساندويتشات(لتشمل مثل هذا النوع من 

في السوق التقليدية أو على شبكة  ذلك كانسواء  ،العامل على سوء النيةيعتمد هذا ، إذن

ولم تكن له ، مشابه لعالمة تجاريةمطابق أو اسم نطاق  االنترنت، فإذا أقدم شخص على تسجيل

 اًيعتبر معتدي نهإف؛ م على تسجيل اسم النطاق بسوء نيةأي مصلحة شرعية في العالمة، أو أقد

من  اسم النطاقانتزاع  في هذه الحالة ويمكن لصاحب العالمة التجارية، على العالمة األصلية

   ٣٤٣.النية ئالمسجل سي

في الواليات ) Toeppen(وشركة  ،)Panavision International L.P(وفي نزاع بين شركة 

) panavision .com( النطاقبتسجيل اسمي ) Toeppen(ركة المتحدة األمريكية، قامت ش

وقامت بمطالبة شركة ، خرآاسم نطاق  )٢٠٠(اإلضافة إلى حوالي ب، )panaflex.com(و

)Panavision International L.P( قلقاء توقفها عن استعمال اسمي النطا؛ بدفع مبلغ مالي 
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ولم ترضخ الشركة المدعية لهذا االبتزاز، وقامت بمقاضاة الشركة المدعى  .أعاله االمشار إليهم

ما اعتبرت المحكمة أن الشركة المدعى عليها قامت بالتسجيل عليها، حيث نجحت في دعواها عند

٣٤٤.المدعية عالمةفي استخدام  مشروعةمصلحة  بسوء نية، ولم تكن لها أي  

  
 

  ):Actual Confusion Among Consumers( االلتباس الفعلي بين المستهلكين )ز(

عدم إثبات  في حال ىحت ،تاالنترنيميل القضاء دائما إلى حماية العالمة التجارية على شبكة  

 ساسياًأن إثبات االلتباس الفعلي ليس إ ثحي ٣٤٥.وجود أي حالة من حاالت االلتباس عند المستهلك

ن وجود دليل على أن ، فإفي مجمل األمر ٣٤٦.عند البحث عن احتمالية االلتباس بين المستهلكين

ة ين عالمة تجارأفي إثبات  وكافياً المستهلك قد وقع فعال في االلتباس سيكون بالتأكيد مقنعاً

أو ، الستفادة من حاالت إرسال الرسائلمنافسة أحدثت االلتباس بين المستهلكين، ويمكن ا

كذلك يمكن االستفادة  ،أو الموقع االلكتروني الخاطئ ،أو البريد االلكتروني إلى العنوان، الفاكسات

  ٣٤٧.نمن شكاوى المستهلكين لتقدير مستوى االلتباس بين المستهلكي

 Network(شركة  ـ بينالمذكور أعاله ـ نعطي مثال على هذه الحالة ذات النزاع 

Network( ، وشركة)CBS, Inc( ، على اسم النطاق)tnn.com(،  وفيها اعتبرت المحكمة أن

االلتباس  ةبين الدخول العرضي من قبل المستخدم ألحد مواقع االنترنت، وبين احتمالي اًهناك فرق

نه أ أخط ، معتقداًالدخول العرضي من قبل المستخدم قد يحدث آالف المرات يومياًإن ، حيث لديه

ن المستخدم يستعمل فيما يتعلق بأسماء النطاق أل تمياًدخل الموقع المطلوب، وهذا األمر ح
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ن طباعة المستخدم السم إوقع المطلوب؛ وبالتالي فماختصارات يغلب على ظنه أنها تؤدي إلى ال

 هوحد يال يكف ،)CBS, Inc(حد مواقع الشركة المدعية أظناً منه أنه يدخل  ،)tnn.com( النطاق

    ٣٤٨.لتوافر احتمالية االلتباس عند المستهلكين
  

يعتمد :  )Zone Of Natural Expansion( منطقة التوسع واالمتداد الطبيعي للبضائع )ح(

ما إذا كان مالك العالمة وفي .هاكيفية استعمال، والبضائع والخدماتهذا العامل على وظائف 

فيما يتعلق ببضائعه أو خدماته عن طريق  كان سواء االمتداد،الرغبة في توسيع  لديهالتجارية 

أو حتى التوسع الجغرافي في مناطق  ،للمستهلكينأو تقديم خدمات جديدة  ،إنتاج سلع جديدة

مباشر تعلق  ةان ذلك نتيجوتنظر المحاكم في إمكانية االلتباس بين المستهلكين، سواء ك ٣٤٩.جديدة

أو على اعتبار أنها امتداد طبيعي لبضائع مالك العالمة التجارية ، بالبضائع والخدمات المقدمة

شركة تخص  التي ،)Tinkertory(األصلي، وقد قضت المحكمة بمنع مالك العالمة التجارية 

؛ وذلك ألن طفالتتعلق بكتب األ ، التي)L,il Tinker(تسجيل عالمة  األطفال ألعاب لصنع

، أو ، رغم أن البضائع ليست متطابقةالكتب هاألمر فيما يتعلق بمصدر هذ هالمستهلك سيلتبس علي

األقل ( لعالمة المستخدم الصغير تقدا أن مالك العالمة األصلي راعٍمع ؛األمر قد يلتبس عليه

   ٣٥٠).شهرة

في توفير بعـض   األمريكيضاء ، نجاح القض هذه العوامل والسوابق القضائيةبعد استعرا يتبينو

الحماية للعالمات التجارية على شبكة االنترنت، مستنداً في ذلك على القواعـد العامـة المتعلقـة    

ونرى انه يمكن للقضاء الفلسطيني االستفادة من تجربة القضاء األمريكي فـي هـذا    .بالموضوع
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وخاصة فيما يتعلق بتحديد  ،ة لديةالمتاح المتعلقة بالموضوع المجال، وذلك بتطويع القواعد العامة

إذ يمكن للقضاء الفلسطيني االستفادة من هـذه المعـاير، كونهـا    . معاير االلتباس لدى المستهلك

معاير أرست قواعد عامة تصلح للتطبيق في فلسطين، والن المعامالت التجاريـة علـى شـبكة    

ذه المعايير يتم التحقـق منهـا   االنترنت تتسم بالعالمية، وتسوق عبر قناة واحدة، كما أن بعض ه

، أمام القضاء الفلسطيني في دعاوى العالمات التجارية بشكلها التقليدي، كتحقق االلتباس لدى فعالً

. المستهلك، ومخالفة قواعد المنافسة المشروعة، وتقليد العالمة التجارية، وقوة العالمة التجاريـة 

القواعد كنوع من االستئناس، السـتفادة مـن    بالتالي يمكن للقاضي الفلسطيني االطالع على هذه

وان كـان  . تجربة القضاء األمريكي لحماية العالمات التجارية على شبكة االنترنت في فلسـطين 

حرية اكبر للقاضـي فـي ابتكـار    ) االنجلوأمريكي(هناك اختالفا بين النظامين؛ إذ يعطي النظام 

الفلسطيني الذي يلتزم  ية، بعكس النظام القانونالحلول، التي في األغلب يتم تبنيها كتشريعات مقنن

ويعطي دور اقل للقاضي في ابتكـار الحلـول، إال أن الواقـع     ،فيه القاضي بالنصوص القانونية

ضاء الفلسطيني تفرض على القيعالج المسالة،  العملي للمسالة محل البحث، في ظل غياب تشريع

راءات الشكلية التي يفرضها نظامنـا القـانوني،   التحرر من عقده التبعية لإلجإيجاد حلول لها، و

الحلول  رلخصوصية الوضع الفلسطيني، والسعي البتكا قضاء الدول المجاورة، نظراً تواجتهادا

يمكـن تطويعهـا وتصـلح     يالت المتعلقة بالموضوع في ذلك على القواعد العامة مستنداً ،العملية

   .للتطبيق كما رأينا

ألمريكي في توفير بعض الحماية للعالمات التجاريـة علـى شـبكة    ورغم هذا النجاح للقضاء ا

على منازعات العالمـات التجاريـة    العامة المتعلقة بالموضوع إال أن تطبيق القواعد االنترنت،

إذ هناك ثغرات قانونية ال يمكن تالفيها  غير كافياً، حالً يبقىوأسماء النطاق على شبكة االنترنت 
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لذلك كان من  ٣٥١.االنترنتشبكة يق النص العام على أسماء النطاق على أو حتى إثباتها عند تطب

الضروري إصدار قانون متخصص يعالج مسالة قرصنة العالمات التجارية على شبكة االنترنت 

قـانون حمايـة   بالتالي وجدنا من المناسـب اسـتعراض    .بشكل مباشر ويضع إحكام خاصة بها

  .جاء بهاالتي  األحكاموبيان  ،يكيالمستهلك ضد قرصنة أسماء النطاق األمر

  

الحماية القانونية للعالمات التجارية بعد صدور قانون حماية المستهلك ضد قرصنة : ثانيا

  )Anti Cybersquatting Consumer Protection Act(أسماء النطاق األمريكي  

سعيه إليجـاد حلـول    يعتبر هذا القانون تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلها القضاء األمريكي، في

حيث تم ترجمة القواعد والمعاير قانونية مبتكرة لقرصنة العالمات التجارية على شبكة االنترنت، 

 قانون حماية المستهلك ضد قرصـنة أسـماء النطـاق   بإصدار  في وضعها، القضاء اجتهدالتي 

جـدير  و ،)سالكـونغر (من قبل المجلس التشريعي الفدرالي األمريكي  ،)١٩٩٩(سنة ، األمريكي

الحق بقانون العالمات التجارية األمريكي لسـنه  هذا القانون جاء على شكل إضافة، وأن  بالذكر

الوقايـة مـن القرصـنة    " تحت عنـوان هذا القسم الملحق  سمىو ٣٥٢.منه) ٤٣(القسم  )١٩٤٦(

مـن   ،القـانون  هـذا  وقد استفاد واضـعو  ٣٥٣).Prevention of Cyberpiracy( "االلكترونية

القضائية الكثيرة التي سبقت صدوره، وذلك لتالفي أوجه النقص و الثغرات والصعوبات السوابق 

                                                 
القاهرة : دار النهضة العربية ١( لكترونيحماية العالمات التجارية عبر االنترنت في عالقتها بالعنوان االشريف غنام،   ٣٥١

١٨٢ )٢٠٠٣  
  :على الموقع التالي) الكونغرس(المجلس التشريعي الفدرالي األمريكي  لمزيد من التفاصيل حول هذا القانون انظر تقرير  ٣٥٢

     http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/tmcybpiracy/repcongress.pdf  Visited on 8-8-2010 
   

  : لالطالع على نصوص هذا القانون انظر الموقع التالي٣٥٣ 
     http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c106:S.1255.IS:  Visited on 8-8-2010   
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  ٣٥٤.المتعلقة بالمسالة التي واجهت القضاء عند تطبيق القواعد العامة

، وتطوير ودعم األعمال التجارية التي تتم عبـر  األمريكي حماية المستهلكل القانون هذا يهدفو 

علـى   سيئي النيـة  التجارية من المسجلينالعالمات  مالكوماية باإلضافة إلى ح ،شبكة االنترنت

 لمكافحـة والحـد مـن ظـاهرة القرصـنة      ،القـانون فـي األسـاس   هـذا  وضع  ، إذالشبكة

)Cybersquatting(.العالمة التجارية إقامـة   لمالكأصبح من الممكن بموجب هذا القانون و ٣٥٥

دف إلى تحقيق أرباح نتيجـة اسـتغالل   يه ،سيئ النية) المعتدي(إذا كان الشخص  ،دعوى مدنية

كعالمة تجاريـة   حمايته متذلك االسم الشخصي الذي كو شمل  .العالمة التجارية المملوكة للغير

  ٣٥٦.في هذا القانون

 In( الدعوى العينيـة  هو استحداث دعوى جديدة سماها ،هذا القانون اجاء بهالحلول التي واهم 

Rem Jurisdiction (العالمة التجاريـة المعتـدى    لمالكيمكن بموجبها  ،اًوهي دعوى فعاله جد

وذلك بمخاصمة أسماء النطاق المعتدية ذاتها . عليهعليها طلب إلغاء أو نقل اسم النطاق المعتدي 

الـدعاوى   كانتكما ، ، أي هي دعوى عينية وليست دعوى شخصيةمسجلوهامن مخاصمة  بدالً

العالمة التجارية تضـمين   لمالكانه ال يجوز  ،عوىبها هذه الد تجاءالتي ومن األحكام . السابقة

ـ    . هذه الدعوى أي طلب تعويضات عن األضرار التي لحقت به  هوهـذا ال يعنـي أنـة ال يمكن

المطالبة بالتعويض عن األضرار التي لحقت به بموجب دعوى أخرى، ولكن إذا اختـار إقامـة   

  ٣٥٧. نقل اسم النطاق المعتدي إلية فال يحق له سوى المطالبة بإلغاء أو) In Rem( عينية دعوى

                                                 
القاهرة : دار النهضة العربية ١( حماية العالمات التجارية عبر االنترنت في عالقتها بالعنوان االلكترونيشريف غنام،   ٣٥٤

١٨٥) ٢٠٠٣  
355 Neal Greenfield &Sarah Deutsch E, the U.S Anticybersquatting consumer protection Act," in 
Lisa E. Criatal &Neal S. Greenfield, Trademark Law & The Internet, (2 INTA : New York 2001)  
247 
356 Amol Tembe, Internet and trademark law, 
 http://www.asianlaws.org/projects/internet_trademark.htm#02   Visited on 16-10-2009  
357 Neal Greenfield &Sarah Deutsch E, the U.S Anticybersquatting consumer protection Act," in 
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أو لديـة نيـة    ،سيئ النيـة  اسم النطاق فيها مسجل يعتبروقد عدد القانون بعض الحاالت التي  

بالذكر أن هذه  روجدي ،الكسب غير المشروع عن طريق استخدام العالمة التجارية المملوكة للغير

   ٣٥٨ :كاآلتي يوه الحصرالحاالت وردت على سبيل المثال وليس 

وقـت تسـجيله مـا     زةيممإذا تم تسجيل اسم نطاق يطابق أو يشابه عالمة تجارية مسجلة و  )ا(

  .يؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين

وقت تسـجيله  ) Famous(إذا تم تسجيل اسم نطاق يطابق أو يشابه عالمة تجارية مشهورة  )ب(

  .ما يؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين

  .عالمة تجارية أو كلمة أو اسم محمية بموجب القوانين األمريكيةإذا تم التعدي على  )ج(

منة معايير أوردها على سبيل المثال وليس الحصر لتحديد فيمـا  ) ب(وقد أورد القانون في القسم 

حيث تم تعداد معظم الحاالت المفترضة لسوء النية لدى مسجل  ،إذا كان الشخص سيئ النية أم ال

أو العالمات  ،لى أي حق من حقوق مالكي العالمات التجارية المسجلةيتعدى ع الذي اسم النطاق

  .القانونالمحمية بموجب هذا 

التي تحـدث  المفترضة جانب كبير من حاالت التعدي  غطى القانونوالجدير بالمالحظة أن هذا 

أبقى البـاب   إذوهي الحاالت التي في الغالب يوجد فيها سوابق قضائية، ٣٥٩.االنترنت شبكة على

 ،حيث أوردها على سبيل المثـال ال الحصـر  لالجتهاد القضائي الستنباط حاالت أخرى،  فتوحاًم

ألنـة مـن    ،أو حاالت التي تتوافر فيها سوء النيـة  على العالمات التجارية ء حاالت التعدياسو

سيكون هناك أساليب تعدي جديدة ومبتكرة مـن قبـل    المتسارع،التكنولوجي  التطورمع  دالمؤك

                                                                                                                                      
Lisa E. Criatal &Neal S. Greenfield, Trademark Law & The Internet, (2 INTA : New York 2001) 
262 
 

358 Dawn Osbourne Willoughby&Partners , Trademarks And The Internet, paper presented in the 
Trademark World Conference , 13th March 2000, the Berners, London 9  
359 Amol Tembe, Internet and trademark law, 
 http://www.asianlaws.org/projects/internet_trademark.htm#02   Visited on 16-10-2009   
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  .ما يبقي المجال مفتوح إمام القضاء لتطبيق هذا القانون على الحاالت الجديدة ،نالمعتدي

، يالحـظ الـدور   حماية المستهلك ضد قرصنة أسماء النطـاق األمريكـي  استعراض قانون بعد 

القضاء يلعب دور مهما في تشريع القوانين في  أنالتكاملي بين القضاء األمريكي والمشرع حيث 

ما ساعد هذا القضاء على ابتكار الحلول لمسالة التعدي على العالمـات   ،)مريكياالنجلو أ(النظام 

ورغـم أن هـذا    .يعالج المسألةشبكة االنترنت، في ظل غياب تشريع متخصص  ىالتجارية عل

القانون نموذجاً جيدا يحتذا به للعديد من الدول، إال أن هناك خصوصية تشريعية تحكم كـل بلـد   

ما قد يتسبب فـي مشـكلة    ،قوانين محلية تتعارض في أحكامها ظهور ىعن اآلخر، ما يؤدي إل

عالميـة  القوانين، وهذا يتعارض مع عالميـة شـبكة االنترنـت و    هذه مستقبلية تتمثل في تنازع

، واألفضل هو وضع قانون دولي لمكافحة القرصنة يكون مقبول من كافة الدول وتساهم المشكلة

كما هو الحال  ،و غيرها من المنظمات ذات العالقة )WIPO( في وضعة المنظمات المعنية مثل

ولحين الوصول  ).االيكان( هيئة المعتمد منمنازعات أسماء النطاق  لتسوية السياسة الموحدةفي 

نري أن يضاف فصـل   االلكترونية على شبكة االنترنت، لهذه القواعد العالمية لمكافحة القرصنة

مشكلة القرصـنة علـى شـبكة     ةلمعالج ،ناعية الفلسطينيعلى مشروع قانون حماية الملكية الص

 متوافقاً يكون، على غرار قانون حماية المستهلك ضد قرصنة أسماء النطاق األمريكي ،االنترنت

وبمـا ال يتعـارض مـع    ) االيكان(سياسة تسوية منازعات أسماء النطاق المعتمدة من هيئة  مع 

   .خصوصية النظام القانوني الفلسطيني
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  لخاتمةا

  

فـي النظـام    على شبكة االنترنـت  منازعات العالمات التجارية وأسماء النطاقبعد استعراض 

يمكننـا   ،، وبيان أشكال التعديات التي تقع عليها عن طريق أسـماء النطـاق  القانوني الفلسطيني

  :               استخالص بعض النتائج على النحو التالي

 التـي الفضاء االلكترونـي،   شبكة االنترنت عبر التي أطالقتها ثورة االتصاالت بالرغم من :أوال

إال أضخم سوق تجارية تحرص الشركات العالمية تسويق منتجاتها وخدماتها من خاللهـا،   دتغ

مالكو العالمات  امن المشاكل التي لم يتداركه دالعدي رافقهأن هذا االزدهار التجاري على الشبكة، 

 سياسـة الالـذين  اسـتغلوا    )cybersquatters(نة أسماء النطاق ظهور قراصالتجارية إال بعد 

 -مـن يسـجل أوال  ( قاعدة  اعتمدتاالنترنت، التي  ةشبك تسجيل أسماء النطاق على المنتقدة في

لتي تطـابق أو  لم يتنازلوا عن أسماء النطاق اإذ  ،، دون مراعاة حقوق الملكية الفكرية)يخدم أوال

  .، إال مقابل مبالغ مالية -مشهورة  لباًاغ –تشابه عالمة تجارية 

التي أصبح البعض منها يقوم  ،النطاق على شبكة االنترنت ونتيجة تعاظم دور أسماء :ثانيا

اآلراء في تكيف المركز القانوني السم  برزت العديد منبوظيفة العالمات التجارية على الشبكة، 

وذلك الً من أشكال العالمات التجارية، شكال يعتبر انه من خالل استعراضها،  وتبين لنا. النطاق

إال أن هذا الرأي لوجود فروقات بين العالمات التجارية وأسماء النطاق من الناحية الفنية التقنية، 

ة تعاظم دور أسماء النطاق على ال يؤخذ على إطالقه، ففي الواليات المتحدة األمريكية ونتيج

شبكة االنترنت، اعتمد مكتب العالمات التجارية وبراءات االختراع الفدرالي األمريكي، تسجيل 

بعض أسماء النطاق كعالمات تجارية، بحيث يملك مسجل اسم النطاق حقوق الملكية الفكرية عليه 

   .مثل العالمات التجارية
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، كان البـد مـن حمايـة العالمـات     على شبكة االنترنت نطاقأسماء ال قرصنة إزاء تفاقم :ثالثا

التجارية على شبكة االنترنت؛ لمواجهة هذا التحدي الجديد، حيث وجد مالكو العالمات التجاريـة  

األمريكي الذي كان له السبق في التصدي لهـذا   ءونخص بالذكر القضا ضالتهم بالتوجه للقضاء،

ض الحماية للعالمات التجارية علـى شـبكة االنترنـت،    في توفير بعحيث نجح  ،التحدي الجديد

ورغم هذا النجاح للقضاء األمريكي فـي   .مستنداً في ذلك على القواعد العامة المتعلقة بالموضوع

المتعلقة  توفير بعض الحماية للعالمات التجارية على شبكة االنترنت، إال أن تطبيق القواعد العامة

ت العالمات التجارية وأسماء النطاق على شبكة االنترنت، يظـل  على منازعا بالعالمات التجارية

نصـوص قـانون   إذ هناك ثغرات قانونية ال يمكن تالفيها أو حتى إثباتها عند تطبيق  غير كافياً،

، كون هذه القواعـد لـم توضـع    على أسماء النطاق على االنترنت األمريكيالعالمات التجارية 

   .تمن القرصنة االلكترونية على شبكة االنترن باألصل لحماية العالمات التجارية

مات التجاريـة علـى شـبكة    على صعيد القضاء الوطني، يمكن توفير حماية جزئية للعال:رابعا

، بإقامة الدعاوى المدنية التي تستند على بعض القواعد العامة في المسئولية التقصـيرية  االنترنت

 ،كـدعوى التقليـد   ؛ي الساري في الضفة الغربيـة وكذلك قواعد قانون العالمات التجارية األردن

غير كافية لتوفير حماية  الحلول، إال أن هذه وشطب العالمة التجارية ،والمنافسة غير المشروعة

أنها قواعد لـم توضـع باألسـاس     كاملة للعالمات التجارية على شبكة االنترنت في فلسطين، إذ

   .لحماية العالمة التجارية على شبكة االنترنت

 ةالوطنيـة الفلسـطيني  الهيئـة   الذي يدار من قبـل  )ps.( الفلسطيني الوطني النطاق اتبع :خامسا

. يمكن ألي شخص حول العالم التسجيل فيه إذ، سياسة تسجيل منفتحة )بينينا(لمسميات االنترنت 

 إال أنه يعاب على سياسة التسجيل ضمن النطاق الوطني الفلسطيني، أنها ال تـدقق فـي ملكيـة   

لـديها،   المنازعات المتعلقة بأسماء النطاق تسوية تعتمد في لمو، عالمات التجارية عند التسجيلال
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اتفاقيـة التسـجيل   وللنظـام الـداخلي،    ىعل إنما اعتمدت  في التسوية ،على نظام قانوني خاص

 منازعات أسماء النطـاق  لتسويةقواعد السياسة الموحدة  والخاصة بالنطاق الفلسطيني لإلنترنت، 

)UDRP( المنازعـات ضـمن    تسـوية على سياسة  كذلك ويؤخذ .التي لم تتبناها بشكل رسمي

النطاق الوطني الفلسطيني، عدم إلزامية القرارات الصادرة عن الهيئة في النزعات المعروضـة  

حيث بإمكان األطراف اللجوء إلى القضاء، أو هيئات تحكيم مستقلة فـي  . عليها بتوافق األطراف

  .وا بقرار الهيئةحال لم يرتض

المنظمة : الجهود الدولية بالتعاون مع بعض المنظمات والهيئات العالمية، وأهمها نجحت :سادساً

حلول لمشكلة التعديات على العالمات التجاريـة علـى    يجادبإ؛ )الويبو(العالمية للملكية الفكرية 

اء واألرقـام المخصصـة   نترنت لألسمهيئة اال شبكة االنترنت، حيث أثمرت هذه الجهود، إنشاء

قامت بتعديل سياسة تسجيل أسـماء  التي ،  التي أوكل لها تنظيم تسجيل أسماء النطاق، )اآليكان(

النطاق لتواكب المعاير الدولية المتعلقة بحماية حقوق المالكية الفكرية، ووضعت آلية موحده لحل 

النطاق الخضوع للسياسـة  منازعات أسماء النطاق على شبكة االنترنت، وألزمت مسجلي أسماء 

الموحدة، لحل منازعات أسماء النطاق المعتمدة من قبلها، إال أن هذه السياسة تفتقر إلى اإللزامية؛ 

   .ليس لها صفة إلزامية )اآليكان(المعتمدة من قبل  التسويةألن األحكام التي تصدر عن هيئات 
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  :التوصيات

، )٢٠٠٠(لملكية الصناعية الفلسطيني لسـنه  نقترح إضافة فصل على مشروع قانون حماية ا -١

يشمل جميع عناصر الملكية الفكريـة،  . يتعلق بمكافحة القرصنة االلكترونية على شبكة االنترنت

منازعات أسـماء   لتسويةالقواعد الموحدة و ،العالمية للملكية الفكرية ريمع المعاي اًويكون متجانس

  .تناسب مع النظام القانوني الفلسطيني، وبما ي)االيكان(النطاق المعتمدة من قبل 

بإضـافة فصـل   ، )بينينا(لمسميات االنترنت  ةالوطنية الفلسطينيتعديل النظام الداخلي للهيئة  -٢

مـع   يتعلق بتسوية منازعات أسماء النطاق ضمن النطاق الوطني الفلسطيني، يكـون متجانسـاً  

 ،ون الخضوع لهـذه اآلليـة إجباريـاً   بحيث يك، السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق

وتعديل سياسة التسجيل الخاصة بالنطاق الفلسطيني  واعتبار القرارات الصادرة بموجبها إلزامية،

  .االسم أو العالمة التجارية التي يمثلها اسم النطاق عند التسجيل إثبات ملكيةباشتراط 

ت ومحاضرات تتعلق بقضـايا  تأهيل القضاة والمحامين في فلسطين، عن طرق منحهم دورا -٣

ور وأشكال التعديات عليها، وكيفيـة  القرصنة االلكترونية، وخاصة المتعلقة بأسماء النطاق، وص

كي يسهل عليهم  ؛المشكلة على مستوى القضاء حول العالم تحديد معايير االلتباس، وكيفية معالجة

  .تخصصة بالموضوعالتعامل مع هذا النوع من القضايا، خاصة في ظل غياب تشريعات م

ضمن ) االيكان(منازعات أسماء النطاق المعتمدة من قبل هيئه  ويةتبني السياسة الموحدة لتس -٤

القرصنة  ؛ كي تتوحد قواعد تسوية المنازعات حول العالم لمكافحة ظاهرةالنطاقات الوطنية للدول

  .لةأالدول حول هذه المس وعقد المؤتمرات الدولية لتقريب وجهات النظر بين، االلكترونية دولياً

 سماء النطاق المعتمدة من قبل هيئـة تعديل بعض قواعد السياسة الموحدة لتسوسه منازعات أ -٥

الحكم بالتعويض، عند إصدار الحكم بتحويـل   التسويةبحيث يصبح من الممكن للجان  ،)االيكان(

اغ صفة اإللزاميـة علـى   إصب، إذا تم إثبات الضرر، كذلك أو إلغائه اسم النطاق المتخاصم عليه
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  .الهيئات هذهعن  الصادرةالقرارات 

لهيئـات  مع المنظمات وا نبالتعاو، القرصنة االلكترونية نموذج عالمي لمكافحة إصدار قانون -٦

القرصنة علـى   ل التي ترغب بإصدار قانون لمكافحةللدو ، كمرجعيةالمعنية بالموضوع العالمية

   . بعضها عنازع قوانين هذه الدول مت ة، لتالفي احتماليشبكة االنترنت

منازعات القرصنة االلكترونية، بتوافق دول العالم والمنظمـات   محكمه دوليه لتسوية تأسيس -٧

.، وتحمـل قراراتهـا الصـفة اإللزاميـة    يكون اللجوء إليها اختيارياً ،بالموضوعالدولية المعنية 
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  المصادر والمراجع

  :المصادر

 ).١٩٣٨(لسنه  )٣٥(الفلسطيني رقم قانون العالمات التجارية  .١

 .)١٩٤٤(لسنة ) ٣٦(قانون المخالفات المدنية الفلسطيني رقم  .٢

  .)١٩٥٢( لسنة )٣٣( رقم األردني التجارية العالمات قانون .٣

  .)٢٠٠١(لسنة ) ٢٠(رقم  )بينينا(المتعلق بتأسيس هيئة  الفلسطيني القرار الرئاسي .٤

  .)٢٠٠١(لسنة ) ٥٩(رقم  )بينينا(بتأسيس هيئة  لقالمعدل، المتع الفلسطيني القرار الرئاسي .٥

 .)بينينا( النظام الداخلي للهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات االنترنت .٦

  

  :الكتب العربية: ثانيا

  .)١٩٩٦القاهرة : كمبيو ساينس( شبكة االنترنتبهاء شاهين،  .١

  .)١٩٩٣القاهرة  :ناشربدون (الترخيص باستعمال العالمة التجارية حسام الدين الصغير،  .٢

  .)٢٠٠٦عمان :دار وائل للنشر(المبسوط في المسئولية المدنيةحسن الذنون،  .٣

: دار النهضة العربيـة (المنافسة غير المشروعة في مجال اإلعالنات التجارية ، بحماد عز .٤

  .)٢٠٠٤القاهرة 

عمـان  :دار ومكتبـة الحامـد  (  المنافسة غير المشروعة للملكية الصـناعية زينه الصفار،  .٥

٢٠٠٢(.  

  .)غزة ١٩٩٧: بدون ناشر(  في شرح قانون المخالفات المدنية زالوجيسعاد الصابغ،  .٦

  .)١٩٧٢القاهرة : مكتبه القاهرة الحديثة(لموجز في القانون التجاريسميحة القليوبي، ا .٧
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بيـروت  : منشـورات الحلبـي  (قضايا القرصنة التجارية والصناعية والفكريةسمير فرنان،  .٨

٢٠٠١(. 

حماية العالمات التجارية عبـر االنترنـت فـي عالقتهـا بـالعنوان      غنام، شريف محمد  .٩

  .)٢٠٠٣القاهرة : دار النهضة العربية ١(    االلكتروني

، ١٩٥٢لسـنه   ٣٣العالمات التجارية األردني رقم  ندراسة تحليلية لقانوالح األسمر، ص .١٠

   .)١٩٩٥عمان :بدون ناشر(العربي الدولي األول للملكية الفكرية  رالمؤتم

المكتـب الـدولي للموسـوعات     ١(١،جالمدنيـة موسوعة التعويضـات  عبد الحكم فوده،  .١١

  .)٢٠٠٦اإلسكندرية :القانونية

ـ   عبد الرزاق السنهوري،  .١٢ منشـورات   ٤(١،جدالوسيط في شرح القـانون المـدني الجدي

  .)١٩٩٨بيروت :الحلبي

الثقافـة للنشـر   دار (المدنية التقصيرية الفعـل الضـار   ةالمسؤوليعبد العزيز اللصاص،  .١٣

  .)٢٠٠٢عمان :عوالتوزي

عمـان  : دار وائل للنشر(الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجاريةعبد اهللا الخشروم،  .١٤

٢٠٠٥(  

  .)١٩٥٥القاهرة (١، ججريمة الغش التجاري –العالمات التجارية محمد احمد،  .١٥

  .)١٩٩٠قاهرة ال:دار النهضة العربية(ركن الخطأ في المسئولية المدنيةمحمد الشامي،  .١٦

  .)٢٠٠٠القاهرة : مجموعه دلتا( االنترنت طريق المعلومات السريعمحمد طلبه،  .١٧

 :دار الفكر الجـامعي  ( بروتوكوالت وقوانين االنترنتمنير الجنبيهي، ممدوح الجنبيهي،  .١٨

  .)٢٠٠٥اإلسكندرية 

  .)٢٠٠٨بيروت: بدون ناشر( الماركات التجارية و الصناعيةنعيم مغبغب،  .١٩
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عمان :دار وائل للنشر( -الملكية الصناعية –شرح قواعد الملكية الفكرية ، نوري خاطر .٢٠

٢٠٠٥(.  

  

  :العربية باللغة المقاالت

مجلة  ٧١) ٢٠٠٤( دعوى المنافسة غير المشروعة في القانون األردنيحلو أبو حلو،  .١

 .القانون واالقتصاد، جامعة القاهرة

وأسماء النطاق على شبكة االنترنت النزاعات بين العالمات التجارية خالد التالحمة،  .٢

  .مجلة جامعه النجاح ٢-١٩) ٢٠٠٥(

 ٢٢)  ٢٠٠٥(االنترنت المنازعات حول العالمات التجارية و أسماء مواقع  علوان،رامي  .٣

  .مجلة الشريعة والفانون

، المفهوم والنظام ) االنترنت( أسماء النطاق على الشبكة العالمية للمعلوماتية  عدنان سرحان، .٤

  .مجلة الشريعة والقانون ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ٢٥) ٢٠٠٦( نونيالقا

  

  :ميدانيةمقابالت 

مروان رضوان، المدير العام لهيئة مسميات االنترنت / مع السيد أجريت عدد من المقابالت .١

بتاريخ  والبريد االلكتروني المقيم في قطاع غزة، وذلك عن طريق الهاتف) بنينا(

 ٢٠١٠-٥-١٠؛ ٢٠١٠-٣-٢٥ ؛٢٠/٩/٢٠٠٩

في مقر  -قاضي المحكمة العليا في رام اهللا -عبد اهللا غزالن/ مقابلة مع سعادة القاضي .٢

 ؛ ١٩/١٢/٢٠١٠، بتاريخ  مجلس القضاء األعلى بمحافظة رام اهللا
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  )١(ملحق رقم 

 )بينينا(لمسميات االنترنت  ةالنظام الداخلي للهيئة الوطنية الفلسطيني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 النظام الداخلي

  للهيئة الوطنية المستقلة لمسميات اإلنترنت

  

  الفصل األول

  تعريفات و أحكام عامة

  )١(مادة 

ات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبار

  -:ذلك تدل القرينة على خالف

  .وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات: الوزارة �

  .وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات: الوزير �

  .الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات االنترنت: الهيئة �

  )PS Domain(ف ب المجال الفلسطيني لإلنترنت و المعرو :المجال �

 مركز التسجيل الخاص بالنطاق الفلسطيني لإلنترنت: المركز �

 الفلسطينية لمسميات اإلنترنت مجلس إدارة الهيئة الوطنية :مجلس اإلدارة �

هو أي جهة أو فرد يتقدم بطلب تسجيل اسـم نطـاق أو أكثـر ضـمن المجـال         :المسجل �

 الفلسطيني لإلنترنت

و المرخص لها  من قبل الهيئة لتقديم خدمات التسـجيل   معتمدةهو الجهة ال :المسجل المعتمد �

ضمن   المجال الفلسطيني لإلنترنت وهي الجهة التي تقوم بتعبئة وإرسال و متابعـة طلـب   

 التسجيل



 

 

 

 

 

إدارة الهيئة لتنظيم عملية  هي مجموعة اللوائح و القواعد التي يقرها مجلس :قواعد التسجيل �

 لإلنترنت التسجيل ضمن المجال الفلسطيني

 هو االسم المسجل في قاعدة البيانات الخاصة بالمجال لصالح مقدم الطلب :النطاق �

 عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات اإلنترنت :عضو مجلس اإلدارة �

 هي الجهات التي تقوم بتقديم خدمات اإلنترنت :مزودي خدمات اإلنترنت �

  .د يستخدم االنترنت ألي غرض كانهو أي جهة أو فر: مستخدم االنترنت �

وهو النموذج المستخدم لطلب تسجيل اسم نطاق جديد أو لتعديل معلومات  :نموذج التسجيل �

  .اسم نطاق مسجل مسبقا

  

  )٢(مادة 

) ٥٩(و القرار الرئاسي رقم  ٢٠٠١لعام ) ٢٠(تنشأ في فلسطين بموجب القرار الرئاسي رقم  -أ

و الذي يكلف الوزير ٢/٨/٢٠٠٣بتاريخ )١٣(جلسته إلـوقرار مجلس الوزراء في ٢٠٠٣لعام 

لمسميات اإلنترنت وتكون  ةالمختص بإعادة تشكيل الهيئة ، هيئة تسمى الهيئة الوطنية الفلسطيني

ذات شخصية اعتبارية ويكون لها استقالل مالي وإداري ولها أن تمارس المهام والصالحيات 

  .قرارات الصادرة بمقتضاهالمنصوص عليها في هذا النظام واللوائح وال

صالحيتها بالمراقبة و اإلشراف  ةتتولى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ممارس -ب

  .اإلداري للهيئة وفقا إلحكام هذا النظام

تقوم الجهات المشاركة في مجلس اإلدارة إدارة الهيئة بتقديم ترشيحاتها لممثليها في المجلس -جـ

زير إصدار قرار تعيين رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة و يصادق عليه إلى الوزارة ويتولى الو

  .من قبل مجلس الوزراء



 

 

 

 

 

  )٣(مادة 

يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة القدس وتحدد الهيئة مقراً مؤقتاً لها في أية مدينة فلسطينية 

  .ولها أن تنقل مركزها أو تنشئ فروعاً لها في أي مكان في فلسطين

  

  الفصل الثاني

  أهداف و مهام الهيئة

  )٤(مادة 

تهدف الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات اإلنترنت إلى وضع األسس و القواعد و اللوائح و  -١

القيام بكافة األعمال المتعلقة بإدارة و تسجيل النطاقات ضمن المجال الفلسطيني لإلنترنت و 

ور و تشجع و تنمي استخدامات المساهمة في وضع القوانين و رسم السياسات التي تضبط و تط

  .اإلنترنت في فلسطين وفق ما يتماشى مع المصلحة العامة

  مهام الهيئة  -٢

وضع األسس العامة و القواعد الخاصة بعملية التسـجيل ضـمن المجـال الفلسـطيني      - أ

  لإلنترنت 

 القيام بكافة األعمال المتعلقة بإدارة و تسجيل النطاقات ضمن المجال الفلسطيني  - ب

قد مع المؤسسات المعنية العتمادها كمسجل معتمد لتسجيل النطاقات ضمن المجـال  التعا - ت

 الفلسطيني لإلنترنت

وضع و تطوير آليات لفض النزاعات و حل المشاكل المتعلقة بتسجيل النطاقـات ممـا    - ث

 يساهم في تقليص النزاعات التي تتطلب تدخل المحاكم



 

 

 

 

 

عالمية من أجل تطبيق أفضل السبل و التعاون مع المؤسسات المحلية و اإلقليمية و ال - ج

 المعايير الدولية المتبعة في إدارة المجاالت

  تمثيل فلسطين في المؤسسات الدولية ذات العالقة بعمل الهيئة - ح

  تنظيم وإدارة العمل اإلداري وفق ما تتطلبه مصلحة العمل داخل الهيئة-خ      

 أهداف الهيئة. ٣

ت االقتصاد الفلسطيني و العمل في أجواء شراكة دعم التعاون المثمر بين مختلف قطاعا - أ

 حقيقية بين القطاعين العام و الخاص لخدمة قطاع المعلوماتية في فلسطين

 المساهمة في رسم السياسات الخاصة باستخدام و تطوير اإلنترنت في فلسطين - ب

 المساهمة في وضع القوانين و المعايير و المقاييس التي تضبط عمل المؤسسات العاملة - ت

 في مجال االنترنت الفلسطينية

تقديم الدعم الفني و المشورة للمؤسسات الفلسطينية فيما يتعلق بالية التسجيل ضمن  - ث

 المجال الفلسطيني وتكنولوجيات اإلنترنت و آفاق استخدامها

تشجيع األبحاث الخاصة بتكنولوجيات المعلومات وتقنيات اإلنترنت في الجامعات و  - ج

 تقنية الفلسطينيةالمؤسسات البحثية و ال

  

  الفصل الثالث

  )٥(مادة 

  مجلس اإلدارة

يتكون مجلس إدارة الهيئة من اثني عشر عضواً يمثلون القطاعات الحكومية و غير 

  -:وهم الحكومية



 

 

 

 

 

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات             رئيساً     

 واًعض                                       التخطيطوزارة 

 وزارة االقتصاد الوطني                               عضواً

 عضواً وزارة المالية                                         

 وزارة التربية و التعليم                                عضواً

التعليم ودورياً من قبل وزارة التربية  ممثالً عن إحدى مؤسسات التعليم العالي و يرشح

 العالي عضواً

 عضواً  ممثالن عن إتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية

 عضواً  ع اإلنترنت المحلي في فلسطين   ممثالن عن مجتم

 عضواً  ممثالً عن شركات االتصاالت الفلسطينية               

 عضواً        ممثالً عن نقابة المحامين                      

 

 )٦(مادة 

يجري بعدها إعادة تنسيب ) ثالث سنوات( ون مدة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة تك

األعضاء خطياً من قبل الهيئات التي يمثلونها على أن يبقى عضو المجلس الذي انتهت 

  . عضويته محتفظاً بعضويته في المجلس إلى أن يجري تنسيب آخر مكانه

 

  )٧(مادة 

  : يشترط في عضو مجلس إدارة الهيئة ما يلي

 أن يكون فلسطينيا مقيما في فلسطين 



 

 

 

 

 

 أن يكون على دراية بمجال تقنية المعلومات واإلنترنت 

  أال يكون قد صدر في حقه أي حكم في قضية مخلة بالشرف أو األمانة أو أية جناية 

 أن يكون حسن السير والسلوك 

 ح التنفيذية الصادرةأن يلتزم باللوائح الداخلية للهيئة وكذلك باألنظمة والقرارات واللوائ

أال يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ذات طبيعة ربحية في التسجيل في المجال 

 .الفلسطيني

 

  )٨(مادة 

  فقدان عضوية مجلس اإلدارة

  :يفقد عضو مجلس اإلدارة عضويته من المجلس في أي من الحاالت التالية -أ  

 االستقالة  -

  الوفاة  -

 م أخالقي أو بأية جنحة أو جناية صدور حكم محكمة بإدانته بجر -

 إلغاء تمثيله من قبل الجهة التي قامت بتنسيبه  -

  في حالة فقدان أحد الشروط المذكورة في المادة السابعة  -

يقوم مجلس اإلدارة بتوجيه طلب  للجهة التي نسبت الشخص الذي فقد   -ب

سيب عضو آخر لعضوية مجلس اإلدارة نعضويته وذلك حتى تقوم بت  

  ل مدة أسبوعين من تاريخ التبليغخال  

تقوم الجهة التي نسبت الشخص الذي فقد عضويته ألحد األسباب المذكورة في  -ت

من هذه المادة بتنسيب عضو جديد ليكون ممثال لها في مجلس اإلدارة ) أ(الفقرة 



 

 

 

 

 

 خالل الفترة المتبقية لوالية المجلس

 

  )٩(مادة 

لهيئة المحافظة على سرية سير العمل بها لدى على أعضاء مجلس اإلدارة و العاملين با

  .ممارستهم أعمالهم

  

  )١٠(مادة 

  :يختص مجلس إدارة الهيئة بما يلي -أ

وضع خطة العمل التي تمارس بموجبها الهيئة أعمالها في إطار السياسة العامة  .١

  المحددة لها 

و أحالتها  بمقتضاها اعتماد الالئحة الداخلية للهيئة واللوائح التنفيذية واألنظمة الصادرة .٢

 .للوزارة للمصادقة عليها

 اعتماد الخطط والبرامج الالزمة لتطوير عمل الهيئة ونشاطها  .٣

 إدارة أعمال الهيئة والعمل على تحقيق أهدافها .٤

تحديد الرسوم الخاصة بتسجيل النطاقات ضمن المجال الفلسطيني لإلنترنت،  .٥

 وعرضها على الوزارة العتمادها

للهيئة وعدد آخر من الموظفين والمستخدمين الرئيسيين وتثبيتهم تعيين مدير عام  .٦

  وترفيعهم طبقا لحاجة العمل وتحديد رواتبهم ومهامهم ومراقبة أعمالهم 

 تمثيل الهيئة أمام كافة الهيئات الرسمية واألهلية وغيرها  .٧

 إعداد التقرير السنوي للهيئة  .٨



 

 

 

 

 

 موازنة العامة للهيئة مناقشة الميزانية والحسابات الختامية واعتماد ال .٩

 العمل على توفير الموارد المالية للهيئة .١٠

 يختار لجنة تنفيذية من الرئيس ونائبه وأمين سر وأمين الصندوق .١١

و (ICAAN) واألرقام  لألسماءتسمية المنسق الفني للعمل مع المؤسسة العالمية  .١٢

بة لدى المناس اإلجراءات باتخاذالمؤسسات التابعة لها على أن تقوم الوزارة 

 . المؤسسات المذكورة و الجهات ذات الصلة

  

  )١١(مادة 

  :تتولى اللجنة التنفيذية القيام بالمهام التالية

  .متابعة جميع أعمال الهيئة .١

  متابعة التقارير الخاصة بأعمال الهيئة و اعتمادها .٢

  و تقديم و تعديل موازنة الهيئة للسنة التالية و تقديمها لمجلس اإلدارة إعداد .٣

  اد النفقات الطارئة الغير مدرجة في الموازنة العامةاعتم .٤

عرضه من مسائل  اإلدارةالنظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس  .٥

 .الهيئة اختصاص فيتدخل 

  

  )١٢(مادة 

  :يتولى رئيس مجلس اإلدارة المهام التالية -١

  رئاسة مجلس اإلدارة و اللجنة التنفيذية - أ

 ت المالية الخاصة بالهيئة مع أمين الصندوقتوقيع الشيكات والتحويال - ب



 

 

 

 

 

 متابعة تنفيذ اللجنة التنفيذية لمهامها - ت

 متابعة إعداد أجندة اجتماعات مجلس اإلدارة مع أمين السر - ث

 على عمل الهيئة  اإلشرافو  األعمالمتابعة  - ج

 .تقديم التقارير الدورية إلى الوزير المختص عن عمل الهيئة - ح

 جميع اختصاصات الرئيس وصالحياته أثناء غيابهيتولى نائب رئيس المجلس  -٢

  :يتولى أمين سر مجلس اإلدارة المهام التالية -٣

  ضبط محاضر جلسات مجلس اإلدارة وإثباتها في سجل خاص - أ

 وضع أجندة اجتماعات مجلس اإلدارة   - ب

 تبليغ الدعوات ألعضاء مجلس  اإلدارة خطيا لحضور جلساته   - ت

 س في ملفات خاصة حفظ وثائق وسجالت وأوراق المجل - ث

 متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتقديم التقارير عن ذلك  - ج

وكذلك تبليغ األشخاص  وتوصيات الهيئةتبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بقرارات  - ح

 و الجهات المعنية بهذه التوصيات والقرارات 

 القيام بأية أعمال أخرى يكلفه المجلس أو رئيسه القيام بها  - خ

 

 :ق المهام التاليةيتولى أمين الصندو -٤

  تقييد األموال التي ترصد باسم الهيئة وتوثيق قيودها  - أ

 توقيع الشيكات والتحويالت المالية الخاصة بالهيئة مع رئيس الهيئة  - ب

 تقديم تقرير سنوي للمجلس عن أوضاع الهيئة المالية - ت

 



 

 

 

 

 

  )١٣(مادة 

  .ئوالً أمامهو يكون مس يكون للهيئة مدير تنفيذي  يعين بقرار من مجلس اإلدارة -١

  :يتولى المدير التنفيذي المهمات و المسئوليات التالية -٢

تنظيم األعمال اليومية للهيئة واإلشراف عليها وإدارة شئون موظفيها  - أ

  ومستخدميها وعمالها

المشاركة في اجتماعات مجلس إدارة الهيئة متى يطلب منه ذلك دون أن يكون له  - ب

 حق التصويت

 اإلدارة حول عمل الهيئة و أدائهارفع تقارير شهرية لمجلس  - ت

 تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة  - ث

عن كل ما يتعلق بعملية تسجيل  المسئولاإلدارة اليومية ألعمال مركز التسجيل  - ج

 النطاقات ضمن المجال الفلسطيني لإلنترنت

  يحدد بقرار من مجلس اإلدارة الراتب و الحقوق المالية للمدير التنفيذي للهيئة - ح

  

  )١٤(مادة 

  .رئيسهيجتمع مجلس اإلدارة مرة واحدة كل شهر وذلك بدعوة من  -أ

 االجتماعاتالمحدد فإنه يمكن إجراء  االجتماعفي حالة تعذر وصول أعضاء لمكان  -ب

 باستخدام التقنيات الحديثة مثل التخاطب المرئي عن بعد و االتصاالت الهاتفية 

  يجوز للمجلس عقد جلسات طارئة عند الحاجة  -ت

  ال يكون االجتماع قانونيا إال إذا حضره سبعة من أعضاء مجلس اإلدارة -ث



 

 

 

 

 

 تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين في أي اجتماع قانوني - ج

  .للمجلس اجتماعيجوز لثلث أعضاء مجلس اإلدارة طلب عقد  - ح

 

  )١٥(مادة 

ء مجلس اإلدارة سواء أكانت إذا كانت هناك أية مصلحة لرئيس الهيئة أو ألي عضو من أعضا 

مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بأي عمل من أعمال الهيئة وجب عليه اإلفصاح فورا عن ذلك 

خطيا للمجلس وال يجوز ألي منهم المشاركة في التصويت على أي قرار أو توصية صادرة عن 

  الهيئة فيما يتعلق بذلك العمل

  

  الفصل الرابع

  األمور المالية للهيئة

  )١٦(مادة 

  :تتكون الموارد المالية للهيئة من -أ

الرسوم المستوفاة المسجلين المرخصين و رسوم تسجيل النطاقات ضمن المجال  .١

  الفلسطيني لإلنترنت 

الهبات والمنح غير المشروطة التي يتم الحصول عليها من أي مؤسسات أو جهات  .٢

 مانحة  

 ااألموال الناتجة عن استثمارات الهيئة ونشاطاته .٣

 أية موارد أخرى يتم تحصيلها بما ال يتعارض والقوانين المطبقة في فلسطين  .٤



 

 

 

 

 

  )١٧(مادة 

  .يتم إنشاء حساب بنكي خاص للهيئة الوطنية الفلسطينية  لمسميات اإلنترنت

  )١٨(مادة 

تحتفظ الهيئة بنظام محاسبي سليم طبقاً لألصول و المبادئ المحاسبية الدولية المعروفة و يعين 

إلدارة مدقق حسابات قانوني مرخص لمراقبة و تدقيق حسابات و سجالت الهيئة و تزويد مجلس ا

  ها بالتقارير المناسبة

  )١٩(مادة 

تقريراً سنويا مقدما للوزارة يبين فيه اإلنجازات والنشاطات و يصدر مجلس اإلدارة تقريرا شهريا

الهيئة ، ويتم تزويد جميع  الخاصة بالهيئة ويتضمن التقرير المالي المفصل لموارد ومصاريف

أعضاء مجلس اإلدارة وكذلك الجهات المعنية التي يقوم مجلس اإلدارة بتحديدها بنسخة عن هذا 

  . يوماً من نهاية السنة المالية ) ٦٠(التقرير في مدة ال تزيد عن 

  )٢٠(مادة 

بما يلي األهداف يكون للهيئة احتياطي قانوني يحدده مجلس اإلدارة و يتصرف به بموافقة الوزير 

  التي أنشأت من أجلها وبما يسهم في تطوير مجتمع اإلنترنت و المعلوماتية

  

  الفصل الخامس

  قواعد تسجيل النطاقات ضمن المجال الفلسطيني لإلنترنت
  

  )٢١( مادة

 ضمن و أدارة النطاقات التسجيلصة بعملية ايقوم مجلس اإلدارة بإصدار اللوائح و األنظمة الخ

  .لسطيني لالنترنتالمجال الف



 

 

 

 

 

  )٢٢(مادة 

يعتبر المجال الفلسطيني لإلنترنت و األسماء المتفرعة عنه ثروة وطنية ،ويشكل باإلضافة 

الى المحتويات التي تشير إليها هذه األسماء امتدادا لسيادة القانون الفلسطيني وينطبق عليها 

  .كافة أحكامه 

  )٢٣(مادة 

من قبل مجلس إدارة  إقرارهاية التسجيل و التي يتم تعتبر القواعد و اللوائح الخاصة بعمل

 إاليوماً من تاريخ نشرها على موقع الهيئة على شبكة اإلنترنت  ٣٠الهيئة نافذة المفعول بعد 

  إذا قرر مجلس اإلدارة خالف ذلك

  )٢٤(مادة 

أي تعديل جديد على اللوائح أو قواعد التسجيل لن يؤثر بأي حال من األحوال على أسماء 

لنطاقات المسجلة سابقاً لدى الهيئة سوى من ناحية شروط التجديد و الرسوم المالية المترتبة ا

  على ذلك إال إذا أقر مجلس اإلدارة خالف ذلك

  )٢٥(مادة 

بعد دفع رسوم التسجيل  إالال تتم عملية تسجيل نطاق جديد ضمن المجال الفلسطيني لإلنترنت 

  .كاملة من قبل المتقدم بطلب التسجيل
  

  )٢٦(مادة 

تسجيل اسم النطاق ال يعطي أية حقوق قانونية أو ملكية لهذا االسم بل هو عبارة عن عنوان 



 

 

 

 

 

  .رمزي يستخدم على اإلنترنت

  )٢٧(مادة 

الديانات أو ما شابهها ، المدن، ال يسمح بتسجيل األسماء ذات الطبيعة الخاصة مثل  أسماء الدول

موجودة في قاعدة البيانات الخاصة بذلك لدى الهيئة أو و ال ةمن األسماء المحمية أو المستثنا

األسماء التي تحتوي على كلمات غير الئقة أو تتنافى مع اآلداب و القوانين و األعراف المعمول 

  بها في فلسطين

  )٢٨(مادة 

تقوم الهيئة بتسجيل أسماء النطاقات حسب أسبقية وصولها إليها بعد استيفائها لجميع شروط و 

  تسجيلقواعد ال

  )٢٩(مادة 

 ١٤تقوم الهيئة بتبليغ المسجل عن قبول أو رفض أو تعديل الطلب المقدم خالل فترة ال تتجاوز 

  .يوماً من تاريخ استالم الطلب

  )٣٠(مادة 

  :للهيئة الحق في إيقاف أو إلغاء تسجيل نطاق معين في أي وقت في إحدى الحاالت التالية

  .مزودة للهيئة غير كاملة أو غير صحيحة أو غير دقيقةإذا اكتشفت أن أياً من المعلومات ال - أ



 

 

 

 

 

عند وجود أي تجاوز أو خرق من قبل مقدم الطلب ألي من المواد الموجودة في هذا النظام  - ب

  .أو ما يصدر عنه من قواعد و أنظمة

  .عند حدوث نزاع على تسجيل اسم نطاق معين و البت به حسب اإلجراءات - ت

أو ) بيعا أو تأجيرا(سجيل اسم النطاق المتاجرة به الحقاً إذا تم التثبت من أن الغرض من ت - ث

  .االستفادة المادية أو المعنوية من اسم النطاق لغير الجهة المسجل باسمها

  كانت المحتويات التي يشير لها الموقع مخالفة للقانون المعمول به في فلسطين إذا - ج

  .عند تلقي طلب من جهة قضائية بحذف أو إيقاف نطاق معين - ح

  )٣١(ة ماد

تسري رسوم التسجيل السنوية و التجديد لسنة ميالدية كاملة من تاريخ تسجيل الطلب في قاعدة 

  المتاحة االتصالمن وسائل  بأيالبيانات الخاصة بالمجال و يبلغ مسجل النطاق بهذا التاريخ 

  

  الفصل السادس

  قوانين التحكيم

  )٣٢(مادة 

هيئة وأية جهة أخرى فيما يتعلق بأعمال الهيئة يتم في حالة نشوب أية خالفات أو نزاعات بين ال

حلها بالطرق الودية وإذا تعذر ذلك يتم اللجوء إلى التحكيم وفق قوانين التحكيم المعمول بها في 

  . فلسطين

  )٣٣(مادة 

أي اختالف بين عدة أطراف على الحق في تسجيل اسم نطاق معين ينبغي حله بين األطراف 



 

 

 

 

 

ق القانونية المتبعة، وإن الهيئة ليست طرفاً في هذا النزاع وال تتحمل المعنية باستخدام الطر

  .مسؤولية التحقق من استحقاق مقدم الطلب لالسم المطلوب

  )٣٤(مادة 

ال تتحمل الهيئة مسؤولية انقطاع العمل أو أية أضرار مهما كانت بما في ذلك األضرار التي قد 

  .ت وذلك بشكل مباشر أو غير مباشرتنتج عن النزاعات المتعلقة بأسماء النطاقا

  )٣٥(مادة 

إن قبول الهيئة لطلب تسجيل اسم نطاق معين ال يعني مصادقة أو دعم للمستندات الرسمية 

  أو المعلومات و المحتوى الذي يشير إليه هذا النطاق المقدمة مع الطلب

  )٣٦(مادة 

علق بمواد هذا النظام و ما يتفرع إن القانون الفلسطيني هو القانون الواجب التطبيق في كل ما يت

عنه من لوائح و قواعد وتكون المحاكم الفلسطينية هي المحاكم المخولة بفض النزاع طبقا لقواعد 

  االختصاص
  

  الفصل السابع

  قوانين انتقالية و إجرائية

  )٣٧(مادة 

ميع متطلبات و اللغة العربية هي لغة التفسير والتنفيذ والمراسالت لهذا النظام وما يتعلق به ولج

 إجراءاتومع ذلك يمكن استخدام اللغة اإلنجليزية للتخاطب والمراسلة و ، إجراءات التسجيل



 

 

 

 

 

وإذا وجد أي تعارض بين اللغتين حول نقطة معينة فان اللغة العربية هي المصدر . التسجيل

  األساسي المعمول به

 )٣٨(مادة

صادرة بمقتضاه بموافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة يعدل هذا النظام و اللوائح و القواعد التنفيذية ال

  الهيئة ومصادقة الوزارة على ذلك و يتم نشر التعديالت الجديدة على موقع الهيئة على اإلنترنت

  

  

  

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢(ملحق رقم 

السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق المعتمدة من قبل نصوص 
  ١ربيةمترجمة للع )االيكان(هيئة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
من الموقع الرسمي نصوص السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق ل الترجمة الرسمية بالعربية تم الحصول على  ١

  :)االيكان(لهيئة 

http://www.icann.org/ar/dndr/udrp/policy-ar.htm visited on 12-9-2010. 

   



 

 

 

 

 

 تقرير سياسات أسماء النطاقات المتنازع عليها الرسمي

تم تبنيها من قبل ") السياسة("تقرير سياسات أسماء النطاقات المتنازع عليها الرسمي  .الغرض. ١

، متحد باإلشارة إلى اتفاقية تسجيلك، ")ICANN("هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة 

) المسجل(فات مع ربطها بالخالف بينك وبين أي جماعة أخرى بخالفنا ويبين الشروط والمواص

ضمن  ٤الفقرة اإلجراءات تحت . حول التسجيل واستخدام اسم النطاق الذي تم تسجيله من خاللك

قواعد (" الرسميسماء النطاقات المتنازع عليها فيها وفق تقرير سياسات أ مالسياسة سيحتكهذه 

http://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-والمتاحة على ، ")الئحة اإلجراءات

rules.htmوالقواعد اإلضافية المحددة لخدمة إدارة حل المنازعات ،.  

٢ .بالتقدم لتسجيل اسم نطاق جديد، أو بسؤالنا لإلبقاء أو تجديد تسجيل اسم نطاق،  .اعتراضاتك

لمعلوماتك، تسجيل ) ب(؛ أن بيانات اتفاقية تسجيلك كاملة ودقيقة) أ(فحينها أنت تمثل وتضمن لنا 

إنك ال تقوم بتسجيل اسم النطاق ) ج(؛ اسم النطاق لن يتم انتهاكه أو اختراقه من أي طرف ثالث

انتهاك أية قوانين أو  فيلن تستعمل اسم النطاق عن قصد ) د(وأيضا، ؛ راض غير قانونيةألغ

إنها مسؤوليتك لتقرير إذا ما كان اسم النطاق الخاص بك يخالف أو ينتهك حقوق . تعليمات نافذة

  .شخص آخر

اسم  سوف نلغي، ننقل أو نقوم بأي تغييرات لتسجيل .اإللغاءات، االنتقاالت، والتغييرات. ٣

  :النطاق تحت الظروف التالية

استالمنا لألوامرِ اإللكترونية المكتوبة َأو المالئمة منك َأو من وكيلك ، ٨الفقرة بناء على بنود . أ

  المخول التِّخاذ مثل هذا اإلجراء؛



 

 

 

 

 

b .ن محكمة َأو محكمة تحكيمية، في كل دعوى تخص السلطة القضائية استالمنا لطلب م

  َأو/ المؤهلة، يتطلّب مثل هذا العمِل؛ و

c . مثل هذا العمِل في أي إجراء إداري الذي كنت تعد طرفًا استالمنا لقرار لجنة إدارية تَتطلّب

. ICANNيت من قبل فيه والذي أُُجرى تحت هذه السياسة َأو تحت نسخة الحقة لهذه السياسة تبن

  .)األسفل في )k(و  )i(٤الفقرة انظر (

طاق بموجب شروط اتفاقية من الممكن أيضا أن نلغي، ننقل أو نقوم بأي تغييرات لتسجيل اسم الن

  .تسجيلك َأو أي متطلبات قانونية أخرى

  .اإلجراء اإلداري اإللزامي. ٤

هذه اإلجراءات . تُبين هذه الفقرة نوع النزاعات التي تَتطلّب منك اإلذعان إلجراء إداري إلزامي

ستَجري قَبل حل خدمة قرارِ النزاعِ اإلداريِ يتم ترتيبها في قائمة 

providers.htm-http://www.icann.org/dndr/udrp/approved )المجهز"، كل.("  

مطلوب منك الخضوع إلجراء إداري إلزامي في حالة قيام طرف .النزاعات القابلة للتطبيق. أ

  للتطبيق، وفقًا لقواعد اإلجراء، أن يكونبالتأكيد للموفر القابل ") مقدم الشكوى( "ثالث 

)i ( اسم نطاقك مطابق أو مشابه بصورة مشوشة لعالمة تجارية أو عالمة الخدمة التي يكون

  و  فيها؛لمقدم الشكوى حقوق 

)ii ( ال يوجد لديك حقوق أو مصالح مشروعة فيما يتعلق باسم النطاق، و  



 

 

 

 

 

)iii ( نيةقد تم تسجيل اسم نطاقك واستغالله بسوء.  

  .خالل اإلجراء اإلداري، يجب أن يثبت مقدم الشكوى وجود كل عنصر من هذه العناصر الثالثة

، ستعتبر الظروف )iii)(أ(٤الفقرة استنادا إلى  .دليل التسجيِل واالستعماِل عن سوء نية.ب

ى وجه الخصوص ولكن بال حصر، إذا وجدت من قبل اللجنة، دليالً للتسجيل التالية، عل

  :واستعمال اسم نطاق عن سوء نية

)i ( ا لغرض البيعالظروف التي تشير إلى أنك قد قمت بتسجيل أو اكتساب اسم النطاق أساس

رية أو والتأجير، أو نقل تسجيل اسم النطاق إلى مقدم الشكوى الذي يعد صاحب العالمة التجا

عالمة الخدمة أو إلى أحد منافسي مقدم الشكوى هذا مقابل تعويض مالي ذي قيمة كبيرة زيادة 

  عن التكاليف الموثقة الخاصة بك والتي ترتبط مباشرةً باسم النطاق؛ أو 

)ii ( أنك قد سجلت اسم النطاق لمنع مالك العالمة التجارية أو عالمة الخدمة من استخدام العالمة

  طاق مماثل، شريطة تورطك في مثل هذا النمط من السلوك، أو في اسم ن

)iii ( ا بغرض تعطيل أعمال أحد المنافسين؛ أوأنك قد سجلت اسم النطاق أساس  

)iv ( ا جذب مستخدمي اإلنترنت لموقع الويبعن طريق استخدام اسم النطاق، قد حاولت عمد

ق مكاسب تجارية، عن طريق خلق الخاص بك أو غيرها من المواقع على اإلنترنت، لتحقي

احتمال الخلط مع عالمة مقدم الشكوى فيما يخص المصدر، أو الرعاية، أو االرتباط، أو تأييد من 

موقعك على الويب أو عنوانك أو الموافقة من قبل منتج خاص بك أو خدمة على موقع الويب أو 

  . عنوانك



 

 

 

 

 

إحدى بك في اسم النطاق ردا على  كيفية إثبات الحقوق أو المصالح المشروعة الخاصة. ج

من قواعد الئحة اإلجراءات فيما يخص  ٥الفقرة عند تلقي شكوى، يجب أن تشير إلى .ىالشكاو

الية، على وجه أي ظرف من الظروف الت. تحديد الطريقة التي ينبغي بها إعداد الرد الخاص بك

الخصوص ولكن بال حصر، إذا وجد من قبل اللجنة أنها تستند على أساس تقييم جميع األدلة 

الفقرة المقدمة، ستثبت الحقوق أو المصالح المشروعة الخاصة بك السم النطاق ألغراض 

  :)ii)(أ(٤

)i ( قبل تقديم أي إشعار لك بشأن النزاع، استخدامك، أو التحضير الستخدام اسم النطاق أو اسم

  مماثل السم النطاق فيما يتعلق بحسن نية تقديم السلع أو الخدمات؛ أو 

)ii ( أنك تعتبر) معروفًا السم النطاق، ) منظمة أخرى أيأو بكونك  التجارية،أو  الفردية،بصفتك

  على أي حقوق في عالمة تجارية أو عالمة خدمة؛ أو  وحتى لو لم تحصل

)iii ( أنك تقوم باستخدام مشروع غير تجاري أو عادل السم النطاق، بدون نية تحقيق مكاسب

  . تجارية لتضليل المستهلكين أو لتشويه العالمة التجارية أو عالمة الخدمة موضع النقاش

تار الموفر من بين األشخاص المعتمدين من ينبغي على مقدم الشكوى أن يخ .تحديد الموفر. د

سيقوم الموفر الذي تم تحديده بإدارة اإلجراءات، . بتقديم الشكوى إلى هذا الموفر ICANNقبل 

  . )ز(٤الفقرة إال في حاالت الدمج على النحو المبين في 

تنص قواعد الئحة اإلجراءات على عملية  .جراءات ومتابعة وتحديد اللجنة اإلداريةبدء اإل. ه

  ").اللجنة اإلدارية( "بدء وتنفيذ اإلجراءات وتحديد اللجنة التي ستبت في أمر النزاع 



 

 

 

 

 

في حالة تعدد الخالفات بينك وبين مقدم الشكوى، إما أن تقوم أنت أو مقدم الشكوى  .الدمج. ز

وسيقدم هذا االلتماس أمام اللجنة اإلدارية . لدمج المنازعات أمام لجنة إدارية واحدة بتقديم التماس

وربما تقوم هذه اللجنة . األولى التي تم تعيينها بغرض االستماع إلى النزاع المعلق بين الطرفين

اإلدارية بدمج أي أو كل مثل هذه النزاعات بناء على تقديرها، شريطة أن تكون المنازعات 

  . ICANNمدمجة خاضعة لهذه السياسة أو لنسخة الحقة منها تم تبنيها من قبل ال

جميع االشتراكات المفروضة من قبل الموفر بصدد أي نزاع أمام اللجنة  .االشتراكات. ح

اإلدارية وفقًا لهذه السياسات ينبغي دفعها من قبل مقدم الشكوى، ما عدا في الحاالت التي اخترت 

الفقرة جنة اإلدارية من واحد إلى ثالثة أعضاء على النحو المنصوص عليه في بموجبها توسيع الل

٥ )iv(  من قواعد الئحة اإلجراءات، وفي أي حالة يتم بموجبها تقسيم جميع الرسوم بالتساوي

  .وىمن قبلك أو من قبل مقدم الشك

نحن ال، ولن ، نقوم بالمشاركة في اإلدارة، أو تنفيذ أية  .اإلدارية تاإلجراءامشاركتنا في . ط

وباإلضافة إلى ذلك، لن نكون معرضين لذلك نتيجة ألية قرارات . إجراءات أمام اللجنة اإلدارية

  .تقدمها اللجنة اإلدارية

إجراءات أمام اللجنة اإلدارية سيتم  إن الطعون المتاحة لمقدم الشكوى وفقًا ألية .الطعون. ي

  .قصرها على طلب إلغاء اسم النطاق الخاص بك أو تحويل تسجيله إلى مقدم الشكوى

يجب على الموفر إخطارنا بأي قرار يخص اللجنة اإلدارية بالنسبة السم  .اإلشعار والنشر. ك

سوف تُنشر بالكامل  إن جميع القرارات في ظل هذه السياسة. النطاق الذي قمت بتسجيله معنا

  . عبر اإلنترنت، إال عندما تقرر اللجنة اإلدارية في حالة استثنائية تنقيح أجزاء من قرارها



 

 

 

 

 

إن اإلجراءات اإلدارية اإللزامية المتبعة للشروط  .إمكانية توافر اإلجراءات القانونية. ل

ال تمنعك أنت أو مقدم الشكوى من تقديم النزاع إلى محكمة  ٤الفقرة  المنصوص عليها في

إذا . مختصة من أجل توفير حل مستقل قبل بدء هذه اإلجراءات اإلدارية اإللزامية أو بعد إنهائها

كما (أيام عمل ) ١٠(قررت اللجنة اإلدارية إلغاء أو نقل تسجيل اسم نطاقك، فإننا سننتظر عشرة 

بعد أن علمنا من قبل الموفر القابل للتطبيق بقرار اللجنة ) لوحظ في موقع المكتب الرئيسي لدينا

وسنقوم بعد ذلك بتنفيذ هذا القرار ما لم نتلق منك شيًئا خالل فترة التوثيق . اإلدارية قبل تنفيذه

قبل كاتب  مثل نسخة من الشكوى، أو ملف مختوم من(أيام عمل ) ١٠(الرسمي وقدرها عشرة 

تقضي بقيامك برفع دعوى قانونية ضد مقدم الشكوى في المحكمة التي يخضع لها ) المحكمة

وبصورة عامة، تعد هذه المحكمة إما . (من قواعد الئحة اإلجراءات )xiii)(ب(٣الفقرة بموجب 

. Whoisلمكتب الرئيسي أو مكان العنوان الخاص بك كما هو مبين في قاعدة بيانات مكان ا

وإذا تلقينا .) من قواعد الئحة اإلجراءات )xiii)(ب(٣و  ١الفقرة ولمزيد من التفاصيل، انظر 

أيام عمل، فإننا لن ننفذ قرار اللجنة اإلدارية، كما لن نقوم ) ١٠(هذه الوثائق خالل فترة عشرة 

أدلة ) ii(أدلة مرضية لنا تقضي بوجود حل بين الطرفين، ) i(باتخاذ أي إجراء آخر، حتى نتسلم 

نسخة من أمر هذه ) iii(ا بأنه قد تم التنازل عن أو سحب الدعوى القضائية أو مرضية لن

المحكمة بالتنازل عن الدعوى القضائية الخاصة بك، أو أن تأمر بأنه ليس لديك الحق في 

  . االستمرار في استخدام اسم النطاق الخاص بك

بينك وبين أي طرف  جميع النزاعات األخرى .كل النزاعات والدعاوى القضائية األخرى. ٥

آخر غيرنا بشأن تسجيل اسم النطاق الخاص بك والتي لم تتحقق وفقًا إلجراءات إلزامية إدارية 

 والتي ستحل فيما بينك وبين الطرف اآلخر من خالل أي محكمة، أو تحكيم، أو ٤الفقرة ألحكام 



 

 

 

 

 

  .أي إجراء آخر يمكن أن يتوافر

إننا لن نشارك بأي شكل من األشكال في أي نزاع بينك وبين أي  .مشاركتنا في النزاعات .٦

ال يجوز لك تسميتنا . طرف آخر غيرنا فيما يتعلق بتسجيل واستعمال اسم النطاق الخاص بك

ي أية إجراءات من هذا في حالة تسميتنا طرفًا ف. طرفًا أو توريط أي منا في هذه اإلجراءات

القبيل، فإننا نحتفظ بالحق في رفع أي وجميع الدفاعات المناسبة، واتخاذ أية إجراءات أخرى 

  .ضرورية للدفاع عن أنفسنا

إننا لن نلغي أو ننقل أو نقوم بتفعيل، أو تعطيل، أو تغيير وضع  .صيانة الوضع الراهن. ٧

  . أعاله ٣الفقرة ناء ما هو منصوص عليه في تسجيل أي اسم نطاق بموجب هذه السياسة، باستث

  .النزاع أثناءعمليات النقل . ٨

) i(ال يمكنك نقل تسجيل اسم نطاقك إلى حامل آخر  .عمليات نقل اسم نطاق إلى حامل جديد. أ

كما (يوم عمل ) ١٥(أو لمدة خمسة عشر  ٤الفقرة  وفقًا لـأثناء اإلجراءات اإلدارية المعلقة 

أثناء إجراءات المحكمة أو ) ii(هذه اإلجراءات ، أو  انتهاءبعد ) لوحظ من مكان العمل الرئيسي

افقة الطرف الذي سيتم نقل تسجيل اسم التحكيم المعلق بشأن اسم النطاق الخاص بك إال بمو

إننا نحتفظ بحق إلغاء أي . النطاق إليه، كتابةً، على أن يكون ملزما بقرار من المحكمة أو المحكم

  . نقل لتسجيل اسم نطاق لحامل آخر مخالفةً لهذه الفقرة الفرعية

جراءات اإلدارية ال يمكنك نقل تسجيل اسم نطاقك إلى مسجل آخر خالل اإل .تغيير المسجلين. ب

كما لوحظ من مكان العمل (يوم عمل ) ١٥(أو لمدة خمسة عشر  ٤الفقرة المعلقة وفقًا لـ 

ويمكنك نقل إدارة تسجيل اسم النطاق الخاص بك لمسجل . بعد انتهاء هذه اإلجراءات ) الرئيسي



 

 

 

 

 

ل اإلجراءات القضائية أو التحكيم المعلق، شريطة أن يكون اسم النطاق المسجل معنا آخر خال

وفي حالة قيامك بنقل تسجيل اسم نطاق لنا . خاضعا إلجراءات ضدك وفقًا ألحكام هذه السياسة

خالل المحكمة أو التحكيم المعلق، فإن هذا النزاع سيظل خاضعا لسياسة النزاع الخاصة باسم 

  .جل الذي تم نقل اسم النطاق منهنطاق المس

إننا نحتفظ بحقنا في تعديل هذه السياسة في أي وقت بناء على إذن من  .تعديالت السياسة. ٩

ICANN . كما سننشر هذه السياسة المنقحة على>url < ا قبل أن ) ٣٠(على األقل بثالثينيوم

بل مقدم الشكوى إلى الموفر، تحت وما لم تكن هذه السياسة قد تم التذرع بها من ق. تصبح ساريةً

أي ظرف تطبق فيه نسخة هذه السياسة المفعلة في وقت تنفيذها عليك حتى انتهاء النزاع، فإن 

كل هذه التغييرات ستكون ملزمة لك فيما يتعلق بأي نزاع تسجيل اسم النطاق، سواء قبل نشوب 

ا كنت تعترض على إجراء تغيير في وفي حالة ما إذ. النزاع، أو بعد ذلك التاريخ الفعلي للتغيير

هذه السياسة الخاصة بك، فإن الطعن الوحيد هو إلغاء تسجيل اسم النطاق الخاص بك معنا، 

إن هذه السياسة المنقحة سوف . شريطة أن ال يكون لك الحق في استرداد أي رسوم دفعتها إلينا

  .تطبق عليك إلى أن تقوم بإلغاء تسجيل اسم النطاق الخاص بك

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)٣(ملحق رقم   

نصوص السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق المعتمدة من قبل 

  ٢النص األصلي باللغة االنجليزية )االيكان(هيئة 

 

 

 

 

 

                                                 
  :)االيكان(من الموقع الرسمي لهيئة نصوص السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق  تم الحصول على  ٢

http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm     visited on 12-9-2010. 

 

  

  



 

 

 

 

 

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 

(As Approved by ICANN on October 24, 1999) 

1. Purpose. This Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the 

"Policy") has been adopted by the Internet Corporation for Assigned Names 

and Numbers ("ICANN"), is incorporated by reference into your Registra-

tion Agreement, and sets forth the terms and conditions in connection with 

a dispute between you and any party other than us (the registrar) over the 

registration and use of an Internet domain name registered by you. Proceed-

ings under Paragraph 4 of this Policy will be conducted according to the 

Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules of 

Procedure"), which are available at www.icann.org/udrp/udrp-rules-

24oct99.htm, and the selected administrative-dispute-resolution service 

provider's supplemental rules. 

2. Your Representations. By applying to register a domain name, or by 

asking us to maintain or renew a domain name registration, you hereby 

represent and warrant to us that (a) the statements that you made in your 

Registration Agreement are complete and accurate; (b) to your knowledge, 

the registration of the domain name will not infringe upon or otherwise vi-

olate the rights of any third party; (c) you are not registering the domain 

name for an unlawful purpose; and (d) you will not knowingly use the do-

main name in violation of any applicable laws or regulations. It is your re-

sponsibility to determine whether your domain name registration infringes 

or violates someone else's rights. 

3. Cancellations, Transfers, and Changes. We will cancel, transfer or 

otherwise make changes to domain name registrations under the following 

circumstances: 



 

 

 

 

 

a. subject to the provisions of Paragraph 8, our receipt of written or appro-

priate electronic instructions from you or your authorized agent to take such 

action; 

b. our receipt of an order from a court or arbitral tribunal, in each case of 

competent jurisdiction, requiring such action; and/or 

c. our receipt of a decision of an Administrative Panel requiring such action 

in any administrative proceeding to which you were a party and which was 

conducted under this Policy or a later version of this Policy adopted by 

ICANN. (See Paragraph 4(i) and (k) below.) 

We may also cancel, transfer or otherwise make changes to a domain name 

registration in accordance with the terms of your Registration Agreement or 

other legal requirements. 

4. Mandatory Administrative Proceeding. 

This Paragraph sets forth the type of disputes for which you are required to 

submit to a mandatory administrative proceeding. These proceedings will 

be conducted before one of the administrative-dispute-resolution service 

providers listed at www.icann.org/udrp/approved-providers.htm (each, a 

"Provider"). 

a. Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory admin-

istrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts 

to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that 

(i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or 

service mark in which the complainant has rights; and 

(ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name;  



 

 

 

 

 

(iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith. 

In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of 

these three elements are present. 

b. Evidence of Registration and Use in Bad Faith. For the purposes of 

Paragraph 4(a)(iii), the following circumstances, in particular but without 

limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence of the reg-

istration and use of a domain name in bad faith: 

(i) circumstances indicating that you have registered or you have acquired 

the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise 

transferring the domain name registration to the complainant who is the 

owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complai-

nant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-

pocket costs directly related to the domain name; or 

(ii) you have registered the domain name in order to prevent the owner of 

the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding 

domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; 

or 

(iii) you have registered the domain name primarily for the purpose of dis-

rupting the business of a competitor; or 

(iv) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, 

for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line loca-

tion, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to 

the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or lo-

cation or of a product or service on your web site or location. 



 

 

 

 

 

c. How to Demonstrate Your Rights to and Legitimate Interests in the 

Domain Name in Responding to a Complaint. When you receive a com-

plaint, you should refer to Paragraph 5 of the Rules of Procedure in deter-

mining how your response should be prepared. Any of the following cir-

cumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be 

proved based on its evaluation of all evidence presented, shall demonstrate 

your rights or legitimate interests to the domain name for purposes of Para-

graph 4(a)(ii): 

(i) before any notice to you of the dispute, your use of, or demonstrable 

preparations to use, the domain name or a name corresponding to the do-

main name in connection with a bona fide offering of goods or services; or 

(ii) you (as an individual, business, or other organization) have been com-

monly known by the domain name, even if you have acquired no trademark 

or service mark rights; or 

(iii) you are making a legitimate noncommercial or fair use of the domain 

name, without intent for commercial gain to misleadingly divert consumers 

or to tarnish the trademark or service mark at issue. 

d. Selection of Provider. The complainant shall select the Provider from 

among those approved by ICANN by submitting the complaint to that Pro-

vider. The selected Provider will administer the proceeding, except in cases 

of consolidation as described in Paragraph 4(f). 

e. Initiation of Proceeding and Process and Appointment of Adminis-

trative Panel. The Rules of Procedure state the process for initiating and 

conducting a proceeding and for appointing the panel that will decide the 

dispute (the "Administrative Panel"). 



 

 

 

 

 

f. Consolidation. In the event of multiple disputes between you and a com-

plainant, either you or the complainant may petition to consolidate the dis-

putes before a single Administrative Panel. This petition shall be made to 

the first Administrative Panel appointed to hear a pending dispute between 

the parties. This Administrative Panel may consolidate before it any or all 

such disputes in its sole discretion, provided that the disputes being consol-

idated are governed by this Policy or a later version of this Policy adopted 

by ICANN. 

g. Fees. All fees charged by a Provider in connection with any dispute be-

fore an Administrative Panel pursuant to this Policy shall be paid by the 

complainant, except in cases where you elect to expand the Administrative 

Panel from one to three panelists as provided in Paragraph 5(b)(iv) of the 

Rules of Procedure, in which case all fees will be split evenly by you and 

the complainant. 

h. Our Involvement in Administrative Proceedings. We do not, and will 

not, participate in the administration or conduct of any proceeding before an 

Administrative Panel. In addition, we will not be liable as a result of any 

decisions rendered by the Administrative Panel. 

i. Remedies. The remedies available to a complainant pursuant to any pro-

ceeding before an Administrative Panel shall be limited to requiring the 

cancellation of your domain name or the transfer of your domain name reg-

istration to the complainant. 

j. Notification and Publication. The Provider shall notify us of any deci-

sion made by an Administrative Panel with respect to a domain name you 

have registered with us. All decisions under this Policy will be published in 

full over the Internet, except when an Administrative Panel determines in 



 

 

 

 

 

an exceptional case to redact portions of its decision. 

k. Availability of Court Proceedings. The mandatory administrative pro-

ceeding requirements set forth in Paragraph 4 shall not prevent either you or 

the complainant from submitting the dispute to a court of competent juris-

diction for independent resolution before such mandatory administrative 

proceeding is commenced or after such proceeding is concluded. If an Ad-

ministrative Panel decides that your domain name registration should be 

canceled or transferred, we will wait ten (10) business days (as observed in 

the location of our principal office) after we are informed by the applicable 

Provider of the Administrative Panel's decision before implementing that 

decision. We will then implement the decision unless we have received 

from you during that ten (10) business day period official documentation 

(such as a copy of a complaint, file-stamped by the clerk of the court) that 

you have commenced a lawsuit against the complainant in a jurisdiction to 

which the complainant has submitted under Paragraph 3(b)(xiii) of the 

Rules of Procedure. (In general, that jurisdiction is either the location of our 

principal office or of your address as shown in our Who is database. See 

Paragraphs 1 and 3(b)(xiii) of the Rules of Procedure for details.) If we re-

ceive such documentation within the ten (10) business day period, we will 

not implement the Administrative Panel's decision, and we will take no fur-

ther action, until we receive (i) evidence satisfactory to us of a resolution 

between the parties; (ii) evidence satisfactory to us that your lawsuit has 

been dismissed or withdrawn; or (iii) a copy of an order from such court 

dismissing your lawsuit or ordering that you do not have the right to contin-

ue to use your domain name. 

5. All Other Disputes and Litigation. All other disputes between you and 

any party other than us regarding your domain name registration that are 



 

 

 

 

 

not brought pursuant to the mandatory administrative proceeding provisions 

of Paragraph 4 shall be resolved between you and such other party through 

any court, arbitration or other proceeding that may be available. 

6. Our Involvement in Disputes. We will not participate in any way in any 

dispute between you and any party other than us regarding the registration 

and use of your domain name. You shall not name us as a party or other-

wise include us in any such proceeding. In the event that we are named as a 

party in any such proceeding, we reserve the right to raise any and all de-

fenses deemed appropriate, and to take any other action necessary to defend 

ourselves. 

7. Maintaining the Status Quo. We will not cancel, transfer, activate, 

deactivate, or otherwise change the status of any domain name registration 

under this Policy except as provided in Paragraph 3 above. 

8. Transfers During a Dispute. 

a. Transfers of a Domain Name to a New Holder. You may not transfer 

your domain name registration to another holder (i) during a pending ad-

ministrative proceeding brought pursuant to Paragraph 4 or for a period of 

fifteen (15) business days (as observed in the location of our principal place 

of business) after such proceeding is concluded; or (ii) during a pending 

court proceeding or arbitration commenced regarding your domain name 

unless the party to whom the domain name registration is being transferred 

agrees, in writing, to be bound by the decision of the court or arbitrator. We 

reserve the right to cancel any transfer of a domain name registration to 

another holder that is made in violation of this subparagraph. 

b. Changing Registrars. You may not transfer your domain name registra-



 

 

 

 

 

tion to another registrar during a pending administrative proceeding brought 

pursuant to Paragraph 4 or for a period of fifteen (15) business days (as ob-

served in the location of our principal place of business) after such proceed-

ing is concluded. You may transfer administration of your domain name 

registration to another registrar during a pending court action or arbitration, 

provided that the domain name you have registered with us shall continue 

to be subject to the proceedings commenced against you in accordance with 

the terms of this Policy. In the event that you transfer a domain name regis-

tration to us during the pendency of a court action or arbitration, such dis-

pute shall remain subject to the domain name dispute policy of the registrar 

from which the domain name registration was transferred. 

9. Policy Modifications. We reserve the right to modify this Policy at any 

time with the permission of ICANN. We will post our revised Policy at 

least thirty (30) calendar days before it becomes effective. Unless this Poli-

cy has already been invoked by the submission of a complaint to a Provider, 

in which event the version of the Policy in effect at the time it was invoked 

will apply to you until the dispute is over, all such changes will be binding 

upon you with respect to any domain name registration dispute, whether the 

dispute arose before, on or after the effective date of our change. In the 

event that you object to a change in this Policy, your sole remedy is to can-

cel your domain name registration with us, provided that you will not be 

entitled to a refund of any fees you paid to us. The revised Policy will apply 

to you until you cancel your domain name registration. 
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Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 

(the "Rules") 

As approved by the ICANN Board of Directors on 30 October 2009.  

These Rules are in effect for all UDRP proceedings in which a com-

plaint is submitted to a provider on or after 1 March 2010. The prior 

version of the Rules, applicable to all proceedings in which a complaint 

was submitted to a Provider on or before 28 February 2010, is at 

http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules-24oct99-en.htm. 

UDRP Providers may elect to adopt the notice procedures set forth in 

these Rules prior to 1 March 2010.  

Administrative proceedings for the resolution of disputes under the Uniform 

Dispute Resolution Policy adopted by ICANN shall be governed by these 

Rules and also the Supplemental Rules of the Provider administering the 

proceedings, as posted on its web site. To the extent that the Supplemental 

Rules of any Provider conflict with these Rules, these Rules supersede.  

1. Definitions 

In these Rules:  

Complainant means the party initiating a complaint concerning a domain-

name registration.  

ICANN  refers to the Internet Corporation for Assigned Names and Num-

bers.  

Mutual Jurisdiction  means a court jurisdiction at the location of either (a) 

the principal office of the Registrar (provided the domain-name holder has 

submitted in its Registration Agreement to that jurisdiction for court adjudi-



 

 

 

 

 

cation of disputes concerning or arising from the use of the domain name) 

or (b) the domain-name holder's address as shown for the registration of the 

domain name in Registrar's Who is database at the time the complaint is 

submitted to the Provider.  

Panel means an administrative panel appointed by a Provider to decide a 

complaint concerning a domain-name registration.  

Panelist means an individual appointed by a Provider to be a member of a 

Panel.  

Party means a Complainant or a Respondent.  

Policy means the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy that is 

incorporated by reference and made a part of the Registration Agreement.  

Provider means a dispute-resolution service provider approved by ICANN. 

A list of such Providers appears at www.icann.org/udrp/approved-

providers.htm .  

Registrar means the entity with which the Respondent has registered a do-

main name that is the subject of a complaint.  

Registration Agreement means the agreement between a Registrar and a 

domain-name holder.  

Respondent means the holder of a domain-name registration against which 

a complaint is initiated.  

Reverse Domain Name Hijacking means using the Policy in bad faith to 

attempt to deprive a registered domain-name holder of a domain name.  



 

 

 

 

 

Supplemental Rules means the rules adopted by the Provider administer-

ing a proceeding to supplement these Rules. Supplemental Rules shall not 

be inconsistent with the Policy or these Rules and shall cover such topics as 

fees, word and page limits and guidelines, file size and format modalities, 

the means for communicating with the Provider and the Panel, and the form 

of cover sheets.  

Written Notice means hardcopy notification by the Provider to the Res-

pondent of the commencement of an administrative proceeding under the 

Policy which shall inform the respondent that a complaint has been filed 

against it, and which shall state that the Provider has electronically trans-

mitted the complaint including any annexes to the Respondent by the means 

specified herein. Written notice does not include a hardcopy of the com-

plaint itself or of any annexes.  

2. Communications 

(a) When forwarding a complaint, including any annexes, electronically to 

the Respondent, it shall be the Provider's responsibility to employ reasona-

bly available means calculated to achieve actual notice to Respondent. 

Achieving actual notice, or employing the following measures to do so, 

shall discharge this responsibility:  

(i) sending Written Notice of the complaint to all postal-mail and facsimile 

addresses (A) shown in the domain name's registration data in Registrar's 

Whois database for the registered domain-name holder, the technical con-

tact, and the administrative contact and (B) supplied by Registrar to the 

Provider for the registration's billing contact; and  

(ii) sending the complaint, including any annexes, in electronic form by 



 

 

 

 

 

 e-mail to:  

(A) the e-mail addresses for those technical, administrative, and billing con-

tacts;  

(B) postmaster@<the contested domain name>; and  

(C) if the domain name (or "www." followed by the domain name) resolves 

to an active web page (other than a generic page the Provider concludes is 

maintained by a registrar or ISP for parking domain-names registered by 

multiple domain-name holders), any e- mail address shown or e-mail links 

on that web page; and  

(iii) sending the complaint, including any annexes, to any e-mail address the 

Respondent has notified the Provider it prefers and, to the extent practica-

ble, to all other e-mail addresses provided to the Provider by Complainant 

under Paragraph 3(b)(v).  

(b) Except as provided in Paragraph 2(a), any written communication to 

Complainant or Respondent provided for under these Rules shall be made 

electronically via the Internet (a record of its transmission being available), 

or by any reasonably requested preferred means stated by the Complainant 

or Respondent, respectively (see Paragraphs 3(b)(iii) and 5(b)(iii)).  

(c) Any communication to the Provider or the Panel shall be made by the 

means and in the manner (including, where applicable, the number of cop-

ies) stated in the Provider's Supplemental Rules.  

(d) Communications shall be made in the language prescribed in Paragraph 

11.  

(e) Either Party may update its contact details by notifying the Provider and 



 

 

 

 

 

the Registrar.  

(f) Except as otherwise provided in these Rules, or decided by a Panel, all 

communications provided for under these Rules shall be deemed to have 

been made:  

(i) if via the Internet, on the date that the communication was transmitted, 

provided that the date of transmission is verifiable; or, where applicable  

(ii) if delivered by telecopy or facsimile transmission, on the date shown on 

the confirmation of transmission; or:  

(iii) if by postal or courier service, on the date marked on the receipt.  

(g) Except as otherwise provided in these Rules, all time periods calculated 

under these Rules to begin when a communication is made shall begin to 

run on the earliest date that the communication is deemed to have been 

made in accordance with Paragraph 2(f).  

(h) Any communication by  

(i) a Panel to any Party shall be copied to the Provider and to the other Par-

ty;  

(ii) the Provider to any Party shall be copied to the other Party; and  

(iii) a Party shall be copied to the other Party, the Panel and the Provider, as 

the case may be.  

(i) It shall be the responsibility of the sender to retain records of the fact and 

circumstances of sending, which shall be available for inspection by af-

fected parties and for reporting purposes. This includes the Provider in 



 

 

 

 

 

sending Written Notice to the Respondent by post and/or facsimile under 

Paragraph 2(a)(i).  

(j) In the event a Party sending a communication receives notification of 

non-delivery of the communication, the Party shall promptly notify the 

Panel (or, if no Panel is yet appointed, the Provider) of the circumstances of 

the notification. Further proceedings concerning the communication and 

any response shall be as directed by the Panel (or the Provider).  

3. The Complaint 

(a) Any person or entity may initiate an administrative proceeding by sub-

mitting a complaint in accordance with the Policy and these Rules to any 

Provider approved by ICANN. (Due to capacity constraints or for other rea-

sons, a Provider's ability to accept complaints may be suspended at times. 

In that event, the Provider shall refuse the submission. The person or entity 

may submit the complaint to another Provider.)  

(b) The complaint including any annexes shall be submitted in electronic 

form and shall:  

(i) Request that the complaint be submitted for decision in accordance with 

the Policy and these Rules;  

(ii) Provide the name, postal and e-mail addresses, and the telephone and 

telefax numbers of the Complainant and of any representative authorized to 

act for the Complainant in the administrative proceeding;  

(iii) Specify a preferred method for communications directed to the Com-

plainant in the administrative proceeding (including person to be contacted, 

medium, and address information) for each of (A) electronic-only material 



 

 

 

 

 

and (B) material including hard copy (where applicable);  

(iv) Designate whether Complainant elects to have the dispute decided by a 

single-member or a three-member Panel and, in the event Complainant 

elects a three-member Panel, provide the names and contact details of three 

candidates to serve as one of the Panelists (these candidates may be drawn 

from any ICANN-approved Provider's list of panelists);  

(v) Provide the name of the Respondent (domain-name holder) and all in-

formation (including any postal and e-mail addresses and telephone and te-

lefax numbers) known to Complainant regarding how to contact Respon-

dent or any representative of Respondent, including contact information 

based on pre-complaint dealings, in sufficient detail to allow the Provider to 

send the complaint as described in Paragraph 2(a);  

(vi) Specify the domain name(s) that is/are the subject of the complaint;  

(vii) Identify the Registrar(s) with whom the domain name(s) is/are regis-

tered at the time the complaint is filed;  

(viii) Specify the trademark(s) or service mark(s) on which the complaint is 

based and, for each mark, describe the goods or services, if any, with which 

the mark is used (Complainant may also separately describe other goods 

and services with which it intends, at the time the complaint is submitted, to 

use the mark in the future.);  

(ix) Describe, in accordance with the Policy, the grounds on which the 

complaint is made including, in particular,  

(1) the manner in which the domain name(s) is/are identical or confusingly 

similar to a trademark or service mark in which the Complainant has rights;  



 

 

 

 

 

(2) why the Respondent (domain-name holder) should be considered as 

having no rights or legitimate interests in respect of the domain name(s) 

that is/are the subject of the complaint; and  

(3) why the domain name(s) should be considered as having been registered 

and being used in bad faith  

(The description should, for elements (2) and (3), discuss any aspects of Pa-

ragraphs 4(b) and 4(c) of the Policy that are applicable. The description 

shall comply with any word or page limit set forth in the Provider's Sup-

plemental Rules.);  

(x) Specify, in accordance with the Policy, the remedies sought;  

(xi) Identify any other legal proceedings that have been commenced or ter-

minated in connection with or relating to any of the domain name(s) that are 

the subject of the complaint;  

(xii) State that a copy of the complaint, including any annexes, together 

with the cover sheet as prescribed by the Provider's Supplemental Rules, 

has been sent or transmitted to the Respondent (domain-name holder), in 

accordance with Paragraph 2(b);  

(xiii) State that Complainant will submit, with respect to any challenges to a 

decision in the administrative proceeding canceling or transferring the do-

main name, to the jurisdiction of the courts in at least one specified Mutual 

Jurisdiction;  

(xiv) Conclude with the following statement followed by the signature (in 

any electronic format) of the Complainant or its authorized representative:  

"Complainant agrees that its claims and remedies concerning the registra-



 

 

 

 

 

tion of the domain name, the dispute, or the dispute's resolution shall be 

solely against the domain-name holder and waives all such claims and re-

medies against (a) the dispute-resolution provider and panelists, except in 

the case of deliberate wrongdoing, (b) the registrar, (c) the registry adminis-

trator, and (d) the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, 

as well as their directors, officers, employees, and agents ."  

"Complainant certifies that the information contained in this Complaint is to 

the best of Complainant's knowledge complete and accurate, that this Com-

plaint is not being presented for any improper purpose, such as to harass, 

and that the assertions in this Complaint are warranted under these Rules 

and under applicable law, as it now exists or as it may be extended by a 

good-faith and reasonable argument ."; and  

(xv) Annex any documentary or other evidence, including a copy of the 

Policy applicable to the domain name(s) in dispute and any trademark or 

service mark registration upon which the complaint relies, together with a 

schedule indexing such evidence.  

(c) The complaint may relate to more than one domain name, provided that 

the domain names are registered by the same domain-name holder.  

4. Notification of Complaint 

(a) The Provider shall review the complaint for administrative compliance 

with the Policy and these Rules and, if in compliance, shall forward the 

complaint, including any annexes, electronically to the Respondent and 

shall send Written Notice of the complaint (together with the explanatory 

cover sheet prescribed by the Provider's Supplemental Rules) to the Res-

pondent, in the manner prescribed by Paragraph 2(a), within three (3) ca-



 

 

 

 

 

lendar days following receipt of the fees to be paid by the Complainant in 

accordance with Paragraph 19 .  

(b) If the Provider finds the complaint to be administratively deficient, it 

shall promptly notify the Complainant and the Respondent of the nature of 

the deficiencies identified. The Complainant shall have five (5) calendar 

days within which to correct any such deficiencies, after which the adminis-

trative proceeding will be deemed withdrawn without prejudice to submis-

sion of a different complaint by Complainant.  

(c) The date of commencement of the administrative proceeding shall be the 

date on which the Provider completes its responsibilities under Paragraph 

2(a) in connection with sending the complaint to the Respondent.  

(d) The Provider shall immediately notify the Complainant, the Respondent, 

the concerned Registrar(s), and ICANN of the date of commencement of 

the administrative proceeding.  

5. The Response 

(a) Within twenty (20) days of the date of commencement of the adminis-

trative proceeding the Respondent shall submit a response to the Provider.  

(b) The response, including any annexes, shall be submitted in electronic 

form and shall:  

(i) Respond specifically to the statements and allegations contained in the 

complaint and include any and all bases for the Respondent (domain-name 

holder) to retain registration and use of the disputed domain name (This 

portion of the response shall comply with any word or page limit set forth 

in the Provider's Supplemental Rules.);  



 

 

 

 

 

(ii) Provide the name, postal and e-mail addresses, and the telephone and 

telefax numbers of the Respondent (domain-name holder) and of any repre-

sentative authorized to act for the Respondent in the administrative pro-

ceeding;  

(iii) Specify a preferred method for communications directed to the Res-

pondent in the administrative proceeding (including person to be contacted, 

medium, and address information) for each of (A) electronic-only material 

and (B) material including hard copy (where applicable);  

(iv) If Complainant has elected a single-member panel in the complaint (see 

Paragraph 3(b)(iv)), state whether Respondent elects instead to have the 

dispute decided by a three-member panel;  

(v) If either Complainant or Respondent elects a three-member Panel, pro-

vide the names and contact details of three candidates to serve as one of the 

Panelists (these candidates may be drawn from any ICANN-approved Pro-

vider's list of panelists);  

(vi) Identify any other legal proceedings that have been commenced or ter-

minated in connection with or relating to any of the domain name(s) that are 

the subject of the complaint;  

(vii) State that a copy of the response including any annexes has been sent 

or transmitted to the Complainant, in accordance with Paragraph 2(b); and  

(viii) Conclude with the following statement followed by the signature (in 

any electronic format) of the Respondent or its authorized representative:  

"Respondent certifies that the information contained in this Response is to 

the best of Respondent's knowledge complete and accurate, that this Re-



 

 

 

 

 

sponse is not being presented for any improper purpose, such as to harass, 

and that the assertions in this Response are warranted under these Rules and 

under applicable law, as it now exists or as it may be extended by a good-

faith and reasonable argument ."; and  

(ix) Annex any documentary or other evidence upon which the Respondent 

relies, together with a schedule indexing such documents.  

(c) If Complainant has elected to have the dispute decided by a single-

member Panel and Respondent elects a three-member Panel, Respondent 

shall be required to pay one-half of the applicable fee for a three-member 

Panel as set forth in the Provider's Supplemental Rules. This payment shall 

be made together with the submission of the response to the Provider. In the 

event that the required payment is not made, the dispute shall be decided by 

a single-member Panel.  

(d) At the request of the Respondent, the Provider may, in exceptional cas-

es, extend the period of time for the filing of the response. The period may 

also be extended by written stipulation between the Parties, provided the 

stipulation is approved by the Provider.  

(e) If a Respondent does not submit a response, in the absence of excep-

tional circumstances, the Panel shall decide the dispute based upon the 

complaint.  

6. Appointment of the Panel and Timing of Decision 

(a) Each Provider shall maintain and publish a publicly available list of pa-

nelists and their qualifications.  

(b) If neither the Complainant nor the Respondent has elected a three-



 

 

 

 

 

member Panel ( Paragraphs 3(b)(iv) and 5(b)(iv)), the Provider shall ap-

point, within five (5) calendar days following receipt of the response by the 

Provider, or the lapse of the time period for the submission thereof, a single 

Panelist from its list of panelists. The fees for a single-member Panel shall 

be paid entirely by the Complainant.  

(c) If either the Complainant or the Respondent elects to have the dispute 

decided by a three-member Panel, the Provider shall appoint three Panelists 

in accordance with the procedures identified in Paragraph 6(e). The fees for 

a three-member Panel shall be paid in their entirety by the Complainant, ex-

cept where the election for a three-member Panel was made by the Respon-

dent, in which case the applicable fees shall be shared equally between the 

Parties.  

(d) Unless it has already elected a three-member Panel, the Complainant 

shall submit to the Provider, within five (5) calendar days of communica-

tion of a response in which the Respondent elects a three-member Panel, the 

names and contact details of three candidates to serve as one of the Panel-

ists. These candidates may be drawn from any ICANN-approved Provider's 

list of panelists.  

(e) In the event that either the Complainant or the Respondent elects a 

three-member Panel, the Provider shall endeavor to appoint one Panelist 

from the list of candidates provided by each of the Complainant and the 

Respondent. In the event the Provider is unable within five (5) calendar 

days to secure the appointment of a Panelist on its customary terms from 

either Party's list of candidates, the Provider shall make that appointment 

from its list of panelists. The third Panelist shall be appointed by the Pro-

vider from a list of five candidates submitted by the Provider to the Parties, 

the Provider's selection from among the five being made in a manner that 



 

 

 

 

 

reasonably balances the preferences of both Parties, as they may specify to 

the Provider within five (5) calendar days of the Provider's submission of 

the five-candidate list to the Parties.  

(f) Once the entire Panel is appointed, the Provider shall notify the Parties 

of the Panelists appointed and the date by which, absent exceptional cir-

cumstances, the Panel shall forward its decision on the complaint to the 

Provider.  

7. Impartiality and Independence 

A Panelist shall be impartial and independent and shall have, before accept-

ing appointment, disclosed to the Provider any circumstances giving rise to 

justifiable doubt as to the Panelist's impartiality or independence. If, at any 

stage during the administrative proceeding, new circumstances arise that 

could give rise to justifiable doubt as to the impartiality or independence of 

the Panelist, that Panelist shall promptly disclose such circumstances to the 

Provider. In such event, the Provider shall have the discretion to appoint a 

substitute Panelist.  

8. Communication Between Parties and the Panel 

No Party or anyone acting on its behalf may have any unilateral communi-

cation with the Panel. All communications between a Party and the Panel or 

the Provider shall be made to a case administrator appointed by the Provid-

er in the manner prescribed in the Provider's Supplemental Rules.  

9. Transmission of the File to the Panel 

The Provider shall forward the file to the Panel as soon as the Panelist is 

appointed in the case of a Panel consisting of a single member, or as soon 



 

 

 

 

 

as the last Panelist is appointed in the case of a three-member Panel.  

10. General Powers of the Panel 

(a) The Panel shall conduct the administrative proceeding in such manner as 

it considers appropriate in accordance with the Policy and these Rules.  

(b) In all cases, the Panel shall ensure that the Parties are treated with equal-

ity and that each Party is given a fair opportunity to present its case.  

(c) The Panel shall ensure that the administrative proceeding takes place 

with due expedition. It may, at the request of a Party or on its own motion, 

extend, in exceptional cases, a period of time fixed by these Rules or by the 

Panel.  

(d) The Panel shall determine the admissibility, relevance, materiality and 

weight of the evidence.  

(e) A Panel shall decide a request by a Party to consolidate multiple domain 

name disputes in accordance with the Policy and these Rules.  

11. Language of Proceedings 

(a) Unless otherwise agreed by the Parties, or specified otherwise in the 

Registration Agreement, the language of the administrative proceeding shall 

be the language of the Registration Agreement, subject to the authority of 

the Panel to determine otherwise, having regard to the circumstances of the 

administrative proceeding.  

(b) The Panel may order that any documents submitted in languages other 

than the language of the administrative proceeding be accompanied by a 

translation in whole or in part into the language of the administrative pro-



 

 

 

 

 

ceeding.  

12. Further Statements 

In addition to the complaint and the response, the Panel may request, in its 

sole discretion, further statements or documents from either of the Parties.  

13. In-Person Hearings 

There shall be no in-person hearings (including hearings by teleconference, 

videoconference, and web conference), unless the Panel determines, in its 

sole discretion and as an exceptional matter, that such a hearing is necessary 

for deciding the complaint.  

14. Default 

(a) In the event that a Party, in the absence of exceptional circumstances, 

does not comply with any of the time periods established by these Rules or 

the Panel, the Panel shall proceed to a decision on the complaint.  

(b) If a Party, in the absence of exceptional circumstances, does not comply 

with any provision of, or requirement under, these Rules or any request 

from the Panel, the Panel shall draw such inferences therefrom as it consid-

ers appropriate.  

15. Panel Decisions 

(a) A Panel shall decide a complaint on the basis of the statements and doc-

uments submitted and in accordance with the Policy, these Rules and any 

rules and principles of law that it deems applicable.  

(b) In the absence of exceptional circumstances, the Panel shall forward its 



 

 

 

 

 

decision on the complaint to the Provider within fourteen (14) days of its 

appointment pursuant to Paragraph 6 .  

(c) In the case of a three-member Panel, the Panel's decision shall be made 

by a majority.  

(d) The Panel's decision shall be in writing, provide the reasons on which it 

is based, indicate the date on which it was rendered and identify the 

name(s) of the Panelist(s).  

(e) Panel decisions and dissenting opinions shall normally comply with the 

guidelines as to length set forth in the Provider's Supplemental Rules. Any 

dissenting opinion shall accompany the majority decision. If the Panel con-

cludes that the dispute is not within the scope of Paragraph 4(a) of the Poli-

cy, it shall so state. If after considering the submissions the Panel finds that 

the complaint was brought in bad faith, for example in an attempt at Re-

verse Domain Name Hijacking or was brought primarily to harass the do-

main-name holder, the Panel shall declare in its decision that the complaint 

was brought in bad faith and constitutes an abuse of the administrative pro-

ceeding.  

16. Communication of Decision to Parties 

(a) Within three (3) calendar days after receiving the decision from the Pan-

el, the Provider shall communicate the full text of the decision to each Par-

ty, the concerned Registrar(s), and ICANN. The concerned Registrar(s) 

shall immediately communicate to each Party, the Provider, and ICANN the 

date for the implementation of the decision in accordance with the Policy.  

(b) Except if the Panel determines otherwise (see Paragraph 4(j) of the Poli-

cy), the Provider shall publish the full decision and the date of its imple-



 

 

 

 

 

mentation on a publicly accessible web site. In any event, the portion of any 

decision determining a complaint to have been brought in bad faith (see Pa-

ragraph 15(e) of these Rules) shall be published.  

17. Settlement or Other Grounds for Termination 

(a) If, before the Panel's decision, the Parties agree on a settlement, the Pan-

el shall terminate the administrative proceeding.  

(b) If, before the Panel's decision is made, it becomes unnecessary or im-

possible to continue the administrative proceeding for any reason, the Panel 

shall terminate the administrative proceeding, unless a Party raises justifia-

ble grounds for objection within a period of time to be determined by the 

Panel.  

18. Effect of Court Proceedings 

(a) In the event of any legal proceedings initiated prior to or during an ad-

ministrative proceeding in respect of a domain-name dispute that is the sub-

ject of the complaint, the Panel shall have the discretion to decide whether 

to suspend or terminate the administrative proceeding, or to proceed to a 

decision.  

(b) In the event that a Party initiates any legal proceedings during the pen-

dency of an administrative proceeding in respect of a domain-name dispute 

that is the subject of the complaint, it shall promptly notify the Panel and 

the Provider. See Paragraph 8 above.  

19. Fees 

(a) The Complainant shall pay to the Provider an initial fixed fee, in accor-

dance with the Provider's Supplemental Rules, within the time and in the 



 

 

 

 

 

amount required. A Respondent electing under Paragraph 5(b)(iv) to have 

the dispute decided by a three-member Panel, rather than the single-member 

Panel elected by the Complainant, shall pay the Provider one-half the fixed 

fee for a three-member Panel. See Paragraph 5(c). In all other cases, the 

Complainant shall bear all of the Provider's fees, except as prescribed under 

Paragraph 19(d). Upon appointment of the Panel, the Provider shall refund 

the appropriate portion, if any, of the initial fee to the Complainant, as spe-

cified in the Provider's Supplemental Rules.  

(b) No action shall be taken by the Provider on a complaint until it has re-

ceived from Complainant the initial fee in accordance with Paragraph 19(a).  

(c) If the Provider has not received the fee within ten (10) calendar days of 

receiving the complaint, the complaint shall be deemed withdrawn and the 

administrative proceeding terminated.  

(d) In exceptional circumstances, for example in the event an in-person 

hearing is held, the Provider shall request the Parties for the payment of ad-

ditional fees, which shall be established in agreement with the Parties and 

the Panel.  

20. Exclusion of Liability 

Except in the case of deliberate wrongdoing, neither the Provider nor a Pa-

nelist shall be liable to a Party for any act or omission in connection with 

any administrative proceeding under these Rules.  

21. Amendments 

The version of these Rules in effect at the time of the submission of the 

complaint to the Provider shall apply to the administrative proceeding 



 

 

 

 

 

commenced thereby. These Rules may not be amended without the express 

written approval of ICANN.  

 


