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 داءــــــــــإه
ُ

ُ،وننزرةُلأللزنُويزنُلةُءنداًُ،ُىُالفنزمإلىُننُأاطىُحلُ 

ُاسلخزر،ُإلىُ  ّ ُأبةُالحبل ُ....ُصزح ُال ق ُاليبلرننُأحنُّاءن ُبي

ُ

ُ،الن ئيةُالذيُخطزتُال درُوالءطرُ،إلىُآلأُاهللُسةُاليون

ُءاُالحبزل أنةُُ....ُن ذيُاألخلرُسةُهذتُالدنلزبءنأُالحلزةُُوإلىُ

ُ

ُإلىُأخولةُالغزلللن

ُإلىُزن ئةُوزنل لةُسةُالءنُال زنونُالل(زري

ُننُءزندنةُلوُبيقنأ  ّ ُلش(لكُإلىُ(نلكُأصدالزئةُوي

ُ

ُّ إلىُ ُُننُل كُنزظرتُاقىُهذاُالعنُّالنلواضك،ُي  ّ ُشغو ُلقعقنُوالنعرسأ.ُنح ُ وي

ُُ...النلواضكُ(هديُثنرةُينُ(نلعزًُأهدل...ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



 وتقديرشكر 

ُبرلنلللزنُهلللذاُالعنلللُّالنلواضلللك،ُنلللكُر(لللزئةُأنُلل ب قللل ُننلللةُول(عقللل ُ ُاقلللةَّ أشللليرُاهللُنلللوويُوخلللزل ةُاللللذيُنلللنَّ
ُ ُاليرلن.هخزلصًزُلو(

لنزنًزُبفضُّاوالرا ُُو ُالز(زةُالشليرُيقنلزاُل  ُ النعرو ،ُسرنَُّبزل(نلُّول دلنُالشيرُواونلنزنُألصحز ُا 
ُنلنُولب ىُالنءزحأُالزصرةُولضلللُالءلطورُلقلعبللرُالنُانلنلزنةُُ،والل دلرُاونلنزنُننُالنفسُسةُبنزُلفةُأن  ّ ليل

ُبزلذير:إن(زحُءزادُسةُ ُهذتُالرءزلأ،ُوأخص 

لُّالبولل ُاقلىُحقل ُحفظل ُاهلل،ُُالح ولُسةُ(زنعلأديلورُانرُسزرسُانلدُيقل أُءل دُالأءلزذيُالنشر ُال لحن 
رشلزدُاإلشرا ُاقىُهلذاانزمُ ولو(لهلزاُُالبحلثُونلزبعلل ُلل ُننلذُالخطلوااُاألوللى،ُواقلىُنلزُننحنلةُنلنُنصل ُوا 

ُةُخلرُال(زام.،ُأءأُّاهللُأنُل(زل ُانُ أغناُالبحثُيثلراًُ

سنةُأنُأل  للدنُ ُسللةسُنللدرُ نُلللديلورُابللدُاليللرلنُظلل َُّءللل دُالقُوواسللرُاونلنللزنُوالثنللزمُالعظلللنُبزلشلليرُال(زلللّولشللر 
ُال للزنونُالءللنُرئلللسُالل مُالللد لنُالحءلللنةُالللديلورُدالءلللُ ُوحقلل ،ُ(زنعللأُيقل للأُالح للولُبسللةُُالءللنُال للزنونُالخللزص ُ

ُاوشلراكُسةُل(نلأُالحيلنُوليلرلسُال(هلدُوالواللاُسلةُاللرامةُُقهنللفضُ ُ.حق ُأ(زنعيقل أُالح ولُبسةُُالل(زري ب بّو
َُّّةُسقهلللنُنن لللن حظلللزلهنُدالللزئنُإلغنلللزمُالبحلللث،ُلو(لهلللزلهنُُوهلللنُُوُؤآرايونُالبحلللث،ُوالللللةُءلللل الل لللدلرُالشللليرُُوُيللل

ُإللللىُلصلللُّأنُلنيلللنُوُبشلللريُ(هلللدُنلل(لللأُسهلللوُالبحلللث،ُسلللةُورداُأخطلللزمُأل لللأُالللنُبزاللللذاريُوأل  لللدن .اوحللللرانُو
ُ.إلنزن ُسةُالنبذولأُال(هودُننُبزلرغنُ،الينزّ

لل  ُُ،فةُيقل للأُالح للولُسللةُ(زنعللأُحقلل (نلللكُنللوظُ ُبخللزلصُالشلليرُوالل للدلرُإلللىُينللزُلءللر نةُأنُألو(  وأخللص 
ُبزلذيرُأننزمُنيلبأُيقل أُالح ولُلنزُالدَّنوتُننُنءزادااُولءهل اُإلن(ززُهذاُالبحث.

ُاإل(ل ُّوالل لدلرُُ(زلُّالشيربُوخلزنًزُألو(    ّ ُوي  ّ نلورُالعقلنُُنعق لنُلهلذتُاأل(للزُّأاطلىُبءلخزمُلللعنُ إللىُيل
ُنلنُاقُ بزلذيرُيُسةُ(نلكُاألر(زم،ُوأخص ُ سلةُسلةُيقل لأُالح لولُُاليلرانُءلزلذلةأ(نللكُننلةُحرسلًزُننلذُطفلوللة،ُُوّ 

ُحفظهنُاهلل.ُ(زنعأُحق 

ُ

ُ

ُ

ُ



 الممّخص

ُإلللىُاللزلنُالل(للزرةُاإلليلرونل للأ،ُذلللكُالنيللزنُاوسلراضللةُُلعللدُ  اءللنُالنوالللكُاإلليلرونللةُنفلللزحُأءزءللةُلقللدخّو
ُسللل ُي ُلب للىُزسللأُال لللودُالللذيُلغللل ُسللل ُاول صللزواُالنبزشللرةُبلللنُالبللزئكُوالنشلللري،ُولللزّو النيزنل للأُوالزنزنل للأ،ُحلللث 

ُسلهزُاءنُالنوالكُالوءلقأُاألهنُاللةُلني نُالنءلهقكُننُنعرسأُنصدرُالنل(رُاوسلراضةُالذيُللعزنُّنع .

لللذلكُءللزرعُاليثلللرونُلح(للزُنواالللكُلحنللُّأءللنزمُلشللريزاُوا نللزاُل(زرل للأُنعروسللأُسللةُالءللولُالل قلدل للأ،ُ
ننلزُأد ىُإلللىُلصلزدنُلقح لولُبللنُنللنُللد اةُنقيل لل ُوءلنُالنوالللكُلن،ُءللهقيأيبلرُالددُننيللنُنلنُالنُبهلد ُيءل 

ُ.هذاُاوءنُسةُالءولُالل قلدل أىُصزح ُالحل ُاقوبلنُ،ُيون ُاألءبلُإلىُلء(لق 

دسعنلزُإللىُليلرلسُال(هلودُلدراءلأُهللذتُاللذيُُ،ُاألنلرالننززالزاُإللىُاشلرااُاألللو ُهلذتُواللدُوصلقاُأالداد
ُإللىُالنللزئ ُالظزهرةُنلنُخل ُّالبحلثُسلةُ ُالننززالزاُالنلعق  لأُبأءلنزمُالنوااللكُاإلليلرونل لأُالل(زرل لأ،ُولقوصلّو  ّ حل

ُل ءلنُالننُثنَُّالنر(وةُننُالبحثُوُبدَُّننُدراءأُنشومُهذتُالننززازاُُو ُلنَّ ُبحثُإلىُسصقلن:وءزئُّحق هز،ُحلث 

ُ الل(زرل لللأ،ُولللللن ُنلللنُخ لللل ُلحقللللُّدراءلللأُنشلللومُننززالللزاُأءلللنزمُالنوااللللكُاإلليلرونل لللأُُالفصـــل األولللنلللزّو
ُالطبلعأُال زنونل لأُألءلنزمُالنوااللكُاإلليلرونل لأ،ُوغللز ُُلخ سزاأءبز ُنشومُهذتُالننززازا،ُواللةُلقخصاُبز حّو

.ُبزإلضزسأُإلىُإل زمُالضومُاقلىُالصلورُالللةُظهلراُسلهلزُهلذتُالننززالزاُالللةُضبطُانقل أُلء(لُّهذتُاألءنزم
قوُأءللن زمُالنواالللكُاإلليلرونل للأُوأصللحز ُح للولُالنقيل للأُالصللنزال أُوالل(زرل للأ،ُوالللدُيزنللاُالع نللزاُنشللأاُبلللنُنءلل( 

ُأغق ُالننززازاُلنحوراُحوله ُ.زالل(زرل أُالعنصرُاأليثرُأهنل أُنلل(أُألنَّ

ُُلنزولنللزُسللل ُالفصــل النــانيُوسلنللزُلخللص ُ وءللزئُّلءللولأُننززاللزاُأءللنزمُالنواالللكُاإلليلرونل للأُالل(زرل للأ،ُحلللث 

 ُّ .ُءلوامُالعلزديُأنُاوسلراضلةُهذتُالننززازا،ُالنلنث قأُسةُالق(لومُإللىُال ضلزمُلنزولاُالدراءأُالوءزئُّالوطنل أُلح
للالنعلنللدةُنللنُالُ ُالنرايللزالق(للومُإلللىُُالنلنث قللأُسللةينللزُالننللزُبدراءللأُالوءللزئُّالدولل للأ،ُ واللللةُاآلليللزنُالدولل للأ،ُهلئللأُُّب 

ُ  ّ لللدةُلحللل بلللرزُننهلللزُنريلللزُالوالبلللوُلقوءلللزطأُواللحيللللن.ُوللللنَُّسلللةُهلللذتُالفصلللُّألضلللًزُلحقللللُّ(زئل لللزاُالءلزءلللأُالنوح 
ُُّهلئأُاآلليزن.بُ النعلندةُننُالُ ازاُأءنزمُالنواالكُاإلليلرونل أُننزُز

ةُألءلللنزمُبضلللرورةُإل(لللزدُنظلللزنُاللللزنونُُالنلعق  لللأُالنتـــاوا والتوصـــياتواللللدُخقصلللاُالدراءلللأُإللللىُالعدللللدُنلللنُ
وضللرورةُضللبطُانقل للأُلءلل(لُّهللذتُاألءللنزم،ُبزإلضللزسأُإلللىُااللراحللزاُللعق لللُبوضللكُءلزءللزاُالنواالللكُاإلليلرونل للأ،ُ

ُإللىُأسضلُّ لدة،ُلقوصلّو ُننززالزاُأءلنزمُالنوااللكُاإلليلرونل لأ،ُولعلدلُّبعلاُالن لزطُسلةُالءلزءلأُالنوح   ّ وطنل أُلح

 ُّ ُوالحنزلأُلي ُ.ننُأصحز ُالح ولُوالنءلهقكُالحقّو

ُ

ُ



 االختصارات

 االختصار بالمغة النكميزّية الشرح الشرح بالمغة العربّية

 American Arbitration Association AAAُال(نعل أُاألنرليل أُلقلحيلن

الزنونُحنزلأُالنءلهقكُننُال رصنأُ
ُاإلليلرونل أ

Anticybersquatting Consumer 

Protection Act 

ACPA 

ُننززازاُأءنزمُ  ّ النريزُاآلءلويُلح
 النواالك

Asian Domain Name Dispute 

Resolution Center 

 

ADNDRC 

ُ  ّ  Alternative Dispute Resolution ADRُززازاالننالوءزئُّالبدلقأُلح

 Arbitration center for  internet dispute ADRُنريزُاللحيلنُللءولأُالننززازا

ُننززازاُابرُشبيأُ  ّ الحزدُلخدنزاُح
 اإلنلرنا

Application Service Provider 

Consortium 
ASPC 

نأُننُرنوزُ أءنزمُالنواالكُالعقلزُالنيو 
ُالدّو

country code Top Level Domain 

names 
ccTLds 

ُالننززازا  ّ  Conflict Prevention & Resolution CPR النعهدُالدولةُلح

 Centre de  recherche en droit public CRDPُأبحزثُال زنونُالعزنُنريز

 Domain names DNSُأءنزمُالنواالكُاإلليلرونل أ

 Electronic Commerce E-commerceُالل(زرةُاإلليلرونل أ

 Electronic mail E-mailُالبرلدُاإلليلرونة

ال زنونُالفلدرالةُلقحنزلأُننُاإلال ُّننُ
ُالع نزاُالل(زرل أأهنل أُ

Federal trademark dilution Act FTDA 

 General Top Domain Names Level gTLDsُأءنزمُنواالكُاقلزُازن أ

 geographical indication GIُالنؤش رااُال(غراسل أ

 Hyper Text Markup Language HTMLُلغأُلرنلزُالنصُاللشعبة



...........................................ُ

 Internet Corporation for Assignedُنن ُاألءنزمُواألرالزنُاقىُاإلنلرناُهلئأ

Names and Numbers 

ICANN 

ُاإلنلرنا  Internet protocols IPsُبرلويّو

 Internet Assigned Numbers Authority IANAُهلئأُنن ُاألرالزنُاقىُاإلنلرنا

 Network Solution Incorporated NSIُشريأُالشبيأُالنل حدة

 National Arbitration Forum NAF ن(نكُاللحيلنُالوطنة

 Second domain name level SDLُالنءلوىُالثزنويُننُاءنُالنوالك

 Sponsored Top Level Domain Names sTLDsُن ل دةُازن أُأءنزمُنواالك

 Top domain name level TLDُالنءلوىُاألاقىُننُاءنُالنوالك

اولفزالل أُالنلعق  أُبزل(وان ُالل(زرل أُ
لأ ُلح ولُالنقيل أُالفير 

Agreement on Trade Related Aspects 

of intellectual property Rights 

TRIPS 

 Uniform Resource Locator URLُالنواالكُدنحدُ 

 Un- Sponsored Top Level Domainُغلرُن ل دةُازن أُأءنزمُنواالك

Names 

uTLDs 

ُننززازاُأءنزمُ  ّ دةُلح الءلزءأُالنوح 
ُالنواالك

Uniform Domain Name Dispute 

Resolution Policy 

UDRP 

 World Wide Web WWW شبيأُالول ُالعزلنل أ

 World Intellectual Propertyُنقيل أُالفيرل أالعزلنل أُلقننظ نأُال

Organization 

WIPO 



1 

 المقّدمة
 اثكرةلبػػػُفر ػػػتلك تسػػػ رفألل ػػيل لػػػ ؿلاات نكاكل ػػػ لكا ّت ػػ  تلليلاآلكنػػػأللارة ػػػرةلتطػػّكراتلى ّ ػػػألشػػيدالاالػػػ اـل ػػ

ُتلػػّدلكُل علااتلػػ رة ليػػ لقّطػػكأى ّلل فػػ تقػػدلتغلغلػػتلااتقنّ ػػ تلاافد ثػػألل ػػيل لظػػـلااقطّل ل،(Digital Revolution) اارق ّ ػأل
تلأللااتلػػػ رةلكازدى رىػػػ  ل قػػػدلق  ػػػسػػػ فدتلفلػػػ لتن  ػػػلأللاافد ثػػػأللااتػػػي ػػػ ؿل ػػػفلأىػػػـلااكسػػػ يؿلاات نكاكل  ػػػشػػػب  تلا تّل

 سػتةداـلكسػ يؿلا ّت ػػ ؿللكنت لػػألل.لػذبلاا سػػتيل  فلأّ ػ نل ػ فل  ػ نيـ ػفلةػ ؿلل ب اتقر ػبلبػ فلاا نػتالكاا سػػتيلؾ
اػػـل فػػدثللكاػػكلفتّػػ ل شػػةصلتبػػ دؿلااسػػلدلكااةػػد  تلأ ػػبمل ػػفلاا سػػ رلفلػػ لأمّلل اافد ثػػألل ػػيلاال لّ ػػ تلااتل رّ ػػأل

لرلاا ث رل فلااكقتلكااليد.كىذالبدكرهل ك  لل اق ءل ب شرلب فلارطراؼ

ؿلشػ ؿلايػ ل ػيلااتسػّكؽلفبػرل ػتلبػ كّلُفر لااتػيل لكل(E-commercial)لا تركنّ ػأل ّؿلىذالأد للإا لك دةلااتل رةلاإل
كبػرزتلأى ّ تيػ لاا ب ػرةل ػيلااتكا ػؿلل اإلنترنػتااةطكطلااي تفّ أل لثـ لفبػرلش شػ تلااتلفز ػكف.لإاػ لأفلظيػرتلشػب ألل

لا تركنػػػي لكُأطلػػػؽلفل يػػػ لاسػػػـلااف ػػػ ءلاإلنّ ػػػألكااز لنّ ػػػألاافػػػدكدلاا   كتبػػػ دؿلاا للك ػػػ تلبسػػػيكاأللكسػػػرفأل ل تةطّ ػػػألل
Cyberspace)).ل

لاتّلكقػػدل ا ػػ لل اإلنترنػػتشػػب ألللػػول  ػػكؿلرلػػ ؿلارف ػػ ؿلكأ ػػف بلااشػػر  تلإاػػ ل   رسػػأللأف ػػ ايـلااتل رّ ػػأللفبػػرا
 لكااتلر ػؼلبةػد  تيـل ػيل ةتلػؼلدكؿلزبػ ينيـل ػدلااتكا ػؿل ػيلسػرفألكل  سيكاألل يلفرضل نتلػ تيـ فللنولايـُتؤ ّل

تفق ػػػؽلأضػػػراضلل ػػػفلألػػػؿل(E-mail)لا تركنػػػياابدا ػػػأللافت ػػػدكالفلػػػ لاابر ػػػدلاإلل ػػػيكلت لفػػػأللُ   نػػػأل.للاالػػػ اـل ػػػيلأقػػػؿّل
لبلػػدلذاػػؾلاسػػتةد كال كاقػػدلت ـ  لا تركنّ ػػألااتلػػ رةلاإللازدىػػ رلأد للإاػػ لكىػػذالايػػذالااغػػرض.لة ّ ػػأللإا تركنّ ػػألل رّ ػػأل لثػػ

تػدا لتل لظػـلااشػر  تلفػكؿلاالػ اـلل قػدل.فألل ق رنألل دلااتل رةلااتقل دّ ألكانتش رى لبش ؿل ب ر ل كني لأسرعلكأقؿلت ل
لاالد ػدل ػفلااشػر  تلت ػدلأسػ  ءنل لكأ ػبفناإلنترنػتإلنش ءل كاقدلاي لفل لشػب ألل ا كاقليػ لاإلا تركنّ ػأللل لنػرللاا ػـك

ل يلإف ن تي لكاانشراتلاا  درةلفني .

ف ػػػُثللا  ترا ػػػي  ا تلرلبػػػأى ّ ػػػأللاػػػربطلاا سػػػتيلؾلااكسػػػ لأللار ثػػػرلااتلػػػ رملك لتبػػػرلاسػػػـلاا كقػػػدلاإلا تركنػػػيل
ااتل رةلاإلا تركنّ أللاال ق تلاا ب شػرةلبػ فلاابػ يدلكاا شػترم لك ػزدادلاّتسػ علااسػكؽلا شػ ؿلل  ػدلل ل   تلتغ بل ي

 سػػػتط دلأّملشػػػةصل  تلػػػؾلليػػػ زلذ ر.ل  ػػػ لدكفلفػػػدكدلأكلق ػػػكدلتُػػػل دكؿلاالػػػ اـلااتػػػيل كلػػػدل  يػػػ لاّت ػػػ ؿلب اشػػػب أل
لااف سػػػكب لأفلف سػػكبل ّت ػػػؿلااشػػػب أل لب إل ػػػ  أللإاػػ ل لر ػػػ ك  ػػػ رسل ػػػفلل نلإا تركنّ ػػػل نل كقلػػػلُ نشػػ ألل قبكاػػػأللبللػػػـك

ل.لل نلا ترا  ّللانل تلرلف ني لل كقلولاإلا تركنيلك شّ ؿارنشطأللااتل رّ أل ل ةتلؼلة اول

 ػػفل للك ػػ تلفلػػ ل ػػفف تلاا تػػ لرلا  ترا ػػّ ألل ػػيلااشػػب أل لىػػكل ػػ ل ركنػػوللإاػػ ك  ػػكفلدا ػػؿلاازبػػ يفلااكف ػػدل
د لايـل فلا فت  دلفلػ لاسػـلاا كقػدلاإلا تركنػيلااتلػ رم ل لبُلسكللاس و ل ك ل ربطيـلب ا كقدللاإلا تركني لاا كقد

ااب ػػػ يدلل ػػػ  فللػػػكدةر ػػػأللف يدّ ػػػأللاا تلػػػرلا  ترا ػػػي لك ػػػفلألػػػؿل لاكربطػػػول ػػػدلارسػػػ  ءلكاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػألل
لكااةد  تلااتيل قّد ي .
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لبكظ فػأللااتلر ػؼلفػفل  ػدرلاا كقػدلل ـ  سـلاا كقدلاإلا تركنيلااتل رملىػكلااكسػ لأللارىػ ااتػيل   ػفلأفلتقػـك
لالف ػػكؿلفلػػ لأسػػ  ءل لػػ  تلتفتػػكملفلػػ لف  ػػ تل كلػػكدةل  ػػ لد ػػدلاا ث ػػركفل  سػػتيلؾااػػذمل تل  ػػؿل لػػولاا

تل رّ ػأللتفتػكملفلػ لأسػ  ءى لإا تركنّ ػأللف كاػتلااشػر  تلااف ػكؿلفلػ ل كاقػدللك ستةد ألل يلااسكؽلاا  دّ أل.ل   
تسػػل ؿل ػ فبلااشػػر أللأكلاال  ػأللااتل رّ ػػأللبقػدلُ ف لػػ لفل يػػ  لكل ػفلاالثػػكرللااتل رّ ػػأللاػت ّ فلاا سػػتيلؾ تيػ لف  لكأ

ل كقدلإا تركنيلقبلو.  فلاسـلل ل رّ ألتشر تولأكلف  تولااـلسالشةصلآةر

ظيػػرتل ن زفػػ تلض ػػرل نتي ػػأللفػػكؿل ل ّ ػػأللأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلا تركنّ ػػأل لتلػػكدلأسػػب بي لإاػػ لض ػػ بللكنت لػػأللاػػذاؾ
فػكؿللة  ػ تلظيػكرلكب اتػ ايلكفدـلإدراؾلأى ّ تيػ ل ػيل لػ ؿلااتلػ رة ل ااتنظ ـلااق نكنيلرس  ءلاا كاقدلاإلا تركنّ أل

لض ػػػ بلااتنظػػػ ـلف ػػػُثلألاتػػػيلتف ػػػـلتسػػػل لي .اقكافػػػدلاب إل ػػػ  أللإاػػػ لأسػػػب بلفد ػػػدةلتتلّلػػػؽلب لطب لتيػػػ لااق نكنّ ػػػأل  ف 
أّدللإاػ لظيػكرل ػكرلفد ػدةلل ّ ػ تلتسػل ؿلأسػ  ءلاا كاقػدلاإلا تركنّ ػأللرق بأللفلػ لف  بطلكللفدـلكلكدكلل ااق نكني

ؿلاسػـلاا كقػدلاإلا تركنػي   ءلقكافػدلتسػل ؿلأسػااػذملا تسػبل ل ّ ػأللا سػـلب كلػبللال ن زف تلااتػيلتػدكرلبػ فلُ سػل 
اا سػّلؿلق نكنػ نل ػيلملا تسػبلاافػّؽلفلػ لىػذالا سػـلااذلركنّ أل لكب فل  فبلاافّؽلاا شركعااب يأللاإلا تاا كاقدل يل

لااب يأللاا  دّ أل.

لىػذهلاافلػكةلااكاسػلأللبػ فلاالػ ا  فلاا ػ ّدملكاإلا تركنػػي لكض ػ بلااتنظػ ـلااقػ نكنيلااػذمل ػربطلب ني ػ  ل ػػد لن ل إف 
لفػػؿّلةلاإلا تركنااتلػػ رلل  ءلاا كاقػػدل ػػيلظػػؿّلزفػػ تلأسػػتسػػك ألل ن لإ   نّ ػػألإاػػ لاابفػػثل ػػيل ف  ل شػػ لأللأّملظػػ ىرةلّ ػػأل.لكاَّ

لكااكقكؼلفل لاا كرلااتيلظيرتلبي لك ك نلإا لااكس يؿلاال لّ أللافّلي .ل  فت جلإا لتفل ؿلأسب بي 

 إشكالّية البحث
لفػػي  لاإلا تركنّ ػػأللااتل رّ ػػأل لػػ دلفلػػكؿلأ ثػػرلف قػػ نلال ن زفػػ تلااتػػيلتنشػػ لفػػكؿلأسػػ  ءلاا كاقػػدلإلاابفػػثل فػػ كؿ

 ػفلق باػؿللاسػتغ ؿأ بملىنػ ؾلل ا تركنّ أللكة ّ أللااتل رّ ألل ني إلال كاقداالأس  ءلتسل ؿإا للاا ب رلااتس رعلأفق ب
لذاػػؾاا ػػن فّ أللكااتل رّ ػػأللارةػػرلكفقػػكؽلاا ل ّ ػػأللل ل  ػػ تلااتل رّ ػػألالاا ث ػػر فل فلػػزلاسػػـل كقػػدلفػػفلطر ػػؽلل.لك ػػتـّ
افقػػتل ػػرارلؽلاا ل ّ ػػأللاا ػػن فّ أللكااتل رّ ػػأل لكقػػدلترتّػػبلفلػػ لىػػذهلاال لّ ػػأللأأكل شػػ بولرفػػدلفقػػكل طػػ بؽللإا تركنػػي

 ػػػفل ػػػّؿلبػػػ ارضـلل.نزافػػػ تلب ػػػنيـلكبػػػ فل سػػػّلليلأسػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإلا تركنّ ػػػألب إل ػػػ  أللإاػػػ لل ب  ػػف بلىػػػذهلاافقػػػكؽ
لبفػػّؿللا تركنػيتل ػؿلفلػػ لتنظػػ ـلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلل نّ ػػأل لنلػػدلقػػكان فلكتشػػر ل تلكطل  سػبؽ بشػػ ؿل ت   ػػؿ لكتقػػـك

ل.ا تركنياا ن زف تلاا تلّلقأللبفلزلاسـل كقدل يلااف  ءلاإل

 ػػ فبللابتػزازلبيػدؼلُ طػػ بؽلال  ػأللتل رّ ػألل لرك ػػأل لإا تركنػي كقػدللاسػػـل فػيلفػ ؿلق ػ ـلشػػةصل ػ لبفلػز
ىد ػػػولاسػػػتغ ؿلاال  ػػػألللقػػدل  ػػػكف  ػػػ للسػػػـ.فػػفلىػػػذالا لااتنػػػ زؿ ق بػػػؿللة ب ػػػرلاغل  بػػلا ػػػد دلكاا ػػػغطلفل ػػػولاال  ػػأل

 ال  ػػأللسػػ تل  لكفل لػػولنت لػػأللاثقػػتيـلب ػػفلارشػػة صلل ا ث ر ػػل  نتل تػػولبشػػ ؿلأسػػرعلاتسػػك ؽلااتل رّ ػػأللاا لرك ػػأل
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ف ػكؿللي  فبلاال  ػأللااتل رّ ػأل لكب اتػ ابلانل رارلأبي .لك يل لت لااف ات فلس نلـللااتل رّ أللااتيلق ـلبتس  ألل كقلو
لنزاعلب فلااطر  ف.

ااتسػل ؿلأـل ػ فبلاال  ػألللإاػ  لىػؿلىػكلارسػبؽل يلتلؾلاافػ  تل يل ل ّ أللاا كقدلىكل  فبلاافؽّلل  ف
؟لك ػػػ ىيلأسػػػب بلظيػػػكرلىػػػذهلاا ن زفػػػ ت؟لارةػػػرللاا ػػػن فّ أللكااتل رّ ػػػأل ػػػفلفقػػػكؽلاا ل ّ ػػػألللفػػػؽّللأكلأمّلل ااتل رّ ػػػأل

لااللػكءلإا يػ لافػّؿلىػذهلاانزافػ ت لكة ك ػ نللك  ىيلاا كرلاا ةتلفأللااتيلتظيرل  يػ ؟لك ػف ىػيلااليػأللااتػيلسػ تـّ
لاا ن زفػػ تلاان شػػيألل  ػػدلل؟لك ػػ لنّ ػػألىػػؿل ػػفلاا   ػػفلااللػػكءلإاػػ لاا فػػ  ـلااكطلدكاّ ػػأل؟ذاتلطب لػػأللأضلبيػػ لت ػػكفلأف 
اا بذكاػػأللفلػػ لاا ػػل دلليػػكدلاا ػػ ىيلكلكاالربّ ػػأللافػػّؿلىػػذالاانػػكعل ػػفلاا ن زفػػ ت؟لللنبّ ػػألارلنّ ػػأل ف  ػػأللااتشػػر ل تلااكط

االد ػػدل ػػفلااػػدكؿللااتػػيلقػػ ـلا  ترا ػػّ ألدكرلاا فػػ  ـلل ػػ ؟لا تركنّ ػػألؽلب اتلػػ رةلاإلااػػكطنيلافػػّؿلاا ن زفػػ تلااتػػيلتتلّلػػ
التف ػػػ ـل  ػػػؼلتل  ػػػؿل ر ػػػزلااكا بػػػكلكلإنشػػػ يي لايػػػذالااغػػػرض؟لك ػػػ ىيلااليػػػكدلاادكاّ ػػػأللاا بذكاػػػألل ػػػيلىػػػذالاا لػػػ ؿ؟لب

ااتػيلاقترفيػ لاا ر ػزلاي يػأللاآل  ػ فلاا سػؤكاأللفػفلل كّفػدة دلىذالاانكعل فلاا ن زف ت؟لك  ىيلااس  سأللاالكااكس طأل
افػػػّؿل ن زفػػػ تلأسػػػ  ءلاا كاقػػػدللاا كّفػػػدةل؟لك ػػػ ل ػػػدلل ف  ػػػأللقكافػػػدلااس  سػػػألاإلنترنػػػتتنظػػػ ـلاررقػػػ ـلكارسػػػ  ءل ػػػيل

ـ لتطب ػؽلااس  سػألا تركنّ ألاإل     ػأللأـلتفتػ جلإاػ لل كّفػدةااااس  سػألللقػد؟لكىػؿلتلػدّلفلػ لأرضلااكالاا كّفػدةل؟لك  ؼلتػ
؟ل ػّؿلىػذهلااتسػ ؤ تلكض رىػ  لا تركنّ ػألات بملق درةلأ ثػرلفلػ لااسػ طرةلفلػ ل ن زفػ تلأسػ  ءلاا كاقػدلاإلل تلد  ت

ل.بفثن فل ي ل فلة ؿللسنف كؿلاإلل بأل

 أهمّية البحث
لت  فلأى ّ أللاابفثل يلاانق طلاات ا أل:

 ؿلف  ػػػألل  رقػػػألل ػػػيلشػػػ ّلتُللي يػػػل  ػػػيلااف ػػػ ةلااتل رّ ػػػأللألا تركنّ ػػػقػػػدلاإلااا كلل ءسػػػ ألاا ب ػػػرةلااتػػػيلافتّلتيػػػ لاا   نػػػأل
 اا  دّ أل.لفقكؽلاا ل ّ أللاا ن فّ أللكااتل رّ ألل يلااتل رةلدكر لكااتيل لتقؿلأى ّ أللففلا تركنيااتل  ؿلاإل

 ن لأكلفػػػدكثلإسػػ ءةل سػػػـلإا تركنّ ػػلكااتل رّ ػػػألاا ػػن فّ أللفقػػكؽلاا ل ّ ػػػألللا فتػػداءلفلػػػ  ػػركرةلتفػػ دملفػػػدكثل 
 ك  ل نلـلففلذاؾل فل ن زف ت.ل آةرلإا تركني كقدل  فبلؿلبال فلق للإا تركني كقدل

 كفػدـلتػرؾلىػذهلل دكفلكلػولفػؽّللإا تركنػياا ن زفػ تلاان شػيأللفػفلفلػزلاسػـل كقػدلل ركرةلكلػكدلكسػ يؿلافػؿّل
أسػ  ءلكف  ػ تل فتػداءلفلػ ل فلكاا ن  سػ فلا ر ػألل ب ػرةلال سػتغلّللفّت ل ل  كفلىنػ ؾل اا ن زف تلدكفلفؿّل

  لرك أل.لتل رّ أل
 ااتيل لتقؿلأى ّ أللففلااتلػ رةلااتقل دّ ػأللاا لرك ػأل ل ف يػ لاابػ يدلكاا شػترمللا تركنّ ألب  فلأى ّ أللتنظ ـلااتل رةلاإل

 لب إل ػػػ  أللإاػػػ لاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػأللكارسػػػ  ءلااتل رّ ػػػأل لكل  ػػػدلفقػػػكؽل...ااخا تركنّ ػػػألكااب ػػػ فأللكاالقػػػكدلاإل
كلػػكدلسػػلط تلك ػػفلاا ػػركرملأ  ػػ نللا فتػػراؼلبيػػ لق نكنػػ نلكف   تيػػ  اا ل ّ ػأللااف رّ ػػأللارةػػرل لكااتػػيل بػػّدل ػػفل

  ن.إا تركن ّل يلف ؿلفدكثل ش  تلن تلأللففلااتل  ؿلل لكءلإا ي أللالّل ةت ّل
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 اا ن زفػ تلاان شػيأللكا ىت ػ ـلبفػّؿلل اإلنترنػتتزا دلا ىت  ـلاادكايلبػ  فتراؼلبفقػكؽلاا ل ّ ػأللااف رّ ػألل ػيلب يػألل
ك ػػفلأبػػرزلااليػػكدلل بشػػ ؿلةػػ ّصلبفقػػكؽلاا ل ّ ػػأللاا ػػن فّ أللكااتل رّ ػػأللقػػأللكاا ن زفػػ تلاا تللّلل فنيػػ لبشػػ ؿلفػػ ـ
ل.(UDRP)لافّؿلاا ن زف تل كّفدةاالااس  سأللافت  دكلل(ICANN)لى يأللاآل   فلاادكاّ أللظيكر

 أهداف البحث
 لأ لف ػثلا تركنّ ػألتفل ؿلارسب بلااتيلأد تلإا لنشكءلاا ن زفػ تلاا تلّلقػأللب سػ  ءلاا كاقػدلاإل لدسػ فتلدراسػتي ف 

 اا ن زف ت.لؿّل يلفلأل ل دلفلكؿلف لّ أللك ّل اإ يل
 أرضلااكاقدلفل ااتل رّ ألللا تركنّ ألاا كءلفل لاا كرلااتيلظيرتل  ي ل ن زف تلأس  ءلاا كاقدلاإللإاق ء. 
 ػػػفلا فتػػػداءلفل يػػػ للاا ػػػن فّ أللكااتل رّ ػػػأل ف كاػػػأللإ لػػػ دلكسػػػ يؿلاف   ػػػأللاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػأللكفقػػػكؽلاا ل ّ ػػػألل 

 .ا تركنّ ألس  ءل كاقليـلاإلأ فلا فتداءلفل للا تركنّ أل ن لكأ   نلف   أللأ ف بلاا كاقدلاإلإا تركن ّل
 اان ظ ػأللرسػ  ءلللنبّ ػألكااتشر ل تلارل ا تركنّ أللنبّيل يلفّؿل ن زف تلأس  ءلاا كاقدلاإلإبرازلدكرلااق  ءلار

 ػػدللنلػػ حلااق ػػ ءلدراسػػأللكلل.ا تركنّ ػػألااتػػيلتل ػػؿلفلػػ لااف   ػػألل ػػفلأف ػػ ؿلااقر ػػنأللاإللا تركنّ ػػألاا كاقػػدلاإل
 ػفلألػؿلفػّؿلاا ن زفػػ تللنّ ػألااللػكءلإاػ لاا فػػ  ـلااكطلنّ ػألىػذهلاا ن زفػػ ت لك ػدللإ   لالت ػّدملافػؿّللنبػيلار

 .ا تركنّ ألاا تلّلقأللب س  ءلاا كاقدلاإل
 أسػػػػ  ءلاا كاقػػػػدللتسػػػل ؿتشػػػر ل تلفد ثػػػػأللك رنػػػػأللتػػػت ءـل ػػػػدلل  ػػػػدلاإلشػػػ  اّ  تلااتػػػػيلتكالػػػػوللإ لػػػػ د ػػػركرةل

 .نّ ألتلق نكلّ  ك  لأث رتول فلإش  الا تركنّ ألس  ءلاا كاقدلاإلر لتكلدلتشر ل تلش  لألللاآلفلفّت  ل ا تركنّ ألاإل
 ػػيلفػػّؿل ن زفػػ تلسػػ ى تلاػػولتلػػ ربلى ّ ػػألللتالتف ػػ ـلكااكسػػ طأل لكااػػذمل  نػلكا بػػكااتر  ػزلفلػػ لدكرل ر ػػزلاا 

 ىذهلاا ن زف ت.لاالد دل فنل حلاا ر زل يلفّؿللف  يّ  تاإلثبتتلأل قد لا تركنّ ألس  ءلاا كاقدلاإلأ
 كااتػيلافت ػدتي لى يػأللاآل  ػ فلافػّؿل ن زفػ تللأسػ  ءلل ؿل ر ػزلااكا بػكباػفػألل ػفلق لقترالاا ُلل كّفػدةتفل ؿلااس  سأللاا

ل لكق  سل دلل ل ا تي .ا تركنّ ألاا كاقدلاإل

 أسباب اختيار موضوع البحث
ل فلأىـلأسب بلاةت  رل ك دلاادراسأللىي: لإف 

 ااتل رّ أل.لا تركنّ ألاا كاقدلاإلااتيلتبفثل يلفّؿل ن زف تلأس  ءللنّ ألقّلأللاادراس تلااق نكل 
 ل ػػيلاابلػػدافلاالربّ ػػأللسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلا تركنّ ػػأللااتل رّ ػػألكض ػػ بلااتنظػػ ـلااقػػ نكنيلر لفداثػػأللىػػذالاا ك ػػكع

 .ة ّ أل
 ااػدكؿللة ّ ػألكلل اا نتي أللبر كزلااػدكؿلا تركنّ ألأس  ءلاا كاقدلاإلس  س تلافّؿل ن زف تللفل لك دلاافثّل

 االربّ أل.
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 ليلأسػ  ءلسػل ل ُللفتػداءا ػفلل كاا سػتيلؾكؽلاا ل ّ ػأللاا ػن ف أللكااتل رّ ػأللفقل بفأ لاا س ى ألل يلف   ألل
 .فقكؽلاال يدةلاغ رىـفل لاالا تركنّ ألاا كاقدلاإل

 معوقات البحث
  ف ػُثلأن ػولبػ ارضـل ػفللض  بلااتنظ ـلااقػ نكنيلرسػ  ءلاا كاقػدلاإلا تركنّ ػألل ػيلااػدكؿلاالربّ ػأللبشػ ؿلةػ ّص

لىنػػ ؾل قػػػرل ػػيلاا سػػػ يؿلاا تلّلقػػأللبتسػػػك ألل لأف  كلػػكدلبلػػضلاا فػػػ ك تلاتنظػػ ـلاا لػػػ   تلاإلا تركنّ ػػأل لإ  
  ن زف تلأس  ءلاا كاقدلاإلا تركنّ أل.

 .ض  بلا لتي داتلااق  يّ ألل يلاادكؿلاالربّ أللاا تلّلقأللب اف ؿل يل ن زف تلأس  ءلاا كاقدلاإلا تركنّ أل 
 فلكلػػدتل لتتلػػد ل أبفػػ ثلل قػػراتل ػػيل رالػػدلف ّ ػػأللأكلللأفلت ػػكفنػػدرةلاا رالػػدلاا تلّلقػػأللب ابفػػث ل يػػيلكاَّ

لض   ػػػأللأ  ػػػ رلكلػػػكدلإاػػػ لب إل ػػػ  أل اادراسػػػأل.لشػػػ  لأللال  ػػػدللكانػػػبض ػػػرللإا تركنّ ػػػألل قػػػ  ت ػػػغ رةلكل
لب ك ػػػكعلاا تلّلقػػأللاالربّ ػػأللاادراسػػ تلن ػػكجلكفػػدـل ااترل ػػألل ػػػيلاةػػت ؼلإاػػ لذاػػؾل لػػكدلقػػدلك تن ق ػػأل 

 .ارلنبّ أللاا   درل يلكاابفثلاارلكعلإا لد لن ل   لبلد لاادراسأل

 البحثطرائق 
 لبيػػػدؼلا سػػػتف دةل ػػػفلكا بػػػكإضنػػػ ءلاابفػػػثلب اق ػػػ   لكار ثلػػػأللاال لّ ػػػأللاا لرك ػػػأللأ ػػػ ـل ر ػػػزلاالسػػنل ؿلفلػػػ 

لااتك ػ فّ ألل ػفلةػ ؿللػضلبلكسػكؼلنسػتةدـ ػيلفػّؿلىػذهلاا ن زفػ ت.للرةلفنػود اا ػلا لتي داتلااق ػ يّ أل اارسػـك
ل.ا تركنّ ألفّؿل ن زف تلأس  ءلاا كاقدلاإللكس يؿلر طكليدؼلإا لتت لااتيلنّ ألط تلااب  اا ةطّلاإلف  يّ  تلكل

 منهج البحث
    لبتفل ػػؿلأسػػب بلاا ن زفػػ تلاا تلّلقػػأللب سػػ  ءلاا كلالمنننهج التحميمنن  لكتفل ػػؿلا تركنّ ػػألقػػدلاإلاف ػػُثلسػػنقـك

 للتسك تي .اإ ل دلسبؿل ّل األلكن لفأللبيدؼلاا كرلكارس ا بلااتيلظيرتلفل ي لىذهلاا ن زف ت ل
 االربّ ػأل لكدكرل ػّؿل ػفلااق ػ ءلكلللنبّ ػألدراسػأللدكرلبلػضلااتشػر ل تلاركذاؾل فلةػ ؿلل:المنهج المقارن

اال ػؿلفلػ لتطػك رلىػذهلااتشػر ل تل لبيػدؼلا تركنّ ػأللنبيلكاالربيل يلفػّؿل ن زفػ تلأسػ  ءلاا كاقػدلاإلار
 .ا تركنّ ألات بملأ ثرل  ي أللافّؿل ن زف تلأس  ءلاا كاقدلاإل

  ل ااػػكطنيلاا ػػل دلفلػػ لاا ن زفػػ تلافػػؿّللاال لّ ػػأللااكسػػ يؿلكتفل ػػؿلبدراسػػأللسػػنقـكف ػػُثلل التأصننيم المنننهج
ؽلبإ لػػػ دلتك ػػ  تلتتلل ػػبيػػدؼلااك ػػكؿلإاػػػ للاا بذكاػػأللافػػّؿلىػػػذهلاا ن زفػػ ت لاادكاّ ػػػأللااليػػكدل ػػكءلك ػػي

 .أ  ؿلااكس يؿلافّؿل ن زف تلأس  ءلاا كاقدلاإلا تركنّ أل
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 مخّطط البحث

   تمهيد

لأس  ءلاا كاقدلاإلل:أك نل لا تركنّ أل فيـك

لا تركنّ أل:لت ن ؼلأس  ءلاا كاقدلاإلث ن  نل

  نشوء المنازعات المتعّمقة بأسماء المواقع اإللكترونّية التجارّيةالفصل األول  

  التجارّية لكترونّيةالمبحث األول  أسباب نشوء المنازعات المتعّمقة بأسماء المواقع اإل 

لاإلا تركنّ أللاا كاقدلرس  ءلااق نكنّ أللااطب لأللفكؿلااة   تاا طلبلاركؿ:ل

لاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءلتسل ؿلف لّ ألل بطلفدـاا طلبلااث ني:ل

 التجارّية اإللكترونّية المواقع بأسماء المتعّمقة المنازعات صورالمبحث الثان   

لااتل رّ أللكاال   تلاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءلب فلااتن زعاا طلبلاركؿ:ل

لكااتل رّ أللاا ن فّ أللاا ل ّ أللفن  رلكب قيلاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءلب فلااتن زعاا طلبلااث ني:ل

 التجارّية اإللكترونّية المواقع بأسماء المتعّمقة المنازعات تسوية وسائلالفصل الثان   

 التجارّية اإللكترونّية المواقع أسماء منازعات لتسوية الوطنّية الوسائلالمبحث األول  

لاال دماا طلبلاركؿ:لااللكءلإا لااق  ءل

لني:لااللكءلإا لااق  ءلا  ترا ياا طلبلااث 

 منازعات أسماء المواقع اإللكترونّية التجارّيةالوسائل الدولّية لتسوية المبحث الثان   

لاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءل ن زف تلافؿّللااُ لت دةلاا را زلإا لااللكءاا طلبلاركؿ:ل

لاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءل ن زف تلفؿّلل يلاا كّفدةلااس  سألل ل اّ ألل دلاا طلبلااث ني:ل

ل
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 تمهيد
ل  لالك ػػكؿلإاػػ لاا كاقػػدل ػػيلااشػػب أل فتػػ جلب ا ػػركرةلإاػػ لآاّ ػػألل لّ نػػألللاإلنترنػػتلشػػب ألف سػػكبل ّت ػػؿلبأّملإف 

ل ـل ػفل كقػدلإاػ لآةػرؼلىذهلاررقػ لا ستل نأللبسلسلألل فلاررق ـل ف ؿلب ني لنق ط لكتةتتـ لك فلألؿلتفق ؽلذاؾل
دةكؿلإاػػ لاا كاقػػدل ػػفلة ايػػ لااػػاا سػػتةدـل سػػتط دل ل  ػػكفلا ػػّؿل كقػػدلسلسػػلألل ةتلفػػأللفػػفلاا كاقػػدلارةػػرلبف ػػُثل

لأف للاإلا تركنّ ػػأل. ػػداللؾااػػذ ل ػػيلض  ػػأللاا ػػلكبألأ ػػرلاررقػػ ـلىػػذهلففػػظللإ   ؿلتسػػي الDNS))نظػػ ـلأسػػ  ءلاا كاقػػدللكل 
ا ستل  ػأللفػفلتلػؾلاررقػ ـلااطك لػأللب ل ػ تل ةت رىػ ل ػ فبلل لبف ػُثل ػتـّلاإلنترنػتلشػب أل ػيلاا كاقػدلاالثكرلفل ل

لنفسو.لفل ارستكلل دلض رهل يلاا اإلا تركنيللفل لأفل ل تط بؽلنفسلاسـلاا كقدل اا كقد

لاا سػػتةدـلبإدةػػ ؿلاسػػـلاا كقػػد  لك ل ػػؿلنظػػ ـلأسػػ  ءلاا كاقػػدلااك ػػبل سػػتلرضل ػػيلاالنػػكافلشػػر طل ػػي   قػػـك
لإدة اولإا لأرق ـلبش ؿلتلقػ ييا ترل أللاإلا تركنّ أللفل ل ك ػدلذاػؾل قػدلل.اا طلػكب كقػدلإاػ لاا لك ػك نلسـلااذملتـ 

ااتػيلتلػد تل كنيػ لكسػ لأللاللثػكرلفلػ لل ا تركنّ ػألاإل ػيلظػّؿلااتلػ رةلأى ّ أللأس  ءلاا كاقػدللتن  يلااكاقدلاال ليلأثبتال
لبػػ اتلر لل ػػيااػػدةكؿللقبػػؿالانػػ لُبػػد لل ػػيلااشػػب أل.لاػػذاؾل لاا كاقػػد لأسػػ  ءللؼ ػػلبل ك ػػكعلبفثنػػ لأفلنقػػـك فلػػ ل فيػػـك

ل.(ث ن  نل)لأنكافي كفل لل(أك نل)لا تركنّ ألاا كاقدلاإل

 أواًل  مفهوم أسماء المواقع اإللكترونّية

إاػ لاا كقػدلاا رضػكبلااك ػكؿللااكاػكجل  ػيلشػر طلاالنػكافلا تركنػياا كقػدلاإللاسػـففلطر ؽلإدةػ ؿلل   فلان 
ل؟لا تركنّ أل يلااسكؽلاإللك  ل دللأى ّ تول ا تركني سـلاا كقدلاإلاا ق كدلبىكللإا و ل   

 لكترونّيةأسماء المواقع اإل  تعريف. 1

ف لّ ػأللل لتنظػ ـك تػكا لل (1)(IP Address)لؼلبػػ للػرال ُللبػو للؿلةػ ّصلبركتك ػكلل اإلنترنتلشب ألبل ؿ ت لف سكبللا ؿّل
 ّ ػػأل لكىػػيلى يػػألل رل فػػدةلار ػػيلااك  ػػ تلاا تّل تةّ  ػػأللى يػػألللاإلنترنػػتشػػب أللفلػػ لل((IPsلأرقػػ ـلاابركتك ػػك تل ػػنم

لاا لرك أللب سـلاآل   فلكارس  ءلاألرق ـلاإلنترنت
(ICANN)
للل.(2)

أكللااػػدك  فاافقػػؿلأكلاسػػـللسػػـالطلػػؽلفل ػػوك ُلل (3)فلػػ لااشػػب أللا تركنػػيرقػػـلاابركتك ػػكؿلاسػػـلاا كقػػدلاإللق بػػؿك ُل
 اسػػُيؿلفلػػ للف ػػثُل لب(4)ارةػػرللا تركنّ ػػألاا كاقػػدلاإللض ػػرهل ػػفلفػػفلزلال كقػػدب ث بػػأللفنػػكافلُ    ػػلكىػػكلاسػػـلاانطػػ ؽ 

                                                           
ل  لػألل( ل22)كااقػ نكف لاالػددل ل للّػأللااشػر لألاإلنترنػترالدلبيذالاا لنػ  لرا ػيل ف ػدلفلػكاف لاا ن زفػ تلفػكؿلاال  ػ تلااتل رّ ػأللكأسػ  ءل كاقػدلل(1)
ل.248 لص2005ل  نكفلااث نياالربّ أللاا ّتفدة ل لّ أللااق نكف للاإل  رات**
لفنػػكافل ػػؿّللأف للا ػػ  فل(DNS)لاانط قػػ تلأسػػ  ءلنظػػ ـلكتنسػػ ؽلإدارةلفػػفلكاألؤلاا سػػلىػػي(ل  ػػ فاآل)ل ػػألة ّلاا ُللكاررقػػ ـلاألسػػ  ءلاإلنترنػػتلى يػػألل(2)
لفلػػ لاإلشػػراؼلةػػ ؿل ػػفلكذاػػؾلاا ػػف فأل لاالنػػ ك فلل  ػػدلفلػػ لاالثػػكرل   ػػنيـلاإلنترنػػتلشػػب أللسػػتةد ي ُللل  ػػدلكأف لل  ر ػػدنال لػػدّللاالنػػ ك فل ػػف.*.
لاابركتك ػػكؿلفنػػكافلإاػػ ل  ػػؿلنطػػ ؽلاسػػـل ػػؿّللأف للت ػػ فليػػ أن لل  ػػ .لاانط قػػ تلكأسػػ  ءل IP addresses))لاإلنترنػػتلبركتك ػػكؿلفنػػ ك فلتكز ػػد.*.
لرالدلنبذةلففل نّظ أللاآل   فل نشكرةلفل لاارابطلاات اي:ل.اا ف م.*.
*.*<http://www.icann.org/ar/node/1145102> (last visited: 10June 2013. 02:50am)ل

http://www.icann.org/ar/node/1145102%3e%20(last%20visited:%2026%20Aug%202013%2002:50am)
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"االنػػػكافلاافر ػػػدلااػػػذملُ   ػػػفلاسػػػتةدا ولفلػػػ لشػػػب ألللفػػػفلطر ػػػؽلىػػػذالا سػػػـ ل يػػػكلُ لػػػدّللااك ػػػكؿلإا ػػػو للارشػػػة ص
ل.(5)"اإلنترنت

كبلػدلاار ػزلل (Web Brower) يل سػتلرضلااك ػبلل(.www)لبلداللىكلااذملنراهُلااُ تل رؼلفل ولكاسـلاا كقدل
ب ن ػو:ل" ل كفػألل ػفلاار ػكزللا تركنػياسػـلاا كقػدلاإلعلااسػكرملكقػدلفػر ؼلاا شػر لل ا تركنػي يلفنػكافلاابر ػدلاإلل(@)

ىػذالا سػـل ػفل ل كفػألل ػفللؼ تػ ا ل لكلاإلنترنػتق بؿلفنكافل كقدلفلػ لر لكتُلاربلدّ أللكاارق ّ أللذاتلد األلق بلأللالتذ  ل
ل.(6)").(لىكلاانقطأللاثن فل تت ا فل ني لر زلة ّصللاافقكؿلااتراتبّ أللااتيل ف ؿلب فل ؿّل

فلاسـل ل ػيلل أرقػ ـل قط لأكلفػركؼل ػدلنّ ألاربلدّ أللاا ت لفرؼاا كقدلف دةنل فلفددل فلارك ت ك  كا ػفلأ ػبما
طلقػػتلااي يػػأللااكطنّ ػػأللك ػػيلسػػكر أللأالل (7)فربّ ػػألل فرؼبػػلإا تركنّ ػػأللقػػدا كلل ءسػػ ألتسػػل ؿلااكقػػتلاافػػ ايل ػػفلااُ   ػػف

ل.(8)ب الغأللاالربّ ألل).سكر أل(لاإلنترنتاسـلاانط ؽلاال ايلااكطنيلفل لشب أللل اةد  تلااشب أل

 لأكلقػدلت ػكفل ػألأكلاسػـلشة ػيلأكلاسػـل نظّللاسػـلاشػر أللأكلف  ػأللتل رّ ػأللؿلاسػـلاا كقػدلإا تركنػيكقدل شػ  ل
ل (-)(لك9-0)لارفػدادستةدـل ػيلاسػـلاا كقػدلأفل ُللُ   فكل ل<www.Icann.com>اةت  رلالب راتل لّ نأل ل ثؿ:ل

)&( زلاار للفّت ك لل)@(ابر دملا نتي ءلبو لك لُ   فلاستةداـلاارا زلا(لأكل-)ل ل لكزلاابدءلب ار زا فلكل
ل.(9)

فػػدةلااب  نػػ تل ػػدلفنػػكافلبركتك ػػكؿلربػػطلفنػػكافلاا كقػػدل ػػفلةػػ ؿلق ل ػػتـّللكفنػػدالدةػػكؿلارشػػة صلإاػػ لااشػػب أل
للااػػذمل ل ػػؿلفلػػ لتةػػز فلاا كاقػػدلكفر ػػي لفلػػ لااشػػب أل  ػػ ؼ لفلػػ لااليػػ زلاا ُللنترنػػتلااػػذمل ػػدؿّلإ نظػػ ـلك قػػـك

                                                                                                                                                                                     
 ػػػفلاان ػػػكصلاا كقػػػدلاإلا تركنػػػيلك ت ػػػّكفلل  ػػػ  تلاا تلػػػّددةـلفبػػػرلشػػػب  تلا تّلقػػػد لةد ػػػأللتُل"ل:وفلػػػ لأن ػػػ(website)لا تركنػػػيؼلاا كقػػػدلاإلُ لػػػر لل(3)
.ل"ؼل سػػػتةدـلااشػػػب ألكاا ك ػػػكفأللتفػػػتلت ػػػر ل" لHTML" لاغػػػأللة ّ ػػػأللتسػػػ  لل الػػػأللبلغػػػألل ك ب ػػػكترلاا ُلل  ػػػأللكار ػػػكاتكاا ػػػكرلااث بتػػػأللكاا تفرّل*.
لراءاتيػػػػ لأ ػػػػػ ـلاا فػػػػ  ـ( لدارلااف ػػػػرلاالػػػػػ  لي للا تركنّ ػػػػأل)ااػػػػػدفكللاإللا تركنػػػػياإللابػػػػػراى ـ لااتق  ػػػػيل لد.لة اػػػػدل  ػػػػدكحبيػػػػذالاا لنػػػػػ لرالػػػػد** كاَّ
ل.70 لص2008ا س ندرّ أل ل  ر ل**
 ػػيلااقػ نكفلاالربػيلاان ػػكذليل"دراسػألل ق رنػػألل لّ قػألل ػػيللاإلنترنػتاا لنػػ  لد.لفبػدلاافتػػ حلفلػ زملااب ػك ي ل    فػػألللػرايـلاا ك ب ػػكترلكلرالػدلبيػذالل(4)
ل:.لكرالدلأ   نل78صل 2006 ل1 لطر  لف رلاال  لي لا س ندرّ أل ااق نكفلاا للك  تي" لدارلاا**

***Daniel Bricklin, Trademarks and Domain Names, article published at: <http://www.bricklin.com/tmdns.htm> 

***(last visited: 11June 2013. 11:12pm). 
(5)

 " . Domain names is a unique address that can be used on the internet”. See, Graeme B. Dinwoodie, 

***(national) Trademark laws and the (non –national) Domain name system, university of Pennsylvania, State 

***College, USA, journal of international economic law, January, Vol 21:3, 2000, p.501.  
ل.25/2/2009ت ر خلل(4)اسكرملرقـكةد  تلااشب أللالا تركنيق نكفلااتكق دلاإل فلل/1اا  ّدةل/ل رالدل((6
لاآلفل ػػػفلااُ   ػػػفلتسػػػل ؿلأسػػػ  ءلاانط قػػػ تلب الربّ ػػػأل لااف رسػػػّ أل لااركسػػػّ أل لاايندّ ػػػأل لاا كن ل(7) لنّ أل لكاالغػػػأللاا ػػػ نّ ػػػأل لاا كرّ ػػػأل لاالبرّ ػػػأل لاا  ب نّ ػػػألأ ػػػبما
تشػػػر فلااثػػػ نيلل15(ل ػػػيل.  ػػػر)ب الغػػػأللاالربّ ػػػأل للاآل  ػػػ فلالف ػػػكؿلفلػػػ لنطػػػ ؽ ػػػأللؿلدكاػػػأللتطلػػػبل ػػػفلُ نظّلك  ػػػرلىػػػيلأكّلل.ااُ بّسػػػطأللكااتقل دّ ػػػأل**
ل ل http://arabic-domains.org/> (last visited: 11june 2013. 12:59pm)>اإلنترنتلرالدل كقدلاانط ق تلاالربّ أللفل  ل2009**
لفل لاارابطلاات اي:ل2/11/2011رالدلاا ق ؿلااُ ؤر خل يلل((8

(last visited: 11june 2013. 01:06pm)**ل<http://sana.sy/ara/15/2011/02/11/331250.htm>ل
ـّلاسػػتثن ءلىػػذهلاار ػػكزلرسػػب بلتقنّ ػػأل لل(9)  رلػػدلسػػ بؽ للاإلنترنػػت ااتل رّ ػػأللكأسػػ  ءل كاقػػدللرالػػد لرا ػػيل ف ػػدلفلػػكاف لاا ن زفػػ تلفػػكؿلاال  ػػ تتػػ
ل.261ص**

http://www.bricklin.com/tmdns.htm
file:///D:/الرسالة/%3chttp:/www.traidnt.net/vb/traidnt1601365/%3e%20(last%20visited:%2011/6/2013.%2012:59pm)%20%3e
file:///D:/الرسالة/%3chttp:/www.traidnt.net/vb/traidnt1601365/%3e%20(last%20visited:%2011/6/2013.%2012:59pm)%20%3e
file:///D:/1أسماء%20المواقع/work/المنهجية/المنهجية/%3chttp:/sana.sy/ara/15/2011/02/11/331250.htm
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ل بسػيكاأللىػ كأفلُت ّ زللأفلتفي ي ل(web Server)ُ   فلاةكادـلاافكاس بلل إا لأرق ـلفرؼأس  ءلاا كاقدللبتفك ؿلار
(Domain Names Resolving)لا تركنيكُ طلؽلفل لىذهلاال لّ أللتفد دلاسـلاا كقدلاإل

ل.(10)

لبلػػػغاللف ػػػثُلل  ةتلػػػؼلدكؿلاالػػػ اـل ػػػيلفلػػػ لشػػػب أللاإلنترنػػػتللألسػػػل لتػػػدر لّ  نلفػػػددلأسػػػ  ءلاا كاقػػػدلاا ُلت ػػػ فؼلك 
لل.(11) ل كفل كقد) 250(ل فلأ ثرل2012لفندلني  أللف ـى لفدد

 

 2112ى نهاية عام حتّ مة سج  ازدياد عدد أسماء المواقع الم  ( 1الشكل)

 لكترونّيةأهمّية أسماء المواقع اإل . 2

ػق  ػرةلفلػ لارى ّ ػأللاات لا تركنػياا كقػدلاإلاـلتلػدلأى ّ ػأللاسػـل  لكاا ت ّثلػألل ػيلدلرلليػ لبدا ػألنلنكاكلّ ػأللااتػيلكل 
فلااػذ فلف لػكالفلػ لكلاا يندسػللػواػـل  ػفل تكقّللاقت ػ دمّللدكرأ ػبملاػولل قد ل(12)ا تركنّ ألتسي ؿلااك كؿلال كاقدلاإل
ل.ا تركنيفل لسلكؾلاا ستيلؾلاإلفولااذملةلّللب إل   أللإا لارثرلاا ب رل (13)ك دلنظ ـلأس  ءلاانط ؽ

ول ػ ل ػ فلاسػػ  لّل  لوإا ػتت ثّػؿل ػيللػػذبلاال ػ ءلل ب ػرةلق  ػػأللاقت ػ دّ أللُ  سػبلاا كقػدلا تركنػي كقػدلاإلاالاسػـكل
للااتػي ل ػؿلفلػ لت   ػزلاا شػ ر دلااتل رّ ػأللل  ػ ل  بػرزادلفػددلارشػة صلااػذ فل ق ػدكنولبشػ ؿلأل لرك  نلأ ثر تقػـك

ل.بل ي لاابلضففللشب أللاإلنترنتلفبرال
                                                           

لنظػػ ـلأسػػ  ءلاا كاقػػدلبترل ػػأللل((10 لبإدة اػػوااػػذمللاإلا تركنػػيلاا كقػػداسػػـل قػػـك ـ للاإلنترنػػتإاػػ لفنػػكافلبركتك ػػكؿلل  ػػيلشػػر طلاالنػػكافلتقػػـك لاا ق بػػؿ لثػػ
ب اشػػ ؿلاا ػػف م لبف ػػُثلت ػػؿللا تركنػػي  ػ لُ سػػ فدلنظػػ ـلأسػػ  ءلاا كاقػػدلفلػػ لتشػغ ؿلاابر ػػدلاإللااػػذملترضػػبلبز  رتػػو.لا تركنػػي ػلؾلبػػ ا كقدلاإل **.
 رلػدل لاإلنترنػتاا ن زفػ تلفػكؿلاال  ػ تلااتل رّ ػأللكأسػ  ءل كاقػدللرا ػيل ف ػدلفلػكاف رالػدلبيػذالاا لنػ  للرس اتؾلإا لااُ رساؿلإا ػولاا ق ػكد.***
ل.249صس بؽ ل***

(11)
 See, The domain mane industry brief, The VeriSign domain report, Volume 10– Issue 1- April 2013, 

***ICANN Monthly Reports. 
 تػكّ رةلل2009فز ػراف21 ل"ااتكنسػي ااتشػر د ظػؿّل  ػي ااقػ نكني نظ  ػو"لا تركنػياإل بسب س لاا كقػد ف تـ ارست ذ  أاق ىلر فت  ةتـ  ف  رةرالد لل(12)
لhttp://www.chawkitabib.info/spip.php?article476> (last visited: 12June 2013. 03:52pm)>فل لاارابطلاات اي:ل**.
لكاانظػػػػ ـلااقػػػػ نكنياإلنترنػػػػتأسػػػػ  ءلاانطػػػػ ؽلفلػػػػ لااشػػػػب أللاال ا ّ ػػػػأللال للك  تّ ػػػألل"رالػػػدلبيػػػػذالاا لنػػػػ  لفػػػػدن فلابػػػػراى ـلسػػػرف ف لل(13) دراسػػػػألل"ل"لاا فيػػػػـك
ل.367 لص2006 ل(25)فدة لاالدداالربّ أللاا تّلل  راتلأللكااق نكف لل  لأللاإل لّلأللااشر ل " ق رنأل.**
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ب   رسػألللااتػيلتقػـكل ااتل رّ ػأللاا شػ ر دلةد  ت نتل تلكللاإلف فلففكللاادف  أللب إل   أللإا لدكرهلاا ب رل ي
 ػيلاإلفػ فلفػفللاإلنترنػتقدلاسػتف دتلاا شػ ر دلااتل رّ ػألل ػفلفػدـل فدكدّ ػأللشػب ألل ل اإلنترنتفبرلشب ألللأنشطتي 
ل.ألااتل ر ّللاس ي لأكلف  تي ف ؿلتلإا تركنّ أل كاقدللذى ة اتّل لكز  دةلشيرتي لف ا ّ  نلفبرل(14) نتل تي 

كتك ػ لي ل لا تركنّ ػألكااةػد  تلفبػرل ػكاقليـلاإلتػرك الااب ػ يدلبلكقدلق ـلااتّلػ رلكأ ػف بلاا شػ ر دلااتل رّ ػأل
اا كقػػػدلل ػػػفلةػػػ ؿ ل.  نػػػألت ػػػ ا ؼلاا ُل قػػػؿلااسػػػرفألل ب ػػػرةلكببل إاػػػ لأ بػػػرلفػػػددل   ػػػفل ػػػفلاا سػػػتيل  فل ػػػيلاالػػػ اـ

ل  ػدلأنفػ ءل ستط دلاا شػركعلااتلػ رملفػرضلب ػ يلو لكب ليػ لا سػتيل  فل ػفل ةتلػؼلاالنسػّ  تل ػيللا تركنياإل
لااسػػكؽلاإل (Marketers)اا ث ػػرل ػػفلاا سػػّكق فلكلل.(15)االػػ اـ لةػػد  تلأ ثػػر  نّ ػػ تلاتقػػد ـلتػػكّ رلإ لا تركنّ ػػأل لتقػػدلأف 

ل.(16)ال ستيل  فل   لتكّ رهلااسكؽلااتقل دّ أل

لد ػػدل بػػ اغلط يلػػألل ق بػػؿلا ػػت ؾل كقػػدل ف ػػؿلفنكانػػ ل.(17)اػػولقػػدرةلفلػػ للػػذبل سػػتيل  فلأ ثػػرل نلك ػػيلااكاقػػدل ػػتـّ
 كلػدلتسػ بؽل ب ػرلالف ػكؿلف ػُثلالب ػدل ػيلاا ػزادلااللنػي لل شيكرةلنط ق تلرضلأس  ءلكىن ؾل كاقدل يلااشب أللتال

 ػػدرؾلل يػػكلىػػذالا سػػـل شػػيكران.إذال ػػ فلل ا تركنػػياإلنظػػرانلاألربػػ حلااتػػيلس ف ػػؿلفل يػػ ل  اػػؾلاسػػـلاا كقػػدلل فل يػػ 
ل كقلوت    نل لبلذبلفددل ب رل فلاالأف  ل لرك  ن.لا تركني كفلفنكافل كقلولاإلب لر دل ل ستيل  فلكاازّكارس قـك

 لكترونّيةالمواقع اإل  اءأسم تصنيفثانيًا  

اا لػػػ ؿلاالػػػ ايلاالػػػ ـ للتسػػػل لول ػػػ فل نيػػػ ل ػػػ ل ػػػتـّل ػػػفلف ػػػُثلت ك نيػػػ  ل لا تركنّ ػػػألتةتلػػػؼلأسػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإل
اا  ػّكفلة دلاشركطلااتسل ؿلااتػيلك ػلتي لى يػأللاآل  ػ ف لك نيػ ل ػ ل ػتـّلتسػل لول ػ فلاا لػ ؿلاالػ ايلكب ات ايلت

لاسـلاا كقدل  فلنط قي .لااُ سل ؿة دلاشركطلااتسل ؿلااتيلت لي لاادكاألل فلر كزلاادكؿ لكب ات ايلت

 ل يػيلتل رّ ػأللإذالقػ ـل ػ فبلاا كقػدل يػ ؤدّل ػفلف ػُثلااكظ فػأللااتػيلتلا تركنّ ألإلأس  ءلاا كاقدلالكتةتلؼلأ   نل
لإذالاػـل يػدؼلنّ ػألكىيلض رلتل رّ أللأكل دل بيدؼلتفق ؽلااربملك   رسأللارنشطأللااتل رّ أللا تركنيبفلزلاالنكافلاإل

ل.ااتل رملإا لتفق ؽلااربمل  فبي 
                                                           

لل(14) بػػ فللا تركنّ ػػألملإاػػ لاسػػت رارّ أللاإلفػػ ف لرالػػدلبيػػذالاا لنػػ  لد.لفبػػدلاافتّػػ حلااب ػػك ي لااف ك ػػأللاإل  فلتك ػػ ؿلاإلفػػ فلالل  ػػدل ػػؤدّل ػػف ػػثلإف 
ل.538 لص2008 ل1 لي لا س ندرّ أل ل  ر لطاال دارلااف رلااكاقدلكااط كح ل.**
لاال لّ ػػ تلااتل رّ ػػألل(15) لفػػفلطر ػػؽلفػػرضلكب ػػدللإف  ااتل رّ ػػأل لك ّػػرتلال سػػتيلؾلة ػػ راتلاإلا تركنّ ػػأللاا كاقػػدلل ػػفلةػػ ؿاا نتلػػ تلااب ػػ يدلكلااتػػيلتقػػـك
كااسػلرلار  ػؿ.لرالػد لسػلط فلفبػدلل ثػرللػكدةانتقػ ءلاا نػتالارلك ر ػأللالتسػّكؽلب سػتةداـلكسػ لأللسػيلأللكسػر لأل لبف ػُثل سػتط دل ض رل تن ى ػأل***
 ل1ابنػػػ ف لطل–كقّ ػػػأل لب ػػػركتل نشػػػكراتلاافلبػػػيلاافقل" دراسػػػألل ق رنػػػأل"لا تركنّ ػػػأللكااقػػػ نكفلااكالػػػبلااتطب ػػػؽاإللااّتلػػػ رةاهللل ف ػػػدلاالػػػكارم لفقػػػكدل***
ل.35صل 2011***

ال سػتةدـلب اتسػّكؽلكااشػراءل نيػ لب سػتةداـل سػتلرضلااك ػب.لرالػدلبيػذالاا لنػ  لد.ل ف ػدلة اػدلااسكؽلاإلا تركنّ أللىيللزءل فلاإلنترنتلتسػ ملل(16)
 للّػأللل  لػأللاال سـ لاال قأللب فلاا كرةلااذىنّ أللا كقدلااتسّكؽلفبرلاإلنترنتلكل ذبّ تول"دراسألل  دانّ ػأللفلػ ل كاقػدلاإلنترنػتل ػيل د نػأللد شػؽ" ل***
لا قت  دّ أللكااق/*.* ل.207 لص2011( ل2( لاالدد)27اا لّلد)ل  نكنّ ألد شؽلالللـك

 ل ر ػػكف للل  لػػأل لارشػػ  ؿلاالد ػػدةلالتكز ػػدلكتشػػر دلاإل لػػ راتلااتل رّ ػػأل لرسػػ األلد تػػكراهل ػػيلقػػ نكفلارف ػػ ؿد.لف ػػرل ػػ رس للرالػػدلبيػػذالاا لنػػ  ل((17
ل.97ص ل2004ل  رنس .**
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لنطاقهاحسب  لكترونّيةأنواع أسماء المواقع اإل .ل1

.www))لف  أللبػلا تركني كقدلاإل بدألاسـلاا
فل  سػتك يػ لك ل ل اإلا تركنّ ػألل يلل  ػدلاا كاقػدث بتأللكىيل ل(18)

ك لتبػػرهللفلػػ لاا كقػػدلاا طلػػكب ل(SLD)لماا سػػتكللااثػػ نكل ػػدّؿل فلػػ .ارللسػػتكلااثػػ نكملكاا لاا سػػتكلى ػػ ل لفا تغ ػػرل
أ ثػػرل ػػفل كقػػدل ف ػػؿلنفػػسلاسػػـلاا سػػتكللااثػػ نكملل  ػػكفلىنػػ ؾ  ػػفلأفل ُللك ل ذاتػػول لظػػـلاانػػ سلاسػػـلاا كقػػدلبفػػدّل
بػ فلأ ػف بلفقػكؽللااػدايرة فػؿلاانزافػ تلل ػيلاسػـلاا كقػدلاا سػتكللااثػ نكمللتبػرك ُلل   فلاا ستكللارفل لنفسػو

ػػ ل.ا تركنّ ػػألاا كاقػػدلاإلليل سػػلّلكللااف رّ ػػأل لاا ل ّ ػػأل إاػػ لنػػكعلاا  ػػ فللشػػ ر ُليػػكل ل(TLD)لفلػػ ار سػػتكللاللب انسػػبأللأ  
   ّكن نل فلر كزلاادكؿ.اس  نللأكف ّ  نلاس  نلل لأفل  كفإ  ل:لنكف ففلفلكىكلفب رةااذمل  لؾلاانط ؽ ل

 (gTLDs) عاّمةميا الأسماء المواقع الع   . أ

ن  ػ لأللكافدة لابدكللل ّ ألأس  ءلاا كاقدلاالل  لاال لتةتّصل كنػذ رلبلػضلار ثلػألل ل(19) سػتةدا  تلُ لّ نػأللتر ػزكاَّ
ا كاقػػدلل((Bizال كاقػػدلااتلل  ّ ػػأل.للedu))كل ال كاقػػدلااتل رّ ػػأللصُ ةّ ػػاال(com)ل:ل ّ ػػألفػػفلأسػػ  ءلاا كاقػػدلااُلل ػػ لاا

ل.(20)ااخ لال كاقدلااف ك ّ ألل(gov)كل ارف  ؿ

ل((Versign Incل ثػػ ؿلذاػػؾلااشػػر ألل تر  بيػػ لىػػذهلارسػػ  ءلبػػ ةت ؼلتلػػؼلااليػػ تلاا سػػؤكاأللفػػفلتسػػل ؿكتة
(com.)تسػػل ؿلارسػػ  ءل ػػ فلاانطػػ ؽللاا سػػؤكاأللفػػفىػػيلااليػػألل

االيػػأللىػػيلل((NeuLevel Incااشػػر أللكلل (21)
(biz.)لارس  ءل  فلاانط ؽلاا سؤكاأللففلتسل ؿ

ل.(22)

ػإلل ّ ػألل ػ لاااا كاقػدلاالُلس  ءلأكل ل(uTLDs)ل   ػفلااتسػل ؿل  يػ لدكفلأّ ػأللق ػكدلكتػدف لأمّلل فلت ػكفل فتكفػأل لأ  
ػػ ػػفلق لل تإثب تػػلتقػػد ـشػػترطلالتسػػل ؿل  يػػ لبف ػػُثل ُلل"قّ ػػدة ُل"ض ػػرل فتكفػػأللت ػػكفلكلأل com, .org, .net.))يػػ ل ث ا لؿبا

(23 ث اي لكللsTLDs)) طلؽلفل ي لكُلل شة ّ تولإثب ت ط ابلااتسل ؿل
(.edu, .mil, .gov)

ل.(

                                                           
نػػأللفلػػ لليػػ زلف سػػكب ل تلاا ةزّل ػػفلفػػددل ػػفلاا لفّػػل(web site)ك ت ػػّكفلاا كقػػدللأل.ّ نػػفل كاقػػدل لػػكدل ػػّؿل نيػػ لاليػػألل لتت ػػّكفلشػػب أللااك ػػبل ػػل((18

لك ت بػػأللكأ ػػكاتلweb pages)) كقػػدلفلػػ لفػػددل ػػفلاا ػػفف تللك فتػػكمل ػػؿّل*** ػػتُللكقػػد.لااتػػيلتفتػػكملفلػػ ل ػػكرلكرسػػـك فلىػػذهلاا ػػفف تل   
لةػػ ؿل ػػفلك ػػتـّلىػػذال. طلػػبلةػػد  تكأفللا تركنػػي ػػ فل ف ػػؿلفلػػ لإف نػػ تلأكلك ػػدلاسػػ ولكفنكانػػولكبر ػػدهلاإلل سػػتةدـل ػػفلااتف فػػؿل ليػػ اا ُل***
رالػػػد لأ بػػػرلشػػػب أللتسػػػك قّ ألل ػػػيلاالػػػ اـ للااشػػػب أللىػػػذهلأ ػػػفبتلنّ ػػػألكبسػػػببلإ   ل (internet browsers)لاإلنترنػػػتل ت ػػػّفملبرنػػػ  الاسػػتةداـ***
ل ُلاإلنترنتبرانبك لاانزاف تلاا تلّلقأللب ال   تلااتل رّ أللفل لشب ألللضّس ففدن فل*** ل.7 لص2001ل  لأللد شؽ ل أللإا لقد ل لرس األلدبلـك
ل(لااذمل لرضلبلضلر كزلأس  ءلاا كاقدلاإلا تركنّ أللاال ّ ألل دلد األل ّؿل ني .3ؽلرقـل)اا لفل رالدل((19

(20)
 See, Faya Fangfei Wang, Domain names management, and Dispute Resolutions – A Comparative Legal 

*..*Study in*the UK, US, and china, PhD. Candidate, school of law, University of Southampton, UK, 2007, p.2 

…..See also, United Nation Confrence on Trade and *Development, E-Commerce and development, Chapter 2, 

*..*The Domain name system and issues for developing countries, United Nations, report 2002. p 27-28. , 

*..*Internet version prepared by the UNCTAD secretariat 

..*><http://r0.unctad.org/ecommerce/docs/edr02_en/ecdr02.pdf> (last visited in: 13June 2013. 12:28am). 
لhttp://www.verisign.com> (last visited: 13June 2013. 07:00am)> لاا سؤكاأللففلتسل لي لااليألل(21)
لhttp://www.neulevel.biz> (last visited in: 13June 2013. 08:15am)> لي تسل لااليأللاا سؤكاأللففلل((22
ل.11-10 ل رلدلس بؽ لصاإلنترنتبرانبك لاانزاف تلاا تلّلقأللب ال   تلااتل رّ أللفل لشب ألللضّس فرالدلبيذالاا لن  لفدن فلل(23)

http://www.verisign.com/
http://www.neulevel.biz/
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 ػػػفلةػػػ ؿلااػػػدةكؿلإاػػػ لإفػػػدلل كاقػػػدلتسػػػل ؿ لطلػػػبل تقػػػد ـلبلكفنػػػد  ل رضػػػبلااشػػػةصلبفلػػػزلاسػػػـل كقػػػدلاػػػو
شػػر  تلااتسػػل ؿلكاةت ػػ رللإفػػدللاةت ػػ رطلػػؽلاافرّ ػػألل ػػيل لاػػوُلك  ػػكفللاا ةتّ ػػأللبتسػػل ؿلأسػػ  ءلاانطػػ ؽ ااشػػر  تل

ـ للااشػػر أللااتػػيل قتنػػدلبيػػ لكتن سػػبولشػػركطي   اسػػـلاا كقػػدلااػػذمل سػػ ولكفنكانػػولكل ك ػػ تلاا طلكبػػأللاا للبتلبيػػأللل قػػـكلثػػ
لااخ.ل رضبلب اف كؿلفل و

كفػ دةنلت  ا ؼلفلػزلاسػـلاا كقػد للبي لد سدّلبتفد دلكس لأللااد دلااتيل ر دلأفللتلبيأللاست  رةلااتسل ؿل قـكلبلدل
لذاػؾ .ل ػ ردلإنترنػتلأكل  سػترلأكل  ػزابط قػأللل ػفلةػ ؿل ػتـّ

(24)
(visa, master, internet card)ك ػيلااني  ػألل لػبلل

ؿلفنػدى ل(Registration Agreement)لّ أللااتسػل ؿاتّف قفل للا كا قألافل ول لل ااُ بر ػأللب نػولكبػ فلااليػأللااُ سػل  كتػتـّ
ل.Agree)) كا ؽللففلطر ؽلاا غطلفل لزر نلإا تركن ّلّ أللااتسل ؿلاتّف قفل لاا كا قألل

لااليألل فلاات   ل نملاسـلاا كقدلالراضبل يللك تـّل لػكدلر ػ دل ػ  يل ػيلااكسػ لأللااتػيلدل فلكلفلزهلبلدلأفلتقـك
لاافلػػزى لط اػػبلااتسػػل ؿلاػػد دلدد لفػػ  ػػيلني  ػػألللل ّ ػػألل ػػ لاالألل ػػ فلاا كاقػػدلاالُلسػػل لسػػ  ءلاا ُلفػػددلارلبلػػغالكقػػدلل.رسػػـك
ل.(25)(ل ل كفلاسـل كقد9,94إا ل)ل2012لف ـ

 "ccTLds" الع ميا المكّونة من رموز الدولأسماء المواقع  . ب

ل ػ لسػ  ءلنط قػ تلفُلألكىػي لنّ ػأل سػ  ءلاا كاقػدلااكطبأ  ػ نللأس  ءلاا كاقدلااُلل  لاا  ّكنألل فلر كزلااػدكؿلُتدف 
ك يلىػذالاانػكعل ػفلارسػ  ءل.ل(26)نّ ألااتيلتد رى لسلطأللكافدةلذاتل بغأللكطلا تركنّ ألتندرجلتفتي لل  دلاا كاقدلاإل

ف ػُثلل (27)(ISO 3166 Standard)ك قػ نلا ل ػ رلاآل ػزكلل ك دصلاي  لدكاألل فلدكؿلاال اـلر زلُ ة ّلل  كفلا ؿّل
(لfr) رنسػػػ لكللuk))فػػػدةلأللااُ تّلل ػػػاا  كلل(eg)  ػػػرلكلل(sy):لسػػػكر أللذاػػػؾ ثػػػ ؿلكلل دكاػػػألل ػػػؿّلفػػػر  فل ػػػفل ػػػفلل ت ػػػّكف

ل.(28)...ااخit))لاَّ ط ا  كل

ل كت ػكفلاادكاػأللفػّرةل ػيلل دكاػأللب ػؿّللاػدلل ر ػزلاا للك ػ تلااػكطنيلااةػ ّصللنّ ألتسل ؿلأس  ءلاا كاقدلااكطك تـّ
ت ػكفلف ك ّ ػألللكااليػأللاا ةتّ ػأل ل ػ فلنط قيػ لاالػ ايلا تركنّ ػألاإللتل  فلااليػأللااُ ةتّ ػأللاتسػل ؿلأسػ  ءلاا كاقػد

ل.ليأللأةرللتةت رى لاادكاأللألأكلأ ّلل أكلل لّ أللة ّ ألأكل

                                                           
ل.260 رلدلس بؽ لصل اإلنترنتاا ن زف تلفكؿلاال   تلااتل رّ أللكأس  ءل كاقدللرا يل ف دلفلكاف رالدلبيذالاا لن  لل(24)
لرالدل كقدلااك   ب د  :كىكلفب رةلففل فّرؾلبفث لل<darpa.com> لكىكل1985  نكفلااث نيلل1 يللؿل لؿل كقدلسُلأكّلل((25

<http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_oldest_currently_registered_Internet_domain_names (last visited: 

13June 2013. 09:22am).   
 ػػفلل/1 لاا ػػ ّدةل/كرالػػد.ل2012ل( 17)رقػػـللأللااسػػكرمقػػ نكفلتنظػػ ـلااتكا ػػؿلفلػػ لااشػػب أللك    فػػأللاالر  ػػأللاا للك  تّ ػػل/ل ػػف1 لاا ػػ ّدةل/رالػػدل(26)
لااة ّصل.** ل.2011 ل(26)رقـلل يلسكر أللا تركنيب إلف ـلاإللاا رسـك
ل: زك كقدلاآلرالدلل(27)

<http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements> (last visited: 14 June 2013. 01:00pm)*** 
 لرسػػػ األلان ػػػؿلدرلػػػأللاا  لسػػػت ر لل  لػػػألل كاػػػكدلا تركنّ ػػػألاإللااّتلػػػ رة كسػػػ لأللاتسػػػك ألل ن زفػػػ تلفقػػػكدللا تركنػػػيأل لااتف ػػػ ـلاإلسػػػ  ػػػر ـلبكدرالػػػد لل(28)
لارس سّ أل"**. لااس  سّ أل ل درسأللااد تكراهل"ااق نكفلارس سيلكااللـك ل.39صل 2012لاالزاير  ل ل رم لت زملكزك ل لّ أللاافقكؽلكااللـك

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_oldest_currently_registered_Internet_domain_names
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_oldest_currently_registered_Internet_domain_names
file:///D:/الرسالة/الرسالة/%3chttp:/www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements%3e%20last%20visited:%2014%20June%202013.%201:00pm)
file:///D:/الرسالة/الرسالة/%3chttp:/www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements%3e%20last%20visited:%2014%20June%202013.%201:00pm)
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ل زلااػدكؿكلأسػ  ءلاا كاقػدلاا نتي ػأللبر ػلن زفػ ت لفػؿّلالة ّ ػألاآل   فل لتافرضلأّ أللشػركطلأكلس  سػأللل نّظ ألكل
ن ل فلػ لارسػ  ءلل كّفػدة قت رلااتطب ػؽلاإلازا ػيلالس  سػأللااكل ل قطلنّ أل قت رلدكرى لفل لإدارتي ل فلاان ف أللااتق  لكاَّ
للل.(com.)أكل(biz.)(ل ثؿلgTLDs)لف ّ ألنألل فلأس  ءلل  لاا  ك للألل يلاافقكؿلاالُلسل لاا ُل

ل ر زلااإ  ل نػألل ػفلر ػكزلل ػ لاا  كّلفل ل سػ فدةل   تػبلتسػل ؿلارسػ  ءل ػيلاافقػكؿلاالُلداي  نل فرصللكا بكلأف 
لراءاتلتسك أللاا ن زفػ تك دلس  س تلكل   ضأللشركطلااتسل ؿلكلل ي(لccTLDاابلدافل) ل ل ػؿلفلػ لتقػد ـ  ػ لل.اَّ

ل.(29)اإلنترنتفل لشب ألللأللاف   أللاا ل ّ أللااف رّ ألا ل   رلاادكا ّل ت ءـل دلاب  لاا شكراتلكاان  يم لكذاؾل

لب اتسػػل ؿلاػػدللل لػػبلفل ػػولأفل كطنيااػػل ػػ فلاانطػػ ؽلإا تركنػػيلكااشػػةصلااراضػػبلبفلػػزلاسػػـل كقػػد  قػػـك
فل يػ لُ للػفلرضبتػولأفل كا ػؽلكبلػدلل بيػ لة ّ ػأل علفل لااشركطلااكذاؾلب  طّلل ااتيلُتفّددى لاادكاألااليأللاا سؤكاألل

لاا ترتّبأللفل و.لك سّددلب اتسل ؿ  لاارسـك

ػػػللػػػوف ػػػكرلااشػػػةصلأكل  ثّلشػػػترطل ُلكقػػػدل لشػػػترطت لإذالاػػػـلإلت ػػػ ـلف لّ ػػػأللااتسػػػل ؿل   ػػػكفلف ػػػكرهلكالبػػػ ن لأ  
فػفللااػد د  كفلكلل اإلا تركنيلااة ّصلبليأللااتسل ؿلااتسل ؿلففلطر ؽلاا كقدل  تـّلل ف كرهاإللراءاتلااق نكنّ ألل

ل لأكلااكس لأللاا ن كصلفل ي ل يلااقكان فلااكطنّ أل.لت دةاا ُللا تركنّ ألطر ؽلكس يؿلااد دلاإل

لحسب وظيفتها لكترونّيةأنواع أسماء المواقع اإل .ل2

ل  فبلاا كقدلاإللقد    ػكفلل رّ ػألل ػفلألػؿلتفق ػؽلااػربم    رسػأللأنشػطأللتلتة ػ صل كقلػولابلا تركني قـك
لب   رسػأللأنشػطأللقدلكلل.(Market Space)لا تركنّ أل لب اسكؽلاإلس  ل ُلؿلىذهلاا   رس تل  لكتش ّلاا كقدلتل رّ  ن ل  قـك
ـلأسػػػ  ءلاا كاقػػػدل قسػػػتُللكب انت لػػػألل   ػػػفلتل رّ ػػػ ن. ل  ػػػكفلاا كقػػػدلفػػػيلىػػػذهلااف اػػػألل لااتلػػػ رم لاػػػربم لتيػػػدؼلإاػػػ لا

ل.ألتل ر ّللإا تركنّ أل كاقدللكأس  ء لنّ أل دلإا تركنّ أل كاقدلإا لأس  ءلبفسبلكظ فتي  للا تركنّ ألاإل

 نّيةمدال لكترونّيةاإل مواقع الأسماء  . أ

 ل يػدؼللإا تركنّ ػألل كاقػدافب رةلفػفلفنػ ك فلفل لأن ي :للأس  ءلاا كاقدلاإلا تركنّ أللاا دنّ أل   فلان لأفلنلّرؼل
  تلكل لّ ػ تلة رّ ػأل لؿل نظّل ث لااتيلتُللاا كاقدكلل ألاا كاقدلااف ك  ّللة اي لإا لتفق ؽلربملتل رم ل ثؿل فل  فبي 

 كقػػدلكزارةلااتللػػ ـلذاػػؾلل ثػػ ؿكلااػػخ.للنّ ػػألكاردبّ ػػأللكاافل لكاا كاقػػدلااتلل  ّ ػػألسػػتةدـلرضػػراضلشة ػػّ ألكاا كاقػػدلااتػػيلتُل
للل.<www.mohe.gov.sy>اال ايل يلسكر ألل

ب لػولالف ػكؿلفلػ لأربػ حلتفػكؽلق  ػأللاا بلػغللىػكلا تركنػياإللفلػزلاسػـلاا كقػدإذال ػ فلاايػدؼل ػفللنرللأن وكل
لاايدؼل فلكلكدلربمل كلكدل يلىذهلااف األ.تل ر ّل ل فيلىذهلااف األل لتبرلايلافلزلاسـلاا كقداا   ل ن لرف 

                                                           
اات سػػػلأللكااث ثػػػكفل)ااػػػدكرةلااػػػدكرةل لاإلنترنػػػت لأسػػػ  ءلاافقػػػكؿلفلػػ لالكا بػػػكلاال ّ ػػػأللاال لّ ػػػأللالت  فػػ ت ػػػأللاال ا ّ ػػػأللال ل ّ ػػػأللااف رّ ػػػأل لرالػػد لاا نظّلل(29)
ل.3صل 2010(لأ لكؿ29ل-ل20)ا ستثن يّ أللاالشركف(للن ؼ ل فل*.*
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لتجارّيةال لكترونّيةاإل  مواقعال أسماء . ب

إاػ لتفق ػؽللة ايػ ل ػفل يػدؼل ػ فبي لإا تركنّ ػألفبػ رةلفػفلفنػ ك فل:لىػيلااتل رّ أللا تركنّ ألأس  ءلاا كاقدلاإل
لشػػػةصلأكلشػػػر ألل.(30)ااتلػػػ رماسػػػـلاا كقػػػدلاا سػػػتيل  فل ػػػربطللبف ػػػثُلل أربػػػ حلتل رّ ػػػأل لبفلػػػزل كقػػػدل لنػػػد  ل قػػػـك

ل إا تركنػػيتلػػرل فبػػ رةلفػػفل كقلػػولل ل  ػػبمك   رسػػأللف لّ ػػ تلااب ػػدلكااشػػراءل ب ػػ يداللبيػػدؼلااتػػرك الإا تركنػػي
(31) ث ؿلذاؾلاا كقدلااشي رلكلل  سبلاالنكافلااذمل ف لول فأللتل رّ ألات ايلتكب 

<ebay.com>.ل

نلااتل رّ ػػػػألل ػػػػأللال كاقػػػػدلة  لاا ُللا تركنّ ػػػػألكتلتبػػػػرلاالنػػػػ ك فلاإل ت ثّػػػػؿلأسػػػػ  ءللّنيػػػػ ر ل ن زفػػػػ تاالا لظػػػػـل فػػػػ  
إذال  نػػتلاال  ػػأللااتل رّ ػػأللااتػػيللاا شػػركفأل لةػػر فاإل ػػرارلب  ػػ املكفقػػكؽلاآلقػػدلتػػؤّدملإاػػ لل كف  ػػ تلتل رّ ػػأل

للل.ا ستلف يدةلا  فبولا تركني فتك ي لاسـلاا كقدلاإل

نظػػرانلرى ّ تيػػ ل ػػيلل ااتل رّ ػػأللا تركنّ ػػألب سػػ  ءلاا كاقػػدلاإللة ّ ػػألااتر  ػػزل ػػيلبفثنػػ لفلػػ لاا ن زفػػ تلاالكسػػ تـّل
الق ػػػ   لاا لرك ػػػأللأ   ػػػولفتّػػػ لني  ػػػألللالتف ػػػ ـلكااكسػػػ طأل لااكا بػػػكل ر ػػػزلإلف ػػػ يّ  تلكك قػػػ نلل ا تركنّ ػػػألاإللااتلػػػ رة

لل.(32)ار برل فلاا ن زف تلاا ةّ  أللالتل رةلاالددلؿلأس  ءلاا كاقدتفتّل ل إن ول2013تشر فلاركؿل يلف ـل

 

 أسماء المواقع األكثر منازعةً  فئات (2الشكل)

                                                           
ل.96رالدلبيذالاا لن  لد.لف رل  رس لارش  ؿلاالد دةلالتكز دلكتشر دلاإل ل راتلااتل رّ أل ل رلدلس بؽ لصل(30)
لشػػةصل ػػفلة اػػولفػػرضل نتلػػ تلالب ػػد لك   ػػفلرمّلل لػػركؼل ةّ ػػصلالب ػػدلكااشػػراء لبف ػػُثل   ػػفلرمّلل"إا تركنػػيكىػػكل كقػػدلتلػػ رمل" تلػػرلل((31
لبسيكاأل.لا تركنّ ألاإللااّد دشةصلااشراءلففلطر ؽلكس يؿل.**
لرالدلإف  يّ  تل ر زلااكا بكل يل كقدلااكا بكلاارس ي:ل(32)
ل< /http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics> .(last visited: 23 Aug 10:16pm)ل**

 البيع بالتجزئة
األعمال المصرفّية  12%

 والمالّية
9% 

التكنولوجيا والصناعة 
 الدوائّية

9% 

 أزياء
8% 

اإلنترنت وتكنولوجيا 
 المعلومات

8% 
 األغذية والمشروبات

6% 

 الترفيه
5% 

 اإلعالم والنشر
5% 

 الفنادق والسفر
4% 

 إلكترونّيات
4% 

 السيارات
4% 

 االّتصاالت
4% 

 النقل
3% 

 الرياضة
2% 

 التأمين
2% 

 السلع الكمالّية
 الصناعات 2%

فئات  4%
 أخرى
8% 

http://www.wipo.int/amc%3e
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 الفصل األول

 التجارّية لكترونّيةقة بأسماء المواقع اإل نشوء المنازعات المتعمّ 
اال  ػػػأللااتل رّ ػػػأللأكلسػػػـلا تف ػػػؿللا تركنّ ػػػألاإلل فنػػػ ك فلا ت لرىػػػلفلػػػ لاةت ػػػ رفر ػػػتلااشػػػر  تلااتل رّ ػػػألل

ػػفلؼفلاا سػتيلؾل ػػفلااتلػر ل ػت   للفتّػػ كلل فػػفلاا كاقػدلارةػرلل كاقليػ  ّ ػزلتتلا ػػي ل بيػلة ّ ػألاا لافلةػ ؿلىػػذل يػ ل  
ل إن ػػػل ا تركنػػػي ل لػػػرؼلفنكانيػػػ لاإلللّ نػػػألاشػػػر ألل   ا سػػػتيلؾلفنػػػد  ل رضػػػبلبز ػػػ رةل كقػػػدللاالنػػػكافلبسػػػيكاأل. ولسػػػ قـك
 لاػػػىػػذال ػػػ لد ػػدلااشػػر  تلإل أل لااتل رّ ػػف  تيػػػلكاسػػـلاا كقػػدلىػػػكلنفػػسلاسػػ ي لألقدلأف لسػػػ لتلف ػػثُلل بتة ػػ فلا سػػـ

لؿلاا ستيل  ف.بالفلق لاا لرك ألل  لل تي ف  تف ؿلل كاقدأس  ءل ف كاأللااف كؿلفل ل

 ػػػػ ا كقدلل اإلنترنػػػػتدكرل ب ػػػػرل ػػػػيلت ث ػػػػؿلااشػػػػر أللفلػػػػ لشػػػػب ألللأ ػػػػبمل سػػػػـلاا كقػػػػدلاإلا تركنػػػػيلنت لػػػػألكب ا
ل.اإلنترنػتفلػ لشػب ألللكف  تي اس ي للب ث بأللكاالنكافل ااتل رّ أللالشر ألليب ث بأللاا تلرلا  ترا ل  راللا تركنياإل

ل ا تركنّ ػػألاإللقليـا شػػيكرةلبيػػدؼللػػذبلاا سػػتيل  فلإاػػ ل ػػكللقػػ ـلاا ث ػػركفلب سػػتغ ؿلف  ػػ تلكأسػػ  ءلتل رّ ػػأللاػػذاؾ
للافت دلااتل  ؿل لي .ر أللااتيلشف يدلاللوا ستيلؾلس دةؿلإا لاا كقدلك تل  ؿل لول لتقدانلأن ل  

ل ؤّدمسػػلف  تػػو شػػيرةللاآلةػػر ف  سػػتغ ؿلل اال  ػػأللااتل رّ ػػألبلف  ػػلفلػػ لنشػػ طسػػلبّ ألللآثػػ رإاػػ لأّدلللىػػذاكل
سػػل ؿلاال  ػػأللسػػ رعلإاػػ لتبػػ فل ػػفللاالد ػػدل ػػفلاا ن زفػػ تلظيػػرتلاػػذاؾلىػػذهلاال  ػػأل لاافػػطل ػػفلق  ػػألإاػػ للفت ػػ نل
ف   ػأللاااليػكدللاا ػركرملت ػر سلكايػذال ػف يلارسكاؽلااتقل دّ أل.للكب فل  فبلىذهلاال  ألل  سـل كقد أللااتل ر ّل

كاال ػػؿلفلػػ لل  ػػفلةػ ؿلتسػػل لي ل  سػ  ءل كاقػػدلإا تركنّ ػألل ب  فتػػداءلفل يػ اال  ػ تلااتل رّ ػػألل ػفلااػػذ فل قك ػكفل
سػب بلااتػيلارؼلفلػ ل ػفلااتلػر للد لُبػل لتفق ػؽلذاػؾففلف لّ  تلتسػل ؿلأسػ  ءلاا كاقػد.لكالتسك أللاا ن زف تلاان شيأل

ل.(اا بفثلااث ني) كرلىذهلاا ن زف تللقبؿلاابفثل يل( اركؿاا بفثل)لتلإا لظيكرلىذهلاا ن زف تأد ل

 المبحث األول

 التجارّية لكترونّيةقة بأسماء المواقع اإل أسباب نشوء المنازعات المتعمّ 
 ػػ رسلة ايػػ  لكا ػػفلازد ػػ دلتنظػػ ـلقػػ نكنيلاألف ػػ ؿلااتػػيلتُللاػػـل  ػػفلىنػػ ؾلأمّللاإلنترنػػت ػػيلبدا ػػأللظيػػكرلشػػب ألل

إا لنشكءلة   تلفد دة للللتل فلارى ّ ػأللكلػكدللأد لااتل رّ ألل ني  للة ّ ألكللاإلنترنتفبرللاا ل   تلااتيلتتـّل
اا كاقػػػدلأسػػػ  ءلقػػػأللبفلػػػزلتلػػػؾلاا تللّللانتشػػػ ران ك ػػػفلأ ثػػػرلاا ن زفػػػ تلل.ال لػػػ   تلاإلا تركنّ ػػػألتنظػػػ ـلقػػػ نكنيلدق ػػػؽل

كدكرهل ػيلشػيرةلاا كقػدلكلػذبلاازبػ يف للا تركنػياإللاسػـلاا كقػداا ث ركفلأى ّ ألللبلدلأفلأدرؾال  لااتل رّ أللا تركنّ ألاإل
لكثقأللار رادلبي .لا ستف دكال فلشيرتي ل  لرك أللتل رّ أللرس  ءلكف   تط بقأللس رفكالإا لفلزلأس  ءل ُل
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فلػػػ لفسػػػ بللاا تػػػ لرلا  ترا ػػػّ ألبفلػػػزلكاسػػػتغ ؿللاا سػػػتغّل فلق ػػػ ـاسػػػ فدلاافػػػراغلااتشػػػر ليلف  ػػػؿل ُلللػػػدّل ُلكل
ىػػذال ػػ لللػػؿلأ ػػف بلارسػػ  ءلكاال  ػػ تلااتل رّ ػػأللكاا كاقػػدلارةػػرللكلف يػػدةلاغ ػػرىـ لااتل رّ ػػأللاال  ػػ تلارسػػ  ءلكل

ل.يـدلنزاف تلكة   تلب فلاالد دل نتست ءل فلىذهلااظ ىرة ل   لكا ل

لتنظػػ ـلااقػ نكنيل ت   ػؿلةػ ّصلب سػ  ءلاا كاقػػدلاإل فػػكؿلة  ػ تللىنػ ؾلك ػ زاؿ لا تركنّ ػأل ػ ل كلػدلفتّػ لاا ػـك
تسػل ؿلفػددلاا ن زفػ تلاا تلّلقػأللبإا لازد ػ دللأ   نللتىذهلااة   تلأد لكلل ا تركنيلنكافلاا كقدلاإلالنّ ألب لأللااق نكلااط

ااف ػكؿلسػيكاألل لكلا تركنّ ػألفدـل بطلف لّ  تلتسل ؿلأسػ  ءلاا كاقػدلاإللإا ب إل   أللل.ا تركنّ ألأس  ءلاا كاقدلاإل
ل. قطلا بدألأسبقّ أللااتسل ؿلا تركنّ ألأس  ءلاا كاقدلاإللتسل ؿلكت ّلؾف لّ ألللة كعنت لأللالفل ل ل ّ تي 

لب ابفػػػػثسػػػػاؾلذاػػػػل تلإاػػػػ لنشػػػػكءلاا ن زفػػػػ تل ػػػػفللألػػػػؿلااك ػػػػكؿلإاػػػػ لتك ػػػػ  تلارسػػػػب بلااتػػػػيلأدّلل ػػػػيلنقـك
لا تركنّ ػػأل كاقػػدلاإلسػػ  ءلاارلنّ ػػألااطب لػػأللااق نكللااة  ػػ تلفػػكؿارسػػب بلل لكتشػػ ؿلدراسػػتن لايػػذهك قترفػػ تلات   يػػ 

ل(ث نياا طلبلاا)لا تركنّ ألأس  ءلاا كاقدلاإللسل ؿتلف لّ ألفدـل بطل لكل(كؿار طلبلاا)

 المطمب األول

 لكترونّيةألسماء المواقع اإل  نّيةالطبيعة القانو حول  الخالفات
لفػػدـلكلػػكدلتنظػػ ـلقػػ نكل ل تيػػلطب ة  ػػ تلفػػكؿلبشػػ ؿلأكلبػػإةرلإاػػ للأد لل ا تركنّ ػػأليلرسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلنإف 

لاا كقػػد لاسػػـفػػكؿل ل ّ ػػألللاال  ػػ تلااتل رّ ػػألأ ػػف بلكللا تركنّ ػػألنشػػكءلنزافػػ تلبػػ فلأ ػػف بلاا كاقػػدلاإلااق نكنّ ػػأل لكل
لتفد ػػػدللف ػػػثُل ألػػػؿلتفد ػػػدلااطب لػػػألللك ػػػفل.ىػػػذهلاا ن زفػػػ تلقػػػ ؿل ػػػف ػػػيلاإللانل ب ػػػرللانل للػػػبلدكرللنّ ػػػألااق نكللطب لتػػػوإف 

لا شػ بيأللااتػيلنسػبولااػبلضلإا يػ د ل ػفلاات   ػزلب نػولكبػ فلارنظ ػأللاااق نكنّ ألل سـلاا كقدلاإلا تركنيلااتلػ رم ل لُبػ
لبدرل ل(اافرعلاركؿ) ل.(اافرعلااث ني)لواسأللااطب لأللااق نكنّ أللااة ّ أللبكسنقـك

 الفرع األول

 عن األنظمة المشابهة لهاالتجارّية  لكترونّيةاإل تمييز أسماء المواقع 

أنظ ػػأللأةػػرل لكقػػدلذىبػػتلبلػػضلاآلراءلإاػػ لتطب ػػؽللة  ي ػػول ػػدبلػػضل تشػػ بولاسػػـلاا كقػػدلاإلا تركنػػيل ػػيل
رلاا ل ّ ػػألل ل نت ػػيلإاػػ لفن  ػػل ػػفل لتبػػرلاسػػـلاا كقػػدل ػػنيـ قكافػػدلىػػذهلارنظ ػػأللفلػػ لأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلا تركنّ ػػأل ل

ل. نت يلإا لفن  رلاا ل ّ أللاا ن فّ أللكااتل رّ أللاسـلاا كقدلافتبركاكآةركفللاا ن فّ أللكااتل رّ أل 
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 ال ينتم  إلى عناصر الممكّية الصناعّية والتجارّية لكترون اإل أواًل  اسم الموقع 

لاسػـلاا كقػدلاإلا تركنػيللاّتل هذىبل  ل   ػفلأفل نت ػيلإاػ لكل ل(33)نظػ ـلتقنػيل لػر د فلاافقيػ ءلإاػ لااقػكؿلبػ ف 
لاسػػـلاا كقػػدلاإلا تركنػػيلىػػكل لػػر لل ػػرلفن  ػػرلاا ل ّ ػػأللاا ػػن فّ أللكااتل رّ ػػأل لكا ػػّنيـلانقسػػ كالإاػػ لرأ ػػف لاركؿل دلأف 

لاسـلاا كقدلاإلا تركنيلىكلفب رةلففل كطفلا ترا ي.ل رلفنكافلشب ولبرقـلااي تؼ لكااث نيل لأف 

 مجر د عنوان شبيه برقم هاتف . اسم الموقع1

ااك ػػكؿلإاػػ لىػػذهل ػػفلفلاا سػػتةد  فل   ػػ ػػفلإ لػػ دلطر قػػأللتُللد ل ػػ فل ُبػػلا تركنّ ػػألاا كاقػػدلاإللظيػػكرفنػػدلبدا ػػألل
وللأن ػإ  لل.بيػدؼلااك ػكؿلإا يػ ل ف ػؿلب نيػ لنقػ طااتػيلاستةداـل ل كفألل فلاررق ـللتـ لل قدلك   لسبؽلذ رهلاا كاقد 

لانتقػ دلىػذهل ـ  طكايػ لكتلق ػػدى لبسػببلل اإلنترنػتسػػتةد يلشػب ألل ػفلق باػؿل ُللففػظلىػذهلاررقػ ـلا ػػلكبألنظػرانللااكسػ لألتػ
لل (34)ك ثرتيػػ   ػػكفلنفػػسلاا ػػففألل لكقػػدلت(35)كقػػتا ػػدل ػػركرلالرقػػدل تغ  ػػلبركتك ػػكؿافنػػكافلالرقػػـب إل ػػ  أللإاػػ لأف 
ل. ةتلؼلففلارةرلل(IP)لكب ات ايلتف ؿلرقـل بنفسلااكقتل  ؼرةلفندلأ ثرل فل ُل تك ّل

ـ لل 1984فػ ـللك ي ػالػتةل للألكسػ لل لػ دإلتػ بػ فرؼلـل ىػذهلاررقػلب سػتبداؿللػتت ثّلل نّ ػألفلىػذهلاا شػ  تلااتقصل  
فنػدلؿلسػل ل ُلاالىػذالا سػـلةتػ ر ل اسػـلآةػرلمّلكلأشػر أللأا شػركعلأكلاسػـلافنػكافللقػدلت ػكفلىػذهلاا ل ػ تل (36) لّ نأل

سػػػ فدلفلػػػ لتُلكسػػػ لألللد لػػػر لللأفل  ػػػكفل ل تلػػػد للا تركنػػػياا كقػػػدلاإلل  سػػػـل. كقػػػدل ػػػيلااف ػػػ ءلا  ترا ػػػيالتسػػػل لو
ل.اإلنترنتااك كؿلال للك  تلفل لشب ألل

للىػػذالااػػرأمكبفسػػبلل (37) ػػ ؿلاايػػ تفيا تّلبنظػػ ـللكبنػػ ءنلفلػػ لذاػػؾلفػػد هلااػػبلضلب ن ػػولشػػب و لاا كقػػدلفنػػكاف ػػإف 
زل ل ت   ػ ثػرل ػفل ػكاردلااشػب ألإاػ ل ػكردلأكلأك ػكؿل ػيلااس فدل ُلكلرهلسيؿلتذ ّل ل(code)زلر لد لر ل"لىكلا تركنياإل

ل.(38)"(IPs)ل ؿلب ابرتك ك ت ت لبلنكافلرق يل

                                                           
 لد.ل يػػ ل كسػػؼلة ػػ كنأل لتطب ػػؽلاانظػػ ـلااقػػ نكنيلال فػػؿلااتلػػ رملفلػػ لاا كقػػدلااتلػػ رملاإلا تركنػػي ل للّػػأللفّطػػ بد.لرشػػ ل ف ػػدلت سػػ رلرالػػد لل(33)
ل.365صل 2011ربل ف لابر ؿلق نكف لاالددلااس دسلكارااشر لأللكلاا*.*
 ل للّػػػأللل  لػػػأللاانلػػػ حلاألبفػػػ ثلنػػػتاإلنترلرالػػػدلبيػػػذالاا لنػػػ  لة اػػػدلاات ف ػػػأل لاانزافػػػ تلبػػػ فلاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػأللكأسػػػ  ءلاانطػػػ ؽلفلػػػ لشػػػب أللل((34
لاإلنس نّ أل(*/* ل.563 لص2005( ل2( لاالدد)19اا لّلد)ل لن بلس ل لسط ف )االلـك
(لفلػ لااشػر أللااُ  ػ فأل ل ػإذال ػ للػ ءتلشػر ألل  ػ فأللأةػرللأكلق  ػتلبتشػغ ؿلاا ػفف تل ػفل كقػدلآةػرلIPاا كقػدل)لكذاؾلفند  ل لت دلفنػكافل((35
لااػل)*.* ل نو.لرالد:لااّدةكؿ(لااذملافت دلIPرقـلااػل)لإا لاا كقدل فلة ؿلااّدةكؿكب ات ايلافل ستط دلاا ستةدـلل(لس تغّ ر IP إف 

Kartik Krishnan, Computer Networks and Computer Security, lecture 16-18-1,Domain names system,  Feb 9-12 

2004, available at: <http://www4.ncsu.edu/~kksivara/sfwr4c03/lectures/lecture6.pdf> (last visited: 12June 2013. 

02:42pm).  
ل.213صل 2011ل  ر لا س ندرّ أل لاال  لي لااف رلدار لاإلنترنترالدلبيذالاا لن  لد.لة ادل  دكحلابراى ـ لفك  أللل(36)
ل.206ص رلدلس بؽ لل اإلنترنترالدلبيذالاا لن  لد.لة ادل  دكحلابراى ـ لفك  أللل(37)

(38)
 "A domain name is a mnemonic code aiding access to one or more network resources, characterized by a 

**.*numeric address in accordance with IPS protocols".See,لAssignment and management of domain names in 

*.**the*ccTLD.it, regulation, Version6.2,11 July, 2012, p.5, available at:   ل 
**.*<http://www.nic.it/documents/regulations-and-guidelines/Regulation_assignation_v6.2.pdf> (last visited: 

.***14June 2013. 2:50pm). 
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فػركؼلاالفػددل ػفلفل ػفاا  ػك لفنكانػوللإدةػ ؿفل ػولل فلػ لااشػب أللف لػ  للإا تركنػير ػدلااكاػكجلإاػ ل كقػدل فل ُلكل
لتـّلكىػذهلاال لّ ػأللتػأرقػ ـ ل ػيل ػكرةلل ق بلػولااػذمتك ػكؿلكلبرلاافنػكافلإاػ للتلق يّ  نللترل تول ل  تـّل يلاا ستلرضلر كزااكل

(39)أس  ءلاانط ؽلنظ ـلبكاسطأل
(DNS) .ل

للاذاؾلذىب  لل ػيلااتك ػ ؿلإاػ لاسػـلاا كقػدلاإلا تركنػيلا تركنػياسػـلاا كقػدلاإللكظ فألاابلضلإا لااقكؿلب ف 
ـ ل لكأن ػػؼيػػ تاارقػػـللتز ػػدلفػػفلأى ّ ػػأللكدكر ل رلىػػذالااػػرأملاال لّ ػػأللاافرنسػػّ ألك ػػفلأن ػػل. فقػػ نللااغ  ػػألل نػػولتفر ػػؼلولتػػ

AFNIC))لاا نتييلبر زلدكاألل رنس لدارةلاانط ؽإلدلاافرنسيل لكاا ل ّل(fr.).للل

كاػ سلاػولأّ ػأللق  ػألل قػط للنّ ػألتقل شػ  ؿلدلافؿّلكل لل نظ ـلتقنيلد لر للس  ءلاا كاقدلىكنظ ـلألف لألذاؾلك نتالفف
   ل ػػػيلق ػػػاا فػػػ  ـلاافرنسػػػّ أللبلػػػضلد ػػػدللىػػػذال ػػػ كل لقػػػدافلاا كلك  ل   ػػػفلأفل  ػػػكفلىنػػػ ؾلتنػػػ زؿلفػػػفلفنػػػك ل   اّ ػػػأل

لإثبػ تلب ن ػػول شػػ  للفنػػكافلاا كقػػدلتق ػػيلبشػطبأفلل (fr)لػاا نتي ػػأللبػلا تركنّ ػػألاإلل ن زفػ تلأسػػ  ءلاا كاقػد ؿلااػذمل ػػتـّ
ل.(40)توبد نل فلنقؿل ل  ّلل ةر فافتداءلفل لفقكؽلاآل

ػػل ػػف ملأف لل برأ نػػ كل لااكاقػػدلاال لػػيل ػػرضالل لإ  لنّ ػػأل شػػ  ؿلتقلدلبدا ػػألنلافػػؿّلنظػػ ـلأسػػ  ءلاا كاقػػدلكل  كظػػ يؼللأف 
لف لّ ػػ تااتػػيلت ػػ رسللاا كاقػػدلبشػػ ؿلةػػ ّصلل أى ّ ػػألل ب ػػرةل ػػيلااشػػب ألكأفط ىػػ لل ا تركنّ ػػألاا كاقػػدلاإلأةػػرللرسػػ  ءل

ل ػؿلفلػ لتل ا  ترا ػيلل تلرزةلا   ّلف  ألل  رقأللكللب ث بأللف اّ  نلااتل رمللا تركني كقدلاإلاسـلااللدّل ُللف ثُلل.تل رّ أل
زادتلل ااتلػ رملا تركنػي كقػدلاإلك ل ػ لزادتلأى ّ ػأللفنػكافلل.ىػذهلاال  ػألتبلػ نلاشػيرةلكذاػؾل لو اإلذبلاا ستيل  فل

ل ل اّ أللااتب دؿلااتل رمل ل.(41)ااذمل ف ؿلىذالاالنكافلاإلا تركنيلاا كقدلفبرااتيلتتـّ

ػػػػل االد ػػػػدل ػػػػفلف لّ ػػػػ تلااتنػػػػ زؿلفػػػػفلفنػػػػ ك فلاا كاقػػػػدللولتػػػػتـّل إن ػػػػل ز تلفػػػػفلأسػػػػ  ءلاا كاقػػػػد لب انسػػػػبأللالتنػػػػ أ  
ل ا تركنّ ػألاا كاقػدلاإلفنػ ك فلاا ث ػرل ػفلانتشرلاا ث ركفل فلااػذ فل قك ػكفلبفلػزل لكلألق بؿل ب اغلط يل ُلل ا تركنّ ألاإل

لأسػ  ءلاا كاقػدلاإلا تركنّ ػألأللن ػ رلق  ػإلنػ   ن ل ُل ػل.ألل ب ػرة  اّ ػبػ اغلالف كؿلفلػ ل ل زادلااللنيثـ لفر ي لالب دلب ا
ل.ا تركنّ ألةلاإلااتل رلل يلظؿّللاا ل   تي لكاقدلااتيل ر لقت  دّ أل ا 

  ػفل ل ُل ػل بػرقـلاايػ تؼلألشػب يأرقػ ـللدلػر ل ُللا تركنّ ألاإللقدااا كلل ءس أافتب رللإذالتـ لإن ول ل ّتل هايذالا كتطب ق نل
فلػػ لف  ػػألللؿلافتػػداءنلشػػ  لتُلل يػػأللأن لبفّلػػل اال دّ ػػأللأ ػػ ـلاا فػػ  ـلا تركنّ ػػألقػػأللب سػػ  ءلاا كاقػػدلاإلاا ن زفػػ تلاا تلل لإثػػ رةل

                                                           
شػب أللاا نتشػرةلفبػرل (Information banks) بنػكؾلاا للك ػ تل ػفل ػفل ل كفػألل((domain names systemفلنظػ ـلأسػ  ءلااػدك  فل ت ػكّلل(39)
لب لبنػػكؾاالىػػذهل ػػف للك ػػ تللبنػػؾل ةتلػػؼلأرلػػ ءلاالػػ اـ لك ػػؿّل ػػيللاإلنترنػػت.**  لاا كاقػػدلاإلا تركنّ ػػألففػػظللػػزءل ػػفلاا للك ػػ تلااة ّ ػػأللب سػػ  ءلقػػـك
 لكب اتػػػ ايلااػػػّدةكؿلإاػػػ لاا كقػػػدلاإلا تركنػػػيلااة ّ ػػػأللبيػػػ ل(IP)لاإلنترنػػػتإاػػػ لفنػػػ ك فلبرتك ػػػكؿللاا كاقػػػدلاإلا تركنّ ػػػألك ل ػػػؿلفلػػػ لترل ػػػأللأسػػػ  ءل***
لاا طلكبلااك كؿلإا و.*.*
 لد.ل يػػػ ل كسػػػؼلة ػػػ كنأل لتطب ػػػؽلاانظػػػ ـلااقػػػ نكنيلال فػػػؿلااتلػػػ رملفلػػػ لاا كقػػػدلااتلػػػ رملفّطػػػ برالػػػدلبيػػػذالاا لنػػػ  لد.لرشػػػ ل ف ػػػدلت سػػػ رلل(40)
ل.366صلس بؽ  رلدل لا تركنياإل.**
اال قػأللبػ فلاا ػكرةل:لىػكلقػدرةلاا كقػدلفلػ لت  ػ فلفقػدل ػفق تلتل رّ ػأل.لرالػد لد.ل ف ػدلة اػدلاال سػـ لا تركنّ ػألقدلاإلاااتب دؿلااتل رملفبرلاا كلل((41
 .208سابق، ص"، مرجع دمشق  يل د نأللاإلنترنتكل ذبّ تول"دراسألل  دانّ أللفل ل كاقدللاإلنترنتااذىنّ أللا كقدلااتسّكؽلفبرل.*..
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رسػػ  ءل لأى ّ ػػأللك لتػػ ث رلل-ك قػػ نلايػػذالااػػرأملل-لن ػػوألك لػػكدلااسػػببل ػػيلذاػػؾلإاػػ ل.تل رّ ػػأللأكلاسػػـلأكلفنػػكافلتلػػ رم
الك ػػكؿلكتسػػي  نلل ااطك لػػألرقػػ ـلاراتفػػ دمل ػػلكبأللففػػظليػػ لكسػػ لأللأن لفػػدالل  ػػيلااسػػكؽلااتل رّ ػػألاإلا تركنّ ػػألللاا كاقػػد
ل.اإلنترنتشب ألللفل لألقدلاا طلكباا كلإا لا

اتسػػي ؿلللل كنيػػ لكسػػ لألاا كقػػدلتتلػػد لاسػػـلأى ّ ػػألللرف لل ت   ػػ نلالكاقػػدلاال لػػيل ة افتػػو ؤةػػذلفلػػ لىػػذالاا كقػػؼلكل
ل ػػفاالد ػػدللا تركنّ ػػألاإلّ ػػ تلتسػػل ؿلاالنػػ ك فللف لفػػفلنػػتاال قػػدل لا تركنّ ػػألاإللاػػدةكؿلإاػػ ل ػػفف تلاا كاقػػدالف لّ ػػأل

فػ دةلب ليػ ل ق بػؿل بػ اغلط يلػأل لف ػُثلكللاإلا تركنّ ػأل لاا كاقدلتسل ؿلأس  ءقأللباا تللّللكة ّ أللتلؾلاا ن زف ت  دادلتػزلاَّ
ل. دل ركرلااكقتلىذهلاا ن زف ت

ل ايػػ ااتػػ بدلكسػػ طأللكاالتف ػػ ـااااق ػػ   لاا ر كفػػأللأ ػػ ـل ر ػػزللدفػػدل قػػدلبلػػغالل كا بػػكاال نّظ ػػألك قػػ نلإلف ػػ يّ  تلكلل
الػ ـللتشػر فلاركؿني  ػأللشػيرللفتّػ كلل ا تركنّ ػألافػّؿل ن زفػ تلأسػ  ءلاا كاقػدلاإلل كّفػدةت ػ دلااس  سػأللاااف نذلبدا ألل
ل.(42)ق ّ ألأاؼلل(26)لأ ثرل فل 2013

 

 (2113 تشرين األول شهر نهاية -1999)د القضايا المرفوعة لمركز الوايبو اعدأ( 3)الشكل

 موطن افتراض  بمثابةالموقع  اسم. 2

شػػةصل ػػفل لر ػػألل   نػػولداةػػؿلافلا   ػػكسػػ لأللتُلل  لإ ػػ لىػػكلل ا تركنػػياا كقػػدلاإللاسػػـلف لآةػػرلإاػػ لأرأملذىػػبل
أكلل ؽلإذانلبكسػ لأللاابفػث تلل ػااذملار رلل أللااك كؿلإا ي رادلااذى بلإا ي  لك  ف ّل لك لر أللااليأللاا ُلاإلنترنتشب ألل

ل.(43)ا لاا للك  تلكنشرى إاادةكؿل
                                                           

لااكا بكل يل كقدلااكا بكلاارس ي ل رلدلس بؽ.لإف  يّ  تل ر زل رالدل(42)
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فلػػػ لشػػػب ألل (Pages)لكاا ػػػفف ت(Sites) ىػػػيلتفد ػػػدلاا كاقػػػدلل اا كقػػػدلفنػػػكافألل يّ ػػػلأف لكذىػػػبلأ  ػػػ نلإاػػػ ل
ل.اإلنترنتفل لشب ألل لّ نأللكلشر أللاشةصلأدلفد لاا ُللا تركنيففلاابر دلاإللبد  نلله  فلافتب رل ُل ل اإلنترنت

لاسـلاا كقدلاإلا تركني لا تركنػياإلاػ لاا كقػدلااك ػكؿلإل ػفلشػة صارلف   ل ُلل  كطفلا ترا يلكب انت لألل إف 
لبتسل ؿلفنكافلل.بسيكاألليـلبالاا طلكبل فلق ل  ل إن ػول  ػكفلقػدلاةتػ رلاإلنترنػتفل لشػب أللل كقد  اشةصلفند  ل قـك

لا فتػػداءلفل ػػولىػػكلافتػػداءلفلػػ ل ل اّ  تػػ قػػّرانلق نكنّ ػػ نلتػػرتبطلبػػول  ػػ افولك ب شػػرل ػػفلة اػػول و لكك قػػ نلايػػذالااػػرأمل ػػإف 
ل.(44)ااف  ةلااة ّ أل

اا كقػدللاسػـفنػد  لق  ػتلبتلر ػؼلل 2000ف  ي لاا  درلف ـللب ر سل يلاستين ؼل ف  أللةذتلبوألكىذال  
دل كاقػػدلاا شػػركف تلفلػػ لفػػد ل ُل لsimple address virtual))بسػػ طلفنػػكافلا ترا ػػيللدلػػر ل ُلولأن ػػفلػػ للا تركنػػياإل

ل.(45)اإلنترنتشب ألل

ل لكلا تركنػياابر ػدلاإل قتربلإاػ لفػّدل ب ػرل ػفللا تركنياا كقدلاإللاسـل للؿك ؤةذلفل لىذالاارأملأن ول نػرللأف 
لل ض رل   ف لك ل   فل ل  لتي  لنفسلاا ل  لأللذاؾ  ل ػألل ػركرلكىػيللا تركنػيااشةصل ستةدـل ػيلاابر ػدلاإلرف 

ل افتػداءلفلػ لسػرّ أللااة ك ػّ ألىػكل ل فتك ػ تلاابر ػدلاإلا تركنػيل ّملافتػداءلفلػ ػل فتك  تػولسػرّ أل.لأف للتشت رلإا 
كب انت لػػألل ل لػػبلل الل  ػػدلك ل   ػػفلأفل ت تّػػدلبػػنفسلااف   ػػألل نلت فػػ ُللااػػذملُ لػػدّللا تركنػػيةػػ ؼلفنػػكافلاا كقػػدلاإلب

ل.(46)ا تركنّ ألاتش ؿلأس  ءلاا كاقدلاإلاا كطفلا  ترا يلااتكّسدل يل  رةل

 ؤةػذللا ػفل اإلنترنػتب أللشػ ل كطفلىذالاا كقدلأكل ػففأللااك ػبل ػيلاإ ل نلاسـلاا كقدل قكدللأف لب ارضـل فلكل
لػػأللبتفك ػؿلاا سػتةدـلإاػػ لض ػرلتلػؾلاا ت ثّللاإلا تركنػػي لكظػػ يؼلأةػرلل سػـلاا كقػدكلػكدلل ن ػرلفلػ لىػذالااػرأملأن ػػو
لاا طلكب.لا تركني فف تلاا كقدلاإل

لزّكاركااػػل سػػتيل  فلػػذبلالف  ػػؿلؿل شػػ  لكلل اإلنترنػػت يلسػػتةدفلػػ ل ُلىػػ ـلاسػػـلاا كقػػدلاػػولدكرل ب ػػرلكتػػ ث رلكل
لة ّ ػأللاإلنترنػتب إل   أللإا لاالد دل فلااكظ يؼلااتيل ر ي لااكاقدلاال ليل سػتةداـلشػب أللل ا تركنّ أل كاقدلاإلال

 ػكطفللد لػر للا تركنػيفنػكافلاا كقػدلاإلل لار ػرلااػذمل للػؿل ػفلض ػرلاا قبػكؿلافتبػ راإلا تركنّ ػألل يل ل ؿلااتل رة
ل.ا ترا يلبس ط

                                                                                                                                                                                     
 لد.ل يػػػ ل كسػػػؼلة ػػػ كنأل لتطب ػػػؽلاانظػػػ ـلااقػػػ نكنيلال فػػػؿلااتلػػػ رملفلػػػ لاا كقػػػدلااتلػػػ رملفّطػػػ بد.لرشػػػ ل ف ػػػدلت سػػػ رللرالػػػدلبيػػػذالاا لنػػػ  ل(43)
ل.364س بؽ لص رلدلل ا تركنياإل***
لراءاتي لأ  ـلاا ف  ـ( ل رلدلس بؽ لصل((44  .119رالد لد.لة ادل  دكحلابراى ـ لااتق  يلاإلا تركنيل)اادفكللاإلا تركنّ أللكاَّ
.ل23 لص2006د.لفسػػ فلبػػفلسػػل دلبػػفلسػػ ؼلااغػػ  رم لاالػػرايـلااكاقلػػأللفلػػ لااّتلػػ رةلاإلا تركنّ ػػأل لسػػلطنأللفّ ػػ ف ل سػػقط لرالػػدلبيػػذالاا لنػػ  لل((45
ل www.minshawi.com> (last visited 15June 2013. 3:44pm)> كقدل نش كملالدراس تلكاابفكث: نشكرل يللبفث**.
ؿ( ل للّػػػألل ػػػيلف قتيػػػ لبػػػ النكافلاإلا تركنػػػيل)ااقسػػػـلاركّللاإلنترنػػػترالػػػدلبيػػػذالاا لنػػػ  لد.لشػػػر ؼل ف ػػػدلضن ػػػ ـ لف   ػػػأللاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػأللفبػػػرلل((46
ل.346ص ل2004االددلااث اث لااسنأللااث  نأللكاالشركف لسبت برللاالل ي ا ك ت ل للسلاانشرلل  لأللااافقكؽ ل.**
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 اسم الموقع اإللكترون  ينتم  إلى عناصر الممكّية الصناعّية والتجارّيةثانيًا  

لاسػـلاا كقػدلاإلا تركنػيل نػبل ب ػرل ػفلاافقػوللذىب إاػ لفن  ػرلاا ل ّ ػأللاا ػن فّ أللكااتل رّ ػأل لل نت ػيلإاػ لأف 
كبػػػ فلفن  ػػػرلاا ل ّ ػػػأللاا ػػػن فّ أللإاػػػ لكلػػػكدلتشػػػ بول ب ػػػرلبػػػ فلاسػػػـلاا كقػػػدلاإلا تركنػػػيللّتلػػػ هكقػػػدلاسػػػتندلىػػػذالا 

ل   فلتطب ؽلأف   ولفل و.يـلاةتلفكالفكؿلأّملفن رل فلفن  رلاا ل ّ أللاا ن فّ أللكااتل رّ أل لكا نّل

لكاان ػػ ذجلاا ػػن فّ أللكبػػراءاتلا ةتػػراعل ػػفللب ن ػػولتتكّفػػدلاآلراءلفػػكؿلكن فػػظ افتب رىػػ لأسػػ  ءلاسػػتبل دلاارسػػـك
افتبػػ رللفػػؽلاآلراءلفلػػ لاسػػتبل د كاقػػدلإا تركنّ ػػأللنت لػػأللالػػدـلق بلّ تيػػ لالتسػػل ؿل  سػػ  ءل كاقػػدلإا تركنّ ػػأل لك ػػذاؾلتتّل

ل.بلضلنق طلااتش بولب ني  لسنتن كاي ل فق نللكلكدلب ارضـل فل أس  ءلاا كاقدلاإلا تركنّ أللف   تلتل رّ أل

ف ػُثلذىػبلرأملل ااتل رّ ػأللكافلااتل رملكاا  تػأللاإلف نّ ػألفكؿلا سـلأكلاالنل يلىذالا ّتل هلا ةت ؼلك دكر
لاسـلاا كقدلاإلا تركني ل.تل رملاسـلأكلبلنكافلشب و لكرأملآةرلإا لااقكؿلب ن ولإف نّ أللب  تأللشب و إا لااقكؿلب ف 

 نّيةإعال  الفتةباسم الموقع شبيه . 1

لل (47)تل رّ ػػػأللنّ ػػألإف ل  تػػألب ن ػػػوللا تركنػػياسػػـلاا كقػػػدلاإللإاػػػ لك ػػؼ ػػػفلاافقػػوللاّتلػػ هذىػػبل لاا  تػػػأل   ػػ لأف 
لبلااتل رّ أللنّ ألف اإل لفنكافلاا كقػدلاإل يلأرضلااكاقدلزلال فؿلااتل رم  ّلدلكاا ُلفد لدكرلاا ُل اتقـك للا تركنػي ل إف   قػـك

للل.اإلنترنتأللفل لشب أللبيذهلاا ي ّل

لاالنػكافلاإللنرللأن وكل االد ػدل ػفللكلػكدذلفلػ لىػذالااػرأملؤةػ تػأللإف نّ ػأل لف ػُثل ُل لا تركنػي ل   فلااقكؿلب ف 
لكاا  تأللاإلف نّ أللااتل رّ أل لتت ّثؿلىذهلا ةت   تل    ل لي:لا تركنيا ةت   تلب فلاسـلاا كقدلاإل

لاسػػـلك ػػ ل   رسػػول ػػفلأنشػػطأللتل رّ ػػأللات   ػػزهلفػػفلض ػػره لإ  لل شػػ رلإاػػ ل فػػؿلتلػػ رمتُللنّ ػػألف اا  تػػأللاإل .لأ لأف 
ن لل شػػ رلإاػػ ل كاقػػدلتل رّ ػػألشػػترطلأفل ُل ل ُللا تركنػػياا كقػػدلاإل شة ػػّ أللأكلى يػػ تلل كاقػػدلإاػػ شػػ رل ػػ لقػػدل ُلكاَّ

 .للااتل رملك لتسل لاتفق ؽلااربمل لت  رسلأنشطأللتل رّ ألل   تك نظّل

ستةدـلات   زلاا شركف تلااتل رّ أللداةؿلإقلػ ـل لػّ ف لفلػ لةػ ؼلاإلف نّ أللنط قي لكطني ل ييلتُللاا  تأل .لب
ااتػيللاإلنترنػتااذمل  كفلاول ل ؿلدكاي ل يكل  ّ ػزلاا شػركف تلكااي يػ تلفبػرلشػب ألللا تركنياالنكافلاإل

 .(48)تت ّ زلب فأللدكاّ أل

 . اسم الموقع شبيه باسم أو عنوان تجاري2

لاسـلاا كقدلاإل ك   ػفلب اتفد ػدلاا ل ّ ػأللاا ػن فّ أللكااتل رّ ػأل لشب ولبلن  ػرللا تركني رللأن  رلىذالاارأملأف 
لاا شػػركف تلفلػػ لأرضلااكاقػػػدلُتلػػرؼلكتشػػتيرل ػػػفل.لكب ػػػ ل(49)ب  سػػـلب اتلػػ رملا تركنػػػيتشػػب ولاسػػـلاا كقػػدلاإل أف 

                                                           
لففلض رى .لؿلااتل رّ ألل كاليأللاي لات   زى ةذى لاا ف تلؾلااتيلتتّلىيلاا  تأللاإلف نّ أللااتل رّ أللل((47
ل.377صلاا رلدلااس بؽ للدلبيذالاا لن  ارلل((48
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ؼلُتلػرالل ل إن يػ اإلنترنػت ش ر دلااتل رّ أللااتػيلتُقػ ـلفبػرلشػب أللار رلب انسبأللال ذاؾل لة ؿلاس ي لكفنكاني لااتل رم
لارلال شركعلااتل رم.اال  ؿلارس سيلالذبلاا ستيل  فلكاازك لل لااذملُ لدّلاإلا تركنيل فلة ؿلاسـلاا كقد

اا كقػدلاسػـللُ لػدّللأم لا تركنػيااتل رملفل لاسػـلاا كقػدلاإلسـلا لتطب ؽلأف  ـبلتن دم تلفد ثأللاّتل ىىن ؾلكل
 ػ ؿلبػ فلاا شػركعلااتلػ رملكاا سػتيلؾ لكقػدلق ػتل ف  ػأللبدا ػأللش بولا سـلااتل رمل فلن ف ألل كنولكسػ لأللا تّل ُل

ل فلة اي لف   ألل ؿّلل ب ر سلب ستةداـلنفسلاا   رس تلااتل رّ أل ل.(50) فلا سـلااتل رملكااشل رلااتيل تـ 

لفنػكافلاا كقػدلااتلػ رملاإللّتلػ ها لأن ػ رلىػذازللزّلك ُل ول ػفلن ف ػأللأن ػلا سػـلااتلػ رمُ شػبوللا تركنػيرأ يػـ لبػ ف 
للأفػػػدل   تػػػبلااتسػػػل ؿلولاػػػدلفنػػػدلتسػػػل ل ف ػػػرانلفلػػػ ل نطقػػػأللل  ػػػكفلاسػػػتل  ؿلا سػػػـلأكلاالنػػػكافلااتلػػػ رملفػػػؽّل ػػػإف 

لؿلااتلػ رملاػدلل  تػبلااّسػلغرا ّ ألل لّ نأل.ل إذالق ـلشةصلبتسل ؿلاسـلأكلفنكافلتل رمل يل نطقػألللغرا ّ ػألل ػ  ل
ااػػذملتقػػدلىػػذهلاا نطقػػألل ػػيلدايرتػػو ل إن ػػول لػػكزلاشػػةصلآةػػرلتسػػل ؿلنفػػسلا سػػـل ػػيل نطقػػألللغرا ّ ػػأللأةػػرللت بلػػألل

 لػكزلأفل  ػكفلىنػ ؾلنفػسلاالنػكاف لفلػ للأل لف ثُلا تركن ّلقدلاإلااا كل ذاؾلار رل يلل (51)ادايرةل  تبلتسل ؿلآةر
ل.(52) ةتلؼلففلاآلةرل نت يل ّؿل ني  لإا لنط ؽلدكاألأفل

لىػػذالااػػرأملاػػـل سػػلـل ػػفلاانقػػد لف ػػُثلذىػػبلااػػبلضإ  ل تطب ػػؽلقكافػػدللنّ ػػألإاػػ لااقػػكؿلبلػػدـلإ   ل-لكبفػػؽّلل-لأف 
ل فػفلاسػـلاا كقػدلاإلا تركنػيل ػيلااكظ فػأللل ةتلػؼلا سـلااتل رما سـلأكلاالنكافلااتل رملفل و ل دف  فلرأ يـلب ف 

لا سػػـلااتلػػ رملُ سػػتةدالإلااتػػيل ؤّد يػػ ل ػػّؿل ني ػػ  لف ػػث ـلداي ػػ نلات   ػػزلاا شػػركف تلفػػفلاا شػػركف تلارةػػرللااتػػيلف 
قػدل لكلالت   ػزلبػ فلاا شػركف تل ػيلبلػضلاافػ  تُ ستةدـللقد لاسـلاا كقدلاإلا تركنيل لأ   (53)ت  رسلاانش طلنفسو

بر ػدلااكللة ّ ػأللب شػركفي لكفنػ ك ففلأرقػ ـلالدف  ػألل قػط ل تػدك لأةرلل ػفلق باػؿلااشػر  تلكااتّلػ رللف  تل ستةدـل ي
لب ادف  ػػػأللاشػػػركفي لفبػػػرلشػػػب أللاإلنترنػػػتلكا سػػػتف دةل ػػػفلف ا ّ تيػػػ  ل اال يػػػدلايػػػ لا تركنػػػياإل لك لت ػػػ رسلفبػػػرلاتقػػػـك

 .(54)ألتل ر ّللأنشطأللألأ ّللاا كقدلاإلا تركني

                                                                                                                                                                                     
 رلػػػدلسػػػ بؽ.لل االد ػػػدةلالتكز ػػدلكتشػػػر دلاإل لػػػ راتلااتل رّ ػػأل لرسػػػ األلد تػػػكراهل ػػػيلقػػ نكفلارف ػػػ ؿرالػػدلبيػػػذالاا لنػػػ  لد.لف ػػرل ػػػ رس لارشػػػ  ؿلل(49)
ل.96ص**.

(50) TGI, Paris, réf., 27 Juill. 2000, cité par Th. VERBIEST et M. LE BORNE, précité, p.147. 
ا تركنػي لاانظػ ـلااقػ نكنيلال فػؿلااتلػ رملفلػ لاا كقػدلااتلػ رملاإل لد.ل ي ل كسؼلة  كنأل لتطب ؽلفّط بد.لرش ل ف دلت س رل ش رلإا ولادلل***
ل.368س بؽ لصل رلد***

ل.ل1995اّتف قّ أللتر بسل/ل فل6اا  ّدةل/رالد للستثن ل فلذاؾلاال   تلااتيلُتسلؿلدكاّ  ن  ُلل(51)
 رلػػدلسػػ بؽ ل لا تركنػيااتلػػ رملفلػ لاا كقػػدلااتلػػ رملاإل لد.ل يػػ ل كسػػؼلة ػ كنأل لتطب ػػؽلاانظػػ ـلااقػ نكنيلال فػػؿلفّطػ بد.لرشػ ل ف ػػدلت سػػ رلل(52)
ل.368ص*.*

اا ل ّ ػػأللاا ػػن فّ أل( لدارلاال  لػػأللاالد ػػدةلل–اا فػػؿلااتلػػ رملل-د.ل  ػػطف ل  ػػ ؿلطػػو لااقػػ نكفلااتلػػ رمل)ارف ػػ ؿلااتل رّ ػػأللرالػػدلبيػػذالاا لنػػ  ل(53)
ل.263 لص1996النشر لا س ندرّ أل ل***
 للّػػػأللؿ( ل)ااقسػػػـلاركّللا تركنػػػي ػػػيلف قتيػػػ لبػػػ النكافلاإللاإلنترنػػػترالػػػدلبيػػػذالاا لنػػػ  لد.لشػػػر ؼل ف ػػػدلضن ػػػ ـ لف   ػػػأللاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػأللفبػػػرلل((54
ل.375 رلدلس بؽ لصاافقكؽ ل.**
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لااػذى بل   ػفل لأن ػولإ  للارةػرل لارنظ ػأللبلػضل ػدلاإلا تركنػيلاا كقػدلاسػـلتش بول فلب ارضـل إن ولكب انت لأل
لاا كاقػدلرسػ  ءلااة ّ ػأللااطب لػأللدراسػأللإا ل د لن ل  لىذاكللإلفداى  ل ث ؿلكلللولفل ولقكافدى لتطب ؽلإ   نّ أللإا 

ل.اإلا تركنّ أل

 الفرع الثان 

 لكترونّيةألسماء المواقع اإل  خاّصةال نّيةالطبيعة القانو 

لنّ ػػػأل  ػػػرةلق نكلل ل تشػػػ بول ػػػدلأمّلأن ػػػولكلل سػػػـلاا كقػػػدلاإلا تركنػػػي ااطب لػػػأللااة ّ ػػػألللبف ػػػرةلبلػػػضلاافقيػػػ ءلنػػػ دل
لاسػـلاا كقػدلاإلا تركنػيلكلل (55)نّ ػألآراءلاافقيػ ءلكااق ػ ءلاةتلفػتل ػيلتفد ػدلطب لتػولااق نكللأف لل ستند فلإاػ لأةرل  أف 

ل ت ّتدلبة  يصل ر دةلت ّ زهلففلض رهل فلب قيلفن  رلاا ل ّ أللاا ن فّ أللكااتل رّ أل.

ن ػػ رلااتشػػ بولاا ب ػػرلبػػ فلاسػػـلإ لف ػػُثل ل   ننػػ لت   ػػ نلل  ػػفلافتبػػ رهلذكلنظػػ ـلقػػ نكنيل سػػتقؿّل ل ُللنػػرللأن ػػوكلل
تلتل رّ ػػأللكا ػػفل ل  ػػ لا تركنّ ػػألأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإل لكرّنػػول ػػفلاا   ػػفلتسػػل ؿل كقػػدلكفن  ػػرلاا ل ّ ػػأللاا ػػن فّ ألاا

ل ػػػ فلشػػػركطل لّ نػػػأل.لكل لنبػػػّ فل(أك نل)لا تركنػػػيسػػػـلاا كقػػػدلاإل لااة ػػػ يصلاا  ّ ػػػزةلبتفل ػػػؿسػػػنقـك ـ  لنّ ػػػأل ػػػدللإ   ثػػػ
ل.(ث ن  نل)تسل لول ل  أللتل رّ ألل

 لكترون   الخصائص الممّيزة السم الموقع اإل أوالً 

لسػػنتن كاي ل   ػػ كللاػػو ل ّ ػػزهلفػػفلض ػػرهل ػػفلارنظ ػػأللاا شػػ بيألتُللفد ػػدةبة ػػ يصللا تركنػػيدلاسػػـلاا كاقػػدلاإل ت ت ػػ
ل لي:

 أو أكثر متطابقين ف  اسم النطاق وجود موقعين نّيةعدم إمكا. 1

لاا سػػتكللااثػػ ن رلىػػذال  ػػفلأفل ت ػػر ل ُلل  ػػ ل ّ ػػزلاػػوكاا ُللا تركنػػياإللدلال كقػػدد لفػػىػػكلاا ُلل ػػيلاسػػـلاانطػػ ؽلمكلإف 
ا بػػػدألأسػػػبقّ ألللا تركنّ ػػػألارفلػػػ لنفسػػػو لبسػػػببلة ػػػكعلف لّ ػػػأللتسػػػل ؿلأسػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإلاا لػػػ ؿل ػػػ فلاا سػػػتكلل

 ثػػػػػػػػػػػ ؿلذاػػػػػػػػػػػؾ:لل كافػػػػػػػػػػػدلرل ػػػػػػػػػػػ فلأ ثػػػػػػػػػػػرل ػػػػػػػػػػػفل سػػػػػػػػػػػتكللأفلػػػػػػػػػػػ كا ػػػػػػػػػػػفل   ػػػػػػػػػػػفلأفل ت ػػػػػػػػػػػر لل (56)ااتسػػػػػػػػػػػل ؿ
<www.toyota.com> <www.toyota.net>.ل

لاسػػـلاا كقػػدل اػػكللفتّػػ  ل اإلنترنػػتفلػػ لشػػب ألللةاا ةتلفػػأللاا كلػػكدلت   ػػزلبػػ فلاا كاقػػدلكلػػدلالا تركنػػياإلكب ػػ لأف 
 ت ػػػّررلأ ثػػػرل ػػػفل ػػػّرةل ػػػيلااف ػػػ ءل  ػػػفلأفل  سػػػـلاا كقػػػدل ل ُل كقػػػدل ل ػػػؿلب شػػػركعل ةتلػػػؼلفػػػفلاآلةػػػرلل ػػػ فل ػػػؿّل

                                                           
(55 )ل

Lamy, Droit de l'informatique et des rèseaux, 2001, Division ǁ, L'internet, No2335. 

 ** .207 ل رلدلس بؽ لصاإلنترنتُ ش رلإا ولادل:لد.لة ادل  دكحلابراى ـ لفك  أللل  

ل.24صل رلدلس بؽ اإلا تركنّ أل للااّتل رةرالدلبيذالاا لن  لد.لفس فلبفلسل دلبفلس ؼلااغ  رم لاالرايـلااكاقلأللفل لل((56
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ؿلباػػ  لك ػػألل ػػفلق للأفلت ػػكفلنفسػػي   ػػفلااتػػيل ُللفن  ػػرلاا ل ّ ػػأللاا ػػن فّ أللكااتل رّ ػػألفلػػ لةػػ ؼللكذاػػؾل.ا تركنػػياإل
ل.ب  يدل ةتلفأللات   زلستةدـتُللإذال  نتل أ ثرل فل شركعلكافد

 لكترون تحديد الموقع الجغراف  لمموقع اإل . 2

ل أللب ادكاػل ل يػكل سػؤكؿلفػفلتزك ػدلاار ػزلااةػ ّصلتسػل ؿلاسػـل كقػدلإا تركنػيبتقػد ـلطلػبللشػةصفند  ل قػـك
لر ػكزلااػدكؿفنػد  ل  ػكفلاسػـلاا كقػدل ػفلنػكعلأسػ  ءلاا كاقػدلااُلل ػ لاا  ّكنػألل ػفلكلاا كقدلاا لػّ فلاػو للااتيلىيل قرّل

(ccTLds)قػدلاا شػركعلأكل ػيلىػذهلااف اػألل لػبلأفل نتيػيلبر ػزلاادكاػأللااتػيل تبػدلايػ ل كللا تركني  سـلاا كقدلاإل ل
ؿل سـلاا كقد. لااشةصلااُ سل 

دلاا كقػػدلاالغرا ػػيل ػػفدتفلػػ لل ػػ لاا  ّكنػػألل ػػفلر ػػكزلااػػدكؿللُلاالأسػػ  ءلاانط قػػ تلل ػػؿ لتلأن ػػول ػػيلااكاقػػد لإ  ل
ف لّ ػػأللل لػػّردلا تركنّ ػػألاإللاا كاقػػدأ ػػبملتسػػل ؿللف ػػثُلل اانطػػ ؽلا ػػ فبلاالغرا ػػيل  ػػ ف لااكلل اإلا تركنػػيلال كقػػد

لبي .أكلا كقلولؿل كقدلاولب سـلدكاألل لف قأللاولدكاأللأفل سل للشةصل فلأمّلل لك ستط دلأمّلتل رّ ألل فتكفأل

ت ػػكفل نتي ػػأللبر ػػكزلدكؿللف ػػثُلنػػألل ػػفلر ػػكزلااػػدكؿ لبل ػػ ل  ك لأسػػ  ءل كاقػػدلفُللػػولارشػػة صلإاػػ لفلػػزلكقػػدلاتّل
كقػػدل.لاإلا تركنّ ػػأللقليـا  ػػفل ػػفلااػػزّكارلا ػػكلكقػػدرتي لفلػػ للػػذبلأ بػػرلفػػددل ػػفل ُلل تي ؽلبشػػيرلرىػػداؼلتتلل ػػللرك ػػأل 

ملإاػ لر ػػدلقػدل ػؤدّلزلدكؿل لّ نػػأللكلتسػػل لول ػ فلنطػ ؽلار ػلرف لىػكلفػػرضلاسػـلاانطػ ؽلالب ػد للأ  ػ نلل  ػكفلاايػدؼ
ف ػكؿلفلػ لأ بػرلقػدرل   ػفل ػفلكب اتػ ايلاالكز ػ دةلااطلػبلفل ػولفنػدلب لػول ػيلاا ػزادلااللنػي  لسلرلاسـلااػدك  ف

ل.(57)ار كاؿل ق بؿلااتن زؿلففلاسـلاانط ؽ

ل بػػ ا كقدلاالغرا ػػيلا ػػ فبل رتبطػػأللل لاػػـلتاُلػػدل ػػ لاا  ّكنػػألل ػػفلر ػػكزلااػػدكؿقػػدلاالُلاأسػػ  ءلاا كلب إل ػػ  أللإاػػ لأف 
إا تركنػػيل شػػركعلتلػػ رمل ػػ فل كقػػدلأفلُ  ػػ رسلل  ػػف ػػفلاا ُل لبػػ ا كقدلاالغرا ػػيلال شػػركع اػػولف قػػأللاا كقػػدلأكل
ايػذهلاادكاػأللب ّ ػألل ػلأل.لك   ػفلأفللك ل  ػتّلل كىػكل ػيلاافق قػألل كلػكدل ػيلض ػرلدكاػألل (fr)دكاػألل رنسػ لل نتييلبر ػز

فلػػ لاا فّك ػػأللا ػػنملأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلا تركنّ ػػأللشػػر  تلااؿلباػػكفػػدـلكلػػكدلرق بػػألل ػػفلق لإاػػ لذاػػؾللنلػػزملااسػػببل ػػي
ل.ا تركنّ ألاا كاقدلاإلتسل ؿلأس  ءلف لّ  تل

تسػػػػػل ؿلأسػػػػػ  ءلاا كاقػػػػػدلل تبل لّ ػػػػػلتفػػػػػك ضلفػػػػػددل ػػػػػفلااشػػػػػر  تلالق ػػػػػ ـفلػػػػػ للى يػػػػػأللاآل  ػػػػػ فلف لػػػػػتكقػػػػػدلل
  ػكفلاسػـلاانطػػ ؽلت تفػػيلشػر أللااتسػل ؿلبػػ فلل إا تركنػيفنػكافلتسػػل ؿللشػةصل ػ لطلػػب لكفنػد  ل (58)اإلا تركنّ ػأل

                                                           
ابنػػ ف لل– نشػػكراتلاافلبػػيلاافقكقّ ػػأل لب ػػركتل"دراسػػألل ق رنػػأل" للااتل رّ ػػألااتنظػػ ـلااقػػ نكنيلالل  ػػأللبرانبػػك للضّسػػ فرالػػدلبيػػذالاا لنػػ  لد.لفػػدن فلل(57)
ل.612ص ل2012 ل1ط***

 ل نشػػكراتلاافلبػػيلاافقكقّ ػػأل لا تركنّ ػػألاإللااّتلػػ رةا لػػ   تللنّ ػػألرالػػدلبيػػذالاا لنػػ  لد.ل ف ػػدلاسػػ  ف ؿلأف ػػدلاسػػ  ف ؿ لأسػػ ا بلااف   ػػأللااق نكلل(58)
ل.220-ل219 ل رلدلس بؽ لصاإلنترنتبراى ـ لفك  أللارالدلأ   ن لد.ل  دكحلكلل.431.لص2009 ل1ابن ف لطل-لب ركت*.*
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 ػيللن فظلض ػ بلكا ػملا بػدألاإلقل  ّ ػأل ػغ رل بدألأسػبقّ أللااتسػل ؿ لباتسل ؿلقّ دلط ابلات ل  ل ض رل سبكؽلفلزه
لبتن كاول فق ن. لاإلنترنتشب ألل لسنقـك

 عمى المستهمك لكترون اسم الموقع اإل  ثيرتأ. 3

ف  تيػ للي لأكسػ  ػفلال نلقر بػلايػ ل  ػكفإا تركنػيللكقػدتفرصلااشر  تلكاا ش ر دلااتل رّ أللفل لاةت ػ رلاسػـل 
لفنػػد  لتػ ث رلاسػػـلاا كقػدلاإلا تركنػيلفلػػ لاا سػتيلؾ ػػملك ت ل.ل(59)كسػلك ولأثػػرانل ػيلذىػػفلاا سػتيلؾل تػرؾالااتل رّ ػأل 

لبل تلػ رمل ػػ لإا تركنػػي تل  ػؿل ػػدل كقػػدل  ل نػػولأكلااف ػػكؿلفلػ لةػػد  تلفػػفلطر قػػو نتلػ تلكب ػػ يدلشػػراءل  قػػـك
لفػػفل ػػإذال  ػػيللاسػػ وففػػظلبشػػ ؿلتلقػػ ييلفلػػ لذىنػػوللند دسػػ كللؿلاد ػػولثقػػأللبيػػذالاا كقػػد.تشػػ ّل ل تل  لػػول لػػو ػػ فلراضع

ل.(60)"ك ءلاا ستيلؾػل" لبس  ل  ل ُلك نتالففلذاؾل ل يلاا ستقبؿلكؿلإا ول ّرةلأةرلاادرلأللاركا  لا ل كدلااك 

ل ػػفلاا سػػتيل  ف ل ل ػػ لزادتلب انت لػػأللق  ػػأللفػػددلأ بػػربػػ  ت ؾلك ءللاإلا تركنػػيلاا كقػػدل ػػ فب ل ػػ لنلػػملكلل
رلااشػراءل ػفل نتلػ تلُ  ر لسػ ل ػ تل رّ ػألللف  ػأل قتنػدلاا سػتيلؾلب نتلػ تلفنػد  لن ولرل  كقلولا قت  دّ أللكاا لنكّ أل

ل.(61)ؿلاا ستيلؾبالفلف  ؿلااك ءلالل  ألل فلق لاال  أللااتل رّ أل لكى ذال ت ك للتف ؿلنفس

 لػّ ف لف نيػ للإا تركنػي تلػرلالتلػكدلأكلب ػ يدلكةػد  تلرلك ثػؽلاا سػتيلؾلب نتلػ تفنػد  ل تػ ثّلار رل ذاؾلكل
لبففظػولك لػ كدلااكاػكجلإاػػ لنفػسلاالنػكاف لكااتل  ػؿلكااشػراءل ػػفلذاتللبذىنػػو لفنػكافلاا كقػدلاإلا تركنػي ػرتبطل ك قػـك

فلػ لالكىلػأللاركاػ لب ن ػوللكفند  ل لدلاا ستيلؾل كقدلتل رملآةرل ف ؿلاسـل ش بولاػو لسػ ظفّل .ا تركنياا تلرلاإل
 او.ؿ لكااشةصلااذملق ـلبفلزل كقدلآةرل ش بولكنت لأللاذاؾلتنشبلنزاف تلب فل  اؾلاا كقدلاركّلل لألل لو 

ك ػػفلف ػػُثلاانت لػػأللُن فػػظل ػػدللأى ّ ػػأللاسػػـلاانطػػ ؽلسػػكاءل ػػفلن ف ػػأللقدرتػػولفلػػ لاات   ػػزلبػػ فلاا شػػركف تل
 لكاسػػتن دانلا ػػ ل ت تّػػدلبػػول ػػفلا تركنّ ػػأل ػػيلارسػػكاؽلاإللاا  اّ ػػأل لأكل ػػفلن ف ػػأللق  تػػولاإلنترنػػتااتل رّ ػػأللفلػػ لشػػب ألل

                                                           
لل.JACOB (J.) et JACOB (B.), Le point sur les "com", Les petites affiches, 7 janvier 2000, p.4بيػذالاا لنػ  للرالػدل((59
ؿ( ل رلػػػدل)ااقسػػػـلاركّللا تركنػػػي ػػػيلف قتيػػػ لبػػػ النكافلاإللاإلنترنػػػتد.لشػػػر ؼل ف ػػػدلضن ػػػ ـ لف   ػػػأللاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػأللفبػػػرلشػػػ رلإا ػػػولاػػػدل ل ُل***

ل.331صس بؽ ل***
لاػولاا فّ ػلأل ااةد ػأللأك ااػذمل رضػبلبػولاا نػتا بشػراء الق ػ ـ اا سػتيلؾ ق باػؿ  ػف ف  ػؽ ااتػزاـ "ب ن ػو ؼرلكُ لػ قػد   ن    ػطلف نلاا سػتيلؾ"لك ءل"ُ لػّدلل((60

ن  ػ ل فتػ جلإاػ لل    ػفلأفل ػتـّلااف ػكؿلفلػ لااػك ءلبيػذهلااسػيكاأللك ل."اا سػتقبؿ  ػي  ت ػّرر بشػ ؿ*** ل ػفلق باػؿلدق قػأللكاىت ػ ـلكدراسػأللليػدل ب ػركاَّ
 ف ػدلةشػرـك لد.لسػل   فلفلػي لأثػرلاافػرؽل.د.ل.لرالػدلبيػذالاا لنػ   ػ فبلاا كقػدلااتلػ رملاإلا تركنػيلاال  ػأللااتل رّ ػأللأكل  فبلا سـلأك*.*.
لا قت ػػػػػ دّ أللكااق نكللفلػػػػ لك ءلؾاا ػػػػدرال*.*.  ل2011( لاالػػػػددلاارابػػػػػد ل27) لاا للّػػػػدنّ ػػػػألاا سػػػػتيلؾلالل  ػػػػأللااتل رّ ػػػػػأل ل للّػػػػأللل  لػػػػأللد شػػػػؽلالللػػػػـك
ل.74ص*.*.

ـلك ءلاا ستيلؾل يلاإلف دةلض ػرلاالشػكايّ أللاسػلكؾلشػراييلاػنفسلاال  ػأللااتل رّ ػأللأكلاػنفسلاا ل كفػألل ػفلاال  ػ تلااتل رّ ػأللرفػل((61 فلدلارفػكاُ ترلا
لػػػ رملرالػػػد لا قت ػػػ د  فلااػػػذمل  لػػػؾلسػػػلطأللااقػػػرار.لىػػػذالااسػػػلكؾلنػػػ تالفػػػفل رافػػػؿلنفسػػػّ أللالتق ػػػ ـ ل ػػػ ةكذةل ػػػيلإطػػػ رلااك ػػػكؿلإاػػػ لااقػػػرار.ل.*..
لت ر لل  لػػػػألل ف ػػػػػدلبك ػػػػػ  ؼلاا سػػػػ لألرةلان ػػػػؿلدرلػػػػػأللاا  لسػػػػػاا ػػػػ ام لتػػػػػ ث رلاال  ػػػػأللااتل رّ ػػػػػأللفلػػػػػ لسػػػػلكؾلاا سػػػػػتيلؾ ل ػػػػػذ ّل**.  ل لّ ػػػػػأللااللػػػػػـك
لااتل رّ أل **. لااتس  رلكااللـك ل.86 لص2008لاالزاير لا قت  دّ أللكفلـك



26 

أّملل ػد ل إن ػول ل نطبػؽل ػيلىػذهلااة ػ يصلاا ػن فّ أللكااتل رّ ػأللفقػكؽلاا ل ّ ػألفن  رليصلت ّ زهلففلب قيلة  
لنط ـلآةرل ش بولاو.

لااػػبلضلإا ػػوُ   ػػفلارةػػذلل ػػ ل أللاا ػػن فّ أللب ن ػػول ث ػػؿلأكل شػػ بولرّملفن ػػرل ػػفلفن  ػػرلاا ل ّ ػػلب ػػ لذىػػبا
لأن ػػػول ل   ننػػػ لااتسػػػل   قػػػدلأثبػػػتلااكاقػػػدلاال لػػػيل ػػػدلل ػػػلتولبيػػػذهلل (62)ـلب ن ػػػولنظػػػ ـل سػػػتقّؿلبفػػػّدلذاتػػػوكااتل رّ ػػػأل لإ  

لتسل ؿلاالد دل فلأس  ءلاا كاقدلاإلا تركنّ ألل ل   تلتل رّ أل.ل االن  ر لف ُثلتـ 

 كعالمة تجارّية إلكترون تسجيل اسم موقع تجاري  نّية  إمكاثانياً 

ل" ملر ػف بلاال  ػ تلااتل رّ ػأل لتسل ؿلاسـلاانط ؽل ل لطيلاافقكؽلااتيلُت ناللدلر ل ُلأثبتلااكاقدلاال ليلب ف 
 لإذال  نػتلف لّ ػأللتسػل ؿلاسػـل فػؽل ػيلكقػتعلتتلػّرضلال سػ يلألل ػ لكاػكلق ػتلبتسػل ؿلاسػـلنطػ ؽل لػّ ف ل ربّللفّت  

ل.(63)فل لاال   تلااتل رّ أل"لةر فُتشّ ؿلانتي   نلافقكؽلاآللا تركنياا كقدلاإل

تسػػػل ؿلاسػػػـل كقػػػدلتلػػػ رمل ل  ػػػأللتل رّ ػػػأل لكب اتػػػ ايلف ػػػكاولفلػػػ للنّ ػػػألااتسػػػ ؤؿلىنػػػ لفػػػفل ػػػدللإ   لدكرك ػػػ
لا تركنػػػياإلل ػػػفلاان ف ػػػأللاال لّ ػػػألل   ػػػفلاسػػػتةداـلاسػػػـلاا كقػػػدكن فػػػظلب ن ػػػولل  ػػػأللااُ قػػػّررةلالل  ػػػ تلااتل رّ ػػػألااف  

فلاال  ػػ تل انكلفر ػي لقػتلػػراءاتلااتسػل ؿلااتػيلإذاػؾلبسػببلفلااسػيؿلاػػ سل ػل لكا ػف(64)كتسػل لول ل  ػأللتل رّ ػأل
ل لي:لك فلاا ركرملإثب تل   ل(65)ااتل رّ أل

لبكظ فػألل ُلب تلإث .أل لاسـلاا كقدلاا رضكبلتسػل لول ل  ػأللتل رّ ػألل قػـك ل  ػأللكظ فػأللااتػيلتؤّد يػ لااط بقػأللالأف 
 .ااتل رّ أل

لب زاكاأللنش طلتل رملا تركنياإللاا كقد  فبللأف للثب تإ .بل   فلة او.ل قـك

لاستةداـإثب تلأن ول .جل اس ولات   زل يألل لّ نألل فلاا نتل تلففلض رى ل ػفلاا نتلػ تلاا   ثلػأل للاسـلاا كقدلتـ 
 .اإلنترنتفل لشب ألللل كقدكا سل قطل لنكافلا

                                                           
لراءاتي لأ  ـلاا ف  ـ( لابراى ـ لااتق  يلد.لة ادل  دكحرالدلبيذالاا لن  لل((62 ل.121 رلدلس بؽ لصلاإلا تركنيل)اادفكللاإلا تركنّ أللكاَّ

(63)
 "Registration of a domain name does not give you any trademark rights. For example, even if you register a 

***certain domain name, you could later be required to surrender it if it infringes someone else‟s trademark 

***rights". See, Protecting Your Trademark Enhancing Your Rights Through Federal Registration, United 

***States Patent and Trademark Office, An Agency of the United States Department of Commerce, 2012, p.1. 

***published at: 

***<http://www.uspto.gov/trademarks/basics/BasicFacts.pdf> (last visited: 17June 2013. 05:11pm). 
(64)

 See, Kari Anne Lang-Ree, Some comments on the relationships between trademark law and Domain 

***.names within the. No Domain, p.3, The article was published in the journal Nordiskt Immateriellt 

**.*Rättsskydd, NIR 6/2010. Published at: <http://www.norid.no/domenekonflikter/domeneklagenemnda/en-

**.*NIR-varemerkerett-og-domenenavn.pdf> (last visited: 24June 2013 01:00am). 
(65  (

 See, John W.Boger, ESq. Heslin Rothenberg Farley & Mesiti P.C. Trademark VS. Domain names, Legal & 

**.*Regulatory Bonezone,  presenter MTEC, Ohio, USA, December 2012,  P.36. 
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ل .دل  ػػفللفػػؽّللؿلافتػػداءلفلػػ لأمّلك ل شػػ ّل لزلكض ػػرلُ قل ػػد   ػػ ُللد ػػدلكلىػػكللفنػػكافلاا كقػػدب إل ػػ  أللإاػػ لإثبػػ تلأف 
ل.(66)ألاا شركفلةر ففقكؽلاآل

ػػػكل دلأن ػػػول ػػػؤّدملكظ فػػػأللاال  ػػػ تل سػػػتط دل ػػػ فبلاا كقػػػدلإ ػػػداعلطلػػػبلتسػػػل ؿلف  ػػػأللتل رّ ػػػأل ل ػػػإذال ػػػ لُكل 
ااتػػيل قّررىػػ للنّ ػػأل إن ػػول ف ػػؿلفلػػ لااف   ػػأللااق نكللؽلااشػػركطلاا ز ػػأللاتسػػل ؿلاال  ػػ تلااتل رّ ػػأل  لك فّقػػااتل رّ ػػأل

ل.(67)ااتل رّ أللااق نكفلالل   ت

لىنػػ ؾلااػػبلضل ػػفلار ػػرادلكااشػػر  تلتسػػل لاتسػػل ؿلأسػػ  ءل كاقليػػ لاإل"كقػػدلأثبػػتلااكاقػػدلاال لػػيل لا تركنّ ػػألأف 
ق ػػػػ ـل ػػػػ فبلاا كقػػػػػدللذاػػػػؾ ثػػػػ ؿل ل(68)"(ل ل  ػػػػأللتل رّ ػػػػألsuffix(لكااني  ػػػػألل)prefix)لب   ليػػػػ لب ػػػػ ل  يػػػػ لااب ديػػػػأل

(لmoviefone Incشػػر ألل)كأ  ػػ نل ل ف ّ ػػأللدكاّ ػػ نللبتسػػل لول ل  ػػأللتل رّ ػػألل<www.godaddy.com>لا تركنػػياإل
كذاػػػؾلل ل  ػػػأللتل رّ ػػألل ف ّ ػػػأللدكاّ ػػ ن.ل<www.moviefone.com>لاإلنترنػػتق  ػػتلبتسػػل ؿلفنػػػكافلااشػػر أللفلػػػ ل

ل.اإلنترنتا فتداءلفل ولفبرلشب ألللكف   تول فل  فلاّتة ذلا سـل ل  أللتل رّ أللارةر فبيدؼل ندل

ل لقػػدافل كلك   ػػفلتسػػل ؿلفنػػلةػػر فدلاآل رّ ػػألل ل  نػػ ل  ػػأللتللا تركنػػيتسػػل ؿلفنػػكافلاا كقػػدلاإل ػػدلااللػػـلأف 
لىػػذال ل لنػػػيللنػػرلكلل ػػ فل سػػػتةد ي لات   ػػزل نتلػػ تلأةػػػرل.إذاللاا سػػّللأل لالل  ػػأللااتل رّ ػػػأللأل شػػ بيلإا تركنّ ػػأل أف 
اايػػدؼل ػػفل ػػأللتل رّ ػػأللك  ػػكفل  تلااتل رّ ػأل ل قػػدل لُتسػػتةدـل لُ طلػػؽلبفلػػزل كاقػػدلُ شػػ بيأللالل  ػػبشػػ ؿلااسػ  حل

ل.للااتل رّ ألل  فبلاال  ألب ررلتسل لي لىكلإاف ؽلاا

ُ طػ بؽللإا تركنػيل ػفلااف ػكؿلفلػ ل كقػدول ػيلفر  نػلاا ررلااػذمل لفػؽل ػ فبلاال  ػأللااتل رّ ػألؿلث لك ت 
ك ت ث ػػػؿلأ  ػػػ نل ػػػيلاا ػػػررلااػػػذملسػػػ لفؽل ػػػ فبلاال  ػػػأللنت لػػػأللا ةػػػت طلب ني ػػػ ل ػػػيلأذىػػػ فللال  تػػػولااتل رّ ػػػأل 

ااتلػك ضل ػيل ػركرةلشطبلاا كقدلأكلنقلولا  فبلاال  ػأل ل ػدلإقرارلل فل يلىذهلااف األلإذانللد ل  لبُللل  ف.اا ستي
لف ؿلإاف ؽلأّ أللأ رار.

ل ل  ػأللتل رّ ػأل لاإلا تركنػيلتسػل ؿلاسػـلاا كقػدل ػتـّللفتّػ لفّققي اارضـل فلكلكدلشركطل لبلتفل للنرللأن وكل
 ػدلذاػؾل لُ   ػفلإن ػ رلل (69)لك ل   ػفلتطب ػؽلنفػسلااقكافػدلفل ي ػ ل لُ   ػفلافتب رى ػ لشػ ي نلكافػدب ارضـل فلأن ػولكل

قػػؿلفػػفلأى ّ ػػأللااتػػيل لتكل لااتل رّ ػػأللبػػ فلاا شػػركف تل ػػيلاات   ػػزلا تركنػػيأى ّ ػػأللكدكرلفنػػكافلاا كقػػدلااتلػػ رملاإل

                                                           
لك ل قّلدلاي .ل  ل لبلأفل  كفل ط بؽلال  أللتل رّ أللسبؽلتسل لي  لأكلُ ش بولاي لب  لُ ث رلااةلطلب ني  لادللاا ستيل  فل((66
ل.185 رلدلس بؽ لصل"دراسألل ق رنأل" لااتل رّ أللألااتنظ ـلااق نكنيلالل  لبرانبك لضّس فد.لفدن فلرالد لل(67)

(68)
 "Some individual and companies wish to register as trade marks their actual domain name, prefix, suffix, 

*.**and all". See, Clive Gringras, The law of the internet, Butterworths, London, Edinburgh, 1997, p.134. 
 لد.ل يػػػ ل كسػػػؼلة ػػػ كنأل لتطب ػػػؽلاانظػػػ ـلااقػػػ نكنيلال فػػػؿلااتلػػػ رملفلػػػ لاا كقػػػدلااتلػػػ رملفّطػػػ برالػػػدلبيػػػذالاا لنػػػ  لد.لرشػػػ ل ف ػػػدلت سػػػ رلل(69)
ل.368-367 رلدلس بؽ لصلاإلا تركني .**
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لأللتسػػتفؽللا تركنػػيإاػػ لافتبػػ رلاسػػـلاا كقػػدلاإللكىػػذال ػػ لد ػػدلااػػبلضل اال  ػػ تلااتل رّ ػػأل ف  ػػأللتل رّ ػػأللض ػػرلُ سػػل 
ل.(70)ااف   أل

للبة ػػ يصلت ّ زىػػ لفػػفلض رىػػ  ل إن ػػولا تركنّ ػػأل ي ػػ لت ّتلػػتلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلكب انت لػػألل  ل   ػػفلااتسػػل ـلبػػ ف 
لتسػػبشػػػ ؿل   ػػؿلىػػكلنظػػ ـل سػػتقؿّللا تركنّ ػػألاإلقػػدلااا كلل ءسػػ نظػػ ـلأ ـ  لا تركنّ ػػػألل ؿلاالد ػػدل ػػفلاالنػػ ك فلاإل ل قػػدلتػػ

ؽلشػركطلتسػل ؿل  سػـلأكلفنػكافلتلػ رملإذالفّقػلا تركنػي   فلأ   نلتسػل ؿلاسػـلاا كقػدلاإل ل   تلتل رّ أل.ل   ل
ل ػػفلفقػػكؽلفػػؽّللأمّللك ػػدنّ  نلألاسػػ  نلأفل  ػػكفلأ  ػػ نل  ػػفل  ل  ػػ لك قػػ نلاألنظ ػػأللكااقػػكان فلا سػػـلأكلاالنػػكافلااتلػػ رم

ل.أللأدبّ أللأكل نّ أل ل  ّل

ىكلفن ػرللد ػدل ػفلفن  ػرلاا ل ّ ػأللاا ػن فّ ألللاإلا تركنيلفنكافلاا كقدلبلضلإا لااقكؿلب ف لااىذال  لد دل
تبقػػػ لأ   نػػػ ل شػػػ لأللاا كاقػػػدلا ػػػفلل اا كاقػػػدلاإلا تركنّ ػػأللااتل رّ ػػػألل ػػػف ملب انسػػػبأللرسػػػ  ءلنػػػرللأن ػػػوكل ل(71)كااتل رّ ػػأل
اا ل ّ ػػػأللاا ػػػن فّ ألللفن  ػػػر ػػػفللفن ػػػر   ػػػؼلايػػػ لأفلتغػػػدكلل ااتػػػيلُتةّ ػػػصلرضػػػراضلض ػػػرلتل رّ ػػػأللاإلا تركنّ ػػػأل

رل ل لطػػيل بػػرّللذاػػؾلاا كقػػدلاا  اّ ػػأل ل ػػإف للاسػػـ ي ػػ لبلغػػتلق  ػػألل دلتسػػل لي ل  سػػـل كقػػدلإا تركنػػي؟لكااتل رّ ػػأللا لػػر ل
أنشطأللتل رّ ػأل لك ػ فلل فلة اول  فبولإذالاـل  فل   رسل اإلا تركنيلاا كقدلفنكافلإ ف ءلاا فأللااتل رّ أللفل 

ل.دل كقدلشة يلأكلنق بأللأكل نّظ أللأكلل لّ أللة رّ أل...ااخفب رةلففل لر ل

لااطب لػأللااق نكنّ ػأللا ػّؿل ػفلب فاات   زل لبلاال ؿلفل للإا لاات   ؼلاا ف ملن ؿلكاستن دانلا  لسبؽ لكا ي
ض ػرلك  بملف ني لاسػـلاا كقػدل لاا ل ّ أللاردبّ أللكاافنّ ألفقكؽللؿت ثّلأس  ءلاا كاقدلااتل رّ أللكض رلااتل رّ أل ل  رة رةل

ػ لاالفن  ػرلاا ل ّ ػأللاردبّ ػأللكاافنّ ػأل لتل رملفن رللد ػدل ػفاا اا ل ّ ػأللااتل رّ ػألللفقػكؽلؿت ثّػ يػيللتل رّ ػألاال كاقػدأ  
للل فلفن  رلاا ل ّ أللاا ن فّ أللكااتل رّ أل.لانللد دلانلك  بملىن لفن رل لكاا ن فّ أل

كاا سػػ يؿلاا تلّلقػػألللتل ػػؿلفلػػ لتنظػػ ـلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلا تركنّ ػػألقكافػػدلق نكنّ ػػألللك ػػد ػػدلااتنك ػػولإاػػ ل ػػركرةل
فن رلآةػرل ػفلفن  ػرلاا ل ّ ػأللاا ػن فّ ألللأمّللقكافدل ل  ل   فلأفلتنطبؽلفل ي لقكافدلاال   تلااتل رّ أللأكبي 

ن  ػػرلاا ل ّ ػأللاردبّ ػأللكاافنّ ػأل لفنػػد  ل  ػكفلاسػـلاا كقػػدل ػفلف لك ل   ػفلأ  ػ نلتطب ػػؽلقكافػدلأملفن ػرلكااتل رّ ػأل
لل رم.تض رلاإلا تركنيل

                                                           
(70(

  See, Hasan A. Deveci, domain names: Has Trade Mark Law Strayed From Its Path? International  Journal of 

*.**Law and Information Technology, Vol. 11 No. 3, Oxford University, USA, 2003, p.206. 
لراءاتيػػ لأ ػػ ـلاا فػػ  ـ( للابػػراى ـ لااتق  ػػيلد.لة اػػدل  ػػدكحرالػػد لل((71  لد.لأ  ػػ نللرالػػد.لكل121 رلػػدلسػػ بؽ لصاإلا تركنػػيل)ااػػدفكللاإلا تركنّ ػػأللكاَّ
ل.368-367صؿ( ل رلدلس بؽ ل يلف قتي لب النكافلاإلا تركنيل)ااقسـلاركّللاإلنترنت دلضن  ـ لف   أللاال   تلااتل رّ أللفبرلشر ؼل ف*.*
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 المطمب الثان 

 ةلكترونيّ قع اإل االمو  اءسمأ سجيلت عممّية عدم ضبط
 ػنملأسػ  ءلالكاا فّك ػأللاػدللااشػر  تلاا ةتّ ػألل  ػفلةػ ؿلتسػل ليلا تركنّ ػألقػدلاإلااا كللت تسبل ل ّ أللأسػ  ء

 لا تركنّ ػألاإللاا ةتّ ػألل ػيل ػنملأسػ  ءلاا كاقػدلااليػألليىل(NSI)فدةل  نتلشر أللااشب أللاا تّل يلاابدا أللكل لاا كاقد
لإنشػ ءل ؤسّلل1998ك ػيلفػ ـلل.(IANA)اآل  نػ ليػأللانتقلػتلىػذهلااكظ فػأللإاػ لى ل1994 يلف ـللثـ ل ـ   للة ّ ػألسػأللتػ
(ICANN)لاآل   فل نّظ أللكىيل اإلشراؼلفل لنظ ـلأس  ءلاا كاقدإا ي للدالي لفُلل ؼلإا لتفق ؽلااربمدتي

ل.(72)

ة ػػػكعلف لّ ػػػأللل ا تركنػػػياا كقػػػدلاإلتلإاػػػ لنشػػػكءلنزافػػػ تلفػػػكؿل ل ّ ػػػأللاسػػػـل بلااتػػػيلأد ل ػػػفلأىػػػـلارسػػػبللػػػدّل ُلكل
لألف ػثُل لكفػدهلقّ أللااتسػل ؿتسل لولإا ل بػدألأسػب   فػيلأفلل ااػذمل رضػبلااشػةصلبفلػزهلا تركنػياسػـلاا كقػدلاإلف 

ل.ل(73)أةرللإ   ّ ألشركطلأّمللدكفل فل فلااف كؿلفل و ت  ّللفّت ت ف نل ُل  كفل

اا كاقػػػدلأسػػػ  ءلفنػػػدلتسػػػل ؿلل اإلنترنػػػت ػػػيلشػػػب ألللكاإلقل  ّ ػػػأللصااتةّ ػػػلمّل بػػػدألض ػػػ بلتطب ػػػؽإاػػػ للإ ػػػ  ألنل
لكسػػنل.ا تركنػػي ل ّ ػػأللاسػػـلاا كقػػدلاإللآثػػ رلفد ػػدةلك ن زفػػ تلبػػ فلأشػػة صلفػػكؿل لىػػذافلػػل ترتّػػبكلل ا تركنّ ػػألاإل قـك

لااتةّ ػصلفلػ  بػدألتطب ػؽل لكض  بل(اافرعلاركؿ)ة كعلتسل ؿلأس  ءلاا كاقدلا بدألأسبقّ أللااتسل ؿل يلدراسألل
ل.(اافرعلااث اث) يللاإلنترنتشب أللل بدألاإلقل  ّ أللفل لتطب ؽلكض  بل (اافرعلااث ني) يللاإلنترنتشب ألل

 الفرع األول

 "أسبقّية التسجيلوحيد " خضوع تسجيل أسماء المواقع لمبدأ

 لػػبلأفل  ػػكفلاسػػـلاا كقػػدلاإلا تركنػػيلااػػذمل رضػػبلط اػػبلااتسػػل ؿلب اف ػػكؿلفل ػػولض ػػرل سػػبكؽلتسػػل لو ل
 طلػؽلكىػذال ػ ل لت فػ نلاػو ُللاسػـلاا كقػدلفل  ػكفلػ ل فلػزهإاػ للأفػدلسػ رع إذال  للاآلةر ف ؿلبالسكاءل فلقبلولأكل فلق ل

لبػػ اتلر لل." بػػدألأسػػبقّ أللااتسػػل ؿ"فل ػػول كفلػػ لل (أك نل)لاإلا تركنّ ػػأللؼلفلػػ ل  فّ ػػأللتطب قػػولفلػػ لأسػػ  ءلاا كاقػػدكسػػنقـك
ل.(ث ن  نل)لبأللفل لتطب قواآلث رلاا ترتّل

  لكترونّيةأسماء المواقع اإل  عممّية تسجيلتطبيق مبدأ أسبقّية التسجيل عمى أواًل  

لبلفلػ لشػر  تلااتسػل ؿلأفل "لف ثُل ل(74)أسبقّ أللااتسل ؿل بدأف دةنللا تركنّ ألس  ءلاا كاقدلاإلتسل ؿلأ ف ـل
لب  Premier)ل ق بلػػول ػػيلاافرنسػػّ ألكل ل(75)ل((First come, First servedلتسػػل ؿلأسػػ  ءلاا كاقػػدلك ػػؽلق فػػدةتقػػـك

                                                           
ل.191 ل رلدلس بؽ لصاإلنترنتحلابراى ـ لفك  أللكلرالد لد.لة ادل  دل(72)
اإلنترنػػػتل ػػػيلف قتيػػػ لبػػػ النكافلاإلا تركنػػػيل)ااقسػػػـلارّكؿ( ل للّػػػأللرالػػػدلبيػػػذالاا لنػػػ  لد.لشػػػر ؼل ف ػػػدلضّنػػػ ـ لف   ػػػأللاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػأللفبػػػرلل(73)
ل.379اافقكؽ ل رلدلس بؽ لص.**
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arrivé, premier servi)
لل (76) ولااف ػػكؿل ػػفلفّقػػلإا تركنػػيدلـلاتسػػل ؿلاسػػـل كقػػتقػػد ل ةصلشػػلأمّلكُ ق ػػدلبػػولأف 

للل.  ت فلارشة صلأكلااشرللض رهل ؿلقبؿاللسق ـلبل لّ أللااتولط ا  لأن لفل و ل

للف ػػثُل  ػػإذال ػػ فلىػػذالل  ػػيلااف ػػكؿلفل ػػوااػػذمل رضػػبللاإلا تركنػػيلبإدةػػ ؿلاسػػـلاا كقػػدلط اػػبلااتسػػل ؿ قػػـك
ـ للأمّلل   فلنفسلاانط ؽلارفلػ لا سـل ط بق نل سـل كلكد  لاػولااف ػكؿلفلػ ل كقػدل ل ػ ل تسػنّلهفلػزللسػبؽلأفلتػ

ل.االنكافلنفسل ف ؿلإا تركني

ل.أةػرللا ت  ػولدكفلأّ ػأللق ػكدلف نيػ لاػول  فؽّلل فلزهلكاـل سبؽت ف نل ُللأدةلولاسـلاا كقدلااذملل  فلك يلف ؿ
لكااشػػرطلااكف ػػدلأفل  ػػكفل ػػؿّلل فػػددل ػػفلأسػػ  ءلاانط قػػ تلأمّللال سػػّلل فلااف ػػكؿلفلػػ سػػ مل ُل"لذاػػؾب إل ػػ  أللإاػػ ل

للل.(77)اسـل ةتلؼلففلاآلةر"

لاسـلاا كقدللد دلكض رل ُلدل فلاات  ّللك تـّل فػفلطر ػؽلإلػراءللاإلنترنتؿل سبق نلفل لشب أللسل ل ُللض رلأكل ت حأف 
ؾلبفػثلفػفلب فػرّلدةل ػزكّلل ا تركنّ ػألب ست ػ  أللاا كاقػدلاإللة ّ ػألاال كاقػدلااشػر  تل ػكفتلف ػثُلفل لااشػب أل لبفثل

ـ لبؽلأُسػسـلااراضبلب اف ػكؿلفل ػولفل  فلا إلبدا ألنلدل ت   ل كقدللز  اراضبلبفلل.س  ءلاادك  فأ ل تسػل لولأـل لفلتػ
ت ػدل ػيلاا ػففأللااري سػّ ألللف ػثُلل اا ةّ  ػألل ست ػ  أللاا كاقػدلاإلا تركنّ ػأللworldforhost))شر ألل ث ؿلذاؾلكل

لل ؾلبفػػثلبسػػ ط فػػر ل ل نلسػػلّل ُل ػػ فللالت ّ ػػدل   ػػ لإذال ففػػفلاسػػـلااػػدك ل ػػفلة اػػوللراءلبفػػثإبػػط اػػبلااتسػػل ؿل قػػـك
ل.(78) لـألسبق نل ُل

لبػػػو للة ّ ػػػألا سػػػت  رةلاالك  ػػػألأللااتسػػػل ؿلل لّ ػػػبلااشػػػةصلبػػػدأ  ل ك   ػػػفلا سػػػتغن ءلفػػػفلف لّ ػػػأللاابفػػػث ك قػػػـك
 لاػكلإاػ لتسػل لولفتّػلض ػرهلقػدلسػبقو ػإفل ػ فلل  كؿلفل ول  فلا سػت  رة يلاافااذمل رضبللاسـلاانط ؽلبإدة ؿ
اػـل سػبؽللشػب يأللب  سػـلااػذملأدةلػولت فألس  ءل ُلةرللرةلة  راتلأ   ولفدّلتظيرلأ.لكلؿااتسل ف لّ ألللتـّلت للبدق يؽ

                                                                                                                                                                                     
رالػػدلأ  ػػ نلبيػػذالاا لنػػ  لل.432 ل رلػػدلسػػ بؽ لصا تركنّ ػػألاإللااّتلػ رةا لػػ   تللنّ ػػألد.ل ف ػدلأسػػ  ف ؿلأف ػػدلاسػػ  ف ؿ لأسػػ ا بلااف   ػػأللااق نكلل((74
 ل1طدكفل  ػػػ فلكدارلنشػػػر لل  قّد ػػػأللإاػػػ لاالػػػ اـلا  ترا ػػػي(لا تركنّ ػػػألاا لت ػػػدلاا للك ػػػ تيل)ااف ك ػػػأللاإلاا ستشػػػ رلف ػػػرل ف ػػػدلبػػػفل ػػػكنس ل**.

ل.31صل 2003*.*
(75)

 "the Registry shall register Domain Names on a “first come, first served” basis". See, Domain Name 

****Registration Terms and Conditions, P.5. <http://www.eurid.eu/files/trm_con_EN.pdf> (last visited: 25June 

****2013. 5:36pm). 
(76)

 «L‟attribution des noms de domaine suit, de manière générale, la règle du « premier arrivé, premier servi» 

****Voir, Samuel Malka, La Confrontation Entre La Protection Juridique du nom de domaine et la protection 

****Juridique de la marque, Université Panthéon-Sorbonne Paris I , Master II de Droit de l‟internet 

****Administration-Entreprises, 2006,  p.2. Voir aussi, Conditions générales du contrat conclu entre l‟agent 

****d‟enregistrement et le titulaire de noms de domaine dans le cadre de*l‟enregistrement, du renouvellement et 

****de la gestion des noms de domaine sous le domaine.LU, Version:1.0, Conditions, RESTENA juin 2006, 

****p.1. <https://www.bookmyname.com/documents/LU-Annexe3CER-fr.pdf> (last visited: 26June 2013. 

****5:45am). 
(77)

 "Registrars permit applicants to register any number of domain names limited only in that each name is 

*.**different." See, Jonathan O. Nilsen, Mixing Oil with Water: Resolving the Differences Between Domain 

*.**Names and Trademark Law, Journal of High Technology Law, Vol.1, No.1, 2002, P.51. 
لhttp://www.worldforhost.net> (last visited: 26June 2013>. .(6:33am اإلنترنتااشر أللفل للانظرل كقدل)78(

http://www.eurid.eu/files/trm_con_EN.pdf
https://www.bookmyname.com/documents/LU-Annexe3CER-fr.pdf
file:///D:/الرسالة/الرسالة/%3chttp:/www.worldforhost.net%3e%20(last%20visited:%2026June%202013%206:33am)
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ل ػػيلل أفلقػػ ـلأفػػدلبتسػػل لي  ك ل سػػتط دلبػػ ّملفػػ ؿل ػػفلارفػػكاؿلااف ػػكؿلفلػػ لاسػػـلاا كقػػدلااػػذملسػػبؽلتسػػل لولإ  
لف ؿلتـ لشطبولأ ك ن.

لإذاؾل ػلإا إل   ألل ب تسػل ؿلأسػ  ءلتػدق ؽلطلبػ تل لتل ػؿلفلػ للا تركنّ ػألأسػ  ءلاا كاقػدلاإلتسػل ؿلليػ تلف 
ن   ل قطلإذال  فلا سػـلاا قّد أللاا كاقد ذالل.فلػ لاافػكرلاا كا قػأللفلػ لطلػبلااتسػل ؿل ػتـّل لتسػل لوض ػرل سػبكؽل لكاَّ كاَّ
ـ لاإللاسػػـلاا كقػػدتلػػد ؿللبلػػدلذاػػؾلؿااتسػػل لليػػ تال فػػؽّل لكللر ػػضلااطلػػب ل ػػتـّلت فػػ نلض ػػرل ُل ػػ فل ا تركنػػيلااػػذملتػػ

ل.ش  ؿش ؿل فلارلب مّلتسل لول

اػ سللتسػل ؿااط اػبلل  ػكف قػدلل ؿلىكلنفسول ػ فبلاا شػركعسل لأفل  كفلاا ُلأللااتسل ؿلا فّللشترط   ل ل ُل
ف  ػأللتل رّ ػأللاسـلاشر أللتل رّ ػأللأكللفب رةلففل  كفل  فلااُ   فلأفل ااذمل رضبلبتسل لولاولأّملفّؽلفل لا سـ

أللتسػل ؿلض ػرل ػركرملا ػفّللكلكدلفّؽلأكل  لفألل شركفأللفل لاسػـلاا كقػدلإثب ت ل تلكدل ل ّ تي لاشةصلآةر
ل.ا تركنياالنكافلاإل

كاا ن زفػػػ تلل ا تركنّ ػػألفبػػرلتسػػل ؿلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإللةػػر فف لّ ػػ تلا فتػػداءلفلػػ لفقػػكؽلاآلك ػػ ل ز ػػدل ػػفل
للاان ل ػػأللفنيػػ    ػػيلفقػػكدلأفلتشػػترطلفلػػ لتفػػرصلل ا تركنّ ػػألأللبتسػػل ؿلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلةتّ ػػااشػػر  تلاا ُلىػػكلأف 

أفػػدللسػػ بؽلال لّ ػػأللااتسػػل ؿلرمّللدل ػػفلفػػدـلكلػػكدلفػػؽّلاات   ػػإففػػ ءلنفسػػي ل ػػفلل تسػػل ؿلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلا تركنّ ػػأل
ن لل.آةػػر ت ػػ ـلف لّ ػػأللتسػػل ؿلاسػػـلإؿلاسػػـلاا كقػػد لك قت ػػرلدكرىػػ لفلػػ لسػػل لاّ أللفلػػ لفػػ تؽل ُللقػػيلىػػذهلاا سػػؤكل ػػ لتُلكاَّ

لكاـل سبؽلفلزه.لت حول ُلاا كقدلط ا  لأن ل

 لكترونّيةثانيًا  آثار تطبيق مبدأ أسبقّية التسجيل عمى حجز أسماء المواقع اإل 

ل فطػ ءلط اػبلااتسػل ؿلاافػؽّلل ا تركنّ ػألتطب ؽل بدألأسبقّ أللااتسل ؿلفنػدلفلػزلاا كاقػدلاإلإف   ػيل ل ّ ػأللاسػـللكاَّ
إاػ لنشػكءل ن زفػ تلبػ فللأد لل دكفل رافػ ةلأّ ػأللشػركطلأةػرللفلػزل ػفلقبػؿرن ػولاػـل ُلاا كقدلكاافرّ ألل يلاسػتل  او ل

كأ ػف بل لا تركنػياإللأللفنكافلاا كقدلأكلاا تلر ل  ّل يليـلق ل كفلبفت سّلااذ فل لا تركنّ ألليلأس  ءلاا كاقدلاإلسلّل ُل
كقػػدللال  ػػ تيـلكأسػػ  ييـلااتل رّ ػػأل.لقػػألااف ػػكؿلفلػػ ل كاقػػدل ط بلارسػػ  ءلكاال  ػػ تلااتل رّ ػػأللااػػذ فل  ل ػػكفلفػػؽّل

لنت يالفد دةلأى ي :ترّتبلفل لتطب ؽل بدألأسبقّ ألل

 والتجارّيةق الممكّية الصناعّية بمالك  حقو الضررإلحاق . 1

ىػػذاللأد لل قػػد ل(79)سػـلاا كقػػدلاإلا تركنػػيل ؿل  نػدلض ػػرهل ػػفلتسػػل ؿلنفػػسلا ػػيلااتسػػسػػبؽلرالااشػػةصلب ػ لأف ل
شػ بيأللال  ػ تلأكلأسػ  ءلشػر  تلط بقػأللأكل ُل ُللإا تركنّ ػألفلػزلأسػ  ءل كاقػدلال  فلارشػة صل فاا ث رللتس بؽإا ل

                                                           
ل.213 لص ل رلدلس بؽاإلنترنتد.لة ادل  دكحلابراى ـ لفك  ألللل(79)
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 لػر دلبكفدـلكلكدلرق بػأللسػ بقأللفل يػ  لكا ػت ؾلفنػكافلاا كقػدلل سيكاأللف لّ أللااتسل ؿلكس فدىـلفل لذاؾتل رّ أل ل
لشةصلآةر.ق باؿل كنولض رل سبكؽلفلزهل فل

ااشػػػر أللااتل رّ ػػػألل ػػػ فبلكلألألااتل رّ ػػػلا سػػػـلأكلاال  ػػػألافقػػػتلب  اػػؾللفلػػػ لذاػػػؾلأ ػػػرارل ةتلفػػػألبلترتّػػػقػػدلكل
كلاال  ػأللااتػرك الاب ػ يدلااشػر أللأكل ػفل ػرصلفػرضلاا نتلػ تلؿلأفلتقّلػلتسل ؿلىػذهأللااف ل ّل  فلش فل لاافق قي
ؿلأ  ػ نل ػػفل ػرصلفثػكرلاا سػػتيل  فلكتقّلػل كسػػ لأللدكاّ ػأللسػر لأللا نتشػػ رلتلػدّللتػيكاال اإلنترنػػتشػب أللفبػرللااتل رّ ػأل

سػ بفثل ا سػتيلؾلااػذمل ف ػؿلاسػ ي  ل اإلا تركنػيللت لػؾلاا كقػدلنت لػأللرّنيػ ل ل اإلنترنػت ػيلشػب ألللفلػ لااشػر أل
لا سـ.لفني ل فلة ؿلىذا

ل  فبلرب  كل قػدللب ػ يداتػرك البيػدؼلاالف يػدةلاغ ػره لتل رّ ػألشػيرةلف  ػألللب ستغ ؿلا تركنياإل كقدلاال قـك
لبفلزلاسـلاا كقدلكفدـل   رسأللأمّلل رلسلب نلفل لس لأللاال  أللااتل رّ ألتؤثّل   ػكفللف ػثُلبة اػو.لنش طللأكلقدل قـك

 ق بؿلااتن زؿلففلاسػـلاا كقػدلااػذمل  ػكفلل  ب رةف كؿلفل ل ب اغلالزازل  فبلاال  أللىد ول فلىذهلاال لّ أللابت
ااتل رّ ػأللل   طرل  اػؾلاال  ػأللأكلااشػر ألل  ق بؿلااف كؿلفل ولاا  ؿد دل  لفألل يللااتل رّ أللا  فبلاال  أل

لأس  ءلاا كاقدلاإلا تركنّ أل.ليلسل ل دل ُللار دلن زف تلطك لألدةكؿل يل إا لاا

ا ػػيل تنػػ زؿلل اإلا تركنػػيلؿلاا كقػػدسػػل لاا ث ػػرل ػػفلاا ػػ ؿلكااكقػػتل ػػفلألػػؿلااتفػػ كضل ػػدل ُللةسػػ رةلن ى ػػؾلفػػفل
سػتف دلىػكلاا ُلل ػإف للارفكاؿلك يلل  دلاا لتدم.ل فلاسـلاا كقدلاإلا تركنياستردادلر دلدفكللكلاأل ففلاسـلاا كقد

أّنػػػػولارسػػػػبؽل ػػػػيللسػػػػكلل فلػػػػ لا سػػػػـلألل شػػػػركفألفل  ػػػػأّملأكللفػػػػؽّللمّلاػػػػولألقػػػػدل ل  ػػػػكفكقػػػػدلااػػػػذملؿلاا سػػػػل ل ُل
ل.(80)ااتسل ؿ

 اإلنترنتمنع مالك  حقوق الممكّية الصناعّية والتجارّية من استخدامها كاسم موقع عمى . 2

 ػيللفػؽّلاال  تلػؾل ػ فبلاا كقػدأل لإفػدللشػر  تلااتسػل ؿلاا ةتّ ػللاػدلإا تركنػي كقػدلدلتسل ؿلاسػـللر ل ب
غ ػػرلل  ػػفلا ل ُلكلاسػػتل  اولدكفلأفل ن زفػػولأفػػدل ػػيلذاػػؾ ل ػػ ل سػػتط دلأفػػدلض ػػرهلفلػػزل كقػػدل طػػ بؽل سػػـل كقلػػو.ل

ل نلط بقػػىػػذالا سػػـل ػػ فل  ػػكفل ُلل ػػي شػػركعللكاػػكل ػػ فلاػػولفػػؽّللفتّػػ  لاإلنترنػػت لشػػب أللا سػػتف دةل ػػفلاسػػـل كقلػػولفلػػ
لاإلنترنػػتقرا ػػنأللتسػػل ؿللنػػدل" بػػو.للة ّ ػػألأللشػػر طػػ بؽل سػػـل شػػركفولأكلأكل ُلل  لػػكدلاػػوال  ػػأللأكلاسػػـلتلػػ رمل

  فبلاال  أللااتل رّ ػألل ػفلتسػل ؿلف  تػولل إن يـلبذاؾل  نلكفل إا تركنيف  أللتل رّ أللف يدةلالغ رل  سـل كقدل
ل.(81)"اا ستكللارفل   فلنفسللإا تركني  سـل كقدل

                                                           
 للّػػػأللؿ( ل)ااقسػػػـلاركّللا تركنػػػي ػػػيلف قتيػػػ لبػػػ النكافلاإللاإلنترنػػػترالػػػدلبيػػػذالاا لنػػػ  لد.لشػػػر ؼل ف ػػػدلضن ػػػ ـ لف   ػػػأللاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػأللفبػػػرلل(80)
ل.387س بؽ لصل رلداافقكؽ ل*.*

(81)
" When cybersquatters register another party‟s mark as a domain name, the cybersquatter effectively blocks 

**.*the mark owner from registering the mark as a domain name in the same top-level domain name (TLD)" 

**.*See, Jonathan O. Nilsen, Mixing Oil with Water: Resolving the Differences Between Domain Names and 

*.**Trademark Law, Op.  P.51. 
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لف لّ ػػػأللتسػػػل ؿلاسػػػـلاا كقػػػدلاإل فل  نػػػتلقر نػػػأللفلػػػ لإثبػػػ تل ل ّ ػػػأللاالنػػػكافلل ا تركنػػػيكبػػػ ارضـل ػػػفلذاػػػؾل ػػػإف  كاَّ
لأن ي لق بلػأللإلثبػ تلاال ػس ل  سػتط دل ػفلاػولفػّؽلأكل  ػلفألل شػركفأللفلػ لفنػكافلاا كقػدللا تركنياإل اا سّلؿ لإ  
ؿلاا كقد.لا تركنياإل ل ق   ةل سل 

تسػل ؿلل   ػ ل ةػّصلل اإلنترنػت ػيلشػب ألللأللااتسػل ؿااتةف ػؼل ػفلفػّدةل بػدألأسػبق ّلل ػركرةنػرلل دلذاػؾل إن نػ لكل
ل ػػ فلبػػؿ ل كنػػولارسػػبؽل لػػّردالإا تركنػػيلأللشػػةصلالنػػكافل كقػػدرل ل ّ ػػ ل ػػ ل   ػػفلت ػػكّلا تركنّ ػػألأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإل

 ف ػػؿلل كقػػدلتلػػ رم ػػفلأرادلتسػػل ؿلفنػػكافلافلػػ ل لػػبلكل.لارسػػبقّ أل بػػدألض ػػرلل لػػبلارةػػذلب فتبػػ راتلأةػػرللى ّ ػػأل
ا زاكاػػأللااتلػػ رةللاسػػتةدا ولاا كقػػدلإثبػػ ت ػػدلل كلاال  ػػأل ل ّ تػػولايػػذالا سػػـلألإثبػػ تلسػػـلتلػػ رمكلاألألف  ػػأللتل رّ ػػ

ف يػػدةل شػركفأللأكلاإلسػ ءةلافقػكؽلل فتػداءلفلػ ل يػػ تل نتلػ تلأةػرلادكفلل ال  تػو ػألل ػ فلاا نتلػ تلاا ة ّل
ل.اا ن زف تلااتيلتزدادل دلااكقتلفددل فلق ؿ يلاإللانل ب رللانل للبلدكرللار رلكىذال الغ ر

 ن الفرع الثا

 اإلنترنتشبكة  عمىص التخصّ مبدأ تطبيق غياب 

   ػفلتسػل ؿلنفػسلاال  ػأللااتل رّ ػأللأ ثػرل ػفللف ػثُلبص ل بػدألااتةّ ػلفػ دةنلل ف ـلتسل ؿلاال   تلااتل رّ أل
لإاػ لةلػؽلنزافػ تل ػؤّدم لار ػرلااػذملاإلنترنت كلكدل يلشب أللىذالاا بدألض رلللأف لإ  ل ّرةلكا فلا نتل تل ةتلفأل ل

 ف ػؿللإا تركنػيفػكؿلااف ػكؿلفلػ ل كقػدلل  ف بلاال   تلااتل رّ أللاا ت  ثلأللب  سػـلكاا ةتلفػأللب ا نتلػ تب فلأ
ك ػػدلذاػػؾل ل كلػػدلل اإلنترنػػتشػػب أللفلػػ لصلةل فػػ ك تلاتطب ػػؽل بػػدألااتةّ ػػكقػػدللػػرتلفػػدّلل اسػػـلاال  ػػأللااتل رّ ػػأل

لاو.ن لملاآلفلتطب ؽلف ليللفّت 

 صالمقصود بمبدأ التخص  أواًل  

لكن ػ ذجلأكلتر  بػ ت لكظ فتيػ لارس سػّ أللتفد ػدلكت   ػػزلتت ػكّل فلاال  ػ تلااتل رّ ػألل ػفل ل ػأللأكلفبػ راتلكرسػػـك
لاال  ػػأللااتل رّ ػػألل (82)فػػفلض رىػػ ل ػػفلاا نتلػػ تلكااةػػد  تلاا   ثلػػألل اا نتلػػ تلكااب ػػ يدلكااةػػد  ت لكب اتػػ ايل ػػإف 

للل. لّ نألل فلاا نتل تدلأكل يأللفد لفل لنكعل ُللتقت ر

لفؽّل ك ػدلف  تػولفلػ ل يػألللذالارة ػرايػل فػؽّلإذل لنسػبيل  اؾلاال  أللفل لف  تولىكلفػؽّللك رللاافقولب ف 
لااف   ػأللااق نكلاا نتل تلاا ة ّل دلايػ  لرةلىػيل قػطلال نػتالاا فػد لاا قػر للنّ ػأل أللاي لات   زى لفػفلض رىػ  لكب اتػ ايل ػإف 

 اافػؽّل ؿلاال  أللااتل رمّلأفط ل سلّل لف ُثلكااق نكفلااسكرملأةذلبيذالاا بدأل. نتل تلأةرلك لت تدلإا ل ي تلأكل

                                                           
(82(

 See, John W.Boger, ESq. Heslin Rothenberg Farley & Mesiti P.C. Trademark VS. Domain names, part 1: 

**>there is a big difference, Op cit, P.36. 

ل 2013نشػػػكراتلل  لػػػأللفلػػػب ل لّ ػػػأللاافقػػػكؽ ل ل  تػػػبلكاا طبكفػػػ تلاال  لّ ػػػألّ ػػػأل ل د رّ ػػػأللااااّدكالااّتلػػػ رةرالػػدلأ  ػػػ ن لد.لف ػػػرل ػػػ رس لقػػػ نكفل.***
ل.97ص*.**
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ػل.(83)ب اتسػل ؿ اا شػ كاأل ااةػد  ت أك ال نتلػ ت ب انسػبأل تيػ ب ل  ّل  ػيللالف   ػأللااتػيل  نفيػ لاافػؽّلصل ينػ ؾلتة  
كىػذال ػ ل لض رىػ لفنػدلتسػل لي لدكفل ػي ل ػ فبلاال  ػأل ػرتبطلب ا نتلػ تلكااةػد  تلااتػيلة  لل اال  أللااتل رّ ػأل

ػػ"لدف ُ ػػ بػػذاتللكلػػدتل ػػدلأّنػػول  ػػفلاان ف ػػأللاال لّ ػػأللى ّ ػػألتػػ يالنلتطب ػػؽلىػػذالاا بػػدأبلفلػػ لك ترتّػػل".ص بػػدألااتة  
ل.اإلنترنتفقب تلفد دةلاتطب ؽلىذالاا بدألفل لشب ألللااكقت

 ص . النتائج المترّتبة عمى تطبيق مبدأ التخص  1

لكىي:صلفندلتسل ؿلاال   تلااتل رّ أللفّدةلنت يالى ّ أل لااتة  للبلفل لكلكدل بدأ ترتّل

 صة لها  فئات المخص  لحصر استخدام العالمة التجارّية با . أ

ل ػ ل  نتلػ تلأةػرللتلػكدلاػوللّ نأللاستةداـلنفسلاال  ػأللات   ػز يألل  يللأللسلّل ل ستط دل  فبلاال  أللاا ُل
لبتسػل لي لل اال  ػ تلااتل رّ ػألرل  يػ لااشػركطلاا طلكبػأللاتسػل ؿل ّل تػكلـلا  ثػ ؿلذاػؾلاال  ػأللااتل رّ ػأللكلل.أ ػك نلك قػـك

(Luxy)ات   زلااف   تلاازرافّ أللك نتل تلاابسػ ت فلكااغ بػ تلكاافبػكبللطلبلتسل لي لااذملق ـل  فبي لبإ داعل
ل.ل(84)لااغذايّ ألكاانب ت تلاافّ أللكاازىكرلااطب لّ أللكاا كادلكاافكا ولكااة ركاتلااط زلأللكاابذكرل

بإ ػداعللكاػولاافػؽ ل يلااطلبلدى اا نتل تلااتيلفد للات   زلإ ًلاستةدا ي للا  فبلاال  أللااتل رّ ألل   ف  ل
ض ػرلتلػػؾلاا ةّ  ػألل ػػيلااطلػػبللل نتلػ تلأةػػرلت   ػػزلا سػػتةدا ي لفلػػ لتػرة صل ػفلألػػؿلااف ػكؿللطلػبلآةػػر

ل.(85)اركؿ

 من استخدام العالمة التجارّية لتمييز نفس الفئة من المنتجات  خرينمنع اآل . ب

اسػػتةداـلف  تػػولات   ػػػزل نتلػػ تل   ثلػػأللال نتلػػ تلااتػػػيل ػػ فبلاال  ػػأللااتل رّ ػػػأللاا سػػّللأللل لػػكزلاغ ػػرل 
لبػػذاؾل ُللرلػػأللااةلػػط دشػػ بيأللايػػ لاك ل لػػكزلأفلت ػػػكفل ُلل ػػي ل ػػ فبلاال  ػػأل ة  ل دلرلك قل ػػػلتبػػرل ػػزك لك ػػػفل قػػـك

ذال  نػػتلاال  ػػأللااتل رّ ػػأللات   ػػزلنػػكعل ػػفلااسػػ ف تل ػػث نلل.ك ف سػػبولااقػػ نكف ؿلباػػول ل   ػػفلاسػػتةدا ي ل ػػفلق ل إن ػػل كاَّ
ات   ػػػػػزلكرؽللةػػػػػر ففل سػػػػػتةد ي لاآلزةلالتبػػػػػغلأ  ػػػػػ نلأ  ػػػػػفلال  ػػػػػأللتل رّ ػػػػػألل  ّ ػػػػػك ل ُل ليػػػػػ تات   ػػػػػزلاا نبّللةػػػػػر فاآل

ل.(86)ااسل  ر

ل
                                                           

ل.2007ل( 8)رقـلاا ن فّ أللااسكرم كاان  ذج االغرا ّ أللكاارسـك ااف رقأللكاا ؤّشرات اال   ت  فلق نكفلف   أل/ل41اا  ّدةل/رالد لل(83)
لر ػػدةلف   ػػأللاا ل ّ ػػأل لاال يكرّ ػػأللل .لرالػػد/31 ػػ فلاافيػػألل/لااتل رّ ػػأللسػػّلؿلالل  ػػأل ف ػػدل ػػبفيلاافػػ  يلبػػفلة اػػد لبد شػػؽلاا ُللقػػ ـلُ سػػّللي ل((84
ل.110ص ل2010 لكؿلأل (37) ل د رّ أللف   أللاا ل ّ أللااتل رّ أللكاا ن فّ أل لاالددااّتل رةاالربّ أللااسكرّ أل لكزارةلا قت  دلكل**.
اك ػلي لفلػ لااشػرابلكض ػرهل ػفلاا ستف ػراتلال ػؿلاا شػركب تلكف ػ رلاافكا ػوللنفسػي ل (Luxy)فلطلػبلتسػل ؿلاال  ػألت ػ ّللااطلػبلااثػ نيل((85
للل/ لاا رلدلااس بؽ.32ك  ءلااكردلك  ءلاازىرل  فلاافيألل/***
ااشػر  تلااتل رّ ػأللل–سػأللااتل رّ ػأللاا ؤسّلل–ااتّلػ رلل–  ػ ؿلطػو لأس سػّ  تلااقػ نكفلااتلػ رم لدراسػألل ق رنػألل)ارف ػ ؿلااتل رّ ػألللد.ل  طف رالد لل((86

ل.660ل-ل659 لص2012 ل2طابن ف لل–اا ل ّ أللاا ن فّ أل( ل نشكراتلاافلبيلاافقكقّ أل لب ركتلل–***
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لالسماح لمغير باستخدام العالمة لتمييز فئات أخرى من المنتجات ج. 

  ثلػػأللتسػػل لي  لكا ػػفل ػػيلت   ػػزل نتلػػ تلكةػػد  تلض ػػرل ُللؽالبالسػػتةدـلف  ػػأللتل رّ ػػأللساػػشػػةصلأفل لرمّلل فػػؽّل
لنّ ػألااق نكلدلب   ػؿلااف   ػألل ت تّػ  ػ لل دانلايػ رانلأكل قّلػلتبرل ػزكّلدكفلأفل ُلتسل لي  للاا سبكؽ أللالل  ألل ة ّلااتلؾلا
ل.لأللق نكن نلسل لةلالل   تلااتل رّ أللاا ُلقّررلاا ُل

ذهلاال  ػػػألل ػػػداعلايػػ ػػػ فبتي لطلػػبلإقػػّد تلااتػػػيلكلل لألل ػػػيلسػػكر ألسػػل لاا ُل"بتػػػكؿ"ل ثػػ ؿلذاػػؾلاال  ػػػأللااتل رّ ػػألل
للك نتلػػ تل  ػػنكفألل ػػفلىػػذهلاا ػػكادلكض ػػرلكاردةل ػػيل يػػ تلال نتلػػ تلاات ا ػػألل)كرؽل قػػكّللكااف ػػكؿلفلػػ لاا كا قػػأل

 ػكادلاال ػؽلاا سػتل لألل ػيلل–اا ػكرلاافكتكضرا ّ ػأللكااقرط سػّ أللل–اا طبكف تلك كادلتلل دلاا تبلكاا ػكرلل–أةرلل
لاا  تبّ ػػألل– راشػػػيلااػػدى فلأكلااتلػػك فلل– ػػكادلاافنػػ ن فلل–ااقرط سػػّ أللأكلاغ  ػػ تل نزاّ ػػػألل فػػػدال/لآ تلاا ت بػػػأللكاالػػكاـز

 ػكادلااتغل ػؼلااب سػت  ّ أللض ػرلااػكاردةل ػيلاافيػ تلارةػرللكفػركؼلل/فػدالارليػزة/ك كادلااتكل ولكااتػدر سلل/ارث ث
ل.(87)(/6ااطب فأللكاارس  تل قطل  فلاافيألل/

لبلدلذاؾلق ت   ػزل نتلػ تلأةػرللا لكا ػفل"بتػكؿ"تسل ؿلانفسلاال  ػأللااتل رّ ػأللاإ داعلطلبلشةصلآةرللّدـثـ 
لـلبطلػبلالف ػكؿلفلػ لاا كا قػأللبتسػل ؿلاال  ػألقػ ـلب اتقػدّللف ثُللتلؾلااتيلةّ  تي ل  فبأللااطلبلااس بؽ ض رل

تلكفبػػكبل سػػ تلكاابسػػ كل)ااشػػك ك لكاا غطّلكىػػيل ػػي ل ػػيلطلػػبلااتسػػل ؿلا  ػػلي لفلػػ ل نتل تػػولااتػػيلة ّلل"بتػػكؿ"
لاا كا قػأللفلػ لل (/30/فيػأللسلق   أللسػ رّ ألل ػ فلااسأللكس   رلكفل أللك   صلارطف ؿلك لبّلشك ك ل لبّل ـ  كقػدلتػ

 يلااطلػػبل  ل ػػ فلنفػػسلاال  ػػأللااتل رّ ػػأل لكا ػػفلات   ػػزل ػػفل قػػدّللكب اتػػ ايلأ ػػبمل ػػؿّلل.(88)تسػػل ؿلاال  ػػأللااتل رّ ػػأل
ل نتل تل ةتلفأللففلبل ي  .

ل بػػػػدألااتةّ ػػػػلنت لػػػػألكب ا ل ػػػػيلفػػػػدكدلاا نتلػػػػ ت ػػػػنملالل  ػػػػ تلااتل رّ ػػػػأللدلنطػػػػ ؽلااف   ػػػػأللااتػػػػيلتُلصلفػػػػد ل ػػػػإف 
 ف ػػػيلف قتيػػػ لب ا نتلػػػ تلبػػػؿلل  يػػػكل ل ف ػػػيلاال  ػػػأللااتل رّ ػػػأللذاتيػػػ ل (89)ف  ػػػأللليػػػ ل ػػػؿّلكااةػػػد  تلااتػػػيلت ثّل
ل.لي كااةد  تلااتيلت ثّل

 اإلنترنتشبكة  عمى ص. العقبات الت  تواجه تطبيق مبدأ التخصّ 2

اا ػػلكبأللذاػػؾلنظػػرانلاكلػػكدلفػػّدةل إّنػػول ػػفل لا تركنّ ػػألاإلأسػػ  ءلاا كاقػػدللصلفلػػ  بػػدألااتةّ ػػف كانػػ لتطب ػػؽللإذا
لفقب تلكىي:

                                                           
كزارةلل-اال يكرّ ػػػػػأللاالربّ ػػػػػأللااسػػػػػكرّ أللل–اا ل ّ ػػػػػأللااف رّ ػػػػػأللف   ػػػػػألل.لرالػػػػػدللر ػػػػػدةل116ص ل5/11/2009اطلػػػػػبلأ ػػػػػؿل ففػػػػػكظلبتػػػػػ ر خلال قّد ػػػػألل(87)
ل.116.لص2010-بلآ ل(36)ّ أللااتل رّ أللكاا ن فّ أل لاالدد د رّ أللف   أللاا ل ل–لااّتل رةكللا قت  د**.
ل.15ااس بؽ لصاا رلدل ل14/6/2010بفل ف دلة اد لبت ر خللااطلبلفبدلاالز زل غربؿلُ قد ـل((88

(89
 

(
Bouche )N(, L'objet spécifique du droit du  marque, D., 2000, chronique, p.103.  

 للّػأللاافقػكؽ لؿ( ل)ااقسػـلاركّللا تركنػي ػيلف قتيػ لبػ النكافلاإللاإلنترنػتد.لشر ؼل ف دلضن  ـ لف   أللاال   تلااتل رّ أللفبػرل:لإا ولادللانلُ ش رل***
ل.392ص رلدلس بؽ ل***
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 أكثر من مّرة واحدة لكترون اإل الموقع  اسمال يمكن تسجيل نفس  .أ 

لػػ تلكااةػػد  تلاا لرك ػػأللفلػػ لاا نت نل  نػػتلكأ  ػػ لاإلا تركنػػيلاا كقػػدل زاكاتػػولفبػػرالل نل ػػ فلاانشػػ طلااػػذمل ػػتـّلأ  ػػ
أفل ف ػػلكالل كاا ةتلفػألل ػيلاا نتلػ ت  ثلػألل ػيلاال  ػأللااتل رّ ػأللر ػف بلاال  ػ تلااتل رّ ػأللاا ُلل  ػف ل د لاا كقػ

لنفسو.ل ستكللارفل اال  فط بؽلال  تيـلااتل رّ أللاا ُللا تركنياا كقدلاإللفنكافل  ليـلفل لنفسل

 ل ّ ػأللاسػـلاا كقػدلدكفللفػؽّلل ن ل ف ػؿلفلػ  ط بؽلال  تػولااتل رّ ػأللأكّللإا تركنيل كقدلاسـل  فلق ـلبتسل ؿ
لت لػػؾلاال  ػػأللااتل رّ ػػألل)أ(لشػػر ألل ثػػ ؿلذاػػؾ.لةػػر فتػػ حلاآ لك  ػػبملض ػػرل ُل ػػفلأ ػػف بلاال  ػػ تلااتل رّ ػػألض ػػرهل

(Alphabet32)ت لػػؾلنفػػسلاسػػـلاال  ػػأللكا ػػفلل)ب(ل  ترلكااقرط سػػّ أللاا درسػػّ أل لكشػػر أللأةػػرلداا  ّ ػػزةلاألقػػ ـلكااػػل
ل ترتّػبل <www.alphabet32.com>اسػـل ف ػؿلل نلإا تركنّ ػل نل)أ(ل كقلػلااشػر ألسػّللتل ػإذالل.ارق شػألات   ػزل نتلػ تل

ل.(com.)ااف كؿلفل لىذالاا كقدل  فلنفسلاا ستكللارفل لل)ب(لااشر أللنّ ألفل لذاؾلفدـلإ   

 كاقػػػدلأسػػػ  ءلفلػػػزلإاػػػ لأللكااشػػػر  تلااتل رّ ػػػاال  ػػػ تلارسػػػ  ءلكلإاػػػ لتسػػػ رعلأ ػػػف بللىػػػذالار ػػػرللأدّلكقػػػدل
 ل ّ ػػأللأسػػ  ءلايػػ لفػػكؿللفػػدكدنشػػكءل ن زفػػ تل لب انت لػػأللف  ػػتيـلااتل رّ ػػأل لكللأكلتفتػػكملفلػػ ل ط بقػػأللإا تركنّ ػػأل

ل.ا تركنّ ألا كاقدلاإلا

 األنشطة جميعل لكترونّيةل فيها العناوين اإل سج  الت  ت   اإلنترنتالمجاالت ف  شبكة سع تتّ  . ب

نشػ طل ػ فلدكفلت   ػزللشة ػّ أللأكلأمّلااأكلتل رّ ػأللااسكاءلارنشطألللل  دالاإلنترنتب أللشاا ل  تل يللسدتتّل
  ػػفلول ػػفلاا ُلن ػػلأإ  لل (commercial)لاػػ ل ل ػػأللتلػػ رمإشػػ رل ُلل(com.)اا لػػ ؿلذاػػؾل ػػث نلل ب نيػػ ل ػػفلةػػ ؿلا سػػـ

ؿلباػك لػكدلااسػببل ػيلذاػؾلإاػ لض ػ بلاارق بػألل ػفلق ل.ل نلتل رّ ػل نلك لت ػ رسلنشػ طلؿكدل كاقدل ث رةل ػ فلىػذالاا لػ لكل
ل.(90)نتي ألةلؽلسلسلألل فلاا ن زف تلض رلاا ُلبدكرهلشر  تلااتسل ؿ لكىذال

 عميه ةمشروعأو مصمحة  من له حقّ إمكانّية استرداد موقع معدم  . ج

 شػركعللفػؽّللض ػرل  اػؾلالل  ػأللأكلاػ سلاػولأمّلل  فلق ـلبتسل لولكىػكاستردادلاسـل كقدلل  فل فلاا   فلإذا
اا كقػدلدكفلأفلل لك  ػ رسلنشػ طولفبػر  ػو شػركعلأكل  ػلفأللل ل  ل   فلاستردادهل فلشةصلاػولفػؽّل لا سـفل

 ف كاػػأللااتنسػػ ؽلبػػ فلأ ػػف بلل ػػفلااتسػػ ؤ تلفػػكؿل  فّ ػػأللار ػػرلااػػذملطػػرحلاالد ػػدل.بػػ آلةر فلإافػػ ؽلأذل ق ػػدل
ل.ا تركنّ ألليلأس  ءلاا كاقدلاإلكب فل سل لل ت  ثلألاافقكؽلاا شركفأللفل لاال   تلااتل رّ أللاا ُل

طػ بؽل ُلل ل كقػدلإا تركنػيل ف ػؿلىػذالا سػـ ااػذمل رضػبل ػ فبول ػيلااف ػكؿلفلػلقدل  كفلا سـلااتلػ رمكلل
لاولفؽّل لقبلولواشةصلآةرلق ـلبتسل لل لكدل سـلشة ي  لط ا ػ لأن ػولاػـل قػـل شركعلفل لىذالا سـلكب ات ايل إف 

ل  فبلا سـلااتل رم.اب   رسأللنشط تلتل رّ أللفبرلىذالاا كقدلتلفؽل ررانل
                                                           

 .612ااتل رّ ألل"دراسألل ق رنأل" ل رلدلس بؽ لصلألااق نكنيلالل  ل ـظتنبرانبك لاالضّس فرالدلبيذالاا لن  لد.لفدن فلل((90

http://www.alphabet32.com/
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   ػػ لؿلإاػػ لاتّفػػ ؽلااتكّ ػػااتػػيلايػػ لاافػػّؽل ػػيلاسػػتةداـلنفػػسلاال  ػػأللااتل رّ ػػأللكقػػدلاسػػتط فتلبلػػضلااشػػر  تل
إنشػ ءلاا ػففأللااري سػّ أللال كقػدلكك ػدلاسـلىذهلاال  أل لكذاػؾلفبػرلب ني  لف ُثل تـّلا شتراؾلب ا كقدلااذمل ف ؿل

لىذالاافّؿل لتبرلف لّ  نلك ّل  نلا ّؿلشر ألل فلىذهلااشر  ت.لكبلر كزل  ي لتقكد لإ  لل ػيلبلػضلارف ػ ف ل ارضـل فلأف 
   ػػػ لاػػػكل  نػػتلتل ػػػؿل ػػػ فلنفػػػسلل أن ػػول ل   ػػػفلأفل فػػػّؿلل  ػػدلاا شػػػ  ؿ ل  ػػػفلاا ػػلكبأللا تّفػػػ ؽلبػػػ فلااشػػر  ت

ل.(91)اا ل ؿ لرن ولس ؤّدملفت  نلإا لت ل ؿلال ستيلؾلب فلااشر  ت

 ػكفلىنػ ؾل ك   فلفّؿلىذهلاا ش لأللفبرلتقس ـلاا ل  تلب  ل تن سبل دل ل  تلارنشطأللاا ةتلفأل لبف ػثل
ل.(92)اا ل ّ أللاردبّ أللكاافنّ ألك ل  تلأةرلل تةّ  أللبفقكؽلل  ل  تل تة ّ أللالفقكؽلاا ن فّ أللكااتل رّ أل

      اإلنترنتص عمى شبكة   محاوالت تطبيق مبدأ التخصّ ثانياً 

 ؿلتسػػلل تقػػد ـلبطلػػب ػػفل  لاا سػػتكللارفلػػ لنفسػػو ػػ فلكافػػدةلل ػػفل ػػرةأ ثػػرللإا تركنػػي  ػػفل ػػنملفنػػكافل ل ُل
اػػكل ػ فلاػولفػػّؽل شػركعلك ػػ فل لكفتّػ ل لىػػذالا سػـفلػلكاػػـل  ػفل ػ فبلفػػؽّللفتّػ  نل ف ػػؿلفل ػو لأكّلاسػـلاا كقػدل

أللات   ػػزل نتلػػ تلاغ ػػرهلأ  ػػ نلفػػّؽل شػػركعلفل ػػول ػػيلنفػػسلااكقػػت ل ػػ فل  ػػكفل ػػّؿلشػػةصل ني ػػ ل سػػتةدـلاال  ػػ
 ػػػ ل   ػػػفلتسػػػل ؿلنفػػػسل <tameco.com>لتلفلػػػ لسػػػب ؿلاا ثػػػ ؿلف  ػػػأللتل رّ ػػػألل ػػػإذالسػػػل ل ةتلفػػػأللفػػػفلاآلةػػػر ل

فل  نػػتلتُللفتّػػ اال  ػػألل ػػ فلنفػػسلاا لػػ ؿ ل  لىػػذال ػػ لللػػؿل ػػفلاا ػػلكبأللتطب ػػؽل بػػدألشػػطألل ةتلفػػأل ػػ رسلأنكاَّ
ل.اإلنترنتصل يلشب أللااتة ّل

فنػػػدلتسػػػل ؿلأسػػػ  ءلاا كاقػػػدللاإلنترنػػػتاتطب ػػػؽل بػػػدألااتةّ ػػػصل ػػػيلشػػػب ألللػػػرتلفػػػّدةل فػػػ ك تل ػػػيلااكاقػػػدلكل
ل:ي  لك فلأى ّلاإلا تركنّ أل

 لكترونّيةتقسيم العناوين اإل . 1

ـ ل اػ لفنػ ك فلف ّ ػألإاػػ للا تركنّ ػألتقسػ ـلاالنػػ ك فلاإللتػ لغرا ّ ػػأللتنت ػيلإاػػ لل لتنت ػيلا نػػ طؽللغرا ّ ػألل لّ نػػأل لكاَّ
لDBT))أللنفسػي ل ػيل لػ ا فل ةتلفػ ف ل ثػ ؿلذاػؾلااشػر أللاافر ػأللاتسػل ؿلاال  ػأللااتل رّ ػلكذاػؾل تػ مل  لّ نأللدكؿ

لا سـلتستط دلتسل ؿلنفسلا سـل ػيلاا لػ ؿلكشر  تلأةرللتف ؿلنفسل (com.)ل  فلاا ل ؿلتسل ؿلف  تي 
(.fr, .net, .sy…etc)زاؿلىن ؾل ل ؿلكافدل نتيػيلبػػلل   لاا ش لأل لي لاـلتفؿّلكا نّلل(.com)يػيلبػػلتك لػ ؿلكافػدل نل

((.frلػؿل ػػ فلاا لػػ ؿلاا نتيػػيلبػػسػػل لكقػػدل  ػػكفلاا ُلكى ػػذا...لل.fr))لاػػ سلاػػول ػػلأللبفرنسػػ ل ـ  تػػ تيلشػػر ألل رنسػػّ ألل لثػػ
   لتستط دلذاؾ. ( (fr.االنكافلااكطنيلاا نتييلبػتف ؿلنفسلا سـلكتر دلااف كؿلفل لا سـل  فل

 
                                                           

ل.41صل رلدلس بؽ  لاإلنترنتاانزاف تلاا تلّلقأللب ال   تلااتل رّ أللفل لشب ألللبرانبك لضّس فلفدن فلرالد لد.ل(91)
ؿ( ل للّػػػألل ػػػيلف قتيػػػ لبػػػ النكافلاإلا تركنػػػيل)ااقسػػػـلاركّللاإلنترنػػػت ف ػػػدلضن ػػػ ـ لف   ػػػأللاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػأللفبػػػرللرالػػػدلبيػػػذالاا لنػػػ  لد.لشػػػر ؼل(92)

 .398اافقكؽ ل رلدلس بؽ لص**..
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 إلغاء التعامل بالعناوين العاّمة. 2

إ لػػ دل لإ ػػ  أللإاػػ ل(93)نّ ػػأل لّ ػػ نلكا قت ػػ رلفلػػ لاالنػػ ك فلااكطلل ّ ػػألااب النػػ ك فلاغػػ ءلااتل  ػػؿلاقتػػرحلااػػبلضلإ
فسػػبلىػػذالااػػرأملبكلل.أللايػػ  ػػدلااتر  ػػزلفلػػ لااث نكّ ػػل  قػػطل(ccTLds)لنّ ػػألااكطاالنػػ ك فلفػػأللفػػفل تفرّلفنػػ ك فلث نكّ ػػألل

لاانزافػػ تلتػػزدادلفلػػ لاالنػػ ك فلاا بلػػغلفػػددلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلا تركنّ ػػأللاال ّ ػػأللاا تنػػ زعلفل يػػ لأ ػػ ـلف ػػُثل لل ّ ػػأل ػػإف 
%ل ػػفلفػػػددل90 ػػ ل لػػ دؿلأ ثػػرل ػػفلل( لأمّل44807)ل2013لفػػػ ـللتشػػر فلاركؿل ر ػػزلااكا بػػكلفتّػػ لني  ػػأللشػػير

ل.(94)أس  ءلاا كاقدلاإلا تركنّ أللاا تن زعلفل ي 

ل
 تنازع عميها المعروضة أمام مركز الوايبود أسماء المواقع اإللكترونّية الم  اعدأ( 4)الشكل

لف ػػثُلبل نّ ػػألكاإلبقػػ ءلفلػػ لااكطأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلا تركنّ ػػأللاال ّ ػػأللل لػػبلإاغػػ ءل-فسػػبلىػػذالااػػرأمل–كب انت لػػأللل
لة ّ ػػػأل ثػػػ ؿلذاػػػؾلاا كاقػػػدلاال.كآةػػػرلب انق بػػػ تلكاال لّ ػػػ ت...ااخب اشػػػر  تللدكاػػػألل لػػػ ؿلةػػػ ّصلل  ػػػكفل ػػػ فل ػػػؿّل

ل...(95)كى ذال(asso.fr.)ك ذاؾل يل رنس لل asso.sy.)) يلسكر أللت كفل نتي أللبػل تلكاال ل ّلب انق ب تل

ا لػػّردل كنيػػ ل فػػؿل لظػػـلاا ن زفػػ تلل اػػ سل ػػفلاا نطػػؽلإاغػػ ءلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلا تركنّ ػػأللاال ّ ػػألكنػػرللأن ػػول
ب إل ػ  أللل؟ ػ فلأّملنطػ ؽلدكاػأللسػ تـّلتسػل لي ل اا سػّللأللدكاّ ػ نللااتل رّ ألل ال   ت اا لرك أللأ  ـل ر زلااكا بك ل

 ػػأللأ ػػ ـل ر ػػزلكلاا لرلل قػػأللب سػػ  ءلاا كاقػػدلاا نتي ػػأللبر ػػكزلااػػدكؿإاػػ لأن ػػول ل   ػػفلااتسػػل ـلبلػػددلاا ن زفػػ تلاا تللّل
لفّلي لااكا بك ل لىذهلاا ن زف تلقدل تـّ لا ّؿلدكاأل.لااتيلتةّ  ي لااقكان فلااكطنّ أللااكس يؿل فلة ؿرف 

ل
                                                           

 للّػػػأللؿ( لكّل)ااقسػػػـلارلا تركنػػػي ػػػيلف قتيػػػ لبػػػ النكافلاإللاإلنترنػػػترالػػػدلبيػػػذالاا لنػػػ  لد.لشػػػر ؼل ف ػػػدلضن ػػػ ـ لف   ػػػأللاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػأللفبػػػرلل((93
ل.398 رلدلس بؽ لصاافقكؽ ل*ز.
 ااكا بكل يل كقدلااكا بكلاارس ي ل رلدلس بؽ.لإف  يّ  تل ر زرالد لل(94)
التلب ػػرلفػػفلل لّ ػػ ت لكالتلب ػػرلفػػفلل(Associations)ىػػيلاةت ػػ رلا ل ػػأللل(asso)للك ػػفلألػػؿلتفق ػػؽلذاػػؾل لػػبلتكف ػػدلاا  ػػطلف ت ل  ػػث نلل(95)
لف ُثلت كفلاا  طلف تلكافدةل ي  لاةتلفتلاا ل  تلب فلدكؿلاال اـ.بل (mus) كفل ّؿلاا كاقدلتنتييلبػلتلاا كس ق **.

عدد أسماء المواقع العليا العاّمة 
 المتنازع عليها

عدد أسماء المواقع المنتهية برموز 
 الدول المتنازع عليها

46970 

4471 
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 تقسيم المجاالت الثانوّية. 3

ؿل  يػػ لاا نتلػػ تلكااةػػد  ت لسػػل لفػػددلاافيػػ تلااتػػيلتُللتقسػػ ـلاا لػػ  تلااث نكّ ػػأللإاػػ لاقتػػراحلذىػػبلرأملآةػػرلإاػػ 
ال نتلػػ تلل(mount-blanc) ثػػ ؿلذاػػؾلشػػر أللي.لا تركنػػاالنػػكافلاإلل ػػ فلتل  يػػ لل ل تػػبلرقػػـلاافيػػأللااتػػيلُسػػ ُللبف ػػثُل

(96ااكرقّ ػػػأللكارقػػػ ـل  ػػػكفلايػػػ لفنػػػكافل
<mountblanc.16.tm.fr>

ر ػػػف بلاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػأللكبػػػذاؾل   ػػػفلل (
ل ف ؿلاسـلف  تي .لإا تركنيااف كؿلفل لفنكافل كقدلل يلا سـلكاا ةتلفألل يلت   زلاا نتل ت اا تط بقألل

(لتشػ ؿل)ااشػ ملكااػبفلكاررزل30  ػث نلاافيػألل) لنفسػي لاافيػألل    لإذال  نتلاال  ت فل  فلكا فلتكلدل ش لأل
ف ػلتلفلػ ل(ل30لألل ػ فلاافيػألل)سػل لك ُلل رزتل ػؿل ػيل لػ ؿلارلتل رّ ػألل  نتلف  أل ت...(ل إذالكااس رلكاافلك ّل

لض ػرل نتلػ تلستةدـلات   زل نتلػ تكا فلتُلل  يلا سـلأةرلل   ثلأللاي لتل رّ أللف  ألل إف ل.ل كقدل  فلىذهلاافيأل
ل  ى ػ ل ػ فلااتل رّ ػألل طػ بؽلال  تيػ ل كقػداسػـلث ن ل لتسػتط دلااف ػكؿلفلػ ل ػل اشػ م لاركا لاال  أل  لرف 
لىذالاافؿّلل.اافيأللااكافدةلنفس لبفّلي لل  لي .لؿ قلّللكب انت لألل إف  لأن ول ل قـك  إا لفّدل  ل فلفددلاا ن زف ت لإ  

 ػػيللفلػ لا سػػـلااػذمل رضػػبلبتسػل لواػػوللفػؽّللكلػػكدلقػّدـلط اػػبلااتسػل ؿل ػػ ل ثبػتنػرللأن ػػول ػفلار  ػػؿلأفل ُلكل
 تػولااتل رّ ػألل كقػدلتلػ رمل ف ػؿلاسػـلف   ػث نلاػكلأرادلااف ػكؿلفلػ لاادكاأللااتيل رضبلب اتسل ؿل  فلنط قي .ل

 نفػوللكأفل ػتـّلل  ػيلسػكر ألتػولايػذهلاال  ػألل ثبػتل ل  ّللطلػبلااتسػل ؿل ػ  ػدل ر ؽلول إن ل ف ّ ألل يلسكر أل ل سّللأللكل
لاالنػ ك فلاافرفّ ػألك ػ فلل ((sy.بسػكر أللكاا نتيػيلبػػللال  تول  فلاانطػ ؽلااللػكملااةػ ّصلل نل ط بقل نلإا تركن ّلل نلفنكان

ل.<www.trademarkname.com.sy>ت اي:ل ا   كفلفنكافلاا كقدللف ثُلبلcom.))ةل أللالتل رلاا ة ّل

اسػـل ق نل  ل ثبتلتسػل لي لدكاّ ػ ن لك ف ػؿلفلػ لأللدكاّ  ن ل  تقّدـلبطلبلتسل ؿل رل  نتلاال  ألل سّلللك يلف ؿ
 إن ػول ف ػػؿلل ا   رسػأللأنشػطأللتل رّ ػألبفلػزهلإذال ػ فلاا كقػدلااػذمل رضػبللذاػؾلنطػ ؽل ل ةػّصلدكاػألل لّ نػأل ل ثػ ؿ

 .<www.trademakname.com>لcom.))فل ل كقدل نتييلبػل

ػػ  دلأ ثػػرل ػػفلشػػةصلااف ػػكؿلفلػػ لنفػػسلتطكااتػػيل ػػفلة ايػػ ل سػػل ص لب انسػػبأللإاػػ ل شػػ لألل بػػدألااتةّ ػػأ  
 ػػػنملتلف ػػػثُلبلر ػػػزل ةت ػػػرلا ػػػّؿلنػػػكعل ػػػفلاا نتلػػػ تلول   ػػػفلإفطػػػ ءل  ػػػزل نتلػػػ تل ةتلفػػػأل ل إن ػػػاال  ػػأللكا ػػػفلات 
للل.اا نتالااذملتل ؿلفل لت   زهفسبلبتل رّ أللف  ألللا ؿّللىذهلاار كزشر  تلااتسل ؿل

لااتل رّ ػأل لفلػ لاال  ػأللأكلاا  لفأللاا شػركفأللاافؽّللكلكدل  ل ثبت ركرةلإر  ؽلطلبلااتسل ؿللكنرللأ   نل
فبػرللألّ ػااتل رل   رسػأللارنشػطأللا اتزاـلب راف ةلل ركرة لكلات   زى  أللاا نتل تلاا ة ّلذ رل فلاا ركرملأ   نلكل

كااتلػك ضلفػفلار ػرارلااتػيلافقػػتللكااغرا ػػأللتفػتلط يلػأللشػطبلاا كقػد لاػػول ػألة ّل اا كقػدل ػ فلاا نتلػ تلاا

                                                           
لةّ  أللاألكراؽلكارق ـ.(لىكلرقـلاافيأللاا ُل16رقـل)ل((96
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ؿلفنكافلاا كقدلاإللـقد لف ؿل يلأ   لل.(97)بفسبلارفكاؿلةر فاآل  لض ػرل ػف فأل سػتنداتل ػزّكرةلأكللا تركنػيُ سل 
ال  فقػأللل  ػكفلفر ػألفػيلىػذهلااف اػألل ل ا تركنػيشػر أللااتسػل ؿلكااف ػكؿلفلػ لاالنػكافلاإلا فت  ؿلفلػ لبيدؼل
للر  أللااتزك رلكااتقل د.تي أللارت  بولبلااق نكنّ أل

ل ف  ػأللتل رّ ػألاسػـلأكلكاػ سلاػد يـل لاإلنترنػتفبػرلشػب أللاأللااتل رةلكل لب انسبأللاألشة صلااذ فل ر دكفل زاأ  ل
لا سػـلاا ُللض ػرل طػ بؽلال  ػ تلكأسػ  ءلتل رّ ػألل سػّللأل ل  ػ لفل ػولااتلّيػدلانللد ػدل نلأفل ةت ركالاس ل  لب ؿلسػل لبػ ف 
ل.كااتلك ضلشطبلاا كقدتفتلط يلأللل اال يدةلالغ رلااف رّ ألل فلفقكؽلاا ل ّ أللفؽّللؿلافتداءلفل لأمّل ل ش ّل

 ػػفلاا ػػركرملتطب ػػؽل بػػدألااتةّ ػػصل ػػيلشػػب أللاإلنترنػػتل ػػفلألػػؿلف   ػػأللأ ػػف بلاافقػػكؽل ػػفللكب انت لػػأل
لا فتداءلفل لفقكقيـلكا ستف دةل فل زا  ل بدألااتةّ ص.

 لثالفرع الثا

 اإلنترنتشبكة  مىمبدأ اإلقميمّية عتطبيق غياب 

آةػرلىػكل بػدألفػ دةنل ف ػـلتسػل ؿلاال  ػ تلااتل رّ ػأللب إل   أللإا ل بدأملأسػبقّ أللااتسػل ؿلكااتةّ ػص ل إن ػول
فل  نػتلات   ػزلنفػسلاا نتلػ ت ل لفتّػ لبف ُثل   فلتسل ؿلنفسلاال  أللااتل رّ أللأ ثػرل ػفل ػّرة"اإلقل  ّ أل بدأل"  لكاَّ

لتسل لي لبشرط ل.للاإلنترنت يلشب أللل فلاان ف أللاال لّ أللىذالاا بدألض رل كلكدكل ل يلدكؿل ةتلفأللأفل تـّ

لض  ب ف   ػف بلإاػ لةلػؽلنزافػ تلبػ فلألأد للتسل ؿلأس  ءلاا كاقدلاإلا تركنّ ػأل لفل ل بدألاإلقل  ّ أللتطب ؽلكاَّ
لإا تركنػيفػكؿلااف ػكؿلفلػ ل كقػدل لألل  يػ  ػفلف ػُثلاادكاػأللاا سػّللاال   تلااتل رّ أللاا ت  ثلأللب  سػـلكاا ةتلفػألل

فلػػػػ لتسػػػػل ؿلأسػػػػ  ءلاا كاقػػػػدللاإلقل  ّ ػػػػأل فػػػػ ك تلاتطب ػػػػؽل بػػػػدأللفػػػػّدةلكقػػػػدللػػػػرتل ف ػػػػؿلاسػػػػـلاال  ػػػػأللااتل رّ ػػػػأل.
ل.ا تركنّ ألاإل

 أواًل  المقصود بمبدأ اإلقميمّية 

 ل ّ ػأللاال  ػأللااتل رّ ػػأللنسػبّ ألل ػػفلف ػُثلاا  ػ ف ل  ل ّ تيػػ ل ػيلدكاػػألل لّ نػألل لتلنػيلب ا ػػركرةل ل ّ تيػ ل ػػيللإف ل
 بػدألػل"ؿلأشػة صلآةػر ف لكىػذال ػ لُ ػدف لبػباػاادكؿلارةرل لإذلقدلت كفل  لك ألل يل نػ طؽلأةػرلل ػفلاالػ اـل ػفلق ل

                                                           
ل رضلضرا أللكفقكبأللشػطبلاا كقػدل ػيلفػ ؿلا فتػداءلفلػ لفقػكؽلأةػرلل(97) ل سػ فدل ث ػرانلفلػ لتفػ دملنشػكبلاانزافػ تلكفّليػ ل ػيلفػ ؿلق ػ ـلأمّلل إف 
لاإلنترنػػػتافتػػداء لك ػػ  فلف ػػكؿلااطػػػرؼلاا ت ػػّررلفلػػ لتلػػك ضلفػػػفلةسػػ رتولكاا ػػررلااػػذملافػػػؽلبػػوللػػراءل   رسػػأللأنشػػػطأللتل رّ ػػأللفبػػرل.**
لف  تولأكلاس ولااتل رم.لب ستةداـ*.*
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لللفػدكدلىػذالاإلقلػ ـ لإ  لااتل رّ ػألل رتبطػأللبػإقل ـل لػّ ف لك لتتلػد للاا  نكفػأللالل  ػأللنّ ػأل.ل  اف   أللااق نكل(98)"اإلقل  ّ أل
ل.(99)دلبف   أللدكاّ ألإذال  نتلتت تّل

بػػ ارضـل ػػفل ل.(100)لاشػػب ألانظػػرانلال ا ّ ػػألللاإلنترنػػتشػػب ألللفلػػ  بػػدألاإلقل  ّ ػػأللتطب ػػؽلكب ا ق بػػؿلن فػػظلض ػػ بل
شػػةصلأكل شػػركعلتلػػ رمللأمّللنّ ػػألااكاقػػدلاال لػػيلإ   لأثبػػت قػػدل ػػدلذاػػؾلل البلػػدافلنّ ػػألكلػػكدلتقسػػ   تلاللنػػ ك فلااكط

فل  فلل إا تركنيتسل ؿلفنكافل ؿلاسـلاا كقػدل ػ فلنط قيػ نش طول ل  تّدلإا لاادكاأللااُ سكاَّ ااسػببللكنػرللبػ ف لل.ل 
ض ػػػرلدلأفل  ػػػكفلاسػػـلاا كقػػدلإاػػ لض ػػ بلرق بػػػأللشػػر  تلااتسػػل ؿلفلػػػ لطلبػػ تلااتسػػل ؿلاا قد  ػػػأللايػػ  ل  لػػر لل لػػكد

لااشل سبكؽ لشركطلأةرل.للدكفلأمّللر  تلب نملا سـلاط ابوفلزهلتقـك

 اإلنترنتثانيًا  محاولة تطبيق مبدأ اإلقميمّية عمى شبكة 

لبيػذالبلاا ةتّ أللشر  تاا  ف كاأللاتطب ؽل بدألاإلقل  ّ أل لكا فللنّ ألتقس ـلاالن ك فلااكطلل ءال  اتسػل ؿلاػـلتلتػـز
ـ لتسػل ؿلاا كقػدلكاادكاػأللاال  لأللب فل  فبلاا شركعلأكلاا شػركعلنفسػولدل فلكلكدبدا ؿلأن ي ل لتت  ّلل.اا بدأ تػيلتػ

ن   لت تفيلب ػكفلاالنػكافلاإل  فلنط قي  افتػراـللكلػكدل لُ   ػفلت ػك ر إن ػوللنت لػألكب ا سػبؽلفلػزه.للاػـلا تركنػي لكاَّ
ل.ا تركنّ ألأس  ءلاا كاقدلاإلتسل ؿلاا قّد أللاشر  تللفل لطلب تلااتسل ؿلض  بلاارق بألل بدألاإلقل  ّ ألل يلظؿّلا

فل  نػػتلفتّػػ لكلفنػػدلتسػػل ؿلأسػػ  ءلاا كاقػػد للاإلنترنػػت ػػيلشػػب أللقل  ّ ػػألل ػػفلاا ػػركرملتطب ػػؽل بػػدألاإلكبرأ نػػ ل اَّ
 لألا تركنّ ػػػقػػػأللب سػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإلاا تللّلاا ن زفػػػ تل ػػػفللقػػػ ؿاإلل ػػػفلألػػػؿكذاػػػؾلدكاّ ػػػأللبطب لتيػػػ  للاإلنترنػػػتشػػػب ألل

ل.اا شركفأللةر فاآلل  ام كللافقكؽاستغ ؿلاابلضلاإلق ؿل فلكل

لاإلا تركنػػيلاالنػػكافل ػػنملفػػدـلفػػفلطر ػػؽ   ػػفلتطب ػػؽل بػػدألاإلقل  ّ ػػأللفنػػدلتسػػل ؿلأسػػ  ءلاا كاقػػدللأن ػػوللتقػػدنكل
لبلػػدلل شػػر  تلااتسػػل ؿل ػػفلق باػػؿلااتسػػل ؿلاط اػػب ل.االنػػكافلىػػذالفلػػ لأكل  ػػلفألل شػػركفأللاػػولفػػؽّللكلػػكدلإثبػػ تإ  

اادكاػػأللل ػػي ل ّ تػػول سػػـلاا كقػػدللتثبػػتل سػػتنداتل إر ػػ ؽلطلػػبلااتسػػل ؿل ػػفلةػػ ؿك   ػػفلاػػولإثبػػ تلكلػػكدلفػػّؽلاػػول
  ل ثبتل لتولأكل لألل شركفولبي .ل  ػث نل لػبلفلػ ل ر ؽل لأكل  فلنط قي لا تركنيبتسل ؿلفنكانولاإلااراضبل

ل.).(syبػلل  فلاا ل ؿلاا نتييلإا تركني  فبلاال  أللااتل رّ أللااُ سّللألل يلسكر أل لأفل ف ؿلفل ل كقدل

ػػ لب انسػػبأللالل  ػػ ت ل لفلػػ لاا ػػل دلااػػدكاي ارةػػرللاا ف ّ ػػأللااف رّ ػػألللاا ل ّ ػػأللفقػػكؽكللااتل رّ ػػأللأ    لػػبلأفل ػػتـّ
لاال  ػألللإثبػ تلف ػدإر ػ ؽل ػ ل ُللاال ـلكا سلااكطني ل دلاشػتراطلاا ستكللارفل تسل لي ل  فل لأللُ سػل لااتل رّ ػأللأف 
ل.ك ف ّ أللدكاّ  نل

                                                           
ل.353ص ل رلدلس بؽ لااتل رّ ألل"دراسألل ق رنأل"لألااتنظ ـلااق نكنيلالل  لرانبك بلضّس فرالدلبيذالاا لن  لد.لفدن فلل((98
 لد.ل يػػػ ل كسػػػؼلة ػػػ كنأل لتطب ػػػؽلاانظػػػ ـلااقػػػ نكنيلال فػػػؿلااتلػػػ رملفلػػػ لاا كقػػػدلااتلػػػ رملفّطػػػ بد.لرشػػػ ل ف ػػػدلت سػػػ رلرالػػػدلبيػػػذالاا لنػػػ  لل((99
ل.368صل رلدلااس بؽ لاإلا تركني **.

 للّػػػألللؿ( )ااقسػػـلاركّللا تركنػػي ػػيلف قتيػػ لبػػ النكافلاإللاإلنترنػػتلػػدلبيػػذالاا لنػػ  لد.لشػػر ؼل ف ػػدلضن ػػ ـ لف   ػػأللاال  ػػ تلااتل رّ ػػأللفبػػرلارلل((100
ل.396 رلدلس بؽ لصلاافقكؽ ***
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 المبحث الثان 

 التجارّية لكترونّيةصور المنازعات المتعّمقة بأسماء المواقع اإل 
ن  ػ لأ ػبمل ػفلا بػ رلااتّلػف ػرانلاـلتلدلتقت رلااتل رةلاادكاّ أللفلػ لاال لّ ػ تلااتل رّ ػأللاا ب ػرةلأكل  رل فسػب لكاَّ

لبل لّ ػػأللااشػػراءلكااب ػػدلفبػػرلاافػػدكدللاا   ػػفلرمّل د فل ػػ يـل ػػغ رلاا ػػكرّلل لب ػػ across border))شػػةصلأفل قػػـك
 (small suppliers and consumers)كاا ستيل  ف

 لاإلنترنػت.ل  اطب لأللاادكاّ أللاشػب ألل(101) فلل  دلأنف ءلاال اـل
 ػػػ ؿلاافد ثػػػألل  ابر ػػػدلكسػػػ يؿلا تّللكدكرىػػػ لاايػػػ ـل ػػػيلتكا ػػػؿلاا شػػػ ر دلااتل رّ ػػػألل ػػػدلبل ػػػي لك ػػػدلف  ييػػػ  لفبػػػرال

لفدتلفل لتن  أللااتل رةلاادكاّ أل.كس لل  دلاا س   تلكااز ف لاةت رتلا تركنّ ألكاا كاقدلاإللا تركنياإل

ل إبراـلفقػػػكدلبػػػ ةتلػػػؼلأنفػػػ ءلاالػػػ اـلل ػػػيكأ ػػػف بلاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػأللاالد ػػػدل ػػػفلااشػػػر  تلااتل رّ ػػػأللكتقػػػـك
contra d'hébergement))كب افرنسّ ألللHosting contract))لاست   أل

لا ست ػ  ألل تدملةػد  دلأفدل ػزكّل ل(102)
لذاؾلل.(103)اإلا تركنّ أللأكلإفدللشر  تلاست   أللاا كاقد ف ػكؿلفلػ ل سػ فأللا ترا ػّ ألل ػيلااف ػ ءلبيػدؼلااك تـّ

 ػػدلف  ييػػـلكااف ػػكؿلفلػػ لسػػ لأللتل رّ ػػألللالتكا ػػؿاسػػتةدا ي للبف ػػُثل ػػتـّلكل ق بػػؿل بلػػغل ػػ ايلدكرم للا تركنػػياإل
لفل لاا ستكللاادكاي ل فلة ؿلكس لأللسر لأللكب قؿلت لفألل فلااكس يؿلااتقل دّ أل.ل

كقػدل.لك كؿلاال ػ ءلإا يػ لاتسي ؿلترضبلااشر  تلب اف كؿلفل ل كاقدلتف ؿلاس ي لأكلف  تي لااتل رّ أل كل
لا سػـلقػدلسػبؽلفلػزهل ػػفلل ف لػ ُل  تنشػ لنزافػ تلفػكؿل ل ّ ػأللاسػـلاا كقػد لكا ػػفللق باػؿلأشػة صأ ػف بلاافقػكؽلبػ ف 

لؾلب ل ّ تولال كقدل كنولارسبؽل يلااتسل ؿ.  فبلاا كقدل ت سّل

ار ثػػرلشػػ كف نل ػػفلىػػيلل  ػػ تلتل رّ ػػأللإا تركنّ ػػألل ط بقػػأللأكل شػػ بيأللا كاقػػدلأسػػ  ءلتسػػل ؿللظػػ ىرةللتبػػرتكل
لكلاا كاقػدلا سػػتف دةل ػفلشػيرةلاال  ػػ تلااتل رّ ػأل لاػػذاؾل سػلّلاان ف ػأللاال لّ ػأل لك تلّلػػ لذاػؾل ػيلفػػّدةل ػكرل تبليػػ ل

ل(اا طلػبلااثػ ني)التلر ؼلفل ل كرلااتن زعلب فلأسػ  ءلاا كاقػدلكاال  ػ تلااتل رّ ػأل لكل(اا طلبلاركؿ)سنةّ صل
لارةرل.لاا ن فّ أللكااتل رّ أللالبفثل يلااتن زعلب فلأس  ءلاا كاقدلكفقكؽلاا ل ّ أل

                                                           
(101  (  

See, Charlotte Waelde, International Private Law, Consumers and the Net. A confusing maze or a smooth 

*.*,*path towards a Single European Market?, The New Legal Framework for E-Commerce in Europe, Hart 

*..**Publishing, 2005,p.1.  
(102)

 See, Kari Anne Lang-Ree, Some comments on the relationships between trademark law and Domain names  

***..within the. No Domain, Op cit, p.1.  
 ػػؿلب اشػػب أللفلػػ لااػػػدكاـ لتلاػػدللااةػػػ دـلااةػػ صلبيػػ لاا تّل لتةػػز فلااتطب قػػ تلكااسػػلّ لىػػيلشػػػر  تلتتػػكاّللتلر ػػؼلبشػػر  تلاست ػػ  أللاا كاقػػدل((103
لبإ ػػدادلف  ييػػ لب اكسػػ يؿلااتقل ػػي لا ػػؿّل ػػ فلاا سػػ فأللااتػػيلتة ّل*** دارتيػػنيـل ػػفلااك ػػكؿلااتػػيلت ّ ػػلنّ ػػأل كقػػد لكتقػػـك ذاػػؾلل .لك ػػتـّلإاػػ ل ػػكاقليـلكاَّ
لبتلففلطر ؽ*** ل:.لرالدلبيذالاا لن ّتف ؽ  صل س فأللاولفسبلا ةإبراـلفقدل دل ف بلاا كقدلبف ُثلتلتـز

***Dr.Philippe Gillièron, La responsabilité des fournisseurs d‟accès et d‟hébergement, publié sur le site: 

***<http://www.gillieronavocat.ch/media-27.pdf> (last visited: 29June 2013.05 :10am). 

 ل للّػػأللاا نػػػ رة لردفآؿلب ػػػت لارل)دراسػػػأللتفل لّ ػػألل ق رنػػػأل(.لل  لػػأللاإلنترنػػت يلةػػػد  تلكرالػػدلأ  ػػ ن ل ػػػرحلأف ػػدلق سػػػـ لاانظػػ ـلااقػػػ نكنيلا قػػدّل.***
ل.328-327صل 2007 ل(9) لاالدد(13)داا للّل***.

http://www.gillieronavocat.ch/media-27.pdf
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 المطمب األول

 والعالمات التجارّية لكترونّيةاإل  نازع بين أسماء المواقعالت
لظػػ ىرةلاسػػتةداـلاال  ػػ تلااتل رّ ػػألل  سػػ  ءل كاقػػدل  نتشػػرةلبشػػ ؿل ب ػػر لنت لػػأللرى ّ ػػأللاال  ػػ تللإا تركنّ ػػألإف 
بػ فلل ةلطػكفاا ث ر فللللؿالىذالكلل.  فل فلاا ستيل  فااتل رّ أللكشيرتي  لك كني لف  ؿل يـل يللذبلأ برلفددل ُل

ظ ىرةلا فتػداءلفل يػ لفبػرلتسػل ؿلكاسػتةداـللأ   نلإا لازد  دلأد لكلل ا تركنّ ألس  ءلاا كاقدلاإلاال   تلااتل رّ أللكأ
لبي .لقألل فلفددلاا ن زف تلكااق    لاا تللّلزادال   ل لا تركنّ ألقدلاإلااا كل

لاابفػػثل ػػيل(اافػػرعلاركؿااتل رّ ػػألل)إلا تركنػػيلكاال  ػػأللاات   ػػزلبػػ فلاسػػـلاا كقػػدلابدا ػػألل ػػفلد لك لُبػػ ـ   لك ػػفلثػػ
ل.(اافرعلااث ني)ل يلا فتداءلفل لاال   تلااتل رّ أللا تركنّ ألاا كاقدلاإللأس  ءلليسل لؿل ُلبالبلألل فلق لت لارس ا بلاا ُل

 الفرع األول

 والعالمة التجارّية لكترون التمييز بين اسم الموقع اإل 

فػفلل ةتلػؼلا تركنػياإلاسػـلاا كقػدللف للأإ  ل ث رانل ػفلاال  ػأللااتل رّ ػأل للااتل رماسـلاا كقدلاإلا تركنيل قتربل
لرةلا ػؿّلكلااف   ػأللاا قػرّلؿلأشػركطلااتسػل لف ػثُلكل ػفلااكظ فػأللألف ػثُلسػكاءل ػفلفد ػدة لألل يلنػكافيلاال  أللااتل ر ّل

ل.ا تركنيكاسـلاا كقدلاإللألنق طلااتش بولكا ةت ؼلب فلاال   تلااتل ر ّلل    ل لي ني   لكسنتن كؿل

 أواًل  أوجه التشابه بين اسم الموقع والعالمة التجارّية

كالدـلكقكعلةلطل يلأذىػ فلاا سػتيل  فلبػ فلااةػد  تلكااسػلدلل ب فلااب  يدلالت   زتلاال   تلااتل رّ أللدالكل ل
ػػ لااغػػرضت  ثلػػألاا ُل  ػػيلل كتفد ػػدل   نيػػل ا تركنػػياإلقػػدلاسػػيكاأللااك ػػكؿلإاػػ لاا كلليػػكقػػدل ا ػػفلإ لػػ دلأسػػ  ءلاا كلل لأ  

لا تركنّ ػألففلف   تيـلااتل رّ ػأللكأسػ  ءل ػكاقليـلاإلل تفّدثكفلاا ث رل فلاان س"لذاؾل إف للرضـ.لكل(104)اإلنترنتشب ألل
لةلنكافي لكىي:كلكدلتش بولب ني  ل يلفدّلبسببلل (105)"ا ستلكافدةل يي لك لبلاافذرلي لكافدةفل لأن ل

لاا سػػتكللااثػػ نكمل ػػيللة ّ ػػألدرلػػألل ب ػػرة لال ػػفلاال  ػػأللااتل رّ ػػألااتلػػ رمللا تركنػػياإللاسػػـلاا كقػػد قتػػربل .1 كأف 
اال يػدةلالشػر أللىػكل ػيل ث ػرل ػفلارف ػ فلُ طػ بؽلأكل شػ بولالل  ػأللااتل رّ ػألللااتلػ رملا تركنياسـلاا كقدلاإل
كسػ لأللاا شػركعلا قت ػ دملات   ػزللإذلتلػدّلل تػرتبطلاال  ػأللااتل رّ ػأللب ا سػتيلؾكلل.فلػ لااشػب ألل  فبأللاا كقد
  ا شػركعلا قت ػ دمل سػل لإاػ للػذبلاال ػ ءلإاػ لىػ ل ػفل نتلػ تلاا شػركف تلاا شػ بيأل.ل نتل تولففلض رل

                                                           
ل.264 ل رلدلس بؽ لص"اإلنترنتاا ن زف تلفكؿلاال   تلااتل رّ أللكأس  ءل كاقدل"فلكاف ل ف دلاا لن  لرا يللرالدلبيذال(104)

(105(
 "People frequently talk about their trademarks and domain names as if they are interchangeable. Be 

*.**careful; they‟re not!". See, John W.Boger, ESq. Heslin Rothenberg Farley & Mesiti P.C. Trademark VS. 

**.*Domain names, part 1: there is a big difference, Op cit, P.36. 
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  تفػػيللإذل (Advertising)لفػػفلطر ػػؽلاادف  ػػأللكاإلفػػ فلتقتػػرفلاال  ػػألل ػػيلذىػػفلاا سػػتيلؾلفتّػػ  نتل تػػول
 .لل(106)ك  ؼلااشيءلاا ب د  حلأكلذ رلأاا ب دلدكفلف لأللإل ل تلّ فلفّت ذ رلاال  أللباا ستيلؾل

ل.اال لػيل ػدللارتب طيػ لب ا سػتيلؾلأثبػتلااكاقػدل قػدل ااتل رّ أللا تركنّ ألاإل ذاؾلار رلب انسبأللرس  ءلاا كاقدلكل
ل كقػػػػداااسػػػػـلل رسػػػػخلا ػػػػيل كاادف  ػػػػأللال كقػػػػدلفػػػػ فاإللااتل رّ ػػػػأللإاػػػػ لا تركنّ ػػػػأل سػػػػل لأ ػػػػف بلاا كاقػػػػدلاإلكل

ل نشػػػػ طوبؼللػػػػر ل ُللفتّػػػػ بػػػػذ رلاسػػػػـلاا كقػػػػدللىػػػػذالارة ػػػػر   تفػػػػيلل اا سػػػػتيلؾل ػػػػيلذىػػػػفااتلػػػػ رمللاإلا تركنػػػػي
ل.توك دلل  داق ّلل  ا نتل تلااتيل ب لي بكل

ل ؿّلت .2   ى ػ لات   ػزللبػدكرلاات   ػزلكااتفد ػد لك يػدؼلااتل رملا تركنياا كقدلاإللاسـ فلاال  أللااتل رّ أللكللقـك
  ث رانل ػ لت ػكفلكظ فػأللاسػـلاا كقػدلل ل فدثلةلطل يلأذى فلاا ستيل  ف.لفّت اا ش ر دلااتل رّ أللففلبل ي ل

ؿلباػػ ػفلق للا تركنػػياإلتفد ػػدانلفنػد  ل  ػػكفلاايػدؼل ػػفلاسػتةداـلاسػػـلاا كقػدلكل لط بقػأللاكظ فػأللاال  ػػأللااتل رّ ػأل ُل
كاػػ سل سػػتةدا ول لنػػكافل ػػفلاا نتلػػ تلكااةػػد  تلاا   ثلػػأل للكةد  تػػولفػػفلض رىػػ لت   ػػزل نتل تػػوىػػكلل  ا ػػو
 .107)) فسبلاإلنترنتفل ل

ق بلػػػػأللكلل (108)تػػػػألىػػػػيلف   ػػػػألل ؤقّللا تركنػػػػي ػػػػفلاال  ػػػػأللااتل رّ ػػػػأللكاالنػػػػكافلااتلػػػػ رملاإللااف   ػػػػأللاا قػػػػّررةلا ػػػػؿّل .3
  ػكفلقػ ب نلالتلد ػدل ػّراتللتسل ؿلاال  ػأللااتل رّ ػأللف لل لأفل(TRIPS)لأّ دتلاتف قّ أللتر بسلكقدل.(109)تلد دال

لبػ إللراءاتلااق نكللض رل فدكدةلط ا  لأف ل  ػذاؾلار ػرل.ل(110)اا ز ػأللال ف  ظػأللفل يػ لنّ ػأل  فبلاال  ألل قـك
لق بػػؿلااف ػػكؿلفلػػ لاا سػػ فأللا  ترا ػػّ أل ُلدكرملبشػػ ؿلد ػػدل بلػػغلل ػػتـّللف ػػثُلل إا تركنػػيسػػـل كقػػدل لب انسػػبأل

(Domain name)لدك  فااذملس ف ؿلاسـلاال أللال كقدة ّلاا ُل
ل.(111)

                                                           
ل ػػػن فّ ألللل– لاا ل ّ ػػػأللاا ػػػن فّ أللكااتل رّ ػػػألل)بػػػراءاتلا ةتػػػراعلارسػػػ رلرالػػػدلبيػػػذالاا لنػػػ لد.ل ػػػ حلز ػػػفلااػػػد فل(106) ل-ن ػػػ ذجل ػػػن فّ ألللل-رسػػػـك
.لكرالػػػدلأ  ػػػ نلفز ػػػزلاال  لػػػي ل255 لص2000 ل1النشػػػرلكااتكز ػػػد لف ػػػ ف لطلااب  نػػػ تلااتل رّ ػػػأل(ل  تبػػػأللدارلااثق  ػػػألل-اال  ػػػ تلااتل رّ ػػػألل*.**
ل.87 لص2000 ف لق  أللالنشرلكااتكز د لف ّلق نكفلااتل رم ل  تبأللدارلااثاالااكل زل ي*.**
ك ػػّدةلف   ػػأللاال  ػػ تلل.84ااتل رّ ػػألل"دراسػػألل ق رنػػأل" ل رلػػدلسػػ بؽ لصلألرانبػػك لااتنظػػ ـلااقػػ نكنيلالل  ػػبلضّسػػ فرالػػدلبيػػذالاا لنػػ  لد.لفػػدن فلل((107
قػػػ نكفلف   ػػػأللاال  ػػػ تلااف رقػػػأللكاا ؤّشػػػراتلل/ل ػػػف32اا ػػػ ّدةل/ل(لسػػػنكاتلق بلػػػأللالتلد ػػػد.لكرالػػػدلأ  ػػػ ن 10ااتل رّ ػػػألل ػػػيلااقػػػ نكفلااسػػػكرملىػػػيل)..**
لكاان  ذج..** ل.2007( ل8رقـ)لاا ن فّ أللااسكرملاالغرا ّ أللكاارسـك

لاافػػؽّلل(108) لك ػػنيـللؿ للػػدـلتلد ػػدى لسػػ ؤّدملإاػػ لشػػطبلاال  ػػألل ػػفلااّسػػ ل تكل ؤقّػػفلػػ ل ل ّ ػػأللاال  ػػ تلااتل رّ ػػأللىػػلذىػػبلااػػبلضلإاػػ لااقػػكؿلبػػ ف 
فلػ ل ل ّ ػألللأّفلاافػؽّلك ػفلار  ػؿلااقػكؿلل.التلد دل ػّراتلض ػرل نتيّ ػألرّني لق بلأللل فل ل ل ّ أللاال  أللااتل رّ أللىكلدايـلاافؽّللذىبلإا لأفّلل ف*.**
للل.339 لص رلدلس بؽد.ل  حلز فلااّد فلارس ر لاا ل ّ أللاا ن فّ أللكااتل رّ أل لل ق بؿلالدكاـ.لرالدلبيذالاا لن لاال  أللااتل رّ أللىكلفؽّل*.**
ل.94ااتل رّ ألل"دراسألل ق رنأل" ل رلدلس بؽ لصلألرانبك لااتنظ ـلااق نكنيلالل  بلضّس فرالدلبيذالاا لن  لد.لفدن فلل((109
ل.1995تر بسلااّدكاّ أللاّتف قّ ألل فلل/18اا  ّدةل/رالد لل(110)
ـ لت   ػؼلفقػػدلاست ػ  أللاا كاقػػدلاإلل(111) لتقػد ـلةد ػػأللا ست ػ  أللىػػيلب ث بػأللتػػ ل رلالػزءل ػػفلاا سػػ فأللفلػػ لأن ػولفقػػدلإ لػ ر لف ػػُثللا تركنّ ػألكقػدلتػػ إف 
كىػػكل)اا سػػػػت لر(ل ق بػػؿل بلػػغلدكرمل د لػػول ػػ فبللا تركنػػيدلا ست ػػ  أللااػػذملىػػكل)اا ػػؤّلر(لا ػػ فبلاا كقػػدلاإلفلػػ لااشػػب أللاا  لك ػػأللا تليّػػ***.
.لرالػدلبيػذالاا لنػ  لد.لأسػ  أللأبػكلاافسػفلإا تركنػي  ػفلأفلُنطلػؽلفل ػولفقػدلإ لػ رل فػؿلتلػ رملدلا ست ػ  ألل)بػدؿلاإل لػ ر(.لك ُلاا كقدل تليّل***.
ل.60-55ص ل2002ل نّ أل ل  ر لدارلاا تبلااق نكلاإلنترنت ل ىد لااتل قدلفبرل***.
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 ثانيًا  أوجه االختالف بين اسم الموقع والعالمة التجارّية

افتب رى ػػ ل ػػفل لأن ػػول ل   لإكاال  ػػأللااتل رّ ػػأل للا تركنػػيبػػ ارضـل ػػفلكلػػكدلتشػػ بولبػػ فلاسػػـلاا كقػػدلااتلػػ رملاإل
لاإلنترنػػتب ألل سػػتةدـلالك ػػكؿلإاػػ لشػػلا تركنػػي لك ل   ػػفلأفلتف  ي ػػ لااقكافػػدلذاتيػػ .ل  سػػـلاا كقػػدلاإلشػػ ي نلكافػػدانل

للل.(112)(hosting provider)لدلاست   أللاا كقدااذمل لكدلا تليّلكللserver computer))لفبرلااف سكبلااة دـ

  ثلػأللايػ  لكىػيلأىػـلااكسػ يؿلففلض رى ل ػفلاا نتلػ تلاا ُلل نتل تولت   زاةذى لاات لرل تّل اال  أللااتل رّ أللأ   ل
 د لػولابػذؿلأق ػ لليػكدهلاتفسػ فل سػتكلللار ػرلااػذمل أ ن  لكلدتلاا ستيلؾل فلااتلر ؼلفل لسللتولفااتيلت  ّل

بػذاؾلكلل.(113) ػيل  ػدافلاا ن  سػألف  تػولفػفلض رىػ ل ػفلاال  ػ تللات   زا نت جلكتةف ضلاات  ا ؼلقدرلاإل   ف ل
ليلفّدةلنق طلسنبّ فلأى ي : ااتل رّ أللففلاال   تلااتل رمللا تركنياسـلاا كقدلاإللن فظلاةت ؼ

 الهدفمن حيث  . 1

  ػبملىنػ ؾلفػددل لف ػرلاػول ػفلاا نتلػ تلااتػيلتت  ثػؿل  لرّ أللنت لأللالتطّكرلااتل رمكلدتلاال   تلااتل 
زلّ ػب سػتةداـلف  ػ تلت لض رىػ  نتلػ تيـلفػفللفلػ لت   ػز رلااتلّلل ل ؿل.(114) يلكلولا نت جلكاا تةلفألل  يلاانكع
لأثبػتىػكلااػذملاال لػيللكااكاقػد لااك كؿلإا لاا كاقػدلكلدتلاتسي ؿ اإلا تركنّ أللس  ءلاا كاقدل لأأ  ل ل(115) نتل تيـ
للل. يلاات   زلب فلاا ش ر دلااتل رّ أللاا ةتلفألااتل رّ ألللأس  ءلاا كاقدلأى ّ أل

ػػ   ةبرنػػ لأ ػػفلنلثػػرللا تركنػػي لاسػػـلاا كقػػدلاإل ال  ػػأللااتل رّ ػػأللتةبرنػػ ل ػػفلىػػكل نػػتالااب ػػ يدلأكلااةػػد  ت لأ  
سػػتةدـلبشػػ ؿلأس سػػيلات   ػػزلاا نتلػػ تلفػػفلض رىػػ ل ػػفلاا نتلػػ تلاا   ثلػػألل.لكاال  ػػأللااتل رّ ػػأللتُل(116)فلػػ لاا كقػػد

ل.لل(117)ستةدـلات   زلاا شركعلنفسول لاا نتل تاسـلاا كقدل ُلل يلف فلأف لل اي 

 . من حيث التكوين2

طب لػأللتظيػرل ؿلد ػالاال  ػأللااتل رّ ػأللأكل ػفلةػ لأف  ؿل  فبلاا كقدا تركنيلااتل رملاإل ل سلاالنكافل
ل  ػفلأفل ت ػّكفلاسػـلاا كقػدلإ  ل.لك يلل  دلارفػكاؿل ل ُل(118)ااةد  تلااتيلُ قّد ي  ل ػفلأفػرؼلكأرقػ ـ ل ػيلفػ فلأف 

                                                           
 (.fournisseur d'hébergement)ق بلولب افرنسّ أللك ل((112
ل–ااشػػر  تلااتل رّ ػػأللل–سػػأللااتل رّ ػػأللاا ؤسّلل–ااتّلػػ رلل–د.ل  ػػطف ل  ػػ ؿلطػػو لأس سػػّ  تلااقػػ نكفلااتلػػ رم لدراسػػألل ق رنػػألل)ارف ػػ ؿلااتل رّ ػػأللل(113)
ل.651اا ل ّ أللاا ن فّ أل( ل رلدلس بؽ لص***.
ل  ػػر لسػػ ندرّ أل دارلااف ػػرلاالػػ  لي لاإلرالػػدلبيػػذالاا لنػػ  ل  ػػدكحل ف ػػدلاالنب يػػي ل ن ػػرل ف ػػدلاالنب يػػي لاال  ػػ تلكارسػػ  ءلااتل رّ ػػأل لل((114

ل.3 لص2000***ز
 ل2012 ل1طلابنػػػػ ف ل–قكقّ ػػػػأل لب ػػػػركتلالل  ػػػػ تلااتل رّ ػػػػأل ل نشػػػػكراتلاافلبػػػػيلاافلنّ ػػػػألرالػػػػدلبيػػػػذالاا لنػػػػ  لأ.لف ػػػػ دملزكب ػػػػر لااف   ػػػػأللااق نكلل(115)
ل.21ص***

(116)
 Hasan A. Deveci, Domain Names: Has Trade Mark Law Strayed From Its Path? International..Journal of 

***.Law and Information Technology,لOp cit, p.205. 
 بػ رؾ لاال  ػ تلااتل رّ ػأللكطػرؽلف   تيػ لك ػؽلااقػكان فلاان  ػذةل ػيل لسػط ف لأطركفػألل قّد ػأللان ػؿل ااف  ػد فبػد أف ػد  ف ػكداا لن  للرالدلبيذال((117
ل.21 لص2006ن بلس ل لسط فل   نّ ألااكط اانل ح ل  لأل اادراس تلاالل    درلأللاا  لست رل يلااق نكفلااة ص ل لّ أل*.**
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لكن ػػ ذجللكأل(symbols)كر ػػكزلل(phrases) أكلفبػػ راتلwords))  ػػفلأفلت ػػكفل ل ػػ تلاال  ػػ تلااتل رّ ػػألل ُل رسػػـك
(designs)لأكلتر  بػػػػػ تلcombinations))

  ػػػػػفلك ػػػػػدلاال  ػػػػػأللااتل رّ ػػػػػأللفلػػػػػ لشػػػػػ ؿلد غػػػػػأللأكلرسػػػػػـلك ُلل119).)
(numbers)لأفلت ػػػػكفلفبػػػػ رةلفػػػػفلأرقػػػػ ـل قػػػػطل   ػػػػفل  ػػػػ ل (120)بػػػػ رز

كىػػػػذالض ػػػػرل   ػػػػفلب انسػػػػبأللرسػػػػ  ءلل (121)
للل.(122)اا كاقد

اال  ػأللااتل رّ ػأللب الغػأللاالربّ ػأللإذاللكف فػيلسػكر أللت ػ لفسػبلااقكافػدلااق نكنّ ػألبكاال  ػأللااتل رّ ػأللت ػكفلاغتيػ ل
تػػػداكاي لداةػػػؿلسػػػكر أل لك سػػػ ملأفلتت ػػػّكفلاال  ػػػأللااتل رّ ػػػألل ػػػفلأفػػػرؼلل  نػػػتلاا نتلػػػ تلذاتل نشػػػ لكطنػػػيلكسػػػ تـّل

ػػ لأسػػ  ءلاا كاقػػدل(123)ارلنبػػيلألنبّ ػػأللإذال  نػػتلُ لػػد ةلالت ػػد ر لأكل  نػػتلاال  ػػألل ػػرّةصلبيػػ ل ػػفلق باػػؿل  ا يػػ  .لأ  
لأن ػػولأ ػػبملب إل  ػػ فلتسػػل ؿل كاقػػدلبػػ فرؼلاإلا تركنّ ػػألل   نػػتل ػػيلاابدا ػػأللف ػػرانلتت ػػّكفل ػػفلفػػركؼل ت نّ ػػأل لإ  ل

ل.(124)فربّ أل

لفل ػ ءلذىػبلقػدكل ل(125)اا كا قػأللأةػذلبلػدل لرك ػأللاشة ػّ ألل ػكرةلفػفلفب رةلت كفلأفلااتل رّ أللالل  أللُ   ف
لاا ػكرةلشػ رتلااتػيلب اسػللأللذىنػول يلارتبطتلااتيلاا كرةلت ث رلتفتلشلكرّ  نلل ل ن رؼلاا ستيلؾلأف للإا لاانفس
ل ػػػفنػػػرللأن ػػػولكا ػػػفلل .لك ل   ػػػفلأفل  ػػػكفلاسػػػـلاا كقػػػدلفبػػػ رةلفػػػفل ػػػكرة(126)ال شػػػ ى رل  نػػػتلإذالكة ّ ػػػأللإا يػػػ  
ل.اا ستيل  فل فل   فلفددلأ برللذبلبيدؼلاإلا تركني لاا كقدل فف تلإفدلل يلاا كرةلاستةداـلاا   ف

                                                                                                                                                                                     
(118)

 Kari Anne Lang-Ree, Some comments on the relationships between trademark law and Domain names 

****within the. No Domain, Op cit, p.1. 
 :See, John W.Boger, ESq. Heslin Rothenberg Farley & Mesiti P.C. Trademark VS. Domain names, part 1ل(119)

***>there is a big difference, Op cit, p36. 
ل–اا ؤسسػػػأللااتل رّ ػػػأللل–ااتّلػػػ رلل–د.ل  ػػطف ل  ػػػ ؿلطػػػو لأس سػػّ  تلااقػػػ نكفلااتلػػػ رم لدراسػػألل ق رنػػػألل)ارف ػػػ ؿلااتل رّ ػػألللبيػػػذالاا لنػػػ  لرالػػدل((120
ل.656اا ل ّ أللاا ن فّ أل( ل رلدلس بؽ لصل–ااشر  تلااتل رّ ألل***
ل.288 لص1996ل 2  ر لطلة ااق ىرللاا ل ّ أللاا ن فّ أل لدارلااني أللاالربّ أل رالدلبيذالاا لن  لد.لس  فأللقل كبي لل((121
ل(لك ل   فل)&(لك لفّت لإش رةلا    ؿل)@(.–) لكُ   فلأفل تةّلؿلا سـلنقطألل).(لأكل ل   فلتسل ؿلاسـل كقدل فلأرق ـلب فردى ل((122
ل.2007ل( 8رقـل)لااسكرماا ن فّ ألل كاان  ذج االغرا ّ أللكاارسـك ااف رقأللكاا ؤّشرات اال   ت ق نكفلف   أل فل/ل6ةل/اا  دّلل رالدل((123
سػتةدـلسػتةدـلبػنفسلااطر قػأللااتػيلتُلتُل أل لبف ػثُلكا ػفل  تكبػأللب الغػأللاالربّ ػ (Domain names) اإلنترنػتاانط قػ تلاالربّ ػأل:لىػيلفنػ ك فل كاقػدلل((124
فلػ ل  ػيلت ػفملاا كاقػدلكااك ػكؿلإا يػ  لكىػيلتلت ػدلتسػتةدـل  يػ لأسػ  ءلاانط قػ تلكة ك ػ نل ألل يل ةتلؼلااتطب ق تلااتػيبي لاالن ك فلااف ا ّل*.**
 ـة د  تلاانط ق تلااذمل لتقبؿلااة د  تلض ػرهلب ن ػ ل بقػ لاسػ   رةلبس طأللتت ّثؿل يلأفل  كفل سـلاانط ؽلاالربيلتر  زل ق بؿلاولُ ةز فل ي**.*
اا ق بػػؿلاػولبشػػ ؿلض ػػرللأللااتفك ػػؿلبػ فلاسػػـلاانطػ ؽلاالربػػيلكااتر  ػزكتػػتـّلف لّ ػ اغػأللأةػػرل.لأللأكلأمّلب الربّ ػػلاانطػ ؽل ػػيلكاليػأللاا سػػتةدـل  تكبػ نل***.

للد ػدانلت   ػ ن لبػؿّللااتقنػيلاػ سلفػّ نللكىػذالاافػؿّل ال ستةدـلكدكفلااف لأللإا لتر  بلبرا الة ّ أللأكلتغ  ػراتلفلػ لة د ػ تلاانط قػ ت   فسكس****
كااتطك رّ ػألللنّ ػألااتق بب ابفػثل ػيلاالكانػلنّ ػألكاا للاإلنترنػت ػألل يندسػيلكىػيل نظّل (IETF)  ػفلقبػؿ ةلطك لػأل كلػكدلك طػركحل نػذل ػدّللإّنػولفػؿّل****
ل كقدلاانط ق تلاالربّ أل ل رلدلس بؽ.رالدل .نترنتاإل****

(ل  تبػػأللدارلنّ ػػأل  ػػلف تلق نكلل–اتف قّ ػػ تلدكاّ ػػأللل–أف ػػ ـلق ػػ يّ أللل–)تشػػر ل تللرالػػدلبيػػذالاا لنػػ  لربػػ لطػػ ىرلقل ػػكبي لفقػػكؽلاا ل  ػػأللااف رّ ػػألل(125)
.لك لتبػػرلاسػػتةداـل ػػكرةلإنسػػ فلدكفل كا قتػػول ػػيلاإلف نػػ تلااتل رّ ػػأللأ ػػرلض ػػرل شػػركعل124ص ل1998 ل1النشػػرلكااتكز ػػد لفّ ػػ ف لطااثق  ػػألل*.**
ا ةتػراعلتسػل ؿلبػراءاتلك ل قبلفل و لكقدللرللتس ؤؿلفكؿل كرلارشة صلااتػ ر ة فل ثػؿل" ل ػكلبػ تره"لك"ار  ػرةلد  نػ " لكقػدلر ػضل  تػبل*.**

لكلػولار  ػرةلد  نػ ل لػؾلاللػ اـ.لرالػدللر ػدةلااػرأم لفّ ػ فللااتل رّ ألل يلبر ط ن  لتسػل ؿلكاال   ت**.* "كلػولار  ػرةلد  نػ "ل ل  ػأللتل رّ ػأللبفّلػأللأف 
ل.48 لص5/7/1997بت ر خللاالددلاا  درلردف.ارل-***
ل.63 لص2002سكر أل لل–بلأللاالد دة لد شؽلكااتل رّ أل لاا طلرالدلبيذالاا لن  لاا ف  يل كزملاطفي لشرحلق نكفلاا ل ّ أللاا ن فّ ألل((126
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 من حيث اكتساب الممكّية. 3

ػ لتيػ فلػ ل ل  ّلبسػ طأللقر نػألللكااتسػل ؿل ارسػبؽل تسبل ل ّ أللاال  أللااتل رّ أللب  سػتل  ؿتُل االنػكافل ل ّ ػألل لأ  
ؿ بق لكل لارسبؽلاإلا تركنيل ت تسبلب اتسل ؿ  لاػولكلػكدلفػؽّللشػةصلآةػراػـل ثبػتلل   ل  ا  نل سـلاا كقدلااُ سل 

لشةصلبفلزلاسـل كقدلك ل ستةد  قدل قل.اسـلاا كقد ل ّ ألللفل  ل ؤّثرلكا ستل  ؿل لو.ـك

ل لبة ؼلاسـلاا كقدلااذمل لُ   فلشطبولا لّردلأن ػول ل ػتـّلك فلااُ   فلشطبلف  أللتل رّ أللالدـلاستل  اي 
لشطبلف  أللتل رّ أللالدـلااتلد دل ث ن ل  ل   فلاشةصلآةرلتسػل ؿلنفػسلاال  ػأللااتل رّ ػأللإ  للكفندل.استل  او

ػ لاسػـلاا كقػدلل.(127)بلدل  يل ترةل لّ نأللتةتلؼلفسبلااق نكف لك يلسكر أللىػيلثػ ثلسػنكات  ل   ػفلشػطبول ػأ  
لب داءلا اتزا  ت ل  فبلاا كقدل قـك لاا ترتّبأللفل ول يلاالقد.لا  اّ ألالا لّردلفدـلا ستل  ؿلط ا  لأف 

 حيث شروط التسجيلمن . 4

ل يلفّدةلنق ط:ففلشركطلتسل ؿلأس  ءلاا كاقدلاإلا تركنّ أل للتل رّ ألاال تل  ااتسل ؿلتةتلؼلشركطل

زةلاا  ّ ػل(Nido)لت ػكفل بت ػرةل ثػؿلاال  ػألكأفلل (128)اغ رى لألض رل ش بيلاال  أللااتل رّ أللأفلت كف لبل .لأ
ف ل لكل(129)ؼاافل بلاا لّفػانكعل فل ل.ذاػؾلثاُبػتاللذادةلإقّلػاا ُلااتل رّ ػألل ػألل سػتكلبلشػطبلاال  ػأللتقل ػدلاال لاَّ

 ػدلاال  ػألل" ك ػ للؿلاال  ألل"ؾ. ك "سل لؿل ُلبالبكلكدلتقل دل فلق لل تلّلؽل فيلف ـلا ف  أللاانقضلاا  رّ أل
للل.(130) اتلك ضااف ـلبب إل   أللإا لل اال  ألرلااتقل دلكبإاغ ءلتسل ؿل ّل لق تلاا ف  أللبتكل ك "

ات   ػػػزلآ تلل ػػػدللMonotype))ف  ػػػألل ثػػػ ؿلذاػػػؾل لكلفلػػػ لك ػػػؼلاا نػػػتااال  ػػػألللتػػػدؿّلل لأفلك لػػػب
قػدلر  ػتل ػيل ل "  نػي"لبفالػاال  ػأللنػتال ػ فلت ػكفلفل ل  درلاا ل   ل ل لبلأفلتدؿّلل.(131)اافركؼ

                                                           
ـّل نفيػػػ لا ػػػ فبلاال  ػػػأللااتل رّ ػػػأللإلفط يػػػول ر ػػػأللإلفػػػ دةل شػػػركفولفتّػػػ ل ل ةسػػػرلااليػػػكدلااتػػػيلت ّبػػػل((127 دى ل ػػػيلااتػػػرك الالل  ػػػأللىػػػذهلاا ػػػّدةلتػػػ
ل.2007ل( 8رقـ)لاا ن فّ أللااسكرم كاان  ذج االغرا ّ أللكاارسـك راتااف رقأللكاا ؤشّل اال   ت /لق نكفلف   أل8ةل/رالدلاا  دّللل رّ أل.اات**.*

دلل  ػألل"شػ س".ل  لػر لكاا(SUN)   ال  ػأللل ػ ل  نػدل ػفلتسػل ؿلف  ػألل ط بقػأللالغ ػرل ػيلاا لنػ لكا ػفلتةتلػؼل ػفلف ػُثلاا ػكت ل ل كلػدل(128)
ل–دراسػػألل ق رنػألل)ارف ػػ ؿلااتل رّ ػػألللرالػدلبيػػذالاا لنػػ  لد.ل  ػطف ل  ػػ ؿلطػو لأس سػػّ  تلااقػػ نكفلااتلػ رم .لاال  ػػألل ل  نػدلتسػػل لي لترل ػأل****
 لكرالػػػدلأ  ػػػ ن لف ػػػ دملض اػػػبللل ف ػػػرل.654اا ل ّ ػػػأللاا ػػػن فّ أل( ل رلػػػدلسػػػ بؽ لصل–ااشػػػر  تلااتل رّ ػػػأللل–سػػػأللااتل رّ ػػػأللاا ؤسّلل–ااتّلػػػ رل****
ل.449ص ل2012 ل1ابن ف لطل- نشكراتلاافلبيلاافقكقّ أل لب ركتل ل ي لك   ن تلف   ي "  تلااتل رّ ألل"االرايـلااكاقلأللفلاال ****

رالػػػدلبيػػػذالاا لنػػػ  لااق  ػػػيلأنطػػػكافلاان شػػػؼ لل.ةػػػذلىػػػذالا بت ػػػ رلشػػػ  نل لّ نػػػ نلف لػػػأللرفل تّلاالدكفبػػػل ا بت ػػػ رل ػػػيلااتسػػػ  ألل لتبػػػرلكفػػػدهل    ػػػ نلل(129)
ل.134ص* 1999ابن ف ل*–اإلف ن تلكاال   تلااتل رّ أللب فلااق نكفلكا لتي د ل نشكراتلاافلبيلاافقكقّ أل لب ركتل****

 ػػذ كرةلاػػدل لد.لفسػػ ـلااػػد فلاا ػػغ ر لق ػػ   ل ةتػػ رةل ػػفلالتيػػ داتلاا فػػ  ـلاالربّ ػػألل ػػيل لػػ ؿلاال  ػػ ت لنػػدكةلااكا بػػكلدكفلاإلقل  ّ ػػألللق ػػّ ألاال(130)
 ي لاا نظ أللاال ا ّ أللال ل ّ ػأللااف رّ ػألل"ااكا بػك"لكاا ليػدلااػكطنيلال ل ّ ػأللاا ػن فّ ألل" رنسػ "لب اتلػ كفل ػدلااتل رّ أللكنظ ـل در د لتنظّلففلاال   تل*.**
 ل2004 ػػػػ نكفلاركؿلل(8-7) ء لاا كا ػػػػ ت لااػػػػدارلااب  ػػػػلااّتلػػػػ رةاا  تػػػػبلاا غربػػػػيلال ل ّ ػػػػأللاا ػػػػن فّ أللكااتل رّ ػػػػأللبرف  ػػػػأللكزارةلاا ػػػػن فأللكل*.**
ل.7ص*ز**

اا تة  ػػأللالق ػػ ةلكاا ػػّدف فللنّ ػػألرالػػدلبيػػذالاا لنػػ  لااسػػّ دلفسػػفلاابػػدراكم لق ػػ   ل ةتػػ رةل ػػيل لػػ ؿلاال  ػػ تلااتل رّ ػػأل لنػػدكةلااكا بػػكلااكطل(131)
ل(13-12) لااػػػ  ف ل ػػػػنل ء لااّتلػػػػ رةاا ػػػن فأللكل ػػػأللاال ا ّ ػػػػأللال ل ّ ػػػأللااف رّ ػػػػألل)ااكا بػػػك(لب اتلػػػ كفل ػػػػدلكزارةلاالػػػ ّ  فلكاا فػػػ   ف لتنّظ يػػػػ لاا نظّل***
ل.5 لص2004ت كزل***
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ػػ لاسػػـلل.(132)الد اػػأللفلػػ لاا لػػّداتلاا يرب يّ ػػألل(La regulation automatique) رنسػػ لتسػػل ؿلف  ػػألل أ  
ل.ااتسل ؿلكااف كؿلفل لاا كقدل تـّللفّت ل اةت ؼلكاكلبفرؼلكافدكلكدللاا كقدلاإلا تركنيل   في

ل (133)كاآلدابلاال ّ ػػأللنظػػ ـلاالػػ ـالل شػػركفأل لأّملض ػػرل ة افػػأللشػػترطلاتسػػل ؿلاال  ػػأللااتل رّ ػػأللأفلت ػػكف ُل .بل
لنّ ػػأل ّ أللكاار ػػكزلذاتلاا ػػبغأللااد كااػػد غ تلاارسػػللنبّ ػػألأكلارلنّ ػػألااكطلل ّ ػػألااشػػل راتلااةػػ ذلاتّلل ػػ ل لػػكز
اسػػتةدا ي لأفل فػػدثلابسػػ نلأّ ػػ نل ػػ فل   ػػ ل تلّلػػؽل ػػفلشػػ فلارسػػ  ءلاالغرا ّ ػػأللإذال ػػ فلكلل (134)...ااخاابفتػػأل

 .(136)اال يكر فلش نولت ل ؿلل  لاال  أللفتت  ّللأفل  لبلكل ل(135)ب  درلاا نتل تلأكلأ لي 

ك لكلػكدلل (137)ت كفلاال  أللفب رةلففلتس   تلأكل كرانل   فأللك ن   ػأللاألةػ ؽلكاآلدابلك ل لكزلأف
ااف ػػكؿلفلػػ لاسػػـلاا كقػػد.لل ػػيل لطػػيلاافػػؽّلل نل كنػػول ت فػػلد لػػر ل ؿلىػػذالااشػػرطلفنػػدلتسػػل ؿلاا كاقػػد لا ثػػ
لسل ؿل ثؿلىذهلارس  ء.اا كاقدلكر ضلتكلكدلرق بأللس بقأللفل لف لّ أللتسل ؿلأس  ءل فللد لبُلل اذاؾلكل

 نطاق الحماية . من حيث  5

  ال  ػػأللااتل رّ ػأللت ػػكفلل ا تركنػياا كقػػدلاإللاسػـ ػػفلاال  ػأللااتل رّ ػػأللكلل ةتلػؼلنطػػ ؽلااف   ػأللاا  نكفػػأللا ػؿّل
لاا لػ ؿلااػكطني ػ فلسػكاءلأ ػ فلااػذمللفلػ لةػ ؼلاسػـلاا كقػدل.لإذال  فلتسػل لي لدكاّ ػ نلإ  ل لقل ـلااكافد  فلاإل

 .(138)ؿل  ول ل  فلاا ل ؿلااذملسُل يلل دلأنف ءلاال اـلت حلتسل لول  بملض رل ُللد لر لولب إن للل اي أـلاا ل ؿلاا

ىػذهلدف لكتُػ ل فلتسػل لي لةر ف ندلاآلل  كفلاايدؼل فلتسل ؿلاال  أللااتل رّ أللقدل أن وك فلاالد رلب اذ رل
اشػػػترطلل قػػػدل بيػػػ لكااقػػػ نكفلااسػػػكرملاػػػـل لتػػػدّلل Defensive Marks))أكلااد  فّ ػػػألللب ال  ػػػ تلاا  نلػػػألاال  ػػػ تل

ؿلأ ػف بلاال  ػ تلباػ سػتةدا ي ل ػفلق لسػ ملبكا ػفلل (139)سػنكاتلاات ا ػأللالتسػل ؿلة ػساااستل  ؿلاال  ػأللةػ ؿل

                                                           
  بػػسلاػػـلال(Silikina)ا  بػػسلاػػـلت ػػندل ػػيل رنسػػ  لكل(Baby France)لملإاػػ لاات ػػل ؿل ثػػؿ: لػػكزلأ  ػػ نلتسػػل ؿلف  ػػأللتل رّ ػػأللتػػؤدّل لل(132)
 ػػػفلاافر ػػر.لرالػػػدلبيػػذالاا لنػػػ  لد.ل لقػػػكبل كسػػؼل ػػػرةكه لاانظػػ ـلااقػػػ نكنيلالل  ػػػ تلااتل رّ ػػألل"دراسػػػألل ق رنػػأل" ل طبكفػػػ تلل  لػػػألل*ت ػػند***.
ل.72 لص1993لاا ك ت ***.
.لكرالػدلأ  ػ نل2007ل( 8رقػـ)لاا ػن فّ أللااسػكرم كاان ػ ذج االغرا ّ ػأللكاارسػـك راتااف رقػأللكاا ؤّشػ اال  ػ ت قػ نكفلف   ػأل ػفل/ل4ةل/اا ػ دّلل رالػدل((133
ل.1995لس بّ أللترلاّتف ق/ل فل6  ّدةل/اا***.
(ل رلػدلسػ بؽ لنّ ػأل  ػلف تلق نكلل–ّ ػ تلدكاّ ػأللاّتف قل–أف ػ ـلق ػ يّ أللل–رالدلبيذالاا لن  لرب لط ىرلقل ػكبي لفقػكؽلاا ل ّ ػأللااف رّ ػألل)تشػر ل تلل(134)
ل.261ل-257 لص2000لدكفلدارلك   فلنشر لاا ن زف تلااتل رّ أل أف  ـلتلفبدلااق در لاا ف  يلفزّلل .لكرالدلأ   نل120ص*.**

ل.77ص رلدلس بؽ لل "اال   تلااتل رّ ألل"االرايـلااكاقلأللفل ي لك   ن تلف   ي لالاا لن  لد.لف  دملض ابللل ف ر رالدلبيذل(135)
لاا نتل تلأكلففل ف تي لارةرل(.ااشرؼلأكلففل  درلل فلااب  ن تلااتيلتسببلت ل ؿلالل يكرل)ب  ن تل  ذبأللففلدرل تل(136)
ل–ااشػػر  تلااتل رّ ػػأللل–اا ؤسسػػأللااتل رّ ػػأللل–ااتّلػػ رلل–د.ل  ػػطف ل  ػػ ؿلطػػو لأس سػػّ  تلااقػػ نكفلااتلػػ رم لدراسػػألل ق رنػػألل)ارف ػػ ؿلااتل رّ ػػأللل(137)
ل.662اا ل ّ أللاا ن فّ أل( ل رلدلس بؽ لص*..*

ل ػػؽلااقػػكان فلاان  ػػذةل ػػيل لسػػط ف ل رلػػدلسػػ بؽ اال  ػػ تلااتل رّ ػػأللكطػػرؽلف   تيػػ لكل بػػ رؾ ل ااف  ػػد فبػػد أف ػػد رالػػدلبيػػذالاا لنػػ  ل ف ػػكدل(138)
ل.22ص*..*
ل.2007ل( 8)رقـلاا ن فّ أللااسكرم كاان  ذج االغرا ّ أللكاارسـك ااف رقأللكاا ؤّشرات اال   ت /لق نكفلف   أل7ةل/رالدلاا  دّلل(139)
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ل  فل ظّفلاا ستيلؾ للفّت ااتل رّ أللاا لرك أللبيدؼلف   تيـ ل ػ لل.(140) ل ؿلنشػ طوكّسدل فلقدلبلاال  أللأف  أ  
لدكفلاستل  اي .لإا تركنّ ألتسل ؿلفن ك فل كاقدل فلل  ل كلدل  ل  ندل ا تركنّ ألاإللس  ءلاا كاقدب انسبأللر

 الفرع الثان 

 العائدة لمغير بالعالمات التجارّية لكترونّيةاإل  أصحاب المواقعإضرار 

بيػػدؼل سػػبلأ بػػرلل شػػيكرةف  ػػ تلتل رّ ػػألل لب سػػتةداـلاإلنترنػػت   رسػػكلارنشػػطأللااتل رّ ػػأللفبػػرلشػػب أللل قػػـك
 كقػدلاإلا تركنػي.ل  ػ لد ػدلااػذ فلتػد ليـلشػيرةلاال  ػأللااتل رّ ػأللالػدةكؿلإاػ لااكل ل  فل فلاا سػتيل  فلإاػ يـفددل ُل

لا ستف دةل فلشيرتي ل يلارسكاؽ.ل  ي  ا سلايـلفّؽللتل رّ أللإا لاستغ ؿلف   تاا ث ركفل

نزافػػ تلبػػ فلأ ػػف بلاافقػػكؽلاا شػػركفأللفلػػ لاال  ػػ تلااتل رّ ػػأللكبػػ فل سػػتةد  ي لفبػػرلفػػدكثللنت لػػألكب ا
كسػػػكءلل( أك نل)لا تركنّ ػػػألأسػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإلتسػػػل ؿلل تف لّ ػػػلةلػػػؿل ػػػيىػػػذهلاا ن زفػػػ تلنت لػػػأللظيػػػرتللكقػػػدل.شػػػب ألاا

ل.(ث ن  نل)لا تركنّ ألاإللاستةداـلاا كاقد

 إلكترون  موقعسوء تسجيل اسم المنازعات الناشئة عن أواًل  

أسػػبقّ أللل بػدأ سػػتف د فل ػفل ل(141)ل  ػ تلتل رّ ػألل شػيكرةتف ػؿلأسػػ  ءلاـلايػلسػ رعلاا ث ػركفلإاػ لفلػػزل كاقػد
سػ فدىـل ػيلكلل يلاستغ ؿلىذهلاال   تلا ػ افيـ.ل ا تركنّ ألتسل ؿلأس  ءلاا كاقدلاإللااذمل ف ـلف لّ ألااتسل ؿل

أسػػػ  ءلتف ػػػؿل ػػػدللأى ّ ػػػأللأفل  ػػػكفلايػػػـل كاقػػػدلل ػػػدر كالبدا ػػػألنلأضلبّ ػػػأللأ ػػػف بلاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػأللاػػػـلذاػػػؾل ػػػكفل
ىػػذهلاال  ػػ تلاتفق ػػؽلأربػػػ حلكاسػػتغّلكالل رثػػأشػػة صلاػػػد يـل لر ػػأللأ  سػػبقيـلل ا تركنّ ػػألاإللسػػكاؽ  ػػ تيـل ػػيلارف

سػػػ  ءل كاقػػػدل سػػػ يأللإاػػػ لتسػػل ؿلأسػػػ رعالنيـل ػػفلك ػػػل.(142)كل شػػ بيأللايػػػ فػػػفلطر ػػػؽلفلػػزل كاقػػػدل ط بقػػػأللألط يلػػأل
ل.تل رّ أللف يدةلالغ رلبيدؼلتشك ولس لتي ال   تل

ل

                                                           
لااتشػػػر ليلرقػػػـ)/ل ػػػفلاا رل1رالػػػدلاا ػػػ ّدةل/ل(140) راتلاالغرا ّ ػػػألل لااُ لػػػّدؿلاػػػبلضل ػػػكادلقػػػ نكفلف   ػػػأللاال  ػػػ تلااف رقػػػأللكاا ؤّشػػػ2009الػػػ ـل(ل47سػػػـك
ل.2007(لال ـل8ن فّ أللااسكرملرقـ)اا  كاان  ذج كاارسـك*.**

لىػذهلااظػ ىرةلكض رىػ ل ػفلظػػكاىرلا فتػداءاتلارةػرلل ثػؿلازد ػ دلا سػػت  ءلفلػ لاات ػ   ـلااتػيل سػتةد ي ل كقػػدل ػ لكفقػكؽلاا ل ّ ػأللاافل(141)  رّ ػػأللإف 
لكأفػػطاللفلػػ لأسػػ  ءلاا كاقػػد لكفلػػ ل ل ّ ػػأللاا كقػػدلنفسػػو...ااخل ػػؿّل***  لب رنشػػطأللراتلا ػػركرةل راللػػأللقكافػػدلاا ل ّ ػػأللااف رّ ػػأللكربطيػػ بػػرّللىػػذالاسػػتلـز
ف تلّ ػػألل ػػيل  ػػدافلااب ػػ يدلكااةػػد  ت.لرالػػدلبيػػذالاا لنػػ  لاا فػػ  يل ػػكنسلفػػرب لااتػػداب رلااتشػػر لّ أللاف   ػػأللاا للك ػػ تلكاا  ػػنّلااّدكاااتل رّ ػػألل***

 ل2002د شػػػؽ لل–تلاانػػػ دملاالربػػػيلال للك ػػػ ل–فػػػكؿلدكرلااتكث ػػػؽلكاا للك ػػػ تل ػػػيلبنػػػ ءلاا لت ػػػدلاالربػػػيللاارق ّ ػػػأل لاانػػػدكةلاالل ّ ػػػأللااة  سػػػأل***
-140 لص2003ااسػػػ  في لل  لػػػأللفلػػػكاف ل  ػػػر ل ػػػيلاا لػػػ ؿللا تركنّ ػػػألاإللااّتلػػػ رة.لرالػػػدلبيػػػذالاا لنػػػ لأ  ػػػ ن لىنػػػدل ف ػػػدلف  ػػػد ل26ص***
ل.141***

ػػدلالقػػدل ػػفق تلإاػػ لاا كقػػدلل ف ػػؿلاسػػـلف  ػػأللتل رّ ػػألل لرك ػػأل ل إن ػػولقػػدل  ػػدؼلل اػػّدةكؿ لنػػد  ل رضػػبلااشػػةصلبل(142) أفل  ػػكفل لػػّردل كقػػدلك  
ثبػ تلااتل قػدلاإلا تركنػي ل للّػأللاافقػكؽ لل شبكىأللكا فت  ؿلفل لاازب يف.**.* رالد لرا يل ف دلفلػكاف لااتلب ػرلفػفلاإلرادةلفػفلطر ػؽلاإلنترنػتلكاَّ
ل.239 لص2002االددلاارابد لااسنأللااس دسأللكاالشركف ل  نكفلاركؿللل  لأللاا ك ت ل للسلاانشرلاالل ي *.**
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 لعالمة تجارّية عائدة لمغيرمطابق  حجز اسم موقع. 1

لااػػ لفػػؽّللدكفلأفل  ػػكفلايػػـلأمّلل ال  ػػ تلتل رّ ػػألل لرك ػػألل ط بقػػأللإا تركنّ ػػأل كاقػػدلأسػػ  ءللتسػػل ؿبلبلض قػػـك
 ػفلااف ػكؿلفلػ ل كقػدللإا لفر  فل  فبلاال  أللااتل رّ أللىذهلاال لّ أللمبف ُثلتؤدّلل شركعلفل لىذهلاال  أل 

(ا تركنّ ألدف لبػل"ااقر نأللاإلكتُل لاإلنترنتؽلال  تولااتل رّ أللفل لشب أللب ط 
(Cyber squatting) 

للل.(143

 ل   يػلبػ اغإا ل  اؾلاال  أللااتل رّ ػأللبػث فل لا تركنيإف دةلب دلاالنكافلاإل لإ  للك  كفلىد يـل فلىذهلاال لّ أل 
شػػيرةلاال  ػػأللااتل رّ ػػأللااتػػيل ف ػػؿلل سػػتف د فل ػػفل ا تركنػػياإللااتػػرك الاب ػػ يدلكةػػد  تلتلػػكدلا ػػ فبلاا كقػػدأكل

ل. كقلولاس ي 

 لكترون إعادة بيع العنوان اإل  .أ 

ابتػػزازل ػػ فبلاال  ػػأللإلفػػ دةلب لػػولاا كقػػدل ق بػػؿلىػػكلل اإلا تركنّ ػػأللد كاقػػااسػػ  ءلأقرا ػػنألللىػػدؼلأضلػػبلإف ل
لقرا ػػنألل"كلل ط بقػػأللال  ػػ تلتل رّ ػػألتف ػػؿلأسػػ  ءل ُللإا تركنّ ػػأللإاػػ لفلػػزل كاقػػدكفلفرلسػػ  ُللف ػػثُلل  بػػ اغلط يلػػأل  قػػـك
دك راتل سػػػػتل دةلاال  ػػػػأللااػػػػكلتػػػػرة صلاسػػػػـلاانطػػػػ ؽلإاػػػػ لااشػػػػر أللااتػػػػيلتنفػػػػؽل   ػػػػ فلأ دةلب ليػػػػ  لإفػػػػبلاإلنترنػػػػت
 ػيل لر ػكني لالب ػدلقػدلأكلل (speculators or squatters) فلكُ ػدف لىػؤ ءلب ا  ػ رب فلأكلاا فتّلػل.(144)"ااتل رّ ػأل

ل.ل(145)د دلأ برل بلغل   فلالف كؿلفل ولفنكافلاا كقدلا ت ؾ يللاا زادلااللني ل   طرل فلاول  لفأل

   الترويج لبضائع وخدمات ف  الموقع الذي يحمل اسم العالمة التجارّية العائدة لمغير .ب 

 ف ػػؿلاسػػـلل كقػػدفلػػزللبكاسػػطألل لكذاػػؾ(146)اا سػػتيلؾةػػداعلىػػكلإا تركنػػيل ػػفلفلػػزل كقػػدلقػػدل  ػػكفلاايػػدؼل
 اشػراءلااػذ فلسػ قك كفلبل اا سػتيل  فلايػ لكك ءلاا ث ػرل ػفبذاؾلشيرةلىػذهلاال  ػأللل  ستغؿّلل ف  أللتل رّ ألل لرك أل

لىن ؾل لأللب فل  فبلاال  أللااتل ر ّلل  فلاا نتل تلااتيل لر ي  ل.نفسولاإلا تركنيلأللكاا كقد لتقد فلب ف 

لساا ستيلؾلإا لاا كقدللند  ل دةؿل  ل ا ػأللالل  ػأللااتل رّ ػأل لثػـلُ ف لػ ن ولف يػدلالشػر أللاا  الكىلأللاركا لب ظف 
لىن ؾل لأللب فلاا كقػدلكبػ فلاال  ػأللااتل رّ ػبكىذال كفيلال ستيلؾلل ب  يدلكةد  تلأةرلكلكدلب بفػثلأللااتػيل ف 

لااشر أللاا  ا أللق  تلب اترة صلاشرلللتقدفني .ل قدل   لأكلأن يػ لاال  ػأللااتل رّ ػألل ؿسػتل   أللأةػرللاا ستيل كفلأف 

                                                           
(143)

 See, Jonathan M. Ward, Comment, The Rise and Fall of Internet Fences: The Overbroad Protection of the 

*.*.*Anticybersquatting Consumer Protection Act, Marquette Intellectual Property Law Review, Wisconsin, 

…**USA, Article /6/, Volume(5), Issue (1). (2001). P. 215.  
(144)

" Cybersquatters then resell or license the domain name back to the company that spent millions of dollars 

****expanding the trademark‟s". See, Dara B. Gilwit, The Latest Cybersquatting Trend: Typosquatters,Their 

****Changing Tactics, and How To Prevent Public Deception and Trademark Infringement, p.2. published at: 

****<http://law.wustl.edu/Journal/11/p267Gilwitnotebookpages.pdf> (last visited: 1July 2013. 06 :53am). 
.لكرالػػػدلبيػػػذهل271ص رلػػػدلسػػػ بؽ لل اإلنترنػػػتاا ن زفػػػ تلفػػػكؿلاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػأللكأسػػػ  ءل كاقػػػدلرا ػػػيل ف ػػػدلفلػػػكاف لرالػػػدلبيػػػذالاا لنػػػ  لل(145)
ل.611 ل رلدلس بؽ لص"دراسألل ق رنأل"لبرانبك لااتنظ ـلااق نكنيلالل  أللااتل رّ أللضّس فاا لن لأ   ن لد.لفدن فل***

ل.566صل  رلدلس بؽ لاإلنترنترّ أللكأس  ءلاانط ؽلفل لشب أللرالدلبيذالاا لن  لة ادلاات ف أل لاانزاف تلب فلاال   تلااتل ل((146
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كبػذاؾلس ف ػلكفلفلػ لب ػ يدلبػنفسلاالػكدةلااتػيلافتػ دكالأفل ف ػلكالفل يػ ل ػفلىػذهلااشػر أل للترف لىػذالاا كقػد 
لاال  ألل لااشر أللاـلتلدل كلكدة لأكلأف  لب لي لكرب  لأ   نل لتقدكفلب ف  لاشر ألل ن  سأل.تـ 

تسػػػػػػػل ؿل كقػػػػػػػدلب سػػػػػػػـللفػػػػػػػكؿل((sonyاا ر كفػػػػػػػألل ػػػػػػػفلقبػػػػػػػؿلشػػػػػػػر ألللق ػػػػػػػّ ألاالفػػػػػػػفلذاػػػػػػػؾ كنػػػػػػػذ رل ثػػػػػػػ ؿل
<sonytelevision.com>ػػػفلل لػػػ ل   سػػػبلتل رّ ػػػألاشػػػر  تل ن  سػػػأل لكااف ػػػكؿلفلالػػػرضلش شػػػ تكاسػػػتةدا ولل 

ةلػػطل ػػيللف ػػكؿلإاػػ لأد للىػػذاكلل اسػػلدلكةػػد  تلتتنػػ  سل ػػدلةػػد  تل ػػ فبلااشػػ كل تلف نػػةػػ ؿلفػػرضلاإل
لا تركنػػػياإلاا كقػػػدللاسػػػـلنقػػػؿلاانت لػػػأللف ػػػثُل ػػػفللركقػػػدلتقػػػر لل ب انزاىػػػأللااتل رّ ػػػأللإةػػػ  نللشػػػ  ؿكلل أذىػػػ فلاا سػػػتيل  ف
ل.(147)ا  فبلااش كل

 حجز اسم موقع مشابه لعالمة تجارّية عائدة لمغير. 2

لااُ لتػػدملبفلػػزل اسػػتط عل ػػ فبلاال  ػػأللل ػػإذال  فسػػبلاسػػـل كقػػدلُ طػػ بؽلت   ػػ نلال  ػػأللتل رّ ػػألل ػػ  ل قػػـك
ُ ث ػرللاسػـل كقػدلُ شػ بولايػ لإاػ لفػدّللاإلنترنػتقرا ػنألللتسػل ؿفػ ل لبااف كؿلفل ل كقدل ف ؿلاسػـلف  تػو ل قػدل ُل

لقرا ػنأللقدل كل"لةلطلب نولكب فلاال  أللااتل رّ أل.اا ف  ػأللتل رّ ػألل ػدللاسػـل  ػّكفل ػفل ػز ال ػفلبفلػزلاإلنترنػتقػـك
لا سػػػتيل  فبيػػػدؼلت ػػػل ؿلالإاػػػ لاسػػػـلاال  ػػػأل ل ػػػ تلااكذاػػػؾلبإ ػػػ  أللبلػػػضلاافػػػركؼلأكل ل(148)"فن  ػػػرلإ ػػػ  ّ أل

ػػػ سػػػبلأ بػػػرلفػػػددل ُللكرلػػػؿل (149)الػػػدةكؿلإاػػػ ل كقلػػػو اا سػػػتيل  فلااػػػذ فل لتقػػػدكفلأن ػػػُول ػػػ فبلاال  ػػػألللفال  ػػػفل  
للل. ق بؿل ب اغلط يلأللا تركنيأكلإف دةلب دلاالنكافلاإلل ااتل رّ أللنفسي 

 ػيلبيػدؼلإثػ رةلااةلػطلل قّلػدةلال  ػ تلتل رّ ػألك ُللألشػ بيقأللبفلزل كاقدل ُلطرفتلاالد دل فلااق    لاا تللّللكقد
  يػػػ للؤّ ػػػد "ااتػػػيلكلل <valium-buy.com>اا ر كفػػػأللبشػػػ فلاسػػػـلاا كقػػػدللق ػػػّ ألاال ثػػػ ؿلذاػػػؾكل لأذىػػػ فلاا سػػػتيل  ف
لاسػػػـلاا لػػػ ؿلااُ تنػػػ زعلفل ػػػولل ػػػ فبلااشػػػ كل ف  ػػػألللشػػػ بولإاػػػ لفػػػدلُ ث ػػػرلاالػػػبسل ػػػد ُلل<valium-buy.com>أف 

لاسـلاا ل ؿلااُ تن زعلفل ول  ػـّلل ؤّ دكلل(valium)لاا ّدفي ( ل-)لإ ػ  أللكا ػلأل ػدل (valium) ول ل ػأل ػيل ل لػلأف 
كافت ػ دانلل (150)كاسػـلاا لػ ؿلاا تنػ زعلفل ػو"ل كاا  طلمل"شراء" لكىذال ل نفيلكلكدلتش بولُ ث رلالشػؾلبػ فلاال  ػأل

رلنقؿلاسـلاا ل ؿلا  فبلااش كل.ل  سبؽفل ل لتقر 

                                                           
(147)

 See, Case No: D2008-0795. Published at: 

*.**<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-0795.html>*(last visited: 6may 2013. 

****05:25am). 
(148)

 "Cybersquatted domains may consist of combinations of correctly spelled trademarks with additional 

*.***elements". See, Elisabeth Roth Escobar and Anthony Pisano, Domain Tasting, Front Running and Other 

*.***Domain Name Schemes, 2008 AIPLA Annual Meeting, October 23-25, 2008, Washington, DC, p.5. 
للل40 ل رلدلس بؽ لصا تركنّ ألاإللااّتل رة كس لأللاتسك ألل ن زف تلفقكدللا تركنيرالدلبيذالاا لن  ل ر ـلبكدس أل لااتف  ـلاإلل(149)

(150)
 “The Complainant contends that the disputed domain name <valium-buy.com> is confusingly similar to the 

****Complainant‟s mark VALIUM .The Complainant contends that the disputed domain name incorporates 

****VALIUM in its entirety and the addition of a hyphen and the generic term “buy” does not negate the 

****confusing similarity between the mark and the disputed domain name". see, Case No. D2011-0400. 

****Published at: 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-0795.html
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دف لق ػػ ـلشػػةصلُ ػػل لكىػػكتػػرك الاب ػػ يداابيػػدؼلتسػػل ؿلف  ػػأللتل رّ ػػأللف يػػدةلالغ ػػرللآةػػرلفػػفلكنػػذ رل ثػػ  نل
(Tahir Irshad)بتسػل ؿل كقػدلبلنػكافلل<buycalvinkleinunderwear.com>اال  ػألللأل ػ فبلااشػر أللر لػتكل ل

ل ػػػػ فبلاا كقػػػػدل سػػػػتغؿّل ُلل كا بػػػػك ر ػػػػزلاالأ ػػػػ ـهلدفػػػػكلل ػػػػد لل((calvinkleinااتل رّ ػػػػألل اال  ػػػػأللشػػػػيرةللدفّ ػػػػأللبػػػػ ف 
ز لب ػػ ل ّ ػ لػرضلبك ػػكحلاسػـل" ػػ اففل   ػف"لكااةػػطلاا ُلل تنػػ زعلفل يػ ػػفلةػ ؿل ػػفف تلاا كقػدلاا ُلأن ػول"ااتل رّ ػأل لكل
 شػركعلا ػ فبلاا كقػدلاا تنػ زعللفػؽّللأمّللدـلكلكلدفلإثب تكقدلتـ لل.(151)"ألل  أللتل ر ّل ل"  اففل ل ف"لاسـل يلذاؾ

ثػػراءلنفسػو ػيل ف كاػػألللؿب إل ػ  أللإاػػ لسػكءلنّ تػػولاا ت ثّػػل فل ػولفلػػ لىػذهلاال  ػػأل  ػػفلةػػ ؿلل تفق ػؽلربػػملتلػ رملكاَّ
لنقؿلاا كقدلالشر ألل  فبأللااش كل.لب انت لألرلكتقر للاال  أللااتل رّ ألل"  اففل ل ف" لاستغ ؿلشيرةلكس لأل

اسػتبداؿلأكلإ ػ  أللل ػدل  قك كفلبتسل ؿلأس  ءل كاقدلتف ؿلف   تلتل رّ ػأللنتاإلنترلنكعل فلقرا نألللكىن ؾ
"لقرا ػػػنأللااةطػػػ لاا طبلػػػي"دف لىػػػؤ ءلبػػػػلكُ ػػػلولف يػػػدلاػػػنفسلااشػػػر أل ااشػػػةصلأن ػػػل ظػػػفّللف ػػػثُلبل فػػػرؼلكافػػػدل قػػػط

(typosquatter)(152).ااشػػػػ يلأللرسػػػػػ  ءلاانطػػػػ ؽلاا شػػػػػيكرةللبتسػػػػل ؿلارةطػػػػػ ءلاإل  يّ ػػػػألق ػػػػػدانل قك ػػػػكفل"يػػػػـلرن لل
للل.(153)"كاال   تلااتل رّ أللاا ةتلفأل

ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػفلق للاا ر كفػػػػػػػػػػػػػػأللق ػػػػػػػػػػػػػػّ أل ثػػػػػػػػػػػػػػ ؿلذاػػػػػػػػػػػػػػؾلاا ل:اا كاقػػػػػػػػػػػػػػدلاات ا ػػػػػػػػػػػػػػألنك  ػػػػػػػػػػػػػػ لبة ػػػػػػػػػػػػػػكصللؿلشػػػػػػػػػػػػػػر ألبا
<nokiab.com><nokiad.com><nokiaf.com><nokiak.com><nokiay.com><nokiah.com>سػػللأللاا ُلل

ل لنّ ألشر ألل  لؿبال فلق ل أكل   ثلػألللط بقػأللتقر بػ نلتن زعلفل يػ لىػيل ُلأس  ءلاانط ق تلاا ُلكقدل"أّ دتلااشر أللاا ّدف أللأف 
لـلااشػػ كلل ػػذاؾلقػػد ل.لك ػػرلل ُلفلف  ػػ تلاا شػػت يل  ػػؿّليػػ لتت ػػ ّلبشػػ ؿل ربػػؾلال  ػػ تل ػػ فبلااشػػ كل ل  ػػ لأن ل أف 

بلاتلّنػلض ػرل    ػأللىػذهلاإل ػ  أل لكلألااتل رّ ػلاال  ػأل"لإاػ لY"لك"K" ل"H" ل"F" ل"D" ل"B"لاإل   أللىيلفرؼلكافد
تفك ػؿلأسػ  ءلل قدل"قّررتلااللنػأللاانت لأللف ثُللك فل (154)"ـلااش كل قدّلاال يدةلاأللااتل ر ّللأل دلاال  لاا ربؾااتش بول

ل.(155)"ـلااش كلقد ل ُللاسـلق تلاا تن زعلفل ي لإا  طاان

                                                                                                                                                                                     
***<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2010/d2010-0400.html> (last visited: 7may 2013. 

****07:44am).
ل  

(151)
 "The website at the disputed domain name is reasonably sophisticated. It clearly displays the Calvin Klein 

****name and in its distinctive font, including the CALVIN KLEIN trade mark" See, Case, No: D2011-0116 

****published at: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2011-0116> (last visited: 

****6June 2013. 1:30pm). 
(152)

 See EyeOnDomain.com, Published at: 

****<http://www.eyeondomain.com/misspelled_domains.html> (last visited: 6June 2013. 2:10pm). 
(153)

 "typosquatters register common misspellings of domain names for popular websites, and for variations of a 

****trademark". See, Dara B. Gilwit, The Latest Cybersquatting Trend Typosquatters,Their Changing Tactics, 

****and How To Prevent Public Deception and Trademark Infringement, Op cit, p.2,. 
(154)

 "The Complainant argues that the disputed domain names are virtually identical or confusingly    

*****similar to the Complainant's marks, as they incorporate the Complainant‟s marks as a whole. The 

*****Complainant further argues that the additional single letter "b", "d", "f", "h", "k" and "y" to the trademarks 

*****is*insufficient to avoid confusing similarity with the Complainant's trademark" see, case No: D2010- 

*****1410,*published at: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2010-1410> (last 

*****visited: 12June 2013. 6:25pm). 
(155)

 "the Panel orders that the disputed domain names <nokiab.com>, <nokiad.com>, <nokiaf.com>,   

*****<nokiah.com>, <nokiak.com> and <nokiay.com> be transferred to the Complainant". See, Op. 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2011-0116
file:///D:/الرسالة/h%3chttp:/www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp%3fcase=D2010-1410%3e
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 إلكترون ثانيًا  المنازعات الناشئة عن سوء استخدام موقع 

ن ل ل أللااتل رّ ػألل ػيلاسػـلاا كقػدل فسػب لتنش لاانزاف تلنت لأللاستةداـلاال   ػ لقػدلتنشػ لنت لػأللسػكءلاسػتةداـلكاَّ
لاا كقػػدلبلػػدلتسػػػل لو ل ػػ فل لة ّ ػػػألاسػػـلاال  ػػػأللااتل رّ ػػألل ػػ فلكا ػػػف تلااد اػػأللاابتسػػػل ؿل ػػ فبلاا كقػػدل قػػػـك

لب ستةدا ي ل  فل فف تلاا كقدلااة ّصلل ب كقلو لللللللل.بولأكلأفل قـك

 من واصفات الداللةضة استخدام العالمة التجاريّ . 1

دكفللاإلنترنػػتشػػب ألل ػػيلف لّ ػػأللإ لػػ دلاا كاقػػدلفلػػ للااػػذملسػػ ىـل ث ػػرانللنظػػ ـلأسػػ  ءلاا كاقػػدلكلػػكدل ػػفلبػػ ارضـ
 لاػذاؾلاإلا تركنّ ػأللشػة صلففػظلل  ػدلأسػ  ءلاا كاقػداأل  ػفل ل ل ػدلذاػؾدة للّقػطك لػأللك ُللـااف لأللإا لففػظلأرقػ 

(Search Engine)ل للؤكفلإاػ ل فّر ػ تلاابفػث
"ارداةلااتػيلتسػ ملال سػتةدـلبإدةػ ؿل ل ػ تلاابفػثلل:كىػي ل(156)

للل.(157)"ب  ن تااااكاردةل يلدا لي لأكلق فدةللاإلنترنتكاسترل علاا للك  تلفل ل كاقدل

لبػػإلراءل فػػصلدكرملفلػػ لبرنػػ  الةػػ ّصللبفػػث ػػ تلاا فر للكمتػػتفكل ا فتك ػػ تلاا كاقػػدلاا كلػػكدةلفلػػػ لل قػػػـك
ل ػؿّللف ػثُل ل(158)شب أللااك بلبش ؿلدايػـ اففػصل فتك ػ تلل ػففأللتفتػكملفلػ ل ل ػ تلةفّ ػألل ل راىػ لاا سػتةدـلأف 

ػرلاا للك ػ تلتػك  لل(HTML)ف  ػ تل"كىػيلل(Metatags)ل لُتدف لكا ػف تلااد اػألا تركنّ ألاإللقدااا كل ملااتػيلتك  
قػدلا ػف بلاا كلرل  ػفول ُل ػ تلاابفػثلأن ػفر ل ُللأدر ػتكقػدلل.فر ػي لسػتةدـلااتػيلسػ تـّل   كفل ػفف تلااك ػبلال ُل

ل.(159)ل"ؾلاابفث يلنت يال فرّللؼ ك كارل بيـلة ّ ألاالاستةداـلىذهلاا كاردلالس طرةلفل لاا كاقدلكال د ر ف

ليػػ ل إن لبيػػ  لل نلة ّ ػػل نلشػػر ألل كقلػػل فنػػد  لتنشػػكل لكتت ػػّ فل بيػػذالاا كقػػدلة ّ ػػألاالكا ػػف تلااد اػػألإدراجلبػػسػػتقـك
فػػفل كقليػػ ل ػػيللؿلاابفػػثةػػ لاا سػػتةد  فأفل سػػتةد ي لل ػػفلاا تكّقػػدلفػػددانل ػػفلاا ل ػػ تلااتػػيلكا ػػف تلااد اػػأل

                                                           
ـ لاإلل بػػأللفلػػ لسػػؤاؿلأّملأ ثػػرلُ فّر ػػ تلاابفػػثلل"ُ فػػّرؾلاابفػػثللكلػػؿل لتبػػرل(156) ااُ يػػ  فلفلػػ لق ي ػػألل فر ػػ تلاربفػػ ثلار ثػػرلاسػػتةدا  ن لكقػػدلتػػ
ل."  ىكلااث ن أل% لك  تيل يلاا رتبألل83لكلؿلبنسبألللاستةدا  ن لك  نت***

****"Google continues to dominate the list of most used search engines. Asked which search engine they use 

****most often, 83% of search users say Google. The next most cited search engine is Yahoo." See,  Kristen 

****Purcell, Joanna Brenner, Lee Rainie, Search Engine Use 2012, Pew Research Center‟s Internet & American 

****Life Project, Washington, D.C. 20036, MARCH 9, 2012, p.4.  

****"Google” and “search” are now nearly one. See, John Battelle, the search: How Google and its rivals 

****rewrote the rules of business and transformed our culture, Published by Soundview Executive Book 

****Summaries, USA© 2006, p.5. 
(157)

 "A search engine is a tool that allows a user to enter keywords and retrieve information on websites 

****contained in its catalog or database". See, Ratha Bhupendra, Search Engine, School of Library and 

****Information Science Devi Ahilya University, Indore. P.1. published at:  

****<http://www.clib.dauniv.ac.in/E-Lecture/Search%20Engine.pdf> (last visited: 15May 2013. 5:10am). 
ل– لترل ػػػألل ر ػػػزلااتلر ػػػبلكااترل ػػػأل لااػػػدارلاالربّ ػػػأللالللػػػـك لب ػػػركتلاإلنترنػػػت تلااب ػػػدلاانػػػ لملفلػػػ لرالػػػدلبيػػػذالاا لنػػػ  ل ػػػ ركؿلآز ػػػكنر لتقنّ ػػػل(158)
ل.98 لص1997 ل1ابن ف لط**.*

(159)
 "META Tags are HTML tags which provide information that describes the content of the web pages a user 

****will be viewin. Search engines have recognized that website owners and administrators can use this 

****resource to control their positioning and descriptions in search engine results". See, Frontware 

****International Co., Ltd. METATags, p.3. published at: <http://www.frontware.com/pdf/METATags.pdf> 

****(last visited: 15May 2013. 6:45am). 

http://www.clib.dauniv.ac.in/E-Lecture/Search%20Engine.pdf
http://www.frontware.com/pdf/METATags.pdf
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 ل ػأللكفنػد  ل ػدةؿلاا سػتةدـللأكلاسػـلاا نتلػ ت...ااخ.لاس ي لأكلف  تي لااتل رّ أللااشر أللض اب نل  لت دكلل ااشب أل
ل يل فر ل لب ابفثلفني لىذالؾلاابفث ل إف  ك ل ػ لل.  فلكا ف تلااد األلاال يدةلال  ػدل كاقػدلااشػب ألارة رلس قـك

 ػػ لض ابػػ نل فل ػػفف تلنتػػ يالاابفػػث.لكاانتػػ يال ػػل ل ػػ ل  نػػتل رتبػػأللاا كقػػدلأفلػػ ل لّ نػػألزادلت ػػرارلاسػػتةداـل ل ػػألل ُل
لاا ستةدـلبتلربتي ل لي ل ب آل ؼلفّت أكللب ا ي تت كفل ل.كؿل كقل فلأكلث ثألل ني  قدل  تفيلبز  رةلأل كافل قـك

ت ػ  ني لبل  شػيكرةلض ػرل  لك ػأللاػوتل رّ ػأللل  ػأللاااُ لتدمللاستةداـك ف ؿلسكءلا ستةداـلىن لففلطر ؽل
لاازبػػ يفلفلكا ػػف تلااد اػػأللاال يػػدةلا كقلػػو لا سػػبلارربػػ حلفػػفلطر ػػؽلاسػػتغ ؿلشػػيرةلىػػذهلاال  ػػأل.ل بػػ  لنػػد  ل قػػـك

اػػذمل ل لػػكدلا ػػ فبلاال  ػػألل لكااإلا تركنػػيلتفػػك ليـل ػػيلىػػذهلااف اػػأللتلق يّ ػػ نلإاػػ ل كقلػػول ػػتـّلل ب ت بػػأللاسػػـلاال  ػػأل
ل.(160)سـل كقدلب سـلف  أللف يدةلالغ ربي لفلزلاإا لنفسلار رارلااتيل سبّلل ؤّدم نفسو ل

ف يػدةل ػأللأللب الد ػدل ػفلااػدف كللاا تلّلقػأللب سػتةداـلف  ر   ّلفدةلاركركب لكااك   تلاا تّلكقدلنظرلااق  ءل يلأ
ااد اػأللاا كلػكدةلاز تلاا ف  ـلااُ د ف لفل ػولب سػملاال  ػألل ػفلكا ػف تلأ  فلكا ف تلااد األ لكللاشةصلآةر

ل.(161)فل لاال   تلااتل رّ أللؿلافتداءنلك ش ّللولض رل شركعكك فتلاال ؿلب ن لل   فل فف تل كقد

 ة ضمن صفحات الويبالعالمة التجاريّ استخدام . 2

ل ػػ فبلاا كقػػدلااتلػػ رملب سػػتةداـل  ػػف ُل كذاػػؾلل  كقلػػو ػػ فل ػػفف تللف يػػدةلاغ ػػرهلتل رّ ػػألف  ػػألللأفل قػػـك
لف ػػُثلأ.ل(162)ك ءلفػػددل ب ػػرل ػػفلاا سػػتيل  فلايػػ كلل ا سػػتف دةل ػػفلسػػ لأللىػػذهلاال  ػػأل  ػػ فبلاا كقػػدللاسػػتةداـف 

لاا ُللتقػدكفلسػ للؿل ػفلاا سػتيل  فل ل ال  أللتل رّ أللاإلا تركني فػسلىػيل ػفلن لنتلػ تلكااةػد  تلااتػيل قػدّ ي بػ ف 
للل.قتيـلكك ييـلب ال  أللااتل رّ ألنت لأللثل ونااشراءل   ب دركفلإا لل  نتل تلىذهلاال  أل

ل  كقػدلآةػرل ػفف تلفلىػذهلاال  ػألل ػ ف لنػد  ل ػرللاا سػتيل كلل ب ال  ػأللااتل رّ ػألل ػررانللس لفؽكب ات ايل
لىن ؾل لألل ل  فبلاال  ػأللقػ ـلبػ اترة صلا ػ ب ني   لس لتقدكفلب ف  بلاا كقػدلب سػتةداـلف  تػول ػ فلفأكلأف 

ل. فف تل كقلو

                                                           
ل2004ب ػػدل فّر ػػ تلاابفػػثلا ل ػػ تلاابفػػثلااتػػيلىػػيلفبػػ رةلفػػفلف  ػػ تلتل رّ ػػأل ل قػػدلأفلػػفل فػػّرؾلاابفػػثلضكضػػؿلفػػ ـللق ػػّ ألكقػػدلظيػػرتلل(160)
أللتلػػكدلفلػػ ل ػػ ا يلاال  ػػ تلااتل رّ ػػأللف ػػثل  ػػبملىنػػ ؾلافتػػداءلاػػ لنتػػ يالسػلب ّلإللد لأأللك  ل ػػ تلبفػػث لكىػػذالب اسػ  حلبب ػػدلاال  ػػ تلااتل رّ ػػ***؟
 كقػدلااةػ ّصلب ال  ػأللااتل رّ ػألللإاػ اا ستيلؾلفنػد  ل  تػبلاسػـلاال  ػأللااتل ر ػألل ػيل فػّرؾلاابفػثلقػدل ل ػتـّلتفك لػوللف لفقكقيـلكذاؾلرفل ل***؟
لبػػ فلاال  ػػأللااتل ر ػػأللااتػػيلاةت رىػػ لكاإلفػػ فلااػػذملظيػػرلاػػول ػػيل فػػّرؾلاابفػػثلاال يػػدلالشػػر أللااتػػيلق  ػػتلسااتػػيلاةت رىػػ  لكب اتػػ ايلفػػدكثلاػػب**.*
برانبػػك لب ػػدلاال  ػػ تلااتل رّ ػػألل  ل ػػأللبفػػثلفلػػ لشػػب ألللضّسػػ فرالػػدلبيػػذالاا لنػػ  لفػػدن فل.لبشػػراءلاسػػـلاال  ػػأللاال يػػدةلاغ رىػػ ل  ل ػػأللبفػػث***.
 ل2009 لّ ػػأللاافقػػكؽ لل  لػػأللد شػػؽ لل لبفػػثلأ ػػ د  يل قػػّدـلإلت ػػ ـل تطلبػػ تلااف ػػكؿلفلػػ لشػػي دةلااػػد تكراهل ػػيلااقػػ نكفلااتلػػ رم اإلنترنػػت***.
ل.9ص**.*

ل.624 ل رلدلس بؽ لص"دراسألل ق رنأل"لبرانبك لااتنظ ـلااق نكنيلالل  أللااتل رّ أللضّس فد.لفدن فللرالد ل((161
(162)

 See, Jerry Philips, Trade Mark Law, A Practical Anatomy, Oxford university press, USA, First Edition, 

****2003,*p.589.  

ل.620 لص ل رلدلس بؽ"دراسألل ق رنأل"لااتنظ ـلااق نكنيلالل  أللااتل رّ ألل برانبكلضّس فادللد.لفدن فلل ش رانلإا و
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تلتبػػرل لارسػػكاؽلااتقل دّ ػػأل ػػيلؿلافتػػداءنلفلػػ لاال  ػػ تلااتل رّ ػػأللل  ػػدلارف ػػ ؿلااتػػيلتشػػ ّللأف لكاانت لػػأللنػػرلل
ـ لولرل ػػفل شػػركفّ أللاافلػػؿلأن ػػك ل غّ ػػل ا تركنّ ػػألاإللسػػكاؽق  ػػتل ػػيلارلإذاافتػػداءنلأ  ػػ نل دلكقػػل. ػػفف تلااك ػػبلفبػػراللتػػ

لب ػ لُ فّقػؽلايػ زىػ لاال  ػأللااتل رّ ػأل ل  ّلب ػ يدلكاا نتلػ تلااتػيلتُلاال ن  سػألبيػدؼل لتلل لإا لذاػؾلااشػر  تلاا ن  سػأل
ل تف ػػؿل ااتل رّ ػػأللالشػػر أللاا ن  سػػأللاسػػ لأل ػػفلاا سػػتيل  فلإا يػػ  ل سػػتف د فل ػػفلاازبػػ يفلكال   ػػفللػػذبلأ بػػرلفػػدد

لمل يلنفسلااكقتلاإل رارلبي .كتؤدّلل فل لفس بلااشر أللاا ن  سأللأ برلأرب حفل ل

 المطمب الثان 

 والتجارّية الصناعّية وباق  عناصر الممكّية اإللكترونّية التنازع بين أسماء المواقع
قػأللبيػ لكااق ػ   لاا تللّلل ار ثػرلانتشػ رانللأس  ءلاا كاقدلىكلليسلّلؿل ُلبالألل فلق لا فتداءلفل لاال   تلااتل ر ّللإف ل

لكاا ػػن فّ أل لألفلػػ لبقّ ػػأللفن  ػػرلاا ل ّ ػػأللااتل رّ ػػلىػػيلار ثػػرللػػد ن ل ػػدلذاػػؾل ل   ػػفلتي ػػ شلا فتػػداءلااػػذمل ػػتـّل
فل  نتلنسبأللا فتداءاتلااتيلتتـّل لقؿلأى ّ أللففلاال   تلااتل رّ أل لتااتيلكل فلػ للتـّلفل ي لأقؿل ػفلتلػؾلااتػيلتػلكاَّ

لكلاال  ػػ تلااتل رّ ػػأل.ل بلن  ػػرلاا ل ّ ػػأللاا ػػن فّ ألللا تركنّ ػػألليلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلسػػلّل  فّ ػػأللإ ػػرارل ُللبدراسػػألسػػنقـك
ل لكلكؿ(اافرعلار)لاال  أللااتل رّ أللفدالألكااتل ر ّل ل.)اافرعلااث ني(لبأللففلىذهلا فتداءاتاآلث رلاا ترتّلثـ 

 الفرع األول

 ة العائدة لمغيرة والتجاريّ ة الصناعيّ بعناصر الممكيّ  لكترونّيةالمواقع اإل  م سج  م  إضرار 

لفػدالأللاا ػن فّ أللكااتل رّ ػأل  يػ لا فتػداءلفلػ لفن  ػرلاا ل ّ ػلفل لاا كرلااتيل تـّل يلىذالاا طلبللنتلّرؼس
ل.ااتل رّ أللتاال   

 تجاريالعنوان ال وأسم واال لكترون المنازعات بين عنوان الموقع اإل  أواًل 

ولااتلػ رملفػفلا سػـلااػذمل سػتةد ولااتػ لرل ػيلت   ػزل فّلػ"و:لفلػ لأن ػل(trade name)لُ لر ؼلا سػـلااتلػ رم
شػػػػترطلأفل  ػػػػكفلاسػػػػـلكاقػػػػبلااتػػػػ لرل ل ُلا ػػػػفلؼل ػػػػفلاسػػػػـلكاقػػػػبلكلك تػػػػ ا لل (163)"بػػػػ قيلاا فػػػػّ تلااتل رّ ػػػػأللارةػػػػرل

ل.(164)نفسو

                                                           
  ػػ نلد.ل  ػػطف ل  ػػ ؿلأ.لكرالػػدل154ص رلػػدلسػػ بؽ لرالػػد ل  ػػدكحل ف ػػدلاالنب يػػي ل ن ػػرل ف ػػدلاالنب يػػي لاال  ػػ تلكارسػػ  ءلااتل رّ ػػأل لل((163

.لرالػدلأ  ػ ن لأ.لد.لق سػـلفبػدلااف  ػدل263اا ل ّ ػأللاا ػن فّ أل( ل رلػدلسػ بؽ لصل–اا فػؿلااتلػ رملل-طو لااق نكفلااتل رمل)ارف  ؿلااتل رّ ػأل**.*
اإل ػػ راتل ل طبكفػػ تلل  لػػألل ّتفػػدةاالاالربّ ػػألل ػػ راتااكت ػػدم لاانظرّ ػػأللاال ّ ػػأللالقػػ نكفلااتلػػ رمل ػػيل ػػكءلقػػ نكفلاا لػػ   تلااتل رّ ػػأللادكاػػأللاإل*....
ل.379 لص2000 ل1 ّتفدة لطاالربّ أللاا*...*

لىنػػ ؾلاا ث ػػرل لتبػػرلا سػػـلكاالنػػكافلااتلػػ رملشػػ ي نلكافػػد ل ي ػػ لُ سػػتةد  فلات   ػػزلاا فػػؿلااتلػػ رملفػػفلض ػػره لك  ى ػػ لفبػػ رةلفػػفلل(164) اسػػـلف ػػُثلأف 
لا سػػـلااتلػػ رملاػػ سل ػػفلاا ػػركرملأفل  ػػكفلنفػػسلاسػػـلااتػػ لرلكاقبػػولفلػػ لةػػ ؼلاالنػػكافلااتلػػ رملااػػذمل شػػترطلأفل  ػػكفلنفػػسل*.** كاقػػبلإّ لأف 

لاسـلاات لرلكاقبو.*...*
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أكل شػ بوللطػ بؽقػدل ُلطر ؽلتسل ؿل كللففل ا تركنّ ألااتل رّ أللكأس  ءلاا كاقدلاإلكتنش لاا ن زف تلب فلارس  ءل
 شػركعلفلػ لا سػـللفؽّللؿلاا كقدلأمّلسل لكدكفلأفل  كفلا ُلل نّ ألبسكءللالغ رل دلاسـلتل رملف يدلبش ؿل ث رلاالبس

ل.ااتل رم

 ف ػػػػػػػؿلاسػػػػػػػـلل كقػػػػػػػدشػػػػػػػةصلالتسػػػػػػػل ؿاا تلّلقػػػػػػػأللبل ااق ػػػػػػػ أللاا ر كفػػػػػػػأللأ ػػػػػػػ ـل ر ػػػػػػػزلااكا بػػػػػػػكل ثػػػػػػػ ؿلذاػػػػػػػؾ
<calvinayrefoundation.org> ـ لل لا سػػـلشػػراء لااػػذملكا ػػؽلفلػػ لااتلػػ رملا سػػـل ػػ فبفر ػػولالب ػػدلفلػػ لثػػ

ل سّلؿلاا كقػدل  لإل (دك ر1000ُ ق بؿل) د ػدلىػذالااشػ كلللر ػضل قػّدـلكقػدل.(دك رل000,70قػدرهل)لطلػبل بلػغلأف 
لاا ػػدف لفل ػػوكل"ل اا بلػغ ل(blog)نػػأللإاػػ ل دكّللاإلنترنػػتاا كقػدلإلفػػ دةلتكل ػػول سػػتةد يللاسػػتةدـل فػػظلاا شػػت يلبػػ ف 
للل.(165)كاست   ي لادلل كقدلآةر لك  فلىد ول ني لتشك ولس لألل قد ـلااش كلااُ د ف لفل ولأنش ى للااتي

كلػػكدلتشػػ بول ب ػػرل ث ػػرلااةلػػطل ػػيلأذىػػ فلاا سػػتيلؾ للبسػػببل نقػػؿلاا كقػػدلا ػػ فبلااشػػ كللتقػػّررلكب انت لػػأل
كااػذمل ػػ فلل  سػّلؿلاا كقػػدلنّ ػألكثبػكتلسػػكءلل (calvinayre)ؿلاا كقػدلفلػ لا سػػـللّلسػػ ال شػركعلفػػؽّلكلػكدلللػدـاكل

لو.تفق ؽلأرب حلفبرلإف دةلب لل فلتسل ؿلاا كقدلااُ تن زعلفل ولىد ولارس سي

 جغرافّيةالرات مؤشّ وال لكترون المنازعات بين العنوان اإل  ثانيًا 

دلك ػػف تلأكلإشػػ رةلتك ػدلفلػ لااسػػلدلااتػيلايػ ل نشػػ للغرا ػيل فػدّللفبػ رةلفػفىػػكل"ل (GI):رلاالغرا ػياا ؤّشػ
 راتاا ؤشّل"لي راتلاالغرا ّ أللفل لأن لؼلااق نكفلااسكرملاا ؤشّلكقدلفر ل.ل(166)ذاؾلاا   فل فلار ؿ"لتلكدلإا س لألل

 س لتو أك  فتو أك اا نتا ألنكف ّل   نت  ت      بلد ليأللأك أك  نطقأل أك دكاأل  ي اا نتا  نش  ددفّلتُل أف ش ني   ف ااتي

 شػترطك ُلاالغرا ػي ل اا نشػ  اػذاؾ ألأس سػ ّل ب ػكرة تلػكد اا نػتا تػرك ال  ػي رتػؤثّل كااتػي  ارةػرل سػ  تو أك شػيرتو أك

ل.(167)ب اف   أل" دتت تّل ك  زااتاا نش  ل بلد  ي ااف   أل ا تسبت قد ت كف أف راتاا ؤشّل ىذه اف   أل

                                                           
(165)

 "The Complainant notes that the Respondent is using the Domain Name to re-direct Internet users to a 

****blog created by the Respondent and hosted on another website, which seeks to discredit the Complainant". 

****See,. Case, No: D2007-1947, published at: 

/**  <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-1947.html>  (last visited: 13June 2013. 

****6:57am). 
(166)

 A geographical indication (GI) is “a sign used on goods that have a specific geographical  origin and 

****possess qualities or a reputation that are due to that place of origin". See also, Bruce A. Babcock and 

****Roxanne Clemens, "Geographical Indications and Property Rights: Protecting*Value-Added Agricultural 

****Products". Midwest Agribusiness Trade Research and Information Center ,Iowa*State University, May 

****2004 , p.6. 
 اسػ ي  ؿ  ثّػ ااتػي االيػأل اإلقلػ ـ لأك   ػو  قػد ااػذم اابلػد ىػك أك اا نػتا  بيػ  اشػتير ااتػي اا نشػ  تسػ  أل اسػ و ؿ  ثّػ ااػذم كبلدلاا نشػ لىػك:ل"اابلػدل(167)

 كاان ػ ذج االغرا ّ ػأللكاارسػـكلتكاا ؤّشػرالاال  ػ تلااف رقػأللااسػكرم فلق نكفلف   ػألل/ل70/اشتيرلبي لاا نتا".لانظرلاا  ّدةلاا نش لااذمل*تس  أل****
راتلاسػتةداـلاا ؤّشػػلّ ػػأللتػر بس.لكقػدلتػػـّلاّتف ق/ل ػفل2اا ػ ّدةل/ل ػػيلراتلاالغرا ّ ػأل.لرالػدلأ  ػ ن لتلر ػػؼلاا ؤّشػ2007( ل8رقػػـل)لاا ػن فّ أللااسػكرم*..**
برانبػػك للضّسػػ فّ ػػأللتػػر بس.لرالػػدلبيػػذالاا لنػػ  لفػػدن فلاّتف قيل ػػيلااػػّدكاف رّ ػػأللفلػػ لاا سػػتكللةلاركاػػ ل ػػيلقػػكان فلفقػػكؽلاا ل ّ ػػأللاااالغرا ّ ػػأللال ػػرّل..***
أف ػػدل ػػ املاا يػػداكم لاا ل ّ ػػأللااف رّ ػػألل ػػيل*.لكرالػػدلأ  ػػ ن لد.لفلػػي25 ل رلػػدلسػػ بؽ لص"لدراسػػألل ق رنػػألااتل رّ ػػألل ػػألااتنظػػ ـلااقػػ نكنيلالل ..***
ل.300 لص2008 لسبت بر(32)ااسنألل (3)ُ ق رنأل" ل لّلأللاافقكؽ ل للسلاانشرلاالل ي لل  لأللاا ك ت لاالددلدراسأل"ل  زافلاا ق  د..***

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-1947.html
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لك ػػدل نػػدلف ػػثُلل ااسػػلدل  ػػدربلاا تلّلػػؽاا سػػتيلؾل ػػفلاات ػػل ؿلفلػػ لف   ػػألللعلااسػػكرماا شػػر للكقػػدلفػػرصال
أللر ػػػدلفلذمل  ػػػل لكسػػػ ملا ػػػؿّل(168)اافق قػػػيلاال يػػػكرلفػػػفل  ػػػدرلاا نػػػتات ػػػل ؿللتيػػػدؼلإاػػػ لراتللغرا ّ ػػػأل ؤّشػػػ

 اافق قػي ب ا نشػ  اال يػكر ت ػل ؿ ا سػتةداـ اىػذ شػ ف  ػف  ػ ف إذال رللغرا ػي ؤش ػلطلػبل نػدلاسػتةداـلأمّلادفػكلل

لبت ػػل ؿلاال يػػكرلفػػفل  ػػدرلاا نػػتالاافق قػػيل ػػرض  ػػ لل.(169)السػػللأل لولاػػـل ػػنّصللأن ػػ  لإل فقكبػػ تلفلػػ ل ػػفل قػػـك
(170)علاا  رمل يلق نكفلف   أللاا ل ّ أللااف رّ ألاا شر للك ثلول لؿل.اإلنترنتفل لف   تي ل فلاات ل ؿلفبرلشب ألل

ل.

 ػػ فل لػػ  تلدكؿلا سػػتلا نتل تيػػ لك لا شػػركفي لت ػػ رسلأنشػػطأللتل رّ ػػأللإا تركنّ ػػأللكلػػدل كاقػػدلتل  ث ػػرانل ػػ 
بػػرلفػػددل ػػفلاا سػػتيل  فلااػػذ فلكلػػذبلأ ل ف قػػأللبيػػ  لك  ػػكفلىػػدؼل ػػ فبلاا كقػػدلا سػػتف دةل ػػفلشػػيرةلاا نطقػػأل

ل نتل تلىذالاا كقدل لكدل  درى لالدكاأللاا سل لس لتق ل.للؿل  فلنط قي دكفلب ف 

 لإا تركنػػػيلدكاسػػتةدا ي ل  سػػـل كقػػل ّ فلغرا ػػيل لػػ نشػػ لاسػػـلبػػد الف  تػػول ػػدلل ػػ فبلاا كقػػدلـ قػػكلكقػػدل
اػول ػ فلرللغرا ػيلستؤّشػ لاا نتل تلذاتلاال   تلااتل رّ ػألل ػدلفل ل ق فل فلأف لل  كفس"اا ستيلؾلرن ولل  ةدع

لشػػػةصلبفلػػػزل كقػػػدلب سػػػـلل ثػػػ ؿلذاػػػؾلأفل.(171)"نػػتاول   ػػػفلأفل لػػػرؼلفق قػػػأللاا ُلكأن ػػػل ليػػػ أللااتػػػيل تكقّلنكفّ ػػاا  قػػػـك
<www.franceclothes.com>لاا  بػسلااتػيل ػتـّلت لسف ُثل ل اا تػ لرةلبيػ لىػيللقدلزايرلاا كقدلالكىلأللاركاػ لبػ ف 

فلػزللأكلقػدل ػتـّللأللااةػداع. قلػكفل ػف ّل ل.الشػراءلكف درلاا ث ػرلكقدل بػل ض رلذاؾل يلاافق قأللكىي ل رنسّ أللاا  در
ل.فل ل نش لاا نتل ترل ؤشّلاا ستيلؾلب ن وللس ظفّلب ات ايلكلل  كقدل  فلنط ؽل رنسيلكىكلا سلاولف قأللبفرنس 

 زاكاػكلتل ػؿلفلػ لف   ػأللاا سػتيلؾل ػفلاات ػل ؿلااػذمل سػتةد وللنّ أل ل دلن كصلق نكل ركرملإاا فللكاذاؾ
ق ػكرلكفلااػذ فل سػتغلّلك ل قبػألللدى  ت ّبػ لاف   أللاا ستيلؾلكتلك  ولففلااةس رةلااتػيلاإلنترنتااتل رةلفبرلشب ألل

ل.ا تركنّ ألففلف   أللاا ستيلؾل يل ل ؿلااتل رةلاإلل لظـلااقكان ف

 وبراءة االختراع م والنماذج الصناعّيةو الرسو  لكترون اإل  اسم الموقع المنازعات بين ثالثًا 

لكاان  ذجلاا ن فّ ألل  أاػكاف بغ ػر أك بػ اكاف  لّسػـ ش ؿ ك ؿّل الةطكط ترت ب"لىيلIndustrial Designs"اارسـك

ل.(172)ك  فلق ب نلا ستةداـلاا ن فيذل ظيرُال  ّ زان لةاتّل إذا

                                                           
ل.2007ل( 8)رقـلاا ن فّ أللااسكرم كاان  ذج االغرا ّ أللكاارسـك /ل فلق نكفلف   أللاال   تلااف رقأللااسكرملكاا ؤّشرات75رالد لاا  ّدةل/ل(168)
ل.2007( ل8)رقـاا ن فّ أللااسكرمل كاان  ذج االغرا ّ أللكاارسـك ق نكفلف   أللاال   تلااف رقأللااسكرملكاا ؤّشرات/ل فل79رالد لاا  ّدةل/ل(169)
ل.2002ل (82) أللاا ل ّ أللااف رّ أللاا  رملرقـق نكفلف  /ل فل106 لاا  ّدةل/رالدل(170)

(171)
 "A consumer can be certain that the product branded with the GI will incorporate the expected quality and 

****that he or she can rely on the fact that the product". See, Angela Deppeler, Hansueli Stamm, Erik 

****Thévenod-  Mottet, Why evaluate the effects of the protection of GIs?, Evaluation of Geographical 

****Indications: Introduction, Swiss Federal Institute of Intellectual Property, Bern, Switzerland, 2011 (Second, 

****revised edition, 09.11) Publication No 7. P.1. 
ؼلاات ػػ    تلاا ػػن فّ ألل ػػفلفن  ػػرل لّسػػ  تلأكل.لكتتػػ اّل99صل رلػػدلسػػ بؽ ّ ػػأل لااّدكالااّتلػػ رةنكفلرالػػدلبيػػذالاا لنػػ  لد.لف ػػرل ػػ رس لقػػ ل((172

للث ثّ ػػأللاربلػػ د ل ثػػؿلشػػ ؿلااسػػللأل ل ثػػ ؿلذاػػؾلن ػػ ذجلاا  بػػس**.* كارفذ ػػأللكااقّبلػػ تلكى   ػػؿلااسػػّ  رات...ااخلأكل ػػفلفن  ػػرلاربلػػ دل ثػػؿلاارسػػـك
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 تر  ػب  ػؿّل ػن فّ  نل" رسػ  نل ُ لػدّللف ثُل فلاارسـلاا ن فيلكاان كذجلاا ن في لل ّ نلااق نكفلااسكرمللفر ؼكقدل

   ػفيؿ لكلقبػ  ػف اا لرك ػأل اارسػـك فػف ك ت ّ ػز بشػ ؿللد ػد  اا نتلػ ت فلػ  ااظػ ىرة اراػكاف أك الةطػكط تنسػ ؽ أك

ـ ل سػكاء    ثلػألاا ُل ارةرل ااسلدلكاا نتل ت فف  ّ زه ُل ة ّ  ن  ش  نل   سبو أك ركنقن  اا نتا فل   أك  دكّ ػأل بطر قػأل ذاػؾلتػ

للل."ارةرل كاا كاد اا نسكل تلت    ـ ذاؾ  ي ب    ااف سكب أك اآلاأل ب ستةداـ

ػ فلػػ ل لسػػكاءلارتػػبطلبةطػػكطلأكلأاػػكافلأكلاػػـل ػػرتبطل ـلّسػػ ُللااشػػ ؿلااةػػ رليلرمّل" يػػك:للاان ػػكذجلاا ػػن في لأ  
  فلاسػتةدا ولا نػتال ػن فيلأكل ُلل نلة   للش  نل للطالأفل  كفللد دنالك ت  زنالففلاان  ذجلاا لرك ألل فلقبؿ لكأفل ُل

ل.(173)"فر يلأكل دكملإا لض رلذاؾ

لفلػػ للإا تركنػػيؿلاسػػـل كقػػدلسػػل ل ُللافتػػداء  ػػفلت ػػّكرل ل ُلن فػػظلأن ػػولكل للغ ػػر كن ػػ ذجل ػػن فّ أللف يػػدةلارسػػـك
لكاَّلر لاسػػـلاا كقػػدل ل فتػػكملرسػػـك سػػ  ءلنزافػػ تلبػػ فلألفػػدكثل   ػػفلت ػػّكرلكب اتػػ ايل ل.فػػركؼرقػػ ـلكل ػػ ل قػػطلأن لف 

لكاان ػػػػ ذجلاا ػػػػن فّ أللا تركنّ ػػػػألاا كاقػػػػدلاإل لكاان ػػػػ ااسػػػػتغ ؿللنّ ػػػػأل   ىػػػػذال ل لنػػػػيلفػػػػدـلإكا ػػػػفلل.كاارسػػػػـك ذجلارسػػػػـك
 ػ فللآةػراشػةصللانلف يػدل نل ػن ف ّلل نلكلن كذلػأل نلرس لأفدىـل  دلد ل قاإلنترنتؿلأ ف بل كاقدلبالاا ن فّ ألل فلق ل

لب ا ن  سأللاا شركفأل.لةّ نل لبرلبذاؾلتال ُلكىكلل ب ستةدا واولل نل رة لدكفلأفل  كفل ُلل كقلو  فف تل

لكاان  ذجلاا ن فّ أللفل لااسكرملعاا شر للف ؿكل لأكلقػ ـل ى بتقل ػدل ػفلقػ ـلكف قبل ؿّل فلااتقل د للف   أللاارسـك
 نػدل لكا ػملكلػكدلنػّصلل ػفلاا ػركرملنػرللأن ػوكلل.(174)قّلد ُلل نل ن ف ّلل نلكلن كذلأل نلةذلرس تتّلل نتل تلب دأكللبلرض

لكاان ػػ ذجلاا ػػن فّ ألل لاا ُلدكفلتػػرة صاسػتةداـلاارسػػـك فبػػرلللألل ػػفلا فتػػداءلااػػذمل ػػتـّلسػػل ل لك ف ػػيلاان ػػ ذجلكاارسػـك
لاستغ اي لكااتيلل ا تركنّ ألا كاقدلاإلا ل أكلقدلل  فلشيرةلن كذجل  اتفق ؽلأرب حل تـّ ذهلىػللػرضباا كقػدللب ػ فقـك

ل.ط بقأللالن  ذجلاا لرك ألل  فل فف تلاا كقدت كفلض رل ُللال شترملكفند  لت ؿلااب  فألل  قطلاان  ذج

تقل ػػػدلفػػػفلطر ػػػؽللا تركنّ ػػػألا فتػػػداءلفل يػػػ لفبػػػرلاا كاقػػػدلاإللبػػػراءةلا ةتػػػراع ل  ػػػتـّللك ػػػذاؾلار ػػػرل   ػػػ ل ةػػػّصل
ل ػػ فبلاا كقػػدل  تلػػؾلبػػراءةلاةتػػراعلا نتلػػ تل ػػ لأكل ػػرةّلبػػاإل فػػ ءلال سػػتيل  فلاا نتلػػ تلكل .لاػػولب سػػتةدا ي صل ف 

 راف ػػ نلااسػػكرملبػػراءاتلا ةتػػراعلقػػ نكفلللػػ ءلل لف ػػثُل(176)بف   ػػأللبػػراءاتلا ةتػػراعل(175)علااسػػكرمكقػػدلقػػ ـلاا شػػر ل
                                                                                                                                                                                     

 ااف رّ ػأل اا ل ّ ػأل ااشػلش لفقػكؽ اانقػكشلااة ّ ػأللب ا نسػكل تلكااللػدلككرؽلاالػدراف...ااخ.لكرالػدلأ  ػ ن ل ف ػدكااةطكطلكاراكاف ل ث ؿلذاؾ ل.***
.لرالػػػدل790 لص2007ل( 3( لاالػػػدد)21 لاا للّػػػد)(نّ ألاإلنسػػػ لااللػػػـك(األبفػػػ ثللاانلػػػ حلل  لػػػأللكااقػػػ نكف لنػػػ بلسل لسػػػط ف ل للّػػػأللاافقػػػولبػػػ ف.***
 ل ّتفػػدةاالربّ ػأللاال ػػ راتإلال  ػدلااكت ػدم لاانظرّ ػػأللاال ّ ػأللالقػػ نكفلااتلػ رمل ػيل ػػكءلقػ نكفلاا لػػ   تلااتل رّ ػأللادكاػألأ  ػ ن لأ.لد.لق سػـلفبػػدلااف*.**
ل.510 رلدلس بؽ لص****

ل.2007( ل8رقػػـ)لاا ػػن فّ أللااسػكرم كاان ػ ذج االغرا ّ ػػأللكاارسػـك /ل ػػفلقػ نكفلف   ػأللاال  ػػ تلااف رقػأللااسػكرملكاا ؤّشػػرات82رالػد لاا ػ ّدةل/ل(173)
سػ ندرّ أل لكرالدلبيذالاا لن لأ   ن لد.لى نيل ف دلدك رار لنط ؽلافت  رلاا لر أللاات نكاكلّ ػأللبكاسػطأللااسػرّ أل لدارلاال  لػأللاالد ػدةلالنشػر لا ***.

ل.53-52 لص1996****
ل.2007ل( 8رقـ)لاا ن فّ أللااسكرم كاان  ذج سـكاالغرا ّ أللكاارل /ل فلق نكفلف   أللاال   تلااف رقأللااسكرملكاا ؤّشرات105رالد لاا  ّدةل/ل(174)
/لقػػ نكفلاا ل ّ ػػأللااف رّ ػػألل613/اا ػػ ّدةل نلف ػػرّ  نل ػػيلاسػػتث  رلتلػػؾلاابػػراءةل بػػدأل ػػفلإ ػػداعلااطلػػب لكقػػدلأفطػػ لاا شػػّرعلاافرنسػػيلافػػ يزلاابػػراءةلفقّػػل((175
ؿل ػيلااقػ نكفلااتلػ رم لاالػزءلر ب ػرلكر.لركبلػكلكاػك سل كلػ ؿ لاا طػك لنأللبدفكللااتزك ػر.لرالػد لج.لاافرنسي.ل ّدتولفشركفلسنأل لكف   تول ؤ ّل***.
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.لف ػػُثل1995فػػ ـلل(TRIPS)لّ ػػأللااتػػر بساتّف ق لكل1970  يػػ لااتلػػ كفلبشػػ فلاابػػراءاتلاسػػنأللّ ػػ تلاادكاّ ػػأللب ػػ لتّف قا 
 ػػفلافتػػدللفلػػ للأ  ػػدلفلػػ لتشػػد دلاالقكبػػأللفلػػ ل ػػؿّلل ل قػػدـلااقػػ نكفلب ك ػػكعلف   ػػأللفقػػكؽل ػػ فبلا ةتػػراعاىػػتّل

ل.لل(177)فقكؽل  فبلا ةتراع

 ػػػػفلاا ػػػػركرملتنظػػػػ ـلف   ػػػػأللبػػػػراءةلا ةتػػػػراعلاتػػػػت ءـل ػػػػدلااتطػػػػّكراتلااتػػػػيلطػػػػرأتلنت لػػػػأللدةػػػػكؿللنػػػػرللأن ػػػػوكل
 ػفلل ب  فتػداءلفل يػإاػ لف  تنػ لاال لّ ػأل ل ػ لُبػد ل ػفلتنظػ ـلف   تيػ ل ػفلااػذ فل قك ػكفللاإلنترنػتاات نكاكل  لكشب ألل
ل.اإلنترنتة ؿل كاقدلشب ألل

 نفسها لكترونّيةالمنازعات بين عناوين المواقع اإل  رابعًا 

ااتلػػػ رمل لن ػػػرللد ػػػدلإاػػػ لفن  ػػػرلاا ل ّ ػػػألللا تركنػػػيدةػػػ ؿلفنػػػكافلاا كقػػػدلاإلإاػػػ لأى ّ ػػػأللإلسػػػ بق نلن لتك ػػػلّل
 ػفللا تركنّ ػأل  يػ لا فتػداءلفلػ لفنػ ك فلاا كاقػدلاإللفػ  تل ػتـّللكلػكد لكقدلأثبتلااكاقدلاال لػيلاا ن فّ أللكااتل رّ أل

لاا كرلاات ا أل:ؿلأ ف بل كاقدلأةرللكت ّثلتل يلبالق ل

 رتسجيل موقع مشابه لموقع آخ. 1

قػدل فلػػكزلأن ػػول ػفلض ػرلااُ   ػفلتسػل ؿلاسػـل كقػػدلُ طػ بؽلت   ػ نل سػـل كللاإلنترنػت ػفلاا لػركؼل ػيلشػب ألل
ػػػُ سػػػبق نل ػػػفلق ل لبلػػػلفتّػػػ كل لةػػػر فؿلاآلبا لشػػػيكرل ػػػإن يـل قك ػػػكف سػػػتف دةل ػػػفل زا ػػػ لاسػػػـل كقػػػدل ضلارشػػػة صلب  قػػػـك

.ل(178)ف يػدلالغ ػرل شػيكرـل كقػدل ػدلاسػل ث ػرلااةلػطلب اتف ُ ؿلففلطر ؽلتسل ؿلاسـل كقدلشب ولأكلُ   ثؿلإا لفػدّل
داؿلفػرؼل ػفلأفػرؼلكذاؾلبإلراءلتلد ؿلطف ؼل إ   أللفرؼلكافدلأكلأ ثر لأكلفػذؼلفػرؼل ػفلا سػـ لأكلاسػتب

ـ لإ ػ  أللفػرؼلل<www.yahooo.com>تسػل ؿلاسػـل كقػدللذاػؾ ل ث ؿلاا كقدلبفرؼلآةر  إاػ ل كقػدلل(o)كىنػ لتػ
(Yahoo).ل

ل ثػػؿلىػػذهلاال لّ ػػأللتػػؤدّل  رشػػة صلااػػراضب فل  ػػ فبلاسػػـلاا كقػػدلار ػػلي لتلفػػؽللأ ػػرارملإاػػ لك ػػيلرأ نػػ لأف 
تػو لقػدل قك ػكفلب اػدةكؿلإاػ لاا كقػدلااُ شػ بولاػو لُ لتقػد فلأن ػولىػكلنفسػول بز  رةلاا كقػدلار ػليلكا سػتف دةل ػفلةد 

                                                                                                                                                                                     

.ل ػػ ةكذل ػػفل617 لص2007 ل1طابنػػ ف لل-لركتاال  لّ ػػأللالدراسػػ تلكاانشػػرلكااتكز ػػد لب ػػل لػػدلسػػأل ؤسّللؿ لترل ػػأل:ل ن ػػكرلااق  ػػي اركّل****
د شػػؽ ل لرسػػ األلان ػػؿلدرلػػأللااػػد تكراهل ػػيلااقػػ نكفلااتلػػ رم لل  لػػأللفنػػ فلبػػ دمل ل  ػػو لاانظػػ ـلااقػػ نكنيلاللنػػكافلا ا تركنػػيلال تلػػرلا  ترا ػػي****
ل.193ص سكر أل   2011 لّ أللاافقكؽ ل****

أل لكت ػػنمل ػػ فبي لفقػ نلف ػػرّ  نلب سػتث  رلا ةتػػراعلااػذمل  ػػكفل ك ػكف نللايػػذهلاابػػراءة.لااّدكاػشػي دةلُتلطػػ ل ػفلقبػػؿلتلػّرؼلبػػراءةلا ةتػراعلب ن يػػ لل(176)
ابنػػ ف لل-ل لب ػػركت1 ل نشػػكراتلاافلبػػيلاافقكقّ ػػأل لط"دراسػػألل ػػيلااقػػ نكفلاا قػػ رف"لبػػراءةلا ةتػػراع ل ل ّ ػػألل ػػن فّ أللكتل رّ ػػأل.لنلػػ ـل غبغػػب لد****
.لكرالػػدلأ  ػػ ن لد.لفنػػ فل ف ػػكدل ػػكثراني لااف   ػػأللااق نكنّ ػػأللابػػراءةلا ةتػػراعلك قػػ نلرف ػػ ـلتػػر بسل"دراسػػألل ق رنػػأل" ل نشػػكراتل29 لص2003****
كرالػػػدلبيػػػذالاا لنػػػ لأ  ػػػ ن لد.لفبػػػدلااػػػرف ـلفنتػػػرلفبػػػدلااػػػرف ف لبػػػراءةلا ةتػػػراعلل.17 لص2011 ل1ابنػػػ ف لطل-لاافقكقّ ػػػأل لب ػػػركتاافلبػػػيل****
ل.13 لص2009ك ل   رلف   تي  لدارلااف رلاال  لي لا س ندرّ أل ل  ر ل****

 لسػػػكر أل ل(18رى لكاافقػػػكؽلاان شػػػيأللفػػػفلتسػػػل ؿلاابػػػراءةلرقػػػـ)اا تللّػػػؽلب ػػػنملبػػػراءاتلا ةتػػػراعلكتسػػػل لي لكنشػػػلااقػػػ نكف/ل ػػػفل5 لاا ػػػ ّدةل/رالػػػدل(177)
**. *2012. 

ل.275 ل رلدلس بؽ لصاإلنترنت  كاقد وأسماء التجارّية العالمات حول المنازعات راجع بهذا المعنى، رام  محمد عموان، (178)
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لفتّػ  ػ فبلاسػـلاا كقػدلااُ ط ابػأللبػو للُول ػفلفػؽّلاا كقدلار لي لنظرانلالتش بولاا ب رلب فلارسػ  ء.لاػذاؾلنػرللأن ػ
ل ل ست رلاا ررلااذملُ سببولا  فبلاا كقد.

ااُ شػػػػػػػػ بولا كقػػػػػػػػدلل<hermescopy.com>ار ثلػػػػػػػػأللاال لّ ػػػػػػػػأللايػػػػػػػػذهلاا ػػػػػػػػكرة لتسػػػػػػػػل ؿلاسػػػػػػػػـل كقػػػػػػػػدللك ػػػػػػػػف
<hermes.com> لىػػذالاا كقػدل ُلل(179)تقػد ـل ػػ فبلااشػ كللف ػثُلل ث ػػرلبولبشػ ؿل ُل شػػتبر ػػدلااػدفكللفلػػ لافتبػ رلأف 

ل.(180)نقؿلاسـلاا ل ؿلااُ تن زعلفل ولا  فبلااش كللتقّرر لكقدل دل كقلوااةلطل
ل"اسػػـلاانطػػ ؽلل ""Amazonااُ شػػ بولا كقػػدلل<ammazon.com>تسػػل ؿلاسػػـل كقػػدللآةػػرل ثػػ ؿ رلأف  كقػػدلتقػػر 

لااُ ػػل<amazon.com>ا كقػػدلا<لُ شػػبولammazon.comااُ تنػػ زعلفل ػػول  ف لد لااػػذملاد ػػولفقػػكؽل ػػيلااشػػ كل لكأف 
لؿلك سػتةدـلاسػـف لفل ػولقػدلسػل لكااُ ػد لفل و ل ل ا لؾلأّ أللفقكؽلأكل   امل شركفألل يلاسـلاانط ؽلااُ تن زعلفل و ل

ل.(181)"ا  فبلااش كلل<ammazon.com لاسـلاانط ؽلنقؿلتقّررلنت لألكب ال نّ ألاانط ؽلاا تن زعلفل ولبسكءل
ػػأةػػرلل ر كفػػألل ػػفلق للق ػػّ ألك ػػيل لكقػػدلرد ل  يػػ ل <yahooshows.com>ؿل كقػػدلسػػلّلفلػػ ل ُلل" ػػ ىك"لؿلشػػر ألبا

  ػطلمللك ػذ رلأف لل ـلااشػ كلقػد لتسػل ؿلاسػـلاانطػ ؽلاا تنػ زعلفل يػ لإلافػ ؽلاا ػررل ُللف لفل ػولب ن ػو:ل"اػـل ػتـّلاا د ل
ؾلت ل ػل ػيل" ػ ىك"ر أللشػالؽّلىنػ ؾلفػول ل   ػفلأفل  ػكفلكأن ػلث.كطر قػأللااتفػدّللىكلااتلب رلااذمل لنيلااسل دةل"  ىك"

ل  شػػيكرلك لػػركؼل" ػػ ىك"كا ػػفل كقػػدلل.(182)"أل  يّ ػػاإلةطػػ ءلارقب ػػؿللتبػػرل ػػفل ُللأفاػػذاؾل ل   ػػفلكلاسػػـلاانطػػ ؽ ل
ااف ػد كلكاا ػكرلفبػرللشػرطأل ػفلةػ ؿلب ػدلألاتفق ؽلأربػ حلتل رّ ػألل"  ىك"شيرةل كقدلال وف لفلد لاا ُللاستغ ؿكثبتل

ل."ك  ى"نقؿلاا كقدلإا لشر أللرلتقر للىذالاا كقد لكنت لأللاذاؾ
ن ل لواسػػتةدا لىػػكلكقػػدل شػػ بولا كقػػدلآةػػر  ػػكفلاايػػدؼل ػػفلتسػػل ؿل  لكقػػدل  ػػ ل قػػطلرلػػؿلفػػرضلك ػػ تلكاَّ
كذاػػؾلا سػػتف دةل ػػفلفر ػػأللاا ػػركرلااتػػيلت ػػكفل ب ػػرةلفلػػ لاا كاقػػدلل ب ا سػػّلؿلة ّ ػػألملإاػػ ل كاقػػدلتػػؤدّلل ركابػػطل  ػػو

لبو.لة ّ أليكرةلكتفك ي لإا ل كاقدلاا ش
لإا تركنػيل كقػدلسػّلؿااػذملل(Charlie Brown)لشػةصل ػدف ل ػد لل(Microsoft)لر لتيػ لشػر أللق ػّ ألفيل 
 قػػػػػػطلإاػػػػػػ لاسػػػػػػـل كقػػػػػػدلل(o)فػػػػػػرؼلااػػػػػػػلاا ػػػػػػد ف لفل ػػػػػػوللأ ػػػػػػ ؼ قػػػػػػدلل<www.microosoft.com>لاسػػػػػػـ ف ػػػػػػؿل

                                                           
ل<hermes.pro<،>hermes.asia<،>hermes.fr<،>hermes.eu>:ل  لؾلأ   نل كاقدلأةرلل تلّلقأللبيذالا سـ لكىيل(179)

(180)
 Case No: D2011-0001. Published at: 

****<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/20011/d2011-0001.html> (last visited: 12May 2013. 

****6:10am). 
(181) 

"That the disputed Domain Name <ammazon.com> is confusingly similar to the trademark 

****AMAZON.COM® in which Complainant has rights; that Respondent *has no rights or legitimate interests 

****in the disputed Domain Name; and that Respondent has registered and*is using the disputed Domain Name 

****in bad faith. The Domain Name <ammazon.com> shall be transferred  to the Complainant" .See, Case 

****No:D2002-0516. published at: 

*** <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2002/d2002-0516.html> (last visited: 14May 2013. 

****4:22am). 
(182)

 "The Respondent claims that he did not register the Disputed Domain Name to harm the Complainant. He 

****states that the term “Yahoo is an expression that means happy, and a way to talk, and that it cannot be 

****right that Yahoo inc. shall own this domain name is not even close to could be misspelled" See, Case 

****No:D2011-2227. published at: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2011-2227> 

****(last visited: 14May 2013. 4:22am). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2011-2227
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بل ػدانللاإلنترنػتاتفك ؿلفر ػأللااػدةكؿلإاػ لل<miroosoft.com>لف لفل ولاا كقدف ُثل"استةدـلاا د لل    ركسك ت 
ا لاا كقدلل كل ففل كقدلط ابلااش  ػفلألػؿلا سػتف دةل ػفلاا سػتكللااي يػؿل ػفلفر ػأللاا ػركرل ػفللااةػ ّصلبػو كاَّ

رلب  سػػػتن دلإاػػػ لكقػػػ يدلكقػػػدلتقػػػر ل.لmirosoft.com>"(183)> ػػػيل كقػػػدل    ركسػػػك تلاارسػػػ يللاإلنترنػػػت سػػػتةد يل
ل.ن زعلفل ولإا ل  فبلااش كللشر ألل    ركسك تنقؿلاسـلاا ل ؿلااُ تل ق ّ ألاا

 ػػ نكفلل8 ػيلل<teleperformance.com> ػ فبلاا كقػدلااشػي رؿلباػتل ػفلق للاػ  لرُللأةػرللُ شػ بيأللق ػّ ألك ػيل
لألشػػػر أللاا ػػػد لل 2013لاركؿ ػػػ ل<teleperformancejobs.com>لاسػػػـ ف ػػػؿلااػػػذمل كقػػػدلاللااُ سػػػل  دل ػػػ فبلكأ  

لب  سػػتف دةل ػػفلشػػيرةل كقلػػوسػػل لااشػػ كللبػػ ّفل ُل لاا كقػػدللاإلنترنػػت ػػكىـل سػػتةد يللف ػػثُلبل ؿلىػػذالاا كقػػدل قػػـك بػػ ف 
ل لرضلةد  تلتكظ ؼلادلل  فبلااش كل.ل

ـل  ػػولفػػرضلاب ػػدلاسػػـلاا لػػ ؿلب إل ػػ  أللإاػػ لرابػػطل قػػدّلل إاػػ ل كاقػػدلأةػػرللتقػػكدلركابػػطلأّنػػولك ػػدلتالُبػػكقػػدلثال
لب سػتغ ؿلاافر ػأللاا ركرّ ػػأللفلػ لىػذالاا كقػػدل ػفلألػؿلتفق ػػؽلأربػ حلتل رّ ػأل كافت ػػ دانلل اا تنػ زعلفل ػو ل يػكلإذانل قػػـك

ل.(184)نقؿلاسـلاا كقدلاا تن زعلفل ولإا ل  فبلااش كلل  سبؽلتقّررفل ل

  مطابق لموقع آخر مع إضافة عبارات مسيئة لهتسجيل موقع . 2

لأفػػدلارشػػة صلا لّبػػ  نشػػكرةلاا نتلػػ تلاا ػػفلأفػػدللفػػفلض ػػبولكاسػػت  يولر ػػيلىػػذهلاا ػػكرةل ػػفلا فتػػداءل قػػـك
شػ ؿل ػفللااتػيلتر ػدلاإلسػ ءةلاػولبػ مّل فلاا كاقػدلااُ ن  سػأللا فتداءلقدل  كفللكأأكلاال يدةلاشر ألل   للفل ل كقدل  

تل سػػ يأللاػػولقبػػؿلارشػػ  ؿ.لىػػؤ ءل قك ػػكفلبتسػػل ؿلنفػػسلاسػػـلاا كقػػدلأكلاسػػـلشػػر ألل ػػ  ل ػػدلإ ػػ  ألل ل ػػ تلكفبػػ را
ؼل لبيػد<badyahoo.com>ؿل كقػدلب سػـلسػل لأكل ُلل<Ihategoogle.com>  فل فلزل كقدلب سػـلل ا سـلأكلبلده
ل. كقدااس ءةلبس لأللاستةدا ولاإل

لكسػػػ طألل ػػػد لتف ػػػ ـلكاا ػػػزلااكا بػػػكلالرلأ ػػػ ـل ل(Lookheed Martin)ااػػػدفكللااتػػػيلر لتيػػػ لشػػػر ألل ثػػػ ؿلذاػػػؾل
كااثػػػػػ نيلل<www.lockheedsucks.com>ب سػػػػػـللاركؿلفلػػػػػزل ػػػػػكقل فااػػػػػذملل(Dan Parisi)شػػػػػةصلُ ػػػػػدف ل

<www.lockheedmartinsucks.com>سػػػيءل سػػػـلااشػػػر أللااُ دف ػػػأل لفػػػفلطر ػػػؽلإ ػػػ  أللاالبػػػ رةلبػػػذاؾلكىػػػكلل ُ
(suck)ؿلافتػداءلفلػ ل ػ فلأن ػول ل شػ ّلف ػـلاثنػ فل ػفلث ثػألل ػفلاا ف ّللف ػثُل.ل(185) يل  لاا كقل فل سـلااشػر ألل

لفقكؽلااشر أل.ل
                                                           

(183)
 "Respondent has used the <microosoft.com> domain name to divert Internet traffic away from 

****Complainant and into its own website in order to benefit from the enormous level of Internet traffic from 

****Internet users seeking the official Microsoft website <microsoft.com>". See, Case No: d2001-0362. 

****Published at:  

****<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0362.html> (last visited: 14May 2013. 

****5:15am).  
(184)

 See, Case, No: D2013-0035, published at: 

**.**<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-0035\> (last visited: 15May 2013. 

****6:27am). 
(185)

 See, Case No: d2000-1015 published at: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-

****1015.html> (last visited: 15May 2013. 3:15pm)  

http://www.lockheedmartinsucks.com/
http://www.lockheedmartinsucks.com/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0362.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-0035/
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1015.html
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1015.html
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لاإلسػػ ءةلكا ػػفأل الشػػر ألك ػػيلرأ نػػ لأن ػػول ػػ فل ػػفلااُ فتػػرضلافتبػػ رلىػػذهلاا كاقػػدلُ سػػ يألل كاسػػـلل لكة ك ػػ نلأف 
لاا ق ػكدلىػػكلااشػػر أللنفسػػي  لسػّلؿ اا ُللنّ ػػأل نفػػيلسػػكءللفتّػ شػر أللاػػ سلشػػ يل نل ػيلااف ػػ ةلاا ك ّ ػػألل ل  ػػفلااكا ػػملأف 

لكشطبلاسـلاا كقدلااُ سيءلا  فبلااش كل.ل  دكرلااقرارلا  لفألل  فبلااش كللك لب
شػػةصلل ػػد لل تا تركنّ ػػاإلل((Koninklijke Philipsؿلشػػر أللباػػك ػػفلار ثلػػأللأ  ػػ نلااػػدفكللاا ر كفػػألل ػػفلق ل

كااػذملُ لػّدلُ سػيءلا كقػدلل <philipssucks.com>اسػـل ف ػؿللإا تركنيل كقدلاتسل لولنت لألل ((Seo Kimل دف 
<www.philips.com>لا تركنػػػػػػػػياالنػػػػػػػػكافلاإللول نبغػػػػػػػػيلنقػػػػػػػػؿ ن ػػػػػػػػبر:ل"كقػػػػػػػػدلتقػػػػػػػػر للا ػػػػػػػػ فبلااشػػػػػػػػ كل.لاال يػػػػػػػػدل
<philipssucks.com>ل.(186)ا  فبلااش كل"ل

لبيػػذالاال ػػؿلأفػػدل ػػكظفيلشػػر ألل ػػ ك ػػفلااُ  فػػظلأ  ػػ نلأن ػػ رلفػػفلض ػػبول نيػػ لكا لّبػػلتلب ػػرلفػػفلال ولقػػدل قػػـك
 ػد لأفػدل كظف يػ لااسػ بق فلل(Bridgestone)ؿلشػر أللاإلطػ راتلااشػي رةلباػاا ر كفػألل ػفلق للق ػّ ألاست  ءه.ل   ل ػيلاا

كقػػ ـلبتسػػل ؿللالشػػر أللاا شػػت  أل  لكىػػكلبيػػذالأسػػ ءل<www.bridgstone-firestone.net> فلػػزل كقػػدلب سػػـااػػذمل
رل يلااني  أللإف دةلاا كقدلالشر ألنّ ألاا كقدلبسكءل ل.(187) لاذاؾلتقر 

لفي.د لنقػػؿلاا كقػدلالُ ػػل ػػ ل ػتـّللالغ ػر سػػ ءةلكاسػتةدا ولاا كقػدلاإلل  ػ فبلاا كقػػدلنّ ػػألكا ػفلإذالاػـل ثبػػتلسػكءل
ؿلسػل لف لفل ػولاا ُلد لبر دلدفكللفل لااُ ػل<www.privilege.com>لا تركنياإلل كقداا  فبلق ـلبي للق ّ أل فيل

لد لُ ػػل<www.ihateprivilege.com> كقػػدللا ف لفل ػػولد لااُ ػػلنّ ػػألىػػكل ػػ  يل سػػتنت جلل((ihateلتسػػل ؿل ل ػػألف  نلبػػ ف 
ل  ل لإ ػػيلتشػػػك ولسػػػ لألل كقلػػو لاا ػػػدف لفل ػػػولرّدلفلػػ لااشػػػ كللبػػػ اقكؿلبػػ ف  اسػػػـلاا كقػػػدلاػػ سلاػػػولف قػػػأللب كقػػػدللأف 

لسػػ  ءلاا ث ػػرل ػػف نتشػػرةلف ا ّ ػػ نل ػػيلأ ل ػػأللاسػػـل ّنػػيل لػػّردلكلىػػيل"كتلنػػيلا ت ػػ زل(Privilege) أّفل ل ػػأللكلل فيد لااُ ػػ
ؿلسػػل ل ُلاػػـللثبػػتلأّنػػوأكلل.(188)" يػػيل ل ػػألل سػػتةد ألل ػػيلااف ػػ ةلاا ك ّ ػػألل ضػػ ني...ااخااشػػر  تلكاانػػكادملكاا نتلػػ تلكار

فػػ دةللفيد لااُ ػػابتػػزازلبيػػدؼللاا كقػػد كقػػدلسػػيءلاػػو.ل ُللىػػذالاا كقػػدلف ػػؿل ػػفلةػػ ؿل قػػـلبػػ مّلل  ػػ لاػػـل اا كقػػدلاػػوب ػػدلكاَّ
لف لفل و.د لاا ُللنّ ألسكءللثبكتفيلالدـلد لرلني  أللر ضلش كللاا ُلتقر ل

 GB)شػر أللل ػ فبلااشػػ كلصلب ػ ل لػػي:لكتػػتلةّلل 2007فػ ـللكا بػػك ر ػزلااتلأ ػػ ـللاػ  لرُللأةػػرللق ػّ أللك ػي

Investments)لا تركنػػػياا كقػػػدلاإللؾلػػػت ىػػيلكلل<www.gunbroker.com>ف لشػػػةصل ػػػد للف لفل ػػػولىػػػكد لكااُ ػػ ل
((Donald Bakerتسػل ؿل كقػدلبلنػكافللأقػدـلفلػ ااذملل<www.ihategunbroker.com>.فل ػفلةػ ؿلكقػدلتبػ  لل

لاا ُلل تلاا ر قأل ثب تكاإللف لفل ود لفيلكردلاا ُلد لاستلراضلش كللاا ُل لبشػ ؿلأس سػيلاا كقػدلسّلؿلاسـ"ف لفل ولد لب ف 

                                                           
(186)

 "The Panel decides that the domain name <philipssucks.com> should be transferred to the Complainant" 

****See, Case No: D2001-1195. <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-1195.html> 

****(last visited: 29May 2013 8:34am). 
(187)

 See, Case No: d2000-0190 published at: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-*** 

****0190.html> (last visited: 29May 2013 10:48am).  
(188)

 "Privilege" is an abstract noun; it appears worldwide in thousands of names of companies, clubs, products, 

****songs etc. It is also in everyday use". See, Case No: D2002-0870, published at: 

****<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0870.html> (last visited: 11june 2013 

****10:15pm). 

http://www.philips.com/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-1195.html
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0190.html
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0190.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0870.html
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تنػػػ زعلفل ػػػولإلفػػػ دةل<لاا ُلihategnbroker.com  سػػػتةدـلاا كقػػػدلولرن ػػػل شػػػ كلاغػػػرضلتلط ػػػؿلأف ػػػ ؿل ػػػ فبلاا
ر(189)اإلنترنػػت نػػ  سلفلػػ لشػػب أللإاػػ ل كقػػدللاإلنترنػػتتكل ػػول سػػتةد يل نقػػؿلاا كقػػدلالشػػر ألللب انت لػػألل لكقػػدلتقػػر 

لو.ل  فبأللااش كل لاثبكتلسكءلنّ ألل سلّل

 فرع الثان ال

 ةة والتجاريّ ة الصناعيّ بحقوق الممكيّ  لكترونّيةمواقع اإل م  السجّ م   ضرارإ مىبة عثار المترتّ اآل

ل  لاتفق ػػؽلكلػػكدلفػػّؽلأكل  ػػلفألل شػػركفألدكفللاسػػتغ ؿلفقػػكؽلاا ل ّ ػػأللاا ػػن فّ أللكااتل رّ ػػأللاال يػػدةلالغ ػػرإف 
 رلكرلػػ ؿلارف ػػ ؿلااتّلػػإاػػ لق ػػ ـل ن  سػػأللض ػػرل شػػركفأللبػػ فللفت ػػ نلل ػػؤّدمل ا تركنّ ػػألل رّ ػػأللفبػػرلاا كاقػػدلاإلأربػػ حلت

لال ستيلؾ.لكا ملكضشكت ل ؿلكس لأللاةداعلب إل   أللإا ل كنولللفأل تةاا لااشر  تلااتل رّ ألكل

 منافسة غير مشروعة أواًل  

ااشػرؼلبيػدؼللكأطرؽل ن   ػأللالقػ نكفلأكلاالػ داتللاستةداـلاات لرفل لأن ي :ل" شركفأللااض رل سأللاا ن ؼللر لتُل
ض ػػػػرلاا ن  سػػػػأللأف ػػػػ ؿلل(TRIPS)لّ ػػػػأللتػػػػر بساتّف قك ػػػػذاؾلار ػػػػرلافتبػػػػرتلل (190)"ةػػػػرللػػػػذبلف ػػػػ ءلاا فػػػػ ؿلار

ل.لل(191) ن  سأللتتل رضل دلاال داتلااشر فألل يلااشؤكفلاا ن فّ أللكااتل رّ ألل ؿّللب ّني ل شركفألاا

لاستغ ؿلفقكؽلاا ل ّ أللاا ن فّ أللكااتل رّ أللفبرلشػب ألل للتبػرل ػفلقب ػؿ ل ُلدكفلكلػولفػؽّللاإلنترنػتكب ات ايل إف 
 ػػفللتػػرك اااكلل شػػر ألل ػػ لبفلػػزل كقػػدل ف ػػؿلاسػػـلشػػر ألل ن  سػػأللايػػ ل لنػػد  لتقػػـكاا ن  سػػأللض ػػرلاا شػػركفأل.للأ لػػ ؿ

تسػتف دلب اتػ ايل ػفلشػيرةلاسػـلااشػر ألل ل ي لااشػر أللاا ن  سػألفسلاا نتلػ تلكااةػد  تلااتػيلتقػدّلاػنلة ؿلىذالاا كقػدل
لسأللاي لالذبلزب يني لإا لشر تي .اا ن  

ول ل  ػتلب ػلأللالشػر أللن ػ لكأ   ػوااذملأااتل رمل لر أللف يدّ أللاا كقدللا ستيلؾ ستط دلاف  فلك يلبلضلار
ل أللفل ػوطػ ؽلنظرّ ػإل.لكقػدلتػـّل كلكدلت ل ؿاال دلذاؾل بق كا فلل ا تركنيااتيل ظيرلاس ي ل يلفنكافلاا كقدلاإل

ط علاا سػتيلؾل لر ػأللاسػتلاػكلفتّػ ولكتلنػيلب ن ػل  (initial interest confusion)ةلياكىػيلاات ػل ؿلاا  ػلفيلااػد
دلفل يػ  لاا كقدلااذمل ف ؿلاسـلااشر أللااتيلافتػ لكىيلرضبتول يلااك كؿلإا ل  ش لأل يلول يكل   اا كقدلااذملأ

 ػػيلكلل.ـلفلػػ لااشػػراءل نيػػ قػػد ل  ُللليػ  تلااتػػيل فت  ـلنفػػسلاا نتلػػ تلأكلااةػػدقػػد لةػرللتُلك ػيلنفػػسلااكقػػتلكلػػدلشػػر أللأ

                                                           
(189)

 registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor because 

.***the Respondent is using the <ihategnbroker.com> Disputed Domain Name to redirect Internet users to a 

*.**competing website, See,  Case No: D2007-1320, published at: 

*;**<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-1320.html> (last visited: 27May 2013. 

*.**12:00pm). 
ل  ػػرلاا ل ّ ػأللاا ػػن فّ أل( لدارلااني ػأللاالربّ ػػأل لااقػ ىرة ل–ااتػػ لرلل– بػػ دئلااقػ نكفلااتلػػ رمل)نظرّ ػأللارف ػػ ؿلااتل رّ ػألللد.ل ػ  زلنلػػ ـلر ػكاف ل((190

ل.490ص ل1997 ل2ط*ز.*
ل.1995لّ أللتر بساّتف ق فل/ل1اا  ّدةل//ل فل2اافقرةل/ل رالدل(191)

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-1320.html%3e
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كلا كقػدل ػفلسػ لأللكشػيرةلاسػـلااشػر أللأ  سػتف دل ػ فبلال  كقلػواا ث ػرل ػفلاا سػتيل  فل ػدلل تل  ؿسػلىذهلااف األ
ل.(192)كىيلب ات   دل ن  سأللض رل شركفألل اال  أللاال يدةلالشر أللاا ن  سأللاو

لأفدلارشة صلب  كقدل ل ف  ػأللتل رّ ػألل لرك ػألل ف ػؿلاسػـلتلػ رملأكلإا تركنػي رسأللااتلػ رةلفبػرل كقػدل قـك
 ػػ فل ػػفف تل كقلػػو لا  سػػبلفػػددلأ بػػرل ػػفلاازبػػ يفلااػػذ فلن ػػكذجل ػػن فيلأكلتلػػ رملف يػػدلاغ ػػرهلأكل سػػتةدـل

لبػػ اترك ال ف يػػدلا ػػ فبلاا كقػػدلاان ػػكذجلأكلاارسػػـلاا ػػن فيلسػػ لتقدكفلبػػ ف ل اب ػػ يدلأقػػؿللػػكدةلكب سػػػل رللك قػػـك
ل نةف أل.

ل ػ نكفلاركؿل3 ػيللكا بػك ر ػزلاادللاػلاا ر كفػأللق ػّ أل ػيلاااا ن  سأللض ػرلاا شػركفأل للف األلكنذ رل ث ؿلفف
ػػ ػػفلق ل ل2013 تػػيلاالLeonie Helena))لتػػدف لسػػّ دةل ػػد لل(Karen Millen Fashions Limited)ؿلشػػر أللبا
أللأن يػػ ل  ا ػػأللالل  ػػأللف ػػدّلكقػػدلأثبتػػتلااشػػر أللاا ُلل<karenmillenireland-sales.com>ل ف ػػؿلاسػػـ كقػػدللفلػػزت

لااُ ػػ ل1981ااتل رّ ػػأللاب ػػدلاا  بػػسل نػػذلفػػ ـل ااتػػرك الرابسػػألل قّلػػدةلا نتلػػ تلاا كقػػدلبيػػدؼللسػػّللتف لفل يػػ لد لكأف 
ل.للب سل رل نةف أللكفر تي اال  أللااتل رّ أل ل

اا كقػػدللسػػّللتيػػ لكأن لل ف لفل يػػ د لالُ ػػلفػػدـلكلػػكدلفػػؽّلكثبػػتلل  ػػفلذاػػؾلق ػػّ ألدتلااللنػػأللاانػػ ظرةل ػػيلااكقػػدلت ّ ػػ
ااشػػر ألللكفر ػػت ل ػػ فبأللااشػػ كلاال يػػدةلالااتل رّ ػػأللل  ػػألااةلػػؽلاػػبسل ػػدللف كاػػتكلل.تلػػ رمربػػملتفق ػػؽلبيػػدؼل

ل ػػػدلدةقل ػػػ نتلػػػ تلاا ُل ػػػفلاالشػػػراءلأبر ػػػكالفقػػػكدلفااػػػذ ل ب ػػػدل نتل تيػػػ لال سػػػتيل  فلاا فت لػػػ ف ػػػفل ػػػ فبأللااشػػػ كلل
اانطػػ ؽلالشػػر ألللنقػػؿلاسػػـلنت لػػأللاػػذاؾلركقػػدلتقػػر لل.(Karen Millen)يػػ لتلػػكدلالل  ػػألل لتقػػد فلأن لل اا كقػػدل ػػ فب

ل.(193)  فبأللااش كل

ػػ ػػفلق لاا ر كفػػألللق ػػّ أل ػيلااكل  ػػ فبأللاال  ػػأللل 2013ل ػػ نكفلاركؿل15 ػػيللPaul‟s Boutique))لؿلشػػر ألبا
 ف ػؿلاسػـل كقػدللسػّلؿااػذملكل ػفلاا ػ فللشػةص ػد لل األز  ءلب  ل  ي لفق يبلاا ػدلاا  ّ زة (Boutique) ااتل رّ أل

<pauls-boutique.org>ـ لىػػذالاا كقػػد.ل ػػفف تلب ػػدلفق يػػبل ػػدل ػػ فلكفػػرضلالل فػػدـلكلػػكدللإاػػ لااتكّ ػػؿلكقػػدلتػػ
لب ن  سػألل ػ فبلاال  ػأللفبػرلب ػدل نتلػ تل ُلكأن ػل سػّللألشت  لفل ولفل لاال  أللاا ُلال ُللفؽّل لدة لكىػيلتلػدّلقل ػول قػـك

ل.(194)اا كقدلا  فبلااش كلاسـلنقؿللكب انت لأللتقّرر ل ن  سأللض رل شركفأل

                                                           
ل.34 رلدلس بؽ لصلبرانبك لاانزاف تلاا تلّلقأللب ال   تلااتل رّ أللفل لشب أللاإلنترن ت لضّس فرالدلبيذالاا لن  لفدن فلل(192)

(193)
 See, Case, No: D2013-0001,  published at: 

***<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-0001> (last visited: 11june 2013 

***10:31pm). 
(194)

 See, Case No: D2013-0088, published at: 

***<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-0088> (last visited: 12june 2013 

***10:00pm). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-0001
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-0088
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 المستهمك تضميلخداع و ثانيًا  

ل تف ؿلاسـلتل رملأكلف  أللتل رّ أللف يدةلالغ ػرلأكلإ ػ  ألللإا تركنّ أل  فل كاقدلف لّ  تلتل رّ ألل   رسأللإف 
لففلاا نتالار لي.لإا لت ل ؿلاا ستيلؾلم ؤد لىذالل ؿّلل ...ااخؿل   فلاا نتل ت لّلرللغرا يلبش ؿل ُلؤشّل ُل

لاا ستيلؾلب ابفثلففل كقد  فلاسـلاال  أللااتل رّ أللااتيل ف ليػ لاا نػتالااػذملول ة ّل إن للإا تركني للند  ل قـك
ولةألل ػػيلذىنػػو ل إن ػػػشػػ بولالل  ػػأللااتل رّ ػػأللاا ترّسػػػكل ُلطػػػ بؽلأفلػػ ل كقػػدل ُلل لثػػر  ل رضػػبلب اف ػػكؿلفل ػػو لكفنػػػد

لبل لّ ػأللااشػراءل نػول لتقػدانل فف تلىذالاا كقد لكقدل قلس ستلرض إذاللة ّ ػألنلولف يػدلالل  ػأللااتل رّ ػأللنفسػي  لن ػأـك
ل.للااتل رّ أللاال  أللزى ااتيلت  ّلل نتل تاا  نتلاا نتل تلاا لرك أللنفسل

 لت ػػلولكقػػدللااتػػيلافتػػ دلأفل ف ػػؿلفل يػػ لفػػ دةن ل ػػفلفلػػ لب ػػ يدلأقػػؿللػػكدةلاا شػػترمل ف ػػؿكب انت لػػألل
اال  ػػػأللرلفلػػػ لسػػػ لألل ػػػؤثّلكىػػػذالل (195)اا كقػػػدل ػػػ فبلؿباػػػضلالةػػػداعل ػػػفلق للػػػر ل  تل بلػػػدلد ػػػدلااػػػث فااب ػػػ يدلأبػػػدانل

لؼلفػفلااشػراءل ػفلف  ػأللتل رّ ػأللافتػ دالقػدل تكّقػل  ا سػتيلؾل.(196)ايػ ل فك ءلاا سػتيل ثقػأللكلل  لؼل ػفكلل ااتل رّ أل
ااتل رّ ػأللىنػ ؾل ػلأللبػ فلاال  ػألللولسػ لتقدلبػ ف لرن ػل كقػدل ف ػؿلاسػ ي  لل لّ أللةداعلفبرالالضتلر للإذال ااشراءل ني 

ل.اإلا تركنيلكاا كقد

ىػػذالكلرللغرا ػػيلض ػػرل ػػف م ل كقػػدلب إل ػػ  أللإاػػ ل ؤّشػػاسػػـلك فػػدثلةػػداعلكت ػػل ؿلال سػػتيلؾلفنػػدلتسػػل ؿل
ل  شػ رةلإا يػ ل ػيلفنػكافلاا كقػدلاإلدرلااب  فأللف يػدلالدكاػألل ار رل للؿلاا ستيلؾل لتقدلأف  ـ لاإل  ل.ا تركنػيااتػيلتػ

لاسػـلتسػل ؿأكلفػفلطر ػؽلل ففلطر ػؽلإ ػ  أللاسػـلاادكاػأللإاػ لاسػـلاال  ػألل أ  فل يلاا ستكللااث نكملنفسولسكاء
لاادكاأللنفسي .ولس ف ؿلفل ل نتل تل  نكفألل يلدلاا ستيلؾلب ن ل لتقلف ثُلل كقدل  فلنط ؽلدكاألل لّ نأل 

 ط اّ ػػأللإف  ػػأللتل رّ ػػألل ف ػػؿلاسػػـللإنترنػػتفبػػرل كقػػدل ل قّلػػدةب ػػدلأفذ ػػأللفلػػ للنّ ألشػػر ألل ػػ لإقػػداـ ثػػ ؿلذاػػؾل
  ا سػتيلؾلل.2003لأ ػ رل29ل نػذلسػّللوااػذمل ل<gucci-e.com>لكاا كقدلىػك لGucci))ل يلف اـلارز  ء شيكرةل

لبز  رةل لارفذ ػأللاا لرك ػأللالب ػدلف يػدل اا كقدفند  ل قـك ـللةلا ػ فبلاال  ػأللااتل رّ ػأللنفسػي   إن ػولسػ لتقدلأف   ُ قػد 
ؿل ػ فبلباػ ػفلق للضلال لّ ػأللةػداعلكضػّشلكبذاؾل  ػكفلقػدلتلػر للفأل ك ف ؿلفل لأفذ ألل ز ّلل اا كقدل فلفل لااشراء

ل ػػ نكفلاركؿل11 ػػيللكا بػػك ر ػػزلاالأ ػػ ـلااشػػر ألل ػػ فبأللاال  ػػأللااتل رّ ػػأللدفػػكللر لػػتكقػػدل.لاإلا تركنػػيلاا كقػػد
فػفلطر ػؽل بلػولرفذ ػأللكذاػؾلل كق   ػولب  فت ػ ؿلكةػداعلاا سػتيل  فل  ػ فبلاا كقػدلنّ ألسكءللإثب ت لكتـ ل2013

                                                           
ل.لل50 لص2011 ل1ابن ف لطل–قكقّ أل لب ركتل ل نشكراتلاافّلبيلاافاإلنترنتد.ل ف دلط رؽلفبدلاارؤكؼلااةف للر  أللا فت  ؿلفبرللل(195)
رل ػػدل ػػركرللأللبشػػ ؿل ت ػػرّلؿلاا سػػتيلؾلالق ػػ ـلبشػػراءلاا نػػتالأكلااةد ػػأللاا فّ ػػباػػ"ااتػػزاـلف  ػػؽل ػػفلق للُ لػر ؼلك ءلاا سػػتيلؾلالل  ػػأللااتل رّ ػػأللب ن ػػو:ل((196
ل.لرالدلبيذالاا لن :ااز ف"*.**

** * Yuping Liu,The Long-Term Impact of Loyalty Programs on Consumer Purchase Behavior and  

       Loyalty, Journal of Marketing (October), Vol. 71, 2007,  p.19 -35. 
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 ػػػػ فبلنقػػػػؿلا سػػػػـلإاػػػػ للنت لػػػػأللاػػػػذاؾلكقػػػػدلتقػػػػّرر ػػػػّدةلتسػػػػل لولال كقػػػػد للط لػػػػألل(Gucci)تف ػػػػؿلف  ػػػػألللقّلػػػػدة ُل
ل.(197)ااش كل

ل ثؿلىذهلاال لّ أللكض رى  اا سػتيلؾللاةػداعلكضػّشللا تركنّ ػألفبػرلاا كاقػدلاإللااتيلتتـّلارنشطأللاا ث رل فلل فلإف 
كلاال  ػأللااتل رّ ػألل ػيلك  فبلا سػـلأؿلةطرانل ب رانلفل لاا ستيلؾل لتش  لا تركنّ ألاا كاقدلاإلكا فت  ؿلفل ولفبرل

لكافد.ل لاا ستيلؾلنفسولااذملتلر لآفع ط ابػ نل ُللكا بػك ر ػزلااأ  ـلضلالةداعلبر دلدفكللكا فلىؿل فلاا   فلأفل قـك
ل؟لدى كااتلك ضلففلااةس يرلااتيلت ب لل الشر أللاافق قّ ألبشطبلأكلنقؿلاا كقدل

إذال  فلىن ؾلاتّف ؽلب فل  فبلاا كقدلكاا سػتيلؾلفلػ لفػّؿلنزافػ تيـلفػفلطر ػؽل ر ػزلااكا بػكلأكلأّمل ر ػزل
كءلاانػزاعلفلػػ لتف ػ ـلآةػر ل إن ػػول   ػفل ػػيلىػذهلااف اػػأللال سػتيلؾلااللػػكءلإا ػو لأكلإذالكا ػػؽل ػ فبلاا كقػػدلبلػدلنشػػ

لىذالااة  رل فلاا لبلف كاو.للااللكءلإا لاا ر ز  لأف  لإ  

ػػػ لب انسػػػبألل لكتةػػػّصلل لػػػ ءتلكا ػػػفألل كّفػػػدةااس  سػػػأللاالب كلػػػبلتقر ػػػرلااس  سػػػأللاا كّفػػػدة ل ػػػإف للافػػػّؿلاانػػػزاعأ  
ل ػفلةػ ؿايػـللفػؽّللفنػد  ل ف ػؿلافتػداءلفلػ ل أ ف بلاال   تلكارس  ءلكأ ػف بلفقػكؽلاا ل ّ ػأللبشػ ؿلفػ ـ

فل ػت  ّللفتّػ ل اا كقػداسػـلؿل سػلّللنّ ػألدللفل ػولكثبػكتلسػكءللتاػاا ُللتيـلالفػؽّل ل ّ ػلإثبػ تتسل لول  سـل كقػد لك لػبل
لو. فلاسترل فل  فبلاافؽّل

ض ػػرل ػػ رسلأنشػػطأللتل رّ ػػأللدفكللفلػػ ل ػػ فبلاا كقػػدلااػػذمل ُلااػػاا سػػتيلؾللر ػػدلنّ ػػأل  فلػػ لإ لااػػنّصللكاػػـل ػػتـّل
لااب  يدلكاا نتل تلاا كلػكدةلتلػكدلاب  فت  ؿلفل لاا ستيلؾلفبرلاإل لك قـكل  شركفأل تل رّ ػأللاال  ػألللف ءلاولب ف 

لااب  يدلأكلل ااذمل ف ؿلاا كقدلاس ولتل رمااسـلا أكل ل  نكفألل يلدكاألل لّ نأل.أف 

 ػػفلةػػ ؿلكذاػػؾلل ااتل رّ ػأللا تركنّ ػػألاا كاقػػدلاإللفبػػراللف   ػأللاا سػػتيلؾل ػػفلف لّ ػػ تلااغػّشللد ل ػػف لُبػػلنػرللأن ػػوكل
كف ػػكاولفلػػ لتلػػك ضلفػػفلااةسػػ رةلااتػػيلل فػػكلل ػػد ل ػػ فبلاا كقػػدلااػػذملقػػ ـلب  فت ػػ ؿلفل ػػود ػػفلر ػػدلت   نػػول

ل دل  فبلاا كقد.لدى لنت لأللإبرا ولف لّ  تلشراءلت بّل

لكنػػرلل لااف ػػكؿلفلػػ لتلػػك ضلىػػكلأ ػػرل ػػركرم لكة ّ ػػأللأف   لقػػدلااتل رّ ػػأللكل ػػ فبلاال  ػػأللأااشػػر أللأف 
ر ػػدل لـ لػػل-ل  ػػ ل ػػيلاا ثػػ ؿلااسػػ بؽل-للبلػػدل  ػػيل تػػرةلطك لػػألإ  للاإلنترنػػت ػػيلشػػب ألللولاكلػػكدل ثػػؿلىػػذالاا كقػػد تنّبػ

ل ػ رسفلػ لتسػل ؿلاا كقػد لكةػ ؿلىػذهلااسػنكاتللفكللإاػ لبلػدل  ػيلفشػرلسػنكاتااػدّل  فبلاال  ػأللااتل رّ ػألل
ب اتػػ ايلض ػػرل شػػركفأل لكل ب ػػرةلكلتل رّ ػػأللل نلأرب فػػلكفّقػػؽلز فػػأل  ػػ فبلاا كقػػدلاا ث ػػرل ػػفلف لّ ػػ تلااب ػػدلاألفذ ػػأللاا ُل

ل لكأ   نلإاف ؽل ررل ب رلب اشر ألل  فبأللاال قأللاا ستيد أل. فلنش طولرلاا ث رل فلاا ستيل  فت ر ل

                                                           
(197)

 See, Case No: D2013-0024 published at: 

** <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-0024> (last visited: 12June 2013. 

***5:00pm).  

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-0024
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 ط ػػيفلاا سػػتيلؾلفنػػدللف ػػثُلبلكتغػػر ـل ػػ فبلاا كقػػد  ػػفلتػػك  رلف   ػػأللفق قّ ػػأللال سػػتيلؾلكتلك  ػػولد لُبػػ ػػ ل
ـ لةدافػو لل ا تركنّ ألااشراءل فلاا كاقدلاإلإقدا ولفل ل   ػزدادلفػددلب ّنػول سػتط دل ق  ػ ةل ػ فبلاا كقػدل ػيلفػ ؿلتػ

 ػفللةك ػ نل نيػ لاءلااػذ فل ػ نكال فل ػكفلفػفلااشػرلارشة صلااذ فلس بر كفلفقكدلااشراءل ػدلاا تػ لرلا  ترا ػّ أل لكل
ل.ةدافيـلأفل تـّل

فػػفللا تركنّ ػػألااتلػػ رملفبػػرلاا كاقػػدلاإللب   رسػػأللااغػػّشلل رضبػػكف ـلاا ث ػػر فل  ػػفلأ  ػػ نلإاػػ لإفلػػل ػػؤّدمكىػػذال
لةدافيـ.لاألشة صلااذ فكد دلااتلك   تل لال ق   ة يـلق   يـلبذاؾ لةك  نل فلتلرّل لتـ 

 خسائر تجارّية فادحةثالثًا  

لا فتػػداءلفلػػ لفقػػكؽلاا ل ّ ػػأللاا ػػن فّ أللكااتل رّ ػػأللفبػػرلشػػب ألل  لقػػدلُ شػػ ؿلةطػػرانلفلػػ لا قت ػػ دلاإلنترنػػتإف 
كذاػػؾلبسػػببلفػػدـلكلػػكدلتنظػػ ـلقػػ نكنيل ت   ػػؿلُ لػػ االىػػذهلل ا فتػػداءلفل يػػ لفلػػ لأرضلااكاقػػدلأ بػػرل  ػػ لاػػكل ػػ ف
لكااسػػرفأللااي يلػػألل ػػيلنشػػرلكنقػػؿلاا للك ػػ تلبػػ فل   ػػأللأنفػػ ءلاالػػ اـ.لاإلنترنػػتفػػفلف ا ّ ػػأللشػػب ألللااظػػ ىرة لن ى ػػؾال

أ ثػػرلسػػيكاألل ػػفلاإلف نػػ تل ػػيل لكىػػيل لتفتػػ جلإاػػ لت لفػػألل ب ػػرةلاإلنترنػػتأللكبسػػببل ػػكفلاإلف نػػ تلفلػػ لشػػب 
ل.(198)اا  دّ أللااسكؽ

سػلبّ أل لكسػببلةسػ يرللآثػ رانلاقت ػ دّ ألل تلػ رملأكل ػن فيلآةػرلفػؽّللتقل ػدلاال  ػأللااتل رّ ػأللأكلأمّلا   لللػؿل
لقػ نكفل.لاإلنترنػتتقل ػدل نتل تيػ لكترك ليػ لفبػرلشػب ألللسنكّ أللى يلأللب انسبأللال ن ف تلكااشر  تلااتيل تـّل كقػدلنػص 

لل ر  ػػػيارلا تركنّ ػػػألف   ػػػأللاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػألل ػػػفلااقر ػػػنأللاإل فلػػػ للااتػػػيلتػػػتـّللا تركنّ ػػػألف لّ ػػػأللااقر ػػػنأللاإل"بػػػ ف 
ااك  ػػػػػ تلل قت ػػػػػ دالتلػػػػػ رةلاا فلّ ػػػػػأللكللأل يّ ػػػػػلىػػػػػيكااتػػػػػيلل ا تركنّ ػػػػػألاال  ػػػػػ تلااتل رّ ػػػػػأللتلػػػػػكؽلف ػػػػػؿلااتلػػػػػ رةلاإل

ل.(199)فدة"اا تّل

لسػكاؽةطػرلتقل ػدى ل ػيلارففللفل لا قت  د لا تركنّ ألاإللسكاؽقل دلاال   تلااتل رّ ألل يلارتلةطرل ل قؿّلكل
ف يػدةلالغ ػرلتللػؿلاا سػتيل  فل لك ػكفلاا نةف أللال نتل تلاا قّلدة لكااتيلتف ؿلف   تلتل رّ ػألل  الكدةللاا  دّ أل 

ل.(200)اا  ندلارس سي

ل

ل

                                                           
 ف ػػدلأف ػػدل ػػب م لف   ػػأللاا سػػتيلؾل ػػيلااتلػػ   تلاإلا تركنّ ػألل"دراسػػألل ق رنػػأل" ل للّػػأللاافقػػكؽ ل للػػسلاانشػػرلاالل ػػي لل  لػػألللرالػد لد.لنب ػػؿل(198)
ل.204ص ل2008( ل كن كل32 لااسنألل)(2اا ك ت لاالدد)**.*

(199
 

(
"impairs electronic commerce, which is important to interstate commerce and the United States economy" 

****See, SEC, 2 (1/B).  Anticybersquatting Consumer Protection Act of 1999. 
ل.70 ل رلدلس بؽ لص"دراسألل ق رنأل"لااتل رّ أللألرانبك لااتنظ ـلااق نكنيلالل  بلضّس فرالدلبيذالاا لن  لفدن فلل((200
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 الفصل األولخاتمة 
ل ىػذهلاا ن زفػ تلك ػكرلا تركنّ ػألقػأللب سػ  ءلاا كاقػدلاإل يلىػذالااف ػؿلأسػب بلظيػكرلاا ن زفػ تلاا تللّلتن كان ل

ا ةػػػت ؼلفػػػكؿلااطب لػػػأللااق نكنّ ػػػألل ػػػفلأىػػػـلأسػػػب بلظيػػػكرلاا ن زفػػػ تلاا تلّلقػػػأللب سػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإلا تركنّ ػػػألل ػػػ فلكل
لل ؿلأس  ءلاا كاقدلاإلا تركنّ أل. بطلف لّ أللتسكفدـل لا تركنّ ألرس  ءلاا كاقدلاإل

أسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلا تركنّ ػػأللااتل رّ ػػألللافتبػػ رل قػػدلتك ػػّلن لإاػػ لتلّلػػؽلبػػ  ةت ؼلفػػكؿلااطب لػػأللااق نكنّ ػػأل ك   ػػ ل 
ل لك ل   ػػفلتطب ػػؽلااقكافػػدلااة ّ ػػأللب فػػدلفن  ػػرلاا ل ّ ػػأل ػػفلفن  ػػرلاا ل ّ ػػأللاا ػػن فّ أللكااتل رّ ػػأللانللد ػػدلانلفن ػػرل

لكلل.اي لفدلة ّ ألؿل لبلأفل  كفلاي لقكااا ن فّ أللكااتل رّ أللفل ي  لب ف  للض ػ بلااتنظػ ـلااقػ نكنيلاا ت   ػؿلايػ لأدّلاَّ
لةلفكاي .دبش ؿلأكلبإةرلإا لنشكءل ن زف تلفد 

تكّ ػػػلن لإاػػػ ل ػػػركرةلااتةف ػػػؼل ػػػفلفػػػّدةل بػػػدألأسػػػبقّ أللك   ػػػ ل ةػػػّصلتسػػػل ؿلأسػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإلا تركنّ ػػػأل ل قػػػدل
فلػػ لف لّ ػػ تلتسػػل ؿلأسػػ  ءلاا كاقػػدلل أللب اتسػػل ؿؿ ل ػػ لبػػد ل ػػفلكلػػكدلرق بػػألل ػػفلق باػػؿلااشػػر  تلاا ةتّ ػػااتسػػل 

لللـلطلبلااتسل ؿلبتسل لو.قد لكث يؽلتثبتلكلكدلفّؽلفل لا سـلااذمل رضبل ُل رضلإر  ؽلل فلة ؿ لا تركنّ ألاإل

ل ػرضلل-ل فلألؿلفّؿلىػذهلاا شػ لألل-لد ل  لبُلل صلكاإلقل  ّ ألكأ   لب انسبأللا ش لأللض  بل بدأملااتة ّل أفل ػتـّ
ذال  نػػتل اتسػػل لول ػػ فلنط قيػػ ل لّ نػػأللؿل ػػيلدكاػػألسػػل لإر ػػ ؽل ػػ ل ثبػػتل ل ّ ػػأللاال  ػػأللأكلا سػػـلاا ُل لدكاّ ػػ نللف ّ ػػأل لكاَّ

ؿ لااسػـلض ػرلكب انسػبأللا .ل إن ػول ػتـّلتسػل لي ل ػ فلأسػ  ءلاا كاقػدلاالل ػ لاال ّ ػػأل ولب ن ػػل ػ فبول  لػبلأفل ثبػت سػل 
لارةر ف. ل شّ ؿلافتداءلفل لفقكؽلب ن ولل لك تليدلد د

   ػػػزل نتلػػػ تل ةتلفػػػأل ل إن ػػػول   ػػػفلرلػػػؿلتل  سػػػتط دلأ ثػػػرل ػػػفلشػػػةصلااف ػػػكؿلفلػػػ لنفػػسلاال  ػػػأللكا ػػي
لشر  تلااتسل ؿلب نملل تل رّ أللف  أللا ؿّللرقـإفط ءل لر زل ةت رلا ّؿل نتا.بف ُثلتقـك

 لككلػػدن ل ػػدللةطػػكرةلإسػػ ءةلتسػػل ؿلفلػػ لأرضلااكاقػػدلبيػػ لاا ن زفػػ تلق نػػ لبتفل ػػؿلاا ػػكرلااتػػيلظيػػرتقػػدلكل
تك ػػػػّلن لإاػػػػ ل ػػػػركرةلف   ػػػػأللأ ػػػػف بلاال  ػػػػ تلااتل رّ ػػػػأللكفقػػػػكؽلاا ل ّ ػػػػألل  ػػػػ ل لا تركنّ ػػػػألكاسػػػػتةداـلاا كاقػػػػدلاإل

نت لػػألنلاتسػػل ؿلأسػػ  ءلاا كاقػػدلإا تركنّ ػػأللتل رّ ػػأللتسػػيءلل يلتلفػػؽلبيػػـتػػاا ػػن فّ أللكااتل رّ ػػأللارةػػرلل ػػفلار ػػرارلاا
ل.ر ف بلىذهلاافقكؽ

ااػذمل تلػّرضلاي ػ لنت لػأللسػكءلل كتك لن لأ   نلإا ل ػركرةلاال ػؿلفلػ لف   ػأللاا سػتيلؾل ػفلااةػداعلكااغػّشل
اابػ يدلسػ ؤّدملفت ػ نللًفلض  بلاالق ءلاا ب شرلب نولكبػ فف ُثلأل.اإلنترنتتل رّ ألل يلشب أللتسل ؿلكاستةداـلاا كاقدلاا

  قػدـللػ تلااتػيل ػتـّلتسػك قي ل ػفلة اػو لااػذملسػ لتقدلبكلػكدل ػلأللب نػولكبػ فلاا نتل إا لافت ػ دهلفلػ لاسػـلاا كقػد
لفل لااشراءل فل تلرلاا تركنيل ف ؿلاسـلف  أللتل رّ ألل ثؽلبي  لكااذملقدل ل  تلب افق قأللب ّ ألل لأللاي .
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 الفصل الثان 

 التجارّية لكترونّيةالمنازعات المتعّمقة بأسماء المواقع اإل وسائل تسوية 
اانػػزاع؟لك ػػفللليػػأللسػػ لل لارطػػراؼلافػػؿّلل ػػإا لأمّلل ااتل رّ ػػأللا تركنّ ػػألأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإللنػػزاعلفػػكؿفنػػدلكقػػكعل

لاػػولفّقػػفيلاا ُلاسػػـلاا كقػػدل ػػفلا فتػػداءلفل ػػو؟لكقػػدل ػػد لل ػػيلفػػؽّل ػػ فبلاالسػػ ف ي ولأن ػػأكلل فلػػ لا سػػـل نللتػػدملبػػ ف 
االيػأللااتػيلسػتل ؿلفلػ لتسػك أللل ل  ػفلىػيشػكءلةػ ؼلفػكؿل ل ّ ػأللاسػـلاا كقػديلن ا ستةد ولبكلول شػركع لكب اتػ

لااة   ت؟ىذهل

لااللكءلإا لااق ػ ءلقػدل ل فػؿّل لـّلتنظػرانلالطب لػأللاادكاّ ػأللال لػ   تلااتػيلتػل-ف ػ ف ػيل لظػـلارل-اا شػ لألللإف 
.لفلػػػ لاانػػػزاعل لر ػػػأللااقػػػ نكفلااكالػػػبلااتطب ػػػؽكلل ألاا ف  ػػػأللاا ةتّ ػػػل ػػػلبلتفد ػػػداا ل  ػػػفلاإلنترنػػػتفبػػػرلشػػػب ألل
لا تركنّ ػػأل ن زفػػ تلااتلػػ رةلاإلاا تلّلقػػأللبل-لاالربّ ػػأللبشػػ ؿلةػػ ّصلل-ل قػػرل ػػيل لظػػـلااتشػػر ل تلإاػػ لكلػػكدلب إل ػػ  أل
ن فػػظلفػدـل ف  ػػأللااتشػػر ل تل فػػيلااكاقػدلاال لػػيل.لبشػ ؿلةػػ ّصللا تركنّ ػػألسػ  ءلاا كاقػػدلاإلك ن زفػػ تلأل بشػ ؿلفػػ ـ

 لاإلنترنػػتك ػػيلااف   ػػألل ػػفلا فتػػداءاتلااكاقلػػأللفلػػ لفقػػكؽلاا ل ّ ػػأللااف رّ ػػألل ػػيلشػػب أللا ل الػػأللىػػذهلاا ن زفػػ ت ل
لت ػرّللإا تركنّ ػألتسػل ؿلأسػ  ءل كاقػدلااػذمل قػدل ػفلةػ ؿلفقكؽلاا ل ّ أللااتل رّ ػأللكاا ػن فّ ألل نيػ  للكبش ؿلة ّصل
لبيذهلاافقكؽ.

ـ للف ػثُل لااتل رّ ػأللا تركنّ ػأل ةػتّصلبفػضل ن زفػ تلأسػ  ءلاا كاقػدلاإلل لػ دلق ػ ءإللةفدّلل ف ك تتلكقدللرال تػ
ل ل فلةػ ؿلااللػكءلإاػ لااق ػ ءلاالػ دملا تركنّ ألتسك ألل ن زف تلأس  ءلاا كاقدلاإللألف كافل لاا ل دلااكطنيل  إ  

ىػذال ػ لأّدللكلل اإلنترنػتااتيلتقػدلنت لػأللاسػتةداـلشػب أللل اا ن زف تل  دلض رلق درلفل لفّؿل بق للىذالااق  ءلأف ل
ل.ا تركنّ ألا  ترا يلا  يـلطب لألل ن زف تلااتل رةلاإللااق  ءلإا لك دة

 لاسػتدفتلا تركنّ ػأل ن زفػ تلأسػ  ءلاا كاقػدلاإللبشػ ؿلةػ ّصلكلل ا تركنّ ػأل رةلاإل اطب لأللاادكاّ أللا ن زفػ تلااتلػ 
ق  ػػتلى يػػأللاآل  ػػ فلب فت ػػ دلاالد ػػدل ػػفلل قػػدـلب يّ ػػأللااف ػػؿل ػػيلىػػذهلاا ن زفػػ ت.ل ػػركرةلإ لػػ دلكسػػ يؿلدكاّ ػػأللتقػػكل

ااتػػيلاقترفيػػ لل كّفػػدة  سػػأللااسّلافت  دىػػ لال لب إل ػػ  أللإاػػ لا تركنّ ػػألافػػّؿل ن زفػػ تلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلاادكاّ ػػأللاا را ػػزل
ل.تف  ـلكااكس طأل ر زلااكا بكلال

لا تركنّ ػألكدراسألل دلل ّل ا تي ل يلتسك ألل ن زف تلأس  ءلاا كاقدلاإلل ىذهلااكس يؿلفرضل ّؿل  سبؽل ستدفي
لااكسػػ يؿ لكل(اركؿلاا بفػػث) ا تركنّ ػػأل ن زفػػ تلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلااكطن ػػأللاتسػػك أللكسػػ يؿلاا لبف ػػُثلنتنػػ كؿلااتل رّ ػػأل

ل.اادكاّ ألل)اا بفثلااث ني(
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 المبحث األول

  التجارّية لكترونّيةالمواقع اإل منازعات أسماء تسوية ل نّيةوسائل الوطال 
لطب لػػػألل لػػػػ   تلااتلػػػػ رةلإ  لاا ن زفػػػػ ت للااكسػػػػ لأللار ػػػػلّ أللافػػػؿّلل-لاا بػػػدألف ػػػػثُل ػػػفلل-ُ لتبػػػرلااق ػػػػ ءل لأف 

ػ لنظػػرانلا ل ػدارلارف ػػ ـسػػرفألل ػػيلإتفتػػ جلإاػ للا تركنّ ػألاإل ك لل ر ػفلسػػرفأللكتطػػك للا تركنّ ػػألدلبػولااكسػػ يؿلاإل لتت تّػػ ا
ل ا تركنّ ػألسػ  ءلاا كاقػدلاإلنزافػ تلأل  ػفلتي ػ شلدكرلااق ػ ءل ػيلفػؿّل ل ُلل دلذاؾكا ب نلاي .لال دمل ُلاااق  ءلللدّل ُل

ف ػؿل ػيلاا ن زفػ تلالؿلااق ػ ءلاالػ دمل  تػدةّل ػيلكقتنػ لاافػ اي للا تركنّ ػألااتلػ رةلاإلل ن زفػ تلب تتل فلأىػـكااتيل
ل.اانزاف تلىذهلدكاألل فل  فّ  تلافؿّللا ؿّللنّ ألااكطااتشر ل تللونفت بفسبل  للبي  لة ّ ألاا

شػػػ ؿلااق ػػػ ءلاالػػػ دمل ػػػفلليػػػأل لك كا ػػػبلسػػػرفأللل  ةػػػذا ترا ػػػيلةل فػػػ ك تلإل لػػػ دلق ػػػ ءلرتلفػػػدّللػػػكقػػػدل
.لاإلنترنػػتكفبػػرلشػػب ألللإا تركنّ ػػألكسػػ يؿللب سػػتةداـل ػػتـّلكل ل ػػفلليػػأللأةػػرلل ػػيلنفػػسلااكقػػتلا تركنّ ػػألاا لػػ   تلاإل

 طلػػبلاا)لفػػفلطر ػػؽلااق ػػ ءلاالػػ دملىػػذالاانػػزعل ػػفلاا ن زفػػ تفػػّؿلل ل اّ ػػأللكبنػػ ءنلفلػػ ل ػػ لتقػػد ـلسػػنبفثل ػػيل ػػدل
ل(.اا طلبلااث ني)ففلطر ؽلااق  ءلا  ترا يلهلاا ن زف تلىذلاا ف ك تلااتيللرتلافؿّلكلل (اركؿ

 المطمب األول

 القضاء العاديالمجوء إلى 
 لكأ ػف بلا تركنّ ػألاا كاقػدلاإلنشػ تلبػ فلأ ػف بلفػددل ب ػرل ػفلق ػ   لل ػيلفػؿّلللنبػيبرزلدكرلااق  ءلار

فلػ لفقػكؽللااتػيلتػتـّللا تركنّ ػألقػكان فلاف   ػأللاا سػتيلؾل ػفلااقر ػنأللاإل ػلتلكقػدلكُللارسػ  ءلااتل رّ ػأل اال   تلكل
لااتّللوُل فظلأن ل.لكنُلأللكااتل رّ ألاا ل ّ أللاا ن ف ّل ا كني ل فػؿلأ ثػرلاانزافػ تلنظرانلل   ي لفل لاال   تلااتل رّ أللر  زتـ 

ػػ لااق ػػ ءلاالربػػيلألااكاقلػػ بسػػببللك  ػػ دل نلػػدـل ا تركنّ ػػأل ن زفػػ تلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإللدكرهل ػػل ؼل ػػيلفػػؿّلك ػػ فل.لأ  
لاا ن زفػػ تلاا سػػ يؿلاا تلّلقػػأللب سػػ  ءلاا كاقػػدلاإلا تركنّ ػػأللااتل رّ ػػأللكفػػؿّلل الػػأللاا ز ػػأللا ُللنّ ػػألااق نكلن ػػكصلااض ػػ بل

ل.ا لنبيل)اافرعلاركؿ(لكدكرلااق  ءلاالربيل)اافرعلااث ني(ـلبدراسأللدكرلااق  ءلكسنقكلل.اان شيأللفني 

 الفرع األول

 جنب القضاء األ دور

ااق ػػ ءلللػػواتّللدكقػػ لا تركنّ ػػألاا ن زفػػ تلاا تلّلقػػأللب سػػ  ءلاا كاقػػدلاإلل ػػيلفػػؿّللانل ب ػػرللانلدكرلللنبػػيارل للػػبلااق ػػ ء
أّ ػػ لل.ا تركنّ ػػأل ن زفػػ تلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإللقػػ نكفلاال  ػػ تلااتل رّ ػػأللفنػػدلااف ػػؿل ػػيلأف ػػ ـإاػػ لتطب ػػؽللكركبػػيار

ف   ػػأللاال  ػػ تلقػػ نكفلل ػػدكرلإاػػ لفػػ فلػػولبدا ػػألنلإاػػ لتطب ػػؽلقػػ نكفلاال  ػػ تلااتل رّ ػػأل لاتّل قػػدلل ر  ػػيااق ػػ ءلار
لل ااتل رّ ألل فلاإلق ؿل فلأى ّ تي  لتلد لوثـ  ل.ا تركنّ ألق نكفلف   أللاا ستيلؾل فلااقر نأللاإلبلتـ 
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 وروب القضاء األ  موقف  أوالً 

لااق ػػػ ءلار ليلأسػػػ  ءلسػػػلّلفػػػفلف   ػػػأللاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػألل ػػػفلا فتػػػداءلفل يػػػ ل ػػػفلل نػػػبل ُللكركبػػػياػػػـل تػػػكافا
فلػػ لااقػػكان فلكاا بػػ دئللا تركنّ ػػألنزافػػ تلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإل ػػيللااف ػػؿل ػػفلألػػؿفت ػػدلكقػػدلال ا تركنّ ػػألاا كاقػػدلاإل

للل.ا تركنّ ألس  ءلاا كاقدلاإلل  دلااق    لاا تلّلقأللب لي لاـلتغط لن لأض رلل  يلف   أللاال   تلااتل رّ أللل ّ ألاا

 ةلكترونيّ ازعات أسماء المواقع اإل عمى من عاّمة. تطبيق القواعد ال1

 لا ػفلا تركنّ ػألقػأللب سػ  ءلاا كاقػدلاإلالػددل ػفلااػدف كللاا تللّلل-تفد دانل يل رنسػ لكلل-كركبيااق  ءلارللت دّل
ب اف ػػػؿل ػػػيللة ّ ػػػألأّ ػػػأللقػػػكان فللأكركبػػػ اػػػـلت ػػػدرل ػػػيلإذلل أل ػػػ فلقػػػكان فلاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػ نػػػ طلااتطب ػػػؽلبشػػػ ني ل

 لكتُػػرؾلأ ػػرلااف ػػؿل ػػيلتلػػؾلاا ن زفػػ تلالق ػػ ء لااػػذملقػػ ـلبػػدكرهلا تركنّ ػػألاا ن زفػػ تلاا تلّلقػػأللب سػػ  ءلاا كاقػػدلاإل
.لك ػيلسػب ؿلااتكّ ػؿلال ن زفػ تلة ّ ألكااطب لأللاا نلالظركؼللبتل ألاقكان فلاال   تلااتل ر ّللل ّ ألبتطب ؽلاا ب دئلاا

نفػػػسللا تركنػػػياسػػػـلاا كقػػػدلاإللكركبػػػيااق ػػػ ءلارلاا ز ػػػأللالل  ػػػ تلااتل رّ ػػػأل لف  ػػػؿاللنّ ػػػألإاػػػ لتػػػك  رلااف   ػػػأللااق نكل
ّدُهلنزافل إا تركني ل  لأللاال  أللااتل رّ أل ل  انزاعلب فلف  أللتل رّ أللكاسـل كقدل ل.(201)ب فلف  ت فلتل ر ت فل نلفا

لاسـلاا كقػدلاإلبلإ ط ا  كقدلذ رتل ف  ألل سػتل ؿلأكلاسػـلاا لػ ؿ لىػكلشػ رةلُ ت ّ ػزةلتُللا تركنػييذالاا دد لب ف 
لاسػتل  ؿلاسػـلاا كقػدلاإل لبقػ نكفلاال  ػ تلىػكلنشػ طل ف ػلا تركنػي كس لألل فلكس يؿلااتكا ػؿلا لت ػ في لكأف  ـك

ل.(202) ط ايااتل رّ أللاإل

لل لف ػػػثنلاال  ػػػأللااتل رّ ػػػألا سػػػـلأكل سػػػ يؿلااتشػػػ بولبػػػ فلاسػػػـلاانطػػػ ؽلكللكركبػػػيأ ػػػ ـلااق ػػػ ءلارلتث ػػػرلكأُل ألػػػ زا
ؿلاسػػـلاا كقػػدلاإلل ااق ػػ ءلا  اػػؾلاال  ػػأللااتل رّ ػػأللأفلُ قػػ ـلدفػػكللافتػػداءلفلػػ لاال  ػػأل كأفل لا تركنػػي ػػد ل سػػل 

ل.(203)نّ أل ف ؿلفل لتلك ضلك ق نلاقكافدلاا سؤكاّ أللاا د

ؿاتقر ػػرل سػػؤكاّ ألللكركبػػياركقػػدلاسػػتندلااق ػػ ءل ل كلػػكدلةطػػ ل ػػفلل نػػبلف  ػػؿلا سػػـلفلػػ ل اسػػـلاا كقػػدل سػػل 
ؿ  لدؿل ػػيلسػػكءلنّ تػػولفنػػ ت ثّػػ نػػألل ػػفلف  ػػأللتل رّ ػػأللااػػذمل فتػػكملفلػػ لتسػػ  ألل  ك لل ا تركنػػياسػػـلاا كقػػدلاإللسػػل 

لل   لك أللالغ ر ل ل ّ ػألل ػفلا تركنػياسػـلاا كقػدلاإلتسػل ؿلبإاغ ءللالف ـ     نللكركبيىذالااةط ل لتبرهلااق  ءلارإف 
ـالااشةصلااذمل لبتسل لو لكتغر  ولب اتلك ضلبفسبلارفكاؿ.لق 

 ػفل ف  ػأللل(Vichy)لق ػّ ألسػ سلكلػكدلااةطػ  لااف ػـلاا ػ درل ػيلأ ثلأللاال لّ أللار دلاادفكللفلػ لك فلار
(Nanterre)ف  يػػػ لا ػػػ املشػػػر أللىػػػذهلاا ف  ػػػأللرتلدأ ػػػف ػػػُثل.ل1999 بتدايّ ػػػألل ػػػيل رنسػػػ لفػػػ ـلالL'Oréal))ل

                                                           
ل.614 ل رلدلس بؽ لص"ااتل رّ ألل"دراسألل ق رنأللألرانبك لااتنظ ـلااق نكنيلالل  بلضّس فرالدلبيذالاا لن  لد.لفدن فلل(201)
ل.615اا رلدلااس بؽ لصل((202
 لدارلااني ػػأللاالربّ ػػأل لا تركنػػي ػػيلف قتيػػ لبػػ النكافلاإللاإلنترنػػتـ لف   ػػأللاال  ػػ تلااتل رّ ػػأللفبػػرل دلبيػػذالاا لنػػ  لد.لشػػر ؼل ف ػػدلضّنػػرالػػل((203

ل.181 لص2003ااق ىرة ل****
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اػػدفكللكقػػدلت ّسسػػتلا ل<www.vichy.com>لا تركنػػيؿلاا كقػػدلاإلسػػل ل ُلل ػػد لل(Vichy) ػػ فبأللاال  ػػأللااتل رّ ػػألل
لزكّللفل  ل فلبلػدـلكلكدىػ ؤكل تلىػذهلاال  ػأللااتل رّ ػألل  فػ ليػـلسػ لدكفلُ نتلػل فلأن ل تكقّلإا و لارلاا كقدل دةلكفلأف 

ل.(204)ليـلايذهلاال  أللااتل رّ ألبالؿلنظرةلسلبّ ألل فلق لكىذالُ ش ّل

 لكترونّيةمنازعات أسماء المواقع اإل  ف  حلّ  عاّمةعدم كفاية القواعد الل.2

أسػػ  ءلاا كاقػػدلل ب ػػرل ػػفلق ػػ    ػػيلتسػػك أللفػػددلل ألااػػرضـل ػػفلنلػػ حلتطب ػػؽلااقػػكان فلاال  ػػ تلااتل رّ ػػفلػػ ل
  ػػ فلبقػػ ءلن ػػكصلقػػ نكفللار ػػرلااػػذمااف   ػػأللالل  ػػ تلااتل رّ ػػأل لللػػزءل ػػفتػػك  رلت ّ نيػػ ل ػػفلكلل ا تركنّ ػػألاإل

لا ل ق بلػأللالتطب ػؽلبػ ةت ؼلااظػركؼكلنػأللاال  ػ تلااتل رّ ػألل رل  فػكمل ػيلطّ  تػولشػ ي نللكركبػيارلّتلػ ه ػدلذاػؾل ػإف 
ل. فلفدـلااثب تلكا ستقرار

لقػػكان فلاالنػػ ك ل   ن ل قػػدلكالػػول ا تركنّ ػػألزفػػ تلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإل ن ل    ػػأللافػػؿّللل  ػػ تلااتل رّ ػػألااتسػػل ـلبػػ ف 
ااقكافػدلىػذهلكبق ػتل لىػذالاانػكعل ػفلاا ن زفػ تالل  ػ تلااتل رّ ػأللفلػ للل ّ ألااق  ءل لكب تل يلتطب ؽلااقكافدلاا

ل لظػػـ ػػيل-اػػـلت ػػفلأ لػػ ؿلااقرا ػػنألل لف ػػُثلا تركنّ ػػألق  ػػرةلفػػفلف   ػػألل ػػ ا يلاال  ػػأللااتل رّ ػػألل ػػفلااقر ػػنأللاإل
ل  سػػػؤكاّ  تيـلتفّقػػػؽألػػػؿل ػػػفلل تتكا ػػػؽل ػػػدلااشػػػركطلاا ن ػػػكصلفل يػػػ ل ػػػيلقػػػكان فلاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػألل-لف ػػػ فار

ل.ل(205)رلالتلك ضلففلار رارلااتيلافقتول يلف ؿلكقكفي ت ر لكاستفق ؽلاا ُل

قػ نكفلاال  ػ تللبػوااػذمل تطلّلل((use in commerceلب  ستةداـلااتلػ رمااشرطلاا تلّلؽللنذ رلبش ؿلة ّصلكل
ؿل ػلكبألل ػيلااتطب ػؽل ػيلف اػأللتسػل ؿليػذالااشػرطل شػ ّل ل.   تلااتل رّ ألل فلا فتػداءلفل يػاف   أللاال ل ااتل رّ أل
لافتػداءنلولبػرلتسػل للتال ُلل فّلػؿ لااف اػأللااتػيل  ػكفل  يػ لاا كقػدلض ػرل ُللنشػ ط ل فػيلدكفل   رسػأللأمّللإا تركنيفنكافل

ل.ل(206)لي لاال  أللااتل رّ أللفبرلىذالاا كقد ثّل  ثلأللاتلؾلااتيلتُلاـل لرضل نتل تل ُللو لرن لفل لاال  أللااتل رّ أل

ػػا تركنّ ػػألليلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلسػػل ل ُلاؽلب اب  نػػ تلاادق قػػأللكىنػػ ؾل شػػ لأللتتلل ػػ لفتّػػ ااػػدفكلللاا لػػركؼلأف للفال ل   
ل   رسػػيل.لاايكّ ػػألأللأكل شػركعل لػركؼلدلاايكّ ػػفػد لشػػةصل ُللر ػػدل ػد لد لكأفلتُل لُبػل ؿقباػتُل لا تركنّ ػػألااقر ػنأللاإلب ػدلأف 

 دلااشػر  تلاا ةتّ ػأللب اتسػل ؿلبب  نػ تلكلتزلل فلة ؿل تيـإةف ءلىك ّلليكفلإا ل تّلااذ فل قك كفلبل لّ  تلااتسل ؿل
لىػذهلاا شػ لألللاةت  ـلىؤ ءلارشة ص.لب   فل فلاا لكبأللض رل ف فأللفنيـ لكب انت لأل للُتفػؿّل لكنػرللبػ ف  إ  

ل.تلىكّ تولاافق قّ ألبإر  ؽل  ل ثبل ا تركنيؿلاا كقدلاإلسل ل ُللشر  تلااتسل ؿل ط ابألففلطر ؽل

                                                           
)ااقسػػـلااثػػػ ني( للا تركنػػي ػػيلف قتيػػ لبػػ النكافلاإللاإلنترنػػتف   ػػأللاال  ػػ تلااتل رّ ػػأللفبػػرلذ كرلاػػدل لد.لشػػر ؼل ف ػػدلضن ػػ ـ لىػػذالاا ثػػ ؿل ػػل(204)

ل.241ص ل2004  نكفلاركؿلااث  نأللكاالشركف للاانشرلاالل ي لاالددلاارابد لااسنأل لّلأللاافقكؽ لل  لأللاا ك ت ل للسل****
 لدارلااني ػػػأللاالربّ ػػػأل ل رلػػػدلااسػػػ بؽ لا تركنػػػي ػػػيلف قتيػػػ لبػػػ النكافلاإللاإلنترنػػػتـ لف   ػػػأللاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػأللفبػػػرل د.لشػػػر ؼل ف ػػػدلضّنػػػل(205)

ل.182ص****
)ااقسػـلااثػ ني( ل للّػأللاافقػكؽ ل رلػدلسػػ بؽ للا تركنػي ػيلف قتيػ لبػ النكافلاإللاإلنترنػتف   ػأللاال  ػ تلااتل رّ ػأللفبػرل ل ـد.لشػر ؼل ف ػدلضّنػل((206

ل.356ص****
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فل  نػػػػتاال  ػػػػ تلااتل رّ ػػػػأل للف   ػػػػأللفلػػػػ ااتر  ػػػػزلل ل  فػػػػيل  ػػػػ  نزافػػػػ تلأسػػػػ  ءلاا كاقػػػػدلل لظػػػػـ فػػػػؿللكاَّ
ارةػػػرل ل   سػػػـلااتلػػػ رمل ػػػفلاا ػػػركرملاانظػػػرل ػػػيلنزافػػػ تلفقػػػكؽلاا ل ّ ػػػأللاا ػػػن فّ أللكااتل رّ ػػػألل  لا تركنّ ػػػألاإل

ب إل ػ  أللإاػ لفػدـلل.ا تركنّ ػألليلاا كاقػدلاإلسػلّلؿل ُلباػ فلق للا تركنّ ألضلالقر نأللاإلتتلر لكااتيل لراتلاالغرا ّ ألكاا ؤشّل
ف لا تركنّ ػػألل  ػػدللكانػػبلااتلػػ رةلاإللُتغطػػي  ػػفلأفلكلػػكدلن ػػكصل ػػيلقػػ نكفلاال  ػػ تلااتل رّ ػػألل ُل   نػػتلل يػػيلكاَّ

كبف لػػأللإاػػ لقػػكان فلل ذاتيػػ ليػػ لتةتلػؼلفنيػػ لكىػػيل سػػتقّلأللبفػػدّللأن لإ  لل دّ ػػألل ػػيلبلػػضلارف ػػ ف قر بػألل ػػفلااتلػػ رةلااتقل
لن ظ أللاي .لة ّ أل

لقػػكان فلنػػرلكل  لك ل   نيػػ لأفلتغطػػيلا تركنّ ػػألت فػػيلافػػّؿل ن زفػػ تلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلل اال  ػػ تلااتل رّ ػػألللأف 
لنظػ ـلأسػ  ءلاا كاقػدلاإل لكأاا ن زفػ تىذهلل  دل كرل بػ ارضـل ػفلاقترابػول ػفلنظػ ـلاال  ػ تلااتل رّ ػأل للا تركنّ ػألف 

بنظػ ـلأسػ  ءلاا كاقػػدللة ّ ػأللنّ ػألد ل ػفلكلػكدلقكافػدلق نكلك لُبػل ل   ػفلافتب رى ػ لنظ  ػ نلكافػدان لأن ػول ةتلػؼلفنػولكلإ  ل
لفنو.تسيـل يلفّؿلاا ن زف تلاان شيألللا تركنّ ألاإل

لااق ػػػ ءلاافرنسػػػي كلػػػدى لااتشػػػر دلااتػػػيلأل ل  ػػػ تلااتل رّ ػػػألاالاإلقػػػ ؿل ػػػفلأى ّ ػػػألبتطب ػػػؽل  ػػػرةللقػػػ ـلك بػػػدكلأف 
بلىػذالااتسػل ؿل ػكرةلسػلبّ أللك سػبّلل إا تركنػي لكذاػؾلفنػد  ل ػتـّلتسػل لي ل  سػـل كقػدل   لسػنتن كاول فقػ نلل ر  يار

لاا ررل قدلفلػ ل ػكرةلاال  ػأللاػدللاال يػكركب ات ايلل.الل  أللااتل رّ ألل يلنظرلاال  ء ك فقػدىـلااثقػألل ػيلل  إف 
تػ حلأكلاا كقػدلض ػرل ُلل لػدكف لاإلنترنت كقدلااشر أللفل لشب ألللاال  أللااتل رّ أل.ل لند  ل ر دلاال  ءلاادةكؿلإا 

لل.(207) تل فل نتل تلشر ألل ن  سألإف نفلؿلأكل ت   لفل لض رل ُل

 مريك القضاء األموقف ثانيًا  

ليلأسػػ  ءلاا كاقػػدلسػػل لؿل ُلباػػف   ػػأللاال  ػػ تلااتل رّ ػػألل ػػفلا فتػػداءاتلااكاقلػػألل ػػفلق لل ر  ػػيفػػ كؿلااق ػػ ءلار
 ػ تلااتل رّ ػأللكاا ػ درلب ال لااةػ ّصلل(Lanham Act)ل ر  ػي نيػ ـلارلقػ نكفإا لففلطر ؽلااللكءل لا تركنّ ألاإل

لكربيلف اّ  ن.  ل فلؿلااق  ءلار ل  لأللاال   تلااتل رّ ألل لا تركنياالنكافلاإلل ل  ؿالل 1947ف ـل

ؿلسػػل لر ػػدلدفػػكللتزك ػػرلأكلتقل ػػدلاال  ػػألل ػػد ل ُلبل ػػ ءلا  اػػؾلاال  ػػأللااتل رّ ػػألااقلإلػػ زةبلفلػػ لذاػػؾلكقػػدلترت ػػ
كنظػرانلالػدـل.ل(208)نّ ػألك ف ػؿلفلػ لتلػك ضلفسػبلقكافػدلاا سػؤكاّ أللاا دل ااػذمل ف ػؿلتسػ  تي لا تركنياالنكافلاإل

ف   ػػأللقػػ نكفلل ر  ػػيارلاا شػػر علأ ػػدر لا تركنّ ػػألل  ػػدل ن زفػػ تلأسػ  ءلاا كاقػػدلاإللقكافػػدلقػػ نكفل نيػػ ـلافػػؿّل ف  ػألل
لا تركنّ ػألؿلبقػ نكفلف   ػأللاا سػتيلؾل ػفلااقر ػنأللاإللػد ل لكاا ُل1995فػ ـلأى ّ تيػ ل فللااتقل ؿألل فلاال   تلااتل ر ّل

 .1999ف ـل

                                                           
ل.229 ل رلدلس بؽ لصاإلنترنتد.لة ادل  دكحلابراى ـ لفك  أللل(207)
)ااقسػػـلااثػػ ني( ل للّػػألللا تركنػػي ػػيلف قتيػػ لبػػ النكافلاإللرنػػتاإلنتف   ػػأللاال  ػػ تلااتل رّ ػػأللفبػػرل ـ لدلبيػػذالاا لنػػ  لد.لشػػر ؼل ف ػػدلضّنػػرالػػل(208)
ل.355صل رلدلس بؽ لاافقكؽ ***
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 اإلقالل من أهمّيتهاتجارّية من لحماية العالمات ال قانون الفدرال ال. 1

اال  ػ تلااتل رّ ػألل ػفلا فتػداءلفل يػ لفبػرلشػب ألللبيدؼلف   ػألل(FTDA)ق نكفلل ر  ياا كنغرسلارلأ درال
 ل   ػػ لاػػكل ػػ فلىػػذالا سػػتةداـلتلػػكدلاشػػر  تلأةػػرلط بقػػألل لف ػػثل نػػدلااشػػر  تل ػػفلاسػػتةداـلف  ػػ تل ُلاإلنترنػػت

و:لب ن ػDilution) )ى ّ ػأللار ػفللقػ ؿإلال(FTDA)كقػدلفػر ؼلقػ نكفلل.(209)ااتل رّ ػأللل  ػألاال فلأى ّ ػأللإق  نلبل سبّل
اف ػػػكرلأكلض ػػػ بللكبػػػدكفلا فتبػػػ رل ؼلكت   ػػػزلااسػػػلدلكااةػػػد  ت ػػػااتقل ػػػؿل ػػػفلقػػػدرةلاال  ػػػأللاا شػػػيكرةلفلػػػ لتلرل"

ل.(210)أكلااةط  لأكلااةداع"لااغش لنّ ألأكلإ   ةرللفبلاال  أللاا شيكرةلكارطراؼلارب فل  اا ن  سألل

لإثبػ ت لػبلكلل (211)" لػبلأفلت ػكفل شػيكرةل(FTDA)ب كلػبلقػ نكفلأللب اف   ػأللدلاال  أللااتل ر ّلا يلتت تّل"ك
لااُ ػػ لب سػػتةداـلاال  ػػأللأف  ل ػػيلنطػػ ؽلااتلػػ رة لكلد ف لفل ػػول قػػـك فلػػ لقػػدرتي لؤّدملإاػػ لااتقل ػػؿل ػػفلاسػػتةدا ولايػػ ل ػػأف 

ل:كى  إا لنكف فللإلق ؿل فلارى ّ ألالبت ن ؼلأ ر   كقدلق  تلاا ف  ـل يل لكااةد  تلت   زلكتلر ؼلااسلد

لاستةداـلاا كقدلااذمل ف ؿلاسـل ش بولأكل ط بؽلال  ألل شػيكرة فدثلفند  للاإلفساد  . أ ااتػرك الل ػيل  تـّ
لاال  ػػأللبت   زىػػ  لكا ػػف   ثلػػأللال نتلػػ تلالسػػلدا لك ؤذ ػػأللبطر قػػألل ػػ .ةلكل ػػ رّل ػػفلنكف ػػأللرد يػػأللألاتػػيلتقػػـك
 .(212) يلنظرلف  يي ي ل كرةلسلبّ أللفنانطب علملإا لس ؤد لل ااطر قألله ستةداـلف  ألل شيكرةلبيذ 

ل ل  ػػألل شػػيكرةالشػػ بو ُلكلألطػػ بؽ ُلاسػػتةداـلاا كقػػدلااػػذمل ف ػػؿلاسػػـلل ػػتـّل ولفنػػد  ل فػػدثلااتشػػكلل التشننويه . ب
لتلػػػكدلاػػػنفسلاال  ػػػألليػػػ يلؾلب ن لاا سػػػتلكبػػػذاؾل ظػػػفّل لليػػػ لاال  ػػػألسػػػلدل ةتلفػػػأللاتلػػػؾلااتػػػيلت ثّلال ػػػيلااتػػػرك ا

اال  ػػأللااتل رّ ػػأللا فتػػداءلفلػػ ل ثػػ ؿلذاػػؾلل.(213) لك فػػدثلتشػػك ولات   ػػزلىػػذهلاال  ػػأللال نتلػػ تااتل رّ ػػأل
ل سػػـل كقػػدتسػػل لي ل فػػفلطر ػػؽلنػػكعل ػػفلاا شػػركب تلااغ زّ ػػأل للبت   ػػزلة ّ ػػألاال(coca cola)لاا شػػيكرة
لاال  ػػألل ػػكفيلال سػػتيلؾل ل يػػكلبػػذاؾللّلبػػألتػػرك الأطل ػػألل ُل ػػيللاا كقػػدل لكاسػػتةداـإا تركنػػي تسػػتةدـلبػػ ف 
  زلىذهلاال  أل.ات  لب تلأ   ن لكب ات ايلتشك وللّلطل أللاا ُلات   زلار

                                                           
(209)

 . See, Anti-Dilution Law, New And Improved: The trademark Dilution Revision Act of*2006, Berkeley 

****Technology Law Journal, School of Law, University of California at Berkeley, Volume (23), Issue (1), 

****2008, p511-514. <http://btlj.org/data/articles/23_1/511-535.pdf> (last visited:15June 2013 10:34am). 
(210)

. The term „dilution‟ means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish 

****goods or services, regardless of the presence or absence of competition between the owner of the 

****famous mark and other parties, or likelihood of confusion, mistake, or deception‟‟. 

****See, SEC. 4, Federal trademark Dilution, act of 1995. See also, Anti-Dilution Law, New And Improved: 

****The trademark Dilution Revision Act of 2006, OP cit, P.518-519. 
(211)

 . "protected trademarks under the FTDA must be famous to enjoy FTDA protection". See, Natalie J. 

****McNeal, Trademark: Victoria‟s Dirty Little Secret: A Revealing Look at What the Federal Trademark 

****Dilution Act is Trying to Conceal, Oklahoma Law Review, University of Oklahoma College, Norman -

****Oklahoma Vol. 56 No. 4, 2003. p.995.  
(212)

. See, Anne E. Kennedy, From delusion to dilution: proposals to  improve problematic aspects of the federal 

****trademark dilution Act, Journal for Legislation and Public Policy , New York, School of Law, University of 

****Michigan, Vol. 9:399, 2003, p400. 

****<https://www.law.nyu.edu/ecm_dlv3/groups/public/@nyu_law_website__journals__journal_of_legislation

_***and_public_policy/documents/documents/ecm_pro_060722.pdf> 
(213). See, Katherine Ruwe, The Federal Trademark Dilution Act: "Actual Harm" Or "Likelihood of dilution"?, 

****Associate Member, University of Cincinnati Law Review, (U.S.A) 2002, p.1178-1179. 

http://btlj.org/category/journal/volume-23-2008/
http://btlj.org/category/journal/volume-23-2008/
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 لقيػ لااق ػ ءل ػيلاا ث ػرل ػفلااق ػ    لكطبّل ر  ػيااتػيلابتػدفي لاافقػولارلإلق ؿل فلارى ّ ألا  رةللإف لب انت لألل 
طػ بؽلال  ػأللتل رّ ػأللتسػل ؿلاسػـل كقػدل ُللفند  ل تـّلل اإلنترنتس  ءلاانط ؽلفبرلشب أللبف   أللألاا لألتلتبرلكث قألل
للتسػل ؿلف  ػػأللتل رّ ػػألل شػيكرةل ػػفلق لألف ػػثُلل شػيكرة. إلقػػ ؿلملإاػػ لاقػػدل ػؤد لل إا تركنػػي  سػػـل كقػدللةػر فآلؿلاباػػف 

ذالإسػػ قبؿلااػػدفكللل ر  ػػيكااق ػػ ءلارل ((FTDAذال ػػ لانطبقػػتلفل ػػولشػػركطلقػػ نكفلإل أى ّ ػػأللاال  ػػأللااتل رّ ػػأل ػػفل
لفل ي لطؽلااشركلتفق للإثب تفيلد لاستط علاا ُل لااق نكف.لااتيلنص 

ؿلباػ ػفلق للفل يػ ل يلف   أللاال   تلااتل رّ ألل ػفلا فتػداءل((FTDAاـل نلملق نكفللكا فل فلاان ف أللاال لّ أل
تر ػػتلاال  ػػأللااتل رّ ػػألللو  ػػلبأللاتطب قػػل نلأد للإاػػ لطلػػبلااق ػػ ءلشػػركطلرن ػػو لا تركنّ ػػألاإلليلأسػػ  ءلاا كاقػػدلسػػلّل ُل

لاالقكبػػ تلااتػػيلنػػص لل اػػأل.لن ى ػػؾالكق ػػ يّ ألل ل للنّ ػػألبػػدكفلف   ػػأللق نكل فل يػػ ل  نػػتلق  ػػرةلفلػػ ل نػػدلا فتػػداءللفػػفلأف 
ل.للإا تركنيفل ي لكتسل لي ل  سـل كقدللا تركنيفل لاال   تلااتل رّ أللاا شيكرةل فلااسطكلاإل

 ل الػػأللف ػػكبلااقػػ نكفل لاا تركنّ ػػألقػػ نكفلف   ػػأللاا سػػتيلؾل ػػفلااقر ػػنأللاإلل ر  ػػياا ػػكنغرسلارلاػػذاؾلأ ػػدر
ل.(214)ة ّصللبش ؿااتل رّ ألللا تركنّ أل س  ءلاا كاقدلاإلبكلل ا تركنّ ألاإللتل رةب اقأللااس بؽ لكتسك أللاا ن زف تلاا تلل ل

 لكترونّيةحماية المستهمك من القرصنة اإل . قانون 2

ف   ػػػألل نلاقػػػ نكفللػػػد ل ُلل 1999 ػػػيلفػػػ ـلل((ACPAلا تركنّ ػػػأل ػػػدرلقػػػ نكفلف   ػػػأللاا سػػػتيلؾل ػػػفلااقر ػػػنأللاإل
ل ((FTDAبيػ لااق ػ ءلفنػدلتطب ػؽلقػ نكفلفػ نل ػفلااشػركطلااتػيلتطلّلةفّل ُل لكل فلاإلق ؿل فلأى ّ تيػ لل  أللااتل رّ ألاا

لاةت  رلقكافدهلااق نكل ر  ياق نكفلاال   تلااتل رّ ألل" ني ـ"لارأ   نل نلك لد ل تطب قيػ للا ػتـّلل بلن  أللكدّقػأللنّ أل لكقدلتـ 
كلطػ بؽلأ ُللإا تركنػيدل كقػلاسػتةداـلاسػـلدك نػل.ا تركنّ ػألتسػل ؿلأسػ  ءلاا كاقػدلاإللبسػببااتػيلتنشػ لنزافػ تلاافلػ ل

ل.(215)شيكرة االألتل ر ّلااال  أللال قّلؿل فلأى ّ ألكلأل ل  أللةد ألاأكلل ألل  أللتل ر ّلش بولا ُل

لل لبف ػػثُلاإلنترنػػتااتػػيلتػػتـّلفبػػرلشػػب أللقر ػػنأللف لّ ػػ تلاال(ACPA)لقػػ نكف نػػدالكقػػدل لفلػػ لأف  شػػةصلاا"نػػص 
اسػ ولااػذمل  ػكفلليشة ااسـلا ل  فبلأكل ؿل  اؾلاال  أللااتل رّ ألبال فلق للنّ ألفكلل ددس  كفل سؤك نلب كلبل

ل.(216)" ألل فلارطراؼقد لايذالااق نكف لبدكفلافتب رلالسلدلأكلااةد  تلاا ُللك ق نلتل رّ ألل ل  أللل نل ّل  ف

ـاللنّ ػألاد ػولسػكءلإذال ػ فلل نّ ػأل سؤك نلبػدفكلل دلأ   نللُ لتبر   ل بشػرطلأفل  ػكفلل ف  ػألل شػيكرةبتسػل ؿللكقػ 
تسػل ؿلف  ػأللتل رّ ػأل لأكلإذالقػ ـلبأكل لا تركنػياشيرةل كلكد فل يلاال  أللكقتلتسل ؿلاسـلاا كقػدلاإلأكلازلاات   ل
ل.(217)ار ر  ّ أللفدةكلاسـل ف يل يلق نكفلااك   تلاا تّل ل أل لألأمّل

                                                           
ل.231 ل رلدلس بؽ لصاإلنترنتد.لة ادل  دكحلابراى ـ لفك  أللرالد لل(214)

(215)
 . See, SEC, 2 (1), Anticybersquatting Consumer Protection Act of 1999. 

(216)
. "A person shall be liable in a civil action by the owner of a trademark or service mark if, without  regard to 

****the goods or services of the parties" See, SEC 3 (a), Anticybersquatting Consumer Protection Act of 

****1999. 
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لقػػػ نكفل   ػػػكفلااُ ػػػد ف لفل ػػػول سػػػؤك نلأ ػػػ ـللفتّػػػ ل أفلت ػػػكفلاال  ػػػألل شػػػيكرةل شػػػترطاػػػـلل(ACPA)كبيػػػذال ػػػإف 
ن ل ولاػـل غفػؿللأن ػفلػ لف   ػأللاال  ػ تلااتل رّ ػأل لإ  للااقػ نكفلتر  ػزلبػ ارضـل ػفدل فلدايرةلااف   ػأل لكل  لكس لااق  ء لكاَّ
ن لااف رّ أللكؽلاا ل ّ ألب قيلفق ل.أل ر   ّلارلةفدؿل يلق نكفلااك   تلاا تّلسل ل ُلط ا  لأن ولل فؽّللمّل  لق ـلبف   أللأ لكاَّ

ؿلاا كقػػدلفسػػفلااكقػػدلاسػػتثن لااقػػ نكفلبلػػضلاافػػ  تلااتػػيل  ػػكفل  يػػ ل ُل ل كقػػدفنػػدلتسػػل لول سػػـلاالنّ ػػألسػػل 
أكلل   ػكفلاسػـلاا كقػدلىػكلفبػ رةلفػفلاسػ ولااشة ػيل ػ فل.ولا فتفػ ظلبػ ا كقد لكب ات ايل  كفل ػفلفّقػا تركنياإل

ل.لل(218)آةرل فلفقكؽلاا ل ّ أللااف رّ أللفؽّللأكلأمّلل ىكلف  أللتل رّ أللسكاءلأ  فلىذالاافؽّلل   ول  فلاولفؽّل

أكلنقػػؿلاسػػـلاا كقػػدللأفلتػػ  رلب  ػػ درةلأكلإاغػػ ءل  ػػيلفػػ ؿلثبػػكتلف اػػأللا فتػػداءل ف  ػػألالااقػػ نكفللكقػػدلألػػ زال
(ل1000 لفلػ لأفل لتقػؿلفػفل)تااف ػـلب اتلك  ػ لنّ ػأل.لب إل   أللإاػ لإ   (219)ا  اؾلاال  أللااتل رّ أللا تركنياإل

.لك ف ػػـلبػػولااق  ػػيل ػػيلىػػذالاافػػدكدل(220)ااكافػػدلا تركنػػي(لدك رل سػػـلاا كقػػدلاإل100.000دك ر لك لتز ػػدلفػػفل)
لق  أللااتلك ضلبقدرلاا ررلااكاقد.لدكفلارتب ط

لىػذالل-لبفػؽّلل–كقدلذىػبلاافقػول اػكللفتّػ  ػ ا يلاال  ػ تلااتل رّ ػأل ل لملإاػ لتلّسػؼقػدل ػؤد لل ااتلػك ضإاػ لأف 
بػ فلفقػكؽل ػ ا يلاال  ػ تللبلأفل  ػكفلىنػ ؾلتكازنػ نلول  إن ل لا تركنّ ألملاظ ىرةلااقر أللاإل  فلاايدؼلىكلاات دّل

ل.(221)ااتيلكقلتلفل لفقكقيـلا تركنّ ألكب فل  لأ  بيـل فل ررل لليلنت لأللااقر نأللاإلل ااتل رّ أل

لااف ػػؿل  يػػ لك قػػ نلاقكافػػدلقػػ نكفلف   ػػأللاا سػػتيلؾل ػػفلب الد ػػدل ػػفلااق ػػ   ل ر  ػػي ػػ ءلاركقػػدلنظػػرلااق ـ   لكتػػ
ػل<sporty'sfarm.com>لا تركنػياا تلّلقػػأللب سػـلاا كقػدلاإللق ػّ أل ل ثػ ؿلذاػؾلااا تركنّ ػألااقر ػنأللاإل ؿلشػػر أللباػفلق ل  

بشػر أللط ػػراف لكااتػػيلق  ػػتللااةػػ ّصلل(sporty's)لااشػػل رلشػػ بول ػدتكااػػذمل لتبػػرلاسػـلاا كقػػدل  ل"Omega"أك  غػ ل
ل.(222)دل يل ل ؿلااط رافل  أللتل رّ أل لكأ بملشل رى ل لركؼلبش ؿلل ّل بتسل لول

لاال  ػػألل(ACPA)اا ف  ػػأللقػػ نكفلطّبقػػتلقػػدلكل الشػػر ألل ػػ فبألللتلػػكدل ل ّ تيػػ كلل شػػيكرةلفل يػػ  ل كلػػدتلبػػ ف 
لاسـلاا كقدلاإل   ثلألل دلاال  أللااتل رّ أللاا  لك ػألل ػفلش بيأل لأكل ُلب كرةل ُلةلطلااملإا ل ؤد للا تركنياادفكل لكأف 

ػػق ل اال  ػػألل  سػػـللأك  غػػ "لفنػػد  لق  ػػتلبتسػػل ؿلاػػدللشػػر ألل"لنّ ػػألااب إل ػػ  أللإاػػ لتػػكّ رلسػػكءلل.ؿل ػػ فبلااشػػ كلبا

                                                                                                                                                                                     
(217)

 See, SEC 3 (A/i/ii), Anticybersquatting Consumer Protection Act of 1999. See also, Shear W.Chad. The 

****Anticybrsquatting Consumer Protection Act - An offensive Weapon For Trademark Holders, Journal of 

****law, Technology & Policy, VOL.2001, pp.220. 
برانبػك لااتنظػ ـلااقػ نكنيللضّسػ ف لكرالػدلأ  ػ ن لد.لفػدن فل236 ل رلػدلسػ بؽ لصاإلنترنػترالدلبيذالاا لن  لد.لة اػدل  ػدكحلابػراى ـ لفك  ػأللل(218)
ل.618دراسألل ق رنأل" ل رلدلس بؽ لصااتل رّ ألل"لألالل  ****

(219)
 See, SEC 3 (C), Anticybersquatting Consumer Protection Act of 1999. 

(220)
 See, SEC 4 (D), Anticybersquatting Consumer Protection Act of 1999. 

 للّػػػأللاافقػػػكؽ لل نكافلاإلا تركنػػػيل)ااقسػػػـلااثػػػ ني( ػػػيلف قتيػػػ لبػػػ اللاإلنترنػػػتف   ػػػأللاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػأللفبػػػرلشػػػر ؼل ف ػػػدلضن ػػػ ـ لرالػػػد لد.لل(221)
ل.363 رلدلس بؽ لص****

ل.457صلالل   تلااتل رّ أل لنّ ألاس  ف ؿلأف دلاس  ف ؿ لأس ا بلااف   أللااق نكللد.ل ف داا ث ؿل ذ كرلادل:لل((222
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لاال  ػألل(223) كقد قػتلااشػركطلاا طلكبػأللتلػكدلالشػر ألل ػ فبأللااشػ كل.لكب اتػ ايلتفقّللل(sporty's) لكىػيلتللػـلبػ ف 
لتسػػل لي ل (ACPA)ل ػػيلقػػ نكف لنّ ػػألىػػكلافتػػداءلفلػػ لاافقػػكؽلااق نكللاا ػػذ كر لا كقػػدسػػـلا لكافتبػػرتلاا ف  ػػأللأف 

لنقؿلاا كقدلاي .تق ررلالشر ألل  فبأللااش كل لكب انت لألل

 الفرع الثان 

 القضاء العرب  دور

ض ػػػ بلبسػػػببللااتل رّ ػػػأل لا تركنّ ػػػألق ػػػ   لتتلّلػػػؽلب ن زفػػػ تلأسػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإللتسػػػك ألاػػػـل قػػػـلااق ػػػ ءلاالربػػػيلب
ااػدف كللااتػيلأن ػولقػدلتنطبػؽلشػركطلبلػضللض ػر.لاا ن زف تهلس فدلفل لااف ؿل يل ثؿلىذتااقكافدلااق نكنّ أللااتيل
ل.أللكااتل رّ ػػأللارةػػرل ل   ػػ ل ةػػّصلا فتػػداءلفلػػ لاال  ػػ تلااتل رّ ػػأللكفقػػكؽلاا ل ّ ػػأللاا ػػن ف ّلتُقػػ ـلأ ػػ ـلاا فػػ  ـ
لتسػػل ؿب ػػ ل  يػػ لل ا تركنّ ػػألقػػكان فلن ظ ػػأللال لػػ   تلاإللاسػػفّلل ليػػكدل ػػيل لظػػـلااػػدكؿلاالربّ ػػألااب إل ػػ  أللإاػػ لبػػذؿل
الف ػؿل ػيل ن زفػ تلأسػ  ءلاا كاقػدللنّ ػألااللكءلإا لاا ف  ـلااكطلنّ أل.لكسنتن كؿل دللإ   ا تركنّ ألأس  ءلاا كاقدلاإل

ل.)ث ن  ن(لا تركنّ ألإاق ءلاا كءلفل لااليكدلاا بذكاألل فلألؿلتنظ ـلأس  ءلاا كاقدلاإلل)أك ن(لقبؿلا تركنّ ألاإل

 نّيةإلى المحاكم الوط المجوء نّيةمدى إمكاأواًل  

ل  ػفلااُ   ػػفلُ طػ بؽلأكلُ شػ بولأكلُ سػيءلال  ػأللتل رّ ػألل لرك ػأل لإا تركنػيل كقػدلاسػـلشػةصل ػ للتسػل ؿإف 
لدفػػكللشػػركطلملإاػػ لتفّقػػؽ ن ػػولقػػدلُ ػػؤدّلبلااقػػكؿل  ػػفأكل ػػفلاا ل ػػفلأف ػػ ؿلاا ن  سػػأللض ػػرلاا شػػركفأل لف ػػ نللأفلُ لػػدّل

 ػػيل ن زفػػ تللا فت ػػ دلفلػػ لقػػكان فلف   ػػأللاال  ػػ تلااتل رّ ػػأللنّ ػػألإ    ػػدللل  ػػ ل.تزك ػػرلف  ػػأللتل رّ ػػأللكتقل ػػدى 
قػػأللاا ن زفػػ تلاا تللّللر ػػدل ػػفلألػػؿلفػػؿّلكىػػؿل ػػفلاا   ػػفلااللػػكءلإاػػ لااػػدف كللااتػػيلتُلل؟ا تركنّ ػػألسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلأ

ل؟ا تركنّ أل ن زف تلأس  ءلاا كاقدلاإللبفقكؽلاا ل ّ أللااتل رّ أللكاا ن فّ أل ل يلفؿّل

 دعوى المنافسة غير المشروعة. 1

 ػفلألػؿلااتػ ث رلل  شػركفألااض ػرللال ن  سػألل نلاسػتةداـلااتػ لرلأسػ ا بلفنػدلأللض ػرلاا شػركفأل ستُق ـلدفكللاا ن  
شػػ بول سػػـلأكل طػػ بؽلأكل ُلاسػػـل كقػػدللتسػػل ؿفنػػدللك   ػػفلتطب ػػؽلذاػػؾ رلكالتػػذابيـ لفلػػ لف ػػ ءلض ػػرهل ػػفلااتّلػػ
لكاستةداـلاا كقدلبيدؼللذبلف  ءلاال  أللااتل رّ أللاال يدةلاغ ره.ف  أللتل رّ ألل  لك أللاغ ره ل

ؽلفق ػأفلتت ل لػبلا تركنّ ػأل ن زفػ تلأسػ  ءلاا كاقػدلاإلتطب ؽلدفػكللاا ن  سػأللض ػرلاا شػركفأللفلػ لك فلألؿل
ر ػدللاا ػن فيلأكلااتلػ رمل ػفللفل ػ فبلاافػؽّل ػت   للفتّػ ااشركطلاا طلكبأللار دلدفكللاا ن  سػأللاا شػركفأل لل  ي 

                                                           
 ػػػفلتسػػػل ؿلاسػػػـللنّ ػػػألقيػػػ ل ػػػيلتقر ػػػرل   ػػػ لإذال ػػػ فلاػػػدللااشػػػةصلق ػػػدلأكلسػػػكءلتسػػػلأللفكا ػػػؿل   ػػػفلال ف  ػػػأللأفلتطبّلل(ACPA)لقػػػ نكفلدفػػػدّلل(223)
ُ سػػّلؿللنّ ػػألُ سػػّلؿلاا كقػػد لكااة سػػأللارة ػػرةلتبػػّ فلفػػ  تلسػػكءللنّ ػػألفلفػػ  تلفسػػفل لكقػػدل  نػػتلاالكا ػػؿلارربلػػأللاركاػػ لتبػػ ّلا تركنػػياا كقػػدلاإل***
ل.ا تركنياا كقدلاإل***

See, SEC  3, (B), Anticybersquatting Consumer Protection Act of 1999. 
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ؿلاا كقدلاا ُللدفكاهل د ل كلػكدل لػؿل ػفلأل لر دلدفكلل ن  سأللض رل شركفلنّ ألإل   إذانللد ل  لبُل لولتدملفل لفقّلُ سل 
ل ني  .بكف قأللسببّ أللل بلفل لىذالاافلؿكلكدل ررل ترت ل لكلأل شركفاا ن  سأللض رل فلأ ل ؿلاا

لدفػكللاا ن  سػأللض ػرلاا شػركفأللا ػي:لمن أفعال المنافسة غير المشروعة وجود فعل . أ أفل  ػكفللد ل لُبػل تقػـك
فػد ى لض ػرللعلااسػكرملأ لػ  نلدلاا شػر لكقػدلفػد لل أل شركفااض رل ل ؿلاا ن  سألل لتدمل فلأاالاافلؿلااذملق ـلبو ل

ل ػػفلق لليػػ  ػػفلب نلف.لكاػػـل  ػػ(224) شػػركفأل ػػأ لػػ ؿلاا ن  سػػأللااتػػيلتقػػـك لك ثلػػو لا تركنّ ػػألليلاا كاقػػدلاإلؿلُ سػػل لبا
ك ػػفلل.(226)يردنػػارعلاا شػػر ل ػػذاؾلكل ل(225)ؽلبقكافػػدلاا   رسػػ تلااتل رّ ػػألتلل ػػعلاالزايػػرمل ػػيلااقػػ نكفلاا ُلاا شػػر ل

دفػػكللااتلػػك ضل ػػيلقػػ نكفللكنّظػػـض ػػرل شػػركفأل لللػػدّلف ػػ ؿلااتػػيلتُلارلعلاا غربػػياا شػػر لقػػدلفػػّددل ليػػأللأةػػرلل
 .(227)ف   أللاا ل ّ أللاا ن فّ أل

فبػػرلاا كاقػػدللااتػػيلتػػتـّلل أللض ػػرلاا شػػركفألسػػتشػػر دلفربػػيلنػػ ظـلافػػ  تلاا ن  لأمّلل ػػـكاالفتّػػ  كلػػدلل كا ػػفل
 ػػّؿلف ػػؿل ػػفلشػػ نولاإلسػػ ءةلإاػػ لسػػ لأللااتػػ لر لأكلاسػػتغ ؿلف  ػػأللتل رّ ػػألل  لك ػػألللكب ػػ لأف لل.ا تركنّ ػػألاإل

ب اف   ػألل ػفللة ّ ػألاالنّ أل لُبد ل فلتلد ؿلاان كصلااق نكللنرللأن والغ ر لىكل فلأف  ؿلاا ن  سأللااتل رّ أل ل
كاقػدلسػ  ءلاا ليلأسػل لؿل ُلباػملإا لت ل ؿلاال يكرل ػفلق لارف  ؿلااتيلتؤد لاا ن  سأللض رلاا شركفأل لكاَّ   ألل

ارف ػ ؿلأّنػو ل لتبػرل ػفلقب ػؿل نّصلفلػ لآةرلاَّ   أللبندلسأللض رلاا شركفأل لكلف  ؿلاا ن  إا لألا تركنّ ألاإل
ل.اإلنترنتتلفبرلشب أللى لااق نكفلض رل شركفأللكت  لف  ؿلااتيلفد لف ؿل فلارلض رلاا شركفألل ؿّل

لاا ػػرر لسػػبأللاػػدفكللاا ن  سػػأللض ػػرلاا شػػركفألب ان  وجننود ضننرر . ب  قػػدلل إثب تػػول شػػترطلك لفتػػرضل  يػػ   ُلل ػػإف 
 .(228)بلفل ول ررل ستقبليااذملقدل ترت للض رلاا شركعل قط لتر دلاادفكللإلزااأللاافلؿ

كلػكدلف قػألللإثبػ تفل ػول لبللضفل لتلك اا د فيل ف ؿللفّت   والضررد عالقة سببّية بين الفعل وجو  . ج
  ػػػفلأفلتنشػػػ لف قػػػأللسػػػببّ أللبػػػ فلأف ػػػ ؿلاا ن  سػػػأللض ػػػرل لك ل ُلضلاػػػواافلػػػؿلكاا ػػػررلااػػػذملتلػػػرّللفأللبػػػ سػػػبب ّل

لإذال  فلااتن  سلكاقل نلب فلأطراؼل   رسكفلأنشطألل تش بيأل للل..اا شركفأللكاا رر لإ  

فلػػػػ ل ن زفػػػػ تلأسػػػػ  ءلاا كاقػػػػدللتنطبػػػػؽلر ػػػػدلدفػػػػكلل ن  سػػػػأللض ػػػػرل شػػػػركفأللشػػػػركطن فػػػػظلأّفلكب انت لػػػػألل
لنت لػألا تركنّ ألاإل سػ ءةلكاإلل كربيػدؼلت ػل ؿلاال يػاسػـل كقػدل طػ بؽلأكلُ شػ بولال  ػأللتل رّ ػألللفلػزل لااتيلتقػـك

دفػكلللألااق  ءلاالربػيلأّ ػفقكؽلااتل رّ أللكاا ن فّ أل.لكا فلاـل شيدلاافلآةرل لفؽّللكلأمّلاس لألل  فبلاال  أللأ
ف   ػػػألللكايػػػؽلاتطب ػػػؽلقػػػكان فبسػػػببلكلػػػكدلفل ا تركنّ ػػػألقػػػأللب ن زفػػػ تلأسػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإل ن  سػػػأللض ػػػرل شػػػركفألل تللّل

                                                           
لكاان  ذج116رالد لاا  ّدةل/ل(224) ل.2007( لسكر أل ل8اا ن فّ أللرقـ)ل/ل فلق نكفلف   أللاال   تلااف رقأللكاا ؤّشراتلاالغرا ّ أللكاارسـك
ل.2004( لاالزاير ل04/ل02ّ أللرقـ)قأللفل لاا   رس تلااتل رل/ل فلااق نكفلاا تلّلؽلب اقكافدلاا طبّل27رالد لاا  ّدةل/ل(225)
 .2000( لارردف ل15اتل رّ أللرقـ)/ل فلق نكفلاا ن  سأللض رلاا شركفأللكارسرارلا2رالد لاا  ّدةل/ل(226)
ل ل2000( لاا غرب ل17.97 فّ أللرقـ)/ل فلق نكفلف   أللاا ل ّ أللاا ن185/لكاا  ّدةل/184رالد لاا  ّدةل/ل(227)
الل ّ ػػأللااتل رّ ػػألل ػػيلااقػػ نكفلاالزايػػرم للنّ ػػأل   ػػأللاا درالػػدلبيػػذالاا لنػػ  لأ.ل  لػػكدلسػػ  ي لدفػػكللاا ن  سػػأللض ػػرلاا شػػركفألل كلػػول ػػفلأكلػػولاافل(228)
ل.183 لص2012( ل6س  سأللكااق نكف لاالدد)ل  لأللب تنأل لاالزاير لد  ترلاا**.*
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تت ثّػؿل ػيلاإللػراءاتلااشػ لّ أللااتػيلل ا تركنّ ػألاا كاقػدلاإلاال   تلااف رقألل فلاا ن  سأللض رلاا شػركفأللفلػ لأسػ  ءل
 .(229)قكان فل  ي أللتتن سبل لي لدكااتيل لتتن سبل دلطب لأللااب يأللاإلا تركنّ أل ل  لبد ل فلكلكلل  تطّلبي لااق نكف

 ير العالمة التجارّية أو تقميدهادعوى تزو . 2

  ػػأللتل رّ ػػأللبتزك رىػػ لأكلىػػيلدفػػكلللزايّ ػػأللتسػػتيدؼلتكق ػػدلفقكبػػأللفلػػ ل ػػفل لتػػدملفلػػ لفلااتزك ػػردفػػكلل
لتسػػل لي لك قػػ نلالقػػ نكفقػػ ـلبتزك ػػرل ػػّؿل ػػفل لظػػـلااتشػػر ل تلاالربّ ػػألللتف قبػػف ػػُثلل. تقل ػػدى ـ  أكلل ف  ػػأللتل رّ ػػأللتػػ
فلػػ للسػػكءلق ػػدلف  ػػأللتل رّ ػػألل ػػزّكرةلأكلُ قّلػػدةفػػفلإاػػ لت ػػل ؿلاال يػػكر لك ػػّؿل ػػفلك ػػدلبطر قػػأللتػػدفكلتقل ػػدى ل
ل.(230)دةلبغ رلفؽّلقل لتل ُلل لرضلالب دل نت كلأل ب د فللك ؿّلل  نتل تو

ذاكل لبتسػػل لي ل  سػػـلال ػػ فل ػػفلاا   ػػفلر ػػدلدفػػكللتقل ػػدلأ لاابفػػثل   ػػ لإذأردنػػلاَّ كلتزك ػػرلف  ػػأللفلػػ ل ػػفل قػػـك
ؿلاسػػـلل فػػؽّللفتّػػ ىػػ ل رّل ل  لػػبلدراسػػألل ػػدللتفّقػػؽلااشػػركطلااكالػػبلتكلإا تركنػػي كقػػدل ر ػػدلىػػذهلااػػدفكلل ػػد لُ سػػل 

ل  ل لي:لإثب تّ أللف  أللتل رللتزك رلأكلتقل د تشرطلار دلدفكلل لف ُثلا تركنياا كقدلاإل

فيلبر ػدلدفػكاه ل لػبلأفل  ػكفلىػكل  اػؾلد لالُ ػل نش لفؽّللا يلممكّيته لمعالمة التجارّية  المّدع أن يثبت  .لأ
ااتسػل ؿلااػكطنيلأكلااػدكايللبلفل ولتقػد ـلشػي دةلتثبػتكب ات ايل تكل لل (231)ااُ تن زعلفل ي لل  أللااتل رّ ألاا

 اي .لتوالل  أللااتل رّ أل لااتيل د فيل ل  ّل

 فيد لااُ ػػل نشػػ لفػػؽّللفتّػػ ل:لكتروننن اسننم الموقننع اإل  ِقَبننلوجننود تقمينند حرفنن  أو شننبه حرفنن  لمعالمننة مننن  .لب
ق ػػػدلبػػػولاانقػػػؿلك ُلل(Servile)لىنػػػ ؾلتقل ػػػدلفر ػػػيب ا ط ابػػػأللب سػػػـلاانطػػػ ؽلااُ تنػػػ زعلفل ػػػو ل لػػػبلأفل  ػػػكفل

بلااقػػػكان فلسػػػلتبػػػرلبف ُلااتل رّ ػػػأل لكلنػػػ تلىػػػذهلاال  ػػػأللتغ  ػػػرل ػػػيل  كّلأّملاافر ػػػيلالل  ػػػأللااتل رّ ػػػأللدكفل
ػ لااتقل ػدلشػبولاافر ػيالل  ػأللااتل رّ ػأللانلتزك ػرللنّ ػألااكط  يػكلنقػؿلألػزاءل ػفل  ّكنػ تلل(Quasi servile)ل.لأ  

ُ لتبػرلكل لا تركنػيبف ثل ترؾلانطب ف نلبكلكدل لأللب فلاال  أللااتل رّ ػأللكاسػـلاا كقػدلاإلل اال  أللااتل رّ أل
 .(232)نّ ألبفسبلااقكان فلااكطالل  أللااتل رّ أل للانلتقل د

                                                           
 ل1ابنػػػػػ ف لطل-اإلا تركنّ ػػػػػأل ل نشػػػػػكراتلاافلبػػػػػيلاافقكقّ ػػػػػأل لب ػػػػػركتلااّتلػػػػػ رةاا فػػػػػ  يل ػػػػػ دملف ػػػػػ دلااػػػػػّد فلتك ػػػػػؿ لفقػػػػػدللبيػػػػػذالاا لنػػػػػ  .لرالػػػػػدل(229)

ل.210 لص2010****
ل.2002ل (82ق نكفلف   أللاا ل ّ أللااف رّ أللاا  رملرقـ) فل/ل113رالدلاا  ّدةل/ل(230)
.ل فػػيلفػػ ؿلفػػدـلتسػػل لي ل ل فػػؽلاسػػتل  ؿلىػػذهلااػػدفكل لكُ   ػػفلالُ ػػدفيل ػػيلفػػ ؿل ػػ فل سػػتل ؿلىػػذهلاال  ػػأللدكفلتسػػل لي لأفل ر ػػدلدفػػكلل(231)
 لا تركنػػي شػػترطلايػػذهلااػػدفكللأفل  ػػكفلىنػػ ؾل ن  سػػأللبػػ فلااُ ػػد فيلكااُ ػػد ف لفل ػػولااُ سػػل ؿل سػػـلاا كقػػدلاإللاا ن  سػػأللض ػػرلاا شػػركفأل.لكا ػػف****

ؿلاسػػـلاانطػػ ؽلةطػػ ل ترتّػػبلفل ػػول ػػررلا ػػ فبلااػػدفكل.ل**** تت ثّػػؿلىػػذهلاا ن  سػػألل ػػيل   رسػػأللأنشػػطألل ت  ثلػػأللأكل تشػػ بيأل لكأ  ػػ نلارت ػػ بلُ سػػل 
)ااقسػػـلااثػػ ني( ل للّػػألللا تركنػػي ػػيلف قتيػػ لبػػ النكافلاإللاإلنترنػػتر ؼل ف ػػدلضن ػػ ـ لف   ػػأللاال  ػػ تلااتل رّ ػػأللفبػػرلشػػل لد.اا لنػػ لارالػػدلبيػػذ****
ل.340-338اافقكؽ ل رلدلس بؽ لص****

قل ػػدة لفتّػػ لكاػػكلاةتلفػػ ل ػػيلكاال  ػػأللاا ُللا تركنػػي.لكاالبػػرةل ػػيلتقػػد رلااتقل ػػدلاافر ػػيلكشػػبولاافر ػػيلالل  ػػأللااتل رّ ػػألل ػػيلاا ظيػػرلاالػػ ـلاللنػػكافلاإل(232)
لا تركنػي ػيلف قتيػ لبػ النكافلاإللاإلنترنػتف   ػأللاال  ػ تلااتل رّ ػأللفبػرللـ  ضّنػل ف ػدلبلضلاالن  ػرلاا  ّكنػأللا ػّؿل ني ػ .لرالػد لد.لشػر ؼ****
ل.337اا رلدلااس بؽ لصااث ني( ل لّلأللاافقكؽ لل)ااقسـ****
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ا ػ فبلاال  ػأللأفلل ػفلشػركطلكلػكدلفػؽّلل  لكترونناسنم الموقنع اإل و ن العالمنة التجارّينة وجود خمط بني . ج
ملإاػػػ لااةلػػػطلبػػػ فلاال  ػػػأللااتل رّ ػػػأللنولأفل ػػػؤد ل  ػػػفلشػػػل ؿ سػػػـلاانطػػػ ؽلااُ سػػػل للةػػػر ف  ػػػكفلاسػػػتةداـلاآل
 .ل(233)ؿلااُ د ف لفل وبالؿل فلق لكب فلاسـلاانط ؽلااُ سل لل اا  لك أللالُ د في

لدفكللااتقل دل يل ل ؿل ن زف تلأسػ  ءلاا كاقػدلاإل دللػزاءلتيػدؼلإاػ لتكق ػل لا تركنّ ػألك فلاالد رلب اذ رلأف 
 ػػ لن لكاَّلل كبػألللزايّ ػػأللا ثػؿلىػػذهلا فتػداءات ل ػ ل كلػػدلفقاإلنترنػتشػػب ألللكلااتزك ػػرلفبػررت ػػبلااتقل ػدلألنػ ييلفلػ ل ُل

 ػػكؿلكاافل  ػػلياػػ ل  اػػؾلاال  ػػأللارلػػولإكلنقاغػػ ءلتسػػل ؿلاسػػـلاا كقػػدلأفػػفلطر ػػؽلإىػػذالا فتػػداءللردّللإاػػ تيػػدؼل
ل. للزايّ أللنّ ألىذالا فتداء ل ييلدفكلل دلفل بأللترتّلاا ُلل رارفل لااتلك ضلففلار

فلأ  فللفّت لنرللأن وكب انت لألل اال  ػأللااتل رّ ػأل للتزك ػرلأكلتقل ػداا طلكبػألل ػيلدفػكللااشػركطللتػكّ رلإثبػ تكاَّ
 لا تركنّ ػألسػ  ءلاا كاقػدلاإل تلأ ػفلاا ػلبلااف ػؿل ػيل ن زفػض ػرلاا شػركفأل لاا ن  سػألل   ل يلدفػكلللأ   نلل إن و
ل  لب إل ػػ  أللإاػػ ل(234)كتنػػ زعلاةت ػػ صلاا فػػ  ـلؼ لك ز ػػدهل ػػلكبأللتنػػ زعلااقػػكان فسػػلكؾلااق ػػ ءلطك ػػؿلك  لػػرف 
ل.ا تركنّ ألب تلااتل رةلاإل دل تطلّلل لراءاتلكنظ ـلاادف كلل يلااق  ءلاال دمتكا ؽلإـلدف

 لكترونّيةسماء المواقع اإل القانون  أل تنظيممل الجهود المبذولةثانيًا  

قػػدلاب سػػ  ءلاا كللنّ ػػألاا لااقػػكان فلبشػػ ؿلفػػ ـ لكللا تركنّ ػػألأللالقػػكان فلاان ظ ػػأللالتلػػ رةلاإلتفتقػػرلااتشػػر ل تلاالربّ ػػ
فلكلػدتلت ػكفلاإلنترنػترت بأللفبرلـلاا  فقأللا فتداءاتلاا ُل  ل كلدلتشر ل تلتنظ لل.بش ؿلة ّصللا تركنّ ألاإل  لكاَّ

لة ّ ػػألتشػػر ل تللاا فػػ ك تلااةلكاػػألل ػػيلبلػػضلااػػدكؿلاسػػفّللااقل ػػؿل ػػفلفػػدال.(235)راتلااسػػر لأل كا بػػأللالتطػػكّلض ػػرل
فػػػػ ـلكاإللا تركنػػػػي ػػػػ اتكق دلاإللا تركنّ ػػػػألبلػػػػزءل ػػػػفللكانػػػػبلااتلػػػػ رةلاإللة ّ ػػػػأل لكأةػػػػرللا تركنّ ػػػػألب ا لػػػػ   تلاإل

لبدراسػػأللليػػكدلاا شػػّرف.لا تركنػػياإل  لكافػػّؿلا تركنّ ػػأل ػػيل ف كاػػأللإ لػػ دلقكافػػدلرسػػ  ءلاا كاقػػدلاإللاالػػربل فكسػػنقـك
لاا ن زف تلاان شيأللفني ل يلسكر أللكبلضلاادكؿلاالربّ أللارةرل.

لف  بعض الدول العربّية  لكترونّيةالمواقع اإل أسماء ب خاّصةالقوانين ال.ل1

لفػّؿل ن زفػ تلأسػ  ءلاا كاقػدل لإ  لا تركنّ ػألق  تل ةتلؼلاادكؿلاالربّ أللب ف ك تلاتنظػ ـل سػ يؿلااتلػ رةلاإل لأف 
ل.ا تركنّ ألفلكؿلف لّ أللال  دل ن زف تلأس  ءلاا كاقدلاإلإا لالك كؿلل اا طلكبلا ىت  ـلا تركنيلاـلتلؽالاإل

ل
                                                           

 ةتلػؼل لكلا تركنػيفنػكافلاا كقػدلاإلل كتلػؾلااتػيل  ّثليػل ليػ لاال  ػأللااتل رّ ػألبػ فلاا نتلػ تلااتػيلت ثّللااتشػ بوالااةلػطل تكقّػؼلفلػ ل ػدللتقد رلىػذل((233
لفل لفدا.لق ّ ألفل لظركؼلك  بس تل ؿلل فلف األلإا لأةرل لكىكل س األلكاقدل لكدلتقد رى لاق  يلاا ك كعلب  فت  د**...

"دراسػػػألل ق رنػػػأل" ل نشػػػكراتلاافلبػػػيللا تركنّ ػػػألك    فػػػأللاالػػػرايـلاإللاإلنترنػػػتكر لف   ػػػأللاا سػػػتيلؾلفبػػػرلرالػػػدلبيػػػذالاا لنػػػ  لد.ل ر ػػػدل ػػػنلـللّبػػػل(234)
ل.60 لص2010 ل1ابن ف لطل–قكقّ أل لب ركتلااف***

تلاافلبػػػيل نشػػػكرال" قػػػ رفدراسػػػألل ػػػيلااقػػػ نكفلاا ُل"لطرلفلػػػ لااف ػػػ ةلااة ّ ػػػأللكف   تيػػػ  لاا ةػػػ اإلنترنػػػت غبغػػػب ل ةػػػ طرلاا للك  تّ ػػػأللكلد.لنلػػػ ـلل((235
ل.225 لص1998ابن ف لل–اافقكقّ أل لب ركتل***
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 قف التشريع المصريمو  . أ

ن  ػ ل ػ زاؿلفبػ رةلفػفل شػركع لف ػُثللػ ءل شػركعل اـل  درلق نكفلاتنظ ـلاا ل   تلاإلا تركنّ ألل ػيل  ػر لكاَّ
 ػػفللكانػػبلااتلػػ رةلاإلا تركنّ ػػأل ل ثػػؿلااتكق ػػدلاإلا تركنػػيللن ظ ػػ نلالػػّدةلنػػكاحعلل 1999قػػ نكفلااتلػػ رةلاإلا تركنػػيلفػػ ـ

كف   أللاا سػتيلؾل ػيلااتلػ رةلاإلا تركنّ ػأل لب إل ػ  أللإاػ لاا سػ يؿلاا تلّلقػأللب ا ل  لػأللاا ػر بّ أللكاال ر ّ ػألللثب تكاإل
 ػيل  ػرلتنظػ ـلأسػ  ءلاا كاقػدللاا شػركع.لكاـل غفػؿل(236)بأللفل ل ة األلأف  ـلىذالااق نكفكاالرايـلكاالقكب تلاا ترتّل

ل قطلفل ل  فّ أللت لأن ولنص  ل لكاـل نّصلفل لاا ن زف تلااُ تلل قأللبو.(237) يلااف ؿلااس دسلسل لواإلا تركنّ أل لإ  

سػ  ءلأعلاا  ػرملإاػ لشػب أللاال  لػ تلاا  ػرّ ألل يّ ػأللك ػدلشػركطلتسػل ؿلكفػّؿل ن زفػ تلكقدلأف ؿلاا شر ل
ل.ق  تلبدكرى لبك دلااشركطلاا طلكبأللالتسل ؿل  فلاانط ؽلااللكملاا  رملاا كاقدلاإلا تركنّ أل لبف ثُل

 التشريع ف  البحرين موقف . ب

لقػ نكفلاا لػ   تلاإلا تركنػيل ػيلاابفػر فلفػػ ـل  لفلػ لتنظػ ـلتسػل ؿلأسػ  ءلاا كاقػدلاإلا تركنّ ػػأل ل2002نػص 
لااق نكفلاكز رلا تّل    تلإ دارلقػرارانلاتنظػ ـلتسػل ؿلكاسػتل  ؿلاسػـلاانطػ ؽلال كاقػدلاا نتي ػأللبر ػزلدكاػأللكقدلأف ؿا

 لكاػػػػـل ػػػػنّصلفلػػػػ لتسػػػػك أللاا ن زفػػػػ تلاا تلّلقػػػػأللب سػػػػ  ءلاا كاقػػػػدل(238)افظػػػػركااتػػػػرة صلبػػػػذاؾلأكلال(bh)لاابفػػػػر ف
لتلػػد ؿاإلا تركنّ ػػأل ـ   ػػ  تل ت ثّػػؿلبإ ػػدارلقػػرارانللبإ ػػ  أللكالػػبلفلػػ لكز ػػرلا تّلل2006فػػ ـللىػػذالااقػػ نكفل.لكقػػدلتػػ

كارسػػ  ءلااتل رّ ػػأل لك قػػ نلبتسػػك أللاا ن زفػػ تلاا تلل قػػأللب سػػ  ءلاا كاقػػدلاإلا تركنّ ػػأل لب ػػ ل ػػيلذاػػؾل ن زفػػ تلاال  ػػ تل
 .(239)ا ب دئلاانظ ـلاا كّفدلاتسك أللاا ن زف تلااُ لتا دل فلق باؿل نّظ أللاآل   ف

 موقف التشريع القطري .أ 

ةل ػػيلااتلػػ رةلاإلا تركنّ ػػأل لب ػػ ل  يػػ لأسػػ  ءلدن ظ ػػ نلا سػػ يؿل تلػػدّلل  لػػ   تلاإلا تركنّ ػػألل ػػيلقطػػراالػػ ءلقػػ نكفل
ن  ػػ لأفػػ ؿلاا كاقػػدلاإلا تركنّ ػػأل لكاػػـل ػػنظّل ـلبشػػ ؿل ب شػػرلف لّ ػػ تلتسػػل ؿلكفػػّؿل ن زفػػ تلأسػػ  ءلاا كاقػػدلإا تركنّ ػػأل لكاَّ

   تل سؤكاّ أللإدارةلأس  ءلاا كاقدلاإلا تركنّ أللااتػيلتنتيػيلبر ػزلدكاػأللقطػر لكأفل  ػدرل للسلارفل لا تّلااإا ل
 .(240)ااقراراتلاا ز أللاتسك ألل ن زف تلأس  ءلاا كاقدلاإلا تركنّ أل

لااتشػػر ل تلاالربّ ػػألل ػػكب انت لػػألل لا تركنّ ػػألااتلػػ رةلاإلةػػّصل ػػفل ػػراغلتشػػر ليل   ػػ ل لتلػػ نيب ػػ ل  يػػ لسػػكر أللإف 
فلكلػػدتل لبشػػ ؿلةػ ّصللا تركنّ ػػألأسػػ  ءلاا كاقػدلاإلكلف ك ػ ن ل للأفلت ػػكفلفبػػ رةلفػفلبنػػكدل ػػغ رةل ل لتتلػد ل يػػيلكاَّ

                                                           
ل ل ق ؿل نشكرلفل لاإلنترنتل دل كادلاا شركع:ا ا تركنّ أللااّتل رةإطػ اػأللفلػ ل شركعلق نكفللرالد لد.ل ؤادلل  ؿلفبدلااق در ل((236
 http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=609&std_id=93> (last visited in: 7Aug, 5:19pm)>ل*.ز
ل.1999/ل فل شركعلق نكفلااتل رةلاإلا تركنّ أللاا  رم لف ـ12رالدلاا  ّدةل/ل((237
ل.2002 لاابفر ف ل(28)رقـلا تركنّ ألق نكفلاا ل   تلاإل/ل فل21اا  ّدةل/رالد لل(238)
لل.2006ف ـلل(28رقـ)ل يلاابفر فلا تركنّ ألاإللااّتل رةؿلاق نكفلاا ل   تلاا لدّل(ل13)ااق نكفلرقـ/ل فل21/لةاا  دّللتلد ؿلرالد ل((239
لاا تلّلؽلب ل   تل/ل فل61اا  ّدةل/رالد لل(240) ل.2010ل( 16)رقـ ل يلقطرلا تركنّ ألاإللااّتل رةاا رسـك
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 ػػفلارى ّ ػػأللاانظػػرل ػػيلأ رىػػ  لكاَّ ػػدارلتشػػر ل تللتػػيلبػػ تال لكااا تركنّ ػػألت فػػيلا ل الػػألل ن زفػػ تلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإل
ل.ا تركنّ ألليلأس  ءلاا كاقدلاإل فلق باؿلُ سل لل تف يلأ ف بلاافقكؽل فلا فتداءلفل ي

 ف  سورية لكترونّيةسماء المواقع اإل قانون  أل نظامإيجاد محاولة . 2

 ػ صلقػ نكفلاتنظػ ـلأسػ  ءلةاػـل قػـلبتا ّنػول لكلا تركنّ ألؽلب اتل رةلاإلةلقكان فلتتللّلفدّللعلااسكرملبسفّلق ـلاا شر ل
ن  ػػ لأشػػ رلإا يػػ ل ػػيلبلػػضلاان ػػكص لك ػػ فلأىّ يػػ لإنشػػ ءلااي يػػأللااكطل ا تركنّ ػػألاا كاقػػدلاإل ااتػػيلفيػػدلإا يػػ للنّ ػػألكاَّ
 .ااسكرملاانط ؽس  ءلاانط ؽل  فلأب يّ أللإدارةل

 موقف التشريع السوري .ب 

 ػػيللا تركنّ ػػألتلػػ رةلاإلاا شػػركعلك ػػدللكقػػدلبػػدأ لنّ ػػألاالن ليػػ  ػػيلسػػكر ألل ػػيل رفلتلا تركنّ ػػأل  زااػػتلااتلػػ رةلاإل
أللالتسػك ؽلااتفتّ ػلنّ ػألبيػدؼلتػ   فلاابكذاػؾلل كركبػيفػ دلارأللكا تّلاابلدافلاا تكسػط ّلل دلب اتل كف ل1998ف ـللسكر أل
لفكضلاا تكسط. يللا تركني لكدفـلااتل رةلكااس  فأللكاانقؿلاإلا تركنياإل

كااسػلّ تللثبػ تكاإللا تركنّ ػألااكس يؿلاإلتن كؿل  ي لل  كؿ لستأللا تركنّ ألااتل رةلاإلفل شركعلق نكفلت  ّللكقد
ترتّبػػأللفلػػ ل ة افػػأللأف ػػ ـلكاالقكبػػ تلاا لاأل ػػكاؿلا تركنػػياإللكااتفك ػػؿلا تركنػػيااسػػندلاإلاػػ لإل ػػ  أل لب إلا تركنّ ػػألاإل

علشػػر لاا ُللكقػػدلأفػػ ؿالل كفػػّؿل ن زف تيػػ لا تركنّ ػػألأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلتنظػػ ـلاا شػػركعلاػػـل تنػػ كؿللوا نػػكلل.(241)ا شػػركعاىػػذال
دارةلأس  ءلاانط ؽلااسكرّ أللاالل  لإا لااي يأللااكط ل لإنشػ يي فلػلاةد  تلااشب أللااتيلنػص للنّ ألااسكرمل يّ أللتنظ ـلكاَّ

ل.(242)كةد  تلااشب أللا تركني يلق نكفلااتكق دلاإل

 لخدمات الشبكات ف  سورية نّيةإحداث الهيئة الوط .ج 

ل  ػػػ لك ػػػلتل (243)اةػػػد  تلااشػػػب أللبك ػػػدلشػػػركطلالتسػػػل ؿل ػػػ فلاانطػػػ ؽلااسػػػكرملنّ ػػػألق  ػػػتلااي يػػػأللااكط
لك ػػيلفػػ ؿلفػػدكثلأمّل.ل(245)).سػػكر أل(ك لsy))(244). سػػت  رةلتسػػل ؿلأسػػ  ءل كاقػػدل ػػ فلاانطػػ ؽلااسػػكرملل نل كذلػػن

ؿلااي يألل يلف ؿلتقد ـلش كللرس ّ ألل ػفلأفػدلااطػر  فلأكل ن لكتتدةّلفّؿلااة ؼلب ني  لكد ّلل فنزاعل لبلفل لااطر 

                                                           
 ل قػػ ؿلقػػ نكنيل نشػػكرلفلػػ ل"أللالنفػػ ذلا قت ػػ دلاالػػ ا يبدا ػػألل يّ ػػلا تركنّ ػػألاإللااّتلػػ رةقػػ نكفلاا لػػ   تلكل"ل قػػ ؿلبلنػػكاف:لسػػ   ألل كسػػؼ ل رالػػدل(241)
ل>http://bara-sy.com/news-view-3211.htm>  (last vesited in: 2Aug 2013. 8:38am)لاارابطلاات اي:***
ل.2009( ل4)كةد  تلااشب أللااسكرملال ـلرقـللا تركنيق نكفلااتكق دلاإلل/ل ف15 لاا  ّدةل/رالدل(242)
 ااشػػركطل نشػػكرةل ػػػيل كقػػدلااي يػػأللفلػػ لااػػرابطلااتػػػ اي:ل"."لكاالربػػػيل".سػػكر أل"sy.اتسػػل ؿلا ػػّؿل ػػػفلأسػػ  ءلاانطػػ ؽلارلنبػػيلك ػػلتلشػػركطلل((243

<http://www.nans.gov.sy/index.php/nansdocuments/90-docsdns> (last visited in: 7Aug, 6:22am)**>*ل
(244)
 (sy.) السوري النطاق ضمن تسجيل استمارة راجع، 

..**.(last visited in: 7Aug 2013. 8:31am)   <http://nans.gov.sy/images/stories/doc/domain-name-reg-form.doc> 
لاست  رةلتسل ؿل فلاانط ؽلااسكرمل).سكر أل(لرالد لل(245)

last vesited in: 7Aug 2013. 8:38am)*>** )<http://nans.gov.sy/images/stories/doc/arabic-domain-reg-form-doc> 

http://bara-sy.com/news-view-3211.htm%3e%20%20(last%20vesited%20in:%202Aug.%202013.%208:38am)
http://www.nans.gov.sy/index.php/nansdocuments/90-docsdns
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ؿ.لتولب  سـلاا ُلطرؼلتقد ـل  ل ثبتلأفق ّلل ل ي   لكفل ل ؿّل تلبيػ لااتػيلق  ػلذالاـل كا ؽلااطر  فلفل لااتسػك ألاَّلكلسل 
 .(246)بيذالااة كصلءلااسكرملالبتّلق  إا لااااي يألل    فلاي  لااللكءل

 ػػ فلاانطػػ ؽللا تركنّ ػػألقػػدلاإلاةطػػكةلى ّ ػػألل ػػيلسػػب ؿلتنظػػ ـلتسػػل ؿلأسػػ  ءلاا كللنّ ػػألااي يػػأللااكطلكب انت لػػأللُتلػػدّل
للااسكرم لإ  ل لااي يأللاـلتُلنرللكل    أل للض رلااشركطلااتيلك لتي أف  اا كقػدلأّ ػأللاسػـللبلفنػد  لاػـلتقػـلبإفطػ ء  لأف 
ن   لنّ ألفقكؽلق نكل ترة  ػ نلف ػرّ  نل سػتةداـلاانطػ ؽللا تركنػيفد تلتسل ؿلفنػكافلاا كقػدلاإلل يلاا ل ّ أللااف رّ أل لكاَّ

ااتػيل لتقػؿلفػفللا تركنػيُ فػّددةلق بلػأللالتلد ػد.ل يػيلبػذاؾلتن ػرلأى ّ ػأللاسػـلاا كقػدلاإللنّ ألب ث بأللاستيل رلافترةلز كل
لل رّ ألل يلاات   زلب فلاا ش ر د. يلاا كاقدلااتلة ّ ألكللهدكرلكللفقكؽلاا ل ّ أللااف رّ أللأمّل

أن ػول ل   ػفلتطب ػؽلإلػراءاتلااق ػ ءلل  ػ ل  ػفلفقػكؽلاا ل ّ ػأللااف رّ ػأللول فػؽّل ػفلاا ػركرملف   تػلنرللأن وكل
لب إل ػػ  أللإاػػ لأف لل لتكا ػػبل تطّلبػػ تلااب يػػأللاإلا تركنّ ػػأل.رن يػػ ل تلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلا تركنّ ػػأل لاالػػ دملفلػػ ل ن زفػػ

ن لا تركنّ ػػألافػػّؿل ن زفػػ تلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإللة ّ ػػألس  سػػألللت ػػداػػـللااي يػػأل شػػ ؿلب إلشػػ رةلال ن زفػػ تلبلا تفػػتل ػػ  لكاَّ
كبرأ نػ ل ػفلاا ػركرملكلػكدلس  سػألل ّل اػأللافػّؿلاا ن زفػ تلااُ تلّلقػأللب سػ  ءلاا كاقػدلل.ض ػرل ػ ؼل ػفلاان ف ػأللاال لّ ػأل

لاآل   فلاادكاّ أل.ل نّظ ألؿلبالااُ لت دةل فلق لل كّفدةفل لضرارلااس  سأللاالنّ ألؿلااي يأللااكطبالتك دل فلق للا تركنّ ألاإل

لاال ا تركنّ ػألتل ػؿلفلػ لتنظػ ـلأسػ  ءلاا كاقػدلاإللنّ ػألتشػر ل تلكطلسػفّللأى ّ ػألولب ارضـل ػفلكنرللأن ل لأف  للػكءلإ  
بػ  كرل ن زفػ تلأسػ  ءلل لنظػرانلالػدـلكلػكدلتنظػ ـلقػ نكنيلةػ ّصل ػلكبألاالض  ػألل ػي بقػ لأ ػرللنّ ػألإا لاا فػ  ـلااكط

لطر ػػ لاانػػزاعلض ابػػ نل ػػ ل  كنػػ ل ػػفلدكاتػػ فل ةتلفتػػ ف لكىػػذالبػػدكرهل للػػؿل ػػفلا تركنّ ػػألاا كاقػػدلاإل .لكارىػػـل ػػفلذاػػؾلأف 
ل.للكب ات ايلنشكءلتن زعلب فلااقكان ف لكتنف ذلأف   ي لنّ ألاا لكبأللااللكءلإا لاا ف  ـلااكط

فل  فل فلاا   فلااللكءلإا لاا ف  ـلااكلكل ت تلػؾلااقػدرةلفلػ لفػّؿلل  ػدل للا ّنيػ ل  ػفلاان ف ػأللاانظرّ ػأللنّ ػألطاَّ
شػػّ ؿل لظػػـلفػػ  تل ن زفػػ تلأسػػ  ءلاا كاقػػدلتُللكااتػػي ثػػرل ػػفلدكاػػأل لأااتػػيل  ػػكفلأطرا يػػ ل ػػفللة ّ ػػأل ت لاا ن زفػػ

لااللػػكءلإاػػ لااق ػػ ءلا  ترا ػػيلذاؾلاػػل.ا تركنػػياإل   ػػؿلافػػّؿلىػػذالاانػػكعل ػػفلاانزافػػ تلنظػػرانلاررب ػػ ل  ػػكفلنػػرللأف 
ل.ا تركنّ أل ل   تلاإلاا  ترا يلاسرفأللاا كا بأللااق  ءل

 المطمب الثان 

 القضاء االفتراض المجوء إلى 
ك ػػ نلفػػفلف لل ا تركنّ ػػألاإل ػػ ؿلا تّلر ػػدلدفػػكاهلفبػػرلكسػػ يؿلل ػػفلر ت ػػر لاالا ػػت ّ فااق ػػ ءلا  ترا ػػيللظيػػرال
لر ػدلااػدفكللك ػيلاابػتّلللػراءاتإلسػرفألل ػيااكذاػؾلا سػتف دةل ػفل لستةد ألل يلااق  ءلاال دماا ُللااتقل دّ ألااكس يؿل

                                                           
ل لاا رلدلااس بؽ.تسل ؿلارس  ءل تأللاةد ااشركطلاال  ّل(ل فل12)لبنداال رالدل(246)
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  اق  ػيل لل ش ؿلااق  ءلاالػ دمل ػيلتشػ  لولةذ يكل تّلل فلااق  ء ل تلزأل لزءانلااق  ءلا  ترا يللللدّلك ُل  ي .ل
فػفللااق ػ ءلا  ترا ػيلك ةتلػؼ.لا تركنّ ػألاإلااكسػ يؿلل ػفلةػ ؿلإلراءاتػولتػتـّلكلل ؿلأطراؼلاانػزاعبالاةت  رهل فلق لل تـّل

اا ن زفػ تلااتػيلتنشػ ل ػيلااب يػألللكافػؿّلل  ػ ؿلاافد ثػألا  ي أللسرفأللكتطّكرلكس يؿلا تّللدالكل للوااق  ءلاال دمل يلأن ل
ل.ك قتربل ث رانل يلة  ي ول فلااتف  ـلااتقل دمل  ركنألااسرفأللكل ابااق  ءلا  ترا يلدلت ت ل لك ا تركنّ ألاإل

لاقتراحل شركعلااق  يلا  ترا ي لكللكقد ـ لطػرحلل  ػ ل أل ر   ّلفدةلارااك   تلاا تّلتطب قول يلللرلتـ   شػركعلتػ
فلػػػػ ل ػػػػّؿل ني ػػػػ لكدكرى ػػػػ ل ػػػػيلفػػػػّؿل ن زفػػػػ تلأسػػػػ  ءلاا كاقػػػػدللكسػػػػنتلّرؼلألل ػػػػيل نػػػػدا.نظػػػػ ـلاا ف  ػػػػأللا  ترا ػػػػ ّل

لاركؿ(لكاا ف  أللا  ترا ّ ألل)اافرعلااث ني(. ل فلة ؿلدراسأللنظ ـلااق  يلا  ترا يل)اافرعلا تركنّ ألاإل

 الفرع األول

 القاض  االفتراض  نظام

إفػدادل شػركعللإا ىذهلااليكدلسفرتلأ لكلإا تركنّ أللؽّ  فل يل ل ؿلفّؿلاا ن زف تلبطرلت   رتلليكدلاا ةت
نظػػػ ـلااق  ػػػيل شػػػركعلظيػػػرلنت لػػػأللاػػػذاؾلكلبػػػد نل ػػػفلااتقل دّ ػػػأل.للا تركنّ ػػػألإلالكسػػػ يؿفػػػّؿلاا ن زفػػػ تلب اُ ف ػػػيلإاػػػ ل
اان شػػػيأللفػػػفلاسػػػتةداـلشػػػب أللتسػػػك أللاا ن زفػػػ تل ػػػفلنكفيػػػ ل ػػػيللااتلربػػػأللاال لّ ػػػأللاركاػػػ لكااػػػذملُ لػػػدّلا  ترا ػػػي ل

ل.اإلنترنت

تػدةؿل ػ فللا تركنّ ػألك لر ألل    لإذال  نتل ن زف تلأسػ  ءلاا كاقػدلاإلل كاإلف طأللبنظ ـلااق  يلا  ترا ي
ضللػػرالكفلػػ لطب لػػأللاا ن زفػػ تلااتػػيلتُلل فلػػ لنشػػ تولبدا ػػألنلل ػػفلااتلػػر ؼد ل لُبػػل اةت   ػػو لك ػػدللنل فػػول ػػيلفّليػػ 

لث اػبك ل زا ػ  ػفلةػ ؿلاسػتلراضللتق ػ ـلنظػ ـلااق  ػيلا  ترا ػيلقبػؿ ل)أك ن(للراءاتلر دلااػدفكللأ   ػوُلفل و لكاَّل
ل)ث ن  ن(.لىذالاانظ ـل إاااللكءل

 نشأة نظام القاض  االفتراض  أواًل 

 لبكاسػػػطألل ر ػػػزلڤ ك نكڤػػػ ل1996فػػػ ـللأ ر  ػػػ  ػػػيلل(Virtual Magistrate)لااق  ػػػيلا  ترا ػػػينشػػػ لنظػػػ ـل
ب شػ ر أللل (Villanova Center for Information Law and Policy)ال للك ػ تل ػيل لػ ؿلااقػ نكفلكااس  سػألل

 ،(Cyber space Law Institute)لا تركنّ ػألصل ػيل لػ ؿلفػّؿلاا ن زفػ تلب اكسػ يؿلاإل ػفل ليػدلااقػ نكفلاا تةّ ػ

( (AAAأللالتف  ـ ر   ّلكب س فدةل فلاال لّ أللار
ل.ل(247)

لبػػ فل ُللاا ن زفػػ تلااتػػيلسػػر لأللك ف  ػػدة لكأقػػؿلت لفػػأللافػػؿّللفلػػكؿإ لػػ دللك ػػ فلاايػػدؼل نػػو سػػتةد يلشػػب أللتقػػـك
ػػػكلل.اإلنترنػػػت لاا ن زفػػػ تلاان شػػػيأللفػػػفلاسػػػتةداـلشػػػب أللقػػػدلتك   لتت ػػػ ّنول ػػػفلب ػػػ لاإلنترنػػػتؿلاافقػػػولااقػػػ نكنيلإاػػػ لأف 

                                                           
بػراـلفقػكدلا تركنّ ػألاإللااّتلػ رةااتف  ـل ػيللاّتف ؽرالدلبيذالاا لن  لد.لس  رلبرى ف لل(247) لااشػ خ لل يكرّ ػأللا تركنّ ػألاإللااّتلػ رة لنػدكةل ػ  ضأللكاَّ  لشػـر
ل.15صل ل2007ل(ل  نكفلاركؿ29-25)االربّ أل لاا نظ أللاالربّ أللالتن  أللا دارّ أل للااّدكؿ  رلاالربّ أل لل  لألل***
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 لػػػ   تلاا تلّلقػػػأللبيؿلفػػػّؿلاا ن زفػػػ تليػػػ لبػػػنفسلكسػػػ   ػػػفلفل ل ل ُلل ا تركنّ ػػػأل سػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإل تلّلقػػػأللب ن زفػػػ تل
ل.(248)استةداـلااكس يؿلاإلا تركنّ ألل لااتقل دّ أللافّؿل ن زف تلااتل رةلاإلا تركنّ ألد لك بُلااتل رّ أللااتقل دّ أل ل

ل كأى ّ ػأللااتل  ػؿللاإلنترنػتاايدؼل فلنظ ـلااق  يلا  ترا يلىكلز  دةلااثقػأللبشػب ألل يلف فل رللاابلضلأف 
 ككا فأل    تكبأل قكافد ؿلبلدش ّلتُل اـ ي ا ن ل  اا ل   تل فلة اي  تف ـ سلكؾ قكافد اي لاإلنترنت شب أللبكاسطتي  ل

ل.(249)اإلنترنت فبر ااتل  ؿ قكافد كتطك ر تفد د فل  ااق  يلا  ترا ينظ ـل إا  اا تة    ف الكء  س فد اذاؾ

لـسػػ تّل  ػػ ل ل تة  ػػ  فلااق  ػػيلب نفسػػيـاال ةتػػ ر ػػ لاالػػ دملشػػ ؿلااق ػػ ءللنظػػ ـلااق  ػػيلا  ترا ػػيلةػػذ تّلكل
لػػراءاتلااتف ػ ـل ػفلف ػػثلإتّلل ب ركنػأللااتف ػػ ـ ك ل نظػػرلااق  ػػيللاا لػػركضلأ   ػو.لف ػػؿل ػػيلاانػزاعالبػػ علقكافػدلكاَّ
ـ لتفد ػدلنطػ ؽلاةت   ػول ػفلل قػدضلفل ػو للػر لااتػيلتُلل  ػدلاا ن زفػ تل ػيلا  ترا يل ل ػ فلاا ك ػكع لكتلف ػثُلتػ

لبدلالف ؿل يلاانزاعلاا لركضلفل و.ت للراءاتلااتيلتُلاإل

 لنظام القاض  االفتراض  تخضع. المنازعات الت  1

ن ل ػػيل ل نظػػرلنظػػ ـلااق  ػػيلا  ترا ػػيل تقػػد ـلااةػػد  تل ػػ ل قػػطلب ا ن زفػػ تلاان شػػيأللفػػفلل  ػػدلاا ن زفػػ ت لكاَّ
أكلل أكلب ػػنيـلكبػػ فلااقػػ ي  فلفلػػ لإدارةلىػػذهلااشػػب  تل بػػ فل سػػتةد يلااشػػب  تلاا للك  تّ ػػألل نشػػااتػػيلت لا تركنّ ػػألاإل

للك ػػ تل لتسػػتك يلااشػػ ؿلنت لػػأللرسػػ يؿلأكل ل لبػػرلاا ػػررلااػػذملافقػػولااتػػيل طلػػبل ػػفلة ايػػ لأفػػدلاا سػػتةد  ف
ل.ااق نكني

 ػ فللك قػ نلانظػ ـلااق  ػيلا  ترا ػيلتدةؿ ييللا تركنّ أل س  ءلاا كاقدلاإلبلاا تلّلقألل ن زف تإا لااأللنسبكب ا
كبػ قيللؼلأكلب ال  ػأللااتل رّ ػأل اا ؤّاػلّ ػأللبفػؽّل ف تلاا فاا ن زف تلاا تلّلقأللب ا  نّللب ؿّلل ةتّصللورن لل تو اةت   

اا   رسػ تلااتػيلُتلتبػرلب ا ن زفػ تلاان شػيأللفػفللنظػ ـلااق  ػيلا  ترا ػيل ةػتّصللك ػذاؾلفن  رلاا ل ّ أللااف رّ ػأل.
ل.ال ستيلؾلكاال يكرلكاا   رس تلااتل رّ أللاا  ّللأللااتل رم لااغشااةداعلكلأللب ا ن  سأللااتل رّ أل لكأ ل ؿلةل ل ُل

إ ػ  ألنلل أكلااتلػّدملفل يػ لأكلانتي  يػ ل دةلفػفلاةػت سلارسػرارلااتل رّ ػأل ا ن زفػ تلاا تكا ػبلكىكل ةتّصلأ  ػ نل
ك قػػػػ نلانظػػػػ ـلااق  ػػػػيلل.لك ل لػػػػكزاإلنترنػػػػتتشػػػػك ولااسػػػػ لأللااتل رّ ػػػػأللفبػػػػرلشػػػػب أللبػػػػأللنت لػػػػأللاا ن زفػػػػ تلاا ترتّللإاػػػػ 

كبػػػ فللاإلنترنػػػت أللببػػػ فل سػػػتةد يلشػػػل أللكاا ف سػػػبّ ألتلاا  اّ ػػػ تزا ػػػانظػػػرل ػػػيلاا ن زفػػػ تلاا تلّلقػػػأللب  االا  ترا ػػػي
ن   ل لك ق نلانظ ـلااق  يلا  ترا يلؿّلااق ي  فلفل ي  ل ييل لُتف ل.(250)اةت  صلااق  ءلاال دملىيل فكاَّ

                                                           
 ػػيل كقػػدلشػػب أللقػػكان فلااشػػرؽ:للاإلنترنػػت.لبفػػثل نشػػكرلفلػػ ل3 لصا تركنّ ػػألاا نػػز كم لتسػػك أللاا ن زفػػ تلفبػػرلشػػب  تلا ت ػػ ؿلاإللد.ل ػػ امل(248)

*>*http://previous.eastlaws.com/Uploads/Morafaat/174.pdf> (Last visited in: 10July 2013, 12:37am)< ل
"دراسػألل ق رنػأل" لرسػ األلان ػؿلدرلػأللاا  لسػت رل ػيلااقػ نكفللا تركنػيرالدلبيذالاا لن  لرل ءلنظ ـلف  ظلبنيلش سأل لاإلط رلااقػ نكنيلالتف ػ ـلاإلل((249
ل.49 لص2009 لسط ف لل- لن بلسنّ أل يلل  لأللاانل حلااكطلل  ااة ّصلب لّ أللاادراس تلاالُل***

فػػػ دلاال  لػػػ تلاالربّ ػػػأللالدراسػػػ تلكاابفػػػكثل"دراسػػػألل ق رنػػػأل" ل للّػػػأللاتّللا تركنػػػيرالػػػدلبيػػػذالاا لنػػػ  لد.لسػػػ  يلفبػػػدلاابػػػ قي لااتف ػػػ ـلااتلػػػ رملاإلل(250)
ل.47 لص2006ابدلكاالشركف لتشر فلاركؿ ل ل لّ أللاافقكؽ لل  لأللااق ىرة لاالددلاارلنّ ألااق نكل***

http://previous.eastlaws.com/Uploads/Morafaat/174.pdf%3e%20(Last%20visited%20in:%2010July%202013,%2012:37am)****
http://previous.eastlaws.com/Uploads/Morafaat/174.pdf%3e%20(Last%20visited%20in:%2010July%202013,%2012:37am)****


86 

 ف  نظام القاض  االفتراض جراءات الدعوى إ. 2

 لا تركنّ ػأل شػ  تلااب يػأللاإلنيـل ػفلاإلف طػأللبةبرةلااتيلت  ّلب ا كفل يلنظ ـلااق  يلا  ترا يلاا ف ّل ت ّتدل
لا تركنّ ػألاإلااتلػ رةلل لػ   تلف  ػيلقػكانلكاػد يـل لر ػألل ا تركنّ ألااتل رةلاإل يل ن زف تلفل لااف ؿلبلدااألللااقدرةكل

شػػػترطلأفل  ػػػكفلك ل ُل.ل ػػػلأللب اتلػػػ رة ػػػ دلاا تّلاكل ػػػفلاا لكض رىػػػ ل ك ن زفػػػ تلاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػأللكاا ل ّ ػػػأللكااف رّ ػػػأل
ن   لُ   فلق  ياا ل.ا تركنّ ألتلب اكس يؿلاإلزف ض رلذاؾل  فلاد يـلااةبرةل يل ل ؿلفّؿلاا ن لأفل  كفلق نكنّ  ن لكاَّ

.لك لفل ػفلث ثػأللق ػ ة  ػفلأفلتت ػك لكافدل يلار ػؿ لكىنػ ؾلبلػضلاافػ  تل ػفلاا ُلل فلق ضعللتت ّاؼلااّللنأل
لتل ػػ فلاا ُل ػػـل ػػيلنظػػ ـلااق  ػػيلا  ترا ػػيل ػػفلق لفّ ػػ ػػتـّ ن  ػػ ل ػػتـّلبا ألل ر  ّ ػػتل  نػػولبكاسػػطأللاال لّ ػػأللارلؿلارطػػراؼ لكاَّ

فنػػدلااف ػػؿل ػػيل ل ة ػػدلااق  ػػيلا  ترا ػػيلكلطأللىػػذهلاال لّ ػػأل.ل سػػسػػلف نلبكللةلػػد لق ي ػػألل ُل ػػفلل (AAA)التف ػػ ـل
ل لي:لل   لإ  ل(251)كااتيلتدةؿل  فلاةت   ولإا لأّ أللقكافدلإلرايّ ألل اا ن زف تلاا لرك أللأ   و

ػػف لأفل ُللف داػػأل لأمّللػػراءاتلبطر قػػألل ػػركرةلأفلتػػتـّلاإل .لأ كفػػرضل لالػػرضلأكلػػولااػػد  علاألطػػراؼملاا لػػ ؿلسا
 التراسؿل    لب نيـ.لا تركنياستةداـلاابر دلاإلكلتب داي لب فلاا فّ ـلكأطراؼلااة ك أل للااتيل تـّلليـ طلب ت

اا ػ درلفػفللااف ػـفػفللفػ فاإللدة لك ػتـّلفػد لاا ُلل ركرةلإ دارلااقػرارلااف  ػؿل ػيلاا ن زفػألل ػيلاا كاف ػد .لب
 .ا تركنيااق  يلا  ترا يلفبرلاابر دلاإل

رسػػ ؿ لااتف ػػ ـةلاطلػػبللػػد لا سػػت  رةلاا ُللاا شػػت يلتلبيػػألبكتبػػدألإلػػراءاتلااتق  ػػيل  لڤ  نكڤػػدفػػكاهلإاػػ ل ر ػػزللكاَّ
كار ػرارلااتػيلافقػتلل كطب لأللاانػزاعلف نل  ي ل فلىـلأطراؼلاادفكل ك ّلل ال للك  تل يل ل ؿلااق نكفلكااس  سأل

لااُ ػػد ف لفل ػػوقبػػكؿلفنػػدلكل.لد ف لفل ػػول ػػيلااة ػػك أل ػػيل كاليػػأللااُ ػػلااف ػػـلبيػػ بلدانل  يػػ لطلب تػػولاا طلػػكلفػػد ل ُلبػػو ل
لبػػ اردّللااة ػػك ألل نلقػػدلاةت ػػ صلااق  ػػيلا  ترا ػػيلالف ػػؿل ػػيلاانػػزاع  كااف ػػـل ػػيلطلبػػ تلارطػػراؼللكىػػكل لتػػـز

ل.لل(252)فلش كللااُ د فياا ت  ّللاعلااطلبدإ س فألل فلت ر خلل(72)ة ؿل

ك   ػػػػػفلاسػػػػػتةداـلااف ػػػػػد كلاا ريػػػػػيللا تركنػػػػػياإللد  ابر ػػػػػلا تركنّ ػػػػػأللػػػػػراءاتلااػػػػػدفكللفبػػػػػرلااكسػػػػػ يؿلاإلإكتػػػػػتـّل
(conference-Video )

لبإ دارلااف ـلة ؿل تػرةلق ػ رةلقػدرى لفشػرةلأ ػ ـ ل ػ  ل(253) اػـل فتػ جلااق  ػيلل   ل لتـز
ػػاا ن زفػػ تلك قػػ نلانظػػ ـلااق  ػػيلا  ترا ػػيل ُلااف ػػؿل ػػيلكل ل(254)ةلإ ػػ  ّ ألإاػػ ل ػػدّل كاػػ سلل سلفلػػ لر ػػ لااطػػر  فؤس 
ل. ني  لرمّللإازا ي

                                                           
 .47رالدلبيذالاا لن  لد.لس  يلفبدلااب قي لااتف  ـلااتل رملاإلا تركنيل"دراسألل ق رنأل" ل رلدلس بؽ لصل(251)
ل.50"دراسألل ق رنأل" ل رلدلس بؽ لصلا تركنيرل ءلنظ ـلف  ظلبنيلش سأل لاإلط رلااق نكنيلالتف  ـلاإلرالدلبيذالاا لن  لل(252)
 للػػػسلاانشػػػرلاالل ػػػي لاا ك ػػػت لل اتف ػػػ ـلاإلا تركنػػػي ل للّػػػأللاافقػػػكؽرالػػػدلبيػػػذالاا لنػػػ  لد.ل سػػػ فدل ػػػ املاالنػػػزم لة ك ػػػّ أللإلػػػراءاتلال((253

ل.68 لص2012 لسبت بر(36)( لسنأل3)االدد****
ل.15 ل رلدلس بؽ لصا تركنّ ألاإللااّتل رةااتف  ـل يللاّتف ؽبرى ف للرالدلبيذالاا لن  لد.لس  رل(254)
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 تقييم نظام القاض  االفتراض  ثانيًا 

 ف هل فلتطّكرل يل لػ ؿلفػّؿل ن زفػ تلأ ي لنظ ـلااق  يلا  ترا ي لك  لب ارضـل فلاا زا  لاالد دةلااتيلقد ل
لأن ػػولاػػـل ػػنلمل نظػػ ـلقػػ درلفلػػ لفػػّؿلل  ػػدلاا ن زفػػ تلااتػػيلتنشػػبلفبػػرلشػػب أللا تركنّ ػػألااتلػػ رةلاإل .لاإلنترنػػت لإ  
لقّللتل فلأى ّ تو.قي لنظ ـلااق  يلا  ترا ي لكاا ث ابلااتيل فلاا زا  لااتيلفق لل    ل ليلفل ل ؿّللؼكسنتلر ل

 . مزايا نظام القاض  االفتراض 1

لكىي:ل ا تركنّ ألاتن سبلق    لااتل رةلاإللتدالااتيلكل لل ب الد دل فلاا زا   يلا  ترا يلدلنظ ـلااق  ت ت ل

 ػػيلااطػػػ بدلض ػػرلااشػػػ ليلت  ػػػفلأىػػـل زا ػػ لنظػػػ ـلااق  ػػيلا  ترا ػػػيلل:غينننر الشننكم  لاجنننراءاتالطننابع  . أ
لبيػػ  لل لّ نػػألل اق  ػػيلا  ترا ػػيل ل تقّ ػػدلبقكافػػدلإلرايّ ػػأل  لاانظػػ ـلب كلػػبلىػػذاإللػػراءاتلااة ػػك ألل  لتػػـز

ن ل اق ػ ءلا ػ ل ػراهل ن سػب ن لكذاػؾلفلػ لةػ ؼلالكك قػ نلل بفسػبلةبرتػول درلف  ػولفلػ لأسػ سلاالدااػأل   لكاَّ
 .لرايّ أللش لّ ألف  ولقكافدلإتاال دملكااذمل

طػػػػ رلااتلػػػػ رةل ػػػػيلإلنّ ػػػػأل  ػػػػلبلتػػػػكط فلاال قػػػػ تلااق نكلول إن ػػػػل اإلنترنػػػػتشػػػػب ألللنظػػػػرانلال ا ّ ػػػػأللالمرونننننة  . ب
دل ل تق  ػكلل.(256)ا تركنّ ػألنزاف تلااتلػ رةلاإلافّؿلأ ثرل  ي ألللنّ ألتل كزلااقكان فلااكطل ل  لدّل(255)ا تركنّ ألاإل
ػػػاا ُل تفد ػػػدلبلاا تلّلقػػػأل ػػػيلاا يفػػػأللب اقكافػػػدلااػػػكاردةلل-طلقػػػأللب ػػػفألل ُلل-لـل ػػػيلنظػػػ ـلااق  ػػػيلا  ترا ػػػيف  

ااتل قدّ ػػػأللااتػػػيلتف ػػػـلةػػػذلبلػػػ فلا فتبػػػ رلاان ػػػكصل  ف ػػػُثلل.لػػػراءاتاإلااقػػػ نكفلااكالػػػبلااتطب ػػػؽلفلػػػ ل
إلراءاتلااف ػؿل ػيلاانػزاع لكأ  ػ نلل  ي تلرملااتيلااشب أللب إل   أللإا لأة قّ  تلل فاال قأللب فلااطر  

ل.(257)ي   اافلكؿلاا طركفأللكاا   كاألل فل لكل لارطراؼلاّدف ءاتلأفلُ رافيليد لالق   لبُل
ااتػيللا تركنّ ػأل ػدل سػتلز  تلااتلػ رةلاإلل ت  شػ كىػذال لدلنظػ ـلااق  ػيلا  ترا ػيلب اسػرفأل ت تّػلالسنرعة  . ج

لفل لااسرفألل يلإبراـلفقكدى لكتنف ذى  ل ااػذمل نظػرل ػيلاانػزاع لبلفل لااق  يللايذالاانظ ـكك ق نل لتقـك
لفنػػدلااف لػػأللإاػػ لت د ػػدلاا ػػّدةلبفسػػبلإ  لل أ ػػ ـةػػ ؿل تػػرةلق ػػ رةل لتتلػػ كزلفشػػرةللق ػػّ ألااأفل ف ػػؿل ػػيل

 ف  ظلفل ل   املأطراؼلاانزاع. فلإنل زلااة ك أللب اسرفأللااتيلتُلد ل  لبُلارفكاؿ ل

 لا تركنػي  ابر ػدلاإللفد ثػأللإا تركنّ ػألنظػرانل سػتةداـلكسػ يؿلل كبش ؿلف ـلتت ّتدلإلراءاتلاادفكللب اسػرفأل
انتقػػ ؿلأطػػراؼللك لإاػػ ل  ػػ لتفتػػ جلإاػػ لتفد ػػدلللسػػألل.كقػػتل ػػ فلك ػػيلتقػػد ـلاا سػػتنداتلاا طلكبػػألل ػػيلأمّل

كسػ يؿلةػ ؿل   فلايـلاا ش ر ألل يلللسػ تلااف ػؿل ػيلاانػزاعل ػفلبؿلل (258)أ  ـلاا ف  أللال ثكؿاانزاعل
                                                           

ل.23ص رلدلس بؽ ل لا تركنّ ألاإللااّتل رةاتسك ألل ن زف تلفقكدللا تركنيرالدلبيذالاا لن  ل ر ـلبكد سأل لااتف  ـلاإلل(255)
لراءاتي لأ  ـلاا ف  ـ" ل رلدلس بؽ لصلا تركنّ أل"اادفكللاإللا تركنيرالدلبيذالاا لن  لد.لة ادل  دكحلابراى ـ لااتق  يلاإلل((256 ل.205كاَّ
ل.49"دراسألل ق رنأل" ل رلدلس بؽ لصلا تركنيرالدلبيذالاا لن  لد.لس  يلفبدلااب قي لاإلط رلااق نكنيلالتف  ـلاإلل(257)
ل "لفل لاارابطلاات اي:Arab British Academy for Higher Education"لبكاسطأل ق ؿل نشكرللا تركنيااتف  ـلاإلاا لن  للرالدلبيذال((258

<http://www.abahe.co.uk/b/international-marketing/international-marketing-103.pdf> (last visited: 6Aug 2013. 

02:15am).للل 
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لاا(259)ا تركنّ ػػػألاإل ػػػ ؿلا تّل اػػػإلد ءللة ّ ػػػألإاػػػ لللسػػػألللاانػػػزاعل ل فتػػػ جف ػػػؿل ػػػيل.لب إل ػػػ  أللإاػػػ لأف 
ن   لُ  تف لبإرس ؿل  ااف ـ.لاتنف ذف لفل ولد لب ا ُللااة ّصللا تركنيإا لاابر دلاإلل ااف ـب اف ـ لكاَّ

لعلااة  ػػدلانظػػ ـلااق  ػػيلا  ترا ػػي لالنظػػرل ػػيلاانػػزالنػػ فل  ت تّػػدلااق ػػ ةلاا  لػػبلأفللالخبننرة الكفنناءة و  . د
اا تلّلقػػألللةبػػرةل ػػيلفػػّؿلااق ػػ   كاال اا ز ػػأللالف ػػؿل ػػيلاانزافػػ تل تبػػ ا ؤىّل لكل(260)ب اف ػػ دلكا سػػتق اّ أل

فلػػ لل ا تركنّ ػػألااتػػيلتطرفيػػ لااب يػػأللاإللتلفػػألاا ةلاإلف طػػأللب ا شػػ  ؿلب إل ػػ  أللإاػػ .لا تركنّ ػػألب اتلػػ رةلاإل
ف ػػؿل ػػػيلب ا فلرلػػ ؿلااقػػ نكفلاا ةتّ ػػل ػػفأفل  ػػػكفلااق  ػػيل  ػػوللشػػترطةػػ ؼلااق ػػ ءلاالػػ دملااػػذمل ُل

لااق   فلأ بد نللاا طركفأللأ   يـ.ل تاا ن زف اا   ػفلاعل ػفلزلاانلهل يلفؿّلدفيلب ةت  رلةب رل س فل قـك
 .(261)ااف  ؿل يلاانزاعلق  يااةب رلىكلذاتولاالفل  كفأ

لمثالب نظام القاض  االفتراض .ل2

تلّلقػأللاا ُللاا ن زفػ تن ػولاػـل قػـلك قػ نلاقكافػدهلبفػّؿل ةتلػؼلرااق  يلا  ترا يلب انلػ ح للاـلُ  ّلؿل شركعلنظ ـ
بشػػػ ؿلةػػػ ص لك لػػػكدلسػػػببلذاػػػؾلاكلػػػكدلف ػػػكبللا تركنّ ػػػألبشػػػ ؿلفػػػ ـ لكب سػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإللا تركنّ ػػػألب اتلػػػ رةلاإل

ل  فبتلنظ ـلااق  يلا  ترا ي لكىي:

أللااللػكءلإاػ ل ل نّ ػ  ػف ااػرضـ فلػ ل المتخاصنمين اسنتقطاب فن  مشنروع نظنام القاضن  االفتراضن  فشنل .لأ
لأن ول شؿ بشػ ؿلىػذهلااكسػ لألل إاػ  االلػكء فلػ   كا قػأللااطػر  ف اشػتراطو بسبب  نظ ـلااق  يلا  ترا يلإ  

 (263).اا ن ؿ  لبأ رل برلتال ُل    كىك  (262) ر م

ااف ػػؿل ػػيلاا ن زفػػ تلااتػػيلتػػتـّلفبػػرلل ػػفلف ػػُثل كلػػدلاػػد يـلتةػػّكؼ  ثقننة مننن جانننب المتعنناممينغينناب ال .لب
ل ن.إا تركنّ ػف ػـلاا ػ درلالااُ ػد ف لفل ػوللتنف ػذدل ػفلبش ؿلف ـ لكذاؾلبسببلفدـلاات   للا تركنّ ألااكس يؿلاإل

 لفتّػػ ل  ػػ فلارف ػػ ـلتنف ػػذب اسػػلط تلاا سػػؤكاأللفػػفل ػػ لُبػػد ل ػػفلاال ػػؿلفلػػ لربػػطلااق ػػ ءلا  ترا ػػيل
 .ااف ـلا  املاا شت يل  فلف ـ ل يلف ؿتنف ذلااُ د ف لفل ولالل  فبلاافؽّل

ل فلػػل دلبػػول ػػفلسػػرّ أل رلااللػػكءلإاػػ لااتف ػػ ـلااتقل ػػدملنظػرانلا ػػ ل ت تّػػذلااتّلػػ فّبػلالخننوف مننن عنندم السننرّية  .لج
 سػل لتن   ل ػدل  ػ املااتػ لرلااػذمل االلسأل لكىذاللنّ ألفل ل بدألف للت دة ؼلااق  ءلاال دملااذمل 

لااق  ءلاإل(264)أللةش أللاستغ اي ل فلاا ن  س فهلااتل ر ّلرلراإا لاا ف  ظلفل لأس لا تركنػي.لكب ارضـل فلأف 
فبػػػرلشػػػب ألللاانػػػزاعلااتػػػيلتػػػتـّلللػػػراءاتلااف ػػػؿل ػػػيإل ػػػفللأن ػػػولىنػػػ ؾلتةػػػّكؼإ  لل  اسػػػرّ ألدلبت تّػػػ لا تركنػػػياإل

                                                           
 .21 ل رلدلس بؽ لصا تركنّ ألاإللااّتل رة كس لأللاتسك ألل ن زف تللا تركني لااتف  ـلاإلاا لن  ل ر ـلبكد سأللرالدلبيذال((259
لراءاتي لأ  ـلاا ف  ـ" ل رلدلس بؽ لصلا تركنّ ألاادفكللاإلااتق  يلاإلا تركنيل"لحلابراى ـ رالدلبيذالاا لن  لد.لة ادل  دكلل((260 ل.204كاَّ
 .1000ااتل رّ ألل"دراسألل ق رنأل" ل رلدلس بؽ لصلألااتنظ ـلااق نكنيلالل  رانبك لبلضّس فن فلرالدلبيذالاا لن  لد.لفدل(261)
ل.521 رلدلس بؽ لصلا ل   تلااّتل رةلاإلا تركنّ أل لنّ ألد.ل ف دلاس  ف ؿلأف دلاس  ف ؿ لأس ا بلااف   أللااق نكلرالد لل(262)
ل.49"دراسألل ق رنأل" ل رلدلس بؽ لصلا تركنيرالدلبيذالاا لن  لرل ءلنظ ـلف  ظلبنيلش سأل لاإلط رلااق نكنيلالتف  ـلاإلل(263)
ل.201اإلا تركنّ أل ل رلدلس بؽ لصلااّتل رةرالدلبيذالاا لن  لاا ف  يل  دملف  دلااّد فلتك ؿ لفقدلل((264
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 ف ػكؿلارطػراؼلفلػ لل.لراءاتي ل فلأ ثرل فلل نباَّلكللق ّ أل لكذاؾلبسببلكلكدلتيد دلاسرّ أللاااإلنترنت
شػة صل لؿلأتػدةّلؤّدملإاػ ل لقػدل ػب ن زفػ تيـلكتبػ دؿلاا سػتنداتلة ّ ػألأرق ـلسرّ أللالدةكؿلإا لاا ففأللاا

ػػػاا ػػػففألل ػػػفلق للكاةتػػػراؽف قػػػأللايػػػـ ل كق ػػػ  يـلل (265)(Crackers)ب فلةػػػرّل أكلاال(Hacker)لقرا ػػػنألااؿلبا
 .اانزاعلتةّصلااتيل للك  تلاالبتسر ب

لفػػّؿل ن زفػػ تلأسػػ  ءلفشننل نظننام القاضنن  االفتراضنن  فنن  حننّل منازعننات أسننماء المواقننع اإللكترونّيننة   . ه إف 
لا تركنّ ػػػألاا كاقػػػدلاإل فل ػػػ فلداةػػػ نل ػػػ فلاةت ػػػ صلنظػػػ ـلااق  ػػػيلا  ترا ػػػي لإ   ول ػػػفلاان ف ػػػأللأن ػػػ لكاَّ
ل ا تركنّ ػػػألتلّلقػػػأللبتسػػػل ؿلكاسػػػتةداـلأسػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإلاػػػـل ػػػنلملىػػػذالاانظػػػ ـل ػػػيلفػػػّؿلااق ػػػ   لاا ُلل اال لّ ػػػأل

 .لبش ؿل   ؿلتنظ  ي بسببلفدـل

ل ػػ فبلا سػػـلأكلاال  ػػأللااتل رّ ػػأل لأكلأمّللن ى ػػؾال طلػػبللقػػّدـإذالل فػػؽل ػػفلفقػػكؽلاا ل ّ ػػأللااف رّ ػػأللفػػفلأف 
ليلاا كاقػػدلاإل ؿلاسػػـلاا كقػػدلفلػػ لفّقػػلا تركنّ ػػألالف ػػؿل ػػيلنػػزاعلنػػ تالفػػفلافتػػداءلأفػػدلُ سػػل  لُ سػػل  و ل ػػإف 

اػػػ سل ػػػفللكذاػػػؾلرن ػػػول.اػػػفل قبػػػؿلب ةت ػػػ صلنظػػػ ـلااق  ػػػيلا  ترا ػػػيلبػػػ اف ـل ػػػيلااػػػدفكللا تركنػػػياإل
ااػػذملقػػ ـللا تركنػػيقػػدلاإلضلالفر ػػ فل ػػفلاسػػـلاا كل ػػيل ل تلػػر لل ليػػألل ػػيلااػػدفكلل  ػػلفتولأفلتنظػػرلأمّل

لاا كقػػػد سػػػـلكسػػػ بق لُ فتفظػػػ نلبالتف ػػػ ـل ػػػيلاانػػػزاعلب ني ػػػ  للطلػػػبلاا ػػػد فيلبتسػػػل لو لكب اتػػػ ايلسػػػ ر ض
 فل لا سـلأكلاال  أللااتل رّ أللدكفلف   أل.ل لك بق ل  فبلاافؽّلا تركنياإل

ر ػػػػدلأّ ػػػػأللق ػػػػكدلتشػػػػر لّ أللل قت ػػػػيل ا تركنّ ػػػػأل ػػػػيلاا ن زفػػػػ تلفبػػػػرلااكسػػػػ يؿلاإلااف ػػػػؿلنلػػػػ حللكب انت لػػػػألل ػػػػإف ل
بفلػػؿللا تركنػػيقػػكان فلتفػػّدل ػػفلااللػػكءلإاػػ لااق ػػ ءلاإل كلػػدلل فػػيلااكاقػػدل ك ػػكفّ أللأكلإلرايّ ػػأللتلػػكؽلااللػػكءلإا ػػو 

د ل ػػػفلإفطػػػ ءلااق  ػػػيلا  ترا ػػػيلاا ػػػفأللول لُبػػػنػػػرللأ  ػػػ نلأن ػػػكلل.(266)ااشػػػ لّ أللااتػػػيلتفر ػػػي لكاإللػػػراءاتلفػػػدااقكا
للل.ااق  يلا  ترا يااللكءلإا لففلطر ؽل تلف يلتسك أللاا ن زللؿلارطراؼبال فلق لل  كفلىن ؾلثقأللفّت اارس ّ أل ل

كذاػػؾلفلػػ لل  ػػيلااػػدكؿلاا ةتلفػػأللل ّ ػػأللػػكءلإا ػػول ػػفلل نػػبلااسػػلط تلاااالإاػػ لتشػػل دللىػػذالاانظػػ ـلفتػػ ج  ػػ ل 
تبّنػػيلااف ػػؿلب ا ن زفػػ تلال ف ػػ ءإ ػػدارلتكل يػػ تلكتك ػػ  تلالػػدكؿلارل ػػفل كركبػػيفػػ دلارضػػرارل ػػ ل فللػػولا تّل

ب إل ػػ  أللإاػػ لإق  ػػأللنػػدكاتلكفقػػدل ػػؤت راتلل.ا تركنّ ػػألااق ػػ   لااتػػيلتنشػػ لفػػفلاا لػػ   تلاإللافػػؿّللقػػ نل  نلطرلإا تركنّ ػػ
تشػر ل تل ػيلل  ػدلااػدكؿلإل لػػ دللك لُبػد ل ػفلإ ػدار لا تركنّ ػػألانشػرلثق  ػأللااف ػؿل ػيلاا ن زفػ تلفبػرلااكسػ يؿلاإل

ل فلاا ن زف ت.لاانكعلىذاؿل يلااف  ل ل ؿلفلق  ءلا ترا يل

                                                           
ك لتر ػػكفلاا للك ػػ تلااسػػرّ أللة ّ ػػألل نيػػ لأرقػػ ـلبط قػػ تلا يت ػػ ف لكااتػػيلقػػدلت ػػكفل ػػفلاا للك ػػ تلااة ّ ػػألللاإلنترنػػتأشػػة صل لكبػػكفلكىػػـلل(265)
ل .ا تركنيأ  ـلااق  ءلاإللبنزاعل لركض***

See, E. Gabriella Coleman, Hacker, (Forthcoming, The Johns Hopkins Encyclopedia of Digital Textuality),  

published at: <http://gabriellacoleman.org/wp-content/uploads/2012/09/Coleman-Hacker-John-Hopkins-

Draft.pdf> (last visited: 28July 2013. 6:30pm). 
ل.210ص* رلدلس بؽ  لا تركنّ ألاإللااّتل رةرالدلبيذالاا لن  لاا ف  يل  دملف  دلااّد فلتك ؿ لفقدلل((266

http://gabriellacoleman.org/wp-content/uploads/2012/09/Coleman-Hacker-John-Hopkins-Draft.pdf
http://gabriellacoleman.org/wp-content/uploads/2012/09/Coleman-Hacker-John-Hopkins-Draft.pdf
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 الفرع الثان 

 فتراضّيةنظام المحكمة اال

لب اف ػػػؿل ػػػيلاا ن زفػػػ تلاإل ػػػفلاا شػػػ ر دلااي ّ ػػػأللل ترا ػػػّ ألا لتبػػػرلاا ف  ػػػأللتُل ب ػػػ ل  يػػػ لل ا تركنّ ػػػألااتػػػيلتقػػػـك
اا ن زفػػػ تللبلػػػأللافػػػؿّلت لاا ُللػػػراءاتلكاإلل  كؿل  فّ ػػػأللنشػػػ ةلىػػػذهلاا ف  ػػػألكسػػػنتن لا تركنّ ػػػأل ن زفػػػ تلأسػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإل

ل. ترا ّ أل يفأللاا ف  أللا لب كلب

 االفتراضّيةالمحكمة  نشأةأواًل  

 ر ػزلأبفػ ثلااقػ نكفللإاػ لاا شػركعلااػذملتقػد ـلبػو لل(Cyber Tribunal)ل ترا ػّ أل رلدلأ ؿلنش ةلاا ف  ػأللا 
فل ػركرةلكاا ت ػ ّلل.1998فز ػرافلل4رس ّ  نل ػي لكااذملتـ لطرفول(267)ب ندال كنتلايرال  لأللاات بدلل(CRDP)اال ـل

فنػدللاإلنترنػت لنظرانلال ش  ؿلاا ب رةلااتيلكاليػتل سػتةد يلشػب أللاإلنترنتلراءاتي لفبرلشب أللإتتـّلكلكدل ف  ألل
ل.ا تركنّ ألاا تلّلقأللب ا ن زف تلاإلق    للراءاتلااق  ءلاال دملافّؿلااإل  ي ألفدـل لكلاتفتداءا كقكعل

 االفتراضّية. الهدف من إنشاء المحكمة 1

بلكفػّؿلاا ن زفػ تلااتػيلتنشػ لفػفلّنػلأكلآاّ ػأللاتلك ػدلنظػ ـل ػيل ا  ترا ػّ أللأل  اايدؼل فلإنش ءلاا ف   فل
ػػػ لكذاػػػؾل ػػػفلةػػػ ؿلتقػػػد ـلةػػػد  تلفػػػّؿلاا ن زفػػػ تل ػػػفلق ل (cyberspace)اسػػػتةداـلااف ػػػ ءلاا للك ػػػ تي ؿلالنػػػأللبا

ك ػػػدلقكافػػػدلسػػػلكؾلتسػػػتل بلاطب لػػػأللااتلػػػ رةللتيػػػدؼلأ  ػػػ نلإاػػػ .لكل(268)إا تركنّ ػػػألفبػػػرلقنػػػكاتلككسػػػ يطلل  ةتّ ػػػأل
كتسػػػػك ألل ن زف تيػػػػ لب كلػػػػبلنظػػػػ ـل  فػػػػؿل  ػػػػداقّ أللاإللػػػػراءاتلل كت فػػػػؿلسػػػػ  أللب  ن تيػػػػ ل ػػػػفلن ف ػػػػألل ا تركنّ ػػػػألاإل
لل.(269)ب كلبلإط رلتل قدمل فلن ف أللأةرلؽلا رتب طلبولك تفقّلل إا ولأطراؼلاانزاعلك  ـّلل ا تركنّ ألاإل

بػد نللإا تركنّ ػألافػّؿلاا ن زفػ تلبطػرؽلل  نل لظـلاادكؿلإا لإ دارلقػكان فلإلنشػ ءل فػ  ـلا ترا ػّ ألكتسل لف ا ّل
لانشػػػ ؤى لبك  ػػػألل  شػػػ غ فلل ترا ػػػّ أل ثػػػ ؿلذاػػػؾلاا ف  ػػػأللا  ػػػفلااق ػػػ ءلاالػػػ دم ل ـ  ب اك  ػػػ تلل(Michigan)ااتػػػيلتػػػ

بفػّؿلل  ػيل  شػ غ فل ترا ػّ أل.لف ػُثلتةػتّصلاا ف  ػأللا 2001الػ ـلل(262)أل لب كلبلقػ نكفلرقػـ ر   ّلفدةلاراا تّل
ل ن زف(270)لإا تركنّ ألب ستةداـلكس يؿللاا ن زف تلااتل رّ أل ألل  لتدةؿل ػ فلاةت ػ صل لك   فلاألطراؼلااد دلب ف 

لللاةت  صلاا ف  ـلاال دّ أل.لف ل  للتا سأن ي لكلل ا  ترا ّ ألاا ف  ألل

                                                           
ل.94 لص2006 ل1ط  ر لرالد ل ف دلأ  فلاارك ي لاانظ ـلااق نكنيلالتف  ـلاإلا تركني لدارلااف رلاال  لي لا س ندرّ أل لل((267
ل.لل50"دراسألل ق رنأل" ل رلدلس بؽ لصلااق نكنيلالتف  ـلاإلا تركنيط رلرل ءلنظ ـلف  ظلبنيلش سو لاإلرالد لل(268)
 ل194 لص2002 ن ل يػػداةلإاػػ لأسػػت ذلارل ػػ ؿلااػػد تكرل فسػػفلشػػف ؽ لدارلااني ػػأللاالربّ ػػأل لإا تركن ػػد.لأف ػػدلشػػرؼلااػػد ف لتسػػك أللاا ن زفػػ تلل(269)
ل.41دراسألل ق رنأل" ل رلدلس بؽ لص"لا تركنيااتل رملاإللاتف  ـ ش رانلإا ولادل لد.لس  يلفبدلااب قي لا***

ىػػيلار ثػرلانتشػ ران لكار ثػػرللاإلنترنػتاةتّ ػتلاا ف  ػأللا  ترا ػّ أللبفػػّؿلاا ن زفػ تلااتل رّ ػأل لنظػػرانلا ػكفلاالقػكدلااتل رّ ػػأللااتػيلتػتـّلفبػػرلشػب أللل(270)
لبش ؿلق  سيل يلاا ستقبؿ.للاإلنترنتفبرلشب ألللااّتل رةأى ّ ألل فلف ُثلارثرلاا  اي لك فلاا تّكقدلازد  دل لّدؿلن كل***.
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لإنشػػػ ءك ػػػيلسػػػنغ  كرةل ل ترا ػػػّ ألبإفػػػدادل شػػػركعلا ف  ػػػأللاالػػػدؿلا دلق  ػػػتل  ا ز ػػػ لأ  ػػػ نلكقػػػ ـ  أكؿل ف  ػػػألللتػػػ
لػػولاا فػػ  ـلتتّل  ػػ لل ػػ فلاةت   ػػ تي  لا تركنّ ػػألسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلأل ن زفػػ تلكتػػدةؿ ل2000 ػػيلفػػ ـلإا تركنّ ػػأل
 ػػيلفػػ ؿلافتػػ جلار ػػرلل إا تركنّ ػػأللػػراءاتلأ ػػ ـلاا فػػ  ـلاال دّ ػػأللبطػػرؽلإاػػ لااسػػ  حلبإت ػػ ـلبلػػضلاإلل   يػػ لاال دّ ػػأل

ػػػ ل ػػػيلبر ط ن ػػػ ل قػػػدلدةلػػػتلااتلربػػػأللفّ ػػػ تلإفػػػدللاا فػػػ  ـلنلفػػػلف لفػػػ 2009ف ػػػذلاافللػػػيل نػػػذلفػػػ ـلزلااتنذاػػػؾ.لأ  
ل.(271)كىيل ف  ألل" نت"لأفلت بمل ف  أللا ترا ّ أللب ا   ؿلنّ ألاابر ط 

لػػـل ل (272)اإلنترنػػتاا ن زفػػ تلفبػػرلشػػب ألللافػػؿألل ف  ػػأللا ترا ػػ ّلتلػػ ربلإل لػػ دلكتفتقػػرلااػػدكؿلاالربّ ػػأللإاػػ ل
لبػػػ اتلر ؼلفل يػػػ لكفلػػػ لللتبػػػرلبكابػػػ تلال فػػػ  ـلاال دّ ػػػألتُلل إا تركنّ ػػػألض ػػػرل كاقػػػدللا تركنّ ػػػألتتلػػػ كزلااتلػػػ ربلاإل تقػػػـك
لتسػك أللاا ن زفػ تلفبػرلىػذهلاا كاقػد.لك لتتػ مل اإلنترنػتفني لا سػتةد يللكتك  رلاا للك  تل ا لتي داتلااق  يّ أل

ت فػػأللااف ػػؿل لكل لػػبلاال ػػؿلفلػػ لتطك رىػػ لأن ػػولنػرلكل ل.إا تركنّ ػػأل ػػيلاا ن زفػػ تلااتػػيلتفتػػ جلكسػػ يؿلفبػػرلاإلنترنػػتلاَّ
ل ثؿلىػذالاانظػ ـلااق ػ ييلاافػد ثل قت ػيلتلي ػزاتلك فلاا ؤ  ل تفتػ جلإاػ ل  زانّ ػ تلكةبػراتلل  ث ػرةلإا تركنّ ػألدلأف 
 لك ػفلألػؿلتفق ػؽلذاػؾل لػػبلكا  ترا ػيلا تركنػي ػػ ؿلاإل ػيلنظػ ـلا تّل تلفل ّ ػألل ػؤىّلب إل ػ  أللإاػ لكلل ك ػكادر

ل.إا تركنّ ألبكس يؿلتسك أللاا ن زف تلااال ؿلفل لتدر بلكت ى ؿلاا كادرل

ل ل ل ل لنػيفػ  ـلاال دّ ػأل لراءاتلااق ػ يّ ألل ػيلااة ؿلاإللا تركنّ ألاـلااكس يؿلاإلاستةدك فلاالد رلب اذ رلأف 
نظػػ ـلاا ف  ػػأللا  ترا ػػّ أل لب كلػػبللػػراءاتلااتػػيلتلػػرمل ػػرؽل ب ػػرلبػػ فلاإلل ترا ػػّ أل ل ثّ ػػألأ ػػفبتل فػػ  ـلاليػػ أنّل
ل اإلنترنػػتب ػػكرةل   لػػأللفبػػرلشػػب أللل  ا ف  ػػأللا  ترا ػػّ أللتػػتـّل.لإا تركنّ ػػأللػػراءاتلااق ػػ يّ أللااتػػيلتلػػرملبطػػرؽلكاإل
ػ لل.(273) ػدكرلااف ػـلاانيػ ييلفتّػ كلل  ػفلر ػدلااػدفكللكتشػ  ؿلاا ف  ػأللانلبدء لػراءاتلااق ػ يّ أللااتػيلب انسػبأللاإلأ  
لأن ػول ل ل ييل فلاةت  صلااق  ءلاال دمل يلار ؿإا تركنّ ألفبرلكس يؿللتتـّل ل-للراءاتيػ إإت ػ ـل ػفلألػؿلكلل-إ  

ل.إا تركنيلراءاتي ل يلإط رلإلرمللزءل فل ل  ا تركنّ ألب اكس يؿلاإلإا لا ستل نألللار رقدل فت جل

اسػػػػـلل ا تركنّ ػػػػألكسػػػػ يؿلاإلاال ػػػػفلسػػػػتةدـل  يػػػػ لبلػػػػض ُلّ أللااتػػػػيلااق ػػػػ يلػػػػراءاتلفلػػػػ لاإلااػػػػبلضلأطلػػػػؽللكقػػػػد
لت ػدانل ػفلكىيلفبػ رةلفػفلبرنػ  الكسػ طألل  ػكفلااكسػ طل  يػ لق  ػ  نلأكلشة ػ نل ُلل ا تركنّ أللراءاتلااق  يّ أللاإلاإل

ل ػػيللػػراءاتاإل لػػرمللػػزءل ػػفلكلاا ف  ػػأللاال دّ ػػأل ل ل ث ايػػ كلل.ا تركنػػيطأللاابر ػػدلاإل سػػبكللألاال دّ ػػلاا ف  ػػأللااتػػيلتػػتـّ
لااُ ػد فيلب ػؿءلاسػت  رةللك قػ نل ل (UK Money Claim .online Pilot)لن ل ػزماانظػ ـلاإل لإا تركنّ ػألايػذالاانظػ ـل قػـك
لإذالر ػػضلإ  لل فقػػدلللسػػأللتل ػػدلااطػػر  فلك ل ػػتـّلل.إاػػ لااكسػػ طلرسػػلي بلػػدلذاػػؾل ب ا ف  ػػأل لكللة ّ ػػأللسػػبق نلُ لػػّدةل ُل

                                                           
لّػػػأللشػػيرّ أللثق  ّ ػػػألل لؽلاالدااػػػأللالبشػػر أل؟ل للّػػػأللاالربػػي لأل..لىػػػؿلتفقّػػ:لاا ف  ػػػأللا  ترا ػػ ّلإا تركنّ ػػألإبػػػراى ـل رضلػػي لثق  ػػػأللل.لرالػػدلبيػػػذالاا لنػػ  (271)

ل:للاإلنترنتفنكافلاا لّلأللفل ل ل2013شب طل( ل651)االددلكزارةلاإلف ـلبدكاأللاا ك ت لت درى ****
****(last visited 30July, 1:38am) http://www.alarabimag.com> > 

لكااتطب ػػؽ"ا تركنّ ػػألل لااف ك ػػػأللاإلكتػػ نيألءاا لنػػػ  لد.ل ػػف .لرالػػدلبيػػذال(272) لا قت ػػػ دّ أللكااق نكلل" اا فيػػػـك  لسػػػكر أل لنّ ػػأل للّػػأللل  لػػػأللد شػػؽلالللػػـك
ل.193 لص2012 ل(1)االددل( 28)اا لّلد****

ل.11 ل رلدلس بؽ لصا تركنّ ألاإللااّتل رةااتف  ـل يللاّتف ؽ.لرالدلبيذالاا لن  لد.لس  رلبرى ف ل((273



92 

لااكسػ طلب ل ػيلا سػت  رة لبف ػثُللكاردةااػلااُ ػد فيلتنف ذلطلب تااُ د ف لفل ول إذالاػـلتفػّؿل ػل.أطػراؼلاانػزاعراسػلألل قػـك
لق ػّ ألت بلػأللاانظػرل ػيلااك ُلل تقل دّ ػأللق ػ يّ أللفقػدلللسػألل ل ػتـّلااػكاردةل ػيلااشػ كللكاـلتُنفذلطلبػ تلااُ ػد فيل ق ّ ألاا

ل.(274)إلراءاتلااق  ءلاال دمب كلبللاا لرك أللالنزاع

لمة االفتراضّيةاختصاص المحك ضمننازعات الت  تدخل المطبيعة .ل2

لإل ػػػ  نللتةػػػتّصلل لف ػػػثُل(275)سػػػ علاةت   ػػػي تت ّ ػػزلاا ف  ػػػأللا  ترا ػػػّ أللفػػػفلنظػػػ ـلااق  ػػػيلا  ترا ػػيلب تّل
كبفقكؽلاا ؤّاؼلكب ال   تلااتل رّ أل لب إل   أللإا لفرّ ػأللااتلب ػرلكب اف ػ ةلل كاا ن  سأللا تركنّ ألب ل  تلااتل رةلاإل

فلػػ لاا سػػ يؿلاا تلّلقػػأللل ك قت ػػرلنطػػ ؽلاا ن زفػػ تلااتػػيل   ػػفلأفلتنظػػرل  يػػ لاا ف  ػػأللا  ترا ػػّ ألل....ااخة ّ ػػألاا
للل.(276)   تاافد ثألل يل ل ؿلتب دؿلاا للك  تلكا تّللنّ ألب ستةداـلااكس يؿلااتق

سػػتيل  ن ل   ػػ ل تلّلػػؽلب ا ن زفػ تلااتػػيل  ػػكفلأفػدلأطرا يػػ ل ُلل ة ّ ػألبػػذؿلفن  ػػأللل ترا ػّ ألكاػـلتغفػػؿلاا ف  ػػأللا 
 لكذاػؾلاف   تػول ػفلكتلتيدل يلتفس رلاانزاعلا  املاا ستيلؾل تذىبلإا لتطب ؽلق نكفلاا ستيلؾلفل لاانزاعل يي

لفبػػرلشػػب ألل اتػػيلتنظرىػػ لكبػػ ارضـل ػػفلاّتسػػ علنطػػ ؽلاا ن زفػػ تلا.ل(277)اإلنترنػػتف لّ ػػ تلااغػػشلكااةػػداعلااتػػيلتقػػـك
ل: فلأىّ ي كلفل لاةت    تي  للكاردةلأللق كدث  للولأن لإ  للاا ف  أللا  ترا ّ أل 

اا سػػ يؿلاا تلّلقػػأللب انظػػ ـلاالػػ ـ لف ػػُثلتبقػػ لاا سػػ يؿلاا تلّلقػػألل ل لػػكزلال ف  ػػأللا  ترا ػػّ أللااف ػػؿل ػػيل .أل
 ب انظ ـلاال ـل فلاةت  صلااق  ءلااتقل دم.

لااف ػػؿللال ف  ػػأللا  ترا ػػّ أل ل .بل لػػ ؿلاافد ثػػألل ػػيل لنّ ػػألاا ن زفػػ تلاا تلّلقػػأللب سػػتةداـلااكسػػ يؿلااتق ػػيلإ  
لأىػػـلأىػػداؼلإنشػػ ءلاا ف  ػػأللا  ترا ػػّ أل لفػػّؿلاا ن زفػػ تلاا تلّلقػػأللإا تركنّ ػػتبػػ دؿلاا للك ػػ تل  ن لكذاػػؾلرف 

ؽل ػػػ لُ   ػػػفلايػػػ لبػػػ ّملفػػػ ؿل ػػػفلارفػػػكاؿلأفلتنظػػػرل ػػػيلنزافػػػ تل لتتلل ػػػل.ا تركنّ ػػػألب سػػػتةداـلااشػػػب أللاإل
 اةت  صل ف  ـلااق  ءلاال دم.لداةلألل  ف ل ييلتبق لاإلنترنتب ستةداـلشب ألل

لبلػدلاات   ػرل ػد ل ل لكزلال ف  ػأللا  ترا ػّ أللأفلتُل .جل  ػ لبػ اللكءلإا يػ ل ػفلل نػبلرلاارل ّلدل ػفلتػكلف  يػ  لإ  
ااشػػ كلل لدلتقػػد ـل ػػ اللكءلإاػػ لاا ف  ػػأللىػػكلأ ػػرللػػكازملكاػػ سلإازا ػػي لك لػػرّللااة ػػك أل.أطػػراؼلل  ػػدل

 ت فيل نلق دلاةت   ي  ل  لُبد ل فل كا قأللااطرؼلااُ د ف لفل ولبنظرلاا ف  أللا  ترا ّ ألل يلاانزاع.

لبلػدلذاػؾلا تنػدلفػفلاا ف  ػأللا  ترا ػّ ألل فلق باػؿلااف ؿل يلاانزاعد ف لفل ولفل لاا ُلكا فلإذالكا ؽل ـ   لثػ
أكلافتػػرضلفلػػ لاةت ػػ صلاا ف  ػػألللإلػػراءل ػػفلاإللػػراءات لب ػػكرةل لّ ػػأللأكللزيّ ػػأل لاا شػػ ر ألل ػػيلأمّل

                                                           
ل.41"دراسألل ق رنأل" لصلا تركنياإلااتف  ـلااتل رمل.لرالدلبيذالاا لن  لد.لس  يلفبدلااب قي ل(274)
ل.4 ل رلدلس بؽ لصا تركنّ ألؿلاإل  د.ل  املاا نز كم لتسك أللاا ن زف تلااتل رّ أللفبرلشب  تلا تّلرالد ل.ل(275)
ل.42"دراسألل ق رنأل" ل رلدلس بؽ لصلا تركنيرالدلبيذالاا لن  لد.لس  يلفبدلااب قي لااتف  ـلااتل رملاإل.ل(276)
 لكرقػػأللف ػػؿل قّد ػػأللإاػػ لاا ػػؤت رلا تركنّ ػػألاإللااّتلػػ رة ػػيلفػػّؿل ن زفػػ تللا تركنػػي.لرالػػدلبيػػذالاا لنػػ  لىنػػدلفبػػدلااقػػ درلسػػل   ف لدكرلااتف ػػ ـلاإل(277)
ل.18 لص2009ال ـلل(لتشر فلاركؿ29-28)طرابلس لاافترةلب فلل– يلا ب  للق دالفُللاا للك  تّ أللكااق نكف اا غ ربيلاركؿلفكؿل****



93 

كااف ػػؿلل لػػبلفلػػ لاا ف  ػػأللا سػػت رارل ػػيلنظػػرلاانػػزاعفػػيلىػػذهلااف اػػألل ل.بػػ انظرل ػػيلاانػػزاعل ترا ػػّ ألا 
 كلا  تن ع.ىذالا فتراضلأب ارضـل فل ل  و

ذالكل اةت   ػػػي  لُ   ػػػفلرفػػػدلأطػػػراؼلااة ػػػك أللل ػػػيل ن زفػػػألل لتػػػدةؿل ػػػ فل ترا ػػػّ ألا اا ف  ػػػألللنظػػػرتاَّ
كىػكل ػ لل  لكتف ػؿلاا ف  ػألل ػيلىػذالااطلػفأ ػ ـلاا ف  ػأللا  ترا ػّ أللنفسػي لا فتراضلفلػ لاةت ػ صلاا ف  ػأل

ل.(278)ؼلب ةت  صلا ةت  صُ لرال

 فتراضّيةبعة أمام المحكمة االتّ جراءات الم  مدى فعالّية اإلثانيًا  

لاا ف  ػػأللا  كتتّبػػدل ػػيلذاػػؾلقكافػػدلفػػفلطر ػػؽلااتف ػػ ـلبػػ فلأطػػراؼلاانػػزاع لل  ػػيلاانػػزاعب اف ػػؿلل ترا ػػّ ألتقػػـك
 ػػفل ل ترا ػػّ ألب ا ف  ػػأللا لة ّ ػػألااكقػػدلاسػػتليـلااقػػ ي كفلفلػػ لك ػػدلاا يفػػأللل.افػػّؿلاا ن زفػػ تلاا لت ػػدةاا يفػػألل

 ػـلاات بلػأللاأللألدكاّ ػةلااتػولالنػأللقػ نكفلااتلػ رلاػذملأفد لال ك ق نلاق نكفلااتف  ـلاان كذليلبي لإلراءاتلااتف  ـلاا ل كؿ
ال ف  ػألللة ّ ػأليفػأللاانػتلاا كقػدلب  لل.بلػضلااتلػد  تللػراءكا ػفل ػدلإلةلببػ ر سقكافدلضر أللااتلػ رل فلكلل فدةاا تّل
ل دكرلااقرارلااني يي.لفّت كلل  نذلبدءلطلبلااف ؿل يلاانزاعل لراءاتلاانظرلب ادفكللأ   ي إل ترا ّ ألا 

 رفع الدعوى. 1

فػػفللطػػراؼل ػػرافألنلرلارلّبػػىػػذالااطلػػبل ُلك ػػفلةػػ ؿلاا ف  ػػأل لارطػػراؼلإاػػ للـلبػػو لبطلػػبل تقػػد لتبػػدألاإللػػراءاتل
ل. ترا ػّ ألك قػ نلانظػ ـلاا ف  ػأللا لتف ؿل يلاا سػتقبؿ سكؼللااتيلكأل ـاا ن زف تلااتيلث رتلب نيلفؿّل يلرضبتيـل

لذاػػؾل ل ترا ػػّ ألا لؿلاا ف  ػػألايػػذالااغػػرضل ػػفلق باػػل سػػبق نللااُ لػػدّللا تركنػػياان ػػكذجلاإلل ػػفلةػػ ؿلتلبيػػألك ػػتـّ ـ   لك ػػفلثػػ
ل:ااُ رساؿلإا ي ل  ل ليلفلااطلبك لبلأفل ت  ّلاا ف  أل لإرس اولإا لس رت ر ألل

ػػفلااطلػػبلاا ُل لػػبلأفل ت ػػ ّل .أل  ل ػػ اتلر ؼلق ػػّ ألفػػفلاااا ػػركرّ ألللاا للك ػػ تل ػػؿّلل ؿلاا ػػد فيباػػؿل ػػفلق لرسا
 ....ااخب طراؼلاانزاعلك ك كعلاانزاع

لاا ُل لبل .بل لذاػؾلبإفػدللطػرؽلااػد دلاإلاانػزاع ػيلنظػرلاادةل ػفلألػؿلفػد لد دلاارسػـك لت فػأل.اا ُللا تركنّ ػأل لك ػتـّ
فلأن ػػكن فػػظل لل ااف ػػـلا  ػػلفأللاا شػػت يل ػػدرولفتّػػ لكاَّ ف لفل ػػولبػػد دلت ػػ ا ؼلد لااف ػػـلفلػػ لااُ ػػ ػػ ل ػػتـّ

لب اف ػػؿل ػػيل لػػبلااسػػ  حلال فػػ  ـلا  ترا ػػّ أللبػػ فللنػػرللأن ػػوااػػدفكل.لاػػذاؾل ااتلك  ػػ تلكااغرا ػػ تلتقػػـك
لااف ػـلا ػ املاا شػت ي ل ػيلفػل ف لفل ػود لفل لااُ ػ ـّ لتلػك ضلااُ ػ ؿلتػ  ػيلفػ ؿل  نػتلفل ػوللف د لكأفل ػتـّ

 ي .اادفكلل يلض رل فلّل

 .(279)ىكلت ر خلاابدءل يلاإللراءاتلالف ؿل يلاانزاعت ر خلتقد ـلااطلبلإا لاا ف  أل للدّلل ُل .جل

                                                           
ل.13 ل رلدلس بؽ لصا تركنّ ألاإللااّتل رةااتف  ـل يللاّتف ؽ.لرالدلبيذالاا لن  لد.لس  رلبرى ف ل(278)
لاا يفألل نشكرةل يل كقدلاا ف  أللا  ترا ّ أللفل لاارابطلاات اي:ل فل يفأللاا ف  أللا  ترا ّ أل./ل6/لكاا  ّدةل/7/ةلاا  دّلل .لرالد(279)

(last visited in: 20 Aug 2013).****  <http://cybertribunal.org/arbReglement.en.html> 
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لبإةطػ رلااُ ػد ف لفل ػولب اطلػب لبكللبلدال اابر ػدلفنػكافلطألل سػك كؿلااطلبلإا لاا ف  أللكاّط في لفل ػو لتقػـك
 ػػ ؿلسػػ رت ر أللاإلةطػػ رلفنػدلاتّلـلد ف لفل ػػولقػدلتسػػل للتبػػرلااُ ػك ُللنػولااُ ػػد فيل ػػيلطلػبلااشػػ كل.ااػػذملف  للا تركنػياإل

ػؿلف ػأكلتلتقػيلسػ رت ر أللاا ف  ػألل نػول ػ ل ُلل  ػ ؿكس لألل فلكسػ يؿلا تّللألب  ّلل اا ف  أللبو دلاسػت  ولاإلةطػ رلااُ رسا
ل:ل(280)كى  لإا لنكف فل ترا ّ ألا ك نقسـلااتف  ـلك ؽل يفأللاا ف  أللإا و ل

أفل  ػػكفلىنػػ ؾلنػػزاعلقػػ يـلبػػ فلارطػػراؼ لك ػػتـّلطلػػبلااف ػػؿل  ػػولفػػفلطر ػػؽللأمّلل:تحكننيم منازعننات قائمننة . أ
 نلقػػػدلاةت ػػػ صلاا ف  ػػػألللفتّػػػ االلػػػكءلإاػػػ لاا ف  ػػػأل لك ػػػيلىػػػذالااف اػػػألل لػػػبل كا قػػػأللااُ ػػػد ف لفل ػػػو ل

 ب اف ؿل يلاانزاعلااق يـلب ني  .ل ترا ّ ألا 

لأمّل قػػدملااتللتّفػػ ؽ فػػدثلفنػػد  ل ػػتـّلا لتحكننيم منازعننات مسننتقبمّية  . ب ل ارطػػراؼلنػػزاعلس نشػػ لبػػ فلفلػػ لأف 
   ػػ لي  لأفل ػػر ضلاةت   ػ لُ   ػػفلالُ ػد ف لفل ػول ػل  ترا ػّ ألااف ػؿل  ػػولفػفلطر ػؽلاا ف  ػػأللا لسػ تـّل
 . ترا ّ ألإلراءاتل يفأللاا ف  أللا لب كلبلفؽلب فلارطراؼلفل لااف ؿل  ي  ا كا  دلااُ ت لبلؽ تلل ل

 لفصل ف  النزاع. ا2

فطػ ءلاسػـل سػتةل ا ػّؿلنػزاعلة ّ ػأللاإلنترنتفل للإا تركنّ ألتة  صل ففأللل تـّل ك ل ػأللل(user name)لدـكاَّ
إرسػ ؿلل  تلػّ فلفلػ لأطػراؼلاانػزاعكلل (281)بسػرّ ألااتبػ دؿلب ني ػ لكبػ فلاا ف  ػألللا ػتـّلل طراؼألا(pass word)  ركرل

نشػػػرلل  ػػػدلااكثػػػ يؽلل لػػػبلأفل ػػػتـّلكلل.(282)ق ػػػّ ألب الفلػػػ لاا كقػػػدلااةػػػ ّصللا تركنػػػيفبػػػرلاابر ػػػدلاإل ل ػػػّؿلااب ضػػػ ت
لاا ف  ػػػأللبتنب ػػػولق ػػػّ أل كقػػػدلااأللكاارسػػػ يؿ...ااخلفلػػػ ل تلكاردّاػػػ إللراءات لب ػػػ ل ػػػيلذاػػػؾلااب  نػػػبػػػقػػػأللاا تللّل  لكتقػػػـك

لنشرلكث قألللد دةلفل ل كقدلاارطراؼل ل لا للل.ا تركنياابر دلاإللإرس ؿلرس األلإا لففلطر ؽلكذاؾل ق ّ أل  لتـ 

ل ػفلق باػؿلار  نػأللاالك لب لل ّ ػألأفلت كفلل  دلااب  ن تلاا نشكرةلفل لاا كقدلسرّ أل لك ل لكزلاارلكعلإا يػ لإ  
 سػ األل   ػ ل تلّلػؽلبتةػّكؼلاا ث ػرلل فػظكنل لكااي يػأللاانػ ظرةل ػيلاانػزاع لكارطػراؼلأكلُ  ثلػ يـ. ترا ػّ ألال ف  أللا 

لاةتػػراؽلاا ػػففأللااُ ة  لل ااسػػرّ أل ت  ػػيلذاػػؾل ػػ لبػػد ل ػػفل لق ػػّ ألكب اتػػ ايل شػػؼلأسػػرارلاال ق ػػّ أل ػػأللالرن ػػولقػػدل ػػتـّ
ل.للنّ ألتك  رلاا ز دل فلااف   أللااتقلأفل تـّلكلل ثقأللارطراؼلاا تن زفألكز  دةلار رل

اةتتػػػػ ـلل ترا ػػػػّ ألى يػػػػأللاا ف  ػػػػأللا لتللػػػػفلاانػػػػزاع  ػػػػيلاا ز ػػػػأللالف ػػػػؿلنتيػػػػ ءل ػػػػّدةلتبػػػػ دؿلاا سػػػػتنداتلاكبلػػػػدل
ك لػكزلل.(283)بلػدلأفلت ػكفلقػدلأفطػتلاألطػراؼل ػرصل تسػ ك أللكف داػأللاتقػد ـلافترا ػ تيـلك سػتنداتيـل اإللراءات

لااف ػؿل ػيلاانػزاعلفبػرلاا فػ  ـلا ل ا تركنّ ألال ف  أللطلبلأ كؿلكرقّ أللا ّؿلاا ستنداتلاإل  لل ترا ػّ ألكبذاؾل إف 

                                                           
 .50"دراسألل ق رنأل" ل رلدلس بؽ لصلط رلااق نكنيلالتف  ـلاإلا تركني.لرالدلبيذالاا لن  لرل ءلنظ ـلف  ظلبنيلش سو لاإل(280)
ل.68 ل رلدلس بؽ لصا تركنياا لن  لد.ل س فدل  املاالنزم لة ك ّ أللإلراءاتلااتف  ـلاإلل.لرالدلبيذا(281)
ل.لراءاتلاا ف  أللا  ترا ّ ألإ فل يفألل/ل4/ةل  دّل/ل فلاا2اافقرةل/ل.لرالد (282)
لاا ف  أللا  ترا ّ أل.لإلراءاتل/ل فل يفأل22.لرالد لاا  ّدةل/(283)
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ن لل  ال قػألل. كفلفل لفس بلاا ف  ـلااتقل دّ ػأل   ػ لف قػأللبػ فلااق ػ ءلااتقل ػدملكا  ترا ػيلا سػتلف قػألل ن  سػأللكاَّ
ل.(284)كافدلااتيلتةت رى لكتلدلب ن ي ل  ي أللاطب لأللاانزاعاقؽلاكتطبّل لت   ؿ

لااي يػػأللبػػ اتكق دلفلػػ لااف ػػـكلل (285)بػػّ فل  ػػولت ر ةػػوك ُلل  تكبػػ نلاانػػزاعل ػػيل  ػػدرلااف ػػـلااف  ػػؿل  ل  ػػ ل(286)تقػػـك
لأكلبنػػ ءنلفلػػ ل.(287)كلاا طبلّ ػػألأكلاافسػػ بّ أللألبت ػػف ملارةطػػ ءلاا  دّ ػػألل ػػفلتلقػػ ءلنفسػػي ل لػػكزلال ف  ػػأللأفلتقػػـك

كأفلُ لطػ لااطػرؼلل ااف ػـأ  ـل ػفلتػ ر خل ػدكرلسبلأللة ؿللـلبوأفل تقد للف ني لشترطك  لاانزاعلطراؼدلأأفلطلب
ل.(288)أ  ـلالتلل ؽلفل لااطلبلسبلأللاآلةرل يلأل

لأن يػػ لاػػـل ػػيلتسػػك أللاا ن زفػػ تل ترا ػػّ ألاا ف  ػػأللا دكرلبػػ ارضـل ػػفلأى ّ ػػأللأن ػػولكنػػرلل  لتقػػـلبفّليػػ لل  لػػ نل لإ  
رل تػػػ ث للااػػػذم لكلاا ػػػ درلفنيػػػ لا تركنػػػي لبسػػػببل ػػػلكبأللتنف ػػػذلااف ػػػـلاإلا تركنّ ػػػألسػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإلق ػػػ   لأكة ّ ػػػألل
لتقػػػد ـلأ ػػػؿلأكل ػػػكرةلطبػػػؽلؽلبتقػػػد ـلارتلل ػػػبدلا  ترا ػػػيلاا ُلب اطػػػ  ار ػػػؿلفػػػفلااف ػػػـلذفلب اتنف ػػػذ لف ػػػُثل سػػػتلـز

لشرطلار ل ُل   للااف  ؿل يلاانزاع  ل.لل ترا ّ ألاتنف ذلااف ـلاا  درلففلاا ف  أللا لف يق نل ش  ؿلذفلكفيلب ف 

ل لذاػػؾل ػػفلاا   ػػفلتفق قػػولإذالأإ   فلػػ لقػػرارل ػػف لااقػػ نكفلااػػذمل ف ػػـلف لّ ػػألل  ػػؿلاانػػزاعل ػػفأللااف ػػـلأف 
ػػػ لا  ػػػكفلقػػػرارلاا ف  ػػػأللىػػػكلاانسػػػةأللااكرقّ ػػػأللااُ لت ػػػدةل ػػػفلق ل ترا ػػػّ ألاا ف  ػػػأللا  ل ترا ػػػّ ألؿلى يػػػأللاا ف  ػػػأللا با

ل.(289)تنف ذماا ف  أل لكتلتبرلق بلأللالتفّكؿلإا ل ستندل

 ػيلك ػدلأسػسلف لّ ػأللالف ػؿل ػيلاا ن زفػ تلفبػرلشػب أللل انل ب ػرلل نلنل فػل ترا ػّ ألاا ف  أللا كب انت لأللفّققتل
لااللػكءلإا يػ للك    ل ةّصل ن زف تلأس  ءلاا كاقدلاإلا تركنّ أل ل إن ن لنقترحل اإلنترنت  ن زفػ تلأسػ  ءللاتسػك ألأفل تـّ

لإل  ف  ػأللا ترا ػّ أللتنشػػ ل ػؿلدكاػألاا كاقػدلاا نتي ػأللبر ػكزلااػدكؿ.لبف ػُثل كتكز ػػدلل  أللفل يػ ػفأللاارسػ  ّلاا ػف ءل ػػتـّ
ا ةت   ػ تلب نيػػ لكبػ فلاا فػػ  ـلاال د ػػأل لبف ػُثل  ػػكفل ػػفل ػ فلاةت   ػػ تي لتسػػك ألل ن زفػ تلأسػػ  ءلاا كاقػػدل
ػ لب انسػبأللرسػ  ءلاا كاقػدلااتػيل لتنت ػيلإاػ لدكؿل لّ نػألل اا نتي أللبر زلاادكاأللااتػيلتقػدلاا ف  ػألل ػ فلدايرتيػ .لأ  

لتسػػك ألل ن زفػػ تلأل رلل ػػركرةلتكز ػػدلا ةت   ػػ تنػػكل تبقػػ لااكسػػ يؿلااكطنّ ػػأللق  ػػرةلفػػفلفّليػػ  ل سػػ  ءلبف ػػُثل ػػتـّ
لأللبر كزلاادكؿلب اكس يؿلااكطنّ أل.س  ءلاا كاقدلاا نتي أللب اكس يؿلاادكاّ أل لك ن زف تلأل  ّلااا كاقدلا

                                                           
ل.63 ل رلدلس بؽ لصا تركني.لرالدلبيذالاا لن  لد.ل س فدل  املاالنزم لة ك ّ أللإلراءاتلااتف  ـلاإل((284
للراءاتلاا ف  أللا  ترا ّ أل.إلاا  ّدةل فل يفأل/ل فل1رالد لاافقرةل/.ل((285
ي( لل  لػأللاإل ػػ راتلااػّدكا لاا ػػؤت رلااسػنكملااسػ دملفشػرل)ااتف ػ ـلااتلػ رملا تركنػي.لرالػدلبيػذالاا لنػ  لد.ل ف ػدلابػراى ـل كسػ  لااتف ػ ـلاإل(286)
ل.1086 لص2008 ّتفدة ل لّ أللااق نكف لاالربّ أللاا****

ل 2012 ل1ابنػػػ ف لطل– نشػػػكراتلاافلبػػػيلاافقكقّ ػػػأل لب ػػػركتل" لا تركنػػػيّ ػػػألل"ااتف ػػػ ـلاإلااّدكااالقػػػكدللد.لاا ػػػ سلن  ػػػ ؼ .لرالػػػدلبيػػػذالاا لنػػػ  ل(287)
ل.275-274ص****

للراءاتلاا ف  أللا  ترا ّ أل.إ فل يفألل/ل26/لةاا  دّلرالد ل.ل(288)
ل.85 ل رلدلس بؽ لصا تركنيإلراءاتلااتف  ـلاإلة ك ّ أللل.لرالدلبيذالاا لن  لد.ل س فدل  املاالنزم (289)
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  المبحث الثان 

 التجارّية لكترونّيةمنازعات أسماء المواقع اإل تسوية وسائل الدولّية لال
سػػـلب اسػػرفأللاتكا ػػبلسػػرفأللإبػػراـلفقػػكدلااتلػػ رةلإاػػ لكسػػ يؿلتتّللا تركنّ ػػألفػػؿّل ن زفػػ تلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلل فتػػ ج

ل.فلػ لاانػزاعلتطب قوكااق نكفلااكالبلل ا ي  تلّلقأللب ا ف  أللااكالبلااللكءلإاا ش  ؿلاالدكاّ أللاتل ااب اكل لا تركنّ ألاإل
ل.ا تركنّ ألاانزاف تلاان شيأللففلسكءلتسل ؿلكاستةداـلاا كاقدلاإللأل   ّللسك ألاتلكفدى لض رل    ألل  اكس يؿلااكطنّ أل

 ر ػزللؿافّتػكل لا تركنّ ألاإللأس  ءلاا كاقدكقدلف لتلى يأللاآل   فلفل لافت  دلفّدةل را زلدكاّ أللافّؿل ن زف تل
لاقتػػرحف ػػُثلل.اا را ػػزاا رتبػػأللاركاػػ لبػػ فلىػػذهلل)ااكا بػػك(لف   ػػأللاا ل ّ ػػأللااف رّ ػػألل نّظ ػػألااتػػ بدلالسػػ طألااكلكلتف ػػ ـلاا

لافت  دىػػ ااتػػيلكلل ا تركنّ ػػألسػػ  ءلاا كاقػػدلاإل ن زفػػ تلألافػػؿّلل كّفػػدةااس  سػػأللاا ـ  ػػ ػػفلق للتػػ ل24 ػػيللاآل  ػػ فل نّظ ػػألؿلبا
 ر ػزلكة ّ ػألللؿلى يػأللاآل  ػ فباػلت دةل فلق لاا را زلاا ُللااللكءلإا ل  فّ أللفل لكسنتلّرؼ.ل(290)1999تشر فلاركؿل

لبتفل ػػؿلااس  سػػأللل )اا طلػػبلاركؿ(لفػػفلطر قػػوُتفػػّؿللا تركنّ ػػألإل لظػػـلق ػػ   لأسػػ  ءلاا كاقػػدلالرف لااكا بػػكل كسػػنقـك
ل.(اا طلبلااث ني)لا تركنّ ألاإلل ن زف تلأس  ءلاا كاقدلتي ل يلفؿّل ا ّل لكدراسألل دلل ل كّفدةاا

 المطمب األول

 لكترونّيةالمراكز الم عتمدة لحّل منازعات أسماء المواقع اإل المجوء إلى 

لب يّ أللااف ؿل يل ن زف تلأسػ  ءلاا كاقػدلاإلق  تلى يأللاآل   فلب فت  دل  لكاا را ػزلا تركنّ ػألفّدةل را زلاتقـك
لااُ لت دةلف ا  نلىي:

(Center "WIPO" Arbitration and Mediation)كس طأللتف  ـلكاا ر زلااكا بكلال -
(291). 

(NAF: National Arbitration Forum)لدلااتف  ـلااكطني ل ّل -
(292). 

(CPR: Conflict Prevention & Resolution)افّؿلاا ن زف تللاا ليدلاادكاي -
(293). 

 .ADNDRC))(294)لاا ر زلاآلس كملافّؿل ن زف تلأس  ءلاا كاقد -

                                                           
ل.ا تركنّ أل.لف ُثلُتشرؼلاآل   فلفل لتنف ذلااس  سأللاا كّفدةلافّؿلاا ن زف تلااُ تلّلقأللب س  ءلاا كاقدلاإل((290
ـ ل((291 كااُ نظ ػأللاال ا ّ ػأللال ل ّ ػأللااف رّ ػأل للwww.wipo.int> (last visited in: 25Aug 2013. 08:00am)> ل1999أ لػكؿل1افت ػ دهل ػيلل.لتػ

 للّػألل لااف رّ ػأللااتف ػ ـل ػيل لػ ؿلاا ل ّ ػأل لرالػد لد.للػ ؾل كسػؼلااف ػ ـ ل1994 ل قّرى ل يل د نألللن ؼ لسك سػرال ّتفدةاي يأللار ـلاا*ت بلأل****
ل.123ص ل2003االددلااس دس لاضسطس لالربيالااتف  ـ****

لhttp://www.adrforum.com> (last visited in: 26Aug 2013, 1:37pm)> لرابطو:ل1999أ لكؿل23افت  دهل يللتـ ل.ل(292)
لافت  ده.ل(293)  <http://www.cpradr.org>ل(last visited in: 26Aug 2013, 2:44pm) لرابطو:ل2000أ  رل22 يللتـ 

لافت  دهل(294) ل<https://www.adndrc.org>ل (last visited in: 26Aug 2013, 2:45pm ) لرابطو:2001أ لكؿل3ل ي.لتـ 
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.  اإلنترنت ن زف تلتسك أللال ر زلااتف  ـ -
(295)

(ADR)  

دلك ت تّػػػل (296)ا تركنّ ػػألافػػّؿل ن زفػػػ تلااتلػػ رةلاإليػػ لأىػػػـلاا را ػػزلااُ لت ػػدةل ػػػفلق بالكللأكؿك لتبػػرل ر ػػزلااكا بػػكل
لف ػُثلُطرعفػتل أللىذالاا ر ػز تل ل ا ّلف  ي ّلاإللقدلأثبتتكلل أنف ءلاال اـلل  دبثقألل ب رةلب فلاا تق   فل يلاا ر زل
 ػيلتسػي ؿلسػ رلف لّ ػأللفػّؿللانل ب ػرللانلدكرلل ر زلااكا بكل للبكلل.(297)فّت لاا ـكلآل ؼل فلااق    ل نذلافت  دهأ   ولا

للل.ا تركنّ ألإدارةلق    لأس  ءلاا كاقدلاإلففلطر ؽلل ا تركنّ أل ن زف تلأس  ءلاا كاقدلاإل

لاا ن زفػ ت اتسػك ألللااكا بػكل ر ػزاابد لػأللااتػيل قػّد ي لكسػ يؿلاالقبػؿلاافػد ثلفػفل)اافػرعلاركؿ(لسنتلّرؼلفل يػ 
ل.فل ي ل)اافرعلااث ني(لسنتلر ؼ

 الفرع األول

 لكترونّيةإدارة قضايا أسماء المواقع اإل ف   (WIPO) دور مركز الوايبو

كقػػدلل OMPI(298)))أكللWIPO))ف   ػػأللاا ل ّ ػػأللااف رّ ػػأللل نّظ ػػألالى يػػألل ف  ػػدةلك سػػتقّلأللت بلػػأل ر ػػزلااكا بػػكل
ارسػػػ  ءل لػػػ ؿلف   ػػػأللل ػػػيلانل ب ػػػرللانلدكرللىػػػذالاا ر ػػػزلك للػػػب لك قػػػدل قػػػّرهل ػػػيللن ػػػؼ.ل(299)1994 ػػػيلفػػػ ـللُأنشػػػ ال

ليلأس  ءلاا كاقدلاإللاإلنترنتااتل رّ أللفل لشب ألللكاال   ت قػدلكلل.(300)ا تركنّ ػأل فلا فتداءلفل ي ل فلل نبلُ سل 
لافت ػػ دل ر ػػزلااكا بػػك ـ  كذاػػؾلفػػفل لا تركنّ ػػأل ػػفلق باػػؿلى يػػأللاآل  ػػ فلالف ػػؿل ػػيلاا ن زفػػ تلاا تلّلقػػأللب النػػ ك فلاإللتػػ

ل.(301)(ADR) طر ؽلااكس يؿلاابد لأللففلااق  ءلااتقل دم

                                                           
لافت  ده(295)  <http://www.adr.eu>ل (last visited in: 26Aug 2013, 3:12pm)  لرابطو:2009 يل  نكفلااث نيلل.لتـ 

ّ ػػػأللإنشػػػ ءلاّتف ق  ػػػ   نلإا يػػػ لل تيػػػ ( طػػػرؽلف  ل– فرداتيػػػ لل–تيػػػ ل  ى ّل)لاا ل ّ ػػػأللااف رّ ػػػأل لاا فػػػ  يلفػػػ  رل ف ػػػكدلاا سػػػكاني لرالػػػدلبيػػػذالاا لنػػػ ل.(296)
 ل1998ارردف لل– فلدارلاافب ػبلالنشػػرلكااتكز ػد لفّ ػػل ت فلاال ا ّ ػػأللكاالربّ ػأللاف   ػأللفقػػكؽلاا ؤاّػؼ ّتفػ قاا نّظ ػأللاال ا ّ ػأللال ل ّ ػػأللااف رّ ػأللكا ****
ل.286ص****

ل.2013فّت لآبلل1999فددلااق    لاا ر كفأللا ر زلااكا بكلل(3)ااش ؿلرقـل .لرالد(297)
لOMPIك ق بلػػػػولب افرنسػػػػّ أللااػػػػػللل"World Intellectual Property Organization" بػػػػك(لااال ا ّ ػػػػأللال ل ّ ػػػػأللااف رّ ػػػػألل)ااكلل.لاا نّظ ػػػػأل(298)

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle" **""ل  ّرسػػألل ّتفػػدة:لىػػيلك  اػػألل تّة  ػػألل ػػفلك ػػ  تلار ػػـلاا 
للاتطػػك رلنظػػ ـلدكاػػيل تػػكازفلبشػػ فلاا ل ّ ػػأللااف رّ ػػأل لنظػػ ـل  ػػ   لاإلبػػداعلك ففػػزلا بت ػػ رلك سػػ ىـل ػػيلااتن  ػػأللا قت ػػ دّ أللك  ػػكفلاا  ػػلفأل****

 اـلفػػفلاالػػل ػػأللاا ل ّ ػػأللااف رّ ػػأللفبػػرارف ػػ ءل  يػػ لاتلز ػزلف  لااػػّدكؿّ ػػأللااكا بػكلكتفػػك ضل ػػفلاّتف قب كلػػبلل1967اال ّ ػأل.لت ّسسػػتلااكا بػػكلسػػنألل****
 بػػػكلاارسػػػ يلفلػػػ لا بػػكل ػػػيل د نػػػألللن ػػػؼلااسك سػػػرّ أل.لرالػػدل كقػػػدلااكلاّ ػػػأل.لك قػػػدل قػػػرلااكلااّدكاك ػػػدلسػػ يرلاا نظ ػػػ تللااػػػّدكؿسػػب ؿلااتلػػػ كفلبػػػ فل****
اا فػػ  يلفػ  رل ف ػكدلاا سػػكاني لكرالػدلأ  ػُ  لل www.wipo.org> (last visited in: 25Aug 2013. 08:00am)>ل:اإلنترنػت.***.
ل.51 رلدلس بؽ لصطرؽلف   تي ( لل– فرداتي لل–تي ل  ى ّل) ّ أللااف رّ أللاا ل****

ـ ل(299) ل ل ػػفلق باػػؿلاا نظ ػػأللاال ا ّ ػػأللال ل ّ ػػأللااف رّ ػػأل لرالػػدللر ػػدةلف   ػػأللاا ل ّ ػػأل2010ؿل ػػفلفز ػػرافلطػػ ؽل كقػػدلااكا بػػكلااػػذىبيل ػػيلاركّلإ.لكقػػدلتػػ
 ل رلػػػدل2010آبلل( 36) ل د رّ ػػػأللف   ػػػأللاا ل ّ ػػػأللااتل رّ ػػػأللكاا ػػػن فّ أل لاالػػػددااّتلػػػ رةا قت ػػػ دلكلال يكرّ ػػػأللاالربّ ػػػأللااسػػػكرّ أل لكزارةلااف رّ ػػػأل لا****
ل.7س بؽ لص****

 تلاافد ثألل يلف   ػأللاال  ػ تلااتل رّ ػألل)اال  ػ تلشػ يلأللااشػيرة لاال  ػ تلااتل رّ ػأللّتل ى.لد.لفس ـلااد فلاا غ ر لااس دلس  رلااطركانأل لا (300)
ل.2003  نكفلاركؿلل(23-22)  تبأللارسد لل-نّ أللفكؿلاال   تلااتل رّ أل لد شؽ( لندكةلااكا بكلااكطنتاإلنترلفل ل****

ل.103ّ أل ل رلدلس بؽ لصااّدكالااّتل رة.لرالدلبيذالاا لن  لد.لف رل  رس لق نكفل(301)

http://www.adr.eu/index.php
http://www.adr.eu/index.php
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2F&ei=vvn-UYDNIqbG0QXujoCoCA&usg=AFQjCNFTeF7VsBf_DH4H-W9avc_IuKZtbw&sig2=ay1AtJtlmrz_Ryn8I4pzDw&bvm=bv.50165853,d.d2k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fportal%2Findex.html.fr&ei=7Pn-UYavGsmd0wXAzIFY&usg=AFQjCNHBiS8amH3pHP41tGQ3MEmV4t7Zqw&sig2=s7X2XIOxaujWcDdKycgawQ&bvm=bv.50165853,d.d2k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fportal%2Findex.html.fr&ei=7Pn-UYavGsmd0wXAzIFY&usg=AFQjCNHBiS8amH3pHP41tGQ3MEmV4t7Zqw&sig2=s7X2XIOxaujWcDdKycgawQ&bvm=bv.50165853,d.d2k
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 ػفلةػ ؿلإدارةلق ػ   للااتػيلتسػيـل ػيلتسػي ؿلف لّ ػأللفػّؿلاا ن زفػ تل ر زلااكا بػكلاا ث ػرل ػفلااةػد  تلـ قد لكل
 ػػفلليػػألللكتسػػي ؿلف ػػؿلااكسػػط ءلكاا فّ  ػػ فل  ػػفلليػػألكذاػػؾلب سػػ فدةلأطػػراؼلاانػػزاعل لا تركنّ ػػألأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإل

ل.أةرل

 تقديم خدمات لمساعدة أطراف النزاعأواًل  

 ػػيلتسػػي ؿلف لّ ػػأللتسػػك أللاا ن زفػػ تلل ن زفػػ تفلػػ ل سػػ فدةلأطػػراؼلاالتف ػػ ـلكااكسػػ طألالل ل ػػؿل ر ػػزلااكا بػػك
فػػػأللتسػػػيـل ػػػيلز ػػػ دةل لػػػر تيـلبطػػػرؽلفػػػّؿلاانػػػزاع لكأى ّ ػػػأللةػػػد  تل تنكّلكللتسػػػي  تب ػػػنيـ لكذاػػػؾلفػػػفلطر ػػػؽلتقػػػد ـل

 ل بّ ػأللفلػ لسػ رلف لّ ػأللااف ػؿل ػيل نل سلبدكرهلب كرةلإل.لكىذااا ن زف تلااق ي أللب نيـااكس يؿلاابد لألل يلتسك ألل
لاانزاع.

بق ػػ   لاا ل ّ ػػأللااف رّ ػػأللكااةبػػرةلاالػػ  ل فل ػػفلذكملاا فػػ ءةلاال ا ػػأل لك ل ػػؿل ػػيل ر ػػزلااكا بػػكلفػػددل ب ػػرل ػػفل
ك ػػفلأىػػـلل.ثلبلػػّدةلاغػػ ت لكأسػػ ا بلفػػّؿلاا ن زفػػ تلاابد لػػأل لب إل ػػ  أللإاػػ لقػػدرتيـلفلػػ لااتفػػد لا تركنّ ػػألكااتلػػ رةلاإل

لطراؼلاانزاع:ا س فدةلأل قّد ي لاا ر زااةد  تلااتيل

 النصائح ألطراف النزاعتقديم . 1

قكافػػدلل يفػػأللتطب ػػؽل ػػ يملكاا شػػكراتلاألطػػراؼل   ػػ ل ةػػّصلتقػػد ـلاانلااكا بػػكلفلػػ لتػػك  رلةد ػػأل ل ػػؿل ر ػػزل
   ضأللكك دلاابنكدلاالقدّ ػأللااتػيلُتف ػؿلل يـل ر زلااكا بكلاا س فدةلدّل قل ب ر زلااكا بكلة ّ ألااتف  ـلكااكس طأللاا

ػػػؿلاا ر ػػػزل ّ ألاا ن زفػػػ تلااف اّ ػػػأللأكلاا سػػػتقبل ذاػػػؾلبيػػػدؼلتسػػػي ؿل ػػػّؿلل.(302)إاػػػ لإلػػػراءاتلاافػػػّؿلااتػػػيلتُػػػدارل ػػػفلق با
زااػأللاالكال تسػػك أللاا ن زفػػ تاإلػراءاتلف لّ ػػألل بػػإلراءاتلااف ػػؿللطػػراؼلاا تن زفػػألؽلاان تلػػأللفػػفل ػػلؼلكفػيلاريػػكاَّ

نػرللاػذاؾلن ل زّ ػأللكاافرنسػّ أل لاإلىػيلب الغػألللاا قّد ػألل ػفل ر ػزلااكا بػكل لظـلااةد  تلك  فلااُ  فظلأف لل.اانزاع يل
كاان ػ يمل لالل  ػدلااف ػكؿلفلػ لاا للك ػ تل تسػنّللفتّػ ل غػ ت لبلفل لاا ر زلت   فلاستش راتلب ةتلؼلاالّللأن و

لاا ز أللافّؿلنزاف تيـ.

 .  تنظيم مؤتمرات وندوات2

ل ر زلااكا بػكل فػدادلتنظػ ـلكلب قـك ل ن زفػ تلالتلر ػؼلب رسػ ا بلاابد لػأللافػؿّللة ّ ػألل  ػؤت راتلكدكراتلتدر بّ ػألاَّ
لاالا تركنّ ػػأل ن زفػػ تلااتلػػػ رةلاإلل لكافػػؿّلا تركنّ ػػػألأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإل ر ػػزلبنشػػػرلفػػددل ب ػػرل ػػػفل بشػػ ؿلفػػػ ـ لك قػػـك

فبػػػػرلااكسػػػػ يؿللاا ن زفػػػػ تتسػػػػك أللىػػػػذهلاالد ػػػػدل ػػػػفلاا للك ػػػػ تلاا تلّلقػػػػأللب لكُ قػػػػد ـلب سػػػػت رارلااكثػػػػ يؽلكاا طبكفػػػػ ت
ل.(303)اإلا تركنّ أل

                                                           
ل.1018ااتل رّ ألل"دراسألل ق رنأل" ل رلدلس بؽ لصلألااتنظ ـلااق نكنيلالل  لرانبك بلضّس ف.لرالدلبيذالاا لن  لد.لفدن فل(302)
ل.1019صااتل رّ ألل"دراسألل ق رنأل" ل رلدلس بؽ للألرانبك لااتنظ ـلااق نكنيلالل  بلضّس فد.لفدن فلرالد ل.ل((303
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يػدؼلإرشػ دلكذاؾلبل افّؿلاا ن زف تلفبرل ر زلااكا بكلكتلل   تلإرش داتفل لك دل ر زلااكا بكل ل ؿل   ل
ليـلبالف لّ ػػػأللااف ػػػؿ لالك ػػػكؿلإاػػػ لقن فػػػألل   لػػػأللكثقػػػألل ػػػفلق ػػػ  فّ ػػػأللسػػػ رلفػػػ طتيـلفل ػػػ نلبكتكل ػػػولأطػػػراؼلاانػػػزاعلكاَّل

لب اقراراتلاا  درةلفندلااف ؿل يلاانزاع.

ااف ػؿل ػيل ن زفػ تلأسػ  ءل ك ػكعلبة ّ ػألللاالربّ ػألكندكاتل ػيل لظػـلااػدكؿللت ؤت رافقدلكفل لاارضـل فل
 لا تركنّ ػأل ن زف تلأسػ  ءلاا كاقػدلاإلتسك ألل يل ل ؿلل لؼلااكفيل فتل نيل  زااتللأن ي لإ  لل ا تركنّ ألاا كاقدلاإل

دةػ ؿلفبرل ر زلااكا بػكلبشػ ؿلأ بػرلا تركنّ أل ن زف تلأس  ءلاا كاقدلاإللتسك ألنشرلكس يؿل فلا ىت  ـلبد ل  لبُل  لكاَّ
للااتدر بّ ػػػأللكاا نػػػ ىالااتدر سػػػّ أل.ل  ػػػ لنلتقػػػداا ن زفػػػ تلإاػػػ لاابػػػرا اللااكسػػػ يؿلاإلا تركنّ ػػػأللافػػػؿّل فػػػددلااق ػػػ   لقّلػػػأللأف 

 ن زفػ تلااتلػ رةلاإلا تركنّ ػأللااةبرةل يل ل ؿلقّلأللكلل تدّؿلفل ل لؼلااكفيل صل فلدكؿلفربّ ألاا ر كفألل فلأشة
لاإلا تركنّ أللبش ؿلة ّص.بش ؿلف ـ لك ن زف تلأس  ءلاا كاقدل

 اإلنترنتبالمركز عمى شبكة  . إطالق موقع خاّص 3

لإط ؽل كقدلة ّصل أطػراؼللةد سػ فلكذاػؾل ػفلألػؿل اإلنترنػتفل لشب ألللتف  ـلكااكس طألب ر زلااكا بكلاللتـ 
 ػيلاا كقػدلكللكسػ يؿلفػّؿلاا ن زفػ ت.لفػف يلاا ر ز لك لر أللآةػرلااتطػّكراتللاانزاعلفل ل ت بلألل ّؿل  لىكلُ ستلدّل

لنشرللااة ّصل لبيػ  للة ّ أل ّؿل  ل تلّلؽل فلأ كرلب ر زلااكا بكل تـّ نشػرلاا تػبل ػذاؾلكلب ا ر زلكأنشطتولااتػيل قػـك
لااتك  فّ أل.لا تركنّ ألاإل

كنشػرلااقػراراتلااني يّ ػأللاا ػ درةلل    لاا لرك أللأ  ـل ر زلااكا بػك إف  يّ  تلتتلّلؽلب اقنشرلب إل   أللإا ل
كبفسػػبلااػػدكؿلااتػػيل تبػػدلايػػ لبفسػػبلارفػػكاـللىػػذهلااق ػػ   اا ر ػػزلل ػػن ؼقػػدلكلل. ػػيلل  ػػدلااق ػػ   لفلاا ر ػػزفػػ

ل ػػنملأرق  ػػ  ػػ لل رلأةػػرللفد ػػدة.كك قػػ نلا لػػ  أطػػراؼلاانػػزاع ل ـ  تسػػي ؿلف لّ ػػألل ػػّؿلذاػػؾلبيػػدؼلل الق ػػ   ل نلتسلسػػلّ ألتػػ
ـ لإ ػدارلقػرارل   ػػؿل  يػ  ب إل ػ  أللإاػ لتػك  رلةد ػأللبفػثل تطػّكرةلتتػػ ملل (304)اابفػثل ػيلااق ػ   لااسػ بقأللااتػيلتػ

لإ   نّ أللاابفثلب فلااق    لدكفلفن ء.

لمنازعات باستخدام عّدة لغاتف  الالفصل . 4

لكك قػػ نلإلف ػػ يّ  ت ل(305)ااكا بػػكلةد ػػأللااف ػػؿل ػػيلاانػػزاعلاا لػػركضلأ   ػػولبلشػػر فلاغػػألل ةتلفػػأل ر ػػزلقػػّدـل ُل
لااف ؿل  ي لب الغأللا ن ل زّ أل لف ُثلبلػغلفػددلااق ػ   لااتػيل ر ز لأضلبلىذهلااق    لتـ  ـ لإ ػدارلقػرارللااكا بكل إف  تػ

                                                           
ل نشكرةلفل لاارابطلاات اي:للكس طألتف  ـلكااكاا لرك أللأ  ـل ر زلااكا بكلاللا تركنّ أل.لل  دلااق    لاا تلّلقأللب س  ءلاا كاقدلاإل(304)

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/casesx/index.html> (last visited in: 2Aug 2013. 06:05am)./**** 
ػػ ل   ػػ ل تللّػػؽلبتسػػك أللاا ن زفػػ تلااتػػيل(305) لتة ػػ صلاالغػػ تلىػػكل قػػطلفنػػدلفػػّؿلاانػػزاعلب كلػػبلااس  سػػأللاا كّفػػدة لأ    ّتفػػؽل.لك ػػفلاالػػد رلب اػػذ رلبػػ ف 

لاغػأللاإللػراءاتلىػيلاالغػأللااتػيل ّتفػ**** ؽلفل يػ لارطراؼلفل لتسػك تي لب كلػبل يفػأللااتف ػ ـلأكلااكسػ طأللاا ك ػكفألل ػفلق باػؿل ر ػزلااكا بػك ل ػإف 
لأطراؼلاانزاع.****
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لتقر بػ نلللػ دؿ ُلل ػ ل لأمّلق ػّ ألل(24000)لأ ثػرل ػفل2013فػ ـللتشػر فلاركؿني  ػأللشػيرللفّت ن ل زّ ألل  ي لب الغأللاإل
ل.(306)اا لرك أللأ  ـل ر زلااكا بكلا تركنّ ألاا كاقدلاإل%ل فلفددلااق    لاا تلّلقأللب س  ءل88نسبألل

ل
 (2113 تشرين األولنهاية شهر  - 1999) إلى المغات األخرى نكميزّيةنسبة القضايا بالمغة اإل ( 5الشكل)

 ن زفػ تلأسػ  ءلق ػ   لإلػراءاتلااف ػؿل ػيل ػيللي سػتةد الـّلغػ تلااتػيلتػاالّلل ل كّ ػمطلب ػ نيك    ل ليل ةّطػ
ل.(307)أ  ـل ر زلااكا بكلرك ألل االا تركنّ ألاا كاقدلاإل

 

 (2113 تشرين األولنهاية شهر  -1999) غةالقضايا بحسب المّ  أعداد( 6)الشكل
                                                           

لااف ؿلبي لفل لاارابطللاات اي:(306) ل.لرالدلإف  يّ  تلااكا بكلفكؿلاالغ تلااتيلتـ 
http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/languages.jsp> (last visited: 27 Aug 2013) ***< 

ل.لاا رلدلااس بؽ.((307

88% 

12% 

 اللغة االنكليزّية

 اللغات األخرى

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

 اإلنكليزّية

 اإلسبانّية

 الفرنسّية

 األلمانّية

 الهولندّية

 الكورّية

 الصينّية

 البرتغالّية

 التركّية

 اإليطالّية

 اليابانّية

 الرومانّية

 الروسّية

 السويدّية

 الدنماركّية

 التشيكوسلوفاكّية

 العبرّية

 السلوفاكّية

 البولندّية

 النروجّية

http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/languages.jsp%3e%20(last%20visited:%2027%20Aug%202013)
http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/languages.jsp%3e%20(last%20visited:%2027%20Aug%202013)
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 الغأللاالربّ أل ل رب  ل  فل فلأسب بلقّلأللااق    لاا ر كفألل ػفلق باػؿلؿلبف االتك  رلأن ول فلار  ؿلاكلتـ لكنرلل
للتػ   فلةػد  تلالف ػؿل ػيلاانػزاعللىكلفدـل  تن زف فل فلدكؿلفربّ أل ااكا بػكلل ر ػزب الغػأللاالربّ ػأل لكبػ ارضـل ػفلأف 

لأن ي لض رل    أل.ل ب الغأللاالربّ أللفل ل كقلولاارس يلبلضلااةد  تل ت م لللإ  

 لتسهيل عمل الوسطاء والمحّكمين تقديم خدماتثانيًا  

ل ر ػػػزلااكا بػػػكلبإفػػػدادلق ي ػػػأل لػػػكفلب  سػػػتق ؿلةبػػػرةلك ت تّل فػػػ ءةلكل ػػػفلاػػػد يـل ل  ػػػفلااكسػػػط ءلكاا فّ  ػػػ فل قػػػـك
ف لّ ػػأللااف ػػؿل ػػيلسػػبؽلرلػػكرىـ لكتػػ   فل ػػ لتفت لػػولتيـلفػػفلطر ػػؽلتفد ػػدل ُلكااف ػػ د لك ل ػػؿلفلػػ لتسػػي ؿل يّ ػػ

ل ك ل ػػؿل ر ػػزلااكا بػػكلفلػػ لتػػ   فلاا   تػػبلكااتسػػي  تلاتػػ   فلالت ػػ علأطػػراؼلاانػػزاعل ػػدلى يػػأللااتف ػػ ـل.اانػػزاع
فدادلق ي ألل ُل لسبؽ.اا فّ   فلكااكسط ء لكتفد دلألكرىـلبش ؿل ُلأس  ءلقألل فلسبالكاَّ

لتأمين المكاتب والتسهيالت. 1

تػ   فلاا   تػبلكااتسػي  تلاا ز ػأللاتػ   فلالت ػ علأطػراؼلفلػ للالتف ػ ـلكااكسػ طأللااكا بػك ر ػزلل ل ػؿف ُثل
قنػ فيـلبفػّؿلاانػزاعل ػفلةػ ؿلقكافػدلإلنػ ءنلفلػ لطلػبلارطػراؼ لكذاػؾلاان ظرةل يلاانزاع لب دلى يأللااتف  ـللاانزاع

لػػراءاتاا ر ػػز لك ػػفلألػػؿلف ل ػػيللن ػػؼ لقػػدلللسػػ تلكاَّ    تػػبلااف ػػُثل تكالػػدلااق فػػ تلبيػػدؼلتسػػك أللاانػػزاع للتػػتـّ
 ل ػيلتػ   فلك ػكؿلاا فّ  ػ فلكااكسػط ءلإاػ ل  ػ فلا لت ػ عفلػ للر ػز ل ػؿلاا كلل.(308) تةّ  أللايػذالااغػرضاا

لة رجل للن ؼ.ف ؿل  نتلاإللراءاتلستتـّ

 مين والوسطاءوضع قائمة المحكّ . 2

ل ر ػػػػػزلااكا بػػػػػكلبك ػػػػػدلق ي ػػػػػأل لػػػػػكفلب اف ػػػػػ دل ت تّللفااػػػػػذ  ػػػػػفلذكملااةبػػػػػرةلكللسػػػػػ  ءلارشػػػػػة صرللػػػػػ ىزةل قػػػػػـك
لطأل سػبكللا تركنّ ػأل فل ػيل لػ ؿلفػّؿل ن زفػ تلااتلػ رةلاإلّ ػةت ػ فلككسػط ءل ىػذهلااق ي ػألل ف ّللكا ستق اّ أل لكت ػـّل

ل.(309)نّ ألكااتقلنّ أل تةّ   فلب دّؽلااتف   ؿل يلاالكانبلااق نكلأشة صلااكس يؿلاابد لأللبش ؿلف ـ لب إل   أللإا ل

ل.(309)نّ ألكااتق
ل ػػػػيدكاػػػػألللأ ثػػػػرل ػػػػفلسػػػػبل فلتلػػػػكدللنسػػػػّ تيـلإاػػػػ ل شػػػػةصكة سػػػػ يأللفلااق ي ػػػػألل ػػػػفلأ ثػػػػرل ػػػػفلأاػػػػؼل ػػػػكّلتكت
ل ر ػػػػزدكاّ ػػػأللالنزافػػػ تلااتػػػيل نظػػػرلبيػػػ ل لبف ػػػُثل تن سػػػبلااتػػػكّزعلاالغرا ػػػيل نت ػػػ ءاتيـل ػػػدلااطب لػػػأللاا(310)االػػػ اـ

                                                           
ب إل ػ  أللإاػ لأسػ  ءلل ر ػزلااكا بػكلالتف ػ ـلكااكسػ طألل الكا بػكلاال ّ ػأللاال لّ ػأللالت  فػ تلااف رّ ػأل لال ل ّ ػأللاال ا ّ أللاا نّظ أل.لرالدلبيذالاا لن  ل(308)

ل.2 لص2012ل(لتشر فلاركؿ9-1)اافقكؿ لاادكرةلااف د أللكارربلكفل)اادكرةلا ستثن يّ أللااف د أللكاالشركف(للن ؼ ل فل****
 .104ّ أل ل رلدلس بؽ لصااّدكالااّتل رةلق نكفبيذالاا لن  لد.لف رل  رس لل.لرالد(309)
.ل نشػػػػػػػػػػػػػػكرلفلػػػػػػػػػػػػػػ لااػػػػػػػػػػػػػػرابطلااتػػػػػػػػػػػػػػ اي:ل17 ػػػػػػػػػػػػػػأللاال ا ّ ػػػػػػػػػػػػػػأللال ل ّ ػػػػػػػػػػػػػػأللااف رّ ػػػػػػػػػػػػػػأل لدا ػػػػػػػػػػػػػػؿلإاػػػػػػػػػػػػػػ لةػػػػػػػػػػػػػػد  تلااكا بػػػػػػػػػػػػػػك لص لاا نظّل.لرالػػػػػػػػػػػػػػد(310)

<http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/ar/general/1020/wipo_pub_1020.pdf> (last visited in: 

11Aug 2013  5:14am)ل

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/ar/general/1020/wipo_pub_1020.pdf%3e%20(last%20visited%20in:%2011Aug%202013%20%205:14am)
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/ar/general/1020/wipo_pub_1020.pdf%3e%20(last%20visited%20in:%2011Aug%202013%20%205:14am)
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ل لظ كلل.(311)ااكا بك  ل تلّلػؽل ػ  ل ض  بلاا ف ءاتلاال ا ألل ػيلااػدكؿلاالربّ ػألبلببس فلاادكؿلارلنبّ أل ليـلن فظلأف 
للل.ا تركنّ ألق    لأس  ءلاا كاقدلاإلب  ل  ي لل ا تركنّ ألب ن زف تلااتل رةلاإل

 لفػػفلطر ػػؽل ػيلااػػدكؿلاالربّ ػأللا تركنّ ػػأل لػػ ؿل ن زفػػ تلااتلػ رةلاإللػػبلاال ػؿلفلػػ لر ػدلاا فػػ ءاتل ػيل لاػذاؾ
تسػػػك أللاا ن زفػػػ تلاللػػػكءلإاػػػ لاا را ػػػزلاا لت ػػػدةلا لكااتشػػػل دلفلػػػ لاا تركنّ ػػػألنشػػػرلثق  ػػػأللااف ػػػؿلفبػػػرلااكسػػػ يؿلاإل

 ػيل ةتلػؼل ػ فلكااكسػط ءلاا ف ّلتكز ػدلك    ل ليلرسـلتك  فيل كّ ملنسبلل.ا تركنّ ألاا تلّلقأللب س  ءلاا كاقدلاإل
ل.(312)دكؿاا

ل
 مين والوسطاءع الجغراف  لممحكّ التوزّ ( 7)الشكل

 . تحديد أجور المحّكمين والوسطاء 3

دةلبفسػبل ػ لإذال ر زلااكا بكلارلكرلااة ّ أللب ا فّ   فلكااكسط ءلبش ؿلُ سبؽ لكت ػكفلارلػكرلُ لت ػلفّدد ُل
لاانظرل ل  ػ ل ل ػؿلاا ر ػزلفلػ لإدارة ل  ّكنألل فلث ثألل فّ  ػ فلأكلى يألل ـلكافدااق ّ ألل فلق باؿل ف  ل يل  فلس تـّ

لاالكانبلاا  اّ أللإللراءاتلااف ؿل يلاانزاعلاا لركضلأ   و.

                                                           
)ااقسػػـلااثػػ ني( ل للّػػألللا تركنػػي ػػيلف قتيػػ لبػػ النكافلاإللاإلنترنػػت ـ لف   ػػأللاال  ػػ تلااتل رّ ػػأللفبػػرلضّنػػل ف ػػدل.لرالػػدلبيػػذالاا لنػػ  لد.لشػػر ؼ(311)
للل.377اافقكؽ ل رلدلس بؽ لص****
ل لإف  يّ  تل ر زلااكا بكل يل كقدلااكا بكلاارس ي ل رلدلس بؽ.رالدل(312)

حدة الواليات المتّ 
 االمريكّية

19% 
 فرنسا
5% 

 المملكة المتحدة
11% 

 تركيا
1% 

 السويد
 الصين 2%

1% 

 األرجنتين
1% 

 الهند
2% 

 كوريا
2% 

 المكسيك
2% 

 البرازيل
2% 

 سنغافورة
 نيوزيلندا 2%

2% 

 اسبانيا
2% 

 ألمانيا
3% 

 هولندا
3% 

 كندا
4% 

 إيطاليا
4% 

 استراليا
8% 

 سويسرا
6% 

 أخرى
16% 
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 الفرع الثان 

 (WIPO) وايبوالنزاعات الت  ي قد مها مركز ال تسوية وسائل

قػدل لكلاا ت فػألل ػيلاا ر ػزلاابد لػألااللػكءلإاػ لااكسػ يؿلةد  تل يلإ   نّ ػألللتف  ـلكااكس طألاللكا بكاا ر زل قّدـل
ك ةتلػػؼلل.اإلنترنػػتفبػػرلشػػب ألل ػػفلة اػػولاا ن زفػػ تلاتسػك ألللاا ز ػػأللاإللػػراءاتقكافػػدلتةػػّصلفػػألل ػػفل ل كلك ػدل

لل بػػأللفل ػػواا ترتّللنّ ػػأل ػػيلاانتػػ يالااق نكل ػػذاؾلكلل اا زا ػػ لااتػػيل  نفيػػ ااة ػػ يصلكلل ػػّؿلإلػػراءلفػػفلض ػػرهل ػػي ف ػػُثل قػػـك
لااتف  ـلكااكس طأللاإلا تركنّ أل.كس لتيللؽفّؿلاا ن زف تلففلطر لتبتقد ـلةد  لكا بكاا ر زل

 لكترون   التحكيم اإل أوالً 

دلأكلى يػأللتف ػ ـ لك  ػدرلارطػراؼلإاػ لُ ف  ػـلكافػلاتّفػ ؽااتف  ـلىكلإلراءل ة دلاانػزاعل ػفلة اػولبفسػبل
لاألطراؼ ك ػتـل لك ل ستط دلأفدلارطراؼلا نسػف بل ػفلإلػراءلااتف ػ ـل ػ داـلقػدلاةتػ رهل ػيلاابدا ػأل ل(313)قرارلُ لـز

ػ ل تقل دّ ػأللتكا سػلإا تركنّ ػأل يؿلسب ستةداـلكللااتف  ـل فلة ؿل ر زلااكا بك ػؿأكل لف دّ ػ نللك  ػكفلإ    ػتـّلتق ػ رلللل 
ل.ل دماالا تركنياإلتولبسرفأللأ برل فلااتف  ـلةذلإلراءاتُتّلاا يؿل  و لكل

ل عاديال التحكيم .1

إلػراءاتل ر ػزلااكا بػكللقػدلنّظػـكلل (314)بسيكاألل يلاإللػراءاتلكسػرفألل ػيلاابػت (Arbitration) ااتف  ـلسـ تّلكل
ل.(315)(Wipo Arbitration rules)لقكافدلة ّ أللب اتف  ـااتف  ـل فلة ؿل يفألل

يلااطلػبل ػفلق باػؿلاا ر ػزلىػكلكُ لتبرلز ػفلتلّقػ ل(316)إا ل ر زلااكا بكلبتقد ـلطلبإلراءاتلااتف  ـلبدألتف ُثل
 ػفلتػ ر خلتشػ  ؿلالنػأللل نل ك ػث ثػ فلد ف ءلة ؿلا ك لبلفل لااُ د فيلتقد ـلب  فلل.(317)ز فلبدءلإلراءاتلااتف  ـ

لب ارّدلفلػ  لكفل لاا(318)ااتف  ـ فكللإا ػول ػفلك ػكؿلإةطػ رلب اػدّلل نل ك ػث ثػ فلا د فػ ءلةػ ؿللُ د ف لفل ولأفل قـك
ل.(319) فلق باؿل ر زلااكا بك

                                                           
 ل1ط  ػػر لاالػػ  لي لا سػػ ندرّ أل للي لدارلااف ػػرااػػّدكا لػػكضلفبػػدلااتػػكاب لااُ سػػتفدثل ػػيلااتف ػػ ـلااتلػػ رمل  لاا ستشػػ رلنػػ.لرالػػدلبيػػذالاا ل(313)

ل.30صل 2003لي لااتف  ـ ل ؤّسسأللاانكرم اا ف  يلة ادلفز تلاا  ا .لكرالدلأ   ن ل182 لص1997****
ل.لل17ص رلدلس بؽ ل ل"ا تركنياتف  ـلاإل"ال.لاا  سلن   ؼ لاالقكدلااّدكاّ أل.لرالدلبيذالاا لن  لد(314)
ّ ػػألل"ااتف ػػ ـلااّدكا.لكرالػػدلأ  ػػ ن لد.لاا ػػ سلن  ػػ ؼ لاالقػػكدل103سػػ بؽ لصل ل رلػػدألّ ػػااّدكالااّتلػػ رة.لرالػػدلبيػػذالاا لنػػ  لد لف ػػرل ػػ رس لفقػػكدل(315)
 ػػػيلف قتيػػػ لبػػػ النكافللاإلنترنػػػتف   ػػػأللاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػأللفبػػػرل ـ ل.لكرالػػػدلأ  ػػػ ن لد.لشػػػر ؼل ف ػػػدلضّنػػػ13" ل رلػػػدلسػػػ بؽ لصا تركنػػػياإل****
ل.378 ل لّلأللاافقكؽ ل رلدلس بؽ لص)ااقسـلااث ني(لاإلا تركني****

ب إل ػ  أللإاػ لنسػةألل ػفلاّتفػ ؽل نل فّ  نلففلاانزاع ل ش ؿلأسػ  ءلارطػراؼلكفنػ ك نيـلكأسػ  ءل  ثلػ يـ ل لبلأفل ت ّ فلطلبلااتف  ـل لة ّل.ل(316)
لااتف  ـ لكطلب تلاا ّدفيلكأّ أللتففظ تلقدلت كفلال د فيلفكؿلتفد دلى يأللااتف  ـ.ل////*/

(317)
. See, Article 7, Wipo Arbitration Rules, 2002. 

(318)
. See, Article 42/a ,Wipo Arbitration Rules, 2002. 

(319)
. See, Article 11, Wipo Arbitration Rules, 2002. 
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لتبػػ دؿلاا سػػتنداتلكااكثػػ يؽلكاردّاػػأللفبػػرلكسػػ يؿلا تّل .لا تركنػػي ػػ ؿلاافد ثػػأل لكض ابػػ نلفػػفلطر ػػؽلاابر ػػدلاإل ػػتـّ
ك ػيلفػ ؿلطلػبلأفػدلارطػراؼلذاػؾ لأفلُتفػّددلللسػألل لت ػدل  يػ لارطػراؼلل–لك ق نلاتقػد رى ل-   فلاي يأللااتف  ـلكل

للةبراءلأكلال كاليأللااشفكّ ألإا لااشيكدلأكلاا  ست  عل  فلألؿلتقد ـلاردّاألل لااللسػألل ػإف  ذالاػـلتػتـّ بػ فلارطػراؼ لكاَّ
لف ني لفل لأس سلاردّاأللكااكث يؽلاا قّد أللاي يأللااتف  ـل فلق باؿلارطراؼ ف ل أللااتف  ـلتتـّ
للل.(320)

فػؽلارطػراؼلإاػ لرن ػولفنػد  ل تّل لااق ػكلل يلف األلاا ركرةلبلفدـلااللكءلإا لىذهلااللس تلإ  لأّنول لكنرلل
كتػك  رلل فلسػرفأللىػذهلااكسػ يؿ  ػكفلاايػدؼلارس سػيلىػكلا سػتف دةل ػل افػّؿلاانػزاعلا تركنّ ألااللكءلإا لااكس يؿلاإل

لذاػػؾلفبػػرلك ػػفلاا   ػػفل ػػفلألػػؿلفػػّؿلاا شػػ  تلااتػػيلتتطّلػػلليػػدلكت ػػ ا ؼلا نتقػػ ؿ.اا بلكلػػكدلارطػػراؼلأفل ػػتـّ
لةلفل لااشب أل.   تلااف د كل ب شرلاتّل

لارطػػراؼلأةػػذكال ر ػػتيـلبػػإد ءل ػػ لاػػد يـل دكفلاإلةػػ ؿللب ا سػػ كاةلبػػ فل لكبلػػدلأفلتقتنػػدلالنػػأللااتف ػػ ـلبػػ ف 
ضػػ ؽلبػػ بلاا را لػػأل(321)ارطػػراؼ لتتلػػ كزل ػػّدةلاإللػػراءاتل  ل لفلػػ لأ(322) ل سػػكؼلُتللػػفلف نيػػ لإنيػػ ءلاإللػػراءاتلكاَّ
بملااف ػػـلني يّ ػػ نلك لز ػػُ لك  ػػل  ر خلإنيػػ ءلاا را لػػألأشػػيرل ػػفلتػػلث ثػػألت ػػدرلااللنػػأللف ي ػػ لةػػ ؿلكلل.أشػػيرلتسػػلأل

لااتبل غلف دًةلففلطر ؽلاابر دلاإلل األطراؼ ل.ا تركني فلت ر خلتبل غلااقرارلال ر زلكارطراؼ لك تـّ

   . التحكيم الم عج ل2

ل  ولفدكثل (Expedited Arbitration) ااتف  ـلااُ لل ؿ تلد  تللكىرّ أللفلػ لنظػ ـلىكلفب رةلففلإلراءل تـّ
 لكذاػؾل ػفلةػ ؿل(323)ااتف  ـلااس بؽ لتيدؼلإا ل   فل دكرلف ـلااتف  ـل ػيلإطػ رلز نػيلأق ػرلكبت لفػأللأقػؿ

 يفػأللة ّ ػأللبتنظػ ـل  فّ ػأللل2002 ر ػزلااكا بػكل ػيلفػ ـللك ػدتق  رلاا يؿل يل ةتلػؼلإلػراءاتلااتف ػ ـ.لكقػدل
لWipo Expedited Arbitration rules). )لس رلإلراءاتلااتف  ـلااُ لّلؿ

لااتف ػػ ـ ل(324)طألل فّ ػػـلكافػػدل قػػطل ت تّػػدلب اف ػػ دلكا سػػتق ؿ سػػفبػػرلإلػػراءاتلااتف ػػ ـلاا لّلػػؿلبكلل ػػتـّ  لك قػػـك
أشػيرل ػفلتػ ر خلبػدءللث ثػألب ةت  رل ةتلؼل رافؿلإلراءاتلااتف  ـ لبف ُثل لػبلأفلُ للػفلإنيػ ءلاا را لػأللةػ ؿل

لااف ؿلة ؿلشيرلبلدلإني ءلاا را لػأللبػد نل ػفلث ثػأللأشػير لأشيرلتسلألبد نل فللاإللراءات كأفل تـّ
.لك ي ػ ل(325)ل

لااتل  ػػػؿل ػػػدلارطػػػراؼلفلػػػ لقػػػدـلل   نػػتلىنػػػ ؾلسػػػرفألل ػػػيلاإللػػػراءات   لػػػبلفلػػػ لاا ف  ػػػأللأفلتت ّ ػػدل ػػػفلأفل ػػػتـّ
                                                           

 .1025ااتل رّ ألل"دراسألل ق رنأل" ل رلدلس بؽ لصلألرانبك لااتنظ ـلااق نكنيلالل  بلضّس ف.لرالد لد.لفدن فل(320)
(321). See, Article 38/b, Wipo Arbitration Rules, 2002. 

 Article.لكانظػرلا  ػ نل1026ااتل رّ ألل"دراسأللُ ق رنأل ل رلدلس بؽ لصلألرانبك لااتنظ ـلااق نكنيلالل  بلضّس فد.لفدن فلل.لرالدلبيذالاا لن  ((322

57/a, Wipo Arbitration Rules, 2002.****ل
برانبػػك لااتنظػػ ـلااقػػ نكنيللضّسػػ ف.لكرالػػدلأ  ػػ ن لد.لفػػدن فل103ّ ػػأل ل رلػػدلسػػ بؽ لصااّدكالااّتلػػ رة.لرالػػدلبيػػذالاا لنػػ  لد.لف ػػرل ػػ رس لقػػ نكفل(323)
لاإلنترنػػتلفبػػرلااتل رّ ػػأللاال  ػػ تلف   ػػألالػػدلأ  ػػ ن لد.لشػػر ؼل ف ػػدلضّنػػ ـ ل.لكرل1019ااتل رّ ػػألل"دراسػػألل ق رنػػأل" ل رلػػدلسػػ بؽ لصلألالل  ػػ****

ل.لل378صلس بؽ ل رلدلاافقكؽ ل لّلألل (ااث نيلااقسـ)لا تركنياإللب النكافلف قتي ل ي****
(324)

. See, Article 14, Wipo Expedited Arbitration rules. 
ل.(لاا تلّلقأللب افركؽلب فلااتف  ـلاال دملكاا لّلؿل يل ر زلااكا بك4.لرالدلاا لفؽلرقـل)((325
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 ػيلفػ ؿللنّ ػألااز  لػكزلت د ػدلاا ػدّةلكل.ل(326) ػفلارطػراؼل ػرصلف داػأللالػرضلاّدف يػولاا س كاة لكأفل تـّلإفط ءل ػؿّل
ل.لل(327)فل ل كا قأللااطر  فلأكلبن ءنلل تطّلبلار رلذاؾ

لنػػرللكل انل ب ػػرللانلااتػػيلتتطّلػػبلليػػدل ل   ػػفلأفل  ػػكفلن لفػػ نل ػػيلاا ن زفػػ تلاا لّقػػدةلىػػذالاانػػكعل ػػفلااتف ػػ ـأف 
ل لػدّلبػؿللااف ػؿلبيػ .لأللكااللػكءلإاػ لااةبػراتلاافنّ ػأل لأكلااتػيلتفتػ جلإاػ لللسػ تل طّكاػأللإل   نّ ػألكتقد ـلأدّاألل فّ ػل

ااتػػيل لتُبػػّررلق  ػػأللاانػػزاعلاات ػػ ا ؼلاا رتبطػػأللبػػإلراءاتلااتق  ػػيلأكلااتف ػػ ـلل اابسػػ طألل تافػػ  تلاانزافػػل  ي ػػ نل
ل لتفت ؿلاات ل ؿ.ل يلأ كرل لّ نألااف ؿلا لإف ن  ل  كفلارطراؼلبف لألللكتظيرلأى ّ تولأ   نلاال دم ل

 لكترونّية  الوساطة اإل ثانياً 

سػ ط"ل"ااكللدف شػةصل ف  ػدلُ ػل  يػ لافّؿلاانزاع ل تػكا  لب فلارطراؼلياتّف قأن ي لأسلكبلفل للر ؼلااكس طأللتُل
ااكس طأللففلطر ؽل ر زلااكا بػكلتػتـّلفػفلطر ػؽل.لكل(328) ل ي  الرضعل ُللؿلإا لفؿ لكل كل س فدةلأطراؼلاانزاعل يلاا

ػ لأفلت ػػكفكسػ يؿلإا تركنّ ػػأللفبػرلشػػب أللاإلنترنػت لكل أن ػول ػػيلفػػ ؿللأكلأفلت ػػكفلكسػ طأللتف   ّ ػػأل لأمّللف دّ ػأل لىػػيلإ  
لااتف  ـل يلااق ّ أل. ل شؿلااكس طألل يلفسـلاانزاع ل تـّ

 البسيطة  . الوساطة1

كس لأللى ّ ػأللتسػ فدلفلػ لاةت ػ رلااكقػتل ػفلن ف ػأل لكتسػ فدلفلػ لتػك  رلاا ػ ؿلل(Mediation)لااكس طألتلّدل
ل ل(329)كااليػػػػدل ػػػػفلن ف ػػػػأللأةػػػػرل تسػػػػي ؿلاا ن قشػػػػ تلكاا ف ك ػػػػ تلبػػػػ فلأطػػػػراؼل يّ ػػػػأللااكسػػػػ طلب ػػػػفلة ايػػػػ ل قػػػػـك

لأاّ ػأللإلػراءاتل  ػ ل فػّددلارطػراؼلب نفسػيـفػّؿلاانػزاعلب نفسػيـ.ل سػ ىـل ػيلت  ػ فلارطػراؼل ػفل لبف ػُثل(330)اانزاع
إ ػدارلأّملل لكتقت رل يّ أللااكس طلفل لااتقر بلب نيـلكتقد ـلاا شكرة لدكفلأفل  ػكفلاػولاافػّؽل ػي(331)اانزاعلفؿّل

لاألطراؼ. لقرارل لـز

                                                           
(326)

 . See, Article 32/b, Article 51/a, Wipo Expedited Arbitration rules. 
(327)

. See, Article 32/c, Wipo Expedited Arbitration rules. 
رن يػ لإذالنلفػتلتسػ مل ػيلاسػتين ؼلاال قػ تلااتل رّ ػأللبػ فلارطػراؼلكتطك رىػ .لرالػد لد.لف ػرلل .لُتلّدلااكس طأللأسلكبل ل  ؿل يلفّؿلاانزافػ ت(328)
فػكؿلااكسػ طأل لاال يكرّ ػأللاالربّ ػأللااسػكرّ أللكزارةلا قت ػ دللنّ ػأل.لكرالػدلأ  ػ ن لاانػدكةلااكط104سػ بؽ لصلّ ػأل ل رلػدااّدكالااّتل رةق نكفل  رس ل****
.لكرالػػػدلأ  ػػػ ن لفػػػ ءلآب ر ػػػ ف ل8 لص2010 لفػػػ ـل(35)   ػػأللاا ل ّ ػػػأل لفػػػدد ل د رّ ػػػأللف   ػػػأللاا ل ّ ػػػأللااتل رّ ػػػأللكاا ػػػن فّ أل للر ػػػدةلفااّتلػػ رةكل****
ل.64 لص2008 ل1طلابن ف ل–ب ركتلقكقّ أل لاانزاف تلااتل رّ ألل"دراسألل ق رنأل" ل نشكراتلاافلبيلاافااكس يؿلاابد لأللافّؿل****

 ل3ابنػػػ ف لطل–ي لاا تػػػ بلااثػػػ ني ل نشػػػكراتلاافلبػػػيلاافقكقّ ػػػأل لب ػػػركتلااػػػّدكا.لرالػػػدلبيػػػذالاا لنػػػ  لد.لفبػػػدلااف  ػػػدلارفػػػدب ل كسػػػكفأللااتف ػػػ ـل(329)
ل.745صل 2008****

ألل ػػدلارطػػراؼ لكاايػػدؼل ػػفلىػػذهلا ّت ػػ  تلىػػكلك ػػدللػػدكؿلز نػػيلاّ ػػكّل ؿلق   ػػولبسلسػػألل ػػفلا ت ػػ  تلارااكسػػ طل ػػفلةػػ.لف ػػُثل بػػدألف ػػؿل(330)
لبتفد ػدلااقكافػدلارس سػّ أللااتػيل لػبلاتّب فيػ لأثنػ ءلااكسػ طأل لال لّ أللااكس طأللكااةطكاتلاا فقأللااتيلستتـّل  ي  ل**** اا ن قشػ تللكتػتـّل  اكسػ طل قػـك
د.لفػػدن فلضّسػػ فلبرانبػػك لااتنظػػ ـلااقػػ نكنيلالل  ػػأللااتل رّ ػػألل"دراسػػألل.لرالػػد ل ػػيلفػػ ؿلف ػػكرلارطػػراؼلإاػػ لاا ر ػػز تؼلأكلشة ػػّ  نلفبػػرلاايػػ****
ل.1023 ق رنأل" ل رلدلس بؽ لص****

ل:كرالدلأ   نلل.1019صل ل رلدلس بؽ "دراسألل ق رنأل"لااتل رّ أللألرانبك لااتنظ ـلااق نكنيلالل  بلضّس ف لد.لفدن فل.لرالدلبيذالاا لن (331)
 .Article 9, Wipo Mediation Rules, 2002ل
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ل(Wipo Mediation Rules) كسػ طأللاللااكا بػكلكقػدلنّظػـل ر ػزلااكا بػكلإلػراءاتلااكسػ طأل ل ػفلةػ ؿلقكافػد
 ػفلق باػؿلااطػرؼلااػذمل لااكا بػكل ر ػزلإاػ لإا تركنػي لف ػُثلتبػدألااكسػ طأللبتقػد ـلطلػبل2002 ػيلفػ ـلك لي تيلاا

ل.(333)إلراءاتلااكس طأللىكلت ر خلتقد ـلااطلبءل لك  كفلت ر خلبد(332)كس طأللبفّؿلاانزاعلففلطر ؽلاا رضبل

اةت ػػ رلااكسػػط ءلااػػذ فل يّ ػػأللل–لبلػػدلااتشػػ كرل ػػدلأطػػراؼلاانػػزاعل-ك تػػكّا ل ر ػػزلااكا بػػكلالتف ػػ ـلكااكسػػ طألل
ل ـّلفػددل ػفلل ةلسػ بق نللػد لض ابػ نل ػفلق ي ػألل ُللاةت ػ رىـس تكّاكفلاانظرل يلنػزافيـ لك ػتـّ ااُ لت ػد فلاػدللارشػة صلت ػ

ل.لل(334) لّ فلس بق نللفؽلارطراؼلفل لاةت  رلكس طاـل تّلل  ل  ر زلااكا بك

 ػػيلشػػب ألللةبػػرةل ػػيلفػػّؿل ن زفػػ تلاا ل ّ ػػأللااف رّ ػػأللك  ػػكفلذال كا سػػتق اّ أللااف ػػ دب انزاىػػأللكللك ّت ػػؼلااكسػػ ط
فسػػفلسػػ رلاإللػػراءاتلزاىػػأللكلنفلػػ ل  ػػ ل شػػرؼلل ااتقر ػػبلبػػ فلارطػػراؼلاا تن زفػػأللك ل ػػؿلااكسػػ طلفلػػ  لاإلنترنػػت
لااكسػػ طلبيػػذهلاا يّ ػػأللفػػ دةنل ػػفلةػػ ؿلل ػػدلاا للك ػػ تلل.(335)ب ني ػػ لافػػضلاانػػزاعل ػػفلق باػػؿلارطػػراؼلااُ تّبلػػأل ك قػػـك
ااتػيلت  ػفلةلػؼلاا كاقػؼلل اانػزاعلأطراؼؼلفل ل   املاانزاع لكنق طلا ةت ؼلاا رتبطأللبو لكااتلر ل يللاا تلّلقأل

ل  ػ ل ل ػؿلفلػ لتق ػ ـتف كؿل فلة ايػ لإر ػ ءل  ػ املارطػراؼ لل ك دلة  راتلافّؿلاانزاعاا ّتةذةل    ل تلّلؽلب
ل.(336)فّؿلاانزاعل يل كءل   املارطراؼ لكرأملك كقؼلارطراؼل فلىذهلااة  راتت فأللاااة  راتلاا ُل

ا ن قشػأللاالكانػبلاا تلػّددةلل  ستط دلأطراؼلاانػزاعلااللػكءلإاػ لاستشػ رةلااةبػراءل أثن ءلس رلإلراءاتلااكس طألكل
 إن ػول ػتـّلت ػ  فلىػذهلااتسػك أللل الكس طأللكااة  راتلاا طركفأللاتسك أللاانػزاع لك ػيلفػ ؿلااك ػكؿلإاػ لتسػك أللاانػزاع

لتكق لول فلق باؿلارطراؼ لك لبلأفلتفّقؽلىذهلااتسك ألل   املارطراؼ. ل يلاتّف ؽل تـّ

لإلػراءلااكسػ طأللفبػرل ر ػز اػولأى ّ ػألل ب ػرةل ػفلاان ف ػأللاال لّ ػأل ل ػيلفػّؿل ن زفػ تلاان شػيألللااكا بػك لكنرللبػ ف 
لأن ول فلاا لبلااللكءلإا ي لافّؿل ن زف تلأسػ  ءلاا كاقػدلاإلا تركنّ ألففلاا ل   تلاإل ؿلا تركنّ ػأل.لإ   لُ سػل   لرف 

لاسػػـلاا كقػػد ل ػػذاؾلار ػػرل ػػإل ػػيلاا كقػػدلقػػدل ل كا ػػؽلفلػػ لااكسػػ طأللب نػػولكبػػ فل ػػ فبلاافػػؽّل لااكسػػ طل ل قػػـك ف 
لبتسي ؿلااتكا ؿلب فلارطراؼلالتك ؿلإا لفّؿ.ل ن   ل قطل قـك لبإ دارلف ـلُ لز ـ لكاَّ

 فلب دلكشراءلك ل   تلتتـّل فلةػ ؿلشػب ألللا تركنّ ألت  فلأى ّ أللىذالاإللراءل يلفقكدلااتل رةلاإللنرللأن وكل
لااللػكءلإاػ لل ف دهل ل تـّلك دلشرطل  ي اإلنترنت ل ر ػزلااكا بػكل ػيلفػ ؿلكقػكعلنزافػ تلُ تلل قػأللأفل تـّ ااكسػ طأللفبػرا
ك ؤةذلفل لااكسػ طأللب ن ػولض ابػ نل لتنتيػيلااكسػ طأللب اك ػكؿلإاػ لتسػك أل لك بقػ لأ ػ ـلارطػراؼلااللػكءلإاػ لل.ب القد

                                                           
(332)

. See, Article 3/a, Wipo Mediation Rules, 2002.  
(333)

. See, Article 4, Wipo Mediation Rules, 2002. 
(334(

. See, Article 6/a, Wipo Mediation Rules, 2002. 
ل.105ّ أل ل رلدلس بؽ لصااّدكالااّتل رةلق نكف.لرالدلبيذالاا لن  لد.لف رل  رس ل(335)
 .1024 ل رلدلس بؽ لصل"دراسألل ق رنأل"لااتل رّ أللألرانبك لااتنظ ـلااق نكنيلالل  بلضّس ف.لرالد لد.لفدن فل(336)
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 ػػيلفػػ ؿللااتف ػ ـلأكلااق ػػ ءلالف ػػؿل ػػيلاانػػزاع لايػػذال لتبػػرلااللػػكءلإاػػ لإلػػراءلااكسػػ طأللااتف   ّ ػػأللىػػكلأ  ػػؿل  ػػتـّل
لفدـلتسك أللاانزاعلففلطر ؽلااكس طأللا نتق ؿلتلق يّ  نلإا لفّؿلاانزاعلففلطر ؽلااتف  ـ.

لالوساطة التحكيمّية .2

 لفػفلطر ػؽلااكس طأللااتف   ّ أللأكلااكس طأللااتيل تبليػ لتف ػ ـتسك أللنزاف تيـلك ق نلإللراءلإا ل لل لارطراؼل
كُ ػػدف لفلػػ لإف اػػأللاانػػزاعلإاػػ لااتف ػػ ـل ػػيلفػػ ؿل شػػلتلااكسػػ طأل.للؽتّفػػ ااكسػػ طأل ل ػػدلا ل ػػفلةػػ ؿتسػػك أللاانػػزاعل

ل.لل(337)(Mid-Arbااشةصلااذمل ف ؿلب انزاعل يلىذهلااف األلبػلااكس طلاا فّ ـل)

س قك كفلب ّؿل  ل يلكسليـلالك ػكؿلإاػ لفػّؿلكّدملالنػزاعلفػفللأطراؼلاانزاعلأف للك ق دلب اكس طأللااتف   ّ أل
 ي ػ لإاػػ لل فػ ؿلاانػزاعلبنػ ءنلفلػػ لطلػبلأفػدلااطػر  فلأكل ل طر ػؽلااكسػ طأللأك ن لك ػيلفػ ؿلفػدـلااك ػػكؿلإاػ لفػؿّل

لأكلا تن فولففل ت بلػأللاا شػ ر ألل  يػ ل .لك ذاؾلار رل يلف ؿلفدـلاشتراؾلأفدلارطراؼل يلااكس طأل(338)ااتف  ـ
ل.(339)انظ ـلااكس طأللاا ل كؿلبول يل ر زلااكا بكل نلك قل انق  ءلاا ّدةلاا فّددةلاي لقبؿال

لاال دّ ػػألل ل تّفػػؽلارطػػراؼل ػػيلااللػػكءل لااكسػػ طأللاال دّ ػػأللتةتلػػؼلفػػفلااكسػػ طأللااتف   ّ ػػألل ػػيلأف  كب انت لػػألل ػػإف 
فل شػػلتل إن ػػول ػػفلألػػؿلفػػّؿلاانػػزاعل فتػػ ػػ لإاػػ لكسػػ لأللض ػػرلااكسػػ طأل لكفتّػػ لكاَّ  جلإاػػ لاتّفػػ ؽللد ػػدلبػػ فلارطػػراؼ لأ  

ل يلف ؿل شؿلااكس طأللااللكءلإا لااتف  ـلك ل فت جلإا لاتّف ؽللد د.ل لااكس طأللااتف   ّ ألل إن ول تـّ

لااكسػػ طأللااتف   ّ ػػأللكسػػ لأللى ّ ػػألكنػػرلل ف ػػُثلقػػدل ػػتـّلفػػّؿلاانػػزاعلبر ػػ لارطػػراؼلب سػػ فدةلااكسػػ ط لدكفلل أف 
رن ػولل االلكءلإا لااتف  ـ لكدكفلأفل  درلقرارلُ لز ـلقدل لُ ر يلأفدلااطر  ف.لكىػكلأ  ػؿل ػفلااكسػ طأللاكفػدى 

دكفلف لػػأللإاػػ لاتّفػػ ؽللد ػػد ل قػػدل ل تّفػػؽلل  ػػؤّ فلاألطػػراؼل ػػيلفػػ ؿلفػػدـلتسػػك أللاانػػزاعلب ني ػػ لااللػػكءلإاػػ لااتف ػػ ـ
فل ػولارطػراؼل ػيلفػ ؿل شػلتلااكسػ طأل لكبػذاؾل  ػكفلااللػكءلإاػ لااتف ػ ـلكسػ لأللتلق يّ ػأللافػّؿلاانػزاعلبلػدلااكسػ طألل

ل يلااكس طأللااتف   ّ أل.

ل ر ػزلااكا بػكل قػد ـلةػد  تلا أن ولك فلاالد رلب اذ رل ستشػ رةلإاػ لذكملب إل   أللإاػ لااكسػ طأللكااتف ػ ـ ل ػإف 
كىػػكل ل(ASPC)لسػػ   فػػ دل ُل ػػدلاتّلل ر ػػزلااكا بػػكك ل ػػؿلل.اإلنترنػػتفبػػرلشػػب ألللااشػػ فل ػػيل لػػ ؿلتسػػك أللاا ن زفػػ ت

 شركعل فلاا شركف تلاا ب ػرةل ػيل ةتلػؼلأنفػ ءللأربل يأللأ ثرل فلف دل ل يدؼلإا لتفق ؽلأرب حل  دّ أل لك  ـّلاتّل
لكطرؽلككس يؿلتسك تي .ل بي ل يل ل ؿلاا ن زف تلاادكاّ ألؼللترالبيدؼلت ر سل ب دئلكسكابؽل ُلل اال اـ

ل ػػيلسػػب ؿلااك ػػكؿل  ػػفلاان ف ػػأللاال لّ ػػأللى ّ ػػأللأثبػػتل ّل ا تيػػ إلراءاتػػولكسػػ يؿلل بػػكل ػػ فاسل ر ػػزلااكلكقػػدل ػػر ل
 لب   ػؿلااكسػ يؿلاا   نػأللا تركنّ ػأل سػ  ءلاا كاقػدلاإلباا تلّلقأللاا ن زف تلفّؿل يدؼلإا لل إا لنظ ـلق نكنيل ت   ؿ

                                                           
ل.40ي لاا ت بلااث ني ل رلدلس بؽ لصااّدكا.لرالدلبيذالاا لن  لد.لفبدلااف  دلارفدب ل كسكفأللااتف  ـل(337)
ل.286طرؽلف   تي ( ل رلدلس بؽ لصل– فرداتي لل–تي ل  ى ّل)لاا ل ّ أللااف رّ أل لاا ف  يلف  رل ف كدلاا سكاني ل لن اا.لرالدلبيذال(338)
 .1020ااتل رّ ألل"دراسألل ق رنأل" ل رلدلس بؽ لصلألااتنظ ـلااق نكنيلالل  لد.لفدن فلضّس فلبرانبك ل.لرالدلبيذالاا لن  (339)
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 ػػيل لػػػ ؿلتسػػك أللاا ن زفػػ تلاا تلّلقػػػألللكار ثػػرلأى ّ ػػألل ااي يػػأللاركاػػػ  طأللكسػػتف ػػ ـلكااكاػػذاؾلُ لػػّدل ر ػػزلااكا بػػػكلال
ل.(340)ا تركنّ ألاإللب س  ءلاا كاقد

تقػػػػد ـلاا شػػػػكراتلؿل ػػػػفلةػػػػ أى ّ تيػػػػ  لل ر ػػػزلااتف ػػػػ ـلكااكسػػػػ طأل ػػػػأللااكا بػػػػكلااتػػػػيل تبػػػػدلايػػػػ ل نظّللتأثبتػػػػلقػػػدكل
كذاػؾلفػفل.لآ نػأللإا تركنّ ػألالك ػكؿلإاػ لب يػأللل كتف د يػ لقػدرلاإل  ػ فلاا ن زف تلدفدلااي د أللإا لإق ؿكااتك   تل

ق  ػػأللكلل فقػػدلاا ػػؤت راتطر ػػؽل  ل ا  تيػػ لفلػػ لربػػطل ػػأللاا نظّلل  ػػ لتل ػػؿل.ااثق  ّ ػػألل ػػيلل  ػػدلأنفػػ ءلاالػػ اـلاانػػدكاتاَّ
لاال اـ.لأرل ء يلل  دلل اإلنترنتشب ألللفل اا تلّلقأللبف   أللاا ل ّ أللااف رّ أللااكا بكلل نّظ ألانشرلثق  أللل ب إلف ـ

لبػػػول ػػػفلنظػػػرل لػػػ ؿل ػػػيللااكا بػػػكل نّظ ػػػأليػػػ لتنلزليلأأللااتػػػا سػػػترات ل ّلللػػػدّلكتُل  ػػػيلأسػػػ  ءلاانط قػػػ ت لك ػػػ لتقػػػـك
ل ت   ػؿلااليدلار ثرلت ّ زانلنفكلبن ءلنظػ ـلقػ نكنيل اي لاات بدلكااكس طأللااتف  ـفبرل ر زللاان شيأللفني لاا ن زف ت

ااتػػ بدلااتف ػ ـلكااكسػػ طألل ر ػػزلبشػ ؿلةػػ ّصلكلل كا بػػكاال نّظ ػػألف ػ ؿلاليػػكدلكألكنت لػػألل.ا تركنّ ػألاإللرسػ  ءلاا كاقػػد
ل نػذلبدا ػأللف ػؿلاا نظّلل نّظ ػألكالالااػذ فلان ػ ّلبلغالفددلأف ػ ءل قدلاي  ل لػ دؿل ػ ل ُللدكاػأل لأمّلل(186) ػأللفتّػ لاا ػـك

ل.(342)ال نّظ ألك    ل ليلرسـلب  نيل ّك ملنسبأللاادكؿلاا ن ّ أللل.(341)%ل فلدكؿلاال اـ90أ ثرل فل

ل
 حماية الممكّية الفكرّية )الوايبو( منّظمة( نسبة الدول المنضّمة ل8)الشكل

للػػػ ل  لا تركنّ ػػػألدكرل ل ػػػ ؿل ػػػيلفػػػّؿل ن زفػػػ تلااتلػػػ رةلاإلبػػلتف ػػػ ـل ػػػفلةػػػ ؿل ر ػػػزلااكا بػػػكاال ت تّػػػدكب انت لػػألل
لااكس طلبإ دارلف ـة ؼلااكس طأللااتيل ل ُل لااتف ػ ـل نتيػيلبإ ػدارلل لـز كقدل ل  ؿلارطراؼلإاػ لنت لػأل ل ػإف 

ارطراؼلفل لااللكءلإا و ل إفل  فلىػذال   ػفللاتّف ؽتنف ذه.لكا فل ؤةذلفل ول   ل يلااكس طأللأن ول لبل تـّلف ـلكل
ل.ا تركنّ ألسبأللرس  ءلاا كاقدلاإل إن ول بدكل لب نلب انل  تركنّ ألاب انسبأللا ل   تلااتل رةلاإل

                                                           
)ااقسػـلااثػ ني( ل للّػأللاافقػكؽ ل رلػدلسػ بؽ للا تركنػي ػيلف قتيػ لبػ النكافلاإللاإلنترنػتال   تلااتل رّ ػأللفبػرلف   أللا ـ ل.لد.لشر ؼل ف دلضنّل(340)

ل.380ص****
لسكر أللان ّ تلإا لاا نظ أللبت ر خل(341) ل.2004آبل18.ل فلاالد رلب اذ رلب ف 
لرالدلإف  يّ  تل ر زلااكا بكل يل كقدلااكا بكلاارس ي ل رلدلس بؽ.ل.(342)

 عدد الدول الغيرمنضمة

عدد الدول المنضمة لمنظمة 
 الويبو
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 يفػػػأللإلػػػراءاتلااتف ػػػ ـللب كلػػػبلا تركنّ ػػػأل ػػػفلاا ػػػلكبأللااف ػػػؿل ػػػيل ن زفػػػ تلأسػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإللنلػػػداػػػذاؾل
لكل.لكااكسػػ طأل تقر ػػرلس  سػػأللأسػػ  ءلل ػػؽبتطبلا تركنّ ػػأل ر ػػزلااكا بػػكل ػػفلألػػؿلتسػػك ألل ن زفػػ تلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإل قػػـك

فل ػولاا ػد ف للا تركنػياإللاا كقػدل  فبـللز لتُلليذهلااقكافد .لب إل   أللإا لقكافدلااس  سألل اانط ق تلاا تن زعلفل ي 
لإاتّف ؽلدكفلااف لأللرمّلااس  سأل للإلراءاتل يفأللاانزاعلب كلبلفؿّل كافلاا كقػدلدراجلشرطلفنػدلتسػل ؿلفنػ ل قدلتـّ

ل.ففلفقدلااتسل ؿلففلطر ؽلااس  سأللاا كّفدةنزاعل نش للأمّللفؿّلفل ت  ّل

 الثان  المطمب

 لكترونّيةسماء المواقع اإل منازعات أ حلّ ف   موّحدةالسياسة المدى فعالّية 
ل  ػػػ فاآلل ػػػألق  ػػػتل نظّلكقػػػدل ل(343)ا تركنّ ػػػأل ن زفػػػ تلأسػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإلنلفػػتلااس  سػػػأللاا كّفػػػدةل ػػػيلتسػػػك ألللللللل

دراجللب فت  دى  .ل(344)اللكءلإا يػ لفنػدلكقػكعلنػزاعأ ػف بلاا كاقػدلبػ لشػرطل ػيلفقػكدلتسػل ؿلأسػ  ءلاا كاقػد ل لػـزكاَّ
لتبػػرلقكافػػدى ل    ػػأللافػػػّؿلك قػػ نلالس  سػػأللاا كّفػػدة؟لكىػػػؿلتُللا تركنػػػياإللكا ػػفل ػػ ل ػػدللإ   نّ ػػػأللاسػػتردادلاسػػـلاا كقػػد

 كقػدلب إلل بػأللفلػ لذاػؾل ػفلةػ ؿلدراسػألل ػدللإ   نّ ػأللاسػتردادلاسػـلاال؟لسنقـكا تركنّ أل ن زف تلأس  ءلاا كاقدلاإل
ل.طر ؽلتق  ـلااس  سأللاا كّفدةل يل)اافرعلااث ني( لكففلب كلبلااس  سأللاا كّفدةل)اافرعلاركؿ(

 األول فرعال

 (UDRP) موّحدةاسترداد اسم الموقع بموجب السياسة ال نّيةمكامدى إ

اشػرطلااللػكءلإاػ لتطب ػؽلقكافػدلااس  سػأللل إا تركنػيؿلاسػـل كقػدل شػةصل رضػبلبتسػللاة لتلااس  سػألل ػؿّل
ااػػذمللا تركنػػياإلاا كقػػدللسػػـالاسػػترداد ػػيلاا ػػد فيل ػػنلمللكا ػػيل.تلّلقػػأللب  سػػـ ػػيلفػػ ؿلنشػػكءلنزافػػ تل ُلل  كّفػػدةاا
أللكسػػكءلنّ ػػل اا تنػػ زعلفل ػػولاػػولفلػػ لاسػػـلاا كقػػدلكلػػكدلفػػؽّللثبػػتأفل ُلل تكّلػػبلفل ػػول شػػركعلفل ػػو لكلػػكدلفػػؽّلليف ػػد ل
لك ثبتلفدـلكلكدلفّؽلال شت يلفل لاسـلاا كقد.ل ذاؾف لفل ولأفل د دلفنولد ل ل   ل   فلال ُل(345)ف لفل ود لاا ُل

 لكترون أو مصمحة مشروعة عمى اسم الموقع اإل  وجود حقّ أواًل  

أفل ثبػػتلب كلػػبلااس  سػػأللاا كّفػػدةل لػػبلفل ػػوللف لفل ػػو د لفيل ػػفلاسػػتردادلاا كقػػدل ػػفلااُ ػػد لفلااُ ػػا ػػيل ػػت  ّل
 شػػركفأللكلػػكدلفػػّؽلأكل  ػػلفألل لكأفل ثبػػتلفػػدـلا تركنػػياا كقػػدلاإللاسػػـاػػولأكل  ػػلفألل شػػركفأللفلػػ للكلػػكدلفػػؽّل

                                                           
  نػتلتلت ػدلفلػ لأفلكل لا تركنّ ػألُ لت ػدةلافػّؿلاا ن زفػ تلااُ تلل قػأللب سػ  ءلاا كاقػدلاإلااتػيل  نػتلل(NSI)فّلتلااس  سأللاا كّفدةل فؿلس  سأللااػػل.ل((343

لااػل**** .لك ؤةػذلفل يػ لااّتسػل ؿكاال  أللااتل رّ أل لف ُثلت كفلارفقّ أللاألسبؽل ػيللا تركنياإللسـلاا كقدبتفد دلت ر خلتسل ؿل ّؿل فلال(NSI)تقـك
لأل لك لتف ػػيلأ  ػػ نلاال  ػػ تلااتل رّ ػػأل لكأسػػ  ءلاا كاقػػدل ػػفلتسػػل ؿلفنػػ ك فلااض ػػرلرافػػيلفقػػكؽلاال  ػػ تلااتل رّ ػػأللأن يػػ ل لتُل**** لإا تركنّ ػػألُ سػػل 
ل.264-263دلس بؽ لصال تلرلا  ترا ي ل رللا تركنيانظ ـلااق نكنيلاللنكافلاإلالرالد لفن فلب دمل ل  و ل.ُ ش بيأللاي ****

ل.123صل ل رلدلس بؽ ف  ـل يل ل ؿلاا ل ّ أللااف رّ ألاات.لد.لل ؾل كسؼلااف  ـ ل(344)
ل.ل1999لتقر رلس  سأللأس  ءلاانط ق تلاا تن زعلفل ي لاارس ي /ل فل4.لرالدلاا  ّدةل/((345
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لنقؿلاا كقدل  .لال د ف لفل و .لب إل ػ  أللاا ػد ف لفل ػولكلػكدل  ػلفألل شػركفأللاػولأثبػتإذاللإ  لل اُ د فيسـلا ل تـّ
لااللنأللبإقرارلنقؿلاا كقدل فتّللنّ أللُ سّلؿلاا كقد للبلإثب تلسكءإا لذاؾل  لا شت ي.سـلا لتقـك

 لممد ع  لكترون وجود حّق أو مصمحة مشروعة عمى اسم الموقع اإل إثبات  .1

لاػػولفػػؽّللإثبػػ تل-ل ػػ فبلاال  ػػأللااتل رّ ػػألل-لاا ػػد فيل قػػدلفلػػ لفػػ تؽ   ػػلفألل شػػركفأللفلػػ لاسػػـللأكلبػػ ف 
ذاػؾلفػفللك ػتـّلل.(346)استردادلاا كقدلااػذمل ف ػؿلف  تػولااتل رّ ػألفل فلا يل ت   لتن زعلفل و لاا ُللا تركنياا كقدلاإل
لاسـلاا كقدأثب تلإطر ؽل ل.(347)د فيأللتلكدل ل ّ تي لال ُلُ ط بؽلأكلُ ش بولال  أللتل ر ّللا تركنياإللف 

ن  ػػ لا تركنػػيبػػ فلاال  ػػأللااتل رّ ػػأللكاالنػػكافلاإلتػػ ـلتطػػ بؽلأفل  ػػكفلىنػػ ؾل ل شػػترطلكل   فػػيلااتشػػ بولب ني ػػ ل لكاَّ
 لك لػػكدلتقػػد رلكلػػكدلااتشػػ بولإاػػ لااللنػػأللاإلدارّ ػػأللااتػػيلتنظػػرل ػػيلأكلااةلػػطل ػػيلأذىػػ فلاال يػػكرلبشػػ ؿلُ ث ػػرلاالػػبس

ل ػ فبلاا كقػدلاإلل.(348)اانزاع لا تركنػيكنرللأّنػول تػ ل ػ فلىػذالااتشػ بول ػفلشػ نولأفل للػؿلاال يػكرل لتقػدكفلأف 
ؿلىكلنفسول  فبلاال  أللااتل رّ أللااُ ش بولاي  لب ات ايل  كفلقدلتفقّل لؽلىذالااشرط.ااُ سل 

اةتلػػؼلاافقػػول ػػيل قػػدلل شػػ ؿلبػػ قيلفقػػكؽلاا ل ّ ػػأللااف رّ ػػألااتسػػ ؤؿلفػػكؿل ػػدللا تػػدادلىػػذالااشػػرطلا لدكركا ػػفل ػػ
ل لاافلػػالااتػػيلاسػػتندلفل يػػ ك ػػفلإفػػدللفػػدـلشػػ كاولاغ ػػرلاال  ػػ تلااتل رّ ػػأل للإاػػ لرأملف ػػُثلذىػػب ل(349)ذاػػؾ أف 
ل.ت  رلااف   أللالل   تلااتل رّ ألفل لاقنّ تلاا كّفدةللتقر رلااس  سألةلاارابلألل فلاا  دّل

لااشػػرطل شػػ ؿلبػػ قيلفقػػكؽلاا ل ّ ػػأللااف رّ ػػألل ػػفللأمّلتفسػػ رلاا ػػ ّدةلتفسػػ رانل كّسػػل ن لرأملآةػػرلإاػػ للذىػػبب ن ػػ ل أف 
 قػطلل لتةػّصلل ر تلفل ل ر ػزلااكا بػكذاؾلكلكدلفددل فلااق    لااتيلفُللفل كدا ليـلل ض رلاال   تلااتل رّ أل

ن لل اال   تلااتل رّ أل ل.فقكؽل ل ّ أللأةرلل فلأس  ءلتل رّ أللكأس  ءلشة ّ ألل  لتةّصلكاَّ

لأن يػ لل  ل ّ أللض رلاال  أللااتل رّ ػألااقأللبفقكؽلأن ولب ارضـل فلكلكدلبلضلااق    ل تللّلكنرلل لق  ػتلبف   ػألإ  
 لا تركنػػيكلاالنػػكافلاإلة ػػيلأف   ػػأللا سػػـلااشل ػػتـّللفتّػػ أللأ  ػػ ن ل ؿل ل  ػػأللتل رّ ػػسػػل لول ُلن ػػفلػػ لأسػػ سلألاافػػؽّل

                                                           
نّ ػػػأللفػػػكؿلف ػػػؿل قّد ػػػألل ػػػ فلأف ػػػ ؿلنػػػدكةلااكا بػػػكلااكطل تلاافد ثػػػألل ػػػيلف   ػػػأللاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػأل لكرقػػػألّتل ىػػػد.لفسػػػ ـلاا ػػػغ ر لا رالػػػد ل.ل((346

كذاػػؾل ػػيلد شػػؽلل  ػػيلسػػكر أللكابنػ فلااّتلػ رة ػػأللاال ا ّ ػػأللال ل ّ ػأللااف رّ ػػأللااتلػػ كفل ػدلكزارتػػيلا قت ػػ دلكلااتل رّ ػػأللكااتػػيلنظ تيػ لاا نظّللاال  ػ ت****
ل.2004 ل نشكراتلااكا بك للن ؼل2003ل(ل  نكفلاركؿ23-12)ة ؿلاافترةل****

اسػػتردادلاا كقػػد لبػػؿل  فػػيلااتقػػ ربلااػػذمل ػػؤّدملإاػػ لااةلػػطل ػػيلأذىػػ فلاال يػػكر.لرالػػدلبيػػذالاا لنػػ  لد.لفسػػ فللفتّػػ ل ػػتـّل ػػ للُ شػػترطلتطػػ بؽلل.(347)
 .13صكاات ا ؼلكااترل أللكاانشر لد.ت للاا ّتفدة لالنأللااتلر بل كسؼلضّن  ـ لف   أللاال   تلااتل رّ أل لل  لأللاإل  راتلاالربّ أل****

لتػػػػ د ل ػػػػػإذالاةػػػػػتلطلاا ظيػػػػػرلاالػػػػػ ـلاللنػػػػػكافللااشػػػػػةصلاا ُلقكا ػػػػػولل.لف ػػػػُثلتقػػػػػ سلااللنػػػػػأللاإلدارّ ػػػػػأللىػػػػػذالاات  ثػػػػؿلأكلااتشػػػػػ بولب ل ػػػػػ رلاا ك ػػػػػكفي(348)
 لبػػ ا ظيرلاالػػ ـلالل  ػػأللااتل رّ ػػألل ػػيلنظػػرلىػػذالااشػػةصلاا لتػػ د لف ػػُثل لتقػػدلطر قػػأللاا ت بػػأللأكلفر ػػأللنطػػؽلاافػػركؼلأفلا ثنػػ فلا تركنػػياإل****
ف   ػػأللاال  ػػ تلااتل رّ ػػأللفبػػرلد.لشػػر ؼل ف ػػدلضن ػػ ـ للرافلفػػفلشػػيءلكافػػد لكب اتػػ ايلتق ػػيلااللنػػأللبتػػكّ رلااشػػرط.لرالػػدلبيػػذالاا لنػػ   لّبػػ****
برانبػػػك للضّسػػ ف.لكرالػػدلأ  ػػ ن لد.لفػػدن فل384)ااقسػػػـلااثػػ ني( ل للّػػأللاافقػػكؽ ل رلػػدلسػػػ بؽ لصلا تركنػػي ػػيلف قتيػػ لبػػ النكافلاإللاإلنترنػػت****

ل.1033ااتل رّ ألل"دراسألل ق رنأل" ل رلدلس بؽ لصلألااق نكنيلالل  ااتنظ ـل****
)ااقسػػـلااثػػ ني( ل للّػػألللا تركنػػي ػػيلف قتيػػ لبػػ النكافلاإللاإلنترنػػتفبػػرللف   ػػأللاال  ػػ تلااتل رّ ػػألالاا لنػػ  لد.لشػػر ؼل ف ػػدلضن ػػ ـ ل.لرالػػدلبيػػذ(349)
ل.386-385 لص رلدلس بؽاافقكؽ ل-***
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فلػػ لف   ػػأللاال  ػػ تللاا كّفػػدةل ػػ فل لػػبلااػػنّصلاا ػػر مل ػػيلااس  سػػألكل نل ل  ػػأللتل رّ ػػأل.ل لػػبلأفل  ػػكفلُ سػػل ل
لااف رقأللارةرللض رلاال   تلااتل رّ أل.

ااق ػػػػػػػ   لاا لرك ػػػػػػػأللفلػػػػػػػ ل ر ػػػػػػػزلااكا بػػػػػػػك لقػػػػػػػ ـلااُ ػػػػػػػد ف لفل ػػػػػػػولبتسػػػػػػػل ؿل كقػػػػػػػدلب سػػػػػػػػـللإفػػػػػػػدلل فػػػػػػػي
<www.dodialfayed.com>ف ػػػػُثلاسػػػػتةدـلااُ ػػػػد ف لفل ػػػػولا سػػػػـلااشة ػػػػيلل(Dodi Fayed)فيلكااػػػػذمل ػػػػد لل

ل نلسػل ل لػكلاػـل  ػفل ُلل (350)كقدلتقّررلنقػؿلاا كقػدلإاػ لااُ شػت يؿل ل  أللأ   نلاو ل لكأن ولُ سل لااُ شت يلأّنول فلفقو
ل ل  أللتل رّ أللاـل  فلا فظ لب اف   أل.

 ػػ فبللأف للف ػػُثلن فػػظةػػر.لآ كقػػدلسػػـل ػػدلالإا تركنػػيل كقػػداسػػـللب انسػػبأللاق ػػ   لتشػػ بو ػػذاؾلار ػػرلكلللللللل
لتسػػل ؿ ـ  ؿل ل  ػػألل كقلػػولُ سػػل لفنػػكافل  ػػكفل لػػبلأفل للنكانػػوآةػػرلُ شػػ بولالإا تركنػػيل كقػػدلاسػػـلاا كقػػدلااػػذملتػػ

لق ػػػّ ألذاػػؾلاال.ل ثػػػ ؿ كّفػػدةااااس  سػػػألللرةل ػػي ف ػػؿلفلػػػ لااف   ػػأللاا قػػػرّللفتّػػػ ل  قػػطل  سػػػـلنطػػ ؽكاػػػ سلل تل رّ ػػأل
ف لفل ػولاا ػد لل ػدّل<لapple-oem.comك ل< <apple-downloads.comؿ لفػكؿلاانطػ ق فبّلأاا ر كفألل فلشر ألل

رلنقؿلااػدفكللاػ سل قػطل< لكقدلتقر ل<apple.com كقدللث رلااةلطل دبش ؿل ُللُ ش بي ففلزلاانط ق ف لكى  لااذمل
لأبّلي  لُ ش بي فلا كقدلأبّلرن ل  .(351)د فّ ألالشر أللاا ُللؿلىيلف  أللتل رّ ألل  لك ألؿ لبؿلرف 

 عى عميهد  لمم   لكترون عمى اسم الموقع اإل مشروعة أو مصمحة  حقّ عدم وجود إثبات . 2

اانػ ظرةلك لػكدلاللنػألل، (352)ؿلاسػـلاانطػ ؽأكل  ػلفألل شػركفأللاُ سػل للُ ثبتلااُ شت يلفدـلكلػكدلفػؽّل لبلأفل
ػلق ػّ أللكذاػؾلب رةػذلبػ اظركؼلاا ف طػأللا ػؿّللأكلاا  ػلفأل لرلىػذالاافػؽّل ّلتقػد رل ػدللتػكل يلاانزاعل دا.لك ػيلفلػ لف 

نفسلاال  ػػأللااتل رّ ػػأللاػػل نلؿلاا كقػػدل  ا ػػسػػل ل ثػػ ؿلذاػػؾلأفل  ػػكفل ُلكل ف لفل ػػو ُ فس ػػرلا  ػػلفأللااُ ػػد لولفػػ ؿلااشػػؾل إن ػػ
 .(353)فلزهارسبؽل يللنظرانلرن ولا سـ يللاولفؽّل  كفللفي لكب ات ايل ي لااُ د لاتيل  ا

ف لفل ػولااف ػر لُ   ػفلأفلُ ثبػتلااُ ػد لاا ثػ ؿل لث ثلف  تلفل لسػب ؿلااس  سأللاا كّفدةلقكافدلكقدلفّددتل
 كىي:ل (354)كب ات ايلر ضلش كللااُ د فيلأكل  لفألل شركفأل لاوُللدلكلكدلفؽّلإفداى  لا ؤ  ل

اا تنػػ زعلفل ػػو لقبػػؿللا تركنػػيأن ػػولاسػػتةدـلأكلقػػ ـلبػػ اتلي زاتلاا ز ػػألل سػػتةداـلاسػػـلاا كقػػدلاإلأفلُ ثبػػتل .أل
 .ا تركني فلة ؿلىذالاا كقدلاإللأكلتقد ـلةد  تلب دل نتل تلنّ ألفرضلبفسفلأن ولبدءلاانزاع لكل

                                                           
(350)

 . See, Case, NO:D2000-0060. 

****<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0060.html> (12Aug 2013, 6:33am) 
(351)

. See, Case, NO:D2011-0413. 

 ****<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2011-0413> (12Aug 2013, 6:34am) 
ل.لل267-266ال تلرلا  ترا ي ل رلدلس بؽ لصلا تركني ل  و لاانظ ـلااق نكنيلاللنكافلاإل.لرالدلبيذالاا لن  لفن فلب دمل((352
)ااقسػػػػـلااثػػػػ ني( للا تركنػػػػي ػػػػيلف قتيػػػػ لبػػػػ النكافلاإللاإلنترنػػػػتف   ػػػػأللاال  ػػػػ تلااتل رّ ػػػػأللفبػػػػرلد.لشػػػػر ؼل ف ػػػػدلضّنػػػػ ـ لرالػػػدلبيػػػػذالاا لنػػػػ  لل.(353)

ل.389 رلدلس بؽ لصؽ ل لّلأللاافقكل****
ل.1999 لتقر رلس  سأللأس  ءلاانط ق تلاا تن زعلفل ي لاارس ي فلل/4/اا  ّدةل لاافقرةل/ج/ل فل.لرالد(354)

http://www.dodialfayed.com/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0060.html
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 تسل لول ل  أللتل رّ أل.لكاكلاـل تـّللفّت ول لركؼلب سـلاانط ؽلااذملفلزه لأن للأفلُ ثبت .بل

رضػراضلولتل رّ ػأل لأكلأن ػولاسػتةد لاسـلاانط ؽلب كرةل شركفأللكرضراضلض رلولقدلاستغؿّلأن للأفلُ ثبت .جل
تنػ زعلاا ُللا تركنػياا كقػدلاإل تكّ رلاد ولق دلةلؽلابسلادللاا ستيل  فلبػ فلاسػـلأفلا فلدكفلل تل رّ أل

 .(355)اال  أللااتل رّ أللاال يدةلالُ د فيلاا نتل تلااتيلتف ؿلكب ففل و لك  ل لر ول فل نتل تل

ىػؿلف ػُثلنتسػ ءؿلىنػ لل تلّلػؽلبلػبءلاإلثبػ ت تنػ قضل ػيل كقػؼلااس  سػأللاا كّفػدةللكلػكدك فلاالػد رلب اػذ رل
ف لد لكب اتػ ايلإفلاػـل ثبػتلذاػؾلتػر ضلشػ كاه؟لأـل قػدلفلػ لفػ تؽلااُ ػ ل قدلفل لف تؽلاا د فيلإثب تلكلكدلفػّؽلاػو

لفّت لاكلاـل ثبتلاا ّدفيلكلكدلفّؽلاو؟لل قبؿلااش كلفلاـل ثبتلذاؾلتُلكاَّلل ال ّدفيلفل ولإثب تلفدـلكلكدلفؽّل

ض ػرلااكا ػمل ػيلل كقػؼااكىػذالنػ تالفػفللااقراراتلاا  درةلبة ػكصل ػّؿلق ػّ أل تقّلبلب ا كاقؼلب فللن فظ
 ػيللالت لػتل<talkabout.com>ااق    لاا ر كفأللأ  ـل ر زلااكا بكلبة كصلاسػـلاا كقػدلللفدااس  سأل.ل فيلإ

لأن ػػولاػػـل قػػـل شػػ كللاا ػػد فيلل  ػػدلااشػػركطلاا طلكبػػأل ا سػػـ لكبػػ ارضـل ػػفلذاػػؾلقػػّررتلل ػػيبإثبػػ تلكلػػكدلفػػّؽلاػػوللإ  
اا ػػػػد ف لفل ػػػػولإثبػػػػ تلفػػػػدـلكلػػػػكدلفػػػػّؽلأكل  ػػػػلفأللال شػػػػت ي لفلػػػػ لأسػػػػ سلأن ػػػػول قػػػػدلفلػػػػ لفػػػػ تؽلولااللنػػػػأللنقلػػػػ
ل.لل(356)ال شت ي

 قػدلل <shopzone.com>ك يلقرارلآةرل ػ درلفػفل ر ػزلااكا بػك ل ػيلااق ػّ أللاا ر كفػأللبة ػكصلاا كقػدل
لاا ػػد فيل شػػ كلاار ػػضللقػػّررتلااللنػػأل لاػػـل قػػـلبإثبػػ تلكلػػكدلفػػّؽلاػػولفلػػ لا سػػـ لكب انت لػػأللافتبػػرتلااللنػػألللرف  أف 

ل.لل(357)اإلثب تل قدلفل لف تؽلاا د فيفبءل

للكا فلنرل كسػ يؿلل ػ ىيلإ  لالُ د ف لفل ولإثب تلكلكدلفّؽلاولفل لا سػـ للة اي ل ف ااف  تلااتيل   فأف 
دلبيػػ لااُ ػػد ف لفل ػػو لك لتلنػػيل لد ػػدلزك  لبك ػػكحلفلػػ ةلاارابلػػألل ػػفلااس  سػػأللاا ػػ دّلل قػػدلنّ ػػتل. ػػو نتقػػؿلإالثبػػ تاإلأف 

 لكا ػفل لػبلتن زعلفل ػواا ُللا تركنيفل لاسـلاا كقدلاإلل فدـلكلكدلفّؽلالُ د ف لفل ولإثب تلشت يلفبءاا لتف ؿ
لتك  ملذاؾل يلااس  سأل ل لؿلاالل فلاان ظرةلب انزاع.بالاّتة ذلقراراتل تن ق ألل فلق للا يل ل تـّلأفل تـّ

 ل الموقعسج  م   نّيةسوء   ثانياً 

ؿلالنػػكافلااااُ ػػد للنّ ػػألسػكءلاا شػػت يل لػبلأفلُ ثبػػتل ـ لتفد ػػدلأربػػدل(358)ا تركنػػي كقػػدلاإلف لفل ػػولااُ سػل   لكقػدلتػػ
إذال ػػ فلتسػػل لولأكلاسػػتةدا وللنّ ػػألااتػػيلتللػػؿلف  ػػؿلاسػػـلاا لػػ ؿلسػػيءلاالفػػ  تلفلػػ لسػػب ؿلاا ثػػ ؿل لااف ػػر 

لكىي:ل (359)نّ ألتكّ رلإفدللف  تلسكءللإثب تداى  لك قدلفل لف تؽلااُ د فيل ط بق نلإلفل ؿاا للـ س
                                                           

 .59 ل رلدلس بؽ لص""دراسألل ق رنأللا تركنيااتف  ـلااتل رملاإلد.لس  يلفبدلااب قي ل.لرالدلبيذالاا لن  ل(355)
 ػػيلف قتيػػ لبػػ النكافلاإلا تركنػػيل)ااقسػػـلااثػػ ني( ل للّػػألللاإلنترنػػت ف ػػدلضّنػػ ـ لف   ػػأللاال  ػػ تلااتل رّ ػػأللفبػػرلل.لاا ثػػ ؿل ػػذ كرلاػػدل لد.لشػػر ؼ((356

ل.389اافقكؽ ل رلدلس بؽ لص****
(357)

 . See, Case No: D2001-0122.  Published at: 

**** <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2001-0122>  

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-0001
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م الشنكوى أو تنأجير.. أو بهندف نقمنه إلنى م قند   بهدف بيعه لكترون اسم الموقع اإل  سّجلعميه عى د  الم   أن   .أ 
لبذاؾل يك  ، أو إلى أحد منافسيهصاحب العالمة التجارّية الف كؿلفل ل ب اغل ب ػرة لتز ػدل ث ػرانلفلػ لل قـك

ىػػكلااق ػػدلارس سػػيل ػػفلف لّ ػػألللاإلا تركنػػي لاا كقػػداسػػـلأن ػػول لػػبلأفل  ػػكفلب ػػدلكنػػرلللنفقػػ تلااتسػػل ؿ.
لف  ػػؿلاسػػـلاا كقػػدلاإل سػػيءلل لػػدّلل   ػػو ل شػػركفألللفػػؽلأكل  ػػلفألإذال ػػ فل  لػػؾللا تركنػػيااتسػػل ؿ لرف 

أكللضلالػربمىػكل لػر للا تركنّ ػألةؿل ػيل لػ ؿلااتلػ رةلاإلدشػةصل ػل.ل ػ مّلب دلاسػـلاا كقػدقّررلل    لاكل نّ ألاا
لبب ػػدل كلػػكداتل شػػركفولااتلػػ رمل ااةسػػ رة ل ػػإذال شػػؿل ػػيلتل رتػػو ب ػػ ل  يػػ لل  ػػف بػػ  برل بلػػغل ُلل إن ػػولسػػ قـك

 .نّ ألسيءلاالأل  ل لبلافتب رهل يلىذهلااف ا لا تركنياسـلاا كقدلاإل

ل مننن حجننز اسننم نطنناق م طننابق لعالمتننه اسننم النطنناق بهنندف منننع مالننك العالمننة سننّجلأن  الم نند عى عميننه  .ب 
كتفػػدثلىػػػذهلااف اػػأللفنػػػد  ل  ػػػكفلف  ػػؿلاسػػػـلاا لػػ ؿل ن  سػػػ نلا  اػػػؾلاال  ػػأللااتل رّ ػػػأل لك رضػػبل ػػػفلةػػػ ؿل

 لأكلللػػؿلظيػػكرهلااشػػب ألن  سػػأللفبػػرلاسػػتبل دل  اػػؾلاال  ػػألل ػػفلاا سػػل ؿلاسػػـلاا كقػػدلاا طػػ بؽلالل  ػػأل لت
 .(360)ولااتل رّ ألفل لف  ت يلاس ولرن ولقدل  طرلافلزل كقدل ل فتكملل  ل ف نلكااك كؿلإا ول

نن .ج  اسػػـلأفلُ سػػتةدـللب لنػػ لآةػػرل بهنندف تعطيننل أعمننال أحنند المنافسننين اسننم النطنناق سننّجلعى عميننه د  أن  الم 
كقػدلل.بل لّ ػ تلاا ن  سػأللرفػدلاا ن  سػ فل ػراربيػدؼلاإلل((use in bad faithبسػكءلنّ ػألللا تركنػياإللاا كقػد

لشػػةصللكتت ثّػػؿل ػػيلأفل اا ث ػػرل ػػفلىػػذهلاافػػ  تلاا لرك ػػأللأ ػػ ـل ر ػػزلااكا بػػكلظيػػرتل ػػيلااق ػػ     قػػـك
ـ لفلػ لبفلزلاسـل كقػدل فتػكمل لبإنشػ ءلك ػ تل ػدلف  ػأللتل رّ ػأللف يػدةلاغ ػره لثػ  كاقػدلأةػرللف يػدةلل قػـك

ط ػػػؿلرف ػػػ ؿلبلا ػػػطرابلكتلرن ػػػول سػػػبّلل نّ ػػػألاالكقػػػدلافتبرىػػػ ل ر ػػػزلااكا بػػػكلف ػػػؿلسػػػيءلاشػػػر  تل ن  سػػػأل.
 ل  فبلاال  أل.

 كقػدلاال ػّدل سػّلؿ ل2013 ػ نكفلاركؿلل17 ػيللل(Tefal)لشر أللت فػ ؿااق ّ أللاا ر كفألل فلق باؿل    ل ي
اال يػدةلل(Tefal)لااتل رّ ػأللل  ػألبشػ ؿل ث ػرلااةلػطل ػدلاالكىكل شػ بول <tefalshop.com> ف ؿلاسـلااذمل
إاػ ل سػتةدـلالتفك ػؿللاا تنػ زعلفل ػوـلاانطػ ؽلاسلااش كللدا ؿلفل لأف ل تلااشر ألل يلقدّلكل"ل.اا د ف أللالشر أل
(361)"تلػػكدلا ن  سػػيل قػػّدـلااشػػ كللنّ ػػألفتػػكملفلػػ لك ػػ تلأكلركابػػطلإف  ل كقػػد

اانػػ ظرةلافتبػػرتلااللنػػأللكلل.
لىذال ؤّدملإاب انزاعل  قّررتلب انت لأللنقؿلاسـلاا كقدلاي .ف أل لاذاؾل لتلط ؿلأف  ؿلااشر أللاا د لأف 

                                                                                                                                                                                     
ل-465 ل رلػػػدلسػػػ بؽ لصا تركن ػػألاإللااّتلػػػ رةا لػػػ   تللنّ ػػأل.لرالػػدلبيػػػذالاا لنػػػ  لد.ل ف ػػدلاسػػػ  ف ؿلأف ػػػدلاسػػ  ف ؿ لأسػػػ ا بلااف   ػػػأللااق نكل(358)

"دراسػألللا تركنػي.لكرالػدلأ  ػ ن لااتف ػ ـلااتلػ رملاإل246-245سػ بؽ لصلل ل رلػداإلنترنػت.لكرالػدلأ  ػ ن لد.ل  ػدكحلابػراى ـ لفك  ػألل466****
ل.58 ق رنأل" ل رلدلس بؽ لص****

ل.1999 لعلفل ي لاارس يتقر رلس  سأللأس  ءلاانط ق تلاا تن زل فلل/4/اا  ّدةلاافقرةل/ب/ل فلل .لرالد(359)
ل.1039ااتل رّ ألل"دراسألل ق رنأل" ل رلدلس بؽ لصلألبرانبك لااتنظ ـلااق نكفلالل  لضّس فبيذالاا لن  لد.لفدن فلل.لرالد((360

(361)
 ."The Complainant has provided evidence that the disputed domain name has resolved to a website 

*****containing sponsored links or links to the Complainant‟s competitors". See, Case No: D2013-0118  

*****<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-0118> (last visited in: 12Aug 2013, 

*****8:30am). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-0118
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اسػتةداـلبيػدؼللكذاػؾ  عمداً  طريق إيجاد خمط مع عالمة م قد م الشكوىعى عميه عن أن يكون هدف الم د   .د 
اتفق ػػؽللاإلنترنػػت لأكلا كاقػػدلأةػػرللفلػػ لشػػب أللا تركنػػيا كقلػػولاإللاإلنترنػػتالػػذبل سػػتةد يللاسػػـلاانطػػ ؽ

ػػػ ػػػفلق لل 2013ل ػػػ نكفلاركؿل3 ػػػيلل ر ػػػزلااكا بػػػكلأ ػػػ ـاا ر كفػػػألللق ػػػّ ألذاػػػؾلاال ثػػػ ؿل.   سػػػبلتل رّ ػػػأل لؿبا
لا تركنػػي كقػػدلاإللأللالنػػكافلااااُ سػػل لل(Leonie Helena)ااسػػّ دةل ػػد لل(Karen Millen)  أللارز ػػ ءل ّ ػػ

<Karenmillenieland-sales.com>.لا ف ػػُثلأل لأللتلػػكدلسػػل لىػػكلف  ػػأللتل رّ ػػألل ُلل((Karenmillenسػػـلف 
رك الاب ػ يدلتلػكدلايػ  لتّػااهلاال  ػأللبيػدؼلف ػدانلب سػتغ ؿلىػذلف لفل يػ د لااُ ػلقدلق  ػتا  فبأللااش كل لكل

ـ لكبػػذاؾلتفق ػػؽل   سػػبلتل رّ ػػأل.لالاإلنترنػػتؽللػػذبل سػػتةد يل ػػفػػفلطرل ف لفل يػػ  لد لااُ ػػلنّ ػػألسػػكءللإثبػػ تتػػ
 .(362)  فبأللااش كلرتلااللنأللنقؿلاسـلاانط ؽلإا لقر لب انت لأللكل

ااُ ػػػد ف لفل ػػػو ل  ػػػ ل   ػػػفلاػػػولأفلُ ثبػػػتلب   ػػػألللنّ ػػػألرلسػػػكءل تقػػػر للفتّػػػ ك  فػػػيلأفل ثبػػػتلاا ػػػد فيلتػػػكّ رلإفػػػداى ل
ل.ا تركني ول يلتسل ؿلاالنكافلاإلف لفلد لاا ُللنّ ألسكءلل ااكس يؿ

لبتسل ؿلل  دلأكقدل ل لػدّللي لاا سػتيل  فلفل تكقّلأللا فت   تلااتيل   فلأس  ءلاا ل ؿلاا فتك أللفل ل   ّل قـك
  ػيLancôme Parfums) ) لشػر أللاالطػكرلاافرنسػّ ألليػ تل  ااتػيلقػد للق ػّ أل ل ثػ ؿلذاػؾل ػيلاافل لسكءلنّ تػولدا  نل
ل<lancomes-china.com>:لاات ا ػػأللاا كاقػػدلقػػ ـلبتسػػل ؿلااػػذم (Mai Jia) د ل ػػد لااسػػ ّل2013 ػػ نكفلاركؿلل7

<lancomess.com>,<lancomes-slim.com>,<lancomes315.com>,<lancome12315.com> 

<lancome315.com>ف لّ ػػأللتسػػل ؿلفػػّدةلىػػذه ل ػػفلةػػ ؿلاا كاقػػدلل ػػ فبلنّ ػػألت ّ ػػدتلااللنػػألل ػػفلسػػكءل.لكقػػدلل
ل ل.(363)ألُ د ف ّلشر أللاااا كقدلالل ءس نقؿلألب انت لأل كاقدل ش بيأللالل  أللااتل رّ أل لبيدؼل ن  ستي  لكتـ 

شػر أللاالؿباػاا ر كفػألل ػفلق للق ػّ ألاال ثػ ؿلذاػؾل اا كقػدلنفسػواسػـل فلةػ ؿللنّ ألسكءلاالااللنأللكأ   نلقدلتستنتا
لاإلا تركنػػػيل كقػػػدؿلااسػػػل ل ُلل ػػػد لبت   ػػػزلنػػػكعل ػػػفلاا لػػػكىرات للة ّ ػػػألاالSwarovski))لاا  ا ػػػأللالل  ػػػأللااتل رّ ػػػأل

<cheap-swarovski.net>ف لفل ػولااػذملقػ ـلبػ اترك الاب ػ يدلد لاا ُللنّ ألسكءلل فااللنأللدتلت   لك يلىذهلااق ّ أللل
لا تركنياال  أللااتل رّ ألل يلاسـلاا كقدلاإل دلل(cheap)ل فقألاالد ال فلة ؿ"ُ قّلدة ل  لكااػذملأك ػملاللنػأللبػ ف 

ؿاا د ف لفل ول لال شت ي.نقؿلاسـلاا كقدللتقّرر لكنت لأللاذاؾل(364)ا سـلاا تن زعلفل ولبسكءلنّ أل"لسل 

 ػأللتل رّ ػألل فتػكملفلػ لف لإا تركنػيتـ لفلػزلفنػكافل يلف ؿللنّ ألتكّ رلشرطلسكءلاالااتس ؤؿلففل دلل ثكركل
ـ لفػػدـل اافقػػرةل)ب(ل ػػفلاا ػػ ّدةلل ػػيب لنػػ لآةػػرلىػػؿل شػػ ؿلا سػػتةداـلبسػػكءلنّ ػػأللاا ن ػػكصلفل ػػولل اسػػتةدا وك ػػفلثػػ

                                                           
(362)

. See, Case No: D2013-0001, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-0001> 

****/(last visited in: 12Aug 2013, 9:15am). 
(363)

. See, Case No: D2013-0001 <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-0021> 

****/(last visited in: 12Aug 2013, 11:24am). 
(364)

 . "by combining the suffix “cheap” and a well-known trademark, it is evident to the Panel, that the 

****Respondent has registered the disputed domain name in bad faith", See, Case No: D2013-0005 

****<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-0005> (last visited in: 12Aug 2013, 

****10:43am). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-0001
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-0021
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-0005
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بل   رسػأللأـل تكّلػلفل ػو؟لدكفل   رسػأللأّ ػأللأنشػطأللتل رّ ػألل إا تركنػياسػـل كقػدللارابلأللااس بقأللااذ رلف األلتسل ؿا
ل؟ا تركنياإللن كفلأ  ـلاستةداـلفق قيلاللنكافل ىذهلارنشطأللفتّل

ل  لذىبنرللكل دل ػيلف   ػأللاال  ػ تلااتل رّ ػألل ػفل لبلااتكس ػلف ثُل ل(365)اا كابلىكلاافقي ءل لظـلإا ولأف 
ل ػفلق باػؿلُ سػل ل ـلاا كقػدلدكفلف لفل ػولاسػد لااُ ػسػّلؿلاػكللفتّػ  ل ا تركنّ ػألليلفنػ ك فلاا كاقػدلاإلا فتداءاتلااتيلتتـّ

ل للل استةدا و لل.ؿلافتداء ّل شلو إف  ل  طػ بؽلأكل شػ بولال  ػأللتل رّ ػأللإا تركنػيفلػزلاسػـل كقػدلب إل   أللإاػ لأف 
ف لاسػػتةدا ولاػػـلكاَّ ل إن ػػولل  ػػتـّ  فتػػكمللا تركنػػي ر ػػأللااف ػػكؿلفلػػ لاسػػـل كقػػدلاإل ػػفل  اػػؾلاال  ػػأللااتل رّ ػػألل فػػـر
لإللفر ولالثـ للا تركنيتسل ؿلاسـلاا كقدلاإللد لر ل لف  تولااتل رّ أل.لفل  كاػكلاػـللفتّػ ل سػكءلنّ تػولثبػ تب دل ػ ؼع

لاستةداـلاا كقد ل.((inactive useلا تركني  ستةداـلض رلاانش طلاللنكافلاإلبف لد ُلىذالكلل  تـّ

 الثان  فرعال

 لكترونّيةلحّل منازعات أسماء المواقع اإل ل(UDRP) تقييم السياسة الموّحدة

لإلفػػداى ل ل لػكزلتقػػد ـلااشػػ كللااكافػػدةكلل (366) را ػزلافػػّؿلىػػذهلاا ن زفػػ تفػػّدةللافت ػدتل نّظ ػػأللار  ػػ ف ل.إ  
تللليػ لقػ درةلفلػ للب زا ػ قػدلتفّلػتلااس  سػأللكلل نػزاع ػيلااؿلاا ر زلالف ؿلبالفلق ل  للبلألتّلاا ُلااس  سأللاإللراءاتلبّ نتلكل

كااتػيل ػفلاا ػركرملت   يػ ل ػفلل  ؤةػذلفل يػ لبلػضلاانقػ طلااي ّ ػأللكا ػفل.ا تركنّ ػألفّؿل ن زف تلأس  ءلاا كاقدلاإل
لل ا تركنّ ػػألأللافػػّؿل ن زفػػ تلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلكللليػػ لأ ثػػرل  ي ػػل ألػػؿلتطػػك رلااس  سػػأللاا كّفػػدة ؼلبػػ اتلر لكسػػنقـك

لااس  سألل)أك ن(لكفل لسلبّ  تي ل)ث ن  ن(.ل ل بّ  تإفل ل

 موّحدةلسياسة الا بموجب المنازعات حلّ  إيجابّيات  أوالً 

لػتل تّل لف ػُثلتا تركنّ ػأل ػيلفػّؿل ن زفػ تلأسػ  ءلاا كاقػدلاإلل كّفػدةااس  سػأللااااكاقدلاال لػيل ػدلل ل اّ ػأللأثبتل
ل.ا تركنّ ألب س  ءلاا كاقدلاإللألقتللّل ةتلؼلاا ن زف تلاا ُللتسك ألسي تل يلب زا  لفد دةلأ

 السرعة ف  الفصل. 1

ب اسػرفأللاا ب ػرةل ػيلسػ رلل  كّفػدةس  سػأللاااالب كلػبلا تركنّ ػألاا كاقدلاإلس  ءل ن زف تلأللراءاتلفؿّلإ ؼلتتّل
ػػل ك ػػكعلاانػػزاع.لف لّ ػػأللااف ػػؿل ػػي لتيػػ   فل ل ا ّل ػػبلػػأللاتّللػػراءاتلاا ُلاإلدتلتق ػػ رلاا ػػددل ػػيل ي يػػأللاآل  ػػ فلتل  

أ ػرارللبول ػفك ػ لُتسػبّللاإلنترنػت لكاتفػ دملةطػكرةلقر ػنأللاإلنترنػتشب ألللك  ي تي لاطب لأللاال ق تلااتل رّ أللفبرال

                                                           
)ااقسػػػػـلااثػػػػ ني( للا تركنػػػػي ػػػػيلف قتيػػػػ لبػػػػ النكافلاإللاإلنترنػػػػت رّ ػػػػأللفبػػػػرلف   ػػػػأللاال  ػػػػ تلااتلد.لشػػػػر ؼل ف ػػػػدلضن ػػػػ ـ ل.لرالػػػدلبيػػػػذالاا لنػػػػ  ل((365

ل.393 رلدلس بؽ لص لّلأللاافقكؽ ل****
ل.للؿلاآل   فبالاانزاف تلاا لت د ف(لا لر أللااتطّكراتلفل لاا را زلااُ لت دةل فلق للدملةد أللفؿّلاارلكعلإا ل)ق ي ألل زكّلل.لُ   ف(366)

<http://www.icann.org/ar/dndr/udrp/approved-providers-ar.htm> (10Aug 2013, 1:35am). ***ل
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لبسػػػرفألل ب ػػػرة لاإلنترنػػػتااتػػػيلب تػػػتلتلتػػػ حلشػػػب أللكل لااتل رّ ػػػأللبشػػػ ؿلةػػػ ّصللارسػػػ  ءلكاال  ػػػ تكةسػػػ يرلت ػػػ بل
 .(367)ااق  ءل فل لكىذهلاا ّدةلأق رلب ث ر ـك(ل60-45)لكتتراكحل ّدةلااف ؿل يلاانزاعلب ف

 الشفافّية. 2

لااكا بػػػك ر ػػػزل ب اشػػػف  ّ أل لل كّفػػػدة سػػػأللاا ااسلب كلػػػبلا تركنّ ػػػألسػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإلأتت ّ ػػػزلف لّ ػػػأللفػػػّؿل ن زفػػػ تل
قػػػراراتلاا ػػػ درةلاالكل  ػػػدلاا تنػػػ زعلفل يػػػ  لا تركنّ ػػػألنشػػػرلل  ػػػدلأسػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإلل ػػػؿلفلػػػ لالتف ػػػ ـلكااكسػػػ طألل 

ل.اإلنترنتبولفل لشب ألللفبرلاا كقدلاارس يلااة ّصلبش ني  ل

الق ػػ   لكأسػػ  ءلاا كاقػػدلاا تنػػ زعلفل يػػ  للبل ػػؿلإف ػػ ءاتلبشػػ ؿلدايػػـل ر ػػزلااكا بػػكل ػػ  أللإاػػ لذاػػؾل قػػـكب إل
ل تنػ زعلفل ػوأاػؼلاسػـل كقػدل ُلل(45)ل ثرل ػفأل 2012ني  أللف ـللفّت لتن زعلفل ي ف ُثلبلغلفددلأس  ءلاا كاقدلاا ُل

اا تلػػّددةلااتػػيلت ّكنػػتل ػػفلملىػػذهلااشػػف  ّ أللب  سػػتف دةل ػػفلا لتيػػ داتل .لكتسػػق ػػّ ألأاػػؼل(ل25)ل ػػفل ثػػرأ ػػ فل
ب انسػػػبألللا تركنّ ػػػألااتػػػ ايلنسػػػبلأسػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإللطا ةّطػػػ كّ ػػػملاكل.لة كّفػػػدااس  سػػػأللاالب كلػػػبااقػػػراراتلاا ػػػ درةل

ل.(368)ف ـل يل ؿّللالق    لاا لرك أللأ  ـل ر زلااكا بك

 
 (2113 تشرين األول نهاية -1999) عام ( نسبة عدد أسماء المواقع الم تنازع عميها لعدد القضايا ف  كلّ 9)الشكل

 

 

                                                           
)ااقسػػـلااثػػ ني( ل للّػػألللا تركنػػي ػػيلف قتيػػ لبػػ النكافلاإللاإلنترنػػتف   ػػأللاال  ػػ تلااتل رّ ػػأللفبػػرلالاا لنػػ  لد.لشػػر ؼل ف ػػدلضن ػػ ـ ل.لرالػػدلبيػػذ(367)
ل.407اافقكؽ ل رلدلس بؽ لص****
لرالد لإف  يّ  تل ر زلااكا بكل يل كقدلااكا بكلاارس ي ل رلدلس بؽ..ل((368
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 وسيمة ودّية واختيارّية. 3

لب ن يػػػ لكسػػػ لأللكدّ ػػػأللكاةت  رّ ػػػأل للا تركنّ ػػػأل ن زفػػػ تلأسػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإللااس  سػػػأللاا كّفػػػدةلافػػػؿّلقكافػػػدلتت تّػػػدل رف 
كاا فػ  ـ ل ػ انزاعليـل بتلػدكفلفػفلااق ػ ءلفػ تيـ ل ػإن لزل ن لاةت  رىـلااللكءلإا لىػذالااطر ػؽلافػؿّللأطراؼلاانزاعلفند
لبإ دارلقرارلسكؼل لرضلفل ل.(369)اانزاع يل لالنألل ف  دةلتقـك

لأطػػراؼلاانػػزاعل ل ُلل كسػػ لأللاةت  رّ ػػألىػػكللااس  سػػأللاا كّفػػدةقكافػػدلكفػػّؿلاانػػزاعلب كلػػبل لبػػركفلفلػػ لااللػػكءلرف 
لىن ؾلشرطل درجل يل ؿّل(370)إا ي  لبػرلارشػة صل ُللا تركنّ ػألفقدل فلفقػكدلتسػل ؿلأسػ  ءلاا كاقػدلاإلل ل ف ملأف 

لىنػ ؾلفرّ ػإ  لل.لػراءاػ لىػذالاإلإفل لااللكءل بلػدلأفللفتّػ اػ لااق ػ ءلاالػ دم للػكءلإلاكقػتللأمّللأللاألطػراؼل ػيلأف 
ل.(371)الرضلاانزاعل فللد دلايـلااللكءلإا لااق  ءل فؽّللفنو ل إذالاـل  فلارطراؼلرا  فل   درلااقرار

 الطابع الدول . 4

ػػ ػػيلإلّصلدكاّ ػػأل ل يػػيلاػػـلتةػػل ن يػػ بل كّفػػدةاال  سػػألساالّ ػػؼتت ن  ػػ لك   تلاػػت يـللاللراءاتيػػ لقػػ نكفلدكاػػألل لّ نػػأل لكاَّ
 لبغضلاانظرلفػفل  ػ فلتكالػدلا تركنّ أل ن زف تلأس  ءلاا كاقدلاإللافؿّلل كّفدةفلآاّ أللبف ُثلتؤ ّلل  دلدكؿلاال اـ ل
لأمّلأطراؼلاانزاع.ل ل. كّفدةشةصلأكلشر ألل يلل  دلأنف ءلاال اـل   نولأفل تقد ـلب ّدف ءلك ق نلالس  سأللاال إف 

 (Cost-saving) التكمفة المنخفضة. 5

ل ب رةلترىؽل  زاال كّفدةاس  سأللااا ل فت جلااللكءلإا ل االػ دم لاا تنػ زف ف لبل ػسلااق ػ ءللنّ ػألت  ا ؼلكرسـك
لإلػػراءاتلفػػّؿل ػػتـّلتفد ػػدلرسػػف ػػُثل ػػ ػػفلق لب بلػػغل قطػػكعللاانػػزاعـك ـ لقػػدلكللااتػػيلافت ػػدتي لى يػػأللاآل  ػػ ف.ؿلاا را ػػزلبا لتػػ

 ػػ ءل لكفػػددلأفا تركنّ ػػألفػػددلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلل:س سػػ فلكى ػػ فلػػ ل ل ػػ ر فلأل ءنلبنػػ ػػيل ر ػػزلااكا بػػكلتفد ػػدلاا بلػػغل
للل.(372)ااي يأللااتيلستف ؿل يلاانزاع

فيل   ػؿلاا  ػ ر ؼل كنػولىػكل ػفلطلػبلاانظػرلد لؿلاا ُلب ر ؿلأفل تف ّللؿلاارسـك ل إن وأ   لب انسبأللا فل تف  ل
لل  نػػتلااللنػػألل  ّكنػػألل ػػفلث ثػػأللأف ػػ ء لك ػػ فلذاػػؾلبنػػ ءنلل ػػيلفػػ ؿل ػػيلاانػػزاع لإ  ل فلػػ لطلػػبلااُ ػػد ف لفل ػػول ػػإف 

لت كفل ن  فأللب فلااُ د فيلكااُ د ف لفل و ل.(373)اارسـك

 

                                                           
ل.2009 لاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءل ن زف تلافؿّللاا كّفدةلااس  سأللإلراءاتل يفأللقكافد/ل فل7.لرالدلاا  ّدةل/((369
ل.258 ل رلدلس بؽ لصاإلنترنت لفك  أللة ادل  دكحلإبراى ـ.لرالدلبيذالاا لن  لد.ل(370)
ل.1999 لتقر رلس  سأللأس  ءلاانط ق تلاا تن زعلفل ي لاارس ي/ل فل4/رالدلاافقرةل/ؿ/ل فلاا  ّدةلـل.(371)
رالػػدلبيػػذالاا لنػػ  للدك رلاللنػػأللاا  ّكنػػألل ػػفلث ثػػألل فّ  ػػ ف.ل3750دك رلاللنػػأللاا  ّكنػػألل ػػفل فّ ػػـلااكافػػد لك(ل750ػل).لبف ػػثل لتتلػػ كزلااػػ(372)

ل.126 لرس األلدبلـك ل رلدلس بؽ لصاإلنترنتبرانبك لاانزاف تلاا تلّلقأللب ال   تلااتل رّ أللفل لشب ألللضّس ففدن فلد.ل****
لأسػػ  ءل ن زفػػ تلافػػؿّللاا كّفػػدةلااس  سػػأللإلػػراءاتل يفػػأللقكافػػد ػػفلل/19 ّدةل/ ػػ/لكاا6اافقػػرةل/ج/ل ػػفلاا ػػ ّدةل/كلل/5رالػػدلاافقػػرةل/ج/ل ػػفلاا ػػ ّدةل/.ل(373)

ل.1999 تقر رلس  سأللأس  ءلاانط ق تلاا تن زعلفل ي لاارس يل/ل ف4كرالدلأ   ن لاافقرةل/ح/ل فلاا  ّدةل/.ل2009 لاإلا تركنّ أللاا كاقد****
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 قابمّية تنفيذ القرارات. 6

 ر ػػزلااكا بػػكللف ػػُثلأف لإلػػراءلق ػػ ييلاتنف ػػذى  للإاػػ لأمّلل كّفػػدةس  سػػأللاااالب كلػػب لتفتػػ جلااقػػراراتلاا ػػ درةل
 لكفنػػػد  ل  ػػػدرلقػػػرارلبنقػػػؿلأكلشػػػطبلاسػػػـل كقػػػدلا تركنّ ػػػألبتسػػػل ؿلأسػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإللة ّ ػػػأل ػػػؿلب اشػػػر  تلاا تّل

.لكىػذالؿلق ػ ييا سػـلفلػ لاافػكرلدكفلأملتػدةّلليّ ػأللنقػؿلأكلشػطب بلتقػـكلىذهلااشػر  تلىػيلااتػيل ل إف لإا تركني
 .(374)ا تركنّ ألاا كاقدلاإل ن زف تلأس  ءللكس لأللف لّ أللك ّل األلافؿّلل كّفدةاالللؿل فلااس  سألل  

 موّحدةلمسياسة ال الخاّصة طبيعةال. 7

تلػػ رؼلإلػػراءاتلتف ػػ ـلبػػ ا لن لاا ُلل لب ث بػػألاا يفػػأللب كلػػبلىػػذهلبػػأللافػػّؿلاا ن زفػػ تللػػراءاتلاا تّل لُتلػػّدلاإل
لااقرلفل و ل ل.فلػ لةػ ؼلف ػـلااتف ػ ـلااتقل ػدمل وكزلفلّ ػأللار ػرلاا ق ػيل  ػفػارلااذمل  ػدرل ػيلاانػزاعل ل رف 

لااةب رلاا لّ فلالنظرل يلاانزاعل ُلل كىيلا ستلإلراءاتلكس طأل رلقرارانل    نل  ػولفلػ لةػ ؼلااكسػ طل ػيلد ل رف 
فرّ ػأللاةت ػ رلارةػذلبػوللطػراؼألا بقػ لكلل لسػلطأللاقتػراحلاافػّؿلفلػ لارطػراؼااذمل ل  ػكفلاػولإ  لل ااكس طأللاال دّ أل

لل أكلر  و لفل لشب ألل ييلا ستلإ   ل.(375)اإلنترنتإلراءاتلإدارّ أللتتـّ

 لا تركنػياإلل ػفلنظػ ـلااتف ػ ـ قتػربل ث ػرانلل  كّفػدةس  سػأللااب كلػبلاانظ ـلفػّؿلاا ن زفػ تللأفّلرللنلك دلذاؾ
ن  ػ ل نظػرل ػيلاانػزاعلالػ فلإألل ػيلدكاػأللاق نكفلسػلطأللق ػ ي ّللك ق نللشّ لأل نففلاسن لأ  ـل ف  ألل ُل أللرّ ػاد ػفلااػدكؿ لكاَّ

(CAA).ـلفلػػ لض ػػرلذاػػؾ ل يػػكلأقػػربلإاػػ لااتف ػػ كالفقػػاػػـل تّللااف ػػـلاا ػػ درلفػػفلااللنػػأللاػػ سل لز ػػ نلاألطػػراؼ ل ػػ كلل
ل تقتربل ػفلإلػراءاتلااتف ػ ـاا كّفدةللس  سأللاالب كلباا ن زف تللفؿّلل إلراءاتل.ل دما لاانظ ـلااق  ييلاا نولإ
لبلضلاافكارؽلااتيلُ   فلإل  اي ل    ل لي:لفدا

درالول  فلاالقدلبإرادةلااطر  ف ل ي ػ ل كا قػ فلإلااللكءلإا لااتف  ـلاال دمل فلة ؿلشرطلتف  ـل تـّلل تـّل .أل
ار ػػرلب انسػػبأللافػػّؿلاا ن زفػػ تلبنػػ ءنلفلػػ لااس  سػػأللك ةتلػػؼلبدا ػػأللفلػػ لتسػػك أللاانػػزاعلفبػػرلااتف ػػ ـ.لاا نػػذل
لإدرالػػول ػػفلق باػػؿل كّفػػدةاا لااشػػرطل ػػتـّ ؿلاسػػـلفنػػدلإبػػراـلفقػػدلااتسػػل ؿلبػػ فلُ سػػل للشػػر أللااتسػػل ؿ لكذاػػؾلرف 

لااشػرطل ل  ػكفلبػ فلا تركنّ ػألبتسػل ؿلأسػ  ءلاا كاقػدلاإللة ّ ػألكبػ فلااشػر أللاالا تركنػياا كقدلاإل  لأملأف 
 .(376) نلسبق   فبلاال  ألل ل كا ؽلفل لااشرطل ُلؿلاا كقد.لسل لك ُل  فبلا سـلأكلاال  أللااتل رّ ألل

لكلكدلشرطلااتف ػ ـلاالػ دمل ػيلاالقػدل ُل .بل ااتزا ػ نلب   تنػ علنشػ لفلػ لفػ تؽلااطػر  فل يلااتف  ـلاال دم لإف 
ـ لر ػػدلااػػدفكللأ ػػ ـلااق ػػ ءل  تكّلػػاػػ لااق ػػ ءلالف ػػؿل ػػيلاانػػزاعلإلااللػػكءفػػفل بلفلػػ لاا فّ ػػـل  ػػو ل ػػإذالتػػ

                                                           
ل.1946ااتل رّ ألل"دراسألل ق رنأل" ل رلدلس بؽ لصلألرانبك لااتنظ ـلااق نكنيلالل  بلضّس ف.لرالدلبيذالاا لن  لد.لفدن فل(374)
ل.63 رلدلس بؽ لصل "دراسألل ق رنأل"لا تركنيااتف  ـلااتل رملاإلد.لس  يلفبدلااب قي لل.لرالدلبيذالاا لن  (375)
ل للّػػألل (ااثػػ نيلااقسػػـ)لا تركنػػياإللبػػ النكافلف قتيػػ ل ػػيلاإلنترنػػتلفبػػرلااتل رّ ػػأللاال  ػػ تلف   ػػأللضن ػػ ـ ل ف ػػدلشػػر ؼ.لد.لرالػػدلبيػػذالاا لنػػ  ل((376

ل.409ص رلدلس بؽ للاافقكؽ ****
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ف لفل ػػػولبكلػػػكدلشػػػرطلااتف ػػػ ـ لىػػػذالفلػػػ لةػػػ ؼلد لاا ف  ػػػأللأفلتف ػػػـلبلػػػدـلقبػػػكؿلااػػػدفكللإذالد ػػػدلااُ ػػػ
ف ػػثل ل  نػػدل ػػفلااللػػكءلإاػػ لااق ػػ ءلسػػكاءل ػػ فلذاػػؾلقبػػؿلبػػدءلإلػػراءاتلل كّفػػدةااتف ػػ ـلك قػػ نلالس  سػػأللاا

ـ لاَّلبلػػدل ػػدكرلااقػػرار.لكللفتّػػ ااف ػػؿل ػػيلاانػػزاعلأكلأثنػػ ءلااف ػػؿلأكل ل  ػػفلاللنػػألاػػ لااق ػػ ءل ُلااللػػكءلإلذالتػػ
 .(377)لراءاتلأكلتني ي رلكقؼلسر  فلاإلقرّلأفلتُلل كّفدةااتيلتنظرل يلاانزاعلك ق نلالس  سأللاا

كزلفػرضلك ل لػل  ثػؿلااق ػ ءل ػرلاا ق ػيلبػوأللارول فػكزلفلّ ػف ـل يلااتف  ـلاال دمل إن لفندل دكرل .جل
   ػػؿلللراراػػكل ػػدرلقػػلفتّػػ ول إن ػػل  كّفػػدةالس  سػأللااللػػراءلك قػػ نلاإلةػػرللفلػػ لااق ػػ ءلبةػػ ؼلةلأاانػزاعل ػػرّل

ل.(378)ةدلااقرارلااس بؽلبل فلا فتب ر يلاانزاع ل    فلاألطراؼلااللكءلإا لااق  ءلدكفلأ

كااف ػػؿلل اانػػزاعلفػػفلطر ػػؽلااتف ػػ ـلاالػػ دم ػػيلضـل ػػفلااتشػػ بولاا ب ػػرلبػػ فلااف ػػؿلولبػػ ارلأن ػػك  ػػ لسػػبؽلنلػػدل
نلللػػراءاتلااس  سػػأللنظ  ػػ نلؽل ب ػػرةلتللػػؿل ػػفلإول كلػػدل ػػركل ل إن ػػ كّفػػدةااس  سػػأللااب كلػػبل ل.ة ّ ػػألذكلطب لػػأللل سػػتق  

لبتسػػك أللقػػدلنلػػمل ر ػػزلااكا بػػك  لا تركنّ ػػألاا كاقػػدلاإللار  ػػؿلاتسػػك ألل ن زفػػ تلأسػػ  ءكلىػػنظػػ ـلااس  سػػألللأف لنػػرللكل
لااس  سػػػألل لتةلػػػكل ػػػفلل.ااس  سػػػألل لت ػػػدانلفلػػػ ل ا تركنّ ػػػألقػػػأللب سػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإلتللّلاا ُللق ػػػ   اآل ؼل ػػػفلاا إً لأف 

ل.ا تركنّ ألاا ث اب لكتفت جلإا لبلضلااتلد  تلالللي لأ ثرل  ي أللاتسك ألل ن زف تلأس  ءلاا كاقدلاإل

 لسياسة الموّحدة  سمبّيات حّل المنازعات بموجب اثانياً 

ّدل ػػفلُبػػل ػػفلةػػ ؿلتفل ػػؿلقكافػػدلااس  سػػأللاا كّفػػدة لن فػػظلكلػػكدلفػػّدةلنقػػ طلى ّ ػػأللاػػـلتقػػـلااس  سػػأللبتن كايػػ  لك 
ل.ا تركنّ أل   لأللا ن زف تلأس  ءلاا كاقدلاإلتنك ولفل ي لبيدؼلااك كؿلإا لفلكؿل تاا

 العالمات التجارّية. التركيز عمى حماية 1

لااس  سػأللاقت ػرتلفلػ نرلل ليلاا كاقػدلاإلباػا فتػداءاتلااكاقلػألل ػفلق للأف  فلػ لفقػكؽلاا ل ّ ػألللا تركنّ ػألؿلُ سػل 
لااس  سػأللق  ػتلبف   ػألللفّبػذاكلللػ لارسػ  ءلكاال  ػ تلااتل رّ ػأل.زتلبشػ ؿلةػ ّصلفكر ّل لألاا ن ف أللكااتل ر ّل اػكلأف 

لب سػتبداؿلاال  ػ تلااتل رّ ػأللل ل  دلفقكؽلاا ل ّ ػأللااف رّ ػألل ػيلقكافػدى  كاػ سل قػطلاال  ػ تلااتل رّ ػأل لبف ػثلتقػـك
لللبفقكؽلاا ل ّ أللااف رّ أللل  لي .

 مةسج  . عدم حماية العالمات التجارّية غير الم  2

رةلب اس  سػػأللثػػ رلااتسػػ ؤؿلفػػفل ػػدلل ػػركرةلأفلت ػػكفلاال  ػػأللااتل رّ ػػألل سػػّللأللفتّػػ لتفظػػ لب اف   ػػأللاا قػػرّل
أفلاا كّفدة.لذىبلل نبل فلاافقػولبػ اقكؿلب ػركرةلتسػل ؿلاال  ػأللكافت ػدل ػيلذاػؾلفلػ لاشػتراطلااس  سػأللاا كّفػدةل

                                                           
ل.2009 لاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءل ن زف تلافؿّللاا كّفدةلااس  سأللإلراءاتل يفأللقكافد/ل فل18اافقرةل/أ/ل فلاا  ّدةل/لرالدل.(377)
للن ػػؼ ااػػدكرةلااث  نػػأللكااث ثػػكف ل لاإلنترنػػتأسػػ  ءلاافقػػكؿلفلػػ ل لالكا بػػكلاال ّ ػػأللاال لّ ػػأللالت  فػػ تلااف رّ ػػأل لال ل ّ ػػأللاال ا ّ ػػأللاا نّظ ػػأل.لرالػػد ل(378)

ل.2 لص2009ل( تشر فلاركؿل1ل– لكؿلأل22)ل ف****
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لااُ ػػ  ػػيلفػػ فلذىػػبلل.(379)كرةل ل ّ ػػأللىػػذهلاال  ػػألرل ػػفيلبإثبػػ تلكلػػكدلةلػػطل ػػدلف  تػػولااتل رّ ػػألل  ػػ ل لنػػيلد ل قػػـك
لإاػػػ لفػػػدـلاشػػػتراطلااتسػػػل ؿ لل-بفػػػؽّلل–آةػػػرللاّتلػػػ ه االلػػػ فل ػػػيلااق ػػػ   لااسػػػ بقأللاػػػـلتتطّلػػػبلأفلت ػػػكفلاال  ػػػأللرف 

ذاػػػؾللأل.ل ثػػػ ؿلسػػػل لفيلاال  ػػػأللااتل رّ ػػػأللافتػػػرةلطك لػػػأللكاػػػكلاػػػـلت ػػػفل ُلاا ػػػد للاسػػػتةداـ ل   فػػػيل سػػػّللأللاقبػػػكؿلااشػػػ كل
ػػ ػػفلق لل كفػػألاا رللق ػػّ ألاا  قػػدلل <chemstations.com>لا تركنػػياإلبة ػػكصلاالنػػكافلل((chemstationsؿلشػػر أللبا

ا سػـل ل  ػأللتل رّ ػأل لكا ػفلاثبتػتلب ارضـل فلفدـلتسػل ؿلفيلد لااللنأللاان ظرةلب انزاعلنقؿلفنكافلاا كقدلال ُلقّررتل
ل.(380) ترةت  رسلأنشطأللتل رّ أللب سـلىذهلاال  ألل نذلل ااشر أللب ن ي

أفل فػتفظللف لفل ػو لف ػُثلألػ زتلال ػد ل ةتلفػ فل ػكقف ف بيػذالااشػ فلاّتةػذتأ   لب انسبأللالس  سألل ن فظلأن يػ ل
أّ ػ ل ػيلاافقػرةل/أ/ل ػفل ل(381)أن ول لركؼلب سػـلاانطػ ؽلفتّػ لاػكلاػـل  ػفلاػولفػّؽل سػّلؿلفل ػولأثبتإذالل ب سـلاا كقد
لقبػػكؿلشػػ كاه.لفتّػػااتل رّ ػػألل/ل قػػدلاشػػترطتلفلػػ لااُ ػػد فيلأفل ثبػػتل ل ّ تػػولالل  ػػألل4اا ػػ دةل/ ل ل ػػتـّ اػػذاؾلن فػػظلبػػ ف 

لتلػد ؿلاافقػرةل/أ/ل ػفلاا ػ ّدةل/د لىن ؾل ف ب ةلال نبلاا ُل لفلػ لبف ػُثلتػنّصلل /ل ػفلااس  سػأل4ف لفل و لك لبلأفل تـّ
لأكلإثب تلاستل  ؿلاال  أللا ّدةلطك لأل.ل اال  ألل ل ّ تولإثب تلاا د فيأن ول لبلفل ل

 . عدم الحماية من استخدام العالمات ضمن واصفات الداللة3

لاسػػػتةداـلاال  ػػػ تلااتل رّ ػػػأللاال يػػػدةلالغ ػػػرل ػػػ فلكا ػػػف تلااد اػػػأل  لتقػػػؿلفػػػفلتلػػػؾلسػػػ ؤّدملر ػػػرارلل إف 
لاإلا تركنّ ػألل  تلاابفػثلاللثػكرلفلػ لاا كاقػدإا ل فر ل غ اب نل  ل لل لارشة صلففلاستل  اي ل  سـل كقد لاا ترتّبألل
 لػبلأفللنػرللأن ػوكل ػ فلكا ػف تلااد اػأل للااتل رّ ػأللتقـلبتلر ـلاسػتةداـلاال  ػ تاـللاا كّفدةل.لكااس  سألاا طلكبأل
 ػػيلفػػ ؿلاسػػتةداـلاال  ػػ تلااتل رّ ػػأللكاافقػػكؽلاال يػػدةلالغ ػػرل ػػ فلكا ػػف تلل ر ػػدلااػػدفكللنّ ػػألفلأ  ػػ نلإ   تت ػػ ّل
ل.ااد األ

 بشكل كامل لكترونّية. عدم حماية أسماء المواقع اإل 4

ليلفقكؽلاا ل ّ أللفل لأس  ءلاا كاقدلاإلبالفتداءل فلق لا اـلتنّكهلااس  سأللا ش لألل  ل   ػ لاػكل ػ فلا تركنّ ػألؿلُ سل 
ؿلاا كقدلىكلارسبؽل يلااتسل ؿ لكل ءالشػةصلآةػرل ؿُ سل   ل  ػأللتل رّ ػأللا سػتف دللا تركنػياإللاسػـل كقلػولكسػل 

لإ لػػ دلأنظ ػػأللق نكللنػػرللأن ػػو.لكلاإلنترنػػت ػػفلشػػيرةلاسػػـلاا كقػػدلفلػػ لشػػب ألل ـ  لإذالتػػ لنّ ػػأل ل   ػػفلفػػّؿلىػػذهلاا شػػ لأللإ  
لبػػإدارةلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإل  لكتل ػػؿلفلػػ لت ػػن في ل ػػ فلفقػػكؽلاا ل ّ ػػأللا تركنّ ػػألشػػ  لألل ػػيل ةتلػػؼلدكؿلاالػػ اـلتقػػـك
 ااف رّ أل ل فلألؿلف   تي لق نكن نل فلل  دلأش  ؿلا فتداء.

                                                           
ل.1999 لس  سأللأس  ءلاانط ق تلاا تن زعلفل ي لاارس يلتقر رل ف/ل4/ فلاا  ّدةل /أ/اافقرةلل.لرالد(379)
)ااقسػػـلااثػػ ني( ل للّػػألللا تركنػػي ػػيلف قتيػػ لبػػ النكافلاإللاإلنترنػػتف   ػػأللاال  ػػ تلااتل رّ ػػأللفبػػرلد.لشػػر ؼل ف ػػدلضن ػػ ـ لل:.لاا ثػػ ؿل ػػذ كرلاػػدل(380)

 .387ص رلدلس بؽ لل اافقكؽ****
ل.1999لس  سأللأس  ءلاانط ق تلاا تن زعلفل ي لاارس ي ل/ل فلتقر ر4 فلاا  ّدةل/ .لرالدلاافقرةل/ج/(381)
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لالحكم بالتعويض نّيةعدم إمكا. 5

ل:(383) لكى  ةذلأفدلااقرار فلأفلتتّلاي لإ  لك ل   فل ل(382)  تكب نلك لّل نلااللنأللاان ظرةلب انزاعلقرارى لت درل

:لك يلىذهلااف األلتنتييلإا لكلػكدلافتػداءلفلػ لاال  ػأللااتل رّ ػأل لشكوى الم د ع ف  التأكيد عمى ما ورد  . أ
كف نيػ ل لػبلأفلت ػدرلااللنػأللقػرارانلبكقػؼلاسػتةداـلل ا تركنػيبسببلتسل ؿلااُ ػد ف لفل ػولاسػـلاا كقػدلاإل

لااليػأللاا ةتّ ػألل(384)ف لفل و لكأفلتقّررلنقلولالُ د فيد ل فلل نبلاا ُللا تركنياالنكافلاإل .لك لبلأفلتقـك
شػػر أللااتسػػل ؿلاا سػػؤكاأللفػػفلتنف ػػذلىػػذالااقػػرارلفتّػػ لبػػإب غلل كااتػػيلتتبػػدلايػػ لااللنػػأللاإلدارّ ػػألبنظػػرلاانػػزاعل

 .(385)أ  ـل فل دكرلااقرارلفشرةفل فلتنف ذه لكذاؾلة ؿلتت   ل

كذاػؾلفنػد  لتت ّ ػدل ػػفلكلػكدل  ػلفألل شػركفأللالُ ػّدف لفل ػول ػفلتسػل ؿلاالنػػكافللحجنج الم ند ع   رفنض . ب
لااُ ػػػّدفيلقػػػدلقػػػّدـلشػػػ كاهل ػػػد لا تركنػػػياإل اا ػػػد ف لفل ػػػولا لػػػّردل  ػػػ  قتولكتشػػػك ولسػػػ لأللف  تػػػولل لأكلأف 

ل.(386)ااتل رّ أل ل فيلىذهلااف األلتر ضلااللنأللش كللااُ د في

ن   ل تكل لكل لض اتلك بل ـللنأللاافال ل   فكب انت لألل اق ػ ءلالف ػكؿلرلااللػكءلإاػ لاااُ ت رّللؼبلفل لااطرلاَّ
 ػػرارلاان تلػػأللفػػفل ػػيلااف ػػـل ػػيلااتلػػك ضلفػػفلارل ػػفلار  ػػؿلإفطػػ ءلااللنػػأللاافػػؽّللنػػرللأن ػػوكل.لضفلػػ لااتلػػك 
أللكااقػ نكفلااكالػبلااتطب ػؽ لتفد ػدلاا ف  ػأللاا ةتّ ػلا ػلكبأللنظػرانلكل ل لكبأللااللكءلإا لااق ػ ءبسببلا فتداء ل
ل ل فلااتلك ض.رلاا ت رّلولك  ل ستفقّلل تقد رلفلـلاا ررلفل لقدرةأ ثرللىيلنظرتلب انزاعلااتياللنأللا   لأف 

لكل ف لفل ػػولااُ ػػد للفػػؽّل ػػفلل  ػػكفليػػذااف لفل ػػو لكلد ل ػػرارلب اُ ػػفيلبتقػػد ـلشػػ كللبيػػدؼلاإلد لااُ ػػأ  ػػ نلقػػدل قػػـك
لط لأللل لرن وااف كؿلفل لتلك ض ل ػفلفّقػاات ّرؼل يلاسـل كقلواانظرل يلاانزاعل فل ّدةلسُ فـر ول ل   لسػُ فـر

بتسػل لولةػ ؿل تػرةللض ػرهلقػ ـلأفػددلت ػ دل نػول ر ػأللااتسػل ؿ لإذالقػ سل ؿلنفسلا سـلادللشر  تلأةػرل لتل ي
لااللنأللاإلدارّ أللاان ظرةل يلاانزاعلىيلارنلملكار ثرلق ف  لرلااتلك ضلاا ن سب.درةنلفل لتقد اانزاع.لكاَّ

ةػ ؿل تػرةل لّ نػألللأل دفػكللأ ػ ـلنفػسلااللنػلر ػدلنّ ػأل فلار  ؿلأفل تـّلإ   أللبنػدل تلّلػؽلبإ   لنرللأن وكبيذال
تل ػّده.لكبيػذاللاػ  لفي لكأفل ثبتلار رارلااتيلافقتلبولنت لأللالش كللااتيلرُلد لبلدل دكرلااقرارلبر ضلفلالاا ُل
لااتقل ؿل فلف  تلااش  كل لأس  ءلاا كاقد.لر ف بي لأ ف بي ل يلاإلس ءةلكااتيل ستغلّلل االشكايّ ألل تـّ

                                                           
لبػدكرى لبإةطػ رلى يػأللاآل  ػ فلكأطػراؼلاانػزاعلبػ اق(382) لبإةط رلااليأللااُ ةتّ أللاات بلأللاي لب اقرارلااػذملتكّ ػلتلإا ػو لكااتػيلتقػـك رارلاا ػ درل.لكتقـك

لافػػؿّللاا كّفػػدةلااس  سػػأللإلػػراءاتل يفػػأللقكافػػد ػػفل/ل16/اا ػػ ّدةلاافقػػرةل/أ/ل ػػفل.لرالػػد لأ ػػ ـلاات ا ػػأللفلػػ لك ػػكاولإا يػػ ل(3) ػػفلااللنػػأللةػػ ؿل****
ل.2009 لاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءل ن زف ت****

 .1044ااتل رّ ألل"دراسألل ق رنأل" ل رلدلس بؽ لصلألرانبك لااتنظ ـلااق نكنيلالل  بلضّس ف.لرالدلبيذالاا لن  لد.لفدن فل(383)
ل.106ّ أل ل رلدلس بؽ لصااّدكالااّتل رةلق نكفدلبيذالاا لن  لد.لف رل  رس ل.لرال(384)
ل.1999تقر رلس  سأللأس  ءلاانط ق تلاا تن زعلفل ي لاارس ي ل فل/ل4/لةاا  دّلاافقرةل/ؾ/ل فل.لرالدل(385)
ل.2009 لاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءل ن زف تلافؿّللاا كّفدةلااس  سأللإلراءاتل يفأللقكافد فلل/15/اا  ّدةلاافقرةل/ق/ل فل.لرالدل(386)
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 خاتمة الفصل الثان 
ػ لأفلت ػكفلكطنّ ػأللا تركنّ ألتن كان ل يلىذالااف ؿلااكس يؿلااُ ت فأللاتسك ألل ن زف تلأس  ءلاا كاقدلاإل  لكااتيلإ  

لىػذهلااكسػػ يؿككلػدنا  ترا ػػي لكلااق ػػ ءلاالػ دمللأكلدكاّ ػأل لكقػػدلت ّثلػتلااكسػػ يؿلااكطنّ ػأللبػػ اللكءلإاػ  تةتلػػؼلل لبػػ ف 
لب فلاادكؿ.لا تركنّ ألنت لألل ةت ؼلااتشر ل تلاان ظ أللرس  ءلاا كاقدلاإلل  فلدكاأللإا لأةرل

كركبػػيل اق ػػ ءلار  ل ر  ػػيارلفكركبػػيلفػػار كقػػؼلااق ػػ ءللاةػػت ؼ قػػدل فظنػػ لللنبػػيارلب انسػػبأللالق ػػ ءكل
فلػػػ لااقػػػكان فلكاا بػػػ دئلاال ّ ػػػألل ػػػيلف   ػػػأللاال  ػػػ تللا تركنّ ػػػأل ػػػيلنزافػػػ تلأسػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإلافت ػػػدل ػػػيلااف ػػػؿل
فلػػ لةػػ ؼللا تركنّ ػػألسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلأف   ػػأللأللب ػػدارلقػػكان فلة ّ ػػإركبػػ ل ػػيلأكلعل ػػيلر لشػػااتل رّ ػػأل.لكاػػـل قػػـلاا ُل

ؿلبقػػػ نكفلف   ػػػأللأللكاا لػػػد لااتل رّ ػػػلقػػػ نكفلااف ػػػدراايلبف   ػػػأللاال  ػػػ تاا ػػػدارلإااػػػذملنلػػػمل ػػػيلل ر  ػػػيااق ػػػ ءلار
ل.ا تركنّ ألألل فلااقر نأللاإلاال   تلااتل ر ّل

بشػ ؿلفػ ـللا تركنّ ػألب اتلػ رةلاإلل ػيلااتشػر ل تلااة ّ ػألل ب ػرل إن نػ لن فػظل قػر لب انسبأللالتشر ل تلاالربّ ػأللأ  ل
ض ػرلال  ػأللااتل ر ػأللكدفػكللاا ن  سػأللكطلدفػكللتزك ػرلارلولقدلتنطبػؽلشػن لككلدن لب  لبش ؿلة ّصللكب س  ءلاا كاقد

فػدـلتكا ػؽلليػ  لبسػبب ػفلاا ػلبلااف ػؿل  لون ػألض ػرل اإلا تركنّ ػأللااتل رّ ػأللقػداكلسػ  ءلاا أفل لدف كمل شركفأللاا
لا تركنّ ػألإلراءاتلكنظ ـلاادف كلل يلااق  ءلاال دمل دل تطّلب تلااتلػ رةلاإل سػلكؾلااق ػ ءلطك ػؿل لن ى ػؾلفػفلأف 

 ػػػّؿل ػػػفلااق  ػػػيلظيػػػكرلإاػػػ لفق قػػػألنللأّدل ػػػ للكىػػػذاـ ل ػػػلكبأللتنػػػ زعلااقػػػكان فلكاةت ػػػ صلاا فػػػ  ك  لػػػؼ لك ز ػػػدهل
ة ّ ػػأللبأن ي ػػ لاػػـل نلفػػ ل ػػيلفػػّؿلل  ػػدلاا ن زفػػ تلاا لرك ػػأللأ   يػػ  لكلض ػػرلل ا  ترا ػػيلكاا ف  ػػأللا  ترا ػػّ أل

ق ػػػ ءلا  ترا ػػػي لكااتػػػيل لكقػػػدلظيػػػرتل شػػػ لأللتنف ػػػذلااف ػػػـلاا ػػػ درل ػػػفلااا تركنّ ػػػأل ن زفػػػ تلأسػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإل
لااش لّ أللااتيل تطّلبي لااق نكفلاتنف ذلااف ـ.لقكافدتتل رضل دلبلضلاا

لبػرزلكقػدلاآل  ػ ف ؿل نظ ػأللباػلت ػدةل ػفلق ل قدلت ّثلػتلااكسػ يؿلبػ اللكءلإاػ لاا را ػزلاا ُللاا ل دلاادكايأ   لفل ل
ل ب ػرةلانلليػكدلكقػدلبػذؿلىػذالاا ر ػز أللف   ػأللاا ل ّ ػأللااف رّ ػأل.لاات بدلا نظّلل"ااكا بك"لااتف  ـلكااكس طألل ر ز فلب ني ل

سػػ ىـلبشػػ ؿل ب ػػرل ػػيلتسػػك ألل ن زفػػ تلأسػػ  ءلاا كاقػػدل  ػػ ل لاإلنترنػػت ػػيل لػػ ؿلف   ػػأللاا ل ّ ػػأللااف رّ ػػألل ػػيلشػػب ألل
ل ن زف تلأس  ءلاا كاقد.لافؿّلاقتراحلااس  سأللاا كّفدةلل ر زلااكا بك فلأىـلإنل زاتلكل.لا تركنّ ألاإل

ىػػكلار  ػػؿلاتسػػك ألل ن زفػػ تللا تركنّ ػػألأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلل ن زفػػ تافػػّؿللنظػػ ـلااس  سػػأللاا كّفػػدةلكلػػدن لبػػ ف لكل
بتسػػك أللاآل ؼل ػػفلااق ػػ   لااُ تلّلقػػأللب سػػ  ءللالتف ػػ ـلكااكسػػ طألقػػدلنلػػمل ر ػػزلااكا بػػكل  لا تركنّ ػػألأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإل

افػّؿل ن زفػ تللت ػدةلؿل ػفلاا را ػزلاا ُلكافتػّؿلاا ر ػزلاركّلل لت ػدانلبػذاؾلفلػ لااس  سػأللاا كّفػدة.لا تركنّ ػألاا كاقدلاإل
تلػػد ؿلبلتتلّلػػؽ تلكتكّ ػػلن لإاػػ لتك ػػ  تلااس  سػػأللاا كّفػػدةل ػػفلسػػلب ّللك ػػدلذاػػؾل لتةلػػك.لا تركنّ ػػألأسػ  ءلاا كاقػػدلاإل

ل.ا تركنّ أل ن زف تلأس  ءلاا كاقدلاإلبلضلبنكدلااس  سأللبيدؼلااك كؿلإا لأنلملااكس يؿل يلتسك ألل
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 الخاتمة النهائّية
بتفل ػػػػؿل سػػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإلا تركنّ ػػػأللااتل رّ ػػػأل ل قػػػدلق نػػػ لاا تلّلقػػػأللب ن زفػػػ تلاادراسػػػألل ك ػػػكعلفػػػّؿلاالتن كاػػػت

ااكسػ يؿلل لكق نػ لب ابفػثلفػف  أللإا لاا ظ ىرلااتيلتبلكرتلبي ارسب بلااتيلأد تلإا لظيكرلىذهلاا ن زف تلب إل 
ىػػػذهلاادراسػػػأللكااتفل ػػػؿلل ػػػفلةػػػ ؿكلل ن زفػػػ تلأسػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإلا تركنّ ػػػأللااتل رّ ػػػأل ل ػػػفلة ايػػػ لتسػػػك ألااتػػػيل   ػػػفل

لاات ا أل:لتك   تاانت يالكلاان لإا للّلتك كاابفثل

 النتائج

 أهمّية اسم الموقع اإللكترون  التجاري 

لفػّدهل  ػ لاػ سل يػكلاإلا تركنّ ػأل لااتلػ رةل ل ؿل يلاإلا تركنيلاا كقدلاسـلأى ّ ألل دللاال ليلااكاقدلأثبت .1
لااسػػػكؽل ػػػيلانل ب ػػػرللانلدكرلل للػػػبلأن ػػػولكلػػػدن ل قػػػدلااشػػػب أل ل ػػػيلاا كاقػػػدلإاػػػ لالك ػػػكؿلكسػػػ لأللد لػػػرّللااػػػبلض

لانلػػػػذابلف ػػػػثُلل ػػػػفلأكلااشػػػػب أل لفلػػػػ لااتل رّ ػػػػأللاا شػػػػ ر دلبػػػػ فلاات   ػػػػزلن ف ػػػػألل ػػػػفلسػػػػكاءنل.لاإلا تركنّ ػػػػأل
 . لرك أللأس  ءنللتف ؿلااتيلال كاقدلكاازّكارلاا ستيل  ف

ا ػفلكللكااتل رّ ػأل لاا ػن فّ أللاا ل ّ ػأللفن  ػرل ػفللد ػدلفن رلىكلاإلا تركنيلاا كقدلاسـلأف للإا لتكّ لن  .2
ن  ػػ لفل ػػو لاالن  ػػرلىػػذهلإفػػدللقكافػػدلتطب ػػؽل   ػػفل  لطب لػػألل ػػدلتػػت ءـلبػػولة ّ ػػأللقكافػػدلإاػػ لفتػػ ج لكاَّ

ل ػفلل  ليػ لا سػتل يػيلتل رّ ػأل االض ػركللااتل رّ ػأللاا كاقػدلبػ فلاات   ػزلاا ػركرملك ػف.لاإلا تركنّ ػأللااب يأل
للكااتل رّ ػػأل لاا ػػن فّ أللاا ل ّ ػػأللفن  ػػر ل ػػفلانللد ػػدلانلفن ػػرللافتب رىػػ ل   ػػفلتل رّ ػػألاالض ػػرلاا كاقػػدلتلػػؾرف 
 .كاافنّ أللبّ ألدارلاا ل ّ أللفن  ر

 عدد المنازعات المتعّمقة بأسماء المواقع اإللكترونّية التجارّية ازدياد 

لاا ن زف تلااة ّ أللب سػ  ءلاا كاقػدلاإلا تركنّ ػأللااتل رّ ػأللتػزدادلبشػ ؿل لااتك  فّ أللأف   فظن ل فلة ؿلاارسـك
ل لظـلىذهلاا ن زف تلىيلفكؿلاال   تلااتل رّ أل ل ؽلافتّلتلأضل بل ن زفػ تلأسػ  ءلتدر لي لكقدلتك ّلن لإا لأف 

لاال  ػػػأللااتل رّ ػػػأللىػػػيلارقػػػربلل لكذاػػػؾاا كاقػػػدلاإلا تركنّ ػػػألل ػػػفلبػػػ فلفقػػػكؽلاا ل ّ ػػػأللاا ػػػن فّ أللكااتل رّ ػػػأل بسػػػببلأف 
لد لػولالتل  ػؿل ػدلاا كقػدلااػذمل ف ػؿلاسػـلال  ػألل لرك ػأل.لتيلؾلكاالن رلار ثرلت ث رانل يلال س ككلػدن لأ  ػ نلبػ ف 

تركنّ ػػأللفلػػ لفقػػكؽلاا ل ّ ػػأللاا ػػن فّ أللكااتل رّ ػػأللةّلػػؼلآثػػ رانلسػػلبّ أللكأ ػػرارانلسػػكاءلفلػػ لاا كاقػػدلاإلا لافتػػداءل سػػّللي
   فبلاافّؽلأكلفل لاا ستيلؾ.

  سيطرة مبدأ أسبقّية التسجيل عمى عممّيات تسجيل أسماء المواقع 

ل بػػدألأسػػبقّ ألل ػػفلةػػ ؿلدراسػػأللاا بػػ دئلااتػػيلتف ػػـلف لّ ػػأللتسػػل ؿلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلا تركنّ ػػأل ل قػػدلكلػػدن لأ ف 
دكفلاات ّ ػدل ػفلكلػكدلكذاػؾل ل   سػـل ػتـّلفلػزهلب لػّردلاات ّ ػدل ػفلفػدـلتسػل لول سػبق نلاا س طر للاا بدألااتسل ؿلىك
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كىػػذالأد للإاػػ لازد ػػ دلف لّ ػػ تلل.ولب  فتػػداءلفلػػ لفقػػكؽلف يػػدةلاآةػػر ففقػػكؽل شػػركفأللاط اػػبلااتسػػل ؿلأكلق   ػػ
 فددلاا ن زف تلاا تلّلقأللب س  ءلاا كاقدلاإلا تركنّ أل.لكارتف عاافلزلاالشكايّ أل ل

 تصادم بين أصحاب الحقوق عمى االسم 

لاسـلاا كقدلىكل ر دلك ل ت رّل سػبؽل ػيلااتسػل ؿ ل قػدل ؿلااكافد لك ل ف ػؿلفل ػولض ػرلاررل  فلاا لب  لأف 
ّن ػػ للدلااُ لتػػدلسػػـلكااشػػةصلاا سػػلؿلال كقػػفلػػ لا لنزافػػ تلفد ػػدةلاػػ سل قػػطلبػػ فل ػػ فبلاافػػؽّللتف ػػل فل ػػو لكاَّ

لا سـلااكافدلقػدل  ػكفلر ثػرل ػفلشػةصلفػّؽلفل ػو.لب فلأ ف بلاافقكؽلأنفسيـ   ػ ا يلارسػ  ءل.ل قدلكلدن لب ف 
كاال   تلااتل رّ أللاا تط بقألل فلف ثلا سـلكاا ةتلفألل فلف ُثلاافيأللاا  ّ زةلايػ  لأكل ةػت ؼلاا نطقػأللاالغرا ّ ػألل

 ػ فلنفػسلاا سػتكلللااف ػكؿلفلػ ل كاقػدل ط بقػأللالل  ػأللىػؤ ءلااتل رّ أل ل ل   ػفلال  ػدل  أللاا سللألل  ي لاا
 .ارفل لااكافد

 عدم كفاية التشريعات الوطنّية لحّل المنازعات 
ل ن زفػ تلتسػك أللألػؿل ػفلارلنبػيلكااتشػر دلااق ػ ءلبيػ لقػ ـلااتػيلاا فػ ك تل ػفلبػ ارضـلأن ػولإاػ لتك ّلن  .1

لاػػـلأّنيػػ لإ  للاا ن زفػػ تلىػػذهل ػػفلبلػػضلفػػؿّلل ػػيلنل فػػول ػػفلكبػػ ارضـلااتل رّ ػػأل لاإلا تركنّ ػػأللاا كاقػػدلأسػػ  ء
ل فظنػػ لكقػػد.لاإلا تركنّ ػػأللااب يػػأللطب لػػألل ػػدلتتن سػػبل لااتػػيلااتقل ػػدملااق ػػ ءلاطب لػػأللنظػػرانلل    ػػأل لت ػػف

فلاا ن زفػػػ ت ل ػػػفلعكلاانػػػلىػػػذالتسػػػك أللي ػػػلاالربػػػيلااق ػػػ ءلدكرلض ػػػ ب لااةطػػػكاتلبلػػػضلىنػػػ ؾل  نػػػتلكاَّ
 .اإلا تركنّ أللاا كاقدلرس  ءلة صلق نكنيلتنظ ـلإ ل دل ف كاألل يلااةلكاأل

نشػػ ءكللا ترا ػػيلق ػػ ءلإ لػػ دل فػػ ك تلظيػػكرل فظنػػ  .2 لااتلػػ رةل ن زفػػ تلفػػؿّللألػػؿل ػػفلا ترا ػػّ ألل فػػ  ـلاَّ
لل  ػػدلتسػػك أللفلػػ لقػػ درةلض ػػرلكثبػػتلأن يػػ .لاإلا تركنّ ػػأللاا كاقػػدلأسػػ  ءل ن زفػػ تلب نيػػ لك ػػفل اإلا تركنّ ػػأل
ل ػلبلار ػرلكىذالإا ي  لااللكءلفل لااطر  فل كا قأللاشترطتلرن ي لاإلا تركنّ أل لاا كاقدلأس  ءل ن زف ت
 .اإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءل ن زف تل يلاا ن ؿ

 نجاح الوسائل الدولّية ف  تسوية معظم منازعات أسماء المواقع اإللكترونّية 
لأسػػ  ءلق ػػ   ل ل الػػألل ػػيل ب ػػرلبشػػ ؿلااف رّ ػػأللاا ل ّ ػػأللف   ػػألل نظ ػػأللليػػكدلااػػدكايلاا ػػل دلفلػػ لبػػرزت .1

لفلػ لاال ػؿلألػؿل فلأق  تي لااتيلدةاا تلدّللكاابرا الكااندكاتلااتق ر رلة ؿل فلسكاءلاإلا تركنّ أل لاا كاقد
ـ للااػػذملااكا بػػكل ر ػػزلإنشػػ ءلةػػ ؿل ػػفلأكلاإلا تركنّ ػػأل لاا كاقػػدلب سػػ  ءلاا تلّلقػػأللاا ن زفػػ تلكفػػؿّللااتقل ػػؿ لتػػ
لى يػػأللقبػؿل ػفلاا لت ػػدةلاا را ػزلأىػـل ػػفلكىػكلبػ لشػؾلاا ن زفػػ ت لتسػك ألل لػ ؿل ػػيلى ّ ػأللةطػكةلافتبػ ره
 .اآل   ف

لافت  دى اا ن زف تلافؿّللاا كّفدةلااس  سأللااكا بكل ر زلاقتراح .2 لكتطب قيػ لاآل  ػ ف لى ّيػأللق باؿل فل لكااتيلتـ 
 .اإلا تركنّ أللاا كاقدلب س  ءلاا تلّلقأللااق    لتسك أللفندلاآل   ف لافت دتي لااتيلاا را زلل  دلق باؿل ف
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ل  ػيلااف ػؿلااسػرفألب زا  لفد دةل فلأىّ ي لاا ركنأللكللالس  سأللك ق نللاا تّبلأللاا ن زف تلفؿّللإلراءاتل تدتت .3
قكافػػدلتفل ػؿلبل ػدلطب لػػأللااتلػ رةلاإلا تركنّ ػأل ل ػدلذاػػؾل ػ فلانػ لبلػضلاا إةػػذ ل  ػفلةػ ؿلبف ػُثلتتن سػ

 كلػػػكدلل  ن زفػػػ تلأسػػػ  ءلاا كاقػػػدلاإلا تركنّ ػػػأللإاػػػ لكلػػػكدلبلػػػضلاا إةػػػذلفل يػػػ لااس  سػػػأللاا كّفػػػدةلافػػػؿّل
لػػػكدل ف بػػػ ةلال نػػػبلاا ػػػد ف لفل ػػػولاا سػػػّلؿل سػػػـلاا كقػػػدلتن ق ػػػ تلأف  نػػػ نل ػػػيل كقفيػػػ .ل  ػػػ ل فظنػػػ لكل

فتّػػ لاػػكلاػػـل  ػػفللق  ػػتلبف   ػػأللفػػّؽل ػػ فبلاا كقػػدل ػػيلفػػ ؿل ػػ فلاػػولأّملفػػّؽلفل ػػول قػػداإلا تركنػػي.ل
 . سّلؿ

 التوصيات

 إيجاد نظام قانون  ألسماء المواقع اإللكترونّية التجارّية 

لكااتل رّ ػػػأللاا ػػػن فّ أللاا ل ّ ػػػأللفن  ػػػرل ػػػفلفن ػػػرلأمّل ػػػدللطػػػ بؽتتلأفلاإلا تركنّ ػػػأللاا كاقػػػدلسػػػ  ء ل   ػػػفلر
لإ ػ  أللفلػ لاال ػؿل لػبلاػذاؾلكااتل رّ ػأل لاا ػن فّ أللاا ل ّ أللفن  رل فلض رى لففلت  زى لفد دةلاةت   تلاكلكد
لفن  ػػػػرى  ل ػػػػفللد ػػػػدل لن ػػػػرلكااتل رّ ػػػػأل لاا ػػػػن فّ أللاا ل ّ ػػػػأللفن  ػػػػرلإاػػػػ لااتلػػػػ رملاإلا تركنػػػػيلاا كقػػػػدلاسػػػػـ

لااشػب أللطر ػؽلفػفلتػتـّللااتػيلكاا لػ   تلاإلا تركنّ أللااتل رةلطب لألل دلتتن سبلبولة ّ أللق نكنّ أللقكافدلكتة  ص
لبف ػثُللااتل رّ ػأل لاإلا تركنّ ػأللاا كاقػدلكأسػ  ءلكااتل رّ ػأللاا ػن فّ أللاا ل ّ ػأللفقػكؽلسػلّ تلبػ فلتنسػ ؽاالفلػ لكاال ؿ
 .كااتل رّ أللاا ن فّ أللاا ل ّ أللفقكؽل فلفؽّللرمّلل ش بولأكل ط بؽل كقدلاسـلتسل ؿلُ  ند

 تنظيم عممّية تسجيل أسماء المواقع اإللكترونّية 

لبيػػدؼلتةفػػ ض لا تركنّ ػػألُبػػد ل ػػفل ػػرضلرق بػػألل ػػفلق باػػؿلااشػػر  تلاا ةتّ ػػأللبتسػػل ؿلأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلل  .1
 ػػفلل نػػبللدلتقػػد ـلطلػػبلااتسػػل ؿل ػػفلفػػدـلكلػػكد ػػفلةػػ ؿلاات ّ ػػدلفنػػكذاػػؾلفػػددلااتسػػل  تلاالشػػكايّ أل.ل

فنػدلكلػكدلافتػداءلفلػ لكلكدل سّلؿلاسـلاا كقدلفل لفقكؽل ل ّ ألل  رّ أللف يدةلالغ ػر لكتقر ػرل سػؤكا تي ل
 فقكؽل ل ّ أللاآةر ف ل  ل لبلأفل س ملاللي تلااة ّ أللب اتسل ؿلإفف ءلنفسي ل فلاا سؤكاّ أل.

ذاػؾلبيػدؼلكلل  ػّدةلبلػدلشػطبلاا كقػدلبسػببلفػدـلااتلد ػد لبف ػُثل ل   ػفلة ايػ لااتسػل ؿلت رّل لبلأفل .2
تلد دلاا كقدل فلقبػؿل ػ فبولكاا  ػ ربألل ل ل ستغّؿلاا   ربكفلفدـلفتّلكلبتك  رلأ برلقدرل فلااف   أل ل

ل  كفلُ ت فػ نلل لفل و.لكأف ـ لشػطبولنت لػأللافتػداءل ػ فبولفلػ لفػؽّلإ   للكا ػي شػركعلالغ ػر للإذالتػ  ل قػـك
 . شركعلفل لا سـلا سلايـلفؽّللإا تركنّ ألاا ستغّلكفلكاا ن  سكفلبفلزل كاقدل

 ػػفلاا ػػركرملتطب ػػؽل بػػدأملااتةّ ػػصلكاإلقل  ّ ػػأل ل ل بػػدألأسػػبقّ أللااتسػػل ؿ لكل ل لػػبلا فت ػػ دل قػػطلفلػػ .3
فل  نػتلشػب ألل ااتةف ػؼل ػفلاانزافػ تلكاسػتغ ؿلااػبلضلافقػػكؽللكذاػؾلبيػػدؼدكاّ ػأللبطب لتيػ  للاإلنترنػتكاَّ

 للاآلةر ف.
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 تطبيق مبدأي اإلقميمّية والتخّصص ف  الشبكة 
 ػػفلفػػددللتةفػػ ضلكذاػػؾلبيػػؼ لاإلنترنػػتاا ػػركرملتطب ػػؽل بػػدألاإلقل  ّ ػػأللبلدّ ػػألل ػػيلشػػب أللل ػػفلنػػرللأن ػػو .1

لط اػػبلق ػػ ـلطر ػػؽلفػػفلك ػػفلاا   ػػفلتطب ػػؽلىػػذالاا بػػدألاا ن زفػػ تلاا تلّلقػػأللب سػػ  ءلاا كاقػػدلاإلا تركنّ ػػأل 
لااراضػػبلاادكاػػألل ػػيل ف ػػيلوفّقػػلبػػ ف للُ ف ػػدل ػػ ل ر ػػؽلأفلا سػػـ لفلػػ لفّقػػولثبػػ تإلإاػػ لب إل ػػ  أللااتسػػل ؿ
  .بيل شركفول لأللأكل لتول ثبتل  لأكلتسل لي  

لااتسػػل ؿلط اػػبلتشػػترطلشػػر  تلااتسػػل ؿلأفل قػػـكلأفلااتةّ ػػص ل بػػدألتطب ػػؽلإ   نّ ػػأللألػػؿل ػػفلكنقتػػرح .2
ل ل ّ تػػػول ثبػػػتل ػػػ بلااتسػػػل ؿلطلػػػبل ر ػػػؽلف ػػػثُلبلبتسػػػل لو ل رضػػػبلااػػػذملا سػػػـلفلػػػ لوفّقػػػل ثبػػػتبتقػػػد ـل ػػػ ل
ل نلإا تركنّ ػػل نلفنكانػػل نفػػول ػػتـّللكأفلنط قيػػ  ل ػػ فلاا كقػػدلاسػػـلبتسػػل ؿلااراضػػبلاادكاػػأللاػػدللاا سػػّللأللالل  ػػأل
لاا ةّ  ػػػأللاا كاقػػػدلك ػػػ فلsy))لبػػػػلكاا نتيػػػيلبسػػػكر أللااةػػػ صلااللػػػكملاانطػػػ ؽل ػػػ فلال  تػػػول نل ط بقػػػ
ػػ ل <www.trademarkname.com.sy:ل  لػػيل  ػػ لاا كقػػدلفنػػكافل  ػػكفلبف ػػثُلكلل (com)لالتلػػ رة لأ  
لف  ػػأللا ػػؿّللأرقػػ ـلإفطػػ ءل   ػػفل إن ػػولاافقػػكؽلبػػ فلأ ػػف بلاا ل ّ ػػأللفلػػ لا سػػـللػػ رضا شػػ لأللتلب انسػػبأل
ل ثبػتلب ػ لااتسػل ؿلطلػبلإر ػ ؽل ػركرةل ػدل نػتا.لا ػؿّللر ػزل ةت ػرلب ػنملااتسػل ؿلشػر  تلتقػـكلبف ثُل
لاا نتلػػ تل ػػ فلاا كقػػدلفبػػرلب اتلػػ رةلا اتػػزاـكلػػكبلكللايػػ  لاا ةّ  ػػأللكاا نتلػػ تلاال  ػػأللفلػػ لاافػػؽّل

 ػػ فبللتقػػد ـلفػػ ؿلك ػػيل.ارفػػكاؿلبفسػػبلكااغرا ػػأللكااتلػػك ضلاا كقػػدلشػػطبلط يلػػأللتفػػتلاا ةّ  ػػأل 
ػػ .لتقل ػػدااكللتزك ػػراالبلر  ػػألل ل قبتػػوالفر ػػألل   ػػكفل ػػف فأللض ػػرلأكل ػػزّكرةل سػػتنداتلاا طلػػب لب انسػػبأللأ  

لا سػػػـلبػػػ ف للااتلّيػػػدل  لػػػبلتل رّ ػػػأل لف  ػػػأللأكلاسػػػـلاػػػد يـلكاػػػ سلااتلػػػ رةل زاكاػػػألل ر ػػػدكفلااػػػذ فلاألشػػة ص
ؿ لاتلك ضبػػ لا اتػػزاـلط يلػػأللتفػػتلالغ ػػر لاال يػػدةلاا ل ّ ػأللفقػػكؽل ػػفلفػػؽلأمّللفلػػ لافتػػداءلؿ شػػ ّلل لااُ سػل 
 .اا كقدلكشطب

 االلكترون  حماية المستهمك 

لفبػػرلااتلػػ رةل زاكاػػكل سػػتةد ولااػػذملاات ػػل ؿل ػػفلاا سػػتيلؾلف   ػػأللفلػػ لتل ػػؿلق نكنّ ػػأللن ػػكصلإ لػػ دل لُبػػد ل
ل لظػػـلق ػػكرل سػػتغّلكفلااػػذ فلك ل قبػػأللدى  ت ّبػػلااتػػيلااةسػػ رةلفػػفلكتلك  ػػولاا سػػتيلؾلاف   ػػألل اإلنترنػػتلشػػب أل
بر ػدلدفػكللفلػ لل لبػد لأ  ػ نل ػفلااسػ  حلال سػتيلؾ.لكلاإلا تركنّ ػأللااتلػ رةل لػ ؿل ػيلاا ستيلؾلف   أللففلااقكان ف

لاا نتلػػ تل ط بقػػألللكااغػػشل سػػّلؿلاسػػـلاا كقػػدلبيػػؼلف   تػػول ػػفلأفل تلػػّرضل ػػفلااةػػداع اانػػ تالفػػفلافتقػػ هلبػػ ف 
فنػػد  لتلفػػؽلبػػوللتلػػك ضلفلػػ لكااف ػػكؿ لا كا ػػف تلاال  ػػأللااتل رّ ػػأللااتػػيل ف ليػػ لفنػػكافلاا تلػػرلاإلا تركنػػي

لأا رار.

ل

ل
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 مشروعةالغير يل قوانين الحماية من المنافسة تعد 

اا شػركفأل لكاَّ ػ  أللارف ػ ؿلااتػيلتػؤد ملتلد ؿلاان كصلااق نكنّ أللااة ّ أللب اف   ألل فلاا ن  سػأللض ػرلنقترحل
ليلأسػ  ءلاا كاقػدلاإلباػإا لت ل ؿلاال يػكرل ػفلق ل  لبػد ل ػفلإاػ لأف ػ ؿلاا ن  سػأللض ػرلاا شػركفأل لكللا تركنّ ػألؿلُ سػل 

 شػركفألل ػنّصلفلػ لأن ػولُ لتبػرل ػفلارف ػ ؿلض ػرلاا شػركفألل ػّؿلف ػؿلااض ػرلل أللبندلآةرلإا لأف  ؿلاا ن  سألإ  
ل.اإلنترنتفلض رل شركفأللكت  تلفبرلشب أللااتيلفد ى لااق نكل فلارف  ؿل

 العمل عمى تطوير التشريع والقضاء ف  الدول العربّية 

لااتلػػػ رةل تطلبػػػ تلك كا ػػػبلاػػػ  يـلاالربّ ػػػأللااػػػدكؿل ػػػيلكة ّ ػػػأللااق ػػػ ييلااليػػػ زلتطػػػك رلفلػػػ لاال ػػػؿل لػػػب
ل تطّلبيػػػ لااتػػػيلااق ػػػكدل ػػػرضلكفػػػدـلاإلا تركنّ ػػػأل لب ا لػػػ   تلة ّ ػػػأللقػػػكان فلتنظػػػ ـلطر ػػػؽلفػػػفلكذاػػػؾلاإلا تركنّ ػػػأل 

لك ن زفػ تلفػ ـلبش ؿلاإلا تركنّ أللااتل رةل ن زف تل دلتت ءـل لكااتيلاا ن زف تلافؿّللش لّ أللإلراءاتل فلااق  ء
 .ة ّصللبش ؿلاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ء

 إنشاء محاكم افتراضّية ف  الدول العربّية 

ألل ػيلااػدكؿلاالربّ ػأل ل ةطػكةلإ ل بّ ػأللافػّؿلا ن زفػ تلااتلػ رةلا ترا ػ ّلاا ػركرملاال ػؿلفلػ لإنشػ ءل فػ  ـلل ف
أفلل ػّؿلدكاػػألل لػبلفلػػ ل.لكب اتػػ ايبشػ ؿلةػ ّصللاا ن زفػػ تلاا تلّلقػأللب سػػ  ءلاا كاقػدلاإلا تركنّ ػػألكللاإلا تركنّ ػألل  ػؿّل
كفندلكقكعلنزاعل تلّلؽلب س  ءلاا كاقدلاإلا تركنّ أللااكاقلػألل ػ فلنطػ ؽلاادكاػأللل  ف  أللا ترا ّ ألتل ؿلفل لإنش ءل

تطب ػػؽلااس  سػػأللااة ّ ػػأللااتػػيللر ػػدلااػػدفكللأ ػػ ـلىػػذهلاا ف  ػػأل لك ػػتـّل لتُل ل ايػػ  ػػيلل ترا ػػّ ألااتػػيلتقػػدلاا ف  ػػأللا 
 قأللب س  ءلاا كاقدلااتيلتقدل  فلنط قي .ت لي لاادكاأللافّؿلاا ن زف تلاا تللّل

 للسياسة وطنّية لحّل منازعات أسماء المواقع اإللكترونّية وضع 

لاال ػؿلإاػ لب إل ػ  أللااػدكؿ لبر ػكزلاا نتي أللاا كاقدلأس  ءل ن زف تلافؿّللة ّ أللكطنّ أللس  س تلك دلنقترح
ل ن زفػ تلفػؿّللاةت   ػ تلكتكز ػدلااػدكؿ لل  ػدل ػيلاإلا تركنّ ػأللاا كاقدلأس  ءل ن زف تلافؿّلل را زلافت  دلفل 
لااػػكطنيلاا لػػ ؿل ػػ فلااكاقلػػألل رسػػ  ءبل ػػتـلااف ػػؿل ػػيلاا ن زفػػ تلاا تلّلقػػأللبف ػػثُللاإلا تركنّ ػػأل لاا كاقػػدلأسػػ  ء
كأ ػ ـلاا ف  ػأللااكطنّ ػأللاا ةّ  ػأللايػذالل ل ايػ ل ػيلاانطػ ؽلاسػـل قػدلااتػيلاادكاػألل يلاا ك كفأللااس  سأللب كلب
ل.اآل   فل نّظ أللؿبالق لل فلاا لت دةلاادكاّ أللاا را زلاةت  صل فلتبق  لاال ّ أللارس  ءلأ   لااغرض 

ل

ل

ل
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 تطوير الهيئة الوطنّية لخدمات الشبكة ف  سورية 
لاإلا تركنّ ػػػأل لاا كاقػػػدلأسػػػ  ءلبة ػػػكصلااكا بػػػكلكبػػػرا الكنػػػدكاتل ػػػؤت راتل ػػػفلا سػػػتف دةلاا ػػػركرمل ػػػف .1

لااي يػأللكتطػك ر.ل ن زف تيػ لكفػؿّللاإلا تركنّ ػأللاا كاقػدلأسػ  ءلنظػ ـ ػفلألػؿلتل ّل اػأللق نكنّ أللن كصلإل ل د
 .سكر ألل يلااشب أللاةد  تلااكطنّ أل

ن  ػ لااف رّ ػأل لاا ل ّ ألل يلق نكنّ أللفقكؽلأّ أللاا كقدلاسـلسكر ألل يلااشب أللاةد  تلااكطنّ أللااي يأللاـلتلط ل .2 لكاَّ
لز نّ ػػأللافتػػرةلاسػػتيل رلب ث بػػأللاانطػػ ؽل سػػتةداـلف ػػرّ  نللترة  ػػ نللاإلا تركنػػيلاا كقػػدلفنػػكافلتسػػل ؿلفػػد ت
لفقػكؽفػؽل ػفللأمّللفػفلتقػؿل لااتػيلاإلا تركنػيلاا كقػدلاسػـلأى ّ أللتن رلبذاؾل يي.لالتلد دلق بلأللُ فّددة
 .للااف رّ أللاا ل ّ أللفقكؽل فل فؽّللف   تولاا ركرمل فلنرللأن وكل.لااف رّ أللاا ل ّ أل

لاا كاقػػدلأسػػ  ءل ن زفػػ تلافػػؿّللة ّ ػػأللس  سػػأللبك ػػدلسػػكر ألل ػػيلااشػػب أللاةػػد  تلااكطنّ ػػأللااي يػػأللتقػػـلاػػـ .3
ّن ػػ لاإلا تركنّ ػػأل  لاا ػػركرمل ػػفلكبرأ نػػ لاال لّ ػػأل لاان ف ػػألل ػػفلي ػػ  لض ػػرلبشػػ ؿلاا ن زفػػ تلأشػػ رتلإاػػ لكاَّ

لااكطنّ ػػأللااي يػػأللق باػػؿل ػػفلتك ػػدلاإلا تركنّ ػػأللاا كاقػػدلب سػػ  ءلااُ تلّلقػػأللاا ن زفػػ تلافػػؿّلل ّل اػػأللس  سػػأللكلػػكد
 .اادكاّ أللاآل   فل نظ أللق باؿل فلااُ لت دةلاا كّفدةلااس  سأللضرارلفل 

 تعديل بعض مواد السياسة الموّحدة 

لااس  سػأللاػـلتلطػا تركنّ ػألب ارضـل فلنل حلااس  سأللاا كّفدةل ػيلفػّؿل ن زفػ تلأسػ  ءلاا كاقػدلاإل .1 لأف  لي لإ  
 ػػفلار  ػػؿلإفطػػ ءلااللنػػألللنػػرللأن ػػو ػػيلااف ػػـلبػػ اتلك ضلفػػفلار ػػرار.لكللاللنػػأللااف  ػػلأللبػػ انزاعلاافػػؽّل

 يلااف ـل يلااتلك ضلففلار رارلاان تلأللففلا فتػداء لكذاػؾلا ػلكبأللااللػكءلإاػ لااق ػ ءل ػيللاافؽّل
 أللفػػ ؿلف ػػكؿلأ ػػرار لنظػػرانلالػػدـلإ   نّ ػػأللتفد ػػدلاا ف  ػػأللاا ةتّ ػػأللكااقػػ نكفلااكالػػبلااتطب ػػؽ لب إل ػػ 

بػػػرةلكقػػػدرةلفلػػػ لتقػػػد رلفلػػػـلاا ػػػرر لك ػػػ ل سػػػتفقولأ ثػػػرلةلكااتػػػيلُتلتبػػػرلإاػػػ لااللنػػػأللااتػػػيلنظػػػرتلبػػػ انزاع
 رل فلااتلك ض.اا ت رّل

لااُ ػػد ف لفل ػػولبر ػػدلدفػػكللأ ػػ ـللاا كّفػػدةنقتػػرحلأفل ػػتـّلإ ػػ  أللبنػػدلفلػػ لااس  سػػألل .2  تلّلػػؽلبإ   نّ ػػأللأفل قػػـك
نفسلااللنأللة ؿل ترةل لّ نأللبلدل دكرلااقرارلبر ضلفلالاا ػدفي لكأفل ثبػتلار ػرارلااتػيلافقػتلبػول

لااتقل ػػؿل ػفلفػػ  تلااشػ  كللانت كااتػػيل سػتغّلي لأ ػػف بي للا  دّ ػأل لػأللالشػ كللااتػػيلر لػتل ػػّده.لكبيػذال ػتـّ
 .ا تركنّ أل يلاإلس ءةلكاإل رارلب  ف بلاالن ك فلاإل

ل ُبػد للك ػ فلارةػرل لااف رّ أللاا ل ّ أللفقكؽل فلض رى لدكفلااتل رّ أللاال   تلفل لاا كّفدةلااس  سأللرّ زت .3
ل سػػّلليلق باػػؿل ػػفلتػػتـّللااتػػيلا فتػػداءاتل ػػفلااف رّ ػػأللاا ل ّ ػػأللفقػػكؽلل  ػػدلف   ػػأللفلػػ لاا ػػر ملااػػنّصلل ػػف

ل.للاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ء
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لأثبػتلفػ ؿل ػيلااشػ كللتقبؿلبف ثُللاارابلأللاا  ّدةل ف/لأ/لاافقرةلتلد ؿل تـّللكأفلااتكازفلتفق ؽل تـّللأفل لبل .4
لطك لػأللا ػّدةل ل  ػأللا سػـل سػتل ؿل  فلإذالفّت لأكلا سـلىذالفل لآةرلفؽّللأمّللاولأكلاال  ألل  لؾلأن و
 .تسل ؿلدكف

لإا تركنػػيؿلف  ػػأللتل رّ ػػألل ط بقػػأللأكل شػػ بيألل سػػـل كقػػدل تسػػل شػػ لأللاا كّفػػدةلااس  سػػألللقكافػػدلاػػـلتلػػ اا .5
لشػػػةصلبفلػػػزلاسػػػـل كقػػػدلل تلػػػ رم ك  ػػػ رسلارنشػػػطأللااتل رّ ػػػأللدكفلأفل سػػػّلؿلاسػػػـللإا تركنػػػي قػػػدل قػػػـك

لُ فػػ ل لب ـ  لل  ػػأللتل رّ ػػألل ط بقػػأللأكل شػػ بيألل سػػـل كقلػػو اشػػةصل ػػ للتسػػل ؿاا كقػػدل ل  ػػأللتل رّ ػػأل لثػػ
 ػػفللا تركنّ ػػألف   ػػأللأسػػ  ءلاا كاقػػدلاإلاػػذاؾل بػػد ل ػػفلل ا نتلػػ تلا سػػتف دةل ػػفلشػػيرةل كقلػػوكاػػنفسل يػػأللا

 . فل يلااكاقدلا فتداء

 ... متّ بعونه تعاىل ...
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  المراجعالمصادر و 

   المصادرأوالً 

 قواعد واّتفاقات دولّية. (أ)

 .1995ل((TRIPSلّ أللتر بساتّف ق .1

ل.1999 لاركؿلتشر فل24ل "اا كّفدةلااس  سأل"لاارس يلفل ي لاا تن زعلاانط ق تلأس  ءلس  سأللتقر ر .2
لاركؿ لتشػػػر فل30لاإلا تركنّ ػػػأل لاا كاقػػػدلأسػػػ  ءل ن زفػػػ تلافػػػؿّللاا كّفػػػدةلااس  سػػػأللإلػػػراءاتل يفػػػأللقكافػػػد .3

2009. 

 لWipo Mediation rules 2002" قكافدل ر زلااكا بكلالكس طألل" .4

 Wipo Arbitration rules 2002" قكافدل ر زلااكا بكلالتف  ـل" .5

 "Wipo Expedited Arbitration rules 2002قكافدل ر زلااكا بكلالتف  ـلاا لّلؿل" .6

 ةأجنبيقوانين . (ب) 

ل(ACPA)ل.1998فػػػػػػػػػػػػػ ـلل ر  ػػػػػػػػػػػػػيارلا تركنّ ػػػػػػػػػػػػػألقػػػػػػػػػػػػػ نكفلف   ػػػػػػػػػػػػػأللاا سػػػػػػػػػػػػػتيلؾل ػػػػػػػػػػػػػفلااقر ػػػػػػػػػػػػػنأللاإل .1
"Anticybersquatting Consumer Protection Act" 

ل:للاات ايلاارابطلفل لا ن ل زّ أللب الغألل تكّ ر.ل1998لب ندالا  ترا ّ أللاا ف  ألل يفأللنظ ـ .2
ل<http://cybertribunal.org/arbReglement.en.html ل
ل(FTDA)ل.1995فػػػ ـلل ر  ػػػياال  ػػػأللااتل رّ ػػػأللارلاإلقػػػ ؿل ػػػفلأى ّ ػػػألااقػػػ نكفلااف ػػػدراايلالف   ػػػألل ػػػفل .3

Federal trademark dilution Act"" 

 ةقوانين عربيّ  .(ب)

ل (18)لرقـلاابراءةلتسل ؿلففلاان شيأللكاافقكؽلكنشرى لكتسل لي لا ةتراعلبراءاتلب نملاا تلّلؽلااق نكف .1
 .2012لسكر أل 

 .ل2012ل (17)لرقـلااسكرملاا للك  تّ أللاالر  أللك    فأللااشب أللفل لااتكا ؿلتنظ ـلق نكف .2

 .2011ل (26)لرقـلسكر ألل يلاإلا تركنيلب إلف ـلااة ّصللاا رسـك .3

 .2010ل (16)لرقـلقطر ل يلاإلا تركنّ أللااتل رةلب ل   تلاا تلّلؽلاا رسـك .4

 .لل25/2/2009/ لت ر خل4ق نكفلااتكق دلاإلا تركنيلكةد  تلااشب أللااسكرم لرقـل/ .5

ل (8)لرقـلااسكرملاا ن فّ أللكاان  ذجلكاارسـكلاالغرا ّ أللكاا ؤّشراتلااف رقأللاال   تلف   أللق نكف .6
2007. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anticybersquatting_Consumer_Protection_Act
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لكاا ؤّشراتلااف رقأللاال   تلف   أللق نكفل كادلابلضلااُ لّدؿل 2009لال ـ(ل47)لرقـلااتشر ليلاا رسـك .7
 .2007لال ـ(ل8)لرقـلااسكرملاا ن فّ أللكاان  ذجلكاارسـكلاالغرا ّ أل

 .2006لف ـ(ل28)لرقـلاابفر فل يلاإلا تركنّ أللااتل رةلاا ل   تلاق نكفلاا لّدؿ(ل13)لرقـلااق نكف .8

ل.2004لاالزاير ل (04/ل02)لرقـلااتل رّ أللاا   رس تلفل لاا طّبقأللب اقكافدلاا تلّلؽلااق نكف .9
 .2002ل (82ق نكفلف   أللاا ل ّ أللااف رّ أللاا  رملرقـل)ل .10

 .2002لاابفر ف ل (28)لرقـلاإلا تركنّ أللاا ل   تلق نكفل .11

 .2000لاا غرب ل (17.97)لرقـلاا ن فّ أللاا ل ّ أللف   أللق نكفل .12

 .2000 لردف( لار15اتل رّ أللرقـل)اا ن  سأللض رلاا شركفأللكارسرارلاق نكفلل .13

 ثانيًا  المراجع العربّية

 الكتب .(أ) 

 نشػػكراتلاافلبػػيلاافقكقّ ػػأل للالوسننائل البديمننة لحننّل النزاعننات التجارّيننة "دراسننة مقارنننة"،فػػ ء للآباريننان .1
 .2008 ل1 لطابن فل-لب ركت

جراءاتهننا أمننام المحنناكم(، التقاضنن ة اػػدل  ػػدكح للابننراهيم .2 دارلااف ػػرللاإللكتروننن  )النندعوى اإللكترونّيننة وات
 .2008اال  لي لا س ندرّ أل ل  ر ل

 .2011  ر لدارلااف رلاال  لي لا س ندرّ أل لل،اإلنترنتحوكمة ة ادل  دكح للابراهيم .3

ل–اا تػػ بلااثػػ ني ل نشػػكراتلاافلبػػيلاافقكقّ ػػأل لب ػػركتللموسننوعة التحكننيم النندول ،ل فبػػدلااف  ػػدلاألحنندب .4
 .2008 ل3ابن ف لط

ترل ػػألل ر ػػػزلااتلر ػػػبلكااترل ػػػأل لااػػػدارلاالربّ ػػػأللل،اإلنترننننتات البينننع النننناجح عمنننى تقنّيننن ػػػ ركؿ ل آزكنننونر .5
 .1997 ل1ابن ف لطل–الللـك لب ركتل

نمناذج   -رسنوم صنناعّية   –الممكّية الصناعّية والتجارّينة )بنراءات االختنراع   حلز فلااد ف للاألسمر .6
 ل1 ف لطالنشػػرلكااتكز ػػد لفّ ػػل  تبػػأللدارلااثق  ػػألل البيانننات التجارّيننة( -التجارّيننة العالمننات  -صننناعّية 
2000. 

 نشػػكراتللاإللكترونّيننة،أسنناليب الحمايننة القانونّيننة لمعننامالت التجننارة  ف ػػدلاسػػ  ف ؿلأف ػػد للاسننماعيل .7
 .2009 ل1ابن ف لطل-لب ركتلاافلبيلاافقكقّ أل 

ّ ػػأل ل ل نشػػكراتلاافلبػػيلاافقكق"دراسننة مقارنننة" التنظننيم القننانون  لمعالمننة التجارّيننة لفػػدن فلضّسػػ فلبرانبننو .8
 .2012 ل1ابن ف لطل–ب ركتل
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دكفلل،العنالم االفتراضن ( المجتمنع المعمومنات  )الحكومنة اإللكترونّينة مقّدمنة إلنى لف رل ف دلبن يونس .9
 .2003 ل1ط   فلكدارلنشر ل

 لي ل لدارلااف ػػػػرلاالػػػػ الواقننننع والطمننننوح الحكومننننة اإللكترونّيننننة بننننين لمفلػػػػ زلفبػػػػدلاافتّػػػػ حللالبيننننوم   .10
 .2008 ل1ا س ندرّ أل ل  ر لط

فننن  القنننانون العربننن  النمنننوذج   اإلنترننننتمكافحنننة جنننرائم الكومبيننوتر و  حلفلػػػ زمل لفبػػػدلاافتّػػلالبيننوم   .11
 .2006 ل1 لطر  لدارلااف رلاال  لي لا س ندرّ أل ل"دراسة مقارنة معّمقة ف  القانون المعمومات "،

 ل1ابنػػ ف لطل- نشػػكراتلاافلبػػيلاافقكقّ ػػأل لب ػػركتلعقنند التجننارة اإللكترونّيننة، ل ػػ دملف ػػ دلااػػّد فلتوكننل  .12
2010. 

لومكافحنننة الجنننرائم اإللكترونّينننة "دراسنننة مقارننننة"، اإلنترننننتحماينننة المسنننتهمك عبنننر  ل ر ػػػدل ػػػنلـلجّبنننور  .13
 .2010 ل1ابن ف لطل–قكقّ أل لب ركتل نشكراتلاافلبيلااف

 نشػكراتلاافلبػيل، م الواقعنة عميهنا وضنمانات حمايهنا"العالمات التجارّية "الجرائ لف  دملض اػبلجعيفير  .14
 .2012 ل1ابن ف لطل-قكقّ أل لب ركتلااف

دارلااف ػػرلاالػػ  لي للالعالمننات واألسننماء التجارّيننة، ل ن ػػرل ف ػػدل(الجنبيهنن )    ػػدكحل ف ػػد الجنبيهنن   .15
 .2000ل  ر لس ندرّ أل اإل

"، دراسنة مقارنننة"ن الواجننب التطبينق عقننود التجنارة اإللكترونّينة والقنانوسػلط فلفبػدلاهللل ف ػد للالجنواري  .16
 .2011 ل1ابن ف لطل–أل لب ركتل نشكراتلاافلبيلاافقكق ّل

 .2003ل  لأللفلكاف ل  ر للالتجارة اإللكترونّية ف  المجال السياح ، لىندل ف دلحامد  .17

ل–قكقّ ػأل لب ػركتل نشػكراتلاافّلبػيلااف، اإلنترننتجريمنة االحتينال عبنر    ف دلط رؽلفبدلااػرؤكؼلالخن  .18
 .2011 ل1ابن ف لط

دةلالنشػر لدارلاال  لػأللاالد ػلالسنرّية،نطناق احتكنار المعرفنة التكنولوجّينة بواسنطة  لىػ نيل ف ػد دويرار  .19
 .1996ا س ندرّ أل ل  ر ل

لالممكّينة الصنناعّية(، –التناجر  –مبادئ القانون التجناري )نظرّينة األعمنال التجارّينة  ل   زلنل ـلرضوان  .20
 .1997 ل2طل  ر لدارلااني أللاالربّ أل لااق ىرة 

  ػػر للا سػػ ندرّ أل لاالػػ  لي لااف ػػرلدارلاإللكتروننن ، لمتحكننيم القننانون  النظنناملأ ػػ ف ل ف ػػدلالرومنن   .21
 2006ل 1ط

 ل1ابنػ ف لطل–كقّ ػأل لب ػركتل نشػكراتلاافلبػيلاافقلالحماية القانونّية لمعالمات التجارّية، لف ػ دم زوبيرل .22
2012. 
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ل طبكفػ تلل  لػأللاا ك ػت لالنظام القانون  لمعالمات التجارّينة "دراسنة مقارننة"، ل لقكبل كسػؼلصرخو.  .23
1993. 

 –التّجنننار  –أساسنننّيات القنننانون التجننناري، دراسنننة مقارننننة )األعمنننال التجارّينننة     ػػػطف ل  ػػػ ؿ طنننهل .24
ل–تل نشػػكراتلاافلبػػيلاافقكقّ ػػأل لب ػػركلالممكّيننة الصننناعّية(،  –الشننركات التجارّيننة  –سننة التجارّيننة المؤسّ 
 .2012ل 2طابن ف ل

دارلالممكّينة الصنناعّية(،  –المحنل التجناري  -القنانون التجناري )األعمنال التجارّينة  ؿ  طف ل   لطه  .25
 .1996النشر لا س ندرّ أل للاال  لأللاالد دة

ل  ػر لاالػ  لي لا سػ ندرّ أل دارلااف ػرللالم ستحدث ف  التحكيم التجاري الندول ، ل لػكضلعبد التواب  .26
 .1997 ل1ط

 .2000لدكفلدارلك   فلنشر لالتجارّية،أحكام المنازعات  لتفزّل عبد القادر  .27

اف ػػرلاالػػ  لي لا سػػ ندرّ أل لدارلالحمايتهننا،بننراءة االختننراع ومعننايير  فبػػدلااػػرف ـلفنتػػر لعبنند الننرحمن  .28
 .2009  ر ل

 .2111ان، القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمّ  ، الوجيز ف فز ز العكيم   .29

دارللفنن  عالقتهننا بننالعنوان اإللكتروننن ، اإلنترنننتحمايننة العالمننات التجارّيننة عبننر  لشػػر ؼل ف ػػدلغّنننام  .30
 .2003ااق ىرة لااني أللاالربّ أل ل

بلل  لػػػأللاإل ػػػ راتلاالربّ ػػػأللاا ّتفػػػدة لالنػػػأللااتلر ػػػلحماينننة العالمنننات التجارّينننة، ل كسػػػؼفسػػػ فللغننننايم  .31
 .كاات ا ؼلكااترل أللكاانشر لد.ت

ل نشػػػكراتلل  لػػػأللفلػػػب  لقػػػ نكفلااتلػػػ رةلاادكاّ ػػػأل ل د رّ ػػػأللاا تػػػبلكاا طبكفػػػ تلاال  لّ ػػػأل لف ػػػرلفنننارس  .32
2013. 

 .2002سكر أل لل–ة لد شؽلاا طبلأللاالد دلشرح قانون الممكّية الصناعّية والتجارّية،اطفي للفوزيل .33

مصنمحات  –دولّينة اتفاقّينات  –أحكنام قضنائّية  –حقوق الممكية الفكرّينة )تشنريعات  لرب لطػ ىرلقميوب ل .34
  1998 ل1ااثق  أللالنشرلكااتكز د لفّ  ف لط  تبأللدارلل،قانونّية(

 .1996ل 2ط  ر للااق ىرة لدارلااني أللاالربّ أل لالممكّية الصناعّية، لس  فأللقميوب ل .35

ضنافًا إليهنا اّتفاقّينة م طرق حمايتهنا(، –مفرداتها  –تها ماهيّ ) الممكّية الفكرّية لف  رل ف ػكدلالكسوان   .36
دارلل المنّظمننة العالمّيننة لمممكّيننة الفكرّيننة واالّتفنناقيتين العالمّيننة والعربّيننة لحمايننة حقننوق المؤّلننفإنشنناء 

 .1998ارردف لل– فلاافب بلالنشرلكااتكز د لف ّل

ل نشػكراتل،"مقارننة دراسنة" تنريبس ألحكام وفقاً  االختراع لبراءة القانونّية الحمايةل ف كد لفن فلكوثران   .37
 .2011ل 1طلابن ف ل-ب ركتلاافقكقّ أل لاافلبي
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 .2002ل دارلاا تبلااق نكنّ أل ل  ر ،اإلنترنتالتعاقد عبر  لأس  أللأبكلاافسفلمجاهد  .38

 .2003 ؤّسسأللاانكرم لالتحكيم، لة ادلفز ت المالك   .39

راتلاافلبػيل نشػكلل"،القنانون المقنارندراسنة فن  " ممكّية صنناعّية وتجارّينةلبراءة االختراع، لنلػ ـلمغبغب  .40
 .2003ابن ف لل- لب ركت1اافقكقّ أل لط

دراسننة فنن  " اطر عمننى الحينناة الخاّصننة وحمايتهننا، المخنناإلنترنننتمخنناطر المعموماتّيننة و  لنلػػ ـلمغبغننب  .41
 ابن ف ل–ب ركتل نشكراتلاافلبيلاافقكقّ أل لل،"قارنالقانون الم  

اافقكقّ ػػأل ل نشػػكراتلاافلبػػيللالتجارّيننة بننين القننانون واالجتهنناد،اإلعالنننات والعالمننات  لأنطػػكافلالناشننفل .42
 .1999ابن ف لل–ب ركتل

ل 1طلابنػ ف ل–لب ػركتلاافقكقّ ػأل لاافلبػيل نشػكراتلاإللكترونن "، "التحكيم الدولّية العقودلاا ػ س لناصيفل .43
2012. 

المعنامالت التجارّينة لدولنة النظرّية العاّمة لمقانون التجاري ف  ضنوء قنانون  لدلااف  دق سـلفبللوتيديا  .44
 .2000 ل1راتلاالربّ أللاا ّتفدة لط طبكف تلل  لأللاإل  المّتحدة، العربّية  ماراتاإل

 عممّيةالرسائل ال)ب(. 

بفػػثلأ ػػ د  يل قػػّدـلل،اإلنترنننتبيننع العالمننات التجارّيننة ككممننة بحننث عمننى شننبكة  لضّسػػ ففػػدن فللبرانبننو .1
 لّ ػػػأللاافقػػػكؽ لل  لػػػأللد شػػػؽ لبػػػ تلااف ػػػكؿلفلػػػ لشػػػي دةلااػػػد تكراهل ػػػيلااقػػػ نكفلااتلػػػ رم لإلت ػػػ ـل تطلّل

2009. 

ل ُلل،اإلنترنتالنزاعات المتعّمقة بالعالمات التجارّية عمى شبكة  لضّس ففدن فللبرانبو .2  ػأللإاػ لقد لرس األلدبلػـك
 .2001ل  لأللد شؽ ل

رسػ األلان ػؿلدرلػػألللاإللكتروننن  "دراسنة مقارنننة"،اإلطنار القننانون  لمتحكنيم  لرلػ ءلنظػ ـلفػػ  ظلبنن  شمسننة .3
 لسػػػط ف لل-ل ػػػ ل ػػػيلل  لػػػأللاانلػػػ حلااكطنّ ػػػأل لنػػػ بلساا  لسػػػت رل ػػػيلااقػػػ نكفلااةػػػ ّصلب لّ ػػػأللاادراسػػػ تلاالُل

2009. 

رسػ األلان ػؿلدرلػأللكوسيمة لتسوية منازعات عقود التجارة اإللكترونّينة،  لكترون التحكيم اإل  ل ػر ـلبوديسة .4
لااس  سػػّ أل ل درسػػأللااػػد تكراهل"ااقػػ نكفلت ر لل  لػػألل كاػػكدل ل ػػرم لت ػػزملاا  لسػػ كزك ل لّ ػػأللاافقػػكؽلكااللػػـك

لارس سّ أل"  .2012ل  لاالزايرارس سيلكااللـك

رةلان ػػؿلدرلػػأللاا  لسػػت ر لل  لػػألل ػػذ ّلتننأثير العالمننة التجارّيننة عمننى سننموك المسننتهمك، ل لػػ رمالصننالح  .5
ل ف دلبك   ؼلاا س لأل ل لّ أللااللكل لااتل رّ أل ـلا قت  دّ أللكفلـك  .2008لاالزاير لااتس  رلكااللـك
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لالعالمنات التجارّينة وطنرق حمايتهنا وفنق القنوانين النافنذة فن  فمسنطين،ااف  د ل فبد أف د  ف كدلمبارك .6
   ااكطنّ ػأل اانلػ ح ل  لػأل اادراسػ تلاالل ػ   أطركفألل قّد أللان ؿلدرلأللاا  لست رل يلااق نكفلااة ص ل لّ أل

 .2006ن بلس ل لسط فل

رسػ األلد تػكراهل ػيلقػ نكفلارف ػ ؿ للاألشنكال الجديندة لمتوزينع وتشنريع اإليجنارات التجارّينة، لف ػرلفارس .7
 .2004فز رافلل8 رنس  لل  لألل ل ر كف ل

رس األلان ؿلدرلػأللااػد تكراهل ػيللالنظام القانون  لمعنوان االلكترون  لممتجر االفتراض ، لفن فلب دممميكه  .8
ل.2011لسكر أل لااق نكفلااتل رم لل  لأللد شؽ ل لّ أللاافقكؽ 

 تالمجاّل )ج(.  

كااقػ نكف لل لّلػأللااشػر لألل،اإلنترننتالمنازعات حول العالمات التجارّية وأسماء مواقع  لرا يل ف ػدلعموان .1
 .2005ل  نكفلااث نيفدة ل لّ أللااق نكف لاالربّ أللاا تّلل لل  لأللاإل  رات(22)االدد

 والنظننام المفهننوم" اإلنترنننت" لممعموماتّيننة العالمّيننة الشننبكة عمننى النطنناق أسننماءلابػػراى ـ لفػػدن فلسننرحان .2
ل (25)لاالػػػػددلاا ّتفػػػػدة لاالربّ ػػػػأللاإل ػػػػ راتلل  لػػػػأللكااقػػػػ نكف لااشػػػػر لألل لّلػػػػألل،"مقارنننننة دراسننننة" القننننانون 
ل.2006

وجاذبّيته "دراسنة ميدانّينة  اإلنترنتالعالقة بين الصورة الذهنّية لموقع التسّوق عبر ل ف دلة اد لالجاسم .3
لا قت ػ دّ أللكااق نكنّ ػأللفن  مديننة دمشنق"، اإلنترننتعمى مواقع  ( ل27)اا لّلػدل لّلػأللل  لػأللد شػؽلالللػـك

 .2011( ل2)لدداا

 ي ل كسؼلة  كنأل لتطب ػؽلاانظػ ـلااقػ نكنيلال فػؿلااتلػ رملفلػ للخصاونةد.  لرش ل ف دلت س رلحّطاب .4
 .2011ددلااس دسلكا ربل ف لابر ؿلق نكف لاالااشر لأللكلاااا كقدلااتل رملاإلا تركني ل لّلألل

 لّلػػأللل  لػػأللل،اإلنترنننتالنزاعننات بننين العالمننات التجارّيننة وأسننماء النطنناق عمننى شننبكة  لة اػػدلالتالحمننة .5
لاإلنس نّ أل()اانل حلاألبف ثل  .2005( ل2)( لاالدد19اا لّلد)ل لن بلس ل لسط ف االلـك

لكتروننن  )القسننم فنن  عالقتهننا بننالعنوان اإل  اإلنترنننتحمايننة العالمننات التجارّيننة عبننر  لشػر ؼل ف ػػد غّنننام .6
 نػػأللكاالشػػركف لاالػػددلااث اػػث لااسػػنأللااث لا ك ػػت ل للػػسلاانشػػرلاالل ػػي اافقػػكؽ لل  لػػأللال لّلػػأللل(،األوّ 

 .2004سبت برل

 لّلػأللل  لػألللالمستهمك لمعالمة التجارّينة، عمى والء كأثر الفرق المدرَ  لسل   فلعم د.  ، ف دلخشروم .7
لا قت  دّ أللكااق نكنّ أل لا  .2011( لاالددلاارابد ل27)ا لّلدد شؽلالللـك

كااتلػ رة ل د رّ ػأللف   ػأللاا ل ّ ػأللاالربّ أللااسكرّ أل لكزارةلا قت  دللاال يكرّ ألل،الفكرّية جريدة حماية الممكّية .8
 .2010 لكؿلأل(37)لااتل رّ أللكاا ن فّ أل لاالدد
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 د رّ ػػػأللف   ػػػأللل كزارةلا قت ػػػ دلكااتلػػػ رة لاال يكرّ ػػػأللاالربّ ػػػأللااسػػػكرّ ألل لالممكّينننة الفكرّينننة حماينننة جريننندة .9
 .2010-بلآ ل(36)اا ل ّ أللااتل رّ أللكاا ن فّ أل لاالددل

ل  لػأللآؿلب ػت ل"، دراسنة تحميمّينة مقارننة" اإلنترننتم  خندمات القنانون  لمقندّ النظنام  ل ػرحلأف ػدلقاسمل .10
 .2007 ل(9) لاالددل(13)دلارردف ل لّلأللاا ن رة لاا للّل

 .5/7/1997لددلاا  درلبت ر خلارردف.لاال- لفّ  فلجريدة الرأيل .11

ثبنات التعاقن اإلنترننتالتعبير عن اإلرادة عنن طرينق  لرا يل ف دعموان ل .12  لّلػأللاافقػكؽ للاإللكترونن ،د وات
 .2002ل  نكفلاركؿل (26أل) لااسن(4 للسلاانشرلاالل ي لاالدد)لل  لأللاا ك ت 

 لّلػأللاافقػكؽ ل للػسلدراسة م قارنة"، " الممكّية الفكرّية ف  ميزان المقاصد  أف دل  املفليلالمهداوي  .13
 .2008أ لكؿل ل(32)ااسنأللل (3)اانشرلاالل ي لل  لأللاا ك ت لاالدد

 اانلػ ح ل  لػأل  لّلػأللوالقنانون، ننابمس فمسنطين، الفقنه بنين الفكرّينة الممكّينة حقنوق ف ػد للالشنمشل .14

 .2007ل( 3( لاالددل)21 لاا لّلدل)اإلنس نّ أل(لااللـك(األبف ثل

لاافقػكؽ ل لّلػألل،"مقارننة دراسنة" اإللكترونّينة التعنامالت فن  المسنتهمك حماينةل أف ػدل ف ػدلنب ػؿلصبيحل .15
 .2008ل كن كل (32)لااسنألل (2)االددلاا ك ت لل  لأللاالل ي لاانشرل للس

)القسنم  فن  عالقتهنا بنالعنوان اإللكترونن  اإلنترننتحماينة العالمنات التجارّينة عبنر  لشر ؼل ف دلغّنامل .16
 لّلػػأللاافقػػكؽ لل  لػػأللاا ك ػػت ل للػػسلاانشػػرلاالل ػػي لاالػػددلاارابػػد لااسػػنأللااث  نػػأللكاالشػػركف لالثننان (، 

 .2004ل  نكفلاركؿ

دعوى المنافسة غير المشنروعة كوجنه منن أوجنه الحماينة المدنّينة لمعاّمنة التجارّينة فن      لكدلسالم   .17
 .2012( ل6  سأللكااق نكف لاالددل)ل  لأللب تنأل لاالزاير لد  ترلااسالقانون الجزائري، 

لاالربّ ػػػأللاال  لػػػ تلاّتفػػػ دل لّلػػػألل،"مقارننننة دراسنننة" اإللكترونننن  التجننناري التحكنننيملسػػػ  ي لعبننند البننناق ل .18
ل.2006لاركؿ لتشر فلكاالشركف لاارابدلاالددلااق ىرة لل  لأللاافقكؽ ل لّ أللااق نكنّ أل لكاابفكثلالدراس ت

لاالل ػي لاانشػرل للػسلاافقػكؽ ل لّلػأللاإللكترونن ، التحكنيم إجنراءات خصوصنّيةل ػ ام ل سػ فدلالعنزي  .19
 .2012لسبت برل (ل36)لسنألل (3)لاالددلاا ك ت 

لا قت ػػػ دّ أللل،"والتطبينننقالمفهنننوم "الحكومنننة اإللكترونّينننة  لء ػػػف لأوتنننان ل .20  لّلػػػأللل  لػػػأللد شػػػؽلالللػػػـك
 .2012 ل(1)لاالددل( 28)كااق نكنّ أل لسكر أل لاا لّلدل

الربػػػي لاالػػػددلااسػػػ دس ل لّلػػػأللااتف ػػػ ـلال،التحكنننيم فننن  مجنننال الممكّينننة الفكرّينننةلػػػ ؾل كسػػػؼ للالحكنننيمل .21
 .2003اضسطس

ل
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 ندواتالمؤتمرات و ال)د(. 

لالق  ةلاا تة  أللااكطنّ أللااكا بكلندكة التجارّية، العالمات مجال ف  مختارة قضايا فسف لالبدراوي .1
لكزارةل دلب اتل كف(لااكا بك)لااف رّ أللال ل ّ أللاال ا ّ أللاا نّظ أللتنّظ ي لكاا ف   ف لاال ّ  فلكاا ّدف ف
 .2004لت كز(ل13-12)ل نل ء لاا  ف لكااتل رة لاا ن فأل

لاّتفاق التحكنيم فن  التجنارة اإللكترونّينة، س  ر للبرهان .2 بػراـلفقػكدلااتلػ رةلاإلا تركنّ ػأل لشػـر نػدكةل ػ  ضأللكاَّ
(ل29-25ااشػػػ خ لل يكرّ ػػػألل  ػػػرلاالربّ ػػػأل لل  لػػػأللااػػػدكؿلاالربّ ػػػأل لاا نظ ػػػأللاالربّ ػػػأللالتن  ػػػأللا دارّ ػػػأل ل)

 .2007 ل  نكفلاركؿ
نػدكةلااكا بػكلدكفللمختارة من اجتهادات المحاكم العربّية ف  مجنال العالمنات،قضايا  لفس ـلااد فلالصغير .3

اإلقل  ّ أللففلاال  ػ تلااتل رّ ػأللكنظػ ـل در ػد لتنّظ يػ لاا نظ ػأللاال ا ّ ػأللال ل ّ ػأللااف رّ ػألل"ااكا بػك"لكاا ليػدل
أللكااتل رّ ػأللبرف  ػأللكزارةلااكطنيلال ل ّ أللاا ػن فّ ألل" رنسػ "لب اتلػ كفل ػدلاا  تػبلاا غربػيلال ل ّ ػأللاا ػن ف ّل

 .2004  نكفلاركؿل(ل8-7)اادارلااب   ء لل  ت اا ن فأللكااتل رةلاا كا
كرقػػأللف ػػؿللدور التحكننيم اإللكتروننن  فنن  حننّل منازعننات التجننارة اإللكترونّيننة،ىنػػدلفبػػدلااقػػ در للسننميمان .4

-28طػرابلس لاافتػرةلبػ فل)ل–ا ب ػ للاا غ ربيلاركؿلفكؿلاا للك  تّ أللكااق نكف لُفق دال يل قّد أللإا لاا ؤت ر
 .2009(لتشر فلاركؿلال ـل29

لأف  ؿل  فل قّد أللف ؿلكرقأللالتجارّية، العالمات حماية ف  الحديثة االّتجاهاتلااد ف لفس ـلالصغير .5
ل دلااتل كفلااف رّ أللال ل ّ أللاال ا ّ أللاا نظ أللنّظ تي لكااتيلااتل رّ أللاال   تلفكؿلااكطنّ أللااكا بكلندكة

لاركؿل  نكف(ل23-12)لاافترةلة ؿلد شؽل يلكذاؾلكابن ف لسكر ألل يلكااتل رةلا قت  دلكزارتي
 .لن ؼلااكا بك ل نشكراتل 2003

العالمنات "ثة ف  حماينة العالمنات التجارّينة االّتجاهات الحدي لس  رلالطراونةالسيد ل فس ـلااد فلالصغير .6
نػدكةلااكا بػكلااكطنّ ػأللفػكؿلاال  ػ تلااتل رّ ػأل لد شػؽلل،"اإلنترننتعمنى شائعة الشهرة، العالمات التجارّية 

 .2003(ل  نكفلاركؿل23-22  تبأللارسد ل)ل-
اانػػدكةلاالل ّ ػػأللااة  سػػأللفػػكؿللالتنندابير التشننريعّية لحمايننة المعمومننات والمصننّنفات الرقمّيننة، لس ػػكنلعننرب .7

 .2002د شؽ لل–االربيلال للك  تلاان دملل–كث ؽلكاا للك  تل يلبن ءلاا لت دلاالربيل-دكرلاات
 والوسناطة لمتحكنيم الوايبنو مركنزلالكا بػك لاال ّ ػأللاال لّ ػأللالت  فػ تلالمنّظمة العالمّية لمممكّية الفكرّينة،  .8

ل ػفللن ػؼ (لكاالشػركفلااف د أللا ستثن يّ أللاادكرة)لكارربلكفلااف د أللاادكرةل،الحقول أسماء إلى باإلضافة
 .2012لاركؿلتشر ف(ل1-9)
 لأسنماء الحقننول عمننى اإلنترنننتلالكا بػػك لاال ّ ػأللاال لّ ػػأللالت  فػ تلالمنّظمنة العالمّيننة لمممكّيننة الفكرّيننة،  .9

 .2010(لسبت برل29ل-ل20اات سلأللكااث ثكفل)اادكرةلا ستثن يّ أللاالشركف(للن ؼ ل فل)اادكرةل
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 اإلنترنننت، عمننى الحقننول أسنماءلالكا بػػك لاال ّ ػأللاال لّ ػػأللالت  فػ تلالمنّظمنة العالمّيننة لمممكّيننة الفكرّيننة،  .10
 .2009ل (اركؿلتشر فل1ل–لأ لكؿل22) فلللن ؼ لكااث ثكف لااث  نأللاادكرة

اا ػػؤت رلااسػػنكملااسػػ دملفشػػرل)ااتف ػػ ـلااتلػػ رملااػػدكاي( للالتحكننيم اإللكتروننن ، ف ػػدلابػػراى ـ للموسننى  .11
 .2008ل  لأللاإل  راتلاالربّ أللاا ّتفدة ل لّ أللااق نكف ل

اال يكرّ أللاالربّ أللااسكرّ أللكزارةلا قت  دلكااتل رة ل د رّ ػأللف   ػأللاا ل ّ ػألللالندوة الوطنّية حول الوساطة،  .12
 .2010 لف ـل(35) لفددااف رّ أللااتل رّ أللكاا ن فّ أل للر دةلف   أللاا ل ّ أل

لمجاّلت ومقاالت إلكترونّية)ه(.  

"لالتونسن  التشنريع ظنل فن  القنانون  نظامنه" اإللكترونن  الموقنع ت ػر ف  ةػتـ  ف  ػرةل فػ تـلبسنباس .1
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكّ رةلفلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابطلااتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اي:لل2009فز ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف21

<http://www.chawkitabib.info/spip.php?article476> 
"لفلػ لArab British Academy for Higher Education "لبكاسػطأل قػ ؿل نشػكرللالتحكنيم اإللكترونن  .2

 اارابطلاات اي:
<http://www.abahe.co.uk/b/international-marketing/international-marketing-103.pdf>ل

"لكاالربػػيل".سػػكر أل".لااشػػركطل نشػػكرةل ػػيل كقػػدل"sy.لنبػػيلا ػػّؿل ػػفلأسػػ  ءلاانطػػ ؽلارللتسننجيلاشننروط   .3
 ااي يأللفل لاارابطلاات اي:

 <http://www.nans.gov.sy/index.php/nansdocuments/90-docsdns>  
لفلػػ ل نشػػكرل قػػ ؿل  ػػر لااللكترونّيننة، التجننارة قننانون مشننروع عمنننى إطناللنننةلل ػػ ؿ ل ػػؤادلعبنند القننادر .4

 <http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=609&std_id=93>ل كاداال دلاإلنترنت
سػػلطنأللفّ ػػ ف ل سػػقط للة،التجننارة اإللكترونّيننالجننرائم الواقعننة عمننى فسػػ فلبػػفلسػػل دلبػػفلسػػ ؼ للالغننافري .5

 ><www.minshawi.comلاابفكث:كلبفثل نشكرل يل كقدل نش كملالدراس تل ل2006
االربػي ل لّلػألل لّلػأللل ق العدالة لمبشرية؟ة.. هل تحقّ ثقافة إلكترونّية  المحكمة االفتراضيّ  لإبراى ـلفرغم  .6

فنػػػكافلاا لّلػػػأللفلػػػ ل ل2013شػػػب طل( ل651)لاالػػػددلاإلفػػػ ـلبدكاػػػأللاا ك ػػػت كزارةللشػػػيرّ أللثق  ّ ػػػأللت ػػػدرى 
 http://www.alarabimag.com>:لاإلنترنت

 ػيللاإلنترنػتبفػثل نشػكرلفلػ للصنال اإللكترونّينة،تّ تسوية المنازعات عبنر شنبكات اال  ل  امللمنزالويا .7
 >  <http://previous.eastlaws.com/Uploads/Morafaat/174.pdf كقدلشب أللقكان فلااشرؽ:

 <http://sana.sy/ara/15/2011/02/11/331250.htm>لفل لاارابطلاات اي:ل نشكراا ق ؿل .8
  نشكرلفل لاارابطلاات اي:للف رّ أل لدا ؿلإا لةد  تلااكا بك  أللاال ا ّ أللال ل ّ أللاااا نظّل .9

file:///D:/الرسالة/الرسالة/%3chttp:/www.abahe.co.uk/b/international-marketing/international-marketing-103.pdf%3e
file:///D:/الرسالة/الرسالة/%3chttp:/www.abahe.co.uk/b/international-marketing/international-marketing-103.pdf%3e
http://www.nans.gov.sy/index.php/nansdocuments/90-docsdns
http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=609&std_id=93
http://www.alarabimag.com/
http://previous.eastlaws.com/Uploads/Morafaat/174.pd%3e%20(LAST%20VESITED%20IN:%2010July%202013,%2012:37am)
file:///D:/1أسماء%20المواقع/work/المنهجية/المنهجية/%3chttp:/sana.sy/ara/15/2011/02/11/331250.htm
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<http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/ar/general/1020/wipo_pub_1
020.pdf> 

ة لمنفنناذ لالقتصنناد قننانون المعننامالت والتجننارة اإللكترونّيننة بدايننة مهّمنن"ل قػػ ؿلبلنػػكاف:ل سػػ   ألليوسننفل .10
ل><http://bara-sy.com/news-view-3211.htm ق ؿلق نكنيل نشكرلفل لاارابطلاات اي:ل،"العالم 
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 (1الممحق رقم)

 بعض رموز أسماء المواقع اإللكترونّية العاّمة مع داللة كّل منها.

 

 

 الشرح المصطمح الرمز

.com commercial كاقدل ةّ  أللاألنشطأللااتل رّ أل  

.biz business ل كاقدلة ّ أللإلدارةلارف  ؿ

.edu education كاقدل ةّ  أللاي ي تلااتلل ـل  ال  ل ت  

.gov government ااي ي تل ةتلفأللااتيلتت ّكفل ني لااف ك أل 

.net internet اإلنترنت كاقدل تلّلقأللب نشطألل 

.info information لألكاا فف ّللألاإلف   ّللالي ت    كاقدلانشرلاا للك  ت

.org organization كاقدلة ّ أللال نظ  تلااتيل لتيدؼلإا لااربم  

.store store تش رلإا لةد  تلطلب تلااب  يد 
.health health لتش رلإا لقّط علاا ّفأل
.kids kids لتش رلإا ل كاقدلارطف ؿ

.coop 
Cooperative Service 

Organizations 
لتش رلإا لاا كاقدلااة ّ أللب نّظ  تلااةد  تلااتل كنّ أل

.firm firm لُتش رلإا لااشر  تلتل رّ أللك ل ؿلارف  ؿ

.arts Arts لُتش رلإا ل ل  تلاافنكفلكااثق  أل

.int international ل نّظ  تلكى ي تل ةتّ أللبلقدلا ّتف قّ  تلاادكاّ أل

ل  
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 (2)الممحق رقم

 ((sy.استمارة تسجيل اسم موقع ضمن النطاق السوري 

 :النطاق اسم

 باألحرف االنكليزية فقط
  Domain Name 

English letters only 
  

  حجز اسم النطاق فقط ودون تفعيل    Domain Registration without  Activation 
   

  حجز اسم النطاق مع تفعيل    Domain Registration with  Activation 

 مخدم األسماء األولي: 

 :مخدم األسماء الثانوي
 Primary Name Server: 

Secondary Name server:  

 :Hosting Company  :)لمخدمات األسماء( الجهة المستضيفة 
 

 اسم الجهة صاحبة النطاق. *
 النطاق لصالحها( هي الشخص أو الجهة التي يستأجر اسم)

 Domain Owner. * 

 *:Country   الدولة:*

 * :City   المدينة: *

 * :Address   العنوان: *

 *:Phone  الهاتف:*

 :Fax  الفاكس:

 :P.O. Box  ص.ب.:

 * :E-Mail  البريد االلكتروني:*
 

 اسم المسؤول اإلداري *
الشخص الذي يتابع )المسؤول اإلداري والجهة التي يتبع لها، وهو 

 ة باسم النطاق المستأجر(ة الخاصّ ة والماليّ األعمال اإلداريّ 

 
Billing contact * 

 * :Address   عنوان المسؤول اإلداري: *

 P.O. Box ص.ب. Fax الفاكس * Phone الهاتف

   
 * :E-Mail  البريد االلكتروني: *

 

 اسم المسؤول الفني *
ة التي تتابع األعمال الفنيّ  الشخص أو الجهة)

 ة باسم النطاق المستأجر(الخاصّ 

 
Technical contact * 

 :Address   العنوان:

 P.O. Box ص.ب. Fax الفاكس * Phone الهاتف

   

 * :E-Mail  البريد االلكتروني: *
 .مالحظة: الحقول التي تحتوي رمز * هي حقول ضرورية ويجب إدخالها 

 ة وثتائق وشتتروط الخدمتة والتعليمتات الناظمتتة لحجتز استتم نطتاق تحتت النطتتاق التوطني وأوافتتق عليهتا وستتأعمل علت  كافّتت اّطلعتت
 بموجبها.

  ّتي وأتعهتد بتالعالم الهيئتة بأّيتة تعتديالت قتد تطترأ نتة فتي هتذال االستتمارة صتحيحة وعلت  مستؤوليّ جميع المعلومتات والبيانتات المدو
 مستقبالً.

  الهيئتة بأيتة عالقتة متن أي نتوع متع أي طتر  ثالتئ، والهيئتة غيتر مستؤولة عتن أي عواقتب قتد تنتت  عتن ستوء بعدم وضع أتعهد
 .استخدام الخدمة

  بتسديد جميع الرسوم المطلوبة لقاء هذال الخدمةأتعهد. 
  /___/      التاريخ:
 اسم الجهة صاحبة االسم وتوقيعها  
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 (3)الممحق رقم

 تسجيل اسم موقع ضمن النطاق السوري ).سورية( استمارة

 Domain Name Arabic letters only   باألحرف العربية فقط: النطاق اسم

   االسم المراد
(1)

  Variant 1  األول 

 االسم المراد  الثاني   Variant 2 

 االسم المراد  الثالئ   Variant 3 

  .www.nans.gov.sy حجز االسم المراد  )المشابه( موجودة عل  الموقع قواعد (1)

  حجز اسم النطاق فقط ودون تفعيل    Domain Registration without  Activation 
   

  حجز اسم النطاق مع تفعيل    Domain Registration with  Activation 

 مخدم األسماء األولي: 

 :الثانويمخدم األسماء 
 Primary Name Server: 

Secondary Name server:  

 :Hosting Company  :)لمخدمات األسماء( الجهة المستضيفة 
 

 اسم الجهة صاحبة النطاق. *
 هي الشخص أو الجهة التي يستأجر اسم النطاق لصالحها()

 Domain Owner. * 

 *:Country   الدولة:*

 * :City   المدينة: *

 * :Address   العنوان: *

 *:Phone  الهاتف:*

 :Fax  الفاكس:

 :P.O. Box  ص.ب.:

 * :E-Mail  البريد االلكتروني:*
 

 اسم المسؤول اإلداري *
)المسؤول اإلداري والجهة التي يتبع لها، وهو الشخص الذي يتابع 

 األعمال اإلدارية والمالية الخاصة باسم النطاق المستأجر(

 
Billing contact * 

 * :Address   عنوان المسؤول اإلداري: *

 P.O. Box ص.ب. Fax الفاكس * Phone الهاتف

   
 * :E-Mail  البريد االلكتروني: *

 

الشخص أو الجهة التي تتابع )اسم المسؤول الفني *

 األعمال الفنية الخاصة باسم النطاق المستأجر(
 Technical contact * 

 :Address   العنوان:

 P.O. Box ص.ب. Fax الفاكس * Phone الهاتف

   

 * :E-Mail  البريد االلكتروني: *
 .مالحظة: الحقول التي تحتوي رمز * هي حقول ضرورّية ويجب إدخالها 

 علت  كافّتتة وثتائق وشتتروط الخدمتة والتعليمتات الناظمتتة لحجتز استتم نطتاق تحتت النطتتاق التوطني وأوافتتق عليهتا وستتأعمل  اّطلعتت
 بموجبها.

  جميع المعلومتات والبيانتات المدّونتة فتي هتذال االستتمارة صتحيحة وعلت  مستؤولّيتي وأتعّهتد بتالعالم الهيئتة بأّيتة تعتديالت قتد تطترأ
 مستقبالً.

  لهيئتة بأّيتة عالقتة متن أّي نتوع متع أّي طتر  ثالتئ، والهيئتة غيتر مستؤولة عتن أّي عواقتب قتد تنتت  عتن ستوء بعدم وضع اأتعهد
 .استخدام الخدمة

  بتسديد جميع الرسوم المطلوبة لقاء هذال الخدمةأتعهد. 
 اسم الجهة صاحبة االسم وتوقيعها                                                                           /___/      التاريخ:
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 (4)ممحق رقمال

ل والتحكيم البسيط  ف  مركز الوايبو الفرق بين التحكيم الم عج 

ل

 لعج  التحكيم الم  
 

 بسيطالالتحكيم 
 

  

  
 
 

  
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

  
  

  
  

 
  

  

 
 
 
 

 

  

 

 

 تف  ـطلبل لّلؿ تف  ـلكب  فلاطلبلااتف  ـلااالطلبل

ااتف  ـلاا لّلؿلة ؿللا ستل بأللاطلب
(20)   ـك

ل***ا ستل بأللاطلبلااتف  ـلة ؿ*.**
(30)   ـك

 لأكلث ثألل فّ   فاةت  رل فّ ـلكافدل اةت  رل فّ ـلكافدل قطل

تقد ـلادف ءاتلا طراؼلارطراؼل
 أ  ـ(ل3ة ؿل)

 تقد ـلاّدف ءاتلارطراؼل
(ل30)لاا دفيلة ؿ   ـك

(30اا دف لفل ولة ؿل)   ـك

 أشير(ل3اةتت ـلااكق يدلة ؿل)

 أشير(ل1ااف ؿل يلاادفكللة ؿل)

 أشير(ل9اةتت ـلااكق يدلة ؿل)

 أشير(ل3ااف ؿل يلاادفكللة ؿل)
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 (5الممحق رقم)

 تقرير سياسة أسماء المواقع اإللكترونّية الرسم 
 (1999تشرين األول  24ل اآليكان ف  بَ ة من قِ دعتم)الم  

 الغرض من السياسة/ 1الماّدة /

لتبنػػيل ـ  ػػق لل ػػف(لااس  سػػأل)لاارسػػ يلفل يػػ لاا تنػػ زعلاانط قػػ تلأسػػ  ءلألس  سػػلتقر ػػرتػػ لاألسػػ  ءلاإلنترنػػتلى يػػأللؿبا
ـ لاإلشػػ رةلإا يػػ ل ػػيلاتف قّ ػػأللااتسػػل ؿل (ICANN)لكاررقػػ ـ بػػّ فلا تف قّ ػػأللااشػػركطلكاا كا ػػف تل ػػدلإف اػػأللكتُلل كقػػدلتػػ

لتسػل لولتػـّللااػذملاانطػ ؽلاسـلكاستةداـلتسل ؿاا ن زف تلب نؾلكب فلأّملليأللأةرللبة ؼل)شر أللااتسل ؿ(لفكؿل
لاا كّفػدةلااس  سػأللإلػراءاتل يفػأللقكافػدكل/ل فلتقر ػرلااس  سػأللىػذا ل4كتف ـلإلراءاتلاا ن زف تلاا  ّدةل/لقبلؾ.ل ف
ل.اإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءل ن زف تلافؿّل

 عتراضاتكا/ 2الماّدة/

لللان لت  فلأنتل ف ني لنط ؽ لاسـلتسل ؿلتلد دلأكللد دلنط ؽلاسـلاتسل ؿلـاتقدّلفندلا

 .كدق قألل   لأللتسل لؾلألاتف ق ّللب  ن تلأف ل .أل
 .ث اثلطرؼلأمّلل فلاةتراقولأكلانتي  ول تـّللافلاانط ؽلاسـلتسل ؿلا للك  تؾ  .بل
 .ألق نكن ّللض رلرضراضلاانط ؽلاسـلبتسل ؿلتقـكل لؾإنّل .جل
ل ػ لإذالاتقر ػرل سػؤكا تؾليػ إن لل ن  ػذةلتلل  ػ تلأكلقػكان فلألأّ ػلانتيػ ؾلي ػلق ػدلفػفلاانطػ ؽلاسـلتستل ؿلاف .دل

ل.آةرلشةصلفقكؽل نتيؾلأكلة اؼ ُللبؾلااة ّصللاانط ؽلاسـل  ف

 اإللغاءات، االنتقاالت والتغييرات/ 3الماّدة/

ل:اات ا أللااظركؼلتفتلاانط ؽلاسـلاتسل ؿلتغ  راتلب مّللنقـكلأكلننقؿلنلغي لسكؼ

ل ثػؿل ت ةػ ذلاا ةػّكؿلك  لػؾل ػفلأاكل نػؾلاا  تكبػأللألاإلا تركنّ ػلاألكا ر للاست  ن  ل/9/لاا  ّدةلبنكد للفل لبن ءنل .أل
 .اإللراءلىذا

ل اتطّلػبلاا ؤّىلػأل لألااق ػ ي ّللااسػلطأللتةػّصللدفػكلل ػؿّلل ػيلأل تف    ّلل ف  أللأاكل ف  ألل  فلاطلبلاست  ن  .بل
 .اال ؿلىذال ثؿ

لكااػػذمل  ػػولطر نػػ لتلػػدّلل نػػتلااػػذملإدارملإلػػراءلأمّلل ػػيلاال ػػؿ للىػػذال ثػػؿلتاتطّلػػبُللألإدارّ ػػلالنػػأللاقػػرارلاسػػت  ن  .جل
(لؾ)لك(لi)4ل ػػ ّدةاالانظػر.ل)ICANNأّ ػأللنسػػةألل فقػأللايػ لتبنتيػػ لااػػللب كلػبلأاكلااس  سػػألليػذهالك قػ نلللػرلالأُل
ل.(ارسفؿلي 
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لأاكلتسػل لؾلاتف ق ػأللشػركطلب كلبلاانط ؽلاسـلاتسل ؿلتغ  راتلب مّللنقـكلأكلننقؿلنلغي لأفلأ   نللاا   فل ف
ل.أةرللألق نكن ّللب ت تطلّللأمّل

 اإلجراء اإلداري اإللزام  /4الماّدة/

لإللراءلإدارملإازا ي.لل اتزاـاانزاف تلااتيلتاتطّلبل نؾلالتُب فلىذهلاافقرةلنكع

(لـلااشػ كلق  ـلطرؼلث اػثل) قػدّللة كعلإللراءلإدارملإازا يل يلف ؿاال طلكبل نؾ  قالقابمة لمتطبي أ. النزاعات
   ل لي: لك قن لاقكافدلاإللراء لر زال ثب تلب إل

i. ـلااشػػ كللأللأكلف  ػػأللااةد ػػأللااتػػيل  ػػكفلا قػػدّلطػػ بؽلأكل شػػ بولب ػػكرةل شكشػػأللال  ػػأللتل رّ ػػاسػػـلنط قػػؾل ُل
 .فقكؽل  ي 

ii. ؽلب سـلاانط ؽ ل كلدلاد ؾلفقكؽلأكل   امل شركفألل    ل تللّلكل. 
iii. ألتسل ؿلاسـلنط قؾلكاستغ اولبسكءلن ّللقدلتـ لكل. 

 .فن رل فلىذهلاالن  رلااث ثأللـلااش كللكلكدل ؿّلة ؿلاإللراءلاإلدارم ل لبلأفل ثبتل قدّلكل

سػب ؿلفلػ لل-لسػتلتبرلااظػركؼلاات ا ػأل ل(iii)(ل)أ4ل  ّدةاا استن دنالإا   ةدليل التسجيِل واالستعماِل عن سوء نيّ  ب.
 :ألؿلااللنأل لدا  نلالتسل ؿلكاستل  ؿلاسـلنط ؽلففلسكءلن ّلبالإذالُكلدتل فلق لل-اا ث ؿل لااف ر

i. اغػرضلااب ػدلكااتػ ل ر لأكلنقػؿلل نلاسػـلاانطػ ؽلأس سػلتسػل ؿلأكلا تسػ بؾلقػدلق ػتلبش رلإا لأن لااظركؼلااتيلتُل
أللأكلف  ػػأللااةد ػػأللأكلإاػػ لأفػػدلـلااشػػ كللااػػذمل لػػدل ػػ فبلاال  ػػأللااتل رّ ػػتسػػل ؿلاسػػـلاانطػػ ؽلإاػػ ل قػػدّل

قػأللااة  ػأللبػؾلكااتػيلـلااش كللىذال ق بؿلتلك ضل  ايلذملق  ألل ب ػرةلز ػ دةلفػفلاات ػ ا ؼلاا كثّل ن  سيل قدّل
 .اانط ؽلترتبطل ب شرةنلب سـ

ii. أللأكلف  ػػأللااةد ػػألل ػػفلاسػػتةداـلاال  ػػألل ػػيلاسػػـلتلاسػػـلاانطػػ ؽلا نػػدل  اػػؾلاال  ػػأللااتل رّ ػػؾلقػػدلسػػللّلّنػػأكلأ
 .نط ؽل   ثؿ لشر طأللتكرطؾل يل ثؿلىذالاان طل فلااسلكؾ

iii. أف  ؿلأفدلاا ن  س فبغرضلتلط ؿلل نلؾلقدلسللتلاسـلاانط ؽلأس سأنّلأكل. 
iv. بػؾلأكللا كقػدلااك ػبلااةػ ّصللاإلنترنػتففلطر ؽلاستةداـلاسـلاانط ؽ لقدلف كاػتلف ػدناللػذبل سػتةد يلأكل

أل لفػفلطر ػؽلةلػػؽلافت ػ ؿلااةلػطل ػػدلف  ػألل قػػدـل لاتفق ػػؽل   سػبلتل رّ ػػاإلنترنػتض رىػ ل ػفلاا كاقػػدلفلػ ل
 ػػػبلأكلفنكانػػػػؾلأكلاا  ػػػدر لأكلاارف  ػػػأل لأكلا رتبػػػ ط لأكلت   ػػػدل ػػػفل كقلػػػؾلفلػػػ لااكللااشػػػ كلل   ػػػ ل ةػػػّصل

 .بؾلأكلةد أللفل ل كقدلااك بلأكلفنكانؾلؿل نتالة ّصلبالاا كا قألل فلق ل

فنػدل  يالشنكاو  ة بنك فن  اسنم النطناق رًدا عمنى إحندى. كيفينة إثبنات الحقنوق أو المصنالح المشنروعة الخاّصنج
تفد دلااطر قػأللااتػيل نبغػيلبيػ لل فلقكافدل يفأللاإللراءاتل    ل ةّصل /5اا  ّدةل/ يلش كل ل لبلأفلتش رلإا تلقّل

http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm#4aiii
http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm#4aiii
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ؿلااللنػأللباػإذالُكلػدل ػفلق لل-سػب ؿلاا ثػ ؿل لااف ػرلفلػ لل-ظرؼل فلااظػركؼلاات ا ػألللبؾ.لأمّللإفدادلااردلااة ّصل
أللبػػػؾل سػػػـل ػػػأل لسػػػتثبتلاافقػػػكؽلأكلاا  ػػػ املاا شػػػركفأللااة ّ ػػػأللاا قدّليػػػ لتسػػػتندلفلػػػ لأسػػػ سلتق ػػػ ـلل  ػػػدلاردّاػػػأن ل

 :(ii)()أ5اا  ّدةل اانط ؽلرضراض

i. إشػػل رلاػػؾلبشػػ فلاانػػزاع لاسػػتةدا ؾ لأكلااتف ػػ رل سػػتةداـلاسػػـلاانطػػ ؽلأكلاسػػـل   ثػػؿل سػػـللقبػػؿلتقػػد ـلأمّل
 .أللتقد ـلااسلدلأكلااةد  تؽلبفسفلن ّلاانط ؽل    ل تللّل

ii. لاػػػكلاػػػـل سػػػـلاانطػػػ ؽ لكفتّػػػبل نل ػػػأللأةػػػرل(ل لرك ػػػ نظّللمّلألل لأكلأألل لأكلااتل رّ ػػػاافردّ ػػػؾلتلتبػػػرل)ب ػػػفتؾلأّنػػػلأك 
 .أللأكلف  أللةد ألفقكؽل يلف  أللتل ر ّللتف ؿلفل لأمّل

iii. لب ستةداـل شػركعلض ػرلتلػ رملأكلفػ دؿل سػـلاانطػ ؽ لبػدكفلنّ ػأنّلأكل لأللات ػل ؿأللتفق ػؽل   سػبلتل رّ ػؾلتقـك
 .أللأكلف  أللااةد ألل ك دلاانق شااتل ر ّلاا ستيل  فلأكلاتشك ولاال  ألل

ػػ ػػفلق للةلت ػػداا ُلل را ػػز ػػفلبػػ فلاالر ػػزـلااشػػ كللأفل ةتػػ رلاا  نبغػػيلفلػػ ل قػػدّللركننز د. تحدينند الم  ػػفل ICANN ؿبا
لكااذمل.لا ر زااش كللإا لىذالاألؿل ل فل ػيل ػيلفػ  تلااػد الفلػ لاانفػكلاا بػ ّلبػإدارةلاإللػراءات لإ  للبػدكرهسػ قـك
ل/.4/ل فلاا  ّدةل/ز/اافقرةل

أللبػػػدءلكتنف ػػػذلقكافػػػدل يفػػػأللاإللػػػراءاتلفلػػػ لف لّ ػػػلتػػػنّصل  ةه. بننندء اإلجنننراءات ومتابعنننة وتحديننند المجننننة اإلدارّيننن
ل.(أل يلأ رلاانزاعل)االلنأللاإلدار ّللاإللراءاتلكتفد دلااللنأللااتيلستبتّل

ػدلااة   تلب نؾلكب فل قدّل يلف األلتلدّل  ز. الدمج لـلااش كل لإ   اػد اللطلػبـلااشػ كللبتقػد ـلأنػتلأكل قػدّل لأفلتقػـك
تل  نيػػػ لبغػػػرضللأللاركاػػػ لااتػػػيلتػػػـّلااللنػػػأللاإلدارّ ػػػلااطلػػػبىػػػذاللنظرل ػػػيأللكافػػػدة.لكسػػػ اا ن زفػػػ تلأ ػػػ ـلالنػػػأللإدارّ ػػػ
لىذهلااللنأللاإلدار ّلا ست  علإا لاانزاعلاا للّل  ثػؿلىػذهلاانزافػ تلبنػ ءنللأكل ؿّلللزءأللبد الؽلب فلااطر  ف.لكرب  لتقـك

ق باػؿلتبن يػ ل ػفلل رى  لشر طأللأفلت كفلاا ن زف تلاا د لأللة  لأللايػذهلااس  سػأللأكلانسػةألل فقػألل نيػ لتػـّلفل لتقد
لاآل   ف.

ػػػل  ػػدلا شػػػترا  تلاا فرك ػػػألل ػػفلق لل ح. االشنننتراكات ايػػػذهلل نلقػػػأللك نػػػزاعلأ ػػػ ـلااللنػػأللاإلدارّ ػػػلب ػػددلأمّللر ػػػز ؿلاا با
أللفػدال ػيلاافػ  تلااتػيلاةتػرتلب كلبيػ لتكسػ دلااللنػأللاإلدارّ ػـلااشػ كل ل ػ ل نبغػيلد ليػ ل ػفلقبػؿل قػدّلل ااس  س ت

ل ػفلقكافػدل يفػأللاإللػراءات لك ػيلأمّل (iv) 5ةلا  دّلافل لاانفكلاا ن كصلفل ول يلل  فلكافدلإا لث ثأللأف  ء
لب اتس كمل فلق للف األل تـّل ل.ـلااش كلؿل قدّلباللؾلأكل فلق لبالب كلبي لتقس ـلل  دلاارسـك

لب ا شػ ر ألل ػيلاإلدارة لأكلتنف ػذلأّ ػلنفػفل لكاػفل: ةت اإلدارّينط. مشاركتنا ف  اإلجنراءا أللإلػراءاتلأ ػ ـلااللنػأللنقػـك
 .أل ي لااللنأللاإلدار ّلأللقراراتلتقدّلأل.لكب إل   أللإا لذاؾ لافلن كفل لر  فلاذاؾلنت لأللر ّلاإلدار ّل

http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm#4aii
http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm#4aii
http://www.icann.org/ar/dndr/udrp/uniform-rules-ar.htm#5biv
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ق ػرى لفلػ لطلػبللسػ تـّلل ألأللإلػراءاتلأ ػ ـلااللنػأللاإلدارّ ػـلااشػ كللك قنػ لرّ ػقػد لت فأللا ُلااطلكفلاا ُللإف ل  ي. الطعون
ل.ـلااش كلقد لأكلتفك ؿلتسل لولإا ل ُلل بؾلإاغ ءلاسـلاانط ؽلااة ّصل

أللب انسػبألل سػـلاانطػ ؽلااػذملق ػتلااللنأللاإلدار ّللقرارل ةّصللإةط رن لب مّلل زرل لبلفل لاا لل:ك. اإلشعار والنشر
لفنػد  لتقػررلااللنػألل لإ  لاإلنترنػتىذهلااس  سأللسػكؼلتُنشػرلب ا   ػؿلفبػرللل  دلااقراراتل يلظؿّلبتسل لول لن .لإفل ل

ل.أللتنق ملألزاءل فلقرارى ألل يلف األلاستثن ي ّلاإلدار ّل

لبلػػأللالشػػركطلاا ن ػػكصلفل يػػ ل ػػيأللاا تّلأللاإلازا ّ ػػاإللػػراءاتلاإلدارّ ػػلإف ل  ةة تننوافر اإلجننراءات القانونّيننل. إمكانّينن
قبػؿلل سػتقؿّللألل ػفلألػؿلتػك  رلفػؿّلـلااشػ كلل ػفلتقػد ـلاانػزاعلإاػ ل ف  ػألل ةتّ ػ لت نلػؾلأنػتلأكل قػدّل /4اا  ّدةل/

كلنقػؿلتسػل ؿلاسػـلنط قػؾ لأللإاغػ ءلأرتلااللنػأللاإلدارّ ػأللأكلبلػدلإني ييػ .لإذالقػرّلأللاإلازا ّ ػبدءلىػذهلاإللػراءاتلاإلدارّ ػ
أللقبػؿلتنف ػذه.لااق بؿلالتطب ػؽلبقػرارلااللنػأللاإلدارّ ػلر زؿلاا بالبلدلأفلفل ن ل فلق لل(لأ  ـلف ؿ10 إنن لسننتظرلفشرةل)

لبلدلذاؾلبتنف ذلىػذالااقػرارل ػ لاػـلنتلػؽّل (لأ ػ ـلف ػؿل10 نػؾلشػ ين لةػ ؿل تػرةلااتكث ػؽلاارسػ يلكقػدرى لفشػرةل)لكسنقـك
ل ػػفلق ل ـل قػػدّللألل ػػدّلبر ػػدلدفػػكللق نكنّ ػػلؾؿل  تػػبلاا ف  ػػأل(لتق ػػيلق   ػػباػػ) ثػػؿلنسػػةألل ػػفلااشػػ كل لأكل لػػؼل ةتػػـك
أل ل ػػفلقكافػػدل يفػػأللاإللػػراءات.ل)كب ػػكرةلف ّ ػػ (xiii)()ب3لاا ػػ ّدة ااشػػ كلل ػػيلاا ف  ػػأللااتػػيل ة ػػدلايػػ لب كلػػب

لفل ػػػيلق فػػػدةلب  نػػػ تبػػػؾل  ػػػ لىػػػكل بػػػ ّلل ل  ػػػ فلاا  تػػػبلااري سػػػيلأكل  ػػػ فلاالنػػػكافلااةػػػ ّصلىػػػذهلاا ف  ػػػأللإّ ػػػلتلػػػدّل
(Whois)(ب) /لكاافقرة1رلاا  ّدةل/ا ز دل فلااتف   ؿ لانظكلل(xiii)ل. فلقكافدل يفػأللاإللػراءاتل / 3 فلاا  ّدةل/ل

ذالتلق ن لىذهلااكث يؽلة ؿل ترةلفشرةل) لب تةػ ذلأمّلن لافلننفذلقرارلااللنأللاإلدار ّل(لأ  ـلف ؿ ل إنّل10كاَّ لأل ل   لاػفلنقػـك
لنتسّلـ: لإلراءلآةر لفتّل

i. ب فلااطر  فلان لتق يلبكلكدلفؿّللألل ر  ألأداّل. 
ii. ألااتن زؿلففلأكلسفبلاادفكللااق  ي ّللولقدلتـّلألل ر  أللان لب نّلأداّل. 
iii. ولاػػ سلاػػد ؾلأللبػػؾ لأكلأفلتػػ  رلب ن ػػأللااة ّ ػػنسػػةألل ػػفلأ ػػرلىػػذهلاا ف  ػػأللب اتنػػ زؿلفػػفلااػػدفكللااق ػػ ي ّللأك

ل.بؾل يلا ست رارل يلاستةداـلاسـلاانط ؽلااة ّصللاافؽّل

 المنازعات والدعاوى األخرى/ 5الماّدة/

لاػػـلكااتػػيلبػػؾلااةػػ ّصللاانطػػ ؽلاسػػـلتسػػل ؿلبشػػ فلض رنػػ لآةػػرلطػػرؼلأمّللكبػػ فلب نػػؾلارةػػرللاانزافػػ تلل  ػػد
لأمّللةػ ؿل ػفلاآلةػرلااطػرؼلكبػ فلب نػؾل   ػ لسػتفؿّللكااتيل/ 4/لا  ّدةالرف  ـلألإدار ّللألإازا  ّللإللراءاتلك قن لؽتتفقّل

ل.ر ّل تكللأفل   فلآةرلإلراءلأمّللأكلتف  ـ لأكل ف  أل 

ل

ل

http://www.icann.org/ar/dndr/udrp/uniform-rules-ar.htm#3bxiii
http://www.icann.org/ar/dndr/udrp/uniform-rules-ar.htm#3bxiii
http://www.icann.org/ar/dndr/udrp/uniform-rules-ar.htm#3bxiii
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 مشاركتنا ف  النزاع/ 6الماّدة/

لبتسػػل ؿلؽ تلّلػػل   ػػ لض رنػػ لآةػػرلطػػرؼلأملكبػػ فلب نػػؾلنػػزاعلأمّلل ػػيلارشػػ  ؿل ػػفلشػػ ؿلبػػ مّللنشػػ رؾلاػػفلنػػ إنّل
لف اػػألل ػػي.لاإللػػراءاتلىػػذهل ػػيل  ّنػػلأمّللتػػكر طلأكلطر نػػ لتسػػ  تن لاػػؾل لػػكزل .لبػػؾلااةػػ ّصللاانطػػ ؽلاسػػـلكاسػػتل  ؿ
لةػ ذكاتّللاا ن سػبأل لااػد  ف تلكل  ػدلأمّللر ػدل ػيلبػ افؽّللنفػتفظل إننػ لااقب ػؿ لىػذال ػفلإلػراءاتلألأّ ػل ػيلطر نػ لتس  تن 

ل.أنفسن لففلالد  علأل ركر ّللأةرللإلراءاتلألأ ّل

 صيانة الوضع الراهن/ 7الماّدة /

لىػػػذهلب كلػػػبلنطػػػ ؽلاسػػػـلأمّللتسػػػل ؿلك ػػػدلتغ  ػػػرلأكلتلط ػػػؿ لأكلبتفل ػػػؿ لنقػػػـكلأكلننقػػػؿلأكلنلغػػػيلاػػػفلنػػػ إنّل
ل.أف هل/3/ل  ّدةاال يلفل ول ن كصلىكل  لب ستثن ءلااس  سأل 

 عممّيات النقل أثناء النزاع/ 8الماّدة /

  يلااف  تلاات اّ أللآةرلف  ؿلإا لنط قؾلاسـلتسل ؿلنقؿل   نؾل 

(iل)لللانتيػػ ءلبلػػدلف ػػؿل ػػـك(ل15)لفشػػرلة سػػأللةا ػػدّللأك/ل ل4ل ػػ ّدةل/الك قنػػ لقػػألاا للّللألاإلدارّ ػػلاإللػػراءاتلأثنػػ ء
ل.اإللراءاتلىذه**
(iiل)للااػػذملااطػرؼلب كا قػأللإ  لل بػؾلااةػ ّصللاانطػ ؽلاسػػـلبشػ فلؽاا لّلػلااتف ػ ـلأكلاا ف  ػأللإلػراءاتلأثنػ ء

لنػػ إنّل.لاا ف ػػـلأكلاا ف  ػػألل ػػفلبقػػرارل نل لز ػػل  ػػكفلأفلفلػػ ل ت بػػألن لإا ػػو لاانطػػ ؽلاسػػـلتسػػل ؿلنقػػؿلسػػ تـّل**
لاا  ّدة.لايذهل ة افألنللآةرلاف  ؿلنط ؽلاسـلاتسل ؿلنقؿلأمّللإاغ ءلبفؽّللنفتفظ**

 تعديالت السياسة/ 9الماّدة /

لبنشػر.لICANNل ػفلإذفلفلػ لبنػ ءنللكقػتلأمّلل ػيلااس  سأللىذهلتلد ؿل يلبفقن لنفتفظلن إنّل ااتلػد  تللكسػنقـك
لـ قػدّللؿباػق لل ػفلبي لعااتذرّللتـ للقدلااس  سأللىذهلت فلاـلك   ل ك ن لبث ث فقبؿلأفلت بملس ر ألللارقؿلفل لاا كقدلفل 

لني  ػػألل فتّػػلفل ػػؾلتنف ػػذى لكقػػتل ػػيللػػألاا فلّللااس  سػػأللىػػذهلنسػػةألل  ػػولؽتطّبػػلظػػرؼلأمّللتفػػتل  ر ػػزاالإاػػ لااشػػ كل
لاانػزاع لنشػكبلقبؿلسكاءلاانط ؽ لاسـلتسل ؿلنزاعلب مّللؽ تللّلل    لاؾل لز أللست كفلااتغ  راتلىذهل ؿّلل إف للاانزاع 

ل.للالتغ  رلاافلليلاات ر خلذاؾلبلدلأك

لإاغػ ءلىػكلااكف ػدلااطلػفل ػإف للبػؾ لألااة ّ ػلااس  سػأللىذهل يلتغ  رلإلراءلفل لتلترضل نتلإذال  لف األلك ي
لىػػذهلإف ل.لإا نػػ لد لتيػػ لرسػػـكلأمّللاسػػتردادل ػػيلاافػػؽّللاػػؾل  ػػكفل لأفلشػػر طألل لنػػ  لبػػؾلااةػػ ّصللاانطػػ ؽلاسػػـلتسػػل ؿ
ل.بؾلااة ّصللاانط ؽلاسـلتسل ؿلبإاغ ءلتقـكلأفلإا لفل ؾلؽتطبّللسكؼلفألاا نقّللااس  سأل

ل
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 فهرس الرسوم التوضيحّية

 رقم الصفحة الشكل

ل9ل.2012(لازد  دلفددلأس  ءلاا كاقدلاا سّللأللفّت لني  أللف ـل1ااش ؿ)

ل14ل(ل ي تلأس  ءلاا كاقدلار ثرل ن زفأل2ااش ؿ)

لتشر فلاركؿلني  أللشيرل-1999)دلااق    لاا ر كفأللا ر زلااكا بكلافدأ(ل3ااش ؿ)
2013.) 

ل19

ل38لدلأس  ءلاا كاقدلاإلا تركنّ أللاا تن زعلفل ي لاا لرك أللأ  ـل ر زلااكا بكافدأ(ل4ااش ؿ)

ني  أللشيرلل-ل1999)لإا لاالغ تلارةرلل(لنسبأللااق    لب الغأللاإلن ل زّ أل5ااش ؿ)
ل(2013لتشر فلاركؿ

ل100

ل100ل(2013لتشر فلاركؿني  أللشيرلل-1999دلااق    لبفسبلااّلغألل)افدأ(ل6ااش ؿ)

ل102لعلاالغرا يلال فّ   فلكااكسط ء(لااتكزّل7ااش ؿ)

ل108ل(لنسبأللاادكؿلاا ن ّ أللا نّظ أللف   أللاا ل ّ أللااف رّ ألل)ااكا بك(8ااش ؿ)

نسبأللفددلأس  ءلاا كاقدلااُ تن زعلفل ي لالددلااق    ل يل ّؿلف ـل) نذلل(9ااش ؿ)
ل(2013لتشر فلاركؿل-1999

ل116
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 الفهرس

 رقم الصفحة العنوان

 1 المقّدمة

ل7 تمهيد

ل7لاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءل فيـكل:أك نل

ل7لتلر ؼلأس  ءلاا كاقدلاإلا تركنّ أل .1

ل9لاإلا تركنّ أللأى ّ أللأس  ءلاا كاقد .2

ل10لاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءلت ن ؼلث ن  ن:

ل11ل قي نطلفسبلاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءلنكاعأ .1

ل13لكظ فتي لفسبلاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءلأنكاع .2

ل15 التجارّية اإللكترونّية المواقع بأسماء المتعّمقة المنازعات نشوء الفصل األول 

ل15للااتل رّ أللاإلا تركنّ أللاا كاقدلب س  ءلاا تلّلقأللاا ن زف تلنشكءلأسب ب اا بفثلاركؿ:

ل16لاإلا تركنّ أللاا كاقدلرس  ءلااق نكنّ أللااطب لأللفكؿلااة   ت اا طلبلاركؿ:

ل16لاي لاا ش بيأللارنظ أللففلااتل رّ أللاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءلت   ز اافرعلاركؿ:

ل17لكااتل رّ أللاا ن فّ أللاا ل ّ أللفن  رلإا ل نت يل لاإلا تركنيلاا كقدلاسـ أك ن:

دلفنكافلشب ولبرقـلى تؼ .1 ل17لاسـلاا كقدلاإلا تركنيل لر 

ل19ل كطفلا ترا يلب ث بألاسـلاا كقدل .2

ل21لث ن  ن:لاسـلاا كقدلاإلا تركنيل نت يلإا لفن  رلاا ل ّ أللاا ن فّ أللكااتل رّ أل

ل21لاإلا تركنيلااتل رملشب ولب  تأللإف نّ ألللاسـلاا كقد .1

ل21لاسـلاا كقدلشب ولب سـلأكلفنكافلتل رم .2

ل23لااطب لأللااق نكنّ أللااة ّ أللرس  ءلاا كاقدلاإلا تركنّ أل:لاافرعلااث ني

ل23لاإلا تركنيلاا كقدل سـلاا  ّ زةلااة  يص:لأك نل



155 

ل23لاسـلاانط ؽلفدـلإ   نّ أللكلكدل كقل فلأكلأ ثرل تط بق فل ي .1

ل24لتفد دلاا كقدلاالغرا يلال كقدلاإلا تركني .2

ل25لت ث رلاسـلاا كقدلاإلا تركنيلفل لاا ستيلؾ .3

ل26لث ن  ن:لإ   نّ أللتسل ؿلاسـل كقدلتل رملإا تركنيل ل  أللتل رّ أل

ل29لاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءلتسل ؿلف لّ ألل بطلفدـ:لااث نيلاا طلب

ل29ل"ااتسل ؿلأسبقّ أل"لكف دلا بدألاا كاقدلأس  ءلتسل ؿلة كع:لاركؿلاافرع

ل29لاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءلتسل ؿلف لّ أللفل لااتسل ؿلأسبقّ ألل بدألتطب ؽ:لأك نل

ل31لاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءلفلزلفل لااتسل ؿلأسبقّ ألل بدألتطب ؽلآث ر:لث ن  نل

ل31لكااتل رّ أللاا ن فّ أللاا ل ّ أللفقكؽلب  ا يلاا ررلإاف ؽ .1

ل32لاإلنترنتلفل ل كقدل  سـلاستةدا ي ل فلكااتل رّ أللاا ن فّ أللاا ل ّ أللفقكؽل  ا يل ند .2

ل33لاإلنترنتلشب أللفل لااتةّ صل بدألتطب ؽلض  ب:لااث نيلاافرع

ل33لااتة  صلب بدألاا ق كد:لأك نل

ل34لااتةّ صل بدألتطب ؽلفل لاا ترتّبأللاانت يا .1

ل35لاإلنترنتلشب أللفل لااتةّ صل بدألتطب ؽلتكالولااتيلاالقب ت .2

ل37للللللاإلنترنتلشب أللفل لااتةّ صل بدألتطب ؽل ف ك ت:لث ن  نل

ل37لاإلا تركنّ أللاالن ك فلتقس ـ .1

ل38لاال ّ أللب الن ك فلااتل  ؿلإاغ ء .2

ل39لااث نكّ أللاا ل  تلتقس ـ .3

ل40لاإلنترنتلشب أللفل لاإلقل  ّ ألل بدأتطب ؽللض  ب:لااث اثلاافرع
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ل40لاإلقل  ّ أللب بدألاا ق كد:لأك نل

ل41لاإلنترنتلشب أللفل لاإلقل  ّ ألل بدألتطب ؽل ف كاأل:لث ن  نل

ل42  كرلاا ن زف تلاا تلّلقأللب س  ءلاا كاقدلاإلا تركنّ أللااتل رّ أللاا بفثلااث ني:

ل43لااتل رّ أللكاال   تلاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءلب فلااتن زع اا طلبلاركؿ:

ل43لااتل رّ أللكاال  أللاإلا تركنيلاا كقدلاسـلب فلاات   ز اافرعلاركؿ:

ل43لااتل رّ أللكاال  أللاا كقدلاسـلب فلااتش بولأكلو أك ن:

ل45لااتل رّ أللكاال  أللاا كقدلاسـلب فلا ةت ؼلأكلو ث ن  ن:

ل49لالغ رلاال يدةلااتل رّ أللب ال   تلاإلا تركنّ أللاا كاقدلأ ف بلإ رار اافرعلااث ني:

ل49لإا تركنيل كقدلاسـلتسل ؿلسكءلففلاان شيأللاا ن زف ت:لأك نل

ل50لالغ رلف يدةلتل رّ أللال  ألل ط بؽل كقدلاسـلفلز .1

ل51لالغ رلف يدةلتل رّ أللال  ألل ش بول كقدلاسـلفلز .2

ل53لإا تركنيل كقدلاستةداـلسكءلففلاان شيأللاا ن زف ت:لث ن  نل

ل53لااد األلكا ف تل  فلااتل رّ أللاال  أللاستةداـ .1

ل54لااك بل فف تل  فلااتل رّ أللاال  أللاستةداـ .2

ل55لكااتل رّ أللاا ن فّ أللاا ل ّ أللفن  رلكب قيلاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءلب فلااتن زع:لااث نيلاا طلب

ليلإ رار:لاركؿلاافرع لاال يدةلكااتل رّ أللاا ن فّ أللاا ل ّ أللبلن  رلاإلا تركنّ أللاا كاقدلُ سل 
لالغ ر

ل55

ل55لااتل رملاالنكافلأكلكا سـلاإلا تركنيلاا كقدلفنكافلب فلاا ن زف ت:لأك نل

ل56لاالغرا ّ أللكاا ؤّشراتلاإلا تركنيلاالنكافلب فلاا ن زف ت:لث ن  نل
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ل57لا ةتراعلكبراءةلاا ن فّ أللكاان  ذجلكاارسـكلاإلا تركنيلاا كقدلاسـلب فلاا ن زف ت:لث اث نل

ل59لنفسي لاإلا تركنّ أللاا كاقدلفن ك فلب فلاا ن زف ت:لرابل نل

لاا ن فّ أللاا ل ّ أللبفقكؽلاإلا تركنّ أللاا كاقدلُ سّلليلإ رارلفل لبألاا ترتّللاآلث ر:لااث نيلاافرع
لكااتل رّ أل

ل63

ل63ل شركفأللض رل ن  سأل:لأك نل

ل65لكت ل ؿلاا ستيلؾلث ن  ن:لةداع

ل67ل  دفأللتل رّ أللةس ير:لث اث نل

ل69لاركؿلااف ؿلة ت أل

ل69لااتل رّ أللاإلا تركنّ أللاا كاقدلب س  ءلاا تلّلقأللاا ن زف تلتسك أللكس يؿ:لااث نيلااف ؿ

ل70لااتل رّ أللاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءل ن زف تلاتسك أللااكطنّ أللااكس يؿ:لاركؿلاا بفث

ل70لاال دملااق  ءلإا لااللكء:لاركؿلاا طلب

ل70لارلنبيلااق  ءلدكر:لاركؿلاافرع

ل71لاركركبيلااق  ءل كقؼ:لأك نل

ل71لاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءل ن زف تلفل لاال ّ أللااقكافدلتطب ؽ .1

ل72لاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءل ن زف تلفؿّلل يلاال ّ أللااقكافدل ف  أللفدـ .2

ل73لار ر  يلااق  ءل كقؼ:لث ن  نل

ل74لأى ّ تي ل فلاإلق ؿل فلااتل رّ أللاال   تلاف   أللاافدراايلااق نكف .1

ل75لاإلا تركنّ أللااقر نألل فلاا ستيلؾلف   أللق نكف .2

ل77لاالربيلااق  ءلدكر:لااث نيلاافرع
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ل77لااكطنّ أللاا ف  ـلإا لااللكءلإ   نّ ألل دل:لأك نل

ل77لاا شركفأللض رلاا ن  سأللدفكل .1

ل79لتقل دى لأكلااتل رّ أللاال  أللتزك رلدفكل .2

ل80لاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءلاتنظ ـلاا بذكاأللااليكد:لث ن  نل

ل80للاالربّ أللاادكؿلبلضل يلاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءلبتنظ ـلااة ّ أللااقكان ف .1

ل82لسكر ألل يلاإلا تركنّ أللاا كاقدلرس  ءلق نكنيلنظ ـلإ ل دل ف كاأل .2

ل83لا  ترا يلااق  ءلإا لااللكء:لااث نيلاا طلب

ل84لا  ترا يلااق  يلنظ ـ:لاركؿلاافرع

ل84لا  ترا يلااق  يلنظ ـلنش ة:لأك نل

ل85لا  ترا يلااق  يلانظ ـلتة دلااتيلاا ن زف ت .1

ل86لا  ترا يلااق  يلنظ ـل يلاادفكللإلراءات .2

ل87لا  ترا يلااق  يلنظ ـلتق  ـ:لث ن  نل

ل87لا  ترا يلااق  يلنظ ـل زا   .1

ل88لا  ترا يلااق  يلنظ ـل ث اب .2

ل90لا  ترا ّ أللاا ف  أللنظ ـ:لااث نيلاافرع

ل90لا  ترا ّ أللاا ف  أللنش ة:لأك نل

ل90لا  ترا ّ أللاا ف  أللإنش ءل فلاايدؼ .1

ل92لا  ترا ّ أللاا ف  أللاةت  صل  فلتدةؿلااتيلاا ن زف تلطب لأل .2

ل93لا  ترا ّ أللاا ف  أللأ  ـلااُ تّبلأللاإللراءاتل ل اّ ألل دل:لث ن  نل



159 

ل93لاادفكللر د .1

ل94لاانزاعل يلااف ؿ .2

ل96لااتل رّ أللاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءل ن زف تلاتسك أللاادكاّ أللااكس يؿ:لااث نيلاا بفث

ل96لاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءل ن زف تلافؿّللااُ لت دةلاا را زلإا لااللكء:لاركؿلاا طلب

ل97لاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءلق    لإدارةل ي (WIPO)  بكااكا ل ر زلدكر:لاركؿلاافرع

ل98لاانزاعلأطراؼلا س فدةلةد  تلتقد ـ:لأك نل

ل101لكاا فّ   فلااكسط ءلف ؿلاتسي ؿلةد  تلتقد ـ:لث ن  نل

ل103ل(WIPO)لااكا بكل ر زلُ قد  ي لااتيلاانزاف تلتسك أللس يؿ:لكلااث نيلاافرع

ل103لااتف  ـلاإلا تركني:لأك نل

ل103لاال دملااتف  ـ .1

ؿلااتف  ـ .2 ل104لااُ لل 

ل105لألاإلا تركن ّلاكس طأللا:لث ن  نل

ل105لاابس طأللااكس طأل .1

ل107لااتف   ّ أللااكس طأل .2

ل109لاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءل ن زف تلفؿّلل يلاا كّفدةلااس  سألل ل اّ ألل دل:لااث نيلاا طلب

ل109 (UDRP)لاا كّفدةلااس  سأللب كلبلاا كقدلاسـلاستردادلإ   نّ ألل دل:لاركؿلاافرع

ل109لاإلا تركنيلاا كقدلاسـلفل ل شركفألل  لفأللأكلفؽّللكلكد:لأك نل

ل110لال د فيلاإلا تركنيلاا كقدلاسـلفل ل شركفألل  لفأللأكلفؽّللكلكدلإثب ت .1

ل111لفل ولالُ د ف لاإلا تركنيلاا كقدلاسـلفل ل شركفألل  لفأللأكلفؽّللكلكدلفدـلثب تإ .2

ؿلنّ أللسكء:لث ن  نل ل112لاا كقدلُ سل 
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ل115للاإلا تركنّ أللاا كاقدلأس  ءل ن زف تلافؿّلل(UDRP)لاا كّفدةلااس  سأللتق  ـ:لااث نيلاافرع

ل115لاا كّفدةلس  سألب كلبلاالاا ن زف تلفؿّللإ ل بّ  ت:لأك نل

ل119لاا كّفدةلس  سألب كلبلاالاا ن زف تلفؿّللسلبّ  ت:لث ن  نل

ل122لة ت أللااف ؿلااث ني

ل123لااة ت أللااني يّ أل

ل130لاا رالد

ل144لاا  فؽ

لااتك  فّ أل ل153ل يرسلاارسـك

ل154لاافيرس

 

 


