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 لسنة ٨٣صد بذلك على سبیل المثال تشریع المبادالت والتجارة االلكترونیة التونسي رقم ونق) ١(

 وتشریع دبي ٢٠٠١ لسنة ٨٥ وتشریع المعامالت االلكترونیة االردني المؤقت رقم ٢٠٠٠
ً وهي جمیعا منشورة على الموقع ٢٠٠٢ لسنة ٢للمعامالت والتجارة االلكترونیة رقم 

  www. gn4me.comااللكتروني 

انظر النص الكامل لهذا التشریع في موقع النادي العربي لتقنیة المعلومات واالعالم وعنوانه ) ٢(
 http : // www. ac4mit. org./ club me . htm: االلكتروني هو 

  www. gn4me. comانظر نص هذا المشروع على الموقع ) ٣(

عبد الفتاح بیومي حجازي ، التجارة االلكترونیة وحمایتها القانونیة ، الكتاب االول نظام . د) ٤(
 :  ؛ وكذلك٢٤٩ ، ص٢٠٠٤التجارة االلكترونیة وحمایتها المدنیة ، دار الفكر الجامعي ، 
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       WIPO  

 

                                                                                        
هدى حامد قشقوش، الحمایة الجنائیة للتجارة االلكترونیة عبر االنترنیت ، دار النهضة . د

  . ٢٤ ، ص٢٠٠٠العربیة ، 

شریف محمد غنام في مؤلفه حمایة العالمات التجاریة عبر االنترنیت في . د: انظر ) ٥(
  . ٢٠٠٤تروني ، دار النهضة العربیة ، عالقتها بالعنوان االلك

طوني میشال عیسى ، التنظیم القانوني لشبكة االنترنیت ، دراسة مقارنة في ضوء . د) ٦(
  . ٦٢ ، ص٢٠٠١ ، ١القوانین الوضعیة واالتفاقیات الدولیة ، دار صادر ، لبنان ، ط

   التي یرمز لهاThe World Intellectual Organization: وتسمى هذه المنظمة باالنكلیزیة ) ٧(
 في مدینة استوكهولم في السوید واصبحت احدى وكاالت ١٩٦٧ وقد أنشأت عام WIPOبـ 
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 ، ومقرها االن في جنیف ١٩٧٤ كانون االول ١٧ًاالمم المتحدة المتخصصة اعتبارا من 

 دولة منها ثماني عشرة دولة عربیة ومن بینها العراق ١٧٧في سویسرا وتضم في عضویتها 
ود لطفي ، تأثیر اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق محمد حسام محم.د: ، انظر 

 ، ٥ ، ص١٩٩٩على تشریعات البلدان العربیة ، القاهرة ، ) تریبس(الملكیة الفكریة 
 .http:// www: موقع هذه المنظمة على شبكة االنترنیت : وانظر كذلك ) . ١٤(الهامش 

wipo2. wipo. int 

)٨( The Management of Internet Names and Addresses : Intellectual Property Issues. 
Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process. April 30, 1999 at 
http://www. wipo2.wipo. int/No.4. 

) ٩( Cour de appel de paris, 28 Janvier 2000, JCP, ed E, 2000, p.1856.  

  . ١٤شریف محمد غنام ، المصدر السابق ، ص. د: مشار الیه لدى 

  . ٢٤٩عبد الفتاح بومي حجازي ، المصدر السابق ، ص. د) ١٠(

مود لطفي ، المشكالت القانونیة في مجال المعلوماتیة ، خواطر محمد حسام مح. د) ١١(
وتأمالت ، بحث مقدم الى مؤتمر تحدیات حمایة الملكیة الفكریة من منظور عربي ودولي ، 

: مشار الیه لدى  . ٩٤ ، ص١٩٩٧ تشرین الثاني ٢٣- ٢١عقد في القاهرة في الفترة من 
 . ١٣شریف محمد غنام ، المصدر السابق ، ص. د
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المستشار عمر محمد بن یونس ، اشهر المبادئ المتعلقة باالنترنیت في القضاء االمریكي ) ١٢(

AKAKUS ، ٦٧ ، ص٢٠٠٤. 

  . ٦٣ ، صطوني میشال عیسى ، المصدر السابق. د) ١٣(

)١٤ (  The Final Report of the WIPO, Op. Cit., no. 10.  
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  .١٨شریف محمد غنام ، المصدر السابق ، ص. د) ١٥(
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  . ١٩شریف محمد غنام ، المصدر السابق ، ص. د) ١٦(
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Domain Name

                                     
وتعني الشبكة العنكبوتیة ) World Wide Web(هذه الكلمة هي كنایة عن العبارة االنكلیزیة ) ١٧(

فهوم وشائع في عالم ًالعالمیة تعبیرا عن شبكة االنترنیت حول العالم ، وهذا المصطلح م
 . االنترنیت ولدى مستخدمیه 
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)١٨  ( The Final Report of WIPO, Op. Cit., no. 38.   
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 وتعني بروتوكول Hypertext Transfer Protocol ترمز الى العبارة االنكلیزیة httpحیث ان ) ١٩(

.  ، دworld wide webفترمز الى الویب العالمي ) www(اما . االتصال على الویب 
  . ٦٦طوني میشال عیسى ، المصدر السابق ، ص
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ًمن اكثر الرموز شیوعا ضمن اسماء النطاق العامة على شبكة ) com(یعتبر الرمز ) ٢٠(

شریف محمد غنام ، . د: ًاالنترنیت وخاصة في االوساط االقتصادیة والتجاریة ، انظر 
  .  ٢٣مصدر سابق ، ص 

)٢١ ( The Final Report of the WIPO, Op. Cit., no. 6.  
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)٢٢ ( Ibid.  

 Internet Corporation وهي تمثل الحروف االولى للعبارة االنكلیزیة ICANNویرمز لها بـ ) ٢٣(

for Assigned Names and Numbers  وهي عبارة عن هیئة تقنیة أنشأها في تشرین االول 
وهي مؤسسة ال .  تحالف واسع من المؤسسات التجاریة والتقنیة واالكادیمیة ١٩٩٨عام 

وتهدف الى استقرار عمل االنترنیت . میة تستهدف الربح كما انها مؤسسة غیر حكو
والترویج للمنافسة في هذا المجال للوصول الى اكبر حضور لمستعملي االنترنیت العالمي 

وللمزید من . وتقدم خدماتها في مجال اسماء النطاق وعناوین وارقام بروتوكوالت االنترنیت 
  www. Icann. org/ new. htmlالتفاصیل انظر موقعها على شبكة االنترنیــــت         

)٢٤ ( The Recognition of Rights and the Use of Names in the Internet Domain Name 
System, Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process September 3, 
2001, no 28, at the web site : http:// wipo. int/ process 2/ index. html.   
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 تشرین الثاني ، عام ١٦لقد اقرت هذه الرموز الجدیدة في اجتماع المؤسسة الذي عقد في ) ٢٥(

   : انظر تفاصیل ذلك في . ٢٠٠٠
The Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, Op. Cit., no 28-29-30.  

 . ٢٨شریف محمد غنام ، المصدر السابق ، ص. د) ٢٦(

)٢٧ ( The Final Report of the WIPO, Op. Cit., no. 7.  
)٢٨ ( The Report of the Second WIPO Internet Domain Name Droces, Op. Cit., no. 19.  
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لكترونیة البحریني في فقرتها  من قانون التجارة اال٢١فعلى سبیل المثال نصت المادة ) ٢٩(

فیما یتعلق بتطبیق احكام هذه المادة المستوى ) bh(یقصد باسم النطاق (الثالثة على انه 
ًالعلوي للنظام العالمي السم النطاق المعین لمملكة البحرین الذي یتكون من حرفین وفقا 

الخاص ) فرعیةرموز تمثیل اسماء البلدان وتقسیماتها ال (٣١٦٦للمعیار الدولي ایزو 
 ) . بالمنظمة الدولیة للتقییس

إذ انه عادة وضمن المستوى الثالث هذا تستخدم المؤسسات اسالیب مختلفة للحصول على ) ٣٠(
بطة باسمها التجاري او فاذا كانت المؤسسة بحد ذاتها لها شهرة مرت. الشهرة وجذب العمالء 

عالمتها التجاریة فانها تستخدم هذا االسم او العالمة ضمن رموز المستوى الثالث للتعبیر 
عن هویتها التي یفترض ان تكون معروفة لدى العمالء ، وذلك لیسهل على العمالء الربط 

  .         ==بین هذا الموقع وبین المؤسسة التي اعتاد التعامل معها 
اذا كانت المؤسسة حدیثة التكوین ولیس لها شهرة ، او انها بدأت نشاطها عبر االنترنیت اما == 

ًفقط دون ان تمتلك موقعا تجاریا في ارض الواقع  فانها عادة تحاول ) كالمتاجر االفتراضیة(ً
استخدام اسماء او رموز ، ضمن المستوى الثالث ، فیها شيء من التمیز او التفرد محاولة 

 . الء الى موقع هذه المؤسسة لجذب العم
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المدرسة ( في قضیــة ١٩٩٦لقد اثیرت هذه الفكرة امام محكمة استئناف باریس في عام ) ٣١(

  )                                                 ==الوطنیة العلیا لالتصاالت
ع باسمه عن طریق وتتلخص وقائع القضیة في ان احد طلبة هذه المدرسة قام بانشاء موق== 

شبكة المدرسة وسجل على هذا الموقع االغنیات الحدیثة الحد المغنین المشهورین ، فتقدم 
وكیل هذا االخیر بدعوى تقلید ضد الطالب والمدرسة على اساس االعتداء على احد 

وقد احتج كل من الطالب وممثل المدرسة ، بغیة دفع هذه الدعوى ، . المصنفات المحمیة 
ًیمثل موطنا خاصا بالطالب ، مما . س ان اسم النطاق خاص بموقع هذا الطالبعلى اسا ً
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غیر ان المحكمة رفضت . ًیستوجب حمایته قانونا ضد اعتداء الغیر علیه واطالعه علیه

من القانون ) ١٠٢(هذا االدعاء على اساس ان فكرة الموطن المنصوص علیها في المادة 
.  اسم النطاق الخاص بالموقع على شبكة االنترنیت المدني الفرنسي هي بعیدة عن مفهوم

  .  ٣٦شریف محمد غنام ، المصدر السابق ، ص. د: للمزید من التفاصیل انظر 

المكان الذي یقیم (من القانون المدني العراقي النافذ الموطن بانه ) ٤٢(اذ تعرف المادة ) ٣٢(
 ) . ائمة او مؤقتةفیه الشخص عادة بصفته د

التي انتشرت بشكل واسع في فرنسا في الثمانینیات تتم عن ) Minitel(ان خدمة المینیتیل ) ٣٣(
 ، ًطریق جهاز یحمل ذات االسم ویشبه الحاسوب المنزلي ، ولكنه صغیر الحجم نسبیا

وهو وسیلة اتصال . ویتكون من شاشة صغیرة ولوحة مفاتیح تشتمل على حروف وارقام 
مرئیة تنقل الكتابة دون الصور ، وقد استخدم كوسیلة البرام العقود ، ولذلك یعتبر البعض 

. ان ممارسة التجارة عبر خدمة المینیتیل في فرنسا یعد بمثابة البدایة للتجارة االلكترونیة 
اسامة ابو الحسن مجاهد، خصوصیة التعاقد عبر . د: ًن التفاصیل انظر كال من وللمزید م
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االنترنیت ، بحث مقدم الى مؤتمر القانون والكومبیوتر واالنترنیت ، جامعة االمارات العربیة 

محمد السعید رشدي ، التعاقد بوسائل . وكذلك د . ٢٥ ، ص٢٠٠٠ أیار ٣- ١المتحدة من 
 ، منشورات مكتبة عبد ١ركیز على البیع بواسطة التلفزیون ، طاالتصال الحدیثة مع الت

  .   ٢١ ، ص١٩٩٨الحمید شوفان ، مطبوعات جامعة الكویت ، 

  . ٧٦طوني میشال عیسى ، المصدر السابق ، ص. د) ٣٤(

 .Courd'appel de Paris, ord ١٩٩١ومن ذلك حكم محكمة استئناف باریس في العام ) ٣٥(

refe- 20 Septembre 1991, Dalloz, 1993, Somm, p.153.  د:   وهو مشار الیه لدى .
 ؛ وكذلك حكم محكمة باریس االبتدائیة عام ٣٩مصدر السابق ، صشریف محمد غنام، ال

١٩٩٤ : TGI, Paris, 3 decembre, 1994, PIBD, 1995, n 584, III. P. 161.   مشار الیه 
  . ٧٦طوني میشال عیسى، المصدر السابق ، ص. د: لـدى 
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  . ٤٠شریف محمد غنام ، المصدر السابق ، ص. د: مشار الیه لدى ) ٣٦(

ً هذا االتجاه أیضا عندما وصفت اسم ١٩٩٩ الفرنسیة في العام Nansوقد اكدت محكمة ) ٣٧(
النطاق بانه فكرة قانونیة جدیدة ال یخضع الي تنظیم قانوني خاص ، وانما تنطبق علیه 

   . ٤١، صشریف محمد غنام ، المصدر السابق . د: القواعد القانونیة العامة ، انظر 
ًوقد جاء في حكم للقضاء االمریكي أیضا ان تسجیل اسم النطاق مثل الذي یقوم بوضع وتد 
علیه عنوان في قطعة ارض یتولى هذا العنوان اعالم االخرین بان نطاق هذا االسم مسجل 

 ,GARY KREMEN & ONLINE CLASSIFIEDS: انظر . لشخص ما ولیس لغیره 
INC., a Delaware Company, V. Stephen Michael Cohen, etal., App. 9th Cir. No. 

01-15899 (D.C. No. CV-98-20718-JW) July 25. 2003.  .   المستشار عمر : انظر
  . ٧٢محمد بن یونس ، المصدر السابق ، ص
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  المطلب الثاني
اسم النطاق ینتمي إلى عناصر الملكیة الصناعیة والتجاریة 

                                     
لیس هناك اتفاق او إجماع سواء على المستوى التشریعي ام القضائي ام الفقهي حول ) ٣٨(

 العالمات والبیانات التجاریة واالسماء والعناوین(تسمیة هذه العناصر التي تتمثل عادة في 
ًاذ تسمى احیانا بالحقوق ) …التجاریة والرسوم والنماذج الصناعیة وبراءات االختراع 

ًالمعنویة او الملكیة المعنویة او غیر المادیة وتسمى بالملكیة الفكریة فضال عن تسمیتها 
الخ ویبدو ان تعدد التسمیات هذا راجع الى حداثة ... بعناصر الملكیة الصناعیة والتجاریة 

ٍاهیم نسبیا مقارنة بالمفاهیم المادیة التي استقرت في الفكر القانوني منذ أمد بعید ، هذه المف ً
ًمما نجم عنهً  عدم االستقرار في الرأي حول طبیعتها القانونیة أیضا ، هل هي حقوق ام ال 
؟ واذا كانت كذلك فهل هي حقوق ملكیة بالمعنى التقلیدي كما هو الحال بالنسبة للمادیات؟ 

بل . ًلسبب االخر هو عدم وجود تشریعات شاملة تتضمن جمیع هذه العناصر معا ولعل ا
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تراها مشتتة بین اكثر من قانون حتى داخل الدولة الواحدة ، أي ان التنظیم التشریعي 

ویضاف الى كل ما تقدم ان . الخاص بها لم یصل الى درجة النضوج واالستقرار بعد 
اذ ان البعض منها مرتبط . ة ومختلفة عن بعضها وظائف هذه العناصر هي االخرى متنوع

بالمشروع او المؤسسة صاحبة المشروع التجاري كاالسم التجاري والبعض االخر مرتبط 
بمالكها كالعنوان التجاري ، والبعض مرتبط بالبضائع والخدمات المقدمة من قبل المشروع 

 باسلوب االنتاج او كیفیة كالعالمات والبیانات التجاریة ، في حین یتعلق البعض االخر
او من زاویة اخرى . صناعة االنتاج كالرسوم والنماذج الصناعیة وحتى براءات االختراع 

فان البعض من هذه العناصر تمثل وسائل لتنظیم عملیة التسویق ومنع التشویش على 
ر المشروع ومنع تضلیل الجمهور كاالسماء والعالمات التجاریة ، في حین ان البعض االخ

  . قائم على اساس الخلق واالبتكار كالرسوم والنماذج الصناعیة وبراءات االختراع
  
  
  

ًوبقدر تعلق االمر بالعالقة بین هذه العناصر وبین اسماء النطاق ، یبدو واضحا ان هذه   ==
االسماء هي اقرب الى كل من االسماء والعالمات التجاریة اكثر من العناصر االخرى 

واذا توخینا الدقة فان الطائفة االولى هي .  الصناعیة وبراءات االختراع كالرسوم والنماذج
التي تسمى بعناصر الملكیة التجاریة بینما الطائفة الثانیة تسمى بعناصر الملكیة الصناعیة 

ًولذلك سنستخدم مصطلح الملكیة التجاریة من االن فصاعدا للداللة على كل من االسماء . 
وللمزید من التفاصیل حول هذه العناصر وطبیعتها وانظمتها القانونیة . والعالمات التجاریة 

:   وكذلك انظر  .The Final Report of WIPO, Op. Cit., no, 11:        انظر كل من 
Georeges Ripert, Traite elemetair de Droit Commercial, Librairie Generale de droit 

et Juresprudence, t.1, Paris, 1972, no. 522, p. 35  سمیحة القلیوبي ، . د. أ:   ؛ وكذلك
صالح الدین .د.  ، و أ٢٠٠٥ ، ٥الملكیة الصناعیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ط
 ، دار الفرقان للنشر والطباعة ، ١الناهي ، الوجیز في الملكیة الصناعیة والتجاریة ، ط

محمد حسني عباس ، الملكیة الصناعیة . د:  ؛ وكذلك ١٩٨٣ – ١٩٨٢عمان ، االردن ، 
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محسن شفیق ، . د: والمحل التجاري ، دار النهضة العربیة ، بدون سنة طبع ؛ وكذلك 

. د:  ، دار نشر الثقافة في االسكندریة ؛ وكذلك ١ ، ط١القانون التجاري المصري، ج
ة الفكریة، بیت صبري حمد خاطر ، الحمایة القانونیة للملكی. عصمت عبد المجید بكر ، ود

 .    وما بعدها ١٧٧ ، ص٢٠٠١الحكمة ، بغداد ، 

  :  وكذلك  . Final Report of the WIPO, Op. Cit., no22: انظر ) ٣٩(
 Eric CAPRIOLI, Apercus Sur Le Droit DU Commerce Electronique (International), 

Me'lages p. Kahn Litec, 2000, p. 272.  طوني میشال عیسى ، . د:   ؛ وكذلك كل من
؛ ٢٥هدى حامد قشقوش ، المصدر السابق ، ص. د:  ؛ وكذلك ٧٦المصدر السابق ، ص

شریف . د:  ؛ وكذلك ٢٤٩عبد الفتاح بیومي حجازي ، المصدر السابق ، ص. د: وكذلك 
  .  ٥٣محمد غنام ، المصدر السابق ، ص
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)٤٠ ( The Final Report of the WIPO, Op. Cit., no 22-23.  



)السنة العاشرة/٢()٢٥()٢٠٠٥============== (  

  ١٦٨





 

 

  . ب            

           

 –

 
  . ت      



––





 


 

                                     
  . ٤٥شریف محمد غنام ، المصدر السابق ، ص. د: انظر ) ٤١(

  . ٤٦نفس المصدر ، ص) ٤٢(

  . ٤٧نفس المصدر ، ص) ٤٣(



======================  

  ١٦٩

            

           

 

        

     

 





        

––
–

                                     
)٤٤ ( Lockheed Martin Corp. V. Network Solutions, Inc., 985 F. Supp. 949, 956-59 

(C.D. Cal. 1997). ٦٨المستشار عمر محمد بن یونس ، المصدر السابق ، ص.  

تتلخص وقائع القضیة في ان احد المشروعات االمریكیة حصل على حكم ضد احد ) ٤٥(
م طلب المشروع االمریكي من محكمة كاروالینا المشروعات الكندیة وبغیة تنفیذ هذا الحك

الشمالیة الحجر على اسماء النطاق العائدة للمشروع الكندي في الوالیات المتحدة باعتبارها 
عناصر في الذمة المالیة لهذا المشروع ، فأجابت المحكمة ذلك الطلب وأمرت بالحجز على 

  . ==لمشروع االمریكي هذه االسماء وبیعها بالمزاد العلني الستیفاء دیون ا
اذ عاملت المحكمة المشار الیها اسماء النطاق على انها حقوق ملكیة للمشروع الكندي == 

اال ان محكمة استئناف فرجینیا رفضت هذا الحكم واكدت . واجازت الحجز علیها وبیعها 
 ان تسجیل اسم النطاق یخول صاحبه فقط استخدامه لفترة معینة وهذا الحق بعید عن حق

 .   ٤٨- ٤٧شریف محمد غنام، المصدر السابق، ص ص. د: الحكم مشار الیه لدى. الملكیة
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:  على انه١٩٨٤ لسنة ٣٠من قانون التجارة العراقي النافذ رقم ) ًثانیا/٢٤(اذ تنص المادة ) ٤٦(

ًال یجوز التصرف في االسم التجاري مستقال عن المحل التجاري ، اال ان لمن تنتقل الیه (
 یستعمل اسم سلفه اذا اذن له المتنازل او من آلت الیه حقوقه في ملكیة محل تجاري ان

كما ان ) . ذلك ، على ان یضاف الى االسم بیان یدل على انتقال الملكیة ویقید في السجل
 الخاص باالسماء التجاریة والسجل التجاري ١٩٨٥ لسنة ٦المادة العاشرة من النظام رقم 
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سجل اذا تأكد من ان المحل التجاري او المشروع للم(والعالمة التجاریة ینص على انه 

الصناعي الذي سجل االسم التجاري من اجله قد اغلق بسبب قانوني او توقف عن 
االشتغال الي سبب اخر او صدر قرار یحل الشركة ، ان یقرر شطب االسم من السجل 

  . ٢٩/٤/١٩٨٥ في ٣٠٤٣، وقد نشر هذا النظام في جریدة الوقائع العراقیة العدد ...) 

بل ان طبیعة محل حق الملكیة حتى في االشیاء المادیة هي التي تتحكم في كیفیة وآلیة ) ٤٧(
التصرف فیها وانتقال ملكیتها وهذا واضح في االختالف في اجراءات وكیفیة نقل الملكیة 

 . بین العقار والمنقول 
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)٤٨( Epson, District Court of Dusseldorf (34191/96, April 4 1997), The Final Report of 
WIPO, Op. Cit., fn, 135.  

)٤٩ ( C. F. Case of Pitman Training, LTD. V. Norminet UK, 1997 FSR 797, See The 
Final Report of WIPO, Op. Cit., fn 135.   

بل ان المحاكم  . ٦٣شریف محمد غنام ، المصدر السابق ، ص. د: لدى مشار الیه ) ٥٠(
رأت على حمایة اسماء النطاق كحقوق ذات قیمة مادیة ، وبالتالي تفرض المحاكم والجهات 
القضائیة على المعتدین اداء مبالغ كبیرة كتعویض لمن وقع االعتداء على اسم النطاق 

من ان المدعو جاري كریمین قد نجح في لموقعه ومن ذلك ما نشر على موقع كوكل 
 ملیون دوالر من شخص قام بسرقة اسم ٦٥الحصول على حكم قضائي بتعویض مقداره 

  . ٦/٢/٢٠٠٥ في www. google. Int: انظر . نطاق موقعه الخاص به 
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ًمع ذلك فان هناك جانبا من التشریعات عالجت بعض جوانب اسم النطاق ، مثل تشریع ) ٥١(

 اللذین سبقت –جارة االلكترونیة البحریني ومشروع قانون التجارة االلكترونیة المصري الت
االمریكي ) عبر االنترنیت(وكذلك قانون حمایة المستهلك من القرصنة  . -االشارة الیهما 

عمر محمد بن یونس ، المصدر :  وقد اشار الیه كل من – ١٩٩٩الصادر في العام 
  . ٤٨محمد شریف غنام ، المصدر السابق ، ص. د:  ؛ وكذلك ٧١السابق ، ص
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 ١٩٥٧ لسنة ٢١قم العراقي ر) العالمات التجاریة والمؤشرات الجغرافیة(المادة االولى من قانون ) ٥٢(

 ونشر في جریدة الوقائع ٢٠٠٤اذ ان التعدیل االخیر لهذا القانون الذي صدر في عام . المعدل
 ، قد غیر اسم القانون حیث كان یسمى بقانون العالمات ٢٠٠٤ في حزیران ٣٩٨٣العراقیة ، العدد 

كثیر من نصوص هذا كما ان هذا التعدیل قد طال ال . ١٩٥٧ لسنة ٢١والبیانات التجاریة ، رقم 
 . القانون ومنها المادة االولى المشار الیها اعاله 

 وكذلك ١٨٨٣ولي هناك اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة عام فعلى الصعید الد) ٥٣(
ًفضال عن اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة  . ١٩٩٤معاهدة قانون العالمات في جنیف للعام 

لإلطالع على . المسماة باتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة 
الموقع : اریس ومعاهدة جنیف واتفاقیة تریبس انظر النصوص الكاملة لكل من اتفاقیة ب

 .  www. arablaw. Orgااللكتروني 

اما على الصعید الوطني فان جمیع الدول تتكفل بهذه الحمایة من خالل تشریعات داخلیة ) ٥٤(
تنظم استعمال وحمایة حقوق اصحاب العالمات التجاریة ومن ذلك قانون العالمات العراقي 

 الذي نشر في ٢٠٠٢ لسنة ٨٢لمشار الیه وقانون حمایة الملكیة الفكریة المصري رقم ا
وللمزید من التفاصیل حول  . ٢/٦/٢٠٠٢مكرر في ) ٢٢(الجریدة الرسمیة بالعدد 

سمیحة القلیوبي ، المصدر السابق ، . د: العالمات التجاریة وحمایتها القانونیة انظر 
 .  وما بعدها ٤٥٥ص
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 من قانون حمایة ٦٥ من قانون العالمات العراقي ، وهذا ما اكدته المادة ٣انظر المادة ) ٥٥(

 .  الملكیة الفكریة المصري 

ًمن یأتي اوال یخدم اوال (اذ ان قاعدة ) ٥٦( ًFirst Come, First Serve ( باتت قاعدة معروفة في
نونیة ذات مجال المنافسة على تسجیل وتملك اسماء النطاق سواء على مستوى القواعد القا

  ؛ The Final Report of WIPO, no. 48: انظر في ذلك . العالمة ام على مستوى القضاء 
طوني عیسى ، المصدر السابق ، .  ؛ ود٢٥٦عبد الفتاح بیومي حجازي ، ص.د: وكذلك 

  . ٧٣ص
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 من قانون العالمات العراقي هذه المدة بعشر سنوات قابلة للتجدید ٢٠فقد حددت المادة ) ٥٧(

 .  من قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري ٩٠لك فعلت المادة وكذ
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 من قانون حمایة ٧٤مكررة من قانون العالمات العراقي المعدل والمادة ) ٤(دة انظر الما) ٥٨(

 . الملكیة الفكریة المصري 
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وهذا القول یصدق حتى في ظل اتفاقیة مدرید بشأن التسجیل الدولي للعالمات المنعقدة في ) ٥٩(

ً، حیث ان هذه االتفاقیة وضعت نظاما خاصا للتسجیل الدولي للعالمات التجاریة ١٤/٤/١٨٩١ ً
باریس لحمایة ) اتحاد(لمتعاقدة بموجب اتفاقیة بمقتضاه یكون لكل شخص تابع الحدى الدول ا

 ، ان یكفل حمایة عالمته التجاریة المسجلة في بلده االصلي في ١٨٨٣الملكیة الصناعیة لعام 
جمیع دول االتحاد ، وذلك بإیداع العالمة في المكتب الدولي التابع للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 

WIPO طلبه الدول التي یرغب في تسجیل عالمته بها لیحضى   في جنیف ، على ان یوضح في
. بالحمایة فیها ، وفي نهایة االمر فان لتلك الدول الحق في تسجیل هذه العالمة لدیها من عدمه 

ًأوال من اتفاق مدرید المشار الیه تتمتع العالمة المسجلة دولیا من تاریخ ) / ١٤(وبموجب المادة  ً
: للمزید من التفاصیل حول ذلك انظر .  االتحاد المحددة بالطلب تسجیلها بالحمایة في جمیع دول

  .                        == وما بعدها ٦٢٥سمیحة القلیوبي ، مصدر سابق ، ص. د
انما ال بد من االشارة في النهایة الى ان الحمایة التي توفرها القواعد الدولیة للعالمة التجاریة == 

 تتطلب اجراءات وتسجیل في كل -كما الحظنا–قة وانما مطل) دولیة(هي لیست حمایة 
في حین ان اسماء النطاق . العالمة في حمایة عالمته فیها == ==دولة یرغب صاحب

ًتحظى بحمایة دولیة مطلقة وتلقائیة دون الحاجة سوى الى التسجیل مرة واحدة سواء على 
 ألي جهة اخرى بشكل مطلق المستوى العالمي ام الوطني لیمنع ذلك من تسجیل هذا االسم

 . 

)٦٠ ( The Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process,Op.Cit.,no. 298.  
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 المعدلة الخاصة بحمایة حقوق الملكیة الصناعیة ، ١٨٨٣ للعام اذ حمت اتفاقیة باریس) ٦١(

 . www. arablaw. orgاالسم التجاري انظر النص الكامل لهذه االتفاقیة على الموقع 
 وهي اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من ١٩٩٤ للعام TRIPSواكدت هذه الحمایة اتفاقیة 

للمزید من التفاصیل حول هذه . لتجارة العالمیة  الخاصة بمنظمة ا–حقوق الملكیة الفكریة 
محمد حسام محمود لطفي، تأثیر اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة . د: انظر . االتفاقیة 

على تشریعات البلدان العربیة، المصدر السابق ، ) تریبس(من حقوق الملكیة الفكریة 
  الموقعوللحصول على النص الكامل لحقوق االتفاقیة انظر  . ٢٨ص

 www. arablaw. org  .  
ًوقد تصدت التشریعات الوطنیة أیضا لحمایة االسماء التجاریة ومن ذلك مثال قانون ) ٦٢( ً

  . ١٩٥١ لسنة ٥٥التجارة العراقي النافذ وقانون االسماء التجاریة المصري رقم 
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وقد صدرت احكام عدیدة من قبل القضاء لحمایة االسماء التجاریة من االستخدام غیر ) ٦٣(

  :المریكي المرقم ومن ذلك الحكم الصادر من القضاء ا. المشروع لها كاسماء نطاق 
U.S.V, Washington Mint LLC- 15F. Supp . 2d 1089 (D. Minn 2000).  وكذلك الحكم

 October, 21, 1998 – 1 HKO:  محكمة میونیخ والمرقم –الصادر من القضاء االلماني 
16716/98 . 

 .Muenchner- Rueck: اذ وجدت المحكمة ان تصرف طالب تسجیل اسم النطاق المسمى 

Ed هو تصرف غیر قانوني وانه استعمال بدون تخویل او صالحیة لالسم التجاري المسمى 
 :Muncher Ruckversicherung.   

See : The Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, Op. Cit., fn 3.5, 
306.  

ء من قانون االسما) ٣(من قانون التجارة العراقي والمادة ) ٢٥ و ٢٤(المادة : انظر ) ٦٤(
  . - ً مشار الیهما سابقا –التجاریة المصري 
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من قانون الشركات ) ١٣( من قانون التجارة العراقي والمادة )٢٣ و ٢٢(المادة : انظر ) ٦٥(

  . ١٩٩٧ لسنة ٢١العراقي رقم 

 من قانون االسماء التجاریة ٥ و١من قانون التجارة العراقي والمادتین ) ٢١(المادة ) ٦٦(
 . المصري 
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سمیحة القلیوبي ، المصدر . د: انظر .  حول الحق في االسم التجاري وحمایته وللمزید)  ٦٧(

 .  وما بعدها ٨٠١السابق ، ص
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ًانظر الفقرتین السابقتین اوال وثانیا ) ٦٨( ً . 
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      –  – 

Antcybersquatting Consumer Protection Act 1999 (ACPA)  

 

 

  WIPO

           

            

  



–

                                     
)٦٩ (  TY INC., V. RUTH PERRY MAN, App. 7th Cir. No 02 – 1771 (No. 99 C8190) 
October 4, 2002 Interstellar Starshp Services LTD. & Michael R. Tchou, V. Epix 
Incorporated, an Illinois corporation, App. 9th Cir. No. 01-35155 (D.C. No. CV-97-
00107-REJ) September 20, 2002.  

   . ١٠١عمر محمد بن یونس ، المصدر السابق ، ص: الحكمین مشار الیهما لدى 
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 انظر موقعها WIPOللمزید من التفاصیل حول جهود المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ) ٧٠(

  : على االنترنیت 
http : // www. wipo2 . wipo. int  
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  :لخاتمة ا
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