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االمریكـــي ) حمایــة المـــستهلك ضـــد القرصـــنة االلكترونیـــة(ًومــن تلـــك التـــشریعات مـــثال قـــانون ) ١(

Anticybersquatting “Consumer Protection Act ACPA, 1999”یــه لــدى  مــشار ال :
المستشار عمر محمد بن یـونس ، اشـهر المبـادئ المتعلقـة باالنترنیـت فـي القـضاء االمریكـي 

 ،AKAKUS ، ٦٧، ص٢٠٠٤ .   
 وهـو ”Electronic Communication Act 2000“وقـانون االتـصاالت االلكترونیـة االنكلیـزي 

  : منشور على الموقع االلكتروني 
http : // www. legislation. hmso. gov. uk/acts/ 

المحـامي یــونس :  وهـو مـشار الیــه لـدى ١٩٩٧وكـذلك قـانون التوقیــع الرقمـي االلمـاني للعــام 
  :، والمنشور على الموقع ) التجارة االلكترونیة(عرب ، في بحثه الموسوم 

www. arablaw. org   
ــــسنغافوري للعــــام  ــــى المو١٩٩٨وكــــذلك تــــشریع المعــــامالت االلكترونیــــة ال قــــع  والمنــــشور عل

  : االلكتروني 
http:// www. ec. gov. sg / sum 5 .  

 لـسنة ٨٣وكذلك التشریعات العربیة ومنها تشریع المبادالت والتجارة االلكترونیة التونسي رقم 
 وقــانون دبــي ٢٠٠١ لــسنة ٨٥ وقــانون المعــامالت االلكترونیــة االردنــي الموقــت رقــم ٢٠٠٠

ًوهـــي جمیعـــا منـــشورة علـــى الموقـــع  . ٢٠٠٢عـــام  لل٢للمعـــامالت والتجـــارة االلكترونیـــة رقـــم 
   www. gn4me. com:                                                االلكتروني 
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منـه علـى انـه ) ٢١/٣( فقـد نـصت المـادة ٢٠٠٢اما تشریع التجارة االلكترونیة البحـرین للعـام == 

 المــادة المــستوى العلــوي للنظــام فیمــا یتعلــق بتطبیــق احكــام هــذه) bh(یقــصد باســم النطــاق : (
ًالعــالمي الســم النطــاق المعــین لمملكــة البحــرین والــذي یتكــون مــن حــرفین وفقــا للمعیــار الــدولي 

الخــاص بالمنظمــة الدولیــة ) رمــوز تمثیــل اســماء البلــدان وتقــسیماتها الفرعیــة (٣١٦٦-١ایــزو 
 www. ac4: االلكترونـي ولالطالع على النص الكامل لهذا القانون انظـر الموقـع ) . للتقییس

mit. org/ clubme.   

 . www. gn4me. com: انظر النص الكامل للمشروع المصري على الموقع ) ١(

)٢ ( The Management of Internet Names and Addresses : Intellctual Property Issues. 

Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process. April 30, 1999 at : 
http://www .wipo2. wipo.int/ no.4   . 
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egbhIb 

 

www. daralthaqafa.com

com

                                     
  : انظر ) ١(

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. 19, 
at. www. WIPO 2. WIPO. Int/ process 2.  
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طـــوني میـــشال عیـــسى ، التنظـــیم القـــانوني لـــشبكة االنترنیـــت ، دراســـة مقارنـــة فـــي ضـــوء . د) ١(

  . ٦٨ ، ص٢٠٠١ ، دار صادر ، لبنان ، ١القوانین الوطنیة واالتفاقیات الدولیة ، ط
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)١( The Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, Op. Cit., No. 17 . 
)٢( The Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, Op. Cit., No. 17. 

  . ٦٩طوني میشال عیسى ، المصدر السابق ، ص. د) ٣(
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gTLD

ccTLD 

 

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

ICANN
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)١( The Final Report of the WIPO, Op. Cit., No. 18 . 

وس انجلــوس فــي والیــة  مركزهــا فــي مدینــة لــ– غیــر تجاریــة –وهــي مؤســسة امریكیــة خاصــة ) ٢(
  انظر موقعها على االنترنیت. وللمزید من التفاصیل حول هذه المؤسسة . كالیفورنیا 

 www. icann.org/new.html  
)٣( Ibid . 

  . ٦٩طوني میشال عیسى ، المصدر السابق ، ص. د) ٤(
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ICANN

                                     
لـــشرقیة ودول وهـــذه المنـــاطق هـــي امریكـــا الـــشمالیة وامریكـــا الجنوبیـــة واوربـــا الغربیـــة واوربـــا ا) ١(

 ٧٠طوني میشال عیسى ، المصدر الـسابق ، ص. د: البلطیق والشرق االوسط واسیا ، انظر 
 . 

)٢( The Final Report of the WIPO, Op. Cit., No. 20 . 
 یمكـن الرجـوع TRIPSوللمزید من التفاصیل حول اتفـاقیتي بـاریس لحمایـة الملكیـة الـصناعیة و 

  : إلى الموقع
www. arab/ aw. org . 
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  القواعد المعتمدة في منح وتسجیل أسماء النطاق
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 –ً المـشار الیهـا سـابقا – من قـانون التجـارة االلكترونیـة البحرینـي ٢١انظر على سبیل المادة ) ١(

ًلـــوزیر المواصـــالت ان یـــصدر قـــرارا بتنظـــیم تـــسجیل (منهـــا علـــى انـــه ) ١(حیـــث تـــنص الفقـــرة 
 ) . …والترخیص باستعماله او حظر ذلك ) bh(واستعمال اسم النطاق لمملكة البحرین 
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)١( The Final Report of the WIPO, Op. Cit., No. 16. 
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 البلجیكیـــة والخاصـــة باســـماء DNSBEوهـــذا مـــا اكدتـــه مـــشارطة التـــسجیل الخاصـــة بـــشركة ) ١(

شـــریف . د: انظـــر  . ٢٠٠١ كـــانون االول ٣ والـــصادرة فـــي beالنطـــاق التـــي تنتهـــي بـــالمقطع 
هـا بـالعنوان االلكترونـي ، دار محمد غنام ، حمایة العالمات التجاریة عبر االنترنیـت فـي عالقت

  . ٨٠ ، ص٢٠٠٤النهضة العربیة ، 
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هــــدى حامــــد قــــشقوش ، الحمایــــة الجنائیــــة للتجــــارة االلكترونیــــة عبــــر . د: مــــشار الیــــه لــــدى ) ١(

  . ٨٠ ، ص٢٠٠٠االنترنیت ، دار النهضة العربیة ، 

)٢ ( The Final Report of the WIPO, Op. Cit., No.48 . 
)٣ ( Ibid . 
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be–
……

                                     
  . ٨٤شریف محمد غنام ، المصدر السابق ، ص. د: نظر ا) ١(
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 . ً أیضا–ً المشار الیها سابقا –ًوهذا ما اكدته أیضا مشارطة تسجیل اسماء النطاق الفرنسیة ) ١(

) ٢( The Find Report of the WIPO, Op. Cit., N 108 . 
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– 

 





––

                                     
كـد التقریـر المـذكور وقـد ا.  The Final Report of the WIPO, Op. Cit., No. 73: انظـر ) ١(

جـــواز قیـــام المؤســـسة المخولـــة بالتـــسجیل بالتأكـــد مـــن المعلومـــات الـــسابقة ، واجـــاز للمؤســـسة 
المشار الیها الغاء التسجیل في حالة التثبت مـن كـون هـذه المعلومـات غیـر دقیقـة وذلـك بتعمـد 

یقـرر وسوء نیة من طالب التسجیل ، واضاف على انه یجوز اضافة شرط فـي اتفـاق التـسجیل 
 . هذا الجزاء لیكون بمثابة االساس القانوني لهذا الجزاء 

ًوأحیانــا تحــدد الــدول هــذه الرســوم فــي قوانینهــا الداخلیــة فیمــا یتعلــق بتــسجیل اســماء النطـــاق ) ٢(
مـن مـشروع قـانون التجـارة المـصري الـذي قـرر ) ١٤( ، ومن ذلك نص المادة ccTLDالوطنیة 

ًماء الـدومین ان تتقاضــى مقــابال عــن التــسجیل لكــل اســم للجهــة المــرخص لهــا بتــسجیل اســ(انـه 
 ) . وتحدد الالئحة التنفیذیة هذا المقابل بما ال یجاوز خمسمائة جنیه عن االسم الواحد
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  المبحث الثاني
  الحمایة القانونیة ألسماء النطاق

                                     
)١ ( The Find Report of the WIPO, Op. Cit., no90 . 
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  المطلب األول
  حمایة أسماء النطاق في القواعد الوطنیة

 





                                     
النطــاق تطالعنـا صــفحات االنترنیــت بــالكثیر مــن حــوادث الـسطو علــى المواقــع وســرقة اســماء ) ١(

ومــن ذلــك واقعــة اختــراق الموقــع الخــاص بــالرئیس اللیبــي وتــدمیره ومــن ثــم . مـن قبــل المتطفلــین
 aljazeera.net وكذلك حادثة السطو على موقع alqathafi.orgاالستیالء على اسم الموقع وهو 

  . alkahf. Com/ nadi/indexًوأیضا موقع الملتقى السوري للحوار العربي المسمى 
   www. google . net ٦/٢/٢٠٠٥رت هذه الحوادث على موقع كوكل بتاریخ    وقد نش
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Internet Corporation for Assigned 

Names and Numbers

 

                                     
 الخاص بالمستندات والتواقیـع االلكترونیـة ٢٠٠٠ لسنة ٢٣٠فقد صدر في فرنسا القانون رقم ) ١(

: انظـر . والذي عدل بموجبه القـانون المـدني الفرنـسي ، وللمزیـد حـول هـذا القـانون ومـضمونه 
جعفر الفضلي ، حجیة الـسندات االلكترونیـة فـي االثبـات المـدني فـي .د.عباس العبودي وأ. د.أ

ضــوء التعــدیل الجدیــد للقـــانون المــدني الفرنــسي ، مجلــة الرافـــدین للحقــوق ، تــصدر عــن كلیـــة 
   . ٢٠٠١ ، ایلول ، ١١القانون ، جامعة الموصل ، العدد 

وفــي . ًلیــه ســابقا   قــانون التوقیــع الرقمــي ، وهــو مــشار ا١٩٩٧وفــي المانیــا صــدر فــي العــام 
ً وهو أیضا مشار الیه سابقا ٢٠٠٠إنكلترا صدر قانون االتصاالت االلكترونیة للعام  ً . 

 ٢٠٠٠ لـــسنة ٨٣واقــصد بهــا كــل مــن تــشریع المبــادالت والتجــارة االلكترونیــة التونــسي رقــم ) ٢(
ـــــة االردنـــــي المؤقـــــت رقـــــم  ـــــي ٢٠٠١ لـــــسنة ٨٥وتـــــشریع المعـــــامالت االلكترونی ـــــشریع دب  ، وت

ً وهي جمیعا مشار الیها سابقا ٢٠٠٢ لسنة ٢لمعامالت والتجارة االلكترونیة رقم ل ً . 

المبحث االول ، المطلب الثالث ، المبادئ المعتمدة في منح وتسجیل اسـماء النطـاق : أنظر ) ٣(
 . 
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Anticybersquatting consumer protection Act (ACPA







                                     
المبحث االول ، المطلب الثالث ، المبادئ المعتمدة في منح وتسجیل اسـماء النطـاق : انظر ) ١(

 . 

  . ٦٧المستشار عمر محمد بن یونس ، المصدر السابق ، ص: انظر ) ٢(
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حـارث سـلیمان الفـارقي ، المعجـم القـانوني ، مكتبـة لبنـان : انظر ترجمة هذا المـصطلح لـدى ) ١(

  . ٣٥٤ ، ص١٩٨٨ ، ٥، بیروت ، ط

 . ١٩١-١٨٨شریف محمد غنام ، المصدر السابق ، ص ص . د) ٢(



)السنة العاشرة/٣()٢٦()٢٠٠٥========= (  

  ١٦٢

 





OmegaOmega

Sport. ComSports men’s 

 

 





 

 Washington 

Speakers Burean, Inc, V. Leading Authorities, Inc
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 .١٩١-١٨٨لمصدر السابق ، ص ص شریف محمد غنام ، ا. د) ١(

)٢(  E. D. VA. No. 98-634- A. February 2. 1999. See the Final Report of the WIPO,     

fn. 135 . 
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Toulemond. Ebochart. Com

 

 

U.S., 

V. Washington Mint LLC

 

 

Ufa.de

 

 



                                     
 . ١٤٧شریف محمد غنام ، المصدر السابق ، ص. د: مشار الیه لدى ) ١(

)٢( F. Supp. 2d 1089 (D.Minn, 2000) See : The Report of the Second WIPO Internet 

Domain Name Process, Op. Cit., fn. 305  . 
)٣( Deision of Sptember 30. 1997-40179/97, See: The Report of the Second, WIPO 

Internet Domain Name Process, Op. Cit., fn. 306 . 
 وانظــر فــي نفــس االتجــاه حكــم للقــضاء البلجیكــي الــذي قــرر ان تــسجیل اســم النطــاق بواســطة

ًالغیــر یمنــع مالــك االســم التجــاري مــن تــسجیله كاســم نطــاق ویعتبــر نوعــا مــن المنافــسة غیــر 
  : المشروعة 

Tractebel, Court of Appeal of Brussels, April I, 1998, See: The Final Report of the 

WIPO, Op. Cit., fn.135  . 
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  .  ١٦٥شریف محمد غنام ، المصدر السابق ، ص. د) ١(

 حیــث أمـرت المحكمــة ولمــدة Saint- Tropezمـن تطبیقــات ذلـك الحكــم الـصادر فــي قــضیة و) ٢(
 علـى شـبكة Eurovirtualستة اشهر بنشر الحكم بمحله على الصفحة االولـى لموقـع الـشركة 
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  المطلب الثاني
  حمایة أسماء النطاق 

WIPOفي ظل إجراءات المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة  

 









 

 



 

                                     
 وقــد أنــشأت هــذه The World Intellectual Property Organizationوتــسمى باالنكلیزیــة ) ١(

ــــة الفكریــــة عمومــــا ، فــــي العــــام   فــــي الــــسوید ١٩٦٧ًالمنظمــــة ، التــــي تعنــــي بقــــضایا الملكی
ومقرهــا فــي جنیــف وتــضم االن حــوالي  . ١٩٧٤واصــبحت تابعــة لالمــم المتحــدة فــي العــالم 

التفاصـیل راجـع موقـع هـذه وللمزیـد مـن .  دولـة عربیـة مـن بینهـا العـراق١٨ دولة ومنها ١٧٧
    . www. wipo2.wipo.intالمنظمة على االنترنیت 

محمد حـسام محمـود لطفـي ، تـأثیر اتفاقیـة الجوانـب المتـصلة بالتجـارة مـن . د: وانظر كذلك 
 ، ٥ ، ص١٩٩٩علـى تـشریعات البلـدان العربیـة ، القـاهرة ، ) تـرییس(حقوق الملكیة الفكریة 

 ) .  ١٤(الهامش 

  :انظر . ًشار الیه سابقا وهو م) ٢(
 The Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, Op. Cit . 
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  انظر . ًوهو مشار الیه سابقا) ١(

The Report of the Second WIPO. Internet Domain Name Process, Op. Cit 

انظـر . امش والهـامش الـسابق      ولالطالع على النص الكامل للتقریرین المذكورین في هذا اله
   www. wipo2.wipo.intالموقع االلكتروني : 

 . المطلب الثاني من المبحث االول من هذه الدراسة : انظر حول ذلك ) ٢(
ومن الدول التي عقدت فیها هذه االجتماعات كل من الوالیات المتحدة ، بلجیكا ، المكسیك ، جنوب ) ٣(

  : انظر . ، الهند ، هنكاریا ، مصر ، واسترالیا افریقیا ، بارغواي ، الیابان 
The Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, Op. Cit., no.28  . 
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كنـدا ، سـنغافورة ، البرازیـل ، الـسنغال ، بلجیكـا ، : لقد عقدت هذه االجتماعـات فـي كـل مـن ) ١(

  :انظر . الوالیات المتحدة 
 The Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, Op. Cit., no.29. 
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 .  انظر المطلب الثالث من المبحث االول من هذه الدراسة ) ١(

)٢( The Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, Op. Cit., no. 142-

147  . 
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)١( Ibid., no. 148-149  . 
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شـریف محمـد غنـام ، المـصدر الـسابق ، . د: وهو مركز امریكـي مقـره فـي نیویـورك ، انظـر ) ١(

  .  ٢٣٣ص
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