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  ملخص
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .لإلعالن عن المنتجات والخدمات التي تمثلها تلك العالمات

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

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

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

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

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

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

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

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

   .قي النظام القانوني الفلسطيني االنترنت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ).١٩٩٩(قرصنة أسماء النطاق األمريكي عام 

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

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

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

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

 هيئـة  أنكمـا   منازعات أسماء النطاق المعتمدة من قبلهـا،  لتسويةالخضوع للسياسة الموحدة، 
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قواعـد السياسـة الموحـدة    اء النطاق على منازعات أسم تسويةاعتمدت بشكل كبير في  )بينينا(

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

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

  .إلزامية


