
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 

 ورقة عمل بعنوان

 الحماية القانونية والملكية الفكرية لمواقع التواصل االجتماعي ومواقع اإلنترنت

 

 

 

 إعداد الدكتور

 فادي نعيم جميل عالونة

 جامعة االستقالل –رئيس قسم القانون والعلوم الشرطية 

 

 

 

 أريحا –جامعة االستقالل 

9102 



 -:المقدمة 

والتطور النوعي في التكنولوجيا ،  بالسرعةلقد ظهر موضوع الملكية الفكرية في عصر اتسم 

وأصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة ، ولقد ارتبط هذا التطور بتطور جميع أصناف الملكية 

الفكرية ، والتي يعد حق المؤلف ركنا جوهريا فيها ، حيث يعتبر اإلنتاج الفكري أو العلمي أو 

سم حقوق الملكية الفكرية الى أثار األدبي هو الوسيلة الفعالة في نهضة الشعوب وتطورها ، وتق

 االبتكارات، واآلخر  مجاورةأدبية وفنية وهو ما يعرف بحق المؤلف وما يلحق به من حقوق 

 .1والرسوم والعالمات التجارية  االختراعالصناعية بمختلف أشكالها كبراءات 

 االبتكارتنمي ن دراسة حقوق المؤلف في القوانين الداخلية تكرس اإلبداع والتطور و لذلك فإ

، ورسم األفكار وتطويرها ، ومن هذا المنطلق وجب دعم التشريعات القانونية التي تكفل  دوالتجد

الحماية القانونية لحقوق التأليف ، ولما كان األمر يختلف كليا بالنسبة لحقوق التأليف على مواقع 

الذي قد يحصل عليها  ءاالعتداوعلى مصات أسماء النطاق ، وذلك لسهولة  االجتماعيالتواصل 

، فكثيرا ما نشاهد أن المعلومة قد نسخت في عدة مواقع الكترونية وأن حق المؤلف األصلي قد 

، ومن هذا المنطلق فإن  االعتداءدون وود قواعد قانونية تكفل له الحماية من  لالعتداءتعرض 

وعلى منصات مواقع  االجتماعيدراسة الحماية القانونية لحقوق المؤلف على مواقع التواصل 

 طبيعة هذه الحماية لهذا الحق . اإلنترنت ) أسماء النطاق ( يحدث فرقا في 

(  Domain Name Systemأسماء النطاقات )باإلنجليزية:  وتعرف مواقع اإلنترنت بانها

هو نظام يخزن معلومات تتعلق بأسماء نطاقات اإلنترنت في قاعدة ، و  ( DNSوباختصار )

زية على اإلنترنت. يستطيع خادم اسم النطاق ربط العديد من المعلومات بأسماء بيانات ال مرك
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النطاقات، ولكن وعلى وجه الخصوص يخزن عنوان األي بي المرتبط بذلك النطاق، لتكون 

مهمته المركزية ترجمة أسماء النطاقات التي يسهل تذكرها إلى عنوان بروتوكول اإلنترنت؛ الالزم 

لخدمات عبر البنية التحتية لإلنترنت. وألن نظام أسماء النطاقات ال مركزي للوصول للحواسيب وا

عن أسماء النطاقات، فإنه يشكل حجر  ولالستعالموخدمة متاحة على المستوى العالمي كفهرس 

 .20891زاوية لعمل اإلنترنت منذ عام   

وتجسد أسماء النطاق القاعدة األساسية لشبكة اإلنترنت ، فال يمكن إنشاء موقع على هذه الشبكة 

عليها ،  اإلنسانيةإال من خاللها ، حيث تعتبر البوابة الرئيسية الوحيدة لممارسة مختلف األنشطة 

ذه الشبكة وألنها المنفذ الوحيد لألفراد والمشروعات الراغبة في إنشاء وبناء كيان لها على ه

ولدورها األساسي والرئيسي في ممارسة التجارة اإللكترونية وأصبحت أداة لتحقيق المكاسب المالية 

مواقع ومساحات عليها من  الحتاللأوجد ذلك تزاحما بين مختلف األفراد والمشروعات الساعين 

استثمارية معقدة  تجارية اقتصاديةج لبضاعتهم أو منتجاتهم أو خدماتهم مما خلق بيئة يأجل الترو 

وصعبة للغاية وتعامالت الكترونية فاقت في حجمها وقيمتها ما يتداول في البيئة التقليدية ، وذلك 

شكل دافعا لتسجيل هذه األسماء لدى الجهات المعتمدة من قبل منظمة اإلنترنت لألسماء واألرقام 

قبل البعض على اآلخر من  متكررة واعتداءاتالمخصصة ) األيكان ( ، وهو ما سبب نزاعات 

بعيدا عن الملكية الحقيقية لهذه األسماء ، األمر الذي يستوجب معه توفير حماية قانونية تكفل 

 . 3عليها من قبل الغير  االعتداءعدم 

                                                           
2 -  
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وتجدر اإلشارة هنا غياب التشريعات الداخلية التي تعني بتقرير هذه الحماية مما حذا ببعض 

أليكان وبالتنسيق مع المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية الدول الى اللجوء الى منظمة ا

 الويبو وذلك لخلق بيئة قانونية تتكفل بتوفير حماية قانونية لهذه األسماء . 

  -أهمية الموضوع :

إن دراسة هذا الموضوع ينطوي على أهمية كبيرة خصوصا في ظل التطور التكنولوجي السريع 

األكثر  الرقعةالذي شمل مناحي الحياة جميعها ، ولعل ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية يشكل 

، فدراسة هذا الموضوع ينطوي على أهمية نظرية تتمثل في معرفة األسس  وانتشارا  أهمية 

التي تقوم عليها هذه الحماية عن طريق معرفة القواعد القانونية التي تحكم شقي هذا  ةالقانوني

الموضوع ، سواء تعلقت بحقوق التأليف ضمن هذه المواقع ضمن ما يعرف بالخصوصية في 

حق المؤلف أم تعلقت بالملكية الفكرية لهذه المواقع ابتداء ، وهي تنطوي على اهمية كذلك األمر 

 المتنوعة . ى تحديد طبيعة هذه الملكية بين أصناف الملكية الفكرية كونها تقوم عل

وتأتي األهمية التطبيقية لهذا الموضوع في دراسة الواقع القانوني لهذه الحماية ودراسة أهم 

خصوصا أن هذه المواقع ) أسماء  والقواعد التي تحكم هذه الحماية إجرائيا واالتفاقياتالتشريعات 

حت تستخدم في التجارة اإللكترونية وتعود بمليارات الدوالرات األمر الذي يفرد النطاق( ، قد أصب

وهي ترتكز أيضا على  الفضاء اإللكتروني ، علىعلى تفعيل هذه الحماية  الحاجة الضرورية  

ومن ثم ملكية هذه المواقع في ضوء القواعد  نقطة جوهرية الرتباطها بالعالمات التجارية ،

في  وهو ما يتعلق بملكية هذه المواقع ، ومن ثم أهمية هذه الدراسة تكنولوجيالناظمة للعمل ال

الدولية التي تحكم هذه الملكية في فلسطين  االتفاقياتمجموعة من  عن طريق إسقاطفلسطين 

  للخروج بنتيجة تؤدي الى تحديد طبيعة هذه الملكية ومن ثم حمايتها القانونية في.



  -إشكالية الموضوع :

دراسة موضوع الملكية الفكرية لحقوق التأليف وأسماء النطاق ) مواقع اإلنترنت( في تنطوي 

فلسطين على صعوبة بالغه ، حيث لم يستقر الى غاية اآلن المفهوم القانوني للملكية الفكرية لدى 

ذلك  كان كرية الخاصة بحقوق المؤلف ، سواءالمواطنين ،  وعلى وجه الخصوص الملكية الف

الورقية التقليدية ، أم تعلق في الفضاء الرقمي  األنظمةعن حقوق المؤلف في ظل  الحديث عند

وعلى أسماء النطاق ، ففي كال الحالتين يظهر الضعف الكبير  االجتماعيوعلى مواقع التواصل 

في وجود قواعد قانونية توفر الحماية القانونية لحقوق التأليف أو للملكية الفكرية ألسماء النطاق 

 0800في فلسطين ، فنحن نتحدث عن قانون حقوق المؤلف رقم  االجتماعيع التواصل ومواق

الدولية يزيد عددها  االتفاقياتالذي ال زال مطبقا في فلسطين ، ونتحدث عن مجموعة كبيرة من 

بشكل  تنضم اليها فلسطيناتفاقية دولية تختص بمجاالت متنوعه في الملكة الفكرية ولم  22عن 

يجعل دراسة هذا الموضوع في ظل هذا  كله، وهذا  2108ة نهاية شهر أكتوبر الى غاي رسمي

القصور والضعف أشبه بالمستحيل ، فكيف سنوفر حماية قانونية في ظل عدم وجود تشريعات 

، وكيف سنلتزم بالقواعد الدولية الخاصة بأسماء النطاق في ظل عدم انضمامنا ألية  ؟ توفرها

، ومن هنا ومن هذا المنطلق تظهر اإلشكالية ؟ عنى بهذا الموضوع اتفاقية أو منظمة دولية ت

الرئيسية الخاصة بهذا الموضوع  وهي تتعلق بالحماية القانونية لحقوق المؤلف على مواقع 

النطاق في  القانونية ألسماء الحماية التواصل االجتماعي وأسماء النطاق ؟ وكيف يمكن توفير

بط هذا األمر ؟  وال شك بأن هذه اإلشكاليات الرئيسية ظل عدم وجود تشريعات داخلية تض

كيف يمكن توفير الحماية فمثال  . بإشكاليات فرعية عديدة تتمثل بأحد اإلشكاليات التالية تتصل

الدولية الخاصة بحقوق المؤلف ، وكيف يمكن تفعيل  االتفاقياتالقانونية لحقوق المؤلف في ظل 

ع اإلنترنت للحالة الفلسطينية ؟  ومن المالحظ وفي لنطاق ومواقالحماية الدولية الخاصة بأسماء ا



جد أنها يجب أن تشكل نقطة تحول في كاليات نفي دراسة هذه اإلش هذا الخصوص وبعد التعمق

طبيعة التشريعات القانونية التي تحكم الملكية الفكرية بشكل عام في فلسطين ، والقواعد الخاصة 

 .   لنطاق على وجه الخصوصبحماية حقوق المؤلف وأسماء ا

  -أهداف الموضوع :

  -تهدف دراسة هذا الموضوع الى تحديد مجموعة من األهداف تتمثل فيما يلي :

 تواصل االجتماعي وأسماء النطاق.تحديد طبيعة حقوق التأليف على مواقع ال -0

تحليل طبيعة الحماية القانونية بالسند القانوني لحقوق التأليف على مواقع التواصل  -2

 وأسماء النطاق . االجتماعي

توصيف أسماء النطاق ضمن أصناف الملكية الفكرية بموجب القوانين الداخلية  -3

 واالتفاقيات الدولية .

الداخلية وتحليلها  ترجمة قانونية للنصوص الواردة في االتفاقيات الدولية والتشريعات -4

 خصوصا فيما يخص الحالة الفلسطينية . 

تحديد آليات حماية أسماء النطاق باعتبارها أحد أشكال الملكية الفكرية الموجبة للحماية  -1

 في ضوء االتفاقيات الدولية المعنية . 

  -المنهج العلمي وتقسيم الموضوع :

ات الفرعية تقتضي من الباحث استخدام المنهج إن اإلجابة عن إشكالية الدراسة الرئيسية واإلشكالي

وتحليل العديد من  واألبحاثالوصفي والمنهج التحليلي في دراسة مجموعة من المؤلفات 

كية الفكرية للوصول الى نتائج تصلح ألن واألنظمة الداخلية المتعلقة بالمل والمعاهدات االتفاقيات



الحماية القانونية لكل من حقوق المؤلف في الفضاء تكون أساسا قانونيا يبنى عليه في تقرير 

ني سأتناول الموضوع من نالرقمي والملكية الفكرية وحمايتها فيما يخص أسماء النطاق ، لذلك فأ

الملكية الفكرية والحماية القانونية لحقوق التأليف على  -خالل محورين ، يتناول المحور األول :

لنطاق ، وفيها نتناول الحديث عن حقوق التأليف في ظل وأسماء ا االجتماعيمواقع التواصل 

 االتفاقياتالمطبق في فلسطين ، ومجموعة من  0800قانون حقوق المؤلف البريطاني رقم 

 الدولية .  االتفاقياتوغيرها من  ،واتفاقية باريس، واتفاقية برن  ،الويبو كاتفاقيةالدولية 

كرية والحماية القانونية ألسماء النطاق ومواقع التواصل الملكية الف  -: وفي المحور الثاني نتناول

، وفيه نتحدث عن التكييف القانوني لطبيعة أسماء النطاق ضمن أصناف  االجتماعي ذاتها

، ونتحدث فيه عن الجهات المخولة بتوفير الحماية وبمتابعة الحماية القانونية الملكية الفكرية 

األيكان الدولية ، والهيئة الفلسطينية لتسجيل أسماء لهذه األسماء وعلى وجه الخصوص منظمة 

النطاق في فلسطين ، وأخيرا نتناول حل النزاعات الناتجة عن الملكية الفكرية الخاصة بأسماء 

 النطاق . 

 

 

 

 

 

 



 المحور األول 

الملكية الفكرية والحماية القانونية لحقوق التأليف على مواقع التواصل االجتماعي وأسماء  

 النطاق .

حق المؤلف هو أحد شقي الملكية الفكرية التي تتكون من: الملكية األدبية، والملكية الصناعية، 

وهو مصطلح قانوني يحقق الحماية للشكل المادي الذي يجسد العمل اإلبداعي في صورته 

لموسيقية، الظاهرة والملموسة ؛ وبناء عليه: تتمتع بالحماية كل من: المواد المكتوبة، والمصنفات ا

والمسرحيات، والمصنفات السمعية البصرية، واللوحات والرسوم الزيتية، والنحت، والمصنفات 

الفوتوغرافية، والبرامج المذاعة، والتسجيالت الصوتية، واألداء الموسيقي، وأداء الممثلين والمغنين، 

المعلوماتية والبرامج  والمصنفات المعمارية، والمصنفات المستوحاة من الفنون الشعبية، والبرامج

الكمبيوترية واإللكترونية، والترجمات، ومصنفات تصميم الرقص والتمثيل اإليمائي، وأعمال الفنون 

 .4التطبيقية، والصور التوضيحية والخرائط، وعنوان المصنف 

وقد عالج موضوع حقوق المؤلف العيد من التشريعات القانونية مروا بالحق التاريخية التي مرت 

هو المطبق بهذا الخصوص في  0800فلسطين ، إال أن قانون حقوق التأليف البريطاني  بها

في  0800والذي تم بموجبه تطبيق قانون  0824فلسطين الى غاية اآلن بداللة القانون رقم 

 فلسطين واستمر الحال به الى غاية اآلن . 

يفاء  للغاية المقصودة من هذا فقد عرف هذا القانون حق المؤلف في المادة الثانية منه على ) إ

القانون تعني عبارة حق الطبع والتأليف الحق الذي يملكه الشخص وحده في إصدار األثر أو في 
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إعادة إصدار أي جزء جوهري منه في شكل مادي أيا كان وفي حق تمثيل األثر أو إعادة تمثيلة 

 .5....ويشمل هذا الحق التحوير والعرض السينمائي ( 

فإن اإلشكالية ال تكمن في تعريف حق المؤلف ، بل في ما كيف يمكن توفير الحماية ومع هذا 

 القانونية  للمنشورات والمعلومات التي تنشر على مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي ؟ .

إن توفير الحماية القانونية تقتضي بداية أن تتوفر عناصر حق المؤلف في نسبة ما تم نشره الى 

ة األصلي وذلك بداللة توفر عناصر حق المؤلف في هذه المعلومات ، إذ يشترط القانون صاحب

لتوفر الحماية القانونية أن تكون حقوق التأليف مبتكره وجديدة وتحمل بعدا متميزا عن غيرها من 

المعلومات ومشروعه ، وغير مكرره ، لذلك فإذا توافرت هذه العناصر الرئيسية يمكن أن نطلق 

ي يستوجب الحماية القانونية له ، فهل ما ينشر على مواقع ذا المنشور حق تأليف وبالتالعلى ه

 اإلنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي يحمل هذه الشروط ؟

وهو قانون قديم جدا ال يواكب التطور الذي حصل  0800وباستعراض ما ورد في قانون  إننا

جد أنه قد اشترط لحماية هذا المؤلف الحديثة نفي ظل الثورة التكنولوجية للعالم أجمع خصوصا 

أن يتم إيداعه لدى الجهات المختصة التي تعنى بمتابعة حقوق التأليف ، وهو أمر ال يثير أية 

بخصوص المصنفات الورقية ، ولكن هل يختلف الحال بالنسبة لما ينشر على مواقع  إشكاليات

 وعلى أسماء النطاق ؟ .  االجتماعيالتواصل 

لحماية المصنفات األدبية والفنية  0833اتفاقية "بيرن"  منضمة الىال شك أن فلسطين مما  

كتحصيل حاصل خالل مرحلة االنتداب البريطاني ، وتعد عضوا في االتفاقية العربية لحماية 

، كما تعّد عضو ا مراقب ا في المنظمة العالمية للملكية الفكرية  0890حقوق المؤلف منذ عام 
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(WIPOوب ،) بدليل مشاركتها في أعمال ولقاءات ومؤتمرات 0889شكل عملي منذ عام ،

WIPO  إال أنها لم تسجل رسميا كعضو في تلك الفترة ،حيث أصبحت فلسطين عضو ا مراقب ا ،

، ومع هذا فإن جميع هذه االتفاقيات لم تتطرق لموضوع الحماية  2111مسجال  رسمي ا عام 

بل اكتفت بالحديث  أو على مواقع اإلنترنت ، االجتماعيلتواصل القانونية لما ينشر على مواقع ا

يدلل على عدم  فإنماوهذا إن دل على شيء  عن ضرورة حماية حقوق المؤلف وصيانتها ، 

توفير الحماية القانونية لما ينشر عليها ، بداللة توفر مواقع الكترونية خاصة يتم تشفير الملفات 

ا يجعل القول بأن مواقع اإلنترنت تنقسم الى مواقع توفر الحماية والمقاالت التي تعتمد لديها مم

عادة نشرها باسم  القانونية لحقوق التأليف لديها ، ومواقع تفتح المجال للجميع بأخذ أي معلومة وا 

 جديد وهو ما يشكل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية فيها . 

لتي يمكن من خاللها إبراز صورة المصنف لم يميز بين الطريقة ا 0800ومن المالحظ أن قانون 

الكتابة من صور ، وهذا  اتخذتموضوع حق التأليف فقد تكون الكتابة هي أحد صور ذلك مهما 

والمعلومات التي تضاف على مواقع التواصل اإلجتماعي  المنشوراتيؤكد صراحة على أن 

الذي يوفر القانون له الحماية ، وفي هذا األمر  اإلبكارومواقع اإلنترنت تأخذ صورة من صور 

 الذي لم يحدد طريقة التعبير عن حق التأليف .  0800وبداللة قانون 

ودخلت  0821هذ وقد بينت منظمة الويبو وهي منظمة أسست بموجب اتفاقية ستوكهولم عام 

منظمة األمم ، وهي منظمة دولية حكومية وأحدى الوكاالت المتخصصة مع  0811حيز التنفيذ 

المتحدة وتختص بعم حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم ، بينت عن طريق الداللة 

وجوب توفير حماية قانونية للمصنفات التي يستخدم فيها الضوء أو المسح الضوئي أو التلفزيون 



جهد او برامج الحاسب اآللي بشرط أن يكون لصاحبها دور ابتكاري بمعنى أن يكون هناك 

 . 6شخصي مبذول ،  وأن يطغى الطابع الشخصي على عمل هذه الوسائل 

أن ما ينشر على مواقع التواصل اإلجتماعي  اعتبارومع هذا نؤيد ما ذهب به البعض في 

ومواقع اإلنترنت هو من قبيل المصنفات المشتقة التي يبني فيها مؤلف رؤيته وأفكاره على 

رض لها القانون حماية قانونية للمؤلف الجديد بشرط دمج مصنف سابق له ، وهذه المصنفات يف

مصنف سابق بمصنف مبتكر ، وأن يكون هذا الدمج ماديا أو فكريا ، وهو ما يعطي البعض 

عن النقل الحرفي  االبتعادالحق في تحوير فكرة ما أو إعادة بنائها وفقا لرؤية هذا الشخص مع 

، وقانون 8. وهو ما أكدته اتفاقية بيرن 7دبية للموضوع حتى ال نقع تحت مسميات السرقة األ

0800 . 

وبالرجوع الى توفير الحماية القانونية لحقوق التأليف ال بد من تحديد شوط هذه الحماية وفق ما 

 الدولية ذات العالقة والتي تعد فلسطين عضوا فيها واالتفاقياتورد في قانون حقوق المؤلف 

وتتناول حماية  ،قوق المؤلف المنسلخة عن اتفاقية بيرنوعلى راسها معاهدة الويبو بشأن ح

، إذ أنه وحتى تتوفر الحماية القانونية لحق المؤلف  المصنفات وحقوق مؤلفيها في البيئة الرقمية 

مية معدة خصيصا لهذا الغرض ، وهو ما ال و دى جهة حكلال بد وأن يتم إيداع هذا المصنف 

ظل النشر على مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي ، إضافة الى  يمكن توفيره في

فقط لحق المؤلف في التأليف الورقي نتيجة  متوفرةوهي  0800الحماية المدنية التي قررها قانون 

صعوبة إثبات أبوة المصنف وغياب التطبيقات القانونية والقضائية في هذا الخصوص لذلك ال 
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ومواقع  االجتماعيالتواصل  عكن في المصنفات المنشورة على مواقيمكن أن يتوفر هذا الر 

 ارتكابهاإلنترنت ،إضافة الى الحماية اإلجرائية والجنائية التي تمثل في مقاضاة كل من يثبت 

جريمة التقليد أو التزوير أو نسبة المصنف له دون وجه حق ، أو وقف هذا المصنف وسحبة من 

 التداول . 

ء عدم وضوح الحماية القانونية نتيجة صعوبة تطبيقها ونتيجة صعوبة فهم وبالنتيجة وفي ضو 

الخصوصية الخاصة لمواقع التواصل اإلجتماعي على وجه الخصوص ومواقع اإلنترنت بشكل 

أن ما ينشر على الصفحات  باعتبارعام ، فأنا نورد بهذا الشأن ما ورد عن المحاكم الفرنسية 

من ذلك يرى الكثير أن ما ينشر على مواقع التواصل  وانطالقا الشخصية هو ملك عام للمجتمع ،

وأغلبها يتمثل في شعارات  وحقوق التأليف االبتكاراإلجتماعي هي معلومات عامة ال تصل حد 

 األبوةماية تبعا لوجود إثبات عنصر حر لها الأو جمل قصيرة أو عناوين وقد تتوفر لها او ال تتوف

ذا ما أراد ناشرها   ،9 والنسب لصاحبها بحق التأليف لها فأنه سيسعى الى إيداعها أو  االحتفاظوا 

القانونية بواسطة  إيرادها ضمن مؤلفات ورقية أو نشرها ضمن مواقع الكترونية توفر الحماية

 التشفير لها .
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 المحور الثاني

 جتماعيالملكية الفكرية والحماية القانونية ألسماء النطاق ومواقع التواصل اال

 / com.تعتبر أسماء النطاق ) مواقع اإلنترنت( ومواقع التواصل اإلجتماعي كأمثال 

Facebook/ instagram  التي لم تواكبها أية من الحديثة  ةمن عناصر الملكية الفكري

وهذا بحد ذاته ال ،   الدولية بنوع من الخصوصية االتفاقياتالتشريعات الخاصة الداخلية أو 

نص في  والذي 0800تشريعيا فيها ، إذ أنه وبالرجوع الى قانون حقوق المؤلف يعتبر عيبا 

شمل أي مصنف ليتسع ليالمادة األولى الفقرة األولى على شروط حماية العمل اإلبداعي 

األهمية  البرامج لم تكن معروفة أصال  ، إضافة أنه لم يكن لها هذهالمواقع و مستقبلي، ألّن تلك 

 .الدارجة اليوم 

ومع هذا فقد ميزت  ، عن األعمال األدبية في هذا أن هذه المواقع والبرامج تختلف لصواباو 

بين األعمال األدبية وبرامج الحاسب اآللي باعتبارها أن الحماية لها هي أحد صور  تربساتفاقية 

على اعتبارها أعماال  أدبية، وذلك في المادة  تربسفقد نصت اتفاقية ،  اإللكترونيةالحماية للمواقع 

أم بلغة اآللة ، بالحماية  سواء أكانت بلغة المصدرآللي تقول: "تتمتع برامج الحاسب ا التي 01

ميزت بين  تربسأن اتفاقية  وفي هذا نرى 0810معاهدة برن باعتبارها أعماال  أدبية بموجب 

هذه  ه على البرامج وفق معاهدة برن التي تعدفالحقوق مضمون ، البرنامج وبين مجال تطبيقه



كان  أعماال  أدبية، في حين ان البرنامج في حال تطبيقه يحمى بمقتضى هذه المادة، كلماالبرامج 

 .10 مجال تطبيقه صناعيا  أو في مجال من مجاالت التكنولوجيا

براءات االختراع إال من مجال الحماية بواسطة هذه البرامج  وتستبعد معظم التشريعات المعاصرة 

،  : األولى عندما يكون البرنامج في ذاته جزءا  ال يتجزأ من ذاكرة الحاسب نفسه في حالتين

وال تنطبق  مراحلالوالحالة الثانية عندما يتضمن البرنامج وسيلة صناعية تستخدم في إحدى 

إال وال تنطبق ختراع الصناعة وتتوافر فيها شروط االختراع حتى تمنح براءة اال الحماية بقوانين

  والمواقع . على أنواع ذات مواصفات خاصة من البرامج

وعند دراسة الحماية القانونية ألسماء النطاق ومواقع التواصل اإلجتماعي ال بد من تحديد طبيعة 

بيعة الحماية وطرق توفيرها لها هذه المواقع ضمن أصناف الملكية الفكرية حتى نستطيع تحديد ط

 عناوين، أم  اختراعر أسماء النطاق ومواقع اإلنترنت عالمات تجارية ، أم براءات ، فهل تعتب

 تجارية ، أم حقوق تأليف ؟ .

يرى جانب كبير من سلطات تسجيل أسماء النطاق وآراء الفقه وبعض أحكام القضاء أن أسماء 

النطاق ليست أحد صور الملكية الفكرية ، بل على العكس هي مجرد حق تعاقدي ) عقد 

المحلية الخاصة بتسجيل  االتفاقياتالكتروني ( ، وهو ما يثبت من خالل مراجعة جملة من 

لفترة زمنية معينة ، ومن أمثلة ذلك هيئة  االستخدامأنها تحدد شروط أسماء النطاق خصوصا 

  . 11البلجيكية   dnsبنينا الفلسطينية ، ومنظمة 
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وفي هذا تنحصر طبيعة اسم النطاق في كونه مجرد عنوان الكتروني يستخدم على شبكة 

حتى بوجود  االنترنت وال ينبني عليه أي أثر قانوني ، أو أي شكل من أشكال حقوق الملكية

عالمة أو أسم تجاري مماثل وال يكون أسم النطاق في حد ذاته من الممتلكات التي يمكن أن 

 .12تسجل بصفتها عالمة تجارية أو اسما تجاريا 

وهنا نؤكد على أن هيئة بنينا لم تعترف بحقوق الملكية الفكرية في اسم النطاق ، ولم تعتبر هذا 

ها كعالمة تجارية أو اسم تجاري ، وهي بالتالي لم تعترف من الحقوق التي يجوز تسجيل االسم

، وهذا مأخذ على هذا النص ، ذلك أن أسماء النطاق  االسموالتجارية لهذا  االقتصاديةباألهمية 

 .13الدولية يمكن تسجيلها كعالمات تجارية لدى مسجل العالمات  االتفاقياتووفقا لبعض 

ويرى جانب كبير من الفقه أن أسماء النطاق هي من قبيل الملكية الصناعية والتجارية ، ذلك أن 

بعض هذه المواقع كموقع " أمازون " مثال أصبحت تقوم بأدوار تجارية وخصوصا في التجارة 

، فهي تقوم بتحديد مصدر المنتجات والخدمات اإللكترونية ولم تقتصر مهمتها في الجانب التقني 

 لى الشبكة العنكبوتية .ع

في حين يرى البعض أن أسماء النطاق تتشابه من العنوان التجاري ، حيث تمتاز أسماء النطاق 

بارة عن واجهة المحالت التجارية عبذات السمات التي تستخدم للتمييز بين التاجر واآلخر وهو 

م فيه أسماء النطاق اإللكترونية ، وأن شبكة اإلنترنت هي بمثابة سوق تجاري عمالق تستخد

 . 14كبديل عن العنوان التجاري التقليدي 
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إال أنه وبتحليل عناصر كل منهما نجد أن العنوان التجاري يجب أن يسجل في السجل التجاري 

في حين أن أسماء النطاق تسجل بواسطة هيئة بنينا ، عدا عن الزامية تسجيل العنوان التجاري 

 .  وعدم الزامية تسجيل أسماء النطاق

هما في التسجيل كما ذهب البعض الى اعتبار أسماء النطاق من قبيل األسماء التجارية التحاد

،  المشروعةمن التسجيل ، ويتم حماية كليهما بواسطة دعوى المنافسة غير  والحماية المنبثقة

حقوق مالية يمكن التصرف وهو وسيلة تقنية يمكن من خاللها ممارسة األنشطة التجارية ، وهما 

 بها بالبيع والشراء . 

م نجد الفرق واضح في أن االسوبالرغم من هذا التقارب بين أسماء النطاق والعالمات التجارية 

التجاري يستخدم بالتسجيل لدى مسجل األسماء التجارية ، في حين أن اسم النطاق ال يسجل اال 

التجاري الذي يمكن  االسمامه دون التسجيل بعكس بواسطة هيئة بنينا وبالتالي ال يمكن استخد

 دون التسجيل مع وجود بعض النتائج في حال تم ذلك .  استخدامه

 وبالتالي،  االختراعوصف براءات ومع هذا نجد بعض الفقهاء من يصرف على أسماء النطاق 

نة سل 22نون رقم القا، وبتحليل نص  االختراعيتوفر لها الحماية القانونية التي تتوفر لبراءات 

والمطبق في فلسطين نجد أن من شروط اعتبار األمر براءة  االختراعالخاص ببراءات  0813

وجود سلعة جديدة أو استعمال أي وسيلة اكتشفت أو استعملت بطريقة جديدة ألغراض  اختراع

لدى  بتسجيلهتنصب على منتج صناعي يتم حمايته  االختراع. لهذا نجد أن براءة 15صناعية 

والحالة هذه  عاما ، وهو ما ال ينطبق  02ويحمى قانونا لمدة ال تتجاوز  االختراعمسجل براءات 

، إال أنه ال يمنع من تسجيل التطبيقات  االجتماعيمع أسماء النطاق ومواقع التواصل 
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عالمية وفقا  اختراعكبراءات  االجتماعياإللكترونية وبرامج الحاسب األلي ومواقع التواصل 

الدولية الخاصة بهذا الشأن والتي تعد معاهدة التعاون بشأن البراءات الخاصة بالويبو  التفاقياتل

 أبرزها . ، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 

ق والملكية الفكرية اولعل القرصة اإللكترونية هي أهم المشكالت التي قد تتعرض لها أسماء النط

ويشير مفهوم القرصنة اإللكترونية إلى ممارسات غير مشروعة  بشكل عام في الفضاء الرقمي ،

على شبكات الحاسب اآللي، تستهدف التحايل على نظام المعالجة اآللية للبيانات بغية إتالف 

المستندات المعالجة إلكترونّية ، أو استخدام أسماء النطاق الخاصة عن طريق اختراقها واتالفها 

. وهو ما يدفع بالدول الى تبني سياسات عالمية للتصدي لها 16ها أو سرقة المعلومات ، أو سرقت

 والحد منها عن طريق مؤسسة األيكان أو متخصصين في أمن المعلومات والشبكات .

وتفتقر فلسطين كما ذكرنا سابقا لوجود أي تشريع يعالج أسماء النطاق وينظم أحكامها ، ومع 

سماء النطاق نجد أن وصف العالمات التجارية هو ال القانوني على الواقع العملي ألاسقاط الح

أقرب التشريعات لتوفير الحماية الداخلية لهذه المواقع في فلسطين ، وحتى تتوفر لها الحماية 

يجب أن تستخدم كعالمات تجارية غير مسجلة ، أو تسجل كعالمات تجارية لدى مسجل 

، أو وفقا لما ورد في  تربسرد في اتفاقية العالمات التجارية في كل دولة تتعامل معها وفقا لما و 

من تقديم . وبالرغم 17م 0813لسنة  33المادة الثانية من قانون العالمات التجارية األردني رقم 

من  عإال أنه وفي الوقت الراهن ال يمنالفقه فروقات كبيرة بين العالمات التجارية وأسماء النطاق 
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ي قانون العالمات التجارية على أسماء النطاق في إمكانية تطبيق أحكام الحماية الواردة ف

 .18فلسطين 

وبعيدا عن تحليل التشريعات الداخلية ودراسة مدى مقاربتها لواقع أسماء النطاق ومواقع التواصل 

ضمن  االجتماعينصل لنتيجة مفادها أن حماية أسماء النطاق ، أو مواقع التواصل  االجتماعي

لإلجراءات الدولية أو المحلية ، لذلك بت اال إذا تم تسجيلها وفقا تطبيقات مواقع اإلنترنت ال تث

فأن أفضل طريقة لتوفير الحماية ألسماء النطاق هو إتباع إجراءات شكلية تدعم فكرة الحماية 

 دولية أو إجراءات محلية .  إجراءاتوهي إما 

لنطاق على مستوى ومن الثابت دوليا أن منظمة أيكان هي التي تتولى إدارة وحماية أسماء ا

هي منظمة غير ربحية و  أيكانشركة اإلنترنت لألرقام واألسماء الممنوحة أو م ، وهي لالعا

يقع مقرها في كاليفورنيا, وهي مختصة بتوزيع و إدارة عناوين االي بي  0889تأسست عام 

وأسماء المجال وتخصيص أسماء المواقع العليا في جميع أنحاء العالم، ولها وظيفة إدارة الموارد 

 .root servers 19الرئيسية للبنية التحتية للشبكة مثل الحواسيب القاعدية 

أما محليا فأن الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات االنترنت هي المسجل الرسمي للمجال 

. أو psومن خاللها يتم  تسجيل اسماء النطاقات ضمن النطاق الفلسطيني  لألنترنتالفلسطيني 

، وقد اسست الهيئة في عام  com.ps, .org.psضمن احد اسماء النطاقات الفرعية مثل . 
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تجسيد الحضور الفلسطيني على شبكة االنترنت من خالل صياغة سياسات وهدفها  2113

 التسجيل وادارة النطاق الفلسطيني وتعزيز وتشجيع استخدام االنترنت في فلسطين .

من ممثلين من القطاع الخاص والعام والقطاع االكاديمي والقانوني و  الهيئةويتكون مجلس ادارة 

 نشاءإل الهيئةالنترنت في فلسطين . وذلك في محاولة من خدمات ا بتطويرالمؤسسات المعنية 

مركز  إلقامة الهيئةمشروع االنترنت الوطني , وتسعى  إلدارةوترسيخ شراكة بين هذه الجهات 

معلومات تقني متخصص في فلسطين تحت اسم مركز التميز وذلك لضمان موقع فلسطين 

 .20كمجتمع معلوماتي مستقل ضمن شبكة المعلومات العالمية 

  -وتهدف الهيئة الى :

   نترنتلإلتحديد السياسات و القواعد وطريقة تسجيل المجاالت ضمن المجال الفلسطيني 

 .رعة عنهبشكل مباشر أو ضمن المجاالت المتف

  كمسجلين معتمدين لدى  اعتمادهاالتعاقد مع الشركات المؤهلة لتسجيل النطاقات و

 .الهيئة

  النطاقات و حقوق الملكية  بأسماءتطوير آليات فض النزاعات و حل المشاكل المتعلقة

إلى القضاء والبقاء على اتصال مع المنظمات العالمية  المحالةالفكرية وتقليل الحاالت 

 .مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة المجاالت الوطنية للتطابق

  االحتفاظ بقاعدة بيانات تسجيل المجاالت في الهيئة بطريقة آمنة و يمكن االعتماد

 .عليها
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  المسجلة من خالل خدمة البحث بما يتماشى مع  باألسماءتوفير المعلومات فيما يتعلق

 .المعايير الدولية المتبعة لحماية الخصوصية

  ادارة جميع االتصاالت و المعامالت والشؤون االدارية و المالية و الفنية المتعلقة بعملية

 .التسجيل

ويتكون مجلس إدارة الهيئة من ممثلين عن الوزارات المعنية وهي وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

عليم والتعليم المعلومات , وزارة التخطيط , وزارة االقتصاد الوطني, وزارة المالية, وزارة الت

العالي وممثلين عن اتحاد شركات أنظمة المعلومات ومجتمع اإلنترنت المحلي وشركات 

 االتصاالت إضافة الى ممثل عن الهيئات القانونية الفلسطينية.

وتعتبر الهيئة كيانا  متميزا  يتمتع باالستقاللية المالية و اإلدارية و له الصفة القانونية و 

و ينبع تميز هذه الهيئة من كونها تضم ممثلين عن جميع المساهمين في  االعتبارية الكاملة

القطاع الفلسطيني لتكنولوجيا المعلومات لضمان ادارة المجال الفلسطيني والذي يعتبر ثروة 

وطنيه قيمة لفلسطين بما يخدم المصلحة الفلسطينية العليا و يعزز و يساهم في تطوير قطاع 

 . سطينيتكنولوجيا المعلومات الفل

ونؤكد وفي هذا الشأن أن هناك سياسات موحدة لحل النزاعات المتعلقة بأسماء النطاق 

معتمدة من قبل أيكان ، خصوصا بعد ما تم تطبيق قاعدة القادمون أوال مخدومون أوال ، وهو 

 .21ما أثر في الحقوق المشروعة ألصحابها  
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وتعرف السياسات الموحدة بأنها اإلجراء اإلداري الذي أوجدته أيكان ومن خاللها يتم بموجبه 

تسوية المنازعات المتعلقة بأسماء النطاق على شبكة اإلنترنت ، بموجب شرط الزامي وارد 

 .22في عقد الخدمة خصوصا اذا كان العقد يخص أسماء عليا دولية 

الموحدة أن الجهة التي تقوم بها تحكيما هي جهات إدارية ومن الثابت تحليال لهذه السياسات 

ق بالنسبة بوليست قضائية وبالتالي تكون قراراتها غير ملزمة لألطراف ، إضافة الى أنها تنط

 .23د الى أسماء النطاق المحلية أو غير المنتشرة ء النطاق العليا الدولية وال تمتألسما
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  -: خاتمة

أن إذ تعتبر دراسة المصنفات الرقمية في بيئة االنترنت، من أهم محاور حماية الملكية الفكرية،  

، ستجعل نسبة السرقات الواردة عليها حماية المصنفات الرقمية وحماية حقوق الملكية الفكرية

فات العلمية أقل بكثير، والصعوبات المتعددة في هذا المجال، كما يمكن أن تؤدى حماية المصن

 الحديثة .الرقمية، إلى ظهور تحديات مستقبلية تماشيا مع حقوق الملكية الفكرية لكل المصنفات 

الكثير من  اهتماملذلك فإن موضوع حقوق المؤلف الخاصة بالمواقع اإللكترونية يشغل حاليا 

الباحثين عن تدعيم الملكية الفكرية بشكل عام وحق المؤلف بشكل خاص ، كما أن موضوع 

الحماية القانونية للمواقع اإللكترونية يعاني من نقص في التشريعات التي تدعمه لذلك يتم اللجوء 

 الى الحماية اإلجرائية في هذا الجانب لتوفير أبسط أنواع الحماية لها ، 

ه ال ينفي وعند الحديث عن الحماية القانونية ، النتيجة القانونية التي تترتب عند توفر وهذا كل

هذه الحماية بواسطة الحماية المدنية وفرص التقاضي والتعويض ، والحماية الجزائية نتيجة ثبوت 

ذلك لم على الملكية الفكرية الخاصة بها ، وهي ثابتة تلقائية عند وجود الحماية ، ل اعتداء ارتكاب

يتم التطرق لها والحديث عنها إض تعتبر نتيجة حتمية لوجود الحماية ، إذ اقتصر البحث في 

وجود الحماية أساسا حتى نبحث فيما بعد عن طبيعة هذه الحماية بعد  اعتبارهذا الجانب على 

 توفر نصوص قانونية تدعمها . 



 

 

 

 توصيات الدراسة :

 وهي تتعلق بمحوري الموضوع :

   -وأسماء النطاق : االجتماعيفيما يخص حقوق المؤلف على مواقع التواصل  -أوال :

التوعية وتعريف الطالب والباحثين، والجامعات، ومراكز البحث، بالحاالت والممارسات  -0

التي تعتبر سرقة علمية، وانتهاك للملكية الفكرية بشكل عام وخصوصا ما يتعلق بأسماء النطاق 

 .  االجتماعيل ومواقع التواص

اعتماد نشر المعلومات التي تعتبر حق تأليف على مواقع الكترونية توفر الحماية   -2

 لصاحبها عن طريق عدم امكانية توفير ميزات القص واللصق أو حتى التنزيل . 

إنشاء جهة خاصة تتبع وزارة تكنولوجيا المعلومات مهمتها تلقي الشكاوي الخاصة   -3

وأسماء النطاق ، وتقدم تقريرها عن وجود  االجتماعيحق المؤلف على مواقع التواصل  بانتهاك

 انتهاك من عدمه واقع على حقوق التأليف .

في تبني قانون جديد للملكية الفكرية بشكل عام وعلى وجه الخصوص حقوق  اإلسراع -4

 لرقمية . حقوق الطبع والتأليف في البيئة ا احترامالمؤلف ، ويشمل تأكيدا على 



وأسماء  االجتماعيفيما يخص حماية الملكية الفكرية الخاصة بمواقع التواصل  -ثانيا:

  -:النطاق

إعداد دراسات مقارنة حول حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية، بالبلدان العربية  -0

 واألوروبية، واستخالص نقاط القوة والضعف في مختلف القوانين.

عملية، تخول مستخدميها القدرة على التقاط السارق، من خالل التجول  استخدم برمجيات -2

 بالشبكة، حيث يتولى البرنامج تتبع حركة االتصال، ويلتقط أعمال السارق ويتأكد منها.

التنسيق بين مختلف الدول العربية من أجل وضع قوانين موحدة، فيما بينها لتعزيز  -3

 حقوق الملكية الفكرية للمصنفات في بيئة االنترنت.المكانة العلمية والثقافية لحماية  

الدولية والمنظمات  االتفاقياتالى مجموعة من  االنضمامفلسطين الى  توجهدعم فكرة  -4

 -1 الملكية الفكرية بالواقع الرقميالخاصة بالملكية الفكرية كمنظمة األيكان ، وباريس الخاصة ب

دعم فكرة الحماية اإلجرائية باستخدام إجراءات تسجيل تدعيم فكرة توفير الحماية عن طريق  -1

 . أسماء النطاق محليا ودوليا بواسطة الجهات المخولة بذلك
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