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   :الملخص

هدف هذا البحث إلى التعرف على عقد تسجیل اسم النطاق، وذلك من خالل 

عه، وكذلك من خالل التعرف على مفهوم التعرف على مفهوم اسم النطاق، وأنوا

العقد، ومفهوم عقد تسجیل اسم النطاق، إضافة إلى التعرف على طرق وآلیة تسجیل 

أسماء النطاقات العامة والوطنیة، ومن خالل التعرف على سیاسات تسجیل اسم 

النطاق، وكذلك من بعض األحكام القضائیة، وقد توصلت الباحثة على أن عقد 

لنطاق هو عقد الكتروني، وهو عقد إذعان، كما إنه عقد خدمة فهو ال تسجیل اسم ا

  .یمنح المسجل إال حق استخدام النطاق في فضاء االنترنت ولمدة زمنیة محددة
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Summary: 

The purpose of this research is to identify the domain name 
registration contract, by recognizing the concept of the domain name, 
its types, as well as by understanding the concept of contract, the 
concept of domain name registration contract, as well as identifying 
the methods and mechanisms for registering public and national 
domain names, Recognition of domain name registration policies, as 
well as some jurisprudence. The researcher concluded that the domain 
name registration contract is an electronic contract, a contract of 
consent. It is a service contract that only gives the registrar the right to 
use the domain in the Internet space for a specified period of time. 
End of research the researcher presented some recommendations 
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  :المقدمة

ًتعتبر أسماء النطاقات جزء من العالم االفتراضي في فضاء االنترنت الرحب، 

دة أرقام وحروف فمن خالل كتابة عحتى إنها تعد بوابة الدخول إلى ذلك العالم، 

 ُلمن یریدفتفتح یدخل المرء إلى العالم االفتراضي الرحب، ، ورموز في المستعرض

  .أو غیر ذلك كثیرالترفیه،  العلم والمعرفة، أو من ةغیر محدودعوالم 

هذه الحروف والرموز واألرقام هي بوابة الدخول إلى المواقع االلكترونیة في 

 Domainُرموز واألرقام، تدعى باللغة اإلنجلیزیة وهذه الحروف والعالم االنترنت، 

name وقد ترجمها العرب إلى العنوان االلكتروني، وهناك من أطلق علیه لقب ،

 أطلق علیهوهناك من وهناك من أطلق علیه مصطلح العنوان االلكتروني، الدومین، 

الذي  في هذا البحث ألنه االسم المصطلحاسم النطاق، وسوف تعتمد الباحثة هذا 

 الوطني ه مركز تكنولوجیا المعلومات، واالسم الذي اعتمد)١(األیكاناعتمدته منظمة 

مصطلح الذي تستخدمه شبكة الجامعات المصریة البنیة وهو ذات ال، )٢(األردني

 التحتیة الالزمة لحجز وتسجیل وتشغیل وتجدید أسماء النطاقات تحت النطاق

 eg(ل قطاع تسجیل أسماء النطاقات  وذلك من خال١٩٩١منذ عام .) eg(المصري 

registry sector (.تتبع المجلس األعلى للجامعات  التيالجامعات المصریة وشبكة 

 رغم أن مشروع قانون التعامالت .بوزارة التعلیم العالي والدولة للبحث العلمي

  .االلكترونیة المصري أطلق علیه اسم الدومین

  :المشكلةمشكلة البحث وعناصر 

 موضوع العقد المبرم بین مسجل اسم النطاق والمنظمة المكلفة بذلك قید للم یز  

أن ما یحكمه حتى اآلن هي قواعد التسجیل، حیث وخالف فقهي حتى اآلن، خاصة 

وهنا یثور السؤال حول لم یتطرق أي تشریع قانوني إلى نوع أو طبیعة هذا العقد، 

وهل هو عقد ملكیة أم  ى؟هل هو عقد مسمى أو عقد غیر مسمطبیعة هذا العقد، 
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عقد إیجار؟ وما هي نوع الحقوق وااللتزامات التي یرتبها هذا العقد على كل من طرفي 

  :تتكون المشكلة البحثیة في سؤال محوري رئیس یقول من هنا العقد؟

العقد الذي یتم من خالله تسجیل اسم النطاق من خالل منظمة نوع وطبیعة ماهو 

أسماء النطاقات الوطنیة في كل من  عن تسجیل لةوؤاألیكان، والمؤسسات المس

  األردن، ومصر؟

  :وینبثق من السؤال الرئیس لمشكلة البحث األسئلة الفرعیة التالیة

  وما هو مفهوم عقد تسجیل اسم النطاق؟ما هو مفهوم اسم النطاق؟ -١

 ما هي أهداف تسجیل أسم النطاق؟ -٢

 هو طبیعة العقد المبرم  وماكیف یتم تسجیل اسم النطاق في منظمة األیكان -٣

 ؟بین مسجل اسم النطاق والمؤسسات المخولة بتسجیل أسماء النطاقات

 ي، وما هكیف یتم تسجیل اسم النطاق الوطني في كل من األردن، ومصر -٤

  ؟طبیعة العقد المبرم بین مسجل اسم النطاق والمنظمة المعتمدة للتسجیل

  :أهمیة وأهداف البحث

ًن أهمیة الفضاء االلكتروني الذي أصبح ملیئا تنبثق أهمیة هذا البحث م  

ُ فرید ال یمكن أن یماثل بتركیب كل موقع عنوانبالمواقع االلكترونیة، حیث یتمیز  ُ

ًعنوانا كامال غیره على اإلطالق،  من هنا تأتي أهمیة هذا البحث في التعرف على ً

لتزامات التي یرتبها وبالتالي معرفة الحقوق واالالطبیعة القانونیة لعقد تسجیل النقد، 

في التعرف على النقاط هذا العقد على أطرافه، فیما تتلخص أهداف هذا البحث 

  :التالیة

 .التعرف على مفهوم اسم النطاق، وعلى مفهوم عقد تسجیل اسم النطاق -١

 .أهداف تسجیل أسم النطاق التعرف على  -٢
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 .تسجیل اسم النطاق في منظمة األیكانالتعرف عل كیفیة  -٣

 طبیعة العقد المبرم بین مسجل اسم النطاق والمؤسسات المخولة  علىالتعرف  -٤

 .بتسجیل أسماء النطاقات

تسجیل اسم النطاق الوطني في كل من األردن، ومصر، التعرف على كیفیة  -٥

 في  طبیعة العقد المبرم بین مسجل اسم النطاق والمنظمة المعتمدة للتسجیلوعلى

  .كل من هذه الدول

  :منهج البحث

 هذا النوع من البحوث اللجوء إلى المنهج الوصفي، والمنهج الوصفي یتطلب

  .إضافة إلى المنهج التاریخيالتحلیلي، والمنهج القانوني المقارن، 

  :مصطلحات البحث

ًنظرا لوجود العدید من األلفاظ التي تدل على شيء واحد لذلك سوف تعتمد 

  :الباحثة المصطلحات التالیة للغایة البحثیة

  :طاقاسم الن

نص التذكر التقني ألي عنوان على شبكة المعلومات :" َّعرفه البعض بأنه

 .)٣("ُالدولیة، أي عنوان الكتروني یحدد موقع الشخص على الشبكة العالمیة للمعلومات

مجموعة من الحروف واألرقام والرموز التي تدل على االسم الذي : وتعرفه الباحثة بأنه

  .وقع االلكترونيیجب استخدامه للدخول إلى الم

  :الموقع االلكتروني

هو فكرة جدیدة ارتبط ظهورها بظهور االنترنت، وزیادة التبادل التجاري عبر 

  .)٤(تكنولوجیاهذه الشبكة، وباالستفادة من تقنیات الكمبیوتر وما تحویه من 

  :االنترنت
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والتي ) International Network( هي اختصار لمصطلح Internetكلمة 

كة الدولیة التي یتم فیها ربط مجموعة شبكات مع بعضها البعض في العدید تعني الشب

عن طریق الهاتف، واألقمار الصناعیة، ویكون لها القدرة على تبادل من الدول 

) servers(ُالمعلومات بینها من خالل أجهزة كمبیوتر مركزیة تسمى أجهزة الخادم 

  .)٥("لتحكم بالشبكة بصورة عامةالتي تستطیع تخزین المعلومات األساسیة فیها وا

  :الدراسات السابقة

أمكن للباحثة التعرف على بعض الدراسات واألبحاث التي تعرضت لذات 

  : الموضوع أو ما یتعلق به، ومنها

رسالة التنظیم القانوني ألسماء النطاق، دراسة وسام عامر شاكر سوداح،  - 

ات العلیا، جامعة النجاح ، كلیة الدراسماجستیر غیر منشورة في القانون الخاص

  .٢٠١٦الوطنیة، نابلس، 

فقد تناولت هذه الدراسة موضوع التنظیم القانوني ألسماء النطاق، حیث لم تعد 

مجرد تنظیم تقني یقوم بتحدید المواقع، ویمیزها عن غیرها، بل أصبحت هذه األسماء 

اتها أو خدماتها تقوم بوظیفة حقوق الملكیة الفكریة في تحدید المشروعات وتمیز منتج

، كما إن الطبیعة المزدوجة لهذه األسماء أدت إلى حدوث انقسام على الشبكة العنكبوتیة

، في موقف سلطات تسجیل أسماء النطاق، وفي آراء الفقه، وأحكام القضاء المقارن

ُحول الطبیعة القانونیة لهذه األسماء، وما هو أفضل نظام قانوني یمكن أن یخضع له، 

؟ وهل هي خارج عن إطار الملكیة الفكریة؟ أم هي جزء  أفضل حمایة قانونیةویوفر لها

  ؟من حقوق الملكیة الفكریة القائمة، أم أنها حق مستقل ذو طبیعة خاصة

ورغم أن موضوع هذه الدراسة یتطرق بشكل مباشر إلى الطبیعة القانونیة السم 

اسم النطاق، إال أنها النطاق، فیما الباحثة محور بحثها نوع وطبیعة عقد تسجیل 
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ستستفید من هذه الدراسة في التعرف على كیفیة تسجیل اسم النطاق، وآلیات 

  .التسجیل، وفوائد التسجیل

نظرات قانونیة بحث الدكتور فایز محمد النصیر، والدكتور بشار طالل المومني،  - 

بحث منشور في مجلة الشریعة والقانون، السنة في عقد تسجیل أسماء النطاق، 

  .٢٠١٤یولیو ، ٥٩، العدد ٢٨

العالمات البحث من مقولة أن أهمیة أسماء النطاقات، تجاوزت هذا انطلق 

ًالفارقة األخرى، نظرا للطابع الدولي لها، حیث إن عقد تسجیل النطاق هو عقد 

أولها مدى فعالیة وصحة البنود التقلیدیة : الكتروني، ینتج عنه عدة تساؤالت قانونیة

ذا العقد، وخاصة عندما یتعلق األمر بحمایة المستهلك، وثانیها متعلق التي یحتویها ه

 في القانون الدولي الخاص، وفي ظل بالبعد الدولي للعقد الذي یلزم الباحثان بالبحث

الغیاب التشریعي لهذا الموضوع، فإن معالجة الباحثان استندت إلى النظریة العامة 

ًللعقود، والتي تشكل شرطا أساسیا لدر ً اسة هذا العقد، وقد أوصى الباحثان في نهایة ُ

ُبضرورة التدخل التشریعي بنصوص قانونیة خاصة تحقق التوازن العقدي بین بحثهما 

   .طرفي العقد

رسالة النظام القانوني ألسماء نطاقات االنترنت، دراسة إبراهیم محمد عبیدات،  - 

قسم الملكیة الفكریة، ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة، 

  .٢٠٠٧جامعة آل البیت، 

ًانطلقت هذه الدراسة من المقولة التي تعتبر أسماء النطاقات مجاال خصبا  ً

ُلما تمثله من أهمیة بالغة على شبكة االنترنت، على اعتبار أنها لتنازع الحقوق، 

 وقد زادت . فیهاالبوابة الرئیسة للدخول إلى هذه الشبكة، ولما تمیزه من مواقع الكترونیة

 إلى االستخدام الربحي، ةهذه األهمیة مع تطور االنترنت من االستعماالت العسكری

ًمما أظهر تزاحما شدیدا على شبكة االنترنت من أجل تسجیل اسم النطاق للترویج  ً
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، فنشأت بیئة اقتصادیة واستثماریة متشابكة ظهرت من للسلع والخدمات والمنتجات

ة الفكریة منها الرتباطها الوثیق على مختلف الحقوق وبخاصخاللها االعتداءات 

ًباألنترنت، مما أبرز واقعا افتراضیا  غیر متناهي من التعامالت، وكذلك عالقات ً

، انعكست على أرض الواقع فكان ال بد من وضع محددات قانونیة تنظم هذه العالقات

 حول إمكانیة اعتبار أسماء ة هذه الدراسة التي تتمثل بالتساؤلیوعلى ذلك برزت إشكال

ًالنطاقات حقا مستقال من حقوق الملكیة الفكریة، وتنظیمها بتشریعات خاصة على  ً

غرار باقي الحقوق الفكریة، من أجل تحقیق السیاسة التشریعیة لبیئة حدیثة تتأرجح 

  .ُفیها الحقوق، ویفرض فیها المعتدون أنفسهم دون أن یحدهم قید أو یحاسبهم تشریع

حظ من متابعة الدراسة السابقة ودراسة سوداح أن هاتان الدراستان اتجهتا ُیال

نحو دراسة الطبیعة القانونیة السم النطاق، بینما تهدف الباحثة إلى دراسة عقد تسجیل 

الدكتور فایز محمد النصیر، والدكتور اسم النطاق بحد ذاته وهذا ما ذهب إلیه بحث 

على مدى علم الباحثة الذي قام ببحث حول عقد بشار طالل المومني، ولعله الوحید 

تسجیل اسم النطاق بحد ذاته، مما حدا بالباحثة للخوض في غمار هذا الموضوع رغم 

  .قلة المراجع والدراسات السابقة التي تحدثت عن هذا الموضوع بالذات

  :خطة البحث

النطاق للبحث من خالل دراسة مفهوم اسم  تنطلق الباحثة في معالجتها   

لتطرق إلى آلیة تسجیا أسماء النطاقات، ، في حین یكرس المبحث الثاني ) أولمبحث(

  :وذلك حسب الخطة التالیة

  . مفهوم اسم النطاق، ومفهوم عقد تسجیل اسم النطاق:المبحث األول

  .مفهوم اسم النطاق: المطلب األول

  .د، وأهداف تسجیل هذا العقمفهوم عقد تسجیل اسم النطاق: المطلب الثاني
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  . والوطنیةالعامةطرق وآلیة تسجیل أسماء النطاقات  :المبحث الثاني

  .أنواع أسماء النطاقات: المطلب األول

  العامةآلیة تسجیل أسماء النطاقات : الثانيالمطلب 

  آلیة تسجیل أسماء النطاقات الوطنیة في األردن ومصر: الثالثالمطلب 

  . وتتضمن نتائج وتوصیات البحث:الخاتمة

  . ومراجع البحثمصادر
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  المبحث األول

  مفهوم اسم النطاق، ومفهوم عقد تسجیل اسم النطاق

أتاحت شبكة األنترنت للعدید من الشركات،  في العالم المعاصر الذي نعیش

ورجال األعمال، فرصة النفاذ إلى أسواق كثیرة حول العالم بإنشاء مواقع الكترونیة 

تعرض  المواقع ومن خالل هذه، Websitesُیطلق علیها على شبكة االنترنت 

 أجل تسویقها، والتجارة بها بطرق  مناً، وأحیانا خدماتهاوسلعها،  منتجاتهالشركات

 الكترونیة، كما تعرض العدید من الجامعات، والمؤسسات العلمیة أنشطتها العلمیة

فیه ً ونتاجها العلمي، فیما تعرض بعض المواقع الترفیهیة أنواعا من الترومؤتمراتها

وأنشطتها ال بد من معرفة وسیلة الدخول إلى والتسلیة، ومن أجل معرفة هذه المواقع 

وللوصول إلى هذه المواقع على المستخدم كتابة هذه المواقع على الشبكة الدولیة، 

على نافذة المستعرض لیستطیع الولوج إلى ما یهدف بعض األحرف والرموز واألرقام 

وقد ، Domain Namesُذه الكتابات تدعى اسم النطاق إلیه من مواقع الكترونیة، ه

أصبح لهذه األسماء أهمیة كبیرة لدى مستخدمي االنترنت، ورجال األعمال، والشركات 

جذب أكبر عدد من الزوار التي ترغب في إیجاد مواقع لها تحمل أسماء جذابة بقصد 

والتي تعتمد على آلیة ًلزیارة موقعها االلكتروني، وطبقا لسیاسة تسجیل أسماء النطاق 

ً لمن یتقدم أوال، قام بعض األفراد من ذوي النفوس الطماعة والضعیفة التسجیل

العدید من أسماء النطاقات التي تحمل أسماء مشهورة أو عالمات تجاریة بتسجیل 

العالمات أو األسماء أو بیعهم اسم النطاق الذي  مشهورة بهدف ابتزاز أصحاب هذه 

زیادة عدد الشكاوى إلى مما أدى عة، ف إلى هؤالء بأسعار مرتتم تسجیله باسمهم

 إلى انتقال  هذا األمر أدىوبالتالي فقد، المتعلقة بأسماء النطاق والنزاع على ملكیتها

 إلى LANAسلطة تسجیل أسماء النطاقات من هیئة االنترنت لألرقام المخصصة 

وللتعرف أكثر على ، )٦( ICANNسماء واألرقام المخصصة شركة االنترنت لأل

موضوع هذا المبحث سیتم تقسیمه إلى مطلبین بحیث یتحدث المطلب األول، عن 

  .مفهوم اسم النطاق، فیما یتحدث المطلب الثاني عن مفهوم عقد تسجیل اسم النطاق
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  المطلب األول

  مفهوم اسم النطاق

لك ، وذ)٧(أول من أطلق اسم النطاق من المشرعین العرب، هو المشرع البحریني

، والمعدل ٢٠٠٢لسنة ) ٢٨(من قانون المعامالت االلكترونیة رقم ) ٢١(في المادة 

، واسم النطاق هو تعریب للمصطلح اإلنجلیزي ٢٠٠٦لسنة ) ١٣(بالقانون رقم 

Domain Name ، وكعادتهم لم یتفقوا على ترجمة واحدة المشرعین العربولكن 

دومین، أو اسم المجال، أو اسم لهذا المصطلح فأطلق البعض على هذا المصطلح ال

قبل الخوض في هذا الموضوع من الناحیة القانونیة ال بد و )٨(المنطقةالموقع، أو اسم 

تكوین اسم النطاق، حیث یخضع اسم النطاق في تكوینه من إطاللة تقنیة بسیطة على 

، وهذا النظام Domain Name System، وهي اختصار ل DNSُإلى نظام یدعى 

 تخزین المعلومات في قاعدة بیانات موزعة على شبكة االنترنت حیث یعتمد على

 وهو عبارة عن IPُیكون لكل جهاز كمبیوتر متصل بالشبكة عنوان مستقل یدعى ال 

ًسلسلة من األرقام، ونظرا لصعوبة تذكر هذه األرقام فقد تم استبدالها بحروف، هي 

 الموقع المطلوب یقوم نظام التي یتشكل منها اسم النطاق، لذلك عند الدخول إلى

 المقابل، ومن ثم یتم IPأسماء المواقع بترجمة االسم إلى عنوان بروتوكول االنترنت 

  :االتصال بالموقع االلكتروني المطلوب زیارته، ویوضح الشكل التالي هذه العملیة

  

 DNSصورة توضح طریقة عمل ال 
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ورة یتبادل من خاللها ُویعتبر اسم النطاق أو الموقع االلكتروني خدمة متط

ُالمتعاملون عبر شبكة االنترنت ما یقدمه الموقع من وسائط متعددة، حیث یتم فیه 

عرض لبعض الخدمات أو األفكار أو المنتجات، وتعتبر العناوین الموصلة إلى هذا 

  . )٩(الموقع اإلطار العام الممیز للموقع االلكتروني

َّرونیة المصري أسم الدومین، وعرفه  أطلق مشروع قانون التعامالت االلكتوقد

وین متفردة للمتعاملین على شبكة المعلومات بما اعن:" في المادة الثانیة منه على أنها

ًیورد تعریفا ولكن المشرع األردني لم  ، )١٠("یسمح بتحدید المتعامل وتمییزه عن غیره

روني وخدمات الشبكة قانون التوقیع االلكتَّ، فیما عرفه المشرع السوري في السم الناق

مجموعة من الرموز األبجدیة :"  في المادة األولى منه، على أنه٢٠٠٩لعام ) ٤(رقم 

والرقمیة ذات داللة قابلة للتذكر، وتقابل عنوان موقع على االنترنت، ویتألف هذا االسم 

من مجموعة من الحقول التراتبیة التي یفصل بین كل اثنین متتالین منها رمز خاص 

َّ أما المشرع الكویتي فقد عرف اسم النطاق في قانون اإلعالم االلكتروني ."نقطةهو ال

 : هوعلى أن اسم النطاق، في المادة األولى منه ٢٠١٦لسنة ) ٨(الكویتي رقم 

أو أي شبكة ) االنترنت(المسجل على شبكة المعلومات الدولیة) الدومین(النطاق"

  ."ستدالل على المواقع االلكترونیةاتصاالت أخرى من خالله یتم الدخول أو اال

 تعریف موحد السم النطاق، فذهب البعض إلى تعریفه اختلف فيأما الفقه، 

ًطبیعته الفنیة، فیما ذهب اتجاه آخر إلى تعریفه بناء على تكوینه في شبكة ًبناء على 

َّفمن عرف فیما استند فقه آخر على الوظیفة التي یقوم بها اسم النطاق، االنترنت، 

رموز معینة بواسطتها :"  الفنیة قال بأن اسم النطاق هوًاسم النطاق بناء على طبیعته

یستطیع مستخدم شبكة االنترنت الدخول إلى الموقع الخاص الذي یرید الحصول منه 

 اسم َّ أما من عرف.)١١("على المعلومات التي یتم البحث عنها عبر شبكة االنترنت

تروني، فقد أشار إلى أن الموقع االلكتروني یتكون من االلكً بناء على تكوینه النطاق

 World Wide: وهو Http:// wwwالجزء األول ثابت ویمثله المقطع : جزئین
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Web أما الجزء الثاني فهو الجزء الجذري أو األصلي والذي یعني شبكة االنترنت ،

علیه اسم  وعالمتها التجاریة، ویطلق قوهو الذي یمیز المشروعات عن بعضها ویتواف

ُالفرع األول یمثل : ، وهو الجزء المتغیر وینقسم إلى فرعینDomain Nameالنطاق 

ُاسم النطاق من الدرجة األولى ویمثله المقطع
)١٢( )Com, Org, Net وربما انتهت ،

. )١٣(بعض العناوین بحرفین من حروف الدول والمسماة بعناوین المواقع االلكترونیة

ُلنطاق من الدرجة الثانیة ویمثل الحروف األولى من اسم الفرع الثاني وهو اسم ا

ًالمشروع أو المنظمة أو المؤسسة أو حروف كل االسم والذي یجب أن یكون منفردا 

  اسم النطاقَّأما من عرف ،)١٤("وال یجوز تسجیل عنوان موقع آخر یكون مطابق له

د وفرید، والتي بمجرد قیام تلك العناوین المعرفة بموقع محد:" ًبناء على وظیفته فقد قال

المستخدم للشبكة االلكترونیة بكتابة عنوان الموقع بالمكان المخصص بالبرنامج 

المستعرض، فإنها توصل إلى الموقع المعنون بها عبر شبكة االنترنت، ویقوم عنوان 

الموقع بتمییز الموقع االلكتروني عن غیره من المواقع على شبكة االنترنت، فال 

ً، وهناك من عرفه بناء )١٥("ستعمل الشبكة الوصول ألي موقع إال من خاللهیستطیع م ّ

مجموعة من الحروف : اسم النطاق هو:" على الناحیة الفنیة وتكوینه ووظیفته، فقال

واألرقام التي توضع بشكل معین مقسمة إلى جزئین ثابت ومتحرك یدالن على اسم 

ُلذي یمارسه وموقعه الجغرافي على الشخص أو المشروع واختصاره وطبیعة النشاط ا

  . )١٦("شبكة االنترنت

فلم تجد الباحثة في أحكام المحاكم األردنیة أي حكم عن اسم القضاء في أما 

على الرغم من أن قانون :" محكمة استئناف باریس في حكم لها قررتفیما النطاق، 

لحق في اسم النطاق من ُالملكیة الفرنسي الذي ینظم أحكام العالمات الفارقة ال یعتبر ا

الحقوق التي تشكل سابقة تمنع تسجیل عالمة تجاري الحقة، إال إذا تم اعتباره كاسم 

تجاري لمشروع افتراضي على االنترنت، أو إذا تم تشبیهه بعنوان جریدة، حیث ینشأ 

ُعن ذلك حق من حقوق المؤلف، وهي تشكل سابقة تمنع تسجیل العالمة 
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ًن هذا الحكم أن القضاء الفرنس اعتبر اسم النطاق حقا من ُ یفهم م،)١٧("التجاریة

 أكثر من مجرد :"فیما اعتبر القضاء األمیركي اسم النطاقحقوق الملكیة الفكریة، 

ًعنوان عبر االنترنت، فهو أیضا یبین هویة موقع االنترنت لمن یسعى للوصول إلیه، 

ُتماما مثل اسم الشخص الذي یشیر إلى فرد معین، أو بش كل أكثر دقة إلى مدة صحة ً

  .)١٨("ُعالمة تجاریة لشركة، فاسم الشركة یشیر إلى هویة شركة معینة

ِّوبناء على كل ما سبق تعرف الباحثة اسم النطاق بأنه ُ مجموعة من الرموز : ً

واألحرف واألرقام مرتبة بطریقة جاذبة وممیزة لتدل على موقع الكتروني فرید في شبكة 

 اسم يًطاق هذا من المفروض أن یكون فریدا، وال یتطابق مع أاالنترنت، واسم الن

  .آخر لیقوم بوظیفته دون أي تضلیل للجمهور

  المطلب الثاني

    مفهوم عقد تسجیل اسم النطاق

 من النواحي ًمتنوعاًجدیدا ًنشاطا للمواقع االلكترونیة،  االزدیاد الكبیر شكل

  االلكترونیة المواقعفیهیة، حیث أصبحتماعیة، والعلمیة وحتى التراالقتصادیة، واالجت

ًتشكل عالما افتراضیا قائما بذاته یتم من خالله عقد الصفقات، و  الندوات العلمیة، عقدً

ولكن الوسیلة الوحیدة ، والعدید من وسائل الترفیه بشتى أنواعها،  الدولیةوالمؤتمرات

اسم النطاق للدخول إلى هذه المواقع هو اسم النطاق، الذي یفرض على صاحب 

ً، ونظرا لما ینطوي علیه هذا العمل من جهد فكري واقتصادي؛ فإن تسجیل تسجیله

  .اسم النطاق یتطلب وضع استراتیجیة تقنیة، ومالیة، وقانونیة

اق على عنصرین أساسیین أولهما العنصر ط یقوم تسجیل أسماء النوفي الواقع

العنصر اإلداري حیث یتم التسجیل الفني، حیث یتم التعاقد عبر االنترنت، والثاني هو 

ه، وذلك  ولالستفادة من میزات اسم النطاق ال بد من تسجیل.من خالل هیئات خاصة

ًبإبرام عقد التسجیل، والذي هو من أكثر العقود شیوعا في الزمن المعاصر
ویبرم  ، )١٩(
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العقد في األساس بین مقدم طلب التسجیل ووحدة التسجیل، وهي إحدى المنظمات 

، فوحدات التسجیل یتم منعها عادة من إبرام  منحها إمكانیة إبرام هذا العقدتي تمال

، حیث تقوم )٢٠(دون المرور من خالل وسیط معتمد من قبل هذه الوحداتالعقد 

 للوسیط وحدات التسجیل بوضع المبادئ الرئیسیة التي تحكم العقد، والتي ال یجوز 

 بد من اإلشارة في هذا الموضوع إلى ، والالخروج عنها تحت أي ظرف من الظروف

أن الوسیط المعتمد من قبل وحدة التسجیل الوطنیة الفرنسیة على سبیل المثال ال یملك 

أي سلطة في قبول أو رفض طلب التسجیل، وذلك على عكس الوسیط المعتمد من 

  .)٢١(قبل منظمة األیكان والذي یملك سلطة كبیرة في قبول أو رفض طلب التسجیل

:" على أنه) ٨٧( العقد في المادة  في القانون المدني  المشرع األردنيَّ عرفوقد

ُتعاقدین بقبول اآلخر وتوافقهما على وجه یثبت لمارتباط اإلیجاب الصادر من أحد ا

 ، وقد)٢٢("أثره في المعقود علیه ویترتب علیه التزام كل منهما بما وجب علیه لآلخر

یتم العقد بمجرد أن یتبادل :" دني المصري على أنهمن القانون الم) ٨٩(نصت المادة 

طرفان التعبیر عن ارادتین متطابقتین، مع مراعاة ما یقرره القانون فوق ذلك من 

  . )٢٣("أوضاع معینة النعقاد العقد

توافق إرادتین أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله أو :"  السنهوري بانهَّوعرفه

توافق إرادتین على إحداث : " بعض الفقه العقد بأنهّرف عكما ، )٢٤("تعدیله أو إنهائه

توافق إرادتین على إحداث أثر قانوني :"  بأنهالبعض اآلخرَّعرفه و، )٢٥("أثر قانوني

  .)٢٦("مشروع

اتفاق على إنشاء التزام أو نقله أو تعدیله أو إنهائه، " :هوفالعقد في القانون 

ًسواء كان االلتزام یعتبر نافذا بقوة القانون ات، وأثر العقد في القانون، هو إنشاء التزام ُ ً
ُحیث ینشئ التزاما بنقل الملكیة، ویعتبر هذا االلتزام بمجرد انعقاد العقد كما في البیع،  ًُ

ًنافذا بقوة القانون بمجرد انعقاد العقد إذا كان المبیع منقوال أم كان یجب لنفاذه عمل  ً

  .)٢٧("من المدین كدفع الثمن



 العدد السابع واألربعون                                                                  مجلة بحوث الشرق األوسط

 - ٤٥٨ -  

یل اسم النطاق، فإن البدایة تتطلب من طالب التسجیل ج إلى عقد تسوبالعودة

ًأوال، كما یتوجب علیه عدم االعتداء على حقوق الغیر عند اختیار اختیار اسم النطاق 

، حیث ال یجوز أسماء النطاقات، وذلك من خالل اختیار رموز لم یسبق تسجیلها

ت مسجلة أم غیر مسجلة حتى ال ًاقتباس اسم النطاق من أي عالمة فارقة سواء أكان

  .)٢٨(الجمهوریؤدي ذلك إلى تضلیل 

التي هي مرحلة التسجیل، والذي  ینتقل طالب التسجیل إلى الخطوة الثانیة ثم 

وترى الباحثة ، )٢٩(العقدًلتان تماما عن إبرام صیرى بعض الفقه أن هاتان المرحلتین منف

طاق تعني رغبة الشخص في إبرام عقد إن الخطوة األولى المتمثلة في انتقاء اسم الن

 الجهة المعتمدة لتسجیل أسماء ، ویتبع انتقاء اسم النطاق مرحلة التفاوض معالتسجیل

، خاصة وأن اسم النطاق النطاقات للبحث عن إمكانیة تسجیل اسم النطاق المختار

نها یخضع لعدة اعتبارات منها الناحیة التسویقیة البحتة، ومنها اعتبارات فنیة، وم

في مركز تكنولوجیا فقد حددت سیاسة تسجیل أسماء النطاقات اعتبارات قانونیة، 

، )٣٠(األسماء الممنوع استخدامها وتسجیلها كأسماء نطاقات المعلومات الوطني األردني 

كما حظر مسجل اسم النطاقات في مصر استخدام أسماء األنبیاء والرسل والرموز 

ال یجوز : الشخصیات االعتباریة، كما أقرت على أنهالدینیة أو الدول أو المدن أو 

ال یجوز استخدام  كما .استخدام الموقع فیما یمس القیم واألخالق العامة المتعارف علیها

  .الموقع فیما یسئ إلى األدیان السماویة أو الدول أو المدن أو األشخاص االعتباریة

یل في األردن ومصر ًأما من الناحیة الفنیة فقد قررت كال من جهات التسج

 بوجود وال یسمح) ٩- ٠ ((A-Z)على أن اسم النطاق یجب أن یبدأ بحرف أو عدد 

یسمح بتسجیل اسم النطاق بحد  كما إنه .مسافة بین أحرف االسم المطلوب تسجیله

الحد ت جهات التسجیل في األردن ، فیما حدد حرف٢٢أدنى حرفین وبحد أقصى 

ُ، وترى الباحثة أنه ال یمكن التدخل في َ أو رقماًافحر) ٦٣( السم النطاق ب األقصى

  . الموضوع ألنه متعلق بناحیة فنیةهذا
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  المبحث الثاني

   والوطنیةالعامةطرق وآلیة تسجیل أسماء النطاقات 

مطالب بحیث یتحدث سیتم معالجة موضوع هذا المبحث من خالل ثالثة 

تسجیل لمطلب الثاني عن المطلب األول عن أنواع أسماء النطاقات، فیما یتحدث ا

أسماء النطاقات العامة، أما المطلب الثالث فسوف یتحدث عن تسجیل أسماء 

  .النطاقات الوطنیة

  المطلب األول 

  أنواع أسماء النطاقات

ًاقات وفقا لما سبق ذكره في الوصول إلى المواقع االلكترونیة طتفید أسماء الن

ُ تقسم إلى عناوین مواقع رئیسیة تشیر المختصرة، والتيالمطلوبة من خالل العناوین 

ُتشیر إلى أسماء األشخاص أو إلى النشاط أو النطاق الجغرافي وأسماء نطاقات فرعیة 

  . أو األنشطة، أو اختصارات لهذه األسماء من الحروف واألرقامالمشاریع،

یقع  وتنظیمها TLDُ ومسألة تحدید عناوین المواقع الرئیسیة العلیا أو ما یطلق علیها 

على عاتق منظمات ولیة متخصص تعطي تراخیص لمسجلین آخرین في جمیع أنحاء 

عناوین المواقع العلیا إلى قسمین، القسم األول عناوین المواقع العلیا العامة العالم وتقسم 

gTLDوعناوین المواقع الخاصة بالدول ، ccTLDوفي ذلك شيء من التفصیل :  

 Generic Top Level Domain: لیا العامةأسماء النطاقات الععناوین : ًأوال

Names  

ٕوتشیر هذه األسماء إلى أنشطة دولیة عامة ال تختص بها دولة معینة، وانما    ُ

یتكون هذا النوع من النطاقات ، ُتشیر إلى طبیعة النشاط في جمیع دول العالم
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، وهذه الحروف تكون مرتبطة إلى حد )٣١(على األغلب من ثالثة حروف أو أكثر

نطاقات عامة مقیدة، : یر بنشاط المؤسسة أو طبیعتها وتقسم إلى نوعینكب

  :ونطاقات عامة غیر مقیدة

وهي أنواع متخصصة من  :Sponsored TLDsالنطاقات العامة المقیدة  )١

النطاقات العامة، لها قواعد وشروط خاصة، وهذه الشروط هي أشبه بمیثاق یتعلق 

إنشاء الموقع من أجله وطریقة عمله، بالنطاق حیث یتم معرفة الهدف الذي تم 

ُویوجد له منسق یمثل المجتمع الخاص الضیق المتأثر بهذا النوع من النطاقات، 

حیث یقوم المنسق باإلشراف على رسم السیاسة داخل النطاق، وتحمل مسؤولیاته 

 :)٣٢(فیما یتعلق بهذا النطاق الخاص، ولعل من أهم هذه النطاقات المقیدة

یتم تخصیص هذا النطاق عادة للمؤسسات التعلیمیة : eduالنطاق  -

، ومثالها موقع جامعة Educausكالمعاهد والجامعات ویدار بواسطة 

  /edu.bu.www://http بوستن 

ویخصص هذا النطاق عادة للمواقع الحكومیة، ومثاله موقع : govالنطاق  -

  /gov.usa.www://httpsمیركیة حكومة الوالیات المتحدة األ

ویتم تخصیص هذا النوع من النطاقات لتسجیل المنظمات : intالنطاق  -

ًالدولیة، بناء على اتفاقیات دولیة بین الحكومات، ومثاله موقع منظمة 

  /int.how.www://httpالصحة العالمیة 

 وهذا النوع من النطاقات مخصص للجیوش والمواقع : milالنطاق  -

  /mil.navy.www://httpالعسكریة، ومثاله موقع القوات البحریة األمیركیة 

وهو مخصص لمستهلكي الخدمات ومزودیها ومنتجات : mobi النطاق  -

   /mobi.dotmobi://https موقعالهاتف المحمول، ومثالها 

وهو مخصص لشركات النقل الجوي، وصناعة الطیران، :  areo النطاق - 

   /aero.glass://httpsومثاله موقع المالحة الجویة 

http://www.bu.edu/
http://www.who.int/
http://www.navy.mil/
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  :لتعاونیة، ومثالها موقع وهو مخصص للجمعیات الخیریة، وا:coop النطاق  - 

coop.ica://http/   

وهذا النطاق مخصص لشركات السیاحة والسفر : travelالنطاق  - 

   ./travel.travel.www://httpومؤسساتهما، ومثالها 

دول المحید الهادي األسیویة، وهذا النطاق مخصص ل: asiaالنطاق   - 

   asia/world/news/com.bbc.www://http ومثالها

هذا النوع یعمل : Un-sponsord TLDsالنطاقات العامة غیر المقیدة  )٢

ضمن سیاسات رسمها مجتمع االنترنت العالمي بشكل مباشر، عن طریق 

ICANNمؤسسة 
 : وهناك العدید من هذه النطاقات ومنها، )٣٣(

  وهذا النطاق مفتوح للجمیع ومثاله: orgالنطاق  -

 org.breastcancer.www://http/  

وهذا النطاق مفتوح ألي مشروع ومثاله موقع مشاهدة األفالم : netالنطاق  -

  /net.mbc.shahid://httpsوالمسلسالت شاهد 

وهو مخصص للمشروعات التجاریة، ومثاله الموقع الشهیر : comالنطاق  -

  com.yahoo.maktoob://httpsیاهو 

 وهو مفتوح للجمیع، ومثاله موقع بدیل المغربي: infoالنطاق  -

 info.badil://http/  

 ًوهو مخصص لألعمال التجاریة أیضا، ومثاله : bizالنطاق  -

 biz.gamesindustry.www://http/   

  ومثاله  وهو مخصص لألفراد واألشخاص: nameالنطاق  -

name.lostmy.www://https/  

وهذا النطاق مخصص للمحترفین المجازین، والمعتمدین مثل : proالنطاق  - 

 ./pro.site://httpsالمحامین، األطباء، والمحاسبین ومثاله 

http://ica.coop/
http://www.travel.travel/
http://www.bbc.com/news/world/asia
http://www.breastcancer.org/
http://badil.info/
http://www.gamesindustry.biz/
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نوع من یتكون هذا ال: Country- code TLDsالنطاقات العالیة الوطنیة : ًثانیا

، ca: ، كنداjo: النطاقات من حرفین من حروف اللغة اإلنكلیزیة مثل األردن

، الوالیات المتحدة eg: ، مصرps: ، فلسطینae: اإلمارات العربیة المتحدة

، ومن الجدیر بالذكر أن مؤسسة ال sy: ، سوریةiq: العراق، us: األمیركیة

ICANNإلى قائمة االیزو ً، اعتمدت النطاقات الوطنیة للدول استنادا )ISO 

ً، ولیس استنادا للرمز الرسمي المعتمد من قبل الدول، وذلك )٣٤( )3166-1

لتجنب المشاكل والضغوط السیاسیة من قبل الدول الكبرى، حیث یتم تحدد 

ًالكیانات ضمن قائمة االیزو بناء على الرموز المقدمة من قبل المنظمة الدولیة 

  .)٣٥(ة للمعاییر الوطنیةللمعاییر، والمؤسسة الدولی
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  :ویلخص الجدول أدناه ما توصلت إلیه الباحثة في هذا المطلب

  مثال  اإلدارة  الوظیفة  االمتداد

edu مؤسسات تعلیمیة  Educause edu.bu.www://http/  

gov  مواقع حكومیة  General services 
Administration 

gov.usa.www://https/  

int  منظمات دولیة  IANA Int Domain 
Registry 

int.who.www://http/  

mil  مؤسسات عسكریة  The US Dod 
Network 

information Center 

lmi.navy.www://http/  

mobi   خدمات الهاتف

  المحمول

Mtld mobi.dotmobi://https/  

areo  شركات النقل الجوي  sITA aero.glass://https/  

coop   المؤسسات التعاونیة

  أو الخیریة

Dot cooperation 
LLc 

coop.ica://http/  

travel   شركات السیاحة

  والسفر

Tralliance 
Corporation 

travel.travel.www://http/.   

asia   مخصص لدول المحیط

  الهادي األسیویة

Dot  Asia 
Organization 

asia/world/news/com.bbc.www://http  

    

org مفتوح للجمیع  Public internet 
Registry 

org.breastcancer.www://http/ 

Net  مفتوح ألي مشروع

  بشكل عام

Version Global 
registry Service 

net.mbc.shahid://https/ 

com  شركات تجاریة

  متوسطة

Version Global 
Registry service 

com.yahoo.maktoob://https 

Info مفتوح للجمیع  Afilias Limited info.badil://http/ 

Biz ال تجاریةأعم  Inc biz.gamesindustry.www://http/ 

name ادفرلأل  Global name 
Registry 

name.lostmy.www://https/ 

Pro للمحترفین المجازین  Registry pro pro.site://https/ 

http://www.bu.edu/
http://www.who.int/
http://www.navy.mil/
http://ica.coop/
http://www.travel.travel/
http://www.bbc.com/news/world/asia
http://www.breastcancer.org/
http://badil.info/
http://www.gamesindustry.biz/
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  المطلب الثاني

  تسجیل أسماء النطاقات العامة

ُمن متابعة طرق تسجیل اسم النطاق یالحظ أنها محكومة بأسس فنیة   

، ومن حیث بحتة من حیث توافرها ومن حیث انطباق شروطها على طالب التسجیل

نها ال تتعدى على ومالءمتها للهدف من إنشاء الموقع االلكتروني، وبعد التأكد من أ

  .عالمة تجاریة شائعة أو مسجلة

ًال یمكن تطبیق األنظمة القانونیة القائمة حالیا على أسماء النطاقات نظرا لما و ً ُ

تتمیز به من ممیزات منفردة عن غیرها من األفكار القانونیة السائدة، وبالتالي فهي 

ن العناصر التشریعیة التي فكرة قانونیة لها ذاتیتها الخاصة، بحیث نجد لها العدید م

تستند علیها، مثل الهیئة المستقلة المنظمة لتسجیل أسماء نطاقات االنترنت، إضافة 

إلى الشروط، والتشریعات التي تنظم عملیة التنظیم هذه، والتعلیمات الوطنیة حول 

إجراءات تسجیل أسماء النطاقات، والقواعد الخاصة بتسجیل أسماء النطاقات، والتي 

تشابه مع غیرها من إجراءات تسجیل عناصر الملكیة الفكریة؛ وبذلك فإن الفكرة ال ت

القانونیة ألسماء النطاقات تستمد مصدرها من خالل الهیئات التي تشرف علیها، 

  .)٣٦(إضافة إلى القواعد القانونیة المختصة والموضوعة ألسماء النطاقات

ُماثل أو یشابه أیة فكرة ُفقد ذهب جانب من الفقه إلى أن اسم النطاق ال ی

ٕقانونیة قائمة، وانما هو فكرة مستقلة
، فهل اسم النطاق هو مجرد حق تعاقدي أي )٣٧(

ٕأنه عقد خدمة الكتروني، أم أنه حق ملكیة، وان كان حق ملكیة فما هي نوع الملكیة 

  التي یتمتع بها صاحب اسم النطاق المسجل؟ 

ت تسجیل أسماء النطاق، وكذلك یرى الكثیر من الفقه وجانب كبیر من سلطاو

ُبعض أحكام القانون المقارن؛ أن االستفادة من مزایا أسماء النطاق ال یمكن أن تتم إال 

ًمن خالل تسجیل اسم النطاق، ومعنى هذا إبرام عقد التسجیل، وهذا العقد یبرم أساسا  ُ

إبرام العقد ُوهذه الوحدات هي التي تمنح عادة سلطة (بین مقدم الطلب ووحدة التسجیل 



 نادیة محمد مصطفى قزمار. د                                                              عقد تسجیل اسم النطاق

 - ٤٦٥ -  

، وتقوم وحدات التسجیل )دون المرور من خالل وسیط معتمد من قبل هذه الوحدات

بوضع المبادئ الرئیسة التي تحكم العقد والتي ال یجوز للوسیط الخروج علیها تحت أي 

ُوبذلك یمكن القول بأن النطاق إنما هو مجرد حق تعاقدي. )٣٨(ظرف من الظروف
)٣٩( ،

اتفاقیات التسجیل الخاصة ببعض سلطات تسجیل أسماء ویوضح هذا بعض نصوص 

ًالنطاق، حیث أخذت باالتجاه الذي ینادي بالطبیعة التعاقدیة السم النطاق، وتحدیدا 

بأنها تنص على منح حق استخدام هذا االسم لفترة زمنیة معینة، وهذا ما سیتم توضیحه 

البلجیكیة،  DNS منظمة  مثل من خالل دراسة وجهة نظر بعض هذه السلطات 

، وبعض أحكام القضاء، وال بد من التطرق IIsوسلطة تسجیل أسماء النطاق السویدیة 

إلى بیان موقف سلطات التسجیل التي نادت بضرورة إسباغ الطبیعة التعاقدیة على 

  فهل هو حق ملكیة، أو عقد خدمة؟) الخدمة االلكترونیة(أسماء النطاق

  :نطاقات من الطابع التعاقديموقف سلطات تسجیل أسماء ال: ًأوال

تلجأ مراكز تسجیل أسماء النطاقات إلى تحدید المدة الزمنیة التي یتم خاللها  

تقدیم الخدمة لطالب التسجیل، ولكن هذا الحق مقید في العقد الذي تم إبرامه بین 

ُطالب التسجیل مع مركز التسجیل، وعلیه ال یستطیع مستخدم اسم النطاق أن یمارس 

ق خارجة عن إطار العقد ضد الغیر أو ضد مركز التسجیل، وبالتالي فإن أیة حقو

  .)٤٠(الحقوق التي یستأثر بها المستخدم تكون محصورة بتلك التي یمنحه إیاها العقد

من شروط تسجیل أسماء النطاق وأحكامه تحت ) A.3(ففي بلجیكا نصت المادة

ُودفع رسوم التسجیل، یمنح بعد إتمام عملیة التسجیل :" ، على أنه)be(االمتداد 

ًصاحب اسم النطاق حقا حصریا الستخدام اسم النطاق الذي قدم طلبا بشأنه ً ً" ،

، أن الحق في استخدام اسم النطاق ساري المفعول لمدة سنة، )b.3(وأضافت المادة 

، وهو ذات الحكم الذي أخذت به )٤١(وقابل للتجدید طالما تم تسدید رسوم التسجیل

:" على أنه ) 5.1.1.3(، حیث نصت المادة )IIS(لنطاق السویدیةسلطة تسجیل ا

خالل فترة التسجیل، یتمتع حامل اسم النطاق الذي تم تسجیله الحق الحصري في 

  .)٤٢(se.استخدامه ضمن نطاق المستوى األعلى
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  :وجهة نظر القضاء من الطابع التعاقدي ألسماء نطاقات االنترنت: ًثانیا

فس نهج سلطات التسجیل فرفض القضاء األمیركي وقد سار القضاء على ن

ًالتعامل مع اسم النطاق على أساس أنه حق ملكیة، بل اعتبره حقا ینتج عن عقد 

ٕالتسجیل، وان هذا الحق محصور باتفاقیة الخدمة مع المراكز التي تتجسد بصورة 

ًعقد؛ مبررا ذلك من خالل رفض القضاء األمیركي الحجز على اسم نطاق معتبرا  أنه ً

ٕلیس حق ملكیة، وانما هو حق استعمال ناتج عن عقد، كما إنه رفض تحویله أو نقله 

، حیث تم سؤال )Umbro(، ومن أشهر هذه األحكام قضیة )٤٣(إلى الغیر للغایة ذاتها

. Incما إذا كان اسم النطاق الذي سجلته شركة نیتورك سولوتیونس : المحكمة

: یة، ورأت المحكمة العلیا في والیة فرجینیا أنبمعنى حق ملك' مسؤولیة'هو ) 'نسي'(

ُاسم النطاق لیس حقا یقابله التزام مالي، أو التزام قانوني واجب التنفیذ، فهو لیس إال  ً

عبارة عن خدمة تسجیل لزمن محدد بموجب اتفاقیة تسجیل اسم النطاق، وتشمل هذه 

 محدد،  IP من خالل الخدمات اتخاذ الخطوات الالزمة لربط اسم النطاق باإلنترنت

ومن خالل تقدیم هذه الخدمات، یتلقى المسجل الحق في االرتباط الحصري السم 

  .)٤٤( معین لفترة معینة من الزمنIPالنطاق المسجل مع رقم 

  المطلب الثالث

  تسجیل أسماء النطاقات الوطنیة

، وكذلك )jo(من مراجعة سیاسة التسجیل ألسماء النطاقات تحت االمتداد 

 الطبیعة التعاقدیة أو نوع العقد ة لم یتبین للباحثeg((ات التسجیل تحت االمتداد سیاس

 المبرم ما بین المسجل صاحب اسم النطاق وبین مركز تكنولوجیا المعلومات الوطني

 eg registry(و قطاع تسجیل أسماء النطاقات وكذلك ما بین المسجل ، في األردن

sector (ومن مراجعة هذه لجامعات المصریةفي مصر وهو التابع لشبكة ا ،

 )eg(السیاسات تبین للباحثة أن من یقوم بتسجیل أسماء النطاقات الوطنیة في مصر
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تسجیل اسم النطاق ال یعطي أي حقوق قانونیة أو ملكیة فكریة  :حة على أنانص صر

 بینما .اسم النطاق لفترة محددة لهذا االسم ولكنه یعطي ترخیص حصري باستخدام

ممنوعیة نقل ملكیة اسم الناطق بصراحة إلى  )jo (من یقوم بتسجیل اسم النطاق أشار

إال في حاله واحده وهي نتیجة للتغیر الرسمي السم المسجل الحالي؛ وبالتالي فإن 

ستبعد أن یكون مركز تكنلوجیا المعلومات الوطني بسیاسته الصادرة ُ أنه یترى ةالباحث

ٕن سجله؛ وانما اقتصر ذلك على حق استخدام عنه یمنح حق ملكیة أسم النطاق لم

حصري ومقید بالعقد الذي أبرمه مع مركز تكنولوجیا المعلومات الوطني، وبالتالي فإن 

صاحب اسم النطاق المسجل ال یستطیع أن یمارس أیة حقوق خارجة عن إطار العقد 

 اسم ً فهو یملك حقوقا حصریة باستخداموبالتاليإال من خالل المحاكم المختصة؛ 

  .فقط.) jo(النطاق المسجل تحت االمتداد 

وجدت  القانونیة النزاعاتًهذه السیاسة وتحدیدا في باب ومن خالل مراجعة 

بأن مركز تكنلوجیا المعلومات الوطني ال یتدخل في أیة خالفات أو نزاعات قد الباحثة 

لنزاع بشكل تنشأ حول نطاق معین، ال بل قام بتقدیم نصیحة لألطراف المتنازعة بحل ا

للمحاكم األحقیة الكاملة في طلب البیانات : " سلمي، ومن خالل بیانه بذات الباب بأنه

وتفرعاته ودون أخذ .) jo(أو مشروحات عن نطاق أردني معین مسجل تحت االمتداد 

الموافقة المسبقة من قبل صاحب النطاق، إال أنها ذكرت بأنه عند صدور أمر من 

اذ إجراء معین على اسم نطاق معین، یتم تبلیغ مالك النطاق المحاكم األردنیة باتخ

 وفي ذات الموضوع نصت القواعد .هاتفیا بأمر المحكمة واإلجراء الذي سیتم اتخاذه

ولیة فض النزاعات ؤال تتحمل الشبكة مس: بأنه eg)(العامة لتسجیل أسماء النطاق 

أي نزاع قانوني ینشأ كما إن الشبكة لیست طرف في . على تسجیل أسماء النطاقات

  .عن المحتوى الخاص بالنطاق

ُ أن یطلق تسجیل اسم النطاق من الممكن  أن عقد ترى الباحثةومما سبق 

 عقد الكتروني، فهو یتم عبر الوسائل االلكترونیة، كما إن هذا الحق ال یمنح هعلیه أن
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 ولمدة مسجل اسم النطاق أي حق سوى حق استخدام اسم النطاق على شبكة االنترنت

ُ التي تم دفع رسوم التسجیل عنها، لذلك من الممكن أن یطلق  المدةهيوالتي محددة، 

كما إن مقدم طلب التسجیل ال یستطیع مناقشة شروط العقد المعدة ، علیه عقد خدمة

ُ، ویمكن القول بأنه ًسلفا، فإما أن یقبل كافة البنود أو یرفضها، لذلك فهو عقد إذعان

 الطلب ملزم باتباع خطوات معینة واحدة تلو األخرى، كما إن عقد شكلي ألن مقدم

 والكتابة هنا إلبرام العقد ولیس لإلثبات، كما إن هذا العقد العقد یحتاج إلبرامه كتابة

یلتزم من خالله شخص معنوي باستخدام اسم النطاق لفترة محددة، ومقابل مبلغ معین، 

مع كل ما سبق ذكره فإنه حتى لحظة إعداد ومرة التنفیذ، ستفیمكن اعتباره من العقود م

   . لعقد اسم النطاق في معظم القوانین الوضعیة تنظیم قانونيلم یوجد هذا البحث
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  :الخاتمة

تم في هذا البحث معالجة موضوع عقد تسجیل اسم النطاق من خالل مقدمة 

ومبحثین، حیث عالج المبحث األول مفهوم اسم النطاق، ومفهوم عقد تسجیل اسم 

النطاق، فیما تحدث المبحث الثاني عن طرق وآلیة تسجیل أسماء النطاقات العامة 

والوطنیة، من خالل التعرف على أنواع أسماء النطاقات، وتسجیل بعض النطاقات 

وقد . العامة، وسیاسات تسجیل أسماء النطاقات الوطنیة في كل من األردن، ومصر

 هذه النتائج، والتوصیات ومنمن توصلت الباحثة من خالل هذا البحث إلى عدد 

  :النتائج

  :نتائج البحث

  : من خالل هذا البحث توصلن الباحثة إلى عدة نتائج أهمها  

أن عقد تسجیل اسم النطاق هو عقد الكتروني حیث یتم إبرامه من خالل  -١

  .وسائل الكترونیة

ُأن عقد تسجیل اسم النطاق هو عقد إذعان ألنه ال یمكن مناقشة بنود العقد  -٢

 .مع المؤسسة المختصة بالتسجیل

لم تقرر أي من سیاسات التسجیل على أن عقد تسجیل اسم النطاق یرتب أي  -٣

 .ٕحقوق أو التزامات، وانما تبین أن هذا العقد هو عقد خدمة فقط لفترة محددة

لعقد تسجیل اسم النطاق، وهذا تبین أنه ال یوجد حتى الیوم أي تنظیم قانوني  -٤

 .منظمة األیكانالتسجیل یخضع لقواعد 
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  :التوصیات

نقترح على المشرع ومن خالل هذه الدراسة توصلت الباحثة إلى جملة من التوصیات 

  :التدخل لمعالجتها وأهمها

ضرورة تدخل المشرع األردني والمقارن لوضع نظام قانوني خاص لعقد اسم  -١

ن ً، نظرا ألن الحلقة األضعف في هذا العقد هم األفراد بغض النظر عالنطاق

 .صفاتهم

 حقوق لمستخدمه إال حق رتب أي أن عقد اسم النطاق ال یعلى اعتبار -٢

 .االستخدام، فإن على المشرع وضع آلیة خاصة النتقال الحقوق مثل التوریث
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 المراجع

  :المراجع العربیة: ًأوال

 : الكتب -١

عیة، اإلسكندریة، ، الدار الجامالملكیة ونظریة العقد في الشریعة اإلسالمیةأحمد فراج حسین، 

١٩٨٦.  

  .٢٠٠١، منشورات صادر الحقوقیة، بیروت، ١، طحق المؤلف والحقوق المجاورةإدوار عید، 

، ١، طالوجیز في شرح نصوص القانون المدني األردني نظریة العقدبشار عدنان ملكاوي، 

  .٢٠٠٤دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 

، اإلصدار األول، دار الثقافة للنشر ١، طً ودولیاًالعالمة التجاریة وطنیاصالح زین الدین، 

  .٢٠٠٦والتوزیع، عمان، 

  .١، جالوسیط في شرح القانون المدني الجدیدعبد الرزاق أحمد السنهوري باشا، 

  .٢٠٠٥، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، عقود التجارة االلكترونیةمحمد أبو الهیجا، 

دار الجامعة الجدیدة، : ، اإلسكندریة١، طترونیةالمسؤولیة االلكمحمد حسین منصور، 

  .٢٠٠٣اإلسكندریة، 

الجوانب القانونیة التعامالت التجارة االلكترونیة، مصطفى موسى العطیات، مصطفى موسى، 

  .٢٠١١، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، ١، طًحمایة العالمة التجاریة الكترونیا

 :الرسائل الجامعیة -٢

أسماء (الحمایة القانونیة للعالمات والعناوین االلكترونیة، ، )٢٠٠٣(ذالة سعید یحیى 

  .٢٠٠٣جامعة صالح الدین، :  رسالة ماجستیر أربیلعلى شبكة االنترنت،) الدومین

، رسالة النظام القانوني ألسماء نطاقات االنترنتمحمد إبراهیم عبیدات، إبراهیم محمد، 

  .٢٠٠٧القانونیة، جامعة آل البیت، كلیة الدراسات الفقهیة و: ماجستیر، المفرق

، رسالة ماجستیر غیر منشورة في التنظیم القانوني ألسماء النطاقوسام عامر شاكر سوداح، 

  .٢٠١٦القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، 
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 :األبحاث والمقاالت العلمیة والندوات -٣

، بحث منشور في مجلة البحوث ي التجارة االلكترونیةنظرات قانونیة فحسین عبده الماحي، 

  .٢٠٠٢، ٣١القانونیة، واالقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 

نظرات قانونیة في عقد تسجیل أسماء فایز محمد النصیر، والدكتور بشار طالل المومني، 

  .٢٠١٤، یولیو ٥٩، العدد ٢٨، بحث منشور في مجلة الشریعة والقانون، السنة النطاق

  :القوانین واألنظمة: ًثانیا

، والمنشور في جریدة الوقائع ١٩٤٨الصادر عام ) ١٣١(القانون المدني المصري رقم 

  .٢٩/٧/١٩٤٨، الصادر في )أ(مكرر ) ١٠٨(المصریة، العدد 

 ٢٦٤٥، والمنشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم ١٩٧٦ لسنة ٤٣القانون المدني األردني رقم 

  .١٩٧٦/ ١/٨ بتاریخ ٢الصفحة على 

، بشأن المعامالت االلكترونیة الصادر عن ملك مملكة ٢٠٠٢لسنة ) ٢٨(المرسوم بقانون رقم 

 .البحرین

  :مواقع االنترنت: ًثالثا

   aspx.a_login/jo.dns.www://httpsمركز تكنولوجیا المعلومات الوطني األردني، 

  eg.org.arabicacademy.www موقع مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، 

  :المراجع األجنبیة: ًرابعا

- TGI, Paris, 18, oct,2000, found in, Lioned Buchuberg, Internet et 
commerce electronique, Delmas, 2 eme, edition, 2001. 

 - Mahmoud Ismail, Le contrats relatives aux noms domaine, these, 
StrasburgIII, 2008,  

 - GHESTIN, J, Traite de droit civil, La formation du contrat, 3em ed, 
L.G.D.J 1993.  

-  V. dans ce sens: N.BEAURAIN et E. JEZ, Les noms de domaine de 
I'internet, ed Litec, Paris, 2010.  

-  Elizabeth Herbst,Make room for trademark: what you should know 
about the new global domain names (2010) 53 FEB Advocate 26 

- Olivia Maria Baratta, A global update on the domainname system and 
the law: Alternative dispute resolution for increasing internet 

http://www.arabicacademy.org.eg/
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competition—oh, The times they are a-changing! (2000) 8 ,Tulane 
journal of international and comparative law 332 

- Peter K.Yu,The origins of cctld policymaking (2004) 12 Cardzo 
journal of international and comparative law 402 

- Lamy, Droit de l'informatique et des reseaux.2001, division II, 
L'internet,  

- Art (3.A) of Terms and conditions for domain name registrations 

under the (be) domain operated by DNS Belgium Version 5.2-3 
November 2014. 

- Art (5.1.1.3) of Terms and conditions of registration applicable for the 
top- level Domains, from 27 May, 2015.(The Swedish version of 
these terms and conditions shall prevail), 

- Martin Samson, Network Solutions Inc. v. Umbro International, Inc., 
et al. 529 S.E.2d 80 (Sup. Ct. Va., April 21, 2000,  
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  الهوامش

 Internet Corporation forهي اختصار الهیئة ) ICANN: باإلنجلیزیة( آیكان )١(

Assigned Names and Numbers یقع ١٩٩٨ هي منظمة غیر ربحیة تأسست عام 

ٕمقرها في كالیفورنیا، وهي مختصة بتوزیع وادارة عناوین االي بي وأسماء المجال وتخصیص 

في جمیع أنحاء العالم، ولها وظیفة ) وغیرها, com, .info.ومثال ذلك (یا أسماء المواقع العل

ویكیبیدیا ( .root serversإدارة الموارد الرئیسیة للبنیة التحتیة للشبكة مثل الحواسیب القاعدیة 

  ،  https://ar.wikipedia.org :، متوفر على الرابط)الموسوعة الحرة

یعد مركز تكنولوجیا المعلومات الوطني المسؤول اإلداري والمسجل الحصري ألسماء النطاقات ) ٢(

وقد حظي المركز بهذه .  على المستویین األول والثانيjo.المنتهیة بالنطاق العلوي األردني 

المهمة بعد عملیة تسجیل وتفعیل مع منظمة االنترنت لألسماء واألرقام المخصصة 

)ICANN(اء واألرقام على شبكة االنترنت ؛ الجهة الواضعة لسیاسات األسم) مركز تكنولوجیا

  :المعلومات الوطني األردني، متوفر على الرابط

 https://www.dns.jo/login_a.aspx ،   

لكترونیة، بحث منشور في مجلة البحوث حسین عبده الماحي، نظرات قانونیة في التجارة اال) ٣(

 .٢:، ص٢٠٠٢، ٣١القانونیة، واالقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 

، ٢٠٠١، منشورات صادر الحقوقیة، بیروت، ١إدوار عید، حق المؤلف والحقوق المجاورة، ط) ٤(

  ٢٩١: ص

: ، ص٢٠٠٥فة للنشر والتوزیع، عمان، محمد أبو الهیجا، عقود التجارة االلكترونیة، دار الثقا) ٥(

١٥.  

، الجوانب القانونیة التعامالت التجارة االلكترونیة، حمایة )٢٠١١(مصطفى موسى العطیات، ) ٦(

 .٣٥٦دار وائل للنشر والتوزیع، ص : ، عمان١ًالعالمة التجاریة الكترونیا، ط

أن المعامالت االلكترونیة ، بش٢٠٠٢لسنة ) ٢٨(من المرسوم بقانون رقم ) ٢١(نصت المادة ) ٧(

 لوزیر المواصالت أن - ١: تسجیل أسماء النطاق: : الصادر عن ملك مملكة البحرین على أنه

 -٣ ....-٢)......bh(ًیصدر قرارا بتنظیم تسجیل واستعمال اسم النطاق لمملكة البحرین 

لوي للنظام العالمي فیما یتعلق بتطبیق أحكام هذه المادة، المستوى الع) bh(ُیقصد باسم النطاق 

  ....".ًالسم النطاق المعین لمملكة البحرین، والذي یتكون من حرفین وفقا للمعیار الدولي 
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 وتعني االسم، أما كلمة name إلى كلمتین األولى Domain name  ینقسم المصطلح اإلنجلیزي)٨(

domain لمصطلحات ًفتطلق على المجال أو النطاق أو المنطقة وفقا لما جاء في معجم ا

 : على الموقع٢٠٠٧العلمیة بموقع مجمع اللغة العربیة بالقاهرة بإصدار ینایر 

www.arabicacademy.org.eg أن ) عربي-انجلیزي(، وكما جاء في قاموس إلیاسdomain 

  .تعني منطقة أو مجال

 محمد، النظام القانوني ألسماء نطاقات االنترنت، رسالة محمد إبراهیم عبیدات، إبراهیم) ٩(

  .١٦- ١٥: ، ص٢٠٠٧كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة، جامعة آل البیت، : ماجستیر، المفرق

مصطفى موسى العطیات، مصطفى موسى، الجوانب القانونیة التعامالت مشار إلیه لدى ) ١٠(

، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، ١ًیة الكترونیا، طالتجارة االلكترونیة، حمایة العالمة التجار

  .٧٠: ، ص٢٠١١

ًصالح زین الدین، العالمة التجاریة وطنیا ودولیا، ط) ١١( ، اإلصدار األول، دار الثقافة للنشر ١ً

  .٦٤: ، ص٢٠٠٦والتوزیع، عمان، 

 ,tech, biz, online, store, spaceأما الیوم فتزخر شبكة االنترنت بعشرات اللواحق مثل ) ١٢(

shop, co, club, asia, info, me,…       

  .sy، سوریا eg: ، ومصرlb: ، لبنانjo: على سبیل المثال األردن) ١٣(

) أسماء الدومین(، الحمایة القانونیة للعالمات والعناوین االلكترونیة، )٢٠٠٣(ذالة سعید یحیى ) ١٤(

 .١٣٤: ، ص٢٠٠٣صالح الدین، جامعة : على شبكة االنترنت، رسالة ماجستیر أربیل

 .١٥محمد إبراهیم عبیدات، النظام القانوني ألسماء نطاقات االنترنت، مرجع سابق، ص ) ١٥(

مصطفى موسى العطیات، مصطفى موسى، الجوانب القانونیة التعامالت التجارة االلكترونیة، ) ١٦(

  .٧٢: ًحمایة العالمة التجاریة الكترونیا، مرجع سابق، ص

(17) GI, Paris, 18, oct,2000, found in, Lioned Buchuberg, Internet et commerce 
electronique, Delmas, 2 eme, edition, 2001. P:53 

دار الجامعة : ، اإلسكندریة١مشار إلیه لدى محمد حسین منصور، المسؤولیة االلكترونیة، ط) ١٨(

 .٢٤٧: ، ص٢٠٠٣الجدیدة، اإلسكندریة، 

(19) Mahmoud Ismail, Le contrats relatives aux noms domaine, these, StrasburgIII, 
2008, p: 36. 

(20) Mahmoud Ismail, op.cit,p: 37 

http://www.arabicacademy.org.eg/
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فایز محمد النصیر، والدكتور بشار طالل المومني، نظرات قانونیة في عقد تسجیل أسماء ) ٢١(

: ، ص٢٠١٤، یولیو ٥٩دد ، الع٢٨النطاق، بحث منشور في مجلة الشریعة والقانون، السنة 

٢٧٣.  

 على ٢٦٤٥، والمنشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم ١٩٧٦ لسنة ٤٣هو القانون المدني رقم ) ٢٢(

  .١٩٧٦/ ١/٨ بتاریخ ٢الصفحة 

، والمنشور في جریدة الوقائع ١٩٤٨الصادر عام ) ١٣١(و القانون المدني المصري رقم ه) ٢٣(

  .٢٩/٧/١٩٤٨صادر في ، ال)أ(مكرر ) ١٠٨(المصریة، العدد 

 .١٣٧: ، ص١عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج) ٢٤(

(٢٥) GHESTIN, J, Traite de droit civil, La formation du contrat, 3em ed, 

L.G.D.J 1993. P: 11. 

، ١األردني نظریة العقد، طبشار عدنان ملكاوي، الوجیز في شرح نصوص القانون المدني ) ٢٦(

 .١٢: ، ص٢٠٠٤دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 

أحمد فراج حسین، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة اإلسالمیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ) ٢٧(

  .١٣٠:، ص١٩٨٦

ء فایز محمد النصیر، والدكتور بشار طالل المومني، نظرات قانونیة في عقد تسجیل أسما) ٢٨(

  .٢٧٥: النطاق، مرجع سابق، ص

(٢٩) V. dans ce sens: N.BEAURAIN et E. JEZ, Les noms de domaine de 

I'internet, ed Litec, Paris, 201, P: 20 et s. 

 jo.األسماء الممنوع استخدامها وتسجیلها كأسماء نطاقات تحت النطاق ) ٣٠(

  .یة الهاشمیةاألسماء التي تمس بأمن واستقرار المملكة األردن

  .األسماء المخالفة للقوانین األردنیة

  .األسماء المخالفة لألعراف والعادات والتقالید األردنیة السائدة

  ).األفالم والمجالت اإلباحیة(األسماء التجاریة المستخدمة للعاملین في قطاع اإلباحة الجنسیة 

  .المصطلحات البذیئة الالأخالقیة



 نادیة محمد مصطفى قزمار. د                                                              عقد تسجیل اسم النطاق

 - ٤٧٧ -  

إال إذا تمكن طالب االسم من الحصول على كتاب تفویض من كبیر (أسماء العائالت األردنیة 

أو شیخ العشیرة مع ضمان استخدام اسم النطاق بالشكل األخالقي الغیر مسيء للعائلة أو 

  .)العشیرة الحاملة لهذا االسم

 .األسماء العامة ما لم یحمل مالكها عالمة تجاریة

(31) Elizabeth Herbst,Make room for trademark: what you should know 
about the new global domain names (2010) 53 FEB Advocate 26 

(32) Olivia Maria Baratta, A global update on the domainname system and 
the law: Alternative dispute resolution for increasing internet 
competition—oh, The times they are a-changing! (2000) 8 ,Tulane 
journal of international and comparative law 332 

، هي )ICANN(هیئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة؛ أو ما یعرف بهیئة األیكان ) ٣٣(

، وتختص هیئة األیكان في ثالثة أمور أساسیة هي ١٩٩٨هیئة غیر ربحیة تأسست في العام 

  أرقام عناوین اإلنترنت، ومعرفات اإلنترنتأسماء النطاقات، و

هو ترمیز من حرفین ) ISO 3166-1 alpha-2: باإلنجلیزیة (٢-  حرفي١-٣١٦٦أیزو ) ٣٤(

 التي ٣١٦٦، وهي جزء من أیزو ١- ٣١٦٦للبلدان في قائمة الدول حسب المعیار الدولي أیزو 

تمنح هذه . طق التابعة له، لتمثیل بلد ما والمنا)ISO(نشرتها المنظمة الدولیة للمعاییر 

ًالمجموعة رموز مكونة من حرفین، وهي مجموعة الرموز األكثر انتشارا من المجموعات 

مع استثناءات (الثالث وتستخدم بشكل بارز في اإلنترنت والنطاق األعلى في ترمیز الدولة 

  .١٩٧٤ في طبعتها األولى في عام ٣١٦٦أدرجت ألول مرة كجزء من معیار أیزو ). قلیلة

(35) Peter K.Yu,The origins of cctld policymaking (2004) 12 Cardzo journal 
of international and comparative law 402 

: الجوانب القانونیة لتعامالت التجارة االلكترونیة، مرجع سابق، ص: مصطفى موسى العطیات) ٣٦(

٩٥.  

(37) Lamy, Droit de l'informatique et des reseaux.2001, division II, 
L'internet, p.1318 

فایز محمد النصیر، والدكتور بشار طالل المومني، نظرات قانونیة في عقد تسجیل أسماء ) ٣٨(

  .٢٧٢: النطاق، مرجع سابق، ص

 .٣٧:  ، صمحمد إبراهیم عبیدات، النظام القانوني ألسماء نطاقات االنترنت، مرجع سابق) ٣٩(
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  .٣٧: ، ص عبیدات، النظام القانوني ألسماء نطاقات االنترنت، مرجع سابقمحمد إبراهیم) ٤٠(

(41) See Art (3.A) of Terms and conditions for domain name registrations 
under the (be) domain operated by DNS Belgium Version 5.2-3 
November 2014. 

(42) See Art (5.1.1.3) of Terms and conditions of registration applicable for 
the top- level Domains, from 27 May, 2015.(The Swedish version of 
these terms and conditions shall prevail), 

 .٣٥: سوداح، التنظیم القانوني ألسماء النطاق، مرجع سابق، صوسام عامر شاكر عن ) ٤٣(

(44) Martin Samson, Network Solutions Inc. v. Umbro International, 
Inc., et al. 529 S.E.2d 80 (Sup. Ct. Va., April 21, 2000, 
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