
  الملخص

 في تقنيات المعلوماتية واالتـصاالت      ةواخر القرن الماضي تطورات مذهل    أشهد العالم في    

وامتدت اثارها على حياة الناس في كافة الميادين ومع انتشار استخدام شـبكة االنترنـت والـذي                 

د ت االقتصادية تخطت اثارها حدو    اتزامن تقريبا مع مفهوم العولمه برزت انواع جديدة من العالق         

الدول ونتج عنها نزاعات قانونية عجزت القوانين التقليدية عن مواجهتها بالشكل الصحيح ، ومـن      

اهمها عناوين المواقع والتي تتميز بقيامها بادوار متعددة اهمها الدور التعريفي المالزم لخـدمات              

 DNS (Domain names(نت ومنذ ظهور نظـام عنونـة المواقـع    االتصال عبر شبكة االنتر

system    تشابه الدور الذي تقوم به     ل، و واقع بعناوين ذات دالالت تعريفية     وقيامه برط العناوين للم

، بدات العالقة تتشابك بين عناوين المواقع       في التجارة التقليدية  ات التجارية   ممع وظيفة ودور العال   

عض حيث شجع ذلـك قيـام الـب       ) well-known(ات التجارية وتحديدا المشهورة منها      مـوالعال

بتسجيل عالمات تجارية مملوكة لالخرين بالعالم المادي كعناوين لمواقعهم مستغلين سمعة وجاذبية            

 او لتفويت الفرصة على مالكي      م او خدماته  موقوة بعض العالمات التجارية بهدف تسويق منتجاته      

 العالمـات   تلك العالمات بدواعي تنافسية او سيئة وذلك بالقيام بعرض هذه العناوين للبيع لمالكي            

و لغيرهم بهدف تحقيق منفعة مادية من ذلك مما ادى لنشوء نزاعات حول تلـك               أنفسهم  أالتجارية  

وجاءت اطروحتنـا هـذه لتـسليط       " نزاعات العناوين والعالمات التجارية     " العناوين عرفت بـ    

قواعـد  الضوء على هذه النزاعات وبيان اسبابها والمتمثلة بخضوع تسجيل عناوين المواقع الـى              

 والمتمثلة بالقرصـنة    ،ومبادئ تختلف عن القواعد والمبادئ التي تحكم تسجيل العالمات التجارية         

ع بهدف تحقيق مكاسب مادية     قااللكترونية والمنافسة غير المشروعة من قبل مسجلي عناوين الموا        



 تثيـر   و منافسة مالكي العالمات التجارية بشكل غير مشروع بتسجيل واستخدام عناوين مواقـع            أ

الخلط واللبس لدى المتعاملين بالعالمة التجارية المستهدفة لالستفادة مـن شـهرتها وانتـشارها ،               

 االلكترونـي  موتناولت االطروحة الحلول المطروحة دوليا لحل هذه النزاعات مع بيان دور التحكي           

 علـى   كوسيلة لحل هذه النزاعات لتواكب سرعة وتطور اشكال هذه النزاعات وركزت االطروحة           

وسائل فض هذه النزاعات في ظل التشريعات االردنية وامكانية االستناد لقانون العالمات التجارية             

 الجهـة  تهاالردني لحل مثل هذه النزاعات، وبيان دور مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بـصف       

 المتبعـة المناط بها مهمة تسجيل عناوين المواقع االلكترونية على المستوى المحلـي والوسـائل              

، مع العالمـات التجاريـة    لتسوية النزاعات التي قد تنجم عن تسجيل عناوين المواقع االلكترونية           

 االلكترونـي   م لحل هذه النزاعات ودراسة امكانية لجوء المركز للتحكـي         ةليآودور المركز بتوفير    

   .لفض النزاعات بين عناوين المواقع والعالمات التجارية



Abstract 
The world recently witnessed magnificent developments in 

information technology and communications that reflected on individuals 

daily lives, the number of internet users was increasing and that coincided 

with the globalization, and therefore, we have seen a new economic relations 

that exceeded the local boarders and have created legal disputes where local 

laws were inefficient to confront those disputes in a proper way, for instance 

the domain names which practices several roles including the 

communication services and the identification of goods and services.                                        

Since the emergence of the Domain Name System (DNS) and its role 

in linking domain names, we have seen an intersection point between 

domain names and trade relations especially trademarks that are well - 

known, as some companies were encouraged to register trademarks that 

were not owned by them in the physical world (offline), in order to take 

advantage of those trademarks, their popularity and strength to promote their 

goods and services online. Another reason for doing this was to lose the 

chance for trademark owners to register them as an unethical competition 

behavior. This has created the so called trademarks and domain name 

conflicts.                                         

          The dissertation sheds the light on these conflict and the reason behind 

them, including the fact that domain names have different procedures in 

terms of registration when compared with the traditional trademarks, we 

have also seen the internet piracy and illegal competition between domain 

names registrars  in order to achieve profit or to compete with trademark 

owners   by registering domain names in a way that could create confusion 

to those who have the right to benefit from their trademarks.                                                     



 

The dissertation also concentrated on the international solutions and 

conflict resolutions regarding this issue especially electronic arbitration that 

provides quick and developing solutions.               

The conflict resolution in the Jordanian law was also examined and 

the applicability of the Jordanian trademarks law on such cases, in addition 

to identifying the role of the National Information Technology Center 

(NITC) which has the authority to register domain names in Jordan, in 

addition to discussing different methods in solving such conflicts that may 

arise from domain names registration and trademarks, the role of the NITC 

and its task in providing mechanism for conflict resolution, and studying the 

possibility to turn to Electronic Arbitration Center in  such conflicts is also 

examined.   


