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 باللغة العربية الملخص
كبٌار  أدى التطور الهاةل و المطرد للتكنولوجٌا إلاى إٌجااد عاالم افتراضاً آبار ٌشابه بشاكل

وهو ما ٌاامى  الواقم المادي الملمو  احٌث انتقلت الكاٌر من اهفكار إلى ذلك العالم اهفتراضًا

 ابرز المواضٌم التاً انتقلات إلاى ذلاك العاالم مواضاٌم الملكٌان الفكرٌانا ومن اارلكترونًبالفضا  

  هار ماا ٌاامى باااما  النطاقاات نترنتارعلى شبكن  ارلكترونًوحتى ٌتم الوصول إلى الفضا  

للولوج إلى تلك شبكن وهذا التطور الحاصل للتكنولوجٌا نتج عنه  هور العدٌد من المشاكل و التً 

 ارلكترونٌااااانأهمهااااا التعااااادي علاااااى حقاااااوو الملكٌااااان الفكرٌااااان و هاااااو بماااااا ٌعااااارى بالقرصااااانن 

(Cyber squatting). 

أبااذت بعاادال هامااال ٌتمٌااز بالعدٌااد ماان  ون اارال لتزاٌااد المنازعااات حااول أاااما  النطاااو والتااً

البصاةل المتشعبن نتٌجن لطبٌعن ارنترنت المعقدة التً تتجاوز الحدود الاٌااٌن والجالرافٌان باٌن 

الدول؛ فترت  على ذلك نشو  المنازعات التً تندرج فً عدة ابتصاصات مان مبتلاى الجوانا ا 

عات أو تحاد منهاا جاا ت زامنالج هذه الون را لعدم وجود قوانٌن أو تشرٌعات باصن أو نا من تع

 المتعلقاان المنازعاااتالموحاادة لتاااوٌن  الاٌاااانبحااث معمااو حااول  تقاادٌم إلااىهااذه الدراااان لتهاادى 

 ارنترنااتهاااما  نطاقااات  ارنترنااتا وذلااك ماان بااالل دراااان الطبٌعاان القانونٌاانااااما  نطاقااات ب

وفااً ارنترناتا اااما  نطاقاات ب المتعلقانمنازعاات الالموحادة لتااوٌن  للاٌااانوالطبٌعان القانونٌان 

اااما  نطاقاات ب المتعلقانمنازعاات الالموحدة لتاوٌن  الاٌاانالوقت الذي شكك البعض من جدوى 

فً الانوات الماضاٌنا فاان الكاٌار مان ا را  أجمعات فاً الوقات الحاضار علاى أن تلاك  ارنترنت

 .الناشةن عن أاما  النطاقاتهً أنا  التدابٌر المعتمدة للتصدي للمنازعات  الاٌاان

وكذلك الجهات التً تعنً بحل  الاٌااننطاو تطبٌو هذه كما قامت هذه الدراان بالبحث فً 

اهحكام الصادرة عن هذه الجهاات ا كما بٌنت الدراان آاار على ماتوى العالم المنازعاتمال هذه 

مناقشان موضاوعهاا وااب  وذلك من بالل دراان العدٌاد مان القضااٌاا حٌاث تام  ومدى تطبٌقهاا 

الدعوىا كما تم مناقشن قرار الهٌةن التً قامت بمعالجن هذه القضااٌاا إضاافن إلاى تواٌقهاا والدهلان 

على حٌاٌات الدعوى كاملن بارشارة إلى موضعها على شابكن ارنترناتا وقاد جاا  ذلاك أٌضاال مان 

وكذلك ااتقرا  اٌااٌن تاجٌل  اهٌكانالموحدة الصادرة عن من من  قواعد الاٌاانااتقرا  بالل 

اهردناً ا وقاد أوصات  الصادرة عن مركز تكنولوجٌا المعلومات الوطنً ارنترنتأاما  نطاقات 

الدراان باعتماد الاٌاان الموحدة لتاوٌن المنازعات المتعلقن باااما  النطاقاات لتبطباو علاى أااما  

ن ارال لماا تمتااز باه مان اارعن وكفاا ة فاً النطاقات الوطنٌن بدهل من إلزامٌن اللجو  إلى القضا ؛ 

تاوٌن النزاع.
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Abstract 

The enormous and steady development of technology has led to the 

creation of another virtual world that is very similar to the tangible physical 

reality. Many ideas have moved to the virtual world, it is so-called 

cyberspace, among the most important topics that have moved to this world 

are intellectual properties. Cyberspace is considered the container or the 

store containing the Internet, and even access to cyberspace on the Internet 

appeared so-called domain names, which are of great importance on the 

Internet; to be considered the main gateway to access to that network and 

this development of technology resulted in the emergence of many 

problems, the most important of which is the infringement of intellectual 

property rights, which is known as cyber squatting. 

In view of the increasing number of disputes on domain name, they 

have taken on an important dimension characterized by many complex 

characteristics as a result of the complex nature of the Internet, which 

transcends the political and geographical boundaries of States; this has 

resulted in the emergence of multi-jurisdictional conflicts in various 

aspects, and because there are no special or regulatory laws or regulations 

that address or limit such conflicts, this study is intended to provide in-

depth research on the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 

(UDRP), By examining the legal nature of Internet domain names and the 

legal nature of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 

(UDRP). While some have questioned the usefulness of UDRP in previous 

years, many views have now held that Policy is the most appropriate 

measure adopted to deal with disputes arising from domain names. 

The study also examined the scope of this policy as well as the parties 

concerned with solving such disputes worldwide. The study also showed 

the effects of the judgments issued by these parties and the extent of their 
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