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 القرصنة اإللكترونية لحقوق الملكية الفكرية
 

 مقدمة:

يعتبر موضوع هذه الدورة من المواضيع الغاية في االهمية، على إعتبار أن اغلب المشاريع    
التجارية وغير تجارية لها مكان على شبكة اإلنترنت )موقع إلكتروني(، حيث ال يمكن إتخاذ هذا 

إنشاء موقع، وشراء اسم نطاق، ورافق نشوء هذه أسماء النطاق، إعتداء  المكان إال من خالل
على حقوق الملكية الفكرية وتحديدا العالمات التجارية، وهذه اإلعتداءات تعرف بالقرصنة 

ساليب وأشكال مختلفة لها، وهذا التطور رافقه اإللكترونية، حيث تطورت هذه القرصنة وظهرت أ
لفلسطينية، مما يدفعنا للتساؤل حول القانون الواجب التطبيق، وما هي فراغ تشريعي على الساحة ا

الدعاوى التي يمكن إقامتها ضد القرصان اإللكتروني، وماذا لو كان المعتدي )القرصان 
اإللكتروني( والمعتدي عليه )صاحب حق ملكية فكرية أو صاحب اسم نطاق( من دول مختلفة، 

 مكن إتخاذها في هذا الصدد. ما هي اإلجراءات القانونية التي ي

 األهداف: 

 التعريف بأسماء النطاق وانواعها وكيفية تسجيلها.

 التعريف بالقرصنة اإللكترونية لحقوق الملكية الفكرية وأساليبها وأشكالها.

تحديد الوسيلة القانونية التي يجب اللجوء اليها لمواجهة القرصنة اإللكترونية )القضاء واإلجراء 
 اإلداري(.

 .هذه منازعات القرصنة اإللكترونيةتحديد القانون الواجب التطبيق على 

 تحديد وسائل اإلثباث في دعاوى القرصنة اإللكترونية.
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 محتويات الدورة

 : التعريف بأسماء النطاق وأنواعها وأهميتها.الفصل األول

 : كيفية تسجيل هذه األسماء وحمايتها.الفصل الثاني

 بالقرصنة اإللكترونية وموقف الفقه والقضاء المقارن منها.: التعريف الفصل الثالث

 : االساليب التي يتم اللجوء إليها إلرتكاب القرصنة اإللكترونية.الفصل الرابع

-Affiliate Programs ،Spam ،Mita: أشكال القرصنة اإللكترونية، مثل: الفصل الخامس
Tags ،Linkingدام عالمة الغير التجارية كإسم نطاق ، اإلمتالك السلبي ألسماء النطاق، استخ

 مضاف إليها مصطلحا تحقيريا، مواقع اإلنتقاد.

 : تسوية منازعات القرصنة اإللكترونية، محليا ودوليا.الفصل السادس

: تطبيقات عملية على قضايا القرصنة اإللكترونية، من خالل تطبيق القواعد الفصل السابع
لكترونية، مثل: السياسة الموحدة لتسوية منازعات اسماء الدولية لتسوية منازعات القرصنة اإل

 النطاق.

 لغة الدورة:

اللغة العربية، والمصطلحات األساسية للدورة ستكون باللغة اإلنجليزية مع توضيح معناها باللغة 
 العربية.

 مدة الدورة: 

 ساعة تدريبية. 20
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 :المستفيدون 

الملكية الفكرية، طالب تكنولوجيا المعلومات المحاميين، طلبة القانون، طلبة ماجستير 
 واإلتصاالت.

 


