قواعد التسجيل
قواعد لتخصيص أسماء المجال ،ضمن مستوى المجال األعلى إلسرائيل باللّغة العبريّة
(".ישראל")
نلفت انتباهك بأنّ المصادقة على قواعد التسجيل ،تشكل مصادقة وموافقة كذلك ،على القواعد واألنظمة القائمة في
منظومة تسوية النزاعات التابعة التحاد اإلنترنت اإلسرائيليّ ( ،)IL-DRPعلى نحو ما هو مفصل في الفصل
"و" من أنظمة التسجيل فيما يلي.
الصيغة األصليّة :نيسان.2022ّ،
الحتلنة األخيرة :لم تتمّ الحتلنة بعد.

.1
.1

المقدّمة
اتحادّاإلنترنتّاإلسرائيليّ(ج.م"(ّ)580299543ّ.االتحاد")ّ،هوّمنظمةّألهدافّغيرّربحيةّ،يهدفّ
إلى ّدعم ّاستخدام ّشبكة ّاإلنترنت ّفي ّإسرائيلّ .يدير ّاالتحاد ّويفعل ّمنظومة ّسجل ّأسماء ّالمجالّ
سجل")ّلتسجيلّأسماءّضمنّمستوىّالمجالّاألعلىّإلسرائيلّ–ّ
("(ّ)Domain names registryال ّ
باللغة ّالعبرية ّ– ّ".ישראל" ("مستوى المجال األعلى") ّ– ّبموجب ّشهادة ّ ICANN (Internet
)ّ .Corporation for Assigned Names and Numbersقواعد ّالتسجيل ّمكتوبة ّبلغة ّالمذكرّ
لغرضّالتسهيلّفقطّ،وهيّموجهةّللجنسينّعلىّحدّسواء.

.2

اسمّالمجالّهوّاالسمّالمسجلّفيّقاعدةّالبياناتّالتابعةّللسجلّ،وفيّمنظومةّأسماءّالمجالّ(" Domain
ّ)"ّName System - DNSالعالميّ.تخصيصّاسمّالمجالّيمنحّمالكةّقواعدّاستخدامّاالسمّ،طيلةّ
فترةّتسجيلهّ،فيّمنظومةّأسماءّالمجالّالعالميةّ.اسمّالمجالّالّيخضعّلحقوقّالملكيةّ،وعليهّليسّلهّ
"مالكونّ–ّأصحاب"ّ.

.2
.3

مبنى حيّز أسماء المجال وقواعد الكتابة
تخصيص أسماء المجال في المستوى الثاني والثالث

.3.1

داخل ّمستوىّالمجالّاألعلىّ،يتم ّتخصيصّأسماءّالمجال ّفي ّالمستوى ّالثانيّ ،على ّالنحوّ
التالي<ّ :اسم ّمجال ّفي ّالمستوىّ -الثاني < >.ישראל> ّمثالّ ،في ّاسم ّالمجال ّ"איגוד-
האינטרנט.ישראל""ّ ،االتحاد ّ– ّاإلنترنت" ّهو ّاسم ّمجال ّعلى ّالمستوى ّالثانيّ .باإلضافةّ
لذلكّ،يتم ّتخصيصّأسماءّمجال ّعلىّالمستوىّالثالثّكذلكّ،ضمنّعددّمحددّمنّلواحقّ–ّ

ثانويةّعلىّالمستوىّالثانيّ،المفصلةّفيماّيليّ،علىّالنحوّالتاليّ<ّ:اسمّمجالّفيّالمستوىّ–ّ
الثالث>ّ <ّ .الحقة ّثانوية ّفي ّالمستوى ّ– ّالثاني><ّ .ישראל> ّمثالّ ،في ّاسم ّالمجال
"משרד.ממשל.ישראל"" ,משרד" ("مكتب")ّهوّاسمّمجالّفيّالمستوىّالثالثّو"حكومة"ّ
هيّالحقةّثانويةّفيّالمستوىّالثاني.
.3.2

أسماءّمجالّعلىّالمستوىّالثانيّ،تُخصصّلكلّشخصّأوّلشخصيةّقانونيةّأخرىّ،وفقاّلهذهّ
القواعدّ.

.3.3

تحت ّاللواحق ّالثانوية ّفيما ّيليّ ،على ّالمستوى ّالثانيّ ،تُخصص ّأسماء ّمجال ّفي ّالمستوىّ
الثالثّ،للجهاتّالتاليةّفقطّ:
." .3.3.1אקדמיה.ישראל" – ّللمؤسساتّاألكاديميةّللتعليمّالعاليّالمعترفّبهاّمنّقبلّ
مجلسّالتعليمّالعاليّ.تحتّهذهّالالحقةّ،سيتم ّتخصيصّأسماءّالمجالّالتيّتمتّ
المصادقةّعليهاّمنّقبلّمجلسّالتعليمّالعاليّ.
." .3.3.2ממשל.ישראל" – ّللمؤسسات ّالحكومية ّلدولة ّإسرائيلّ .ضمن ّهذه ّاللواحقّ
تخصصّفقطّأسماءّمجالّلهيئاتّحكوميةّإسرائيليةّ،قدمتّطلباتّتسجيلهاّلمنظومةّ
"ّممشالّزمين"ّ.يتوجبّعلىّالطالبينّتسجيلّأسماءّالمجالّتحتّهذهّالالحقةّ،
التوجهّمباشرةّ"لممشالّزمين".
." .3.3.3צהל.ישראל" ّ -لمؤسسات ّجيشّالدفاعّاإلسرائيليّ .تحت ّهذهّالالحقةّ ،سيتمّ
تخصيصّأسماءّالمجالّلجيشّالدفاعّاإلسرائيليّ،التيّقدمتّطلباتّتسجيلهاّمنّ
قبل ّمركز ّالحواسيب ّ(مركز ّأنظمة ّالكمبيوتر ّوالمعلومات) ّالتابع ّلجيش ّالدفاعّ
اإلسرائيليّ.يتوجبّعلىّالطالبينّتسجيلّأسماءّالمجالّتحتّهذهّالالحقةّ،التوجهّ
مباشرةّلمركزّأنظمةّالكمبيوترّوالمعلومات.
." .3.3.4ישוב.ישראל" ّ-للسلطاتّالبلديةّوسلطاتّالحكمّالمحلي.
 .3.3.4.1أسماء ّالمجال ّتحت ّهذه ّالالحقة ّالثانويةّ ،مخصصة ّللسلطات ّالبلديةّ
ضمن ّحدود ّدولة ّإسرائيلّ ّ .تحت ّهذه ّالالحقة ّسيتم ّتخصيص ّأسماءّ
المجالّ ،وفقا ّلقائمة ّالبلدات ّالرسمية ّالمعلنة ّمن ّقبل ّدائرة ّاإلحصاءّ
المركزيةّ .
 .3.3.4.2فيّحالّكانّهناكّأكثرّمنّكيانّواحدّيمثلّالبلدةّ،تحتّهذهّالالحقةّ
سيتمّتخصيصّاسمّالمجالّللسلطةّالبلديةّفقط.
 .3.3.4.3فيّحالّكانّاسمّالبلدةّمكوناّمنّأسماءّعدةّسلطات ّتم ّتوحيدهاّبشكلّ
رسميّ،ستُعطىّاإلمكانيةّلتسجيلّأسماءّالمجالّكذلكّ،بالنسبةّلكلّسلطةّ
منّالسلطاتّالتيّتم ّتوحيدهاّ،وبشرطّأال ّتكونّهناكّبلدةّأخرىّفيّ
قائمةّالبلداتّالرسميةّ،اسمهاّمطابقّالسمّالمجالّالمطلوبّتسجيله.

 .3.3.4.4طلب ّتسجيل ّمختلف ّعنّالشكل ّالذي ّيظهر ّفيه ّاسم ّالبلدة ّفي ّالقائمةّ
الرسميةّالمذكورةّ،يُقدمّلالتحادّمعّاستيفاءّكافةّالشروطّالتالية:
.3.3.4.4.1

الطلبّمشفوعّبرسالة ّمنّقبل ّرئيسّالسلطةّالبلديةّ،

تفصلّاالسمّالمطلوب.
.3.3.4.4.2

ال ّيوجد ّهناك ّتخصيص ّ(أو ّطلب ّلتخصيص) ّالسمّ

المجالّالمطلوبّ،حسبّاإلمالءّفيّقائمةّالبلداتّالرسمية.
.3.3.4.4.3

الّيوجد ّهناكّاسمّبلدةّأخرىّشبيهّباالسمّالمطلوبّ،

فيّقائمةّالبلداتّالرسمية.
.3.4

يحق ّلالتحادّأنّيضيفّأوّيشطبّمنّقائمةّاللواحقّ– ّالثانويةّعلىّالمستوىّالثانيّ،بدونّ
بالغّمسبق.

.3.5

يحق ّلالتحادّأنّيطلبّ،وفقاّالعتباراتهّالمطلقةّوكشرطّللتسجيلّأوّتجديدّاسمّمجالّ،أدلةّ
إلثبات ّمالءم ة ّالطالبّ ،لمتطلبات ّتسجيل ّاسم ّمجال ّتحت ّمستوى ّمجال ّمعينّ ،من ّبينّ
المستوياتّالمفصلةّفيّالبندّ .3.3أعاله.

.3.6

يحق ّلالتحادّمنعّتجديدّاسمّالمجالّ،تحتّأيّمستوىّمنّالمستوياتّ– ّالثانويةّالمفصلةّفيّ
البندّّ.3.3أعالهّ،أوّتعليقّعملّاسمّالمجالّ،طالماّأن ّصاحبّاالسمّالّيستوفيّالمتطلباتّ
المحددةّفيّالبندّّ.3.3عندّطلبّتجديدّالتسجيلّالسمّالمجال.
منّأجلّالشفافيةّ– ّمعنىّتعليقّعملّاسمّالمجالّ،فيّالحاالتّالمفصلةّفيّهذهّالقواعدّ،هيّ
إزالةّالتوجيهّالنشطّلسيرفراتّأسماءّالمجالّالمعتمدةّ(ّ)Authoritative DNS servers
التابعةّالسمّالمجالّذاتهّ("تعليق اسم المجال")ّ.يمكنّأنّيكونّتعليقّاسمّالمجالّمؤقتاّ،أوّ
دائماّ(حتىّإزالةّاسمّالمجالّ،أوّانتهاءّفترةّتسجيله)ّ،حسبّاعتباراتّاالتحادّلظروفّالحالةّ.
عموماّ ،خالل ّفترة ّتعليق ّاسم ّالمجالّ ،يحق ّلالتحاد ّمنع ّتنفيذ ّأي ّعمليات ّبخصوص ّاسمّ
المجالّ،مثلّنقلّالحقوقّفيّاسمّالمجالّاوّتحديثّتفاصيله.

.4

أسماء المجال – قواعد الكتابة
.4.1

تعريفات
 1– IDN .4.1.1سلسلةّأنظمةّتهتم ّبأسماءّالمجالّ،التيّتحتويّعلىّرموزّمستخدمةّفيّ
لغاتّقوميةّمختلفة IDN .يعرفّترجمةّاسمّالمجالّالمكونّمنّرموزّباللغةّالقوميةّ
("شكل ّّ )"U-Labelألسم ّمجال ّمكون ّمن ّرموز ّاألبجدية ّالالتينية ّفقطّ ،أرقامّ
والعارضةّ("شكلّ.(“A-Label

http://tools.ietf.org/wg/idnabis
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 2– Unicode .4.1.2هوّمعيارّدوليّلتمثيلّنصّفيّمنظوماتّالحاسوبّ.يعرفّالمعيارّ
منظومةّالرموزّالتيّتضمّكافةّمنظوماتّالكتابةّالمستخدمةّاليومّفيّلغاتّالعالمّ–ّ
ويمسحّكلّرمزّإلىّرمزّعدديّ.
اإلشارةّإلىّالرمزّالعدديّتتميزّبالسابقةّ " "U+يليهاّالرقمّالستعشريّالمكونّمنّ
ّ4رموزّ.مثالّ،رمزّحرفّ"أّ-א"ّباللغةّالعبريةّهوّ.0U+05D
.4.2

اسم المجال
"اسم المجال" هوّتتابعّرمزينّأوّأكثرّ،المسجلّعلىّالمستوىّالثانيّأوّالثالثّ،والذيّيستوفيّ
كافةّالشروطّالتالية:
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 .4.2.1رموز مشروعة
اسمّالمجالّيمكنّأنّيكونّمكوناّمنّالرموزّالتاليةّفقطّ،ويجبّأنّيحتويّعلىّرمزّواحدّ
علىّاألقلّ،منّأحرفّاألبجديةّالعبرية:
 .4.2.1.1أحرف األبجدية العبريّةّ–ّالحرفّ"ّא"ّحتىّالحرفّ"ّת"ّ،بماّفيّذلكّ
األحرف ّالنهائية"ّ :ם""ّ ،ך""،ף""ّ ،ן""ّ ،ץ" ّ(مقابلة ّفي ّمعيارّ
ّUnicodeللرموزّّ0U+05Dحتىّ)U+05EA
 .4.2.1.2األرقام ّ– ّالرقم ّ"ّ "0حتى ّالرقم ّ"(ّ "9مقابلة ّفي ّمعيار ّّUnicode
للرموزّّ0030+Uحتىّ.)0039+U
 .4.2.1.3عارضة وسطى ّ– ّالرمز ّ"(ّ "-مقابل ّفي ّمعيار ّّ Unicodeللرمزّ
.)U+002D
 .4.2.2الطول
 .4.2.2.1طول ّاسم ّالمجال ّال ّيزيد ّعن ّّ 63رمزاّ ،ويكتب ّبشكل ّّA-Label
صحيحّ،والّيقلّعنّرمزينّبشكلّ.U-Label
 .4.2.2.2الحدّاألدنىّلطولّاسمّالمجالّهوّرمزين.
 .4.2.3تقييدات إضافية
اسمّالمجال:
 .4.2.3.1ال يمكنه أن يبدأ أو ينتهي بعارضة وسطى.

http://www.unicode.org
3

2

تحددتّقواعدّالتسجيلّوفقًاّللقواعدّالتيّوضعتهاّمنظمةّّICANNالستخدامّاللغةّالعبريةّفيّالمستوىّالثانيّ.لالطالعّ
علىّقواعدّالتسجيل:
https://www.icann.org/sites/default/files/packages/lgr/lgr-second-level-hebrew-script-22apr21en.html

 .4.2.3.2الّيمكنهّأنّيحتويّعلىّعارضتينّمتتابعتينّ("ّ–ّ)"-ّ-باستثناءّأسماءّ
المجالّعلىّشكلّّA-Labelصحيحّألسماءّمجالّباللغةّالعبرية.
 .4.2.3.3يجبّأنّيالئمّالمتطلباتّالتقنيةّلّّDNSساريةّالمفعولّفيّموعدّتقديمّ
الطلب.
 .4.2.3.4الّيمكنهّأنّيبدأّبرقم.
 .4.2.3.5األحرفّالوسطىّواألحرفّالنهائيةّتأتيّمترادفةّمنّأجلّتسجيلّاسمّ
المجالّ(כ=ךّ،מ=םّ،נ=ןّ،פ=ףّ،צ=ץ)ّ.الّيتم ّتخصيصّاسمّمجالّ،
فيّحالّتم ّمنّقبلّتخصيصّاسمّمجالّمشابهّ ،واالختالفّبينّاسميّ
المجال ّهو ّحرف/حروف ّنهائي/نهائية ّ(مثالّ :إذا ّتم ّتخصيص ّاسمّ
المجالّاسمّالمجال.ישראלّ،الّيمكنّعندهاّتخصيصّأوّاستعمالّأسماءّ
المجالّ :שממתחמّ .ישראל أو ّשממתחםّ .ישראל أو ّשםמתחמّ.
ישראל).
.4.3

شكلّّA-Labelالصحيحّالسمّالمجالّ،الذيّتظهرّكذلكّفيّّ،DNSKمسألةّتقنيةّفقطّ،ولنّ
تكون ّلها ّأي ّأهمية ّقانونية ّأو ّأهمية ّأخرىّ .اسم ّالمجال ّالمسجل ّباللغة ّالعبرية ّحسب ّهذهّ
القواعدّ،هوّاسمّمجالّبشكلّّ،U-Labelأيّبشكلهّباللغةّالعبريةّ،فيّكلّماّيعنيهّذلك.

.3

الطلب وإجراءات التخصيص

 .5الطلب
.5.1

مقدّم الطلب
يتم ّتقديم ّطلب ّتخصيص ّاسم ّالمجالّ ،من ّقبل ّ َمن ّيفترض ّأن ّيملك ّاسم ّالمجال ّ("المالك
المفترض" ّوبعدّأنّيُسجلّاسمّالمجالّعلىّاسمهّيسمىّ"المالك")ّ،بواسطةّمسجلّاالتحادّ
المؤهلّ("مسجّل مؤ ّهل")ّباسمّالمالكّ(معا"ّ:مقدّم الطلب").

.5.2

عرض المالك وتصريحاته
تقديمّطلبّتخصيصّاسمّالمجالّمنّقبلّمقدمّالطلبّ،يشكلّتصريحاّمنّقبلّمقدمّالطالبّبأنّ
المالكّالمفترضّ،هوّشخصيةّقانونيةّقائمةّ،وبأن ّتخصيصّاسمّالمجالّواستخدامهّمنّقبلّ
المالكّالمفترضّ،لنّينتهكّحقوقاّلطرفّثالثّ،والّيخالفّقواعدّالتسجيلّ.وواضحّتماماّأنهّ
لنّيتمّتسجيلّاسمّمجالّتحتّاسمّ"مشتغلّمرخص"ّأوّشراكةّغيرّمسجلةّ.باإلضافةّلذلكّ،
تقديمّالطلبّيشكلّموافقةّمقدمّالطلبّبأن ّاالتحادّلنّيتحملّأيّمسؤوليةّتجاههّبسببّعدمّ
تخصيصّاسمّالمجالّ،تخصيصّاسمّالمجالّ،أوّاستعماله.

.5.3

استمارة الطلب ودفع رسوم التخصيص

تبدأّإجراءاتّالتخصيصّمنّخاللّتقديمّاستمارةّطلبّكاملةّللسجلّ،بالصيغةّالمتبعةّلدىّ
المسجلينّالمؤهلينّ،ووفقاّللتعليماتّالتيّتم ّتحديدهاّلذلكّمنّقبلّالسجلّ("الطلب")ّّ.ومعّ
تقديمّالطلبّ،يدفعّمقدمّالطلبّرسومّالتخصيصّ،وفقاّلماّيتم ّتحديدهّمنّوقتّآلخرّمنّقبلّ
المسجلّالمؤهلّالذيّيقدمّالطلبّمنّخاللهّ.يجبّأنّتكونّكلّّالتفاصيلّالمذكورةّفيّالطلبّ
معبأةّوصحيحة.
.5.4

الموافقة على قواعد التسجيل
هذهّالقواعدّوالتعليماتّالتيّتمليهاّ("قواعد التسجيل")ّتلزمّمقدمّالطلبّعندّتقديمّالطلبّ،
وطيلةّالفترةّالتيّيكونّفيهاّاسمّالمجالّمسجلّبملكيةّالمالكّ،وهيّتتفوقّعلىّكلّبيانّآخرّ
تابعّلالتحادّ،سواءّتمّاستخدامهّقبلّتخصيصّاسمّالمجالّأوّبعدّذلكّ.ومنعاّأليّالتباسّممكنّ،
نوضحّأنّقواعدّالتسجيلّهذهّ،مختلفةّومنفصلةّعنّقواعدّتسجيلّالتابعةّلالتحادّ،لتخصيصّ
أسماءّالمجالّتحتّمستوىّالمجالّاألعلىّإلسرائيلّ(".)".IL

.6

الفحص
.6.1

السجلّيعالجّالطلبّ،يعاينّإذاّكانّاسمّالمجالّالمطلوبّمستوفياّللمعاييرّالمحددةّفيّقواعدّ
التسجيلّالمعمولّبهاّعندّتقديمّالطلبّ،ويقررّفيّمسألةّتخصيصّاسمّالمجالّ.يحقّللمسجلّ
أنّيصادقّعلىّالطلبّ،استناداّعلىّالمعلوماتّالمقدمةّلهّ،وأنّفحصّصحةّالتسجيلّوتفاصيلّ
مقدمّالطلبّ،حتىّبعدّتخصيصّاسمّالمجالّوتسجيلهّعلىّاسمّمقدمّالطلبّ.وواضحّتماماّأنهّ
يحقّلالتحادّالحقاّأنّيعلقّوّ/أوّيشطبّتسجيلّاسمّالمجالّ،إذاّكانّفيّتسجيلهّتجاوزّأياّكانّ
لقواعدّالتسجيلّ،ولمّيتمّالتحققّبشكلّكافٍ ّمنّتفاصيلّمقدمّالطلب.

.6.2

يحقّللمسجلّرفضّالطلبّالذيّلمّيتمّتعبئتهّبشكلّدقيقّوكاملّ،ووفقاّالعتباراتهّالمطلقةّ،أوّ
تعليق ّعملية ّتسجيل ّاسم ّالمجالّ ،وحتى ّوإن ّتم ّتخصيص ّاسم ّالمجال ّلمقدم ّالطلبّ ،وتمّ
استخدامهّمنّقبله.

.6.3

معاينةّالطلباتّستتمّوفقاّلمبدأّ" األولويةّباألسبقية"ّ،وحسبّهذاّالمبدأّسيتمّأوالّمعاينةّالطلبّ
الصحيحّواألولّمنّحيثّموعدّالتقديمّالظاهرّفيّالسجلّ.وبالرغمّمنّالمذكورّسابقاّ،قبلّ
فتحّالمجالّأمامّالجمهورّالعامّلتسجيلّأسماءّالمجالّحسبّهذهّالقواعدّ،سيتيحّاالتحادّالمجالّ
لطلب ّحجز ّتسجيل ّأسماء ّمجال ّمعينةّ ،للهيئات ّالمستحقةّ ،بطريقة ّالحصول ّعلى ّالحقّ
الحصريّ،لوقتّمحددّ،منّأجلّتسجيلّأسماءّالمجالّهذهّ–ّوذلكّفيّإطارّإجراءاتّتسجيلّ
مسبقةّ–ّ[ّSunriseلمراجعةّقواعدّإجراءاتّالتسجيلّالمسبقةّ–ّاضغطّهنا]ّ.

.6.4

يشغلّالسجلّمنظومةّتوثقّالتاريخّوالساعةّالدقيقينّالستالمّالطلبّفيّمنظومةّالسجلّ،والتيّ
تعملّكسجلّمؤسساتيّوفقاّلقانونّاألدلةّ[الصيغةّالجديدة]ّ،1971ّ،وهيّالوحيدةّالتيّيمكنّ
منّخاللهاّتحديدّالطلبّالمقدمّأوال.

.7

تقييدات على التخصيص

باإلضافةّلقواعدّالكتابةّأعالهّ،لنّيتمّتخصيصّأسماءّالمجالّالتالية:
.7.1

أسماءّالمجالّالتيّتمّتخصيصهاّفيّالسجل.

.7.2

أسماءّالمجالّالتيّالّتستوفيّقواعدّالتسجيلّالمعمولّبهاّعندّتقديمّالطلبّللسجلّ،أوّبكلّ
موعدّآخرّبعدّتسجيلها.

.7.3

أسماء ّالمجال ّالمطابقة ّأو ّالمشابهة ّبشكل ّمضلل ّللواحق ّالثانوية."ّ :אקדמיה"؛ ّ".ישוב"؛ّ
".ממשל"؛ّ".צהל"ّ،اوّأيّالحقةّثانويةّيضيفهاّاالتحادّمستقبال.

.7.4

اسمّالمجالّمطابقّلمستوىّالمجالّاألعلىّ".ישראל".

.7.5

أسماءّالمجالّالتيّتحتويّعلىّكلمات ّقاسيةّ،لغةّقاسيةّ،أسماءّتمس ّبسالمةّالجمهور ّأوّ
بمشاعرهّ،أوّأسماءّتنتهكّقواعدّدولةّإسرائيلّبأيّطريقةّكانتّ("أسماء مجال مؤذية ").
تعمل ّفي ّاالتحاد ّلجنة ّلفحص ّأسماء ّالمجال ّالمؤذيةّ ،مؤلفة ّمن ّالمثقفينّ ،ورجال ّالقانونّ
واإلنترنتّ("اللجنة")ّّ.هدفّاللجنةّهوّتحديدّفيماّإذاّكانّاسمّالمجالّمناسباّللتسجيلّ،حسبّ
تعليماتّهذاّالبندّ.يحقّ لالتحاد شطب أو تعليق عمل أسماء المجال المؤذية ،بما في ذلك ك ّل
حالة ت ّم فيها تسجيل اسم المجال ذي الصلةّ .يحق ّلالتحادّتعليقّعملّاسمّالمجالّالخاضعّ
للفحصّ،حتىّقبلّأنّتعتبرهّاللجنةّاسمّمجالّمؤ ٍّذ.

.8

انتهاء عملية فحص الطلب
.8.1

جبايةّرسومّالتخصيصّتتم ّعلىّيدّالسجلّمنّالمسجلّالمؤهلّالذيّقدمّالطلبّمنّخاللهّ،
وحسبّاالتفاقّبينّاالتحادّللمسجلّالمؤهلّ،وفقطّفيّموعدّالتخصيصّألسماءّالمجالّالتيّ
تستوفيّشروطّقواعدّالتسجيلّ.طالماّلمّيتمّاستالمّرسومّالتخصيصّفيّالسجلّ،فإنّتخصيصّ
اسمّالمجالّلنّيعتبرّكامالّويُعدّتخصيصاّمشروطاّ.وفقطّمعّاستالمّرسومّالتخصيصّ،تُتممّ
إجراءاتّتخصيصّاسمّالمجالّ.يحقّللسجلّإلغاءّ،وبدونّبالغّمسبقّ،التخصيصّالمشروطّ.

.8.2
.9

معّنهايةّعمليةّفحصّالطلبّ،سيتمّتسجيلّاسمّالمجالّللمالكّالمفترض.

تخصيص اسم المجال ليس ضمانا لشرعية استخدامه
عملية ّفحص ّالطلب ّوتخصيص ّاسم ّالمجالّ ،ليست ّضمانا ّأو ّمصداقة ّبأن ّاستعمال ّمالك ّاالسم ّهوّ
استعمال ّقانونيّ .االتحادّ ،ومديروهّ ،موظفوه ّوكل ّ َمن ّهم ّمن ّقبلهّ ،لن ّيتحملوا ّأي ّمسؤولية ّبسببّ
تخصيصّاسمّالمجالّللمالك.

 .10مدة التخصيص
.10.1

يحقّلمقدمّالطلبّ،أنّيطلبّتخصيصاّأولياّالسمّالمجالّلمدةّسنةّواحدةّ،سنتينّ،ثالثّسنواتّ،
أربعّسنواتّ،خمسّسنواتّ،حسبّاختياره.

.10.2

يمكنّتجديدّتخصيصّاسمّالمجالّوفقاّلماّهوّمفصلّفيماّيلي.

 .11تقديم طلب باسم المالك
.11.1

يتمّتخصيصّأسماءّمجالّللمالكين .إذاّلمّيكنّمقدمّالطلبّهوّالمالكّ،ويقدمّطلباّأياّكانّباسمّ
المالكّ ،فعندها ّتقع ّعليه ّالمسؤولية ّالمطلقة ّللتأكد ّبأنه ّصاحب ّالتصاريح ّكلهاّ ،التوكيلّ
والمؤهالتّالمطلوبةّمنّالمالكّحسبّأيّقانونّو/أوّاتفاقّ،من ّأجلّتقديم ّالطلب ّللسجلّ.
وعملياّعندّتقديمّالطلبّللسجلّ،يصرحّمقدموّالطلبّبأنهّصاحبّالتصريحاتّكلهاّ،التوكيلّ
والمؤهالتّكماّهوّمذكورّأعاله.

.11.2

مقدمّالطليّيعفيّاالتحادّمنّأيّمسؤوليةّفيّحالّاتضحّأنهّلمّتكنّلديهّكافةّالتصريحاتّ،
التوكيلّوالمؤهالتّالمطلوبةّلتقديمّالطلبّ.مقدمّالطلبّيعوضّاالتحادّ،ومديريهّ،موظفيهّأوّ
كل ّ َمنّهمّمنّقبلهّعنّالضررّ،الدفعّ،الخسارةّأوّالنفقاتّالتيّقدّيتسببّبهاّ،فيّحالّتبينّ
صدقّالمذكورّسابقاّ.مقدمّالطلبّغيرّمستحق ّأليّاسترجاعّمنّقبلّاالتحادّبسببّالطلبّ
المقدمّوالذيّالّيستوفيّكاملّالتصريحاتّ،التوكيلّوالمؤهالتّالمطلوبةّلذلك.

 .12توجيه نشط لسيرفرات أسماء المجال ()DNS Name Servers
.12.1

يتمّتخصيصّأسماءّالمجالّبهدفّاستخدامهاّ.السمّالمجالّالمخصصّ،يجبّأنّيكونّتوجيهاّ
نشطاّلسيرفرّأسماءّالمجالّالمعتمدةّالرئيسيةّ(ّ)Primary Authoritative DNS Server
والفرعيةّ(ّّ.)Primary Authoritative DNS Serverيجبّأنّتكونّللسيرفراتّرابطةّ
ّIPثابتةّلإلنترنت.

.12.2

إذاّلمّيكنّاسمّالمجالّموجهاّ(ّ)delegatedلسيرفراتّأسماءّنشطةّلمدةّسنةّأوّأكثرّ،يحقّ
لالتحادّإلغاءّتخصيصّاسمّالمجال.

.4

الس ّجالت والتغييرات

 .13تقديم الطلبات
حتىّموعدّاالنتهاءّمنّعمليةّنقلّاسمّالمجالّمنّمسجلّلمسجلّآخر (Transfer) ،كماّهوّمفصلّ
فيماّيليّ،كل ّطلبّمتعلقّباسمّالمجالّنفسهّيمكنّأتّتُجرىّمنّقبلّالمسجلّالذيّيديرّاسمّالمجالّ
("المسجّل المدير").
 .14نقل اإلدارة بين مسجّلين مؤ ّهلين ()Transfer
يحقّللمالكّأنّينقلّ،وبأيّوقتّ،إدارةّاسمّالمجالّالمخصصّلهّ،منّمسجلّمؤهلّمعينّلمسجلّآخرّ.
ولهذاّالغرضّيجبّاستالمّطلبّنقلّفيّالسجلّ(ّ)Transferمنّالمسجلّالمؤهلّالمقصود .
مزودي الخدمة
 .15التنقل
الحر بين ّ
ّ
يمكن ّألسماء ّالمجال ّأن ّتكون ّموجهة ّ(ّ )delegatedلسيرفرات ّكافو ّمزودي ّخدمة ّاالستضافةّ
(ّ)hostingأوّمزوديّخدمات ّأسماءّالمجالّالمعتمدةّّ،))Authoritative DNS Serversحسبّ

اختيارّالمالكّ.نقلّالتوجيهّبينّالمزودينّتُجرىّوفقاّألمرّالمالكّ،منّخاللّتقديمّطلبّتحديثّالتفاصيلّ
(ّ.)Modifyمزودوّخدماتّاالستضافةّوخدماتّاألسماءّالّيحقّلهمّتأخيرّ،بقصدّأوّبدونّقصدّ،عمليةّ
تحصيلّهذاّالحقّللمالك.
 .16التجديد ()Renew
.16.1

موعد التجديد ،فترة التجديد ،رسوم التجديد والبالغ حول التجديد
 .16.1.1يمكنّتجديدّتخصيصّاسمّالمجالّلفتراتّتخصيصّإضافيةّلمدةّسنةّ،سنتينّ،ثالثّ
سنواتّ،أربعّسنواتّأوّخمسّسنواتّمنّموعدّانتهاءّفترةّالتخصيصّالقائمةّ،
حسبّاختيارّالمالك.
 .16.1.2يمكنّتقديمّطلبّلتجديدّالتخصيصّالمذكورّ،فقطّخاللّاألشهرّّ3األخيرةّمنّفترةّ
التخصيصّالقائمة.
 .16.1.3تجديدّتخصيصّاسمّالمجالّ،هوّللمالكّالموجود.
 .16.1.4تجديدّتخصيصّاسمّالمجالّملزمّبدفعّرسومّالتجديدّ،بالنسبةّالمعتمدةّحينهاّلدىّ
أحدّالمسجلينّالمؤهلين.
 .16.1.5تقديمّالطلبّيتم ّبواسطةّالمسجلّالمديرّ.يقومّمقدمّطلبّالتجديدّبتعبئةّالتفاصيلّ
المطلوبةّبصورةّصحيحةّوكاملة.

.16.2

فحص طلب التجديد
 .16.2.1عندّفحصّطلبّالتجديدّ،لنّيتمّفحصّاسمّالمجال.
 .16.2.2يحقّللسجلّرفضّطلبّالتجديدّالذيّلمّتتمّتعبئتهّعلىّالنحوّالمطلوبّ.وطالماّلمّ
تستلمّرسومّالتجديدّفيّالسجلّ ،لنّتُعتبرّعمليةّالتجديدّتامةّ،بلّستعتبر ّتجديداّ
مشروطاّ،تسريّعليهّتعليماتّالبندّ.16.3

.16.3

عدم التجديد
 .16.3.1مسؤوليةّتجديدّاسمّالمجالّتقعّعلىّالمالكّفقطّ.السجلّليسّمسؤوالّبإبالغّالمالكّ
أوّالمسجلّالمؤهلّ،بضرورةّتجديدّاسمّالمجالّفيّهذاّالموعدّأوّفيّغيره .
 .16.3.2يحقّللسجلّإلغاءّ،بدونّبالغّمسبقّ،تخصيصّاسمّالمجالّ،الذيّلمّيتمّتجديدهّفيّ
الموعدّ(بماّفيّذلكّالتجديدّالمشروط)ّو/أوّتعليقّعملّاسمّالمجالّ.يبقىّاسمّالمجالّ
مخصصاّلمالكهّ،حتىّشطبهّنهائياّمنّالسجلّعلىّيدّاالتحاد.
 .16.3.3السجلّالّيعتمدّاعتباراتهّالخاصةّللقيامّبأيّعمليةّكانتّفيّاسمّالمجالّ،قبلّمرورّ
ّ 30يوما ّمن ّتاريخ ّانتهاء ّالتخصيص ّالقائم ّ("المهلة القانونيّة" ّأو ّ Grace

ّ.)Periodيمتلكّاالتحادّالحقّالمطلقّفيّتمديدّفترةّالمهلةّالقانونيةّ،وعّاألخذّبعينّ
االعتبارّالظروفّالعينيةّلكلّحالةّ،والّتزيدّفترةّالتمديدّعلىّّ90يوماّإضافيا.
 .16.3.4خاللّالمهلةّالقانونيةّ،الّيمكنّ القيامّبأيّعمليةّباسمّالمجالّ،باستثناءّعمليةّنقلّ
إدارةّ(ّ)Transferفرديةّو/أوّتجديدّ(.)Renew
 .17حتلنة التفاصيل ()Modify
.17.1

كل ّعمليةّلحتلنةّالتفاصيلّفيّتخصيصّاسمّالمجالّ،باستثناءّطلبّنقلّالحقوقّلمالكّآخرّ
(ّ)Reassignأوّطلبّنقلّإدارةّبينّالمسجلينّ(ّ،)Transferتتم ّبواسطةّتقديمّطلبّحتلنةّ
تفاصيلّ(ّ)Modifyلالتحاد.

.17.2

تتمّالحتلنةّبواسطةّالمسجلّالمديرّالسمّالمجال.

 .18نقل حقوق الملك ّية ()Re-Assign
.18.1

نقلّحقوقّالملكيةّ،هيّعمليةّنقلّتخصيصّاسمّالمجالّمنّملكيةّالمالكّالحاليّ،لملكيةّمالكّ
آخرّ.نقلّحقوقّالملكيةّهيّعمليةّفرديةّ،المكونّةّمنّشطبّسجلّاسمّالمجالّالقائمّ،وإنشاءّ
سجلّجديدّ،حسبّتفاصيلّالملكيةّالجديدة.

.18.2

الّيمكنّنقلّحقوقّالملكيةّفيّاسمّالمجالّ،حتىّوإنّتمّالتخصيصّحسبّصيغةّقواعدّسابقةّ،
إذاّكانّتخصيصهّممنوعاّحسبّبندّ(ّ)7أعاله.

.18.3

اإلجراءات
 .18.3.1نقلّحقوقّالملكيةّلمالكّآخرّ،تُنفذّبواسطةّتقديمّطلبّنقلّالحقوقّ(.)Re-Assign
تقديمّالطلبّيتمّبواسطةّالمسجلّالمدير.
 .18.3.2المالكّمطالبّبالمصادقةّعلىّطلبّنقلّحقوقّالملكيةّ ،حسب ّالتعليمات ّالتي ّتمّ
تحديدهاّمنّقبلّالسجلّ،وعلىّالنحوّالتيّستكونّعليهاّفيّحينه.
 .18.3.3يحقّللسجلّطلبّأدلةّإلثباتّاستحقاقّالمالكّالجديدّ،بتخصيصّاسمّالمجالّالمنقولّ
لملكيتهّ،حسبّالطلباتّالمفصلةّفيّهذهّالقواعدّ،كشرطّلنقلّالحقوق.
 .18.3.4جبايةّرسومّنقلّحقوقّالملكيةّـّتتم ّعلىّيدّالسجلّ،فقطّبعدّالمصادقةّطلبّالنقلّ
واستيفاءّمتطلباتّقواعدّالتسجيلّ.حتىّاستالمّرسومّنقلّالملكيةّمنّقبلّالسجلّ،
فإن ّعمليةّنقلّالملكيةّلنّتُعتبرّتامةّ،بلّتعتبرّعمليةّنقلّمشروطةّ.يحق ّللسجلّ
إلغاءّنقلّالحقوقّبأيّوقتّبسببّعدمّدفعّرسومّطلبّالنقل.

.18.4

التخصيص بعد نقل الحقوق
 .18.4.1معّانتهاءّإجراءاتّنقلّالحقوقّ،يخصصّالسجلّويسجل ّتفاصيلّالمالك ّالجديدّ
السمّالمجالّ(الحاصلّعلىّحقوقّالملكيةّفيّاسمّالمجال).

 .18.4.2تخصيصّاسمّالمجالّيكونّلمدةّسنةّ،سنتينّ،ثالثّسنواتّ،أربعّسنواتّ،أوّلخمسّ
سنواتّمنّموعدّإجراءّالنقلّ،حسبّاختيارّالمالكّالجديد.
.18.5

قواعد التسجيل تلزم المالك الجديد
المالك ّالجديد ّالسم ّالجديد ّ(الحاصل ّعلى ّالحقوق) ّسيكون ّخاضعا ّلقواعد ّالتسجيل ّساريةّ
المفعولّابتداءّمنّموعدّتقديمّالطلبّلنقلّالحقوقّوخاللّالفترةّاليّيتم ّفيهاّتخصيصّاسمّ
المجالّلملكيته.

 .19الشطب ()Delete
.19.1

يحق ّللمالك ّإلغاء ّتخصيص ّاسم ّالمجال ّالمسجل ّبملكيتهّ ،من ّخالل ّتقديم ّطلب ّشطبّ
( .)Deleteيقدمّطلبّالشطبّبواسطةّالمسجلّالمدير.

.19.2

المالكّمطالبّبالمصادقةّعلىّشطبّاسمّالمجالّ،وفقاّألنظمةّالسجلّ،التيّستكونّساريةّ
المفعولّحينها.

.19.3

لنّيكونّأيّاسترجاعّلرسومّالتسجيلّ،رسومّالنقلّأوّرسومّالتجديدّ،حسبّالحالةّ،بشكلّ
كاملّأوّجزئيّ،بالنسبةّللفترةّالمتبقيةّمنّموعدّالشطبّوحتىّنهايةّفترةّالتخصيصّالسمّ
المجال.

 .20صالحية إلغاء التخصيص
.20.1

عدم تسديد المدفوعات
عدم ّتسديد ّالمدفوعات ّالمفصلة ّفي ّقواعد ّالتسجيلّ ،بما ّفي ّذلك ّرسوم ّالتخصيصّ ،رسومّ
التجديدّأوّرسومّنقلّالحقوقّ،يمكنّأنّتؤديّإلىّشطبّاسمّالمجالّمنّالسجلّ،أوّتعليقهّ،وفقاّ
العتبارات ّاالتحادّ.بعدّشطبّاسمّالمجالّ،يتاحّالمجالّلتخصصّاسمّمجالّلكل ّمنّيرغبّ
بذلكّ،وفقاّلهذهّالقواعد.

.20.2

الظروف الخاصة
عندّوجودّأيّظرفّمنّالظروفّالمفصلةّفيماّيليّ،يحقّلالتحادّإلغاءّتخصيصّاسمّالمجالّ،
أوّتعليقهّ،وفقاّالعتباراتهّالخاصة:
 .20.2.1عند ّإبقاء ّالتخصيص ّساري ّالمفعولّ ،أو ّتوجيه ّاسم ّالمجال ّلسيرفرات ّأسماءّ
المجالّ،تدفعّاالتحادّلخرقّتعهدّقانونيّ،تعليماتّأمرّمحكمةّإسرائيليةّ،أوّأيّهيئةّ
قضائيةّمعتمدةّأخرىّ،بماّفيّذلكّقرارّمحكم.
فيّأعقابّقرارّقاضّأوّتركيبةّ(ّIL-DRPحسبّتعريفهّفيّالبندّّ24.3فيماّيلي).
.20.2.2
ٍ
 .20.2.3عندّعلمّاالتحادّ،أوّأثبتّبرأيهّ،أنّالمالكّلمّيعدّمستوفياّللطالباتّالتيّتمّتحديدهاّ
لتسجيلّاسمّالمجالّتحتّالحقةّ-ثانويةّمعينةّ،منّبينّاللواحقّالمفصلةّأعاله.

 .20.2.4فيّكلّحالةّيعتقدّفيهاّاالتحادّ،بأنّاألمرّضروريّنظراّلظروفّالمسألة.
لنّيخصصّاالتحادّمجدداّاسمّمجالّتمّإلغاءّتخصيصهّمنّطرفّواحدّ(حسبّتعليماتّرقمّ
ّ،)20لمالكّجديدّ،طيلةّفترةّّ30يوماّمنّموعدّإلغاءّالتخصيص.

.5

معلومات من الس ّجل وحتلنتها

 .21عرض معلومات من السجّل عن أسماء المجال (")"WHOIS
.21.1

معلوماتّحولّاسمّالمجال ،مالكه وأسماءّاألشخاصّالمسجلينّ(شخصّإدراريّ،شخصّتقنيّ
و ّّ )Zone Contactّ -وكذلك ّمعلومات ّعن ّسيرفرات ّأسماء ّالمجال ّوالمسجل ّالمديرّ
("المعلومات")ّ،سيكونّمتاحاّلالسترجاعّفيّإطارّخدمةّالّ–ّّWHOISالتيّيفعلهاّالسجلّ
(والخدمات ّالمشتقة ّمنه)ّ ،على ّالعنوانّ . www.isoc.org.il/whois:المعلومات ّالتيّ
سيعرضهاّالسجلّفيّهذهّالخدمةّ،سيكونّكماّأرسلّلهّمنّقبلّمقدمّالطلب.

.21.2

مقدمّالطلبّيصادقّلالتحادّعلىّإتاحةّالمعلوماتّالمذكورةّ،لمراجعةّالجمهور.

 .22حتلنة المعلومات
.22.1

المالكّوالمسجلّالمديرّملزمانّبإبالغّالمسجلّ،بواسطةّتقديمّطلبّمالئمّ،عنّكل ّتغييرّأوّ
حتلنةّللمعلوماتّالموجودةّفيّالسجل.

.22.2

عندّتقديمّأيّطلبّكانّللسجلّ،يصرحّمقدمّالطلبّ،بأن ّالمالكّهوّشخصيةّقانونيةّقائمةّ،
وبأنّكافةّالمعلوماتّالمرسلةّلالتحادّكاملةّ،صحيحةّودقيقةّ.المعلوماتّغيرّالدقيقةّأوّالبيانّ
الخاطئّ،يمكنهاّأنّتعتمدّكأساسّلرفضّالطلبّأوّإلغاءّتخصيصّاسمّالمجالّ،أوّتعليقهّ،كماّ
هوّمفصلّفيّهذهّالقواعد.

.22.3

تفاصيلّالمالكّالتيّيجبّتقديمهاّعندّتقديمّالطلبّ،تضم ّاسمهّالمالكّالكامل؛ّنوعّالشخصيةّ
القانونيةّللمالكّ(شخصّمستقلّ/اتحاد)؛ّوفيّحالّكانّالمالكّاتحاداّ– ّرقمّمعرفّفيّسجلّ
رسمي؛ّعنوانّالستالمّالبريدّ(يشملّاسمّالشارعّ،رقمّالبيتّ/الشقةّ،المدينةّ،الرمزّالبريديّ
والدولةّ.فيّحالّوجودّصندوقّبريدّتجبّاإلشارةّإلىّرقمّالصندوقّ،المدينةّ،الرمزّالبريديّ
والدولة)؛ّعنوانّبريدّإلكترونيّنشط؛ّرقمّهاتفّأوّرقمّفاكسّ(إذاّوجد).

.6

تسوية الخالفات والـIL-DRP -

 .23االتحادّليسّطرفاّفيّالخالفاتّالمتعلقةّبحقوقّالملكيةّفيّاسمّالمجالّ،الذيّتمّتخصيصهّللمالكّأوّتمّ
نقلهّله.
 .24االتحاد ال يبتّ في الخالفات

.24.1

الّيمكنّلالتحادّأنّيبتّ،فيّالخالفاتّالمتعلقةّبتخصيصّأسماءّالمجالّواستخدامهاّ.أيّخالفّ
بينّاألطرافّالمتعلقةّبتخصيصّأسماءّالمجالّ،تبتّفيهاّاألطرافّذاتها.

.24.2

الّيتدخلّاالتحادّفيّالخالفاتّالمتعلقةّبتخصيصّأسماءّالمجالّواستخدامهاّ،والّيتخذّموقفاّ
بخصوصّحقوقّالمالكّأوّطرفّثالثّيطالبّبحقوقّأياّكانت.

.24.3

أنشأّاالتحادّالّّ،IL-DRPّ-كخدمةّللجمهورّوجمهورّمستخدميّاإلنترنتّ،الذيّيعتبرّجهازاّ
بديالّوسريعاّللبتّفيّالنزاعاتّالمتعلقةّبتخصيصّأسماءّالمجالّ.القواعدّواألنظمةّالمتعلقةّ
بالبت ّبالخالفاتّفيّإطارّالّ–ّ،IL-DRPتعتبرّجزءاّالّيتجزأّمنّقواعدّالتسجيلّ،وهيّ
متوفرةّللمراجعةّفيّالعنوان:

http://www.isoc.org.il/domain-name-registry/dispute_resolution/ildrp-rules
.24.4

المالكّيأخذّعلىّعاتقهّ،وبقرارّالّرجعةّفيهّ،صالحيةّالّّ.IL-DRPّ-هذاّالبندّالّيقتصّمنّ
حقوقّأيّشخصّللتوجهّلكل ّهيئةّقضائيةّمؤهلةّ،منّأجلّحل ّالخالفّالمتعلقّبتخصيصّ
أسماءّالمجال.

.7

تحديد المسؤولية والتعويض

 .25تحديد المسؤولية
.25.1

الخدماتّالتيّيزودهاّاالتحادّ،علىّنحوّماّهوّمفصلّفيّهذهّالقواعدّ("الخدمات")ّ،يمكنّ
استخدامهاّككميةّ(ّ.)AS ISلنّتكونّلدىّمقدمّالطلبّادعاءّأياّكانّ،شكوى/أوّمطالبّتجاهّ
االتحادّبسببّمميزاتّالخدماتّ،قدراتهاّ،محدوديتهاّأوّمالءمتهاّالحتياجاته.

.25.2

الّيلتزمّاالتحادّبأنّتكونّالخدماتّخاليةّمنّاألخطاءّ،أوّمحصنةّضدّاألضرارّ،التشويشّ،
واألعطالّ– ّبماّفيّذلكّاألعطالّالخطيرةّ،فيّالبرمجةّأوّخطوطّاالتصالّ– ّلدىّاالتحادّ
و/أوّأيّأحدّمنّمزوديهّو/أوّأيّأحدّمنّالمسجلينّالمؤهلينّالذينّيقدمونّالخدماتّو/أوّجزءاًّ
منها.

.25.3

الّيتحملّاالتحادّأيّمسؤوليةّعنّأيّضررّقدّيحدثّ،بسببّبحثّالطلباتّالمفصلةّفيّهذهّ
القواعدّو/أوّكلّعملّأوّخطأّآخرّقامّبهّوفقاّلقواعدّالتسجيلّوأنظمتهّ–ّباستثناءّإذاّكانّسببّ
الضررّإهماالّأوّعمالّخبيثاّمنّجانبّاالتحادّو/أوّكل ّ َمنّهوّمنّقبلهّ.فيّهذّالحالةّ،يتمّ
تحديدّمسؤوليةّاالتحادّللمبلغّالمدفوعّلالتحادّمنّقبلّمقدمّالطلبّو/أوّكلّ َمنّهوّمنّقبله.

.25.4

الّيمكنّلالتحادّأنّيضمنّحصانةّتامةّمنّإمكانيةّاختراقّالحاسوبّ،محاوالتّاختراقّكهذهّ،
كشف ّالمعلومات ّأو ّتشويش ّوعرقلة ّعمل ّأجهزة ّالحاسوب ّالتي ّيستخدمها ّاالتحاد ّلتزويدّ
الخدمةّ.إذاّنجحّطرفّثالثّفيّاختراقّمعلوماتّفيّالسجلّ،بالرغمّمنّوجودّوسائلّالحكايةّ
التيّيعتمدهاّاالتحادّ–ّبماّفيّذلكّمعلوماتّتمّجمعهاّعنّمقدمّالطلبّ-أوّاستخدامهّعلىّنحوّ
سيءّ،لنّيكونّلمقدمّالطلبّأيّادعاءّ،شكوىّأوّمطالبةّتجاهّاالتحادّلهذاّالسبب.

.25.5

االتحادّغيرّمسؤولّعنّاالستخدامّالذيّتقومّبهّاألطرافّالثالثةّأياّكانتّ،للمعلوماتّالتيّ
أعطيتّمنّأجلّتقديمّالخدماتّ،والتيّأُتيحتّللجمهورّالعامّفيّإطارّخدمةّالّ–ّ WHOIS
التيّيشغلهاّاالتحاد.

.25.6

االتحادّغيرّمسؤولّعنّأيّعملّأوّخطأّيقومّبهّمسجلّمؤهلّ ،فيماّيتعلقّبتسجيلّأسماءّ
المجالّأوّإدارةّتسجيلها.

.25.7

االتحادّغيرّمسؤولّعنّأيّادعاءّ،شكوىّو/أوّمطالبةّ،تقدمّضدّمقدمّالطلبّمنّقبلّطرفّ
ثالثّأياّكانّ،بادعاءّأنهّانتهكّحقوقهّمعّتسجيلّاسمّمجالّأياّكانّو/أوّالقيامّبأيّعمليةّأخرىّ
تتعلقّباسمّمجالّكهذاّأوّكغيرهّ–ّبماّفيّذلكّنتائجّكلّإجراءّقانونيّيتمّبسببّأيّادعاءّو/أوّ
مطالبةّعلىّنحوّماّذكرّسابقاّ،سواءّتمّذلكّلدىّهيئةّفيّإسرائيلّأوّفيّالخارجّ،وسواءّكانّ
ذلكّفيّإطارّإجراءاتّالتحكيمّأوّتسويةّالخالفاتّالمذكورةّفيّهذهّالقواعد.

.25.8

االتحادّغيرّمسؤولّلكل ّضررّ،فقدانّ،خسارةّ،دفعّأوّمصروفاتّقدّتحدثّلمقدمّالطلبّ
بسببّهذهّالخدماتّ–ّوكذلكّكلّضررّغيرّمباشرّأوّمترتبّعليه.

.25.9

الحصانةّ ،اإلعفاء ّوتحديد ّالمسؤوليةّ ،حسب ّهذا ّالبندّ ،تسري ّكذلك ّعلى ّموظفي ّاالتحادّ،
مديريهّ،مستشاريهّ،وكلّ َمنّهمّمنّقبله.

 .25.10يتلخصّدورّاالتحادّفيّإجراءاتّالّّ،IL-DRPّ-فيّتزويدّالخدماتّالتقنيةّواإلداريةّ،إلقامةّ
هذه ّاإلجراءات ّواستضافتها ّفقطّ .وباستثناء ّحاالت ّالنشاط ّالخبيثّ ،فإن ّاالتحاد ّلن ّيكونّ
مسؤوالّتجاهّطرفّمنّاألطرافّ،عنّأيّعملّأوّخطأّحدثّفيّإطارّإجراءاتّ.IL-DRP
باستثناءّحاالتّالقيامّبعملّخبيثّلقاض ّأوّهيئةّ،فإنّ ّالقاضيّأوّالقضاةّلنّيكونواّمسؤولينّ
.25.11
ٍ
تجاهّطرفّمنّاألطرافّ،عنّأيّعملّأوّخطأّحدثّفيّإطارّإجراءاتّ.IL-DRP

 .26التعويض
مقدمّالطلبّ،أوّأيّطرفّثالثّ،المعترضينّعلىّتخصيصّاسمّمجالّ،أوّكلّعمليةّأخرىّتتعلقّباسمّ
بشكلّأوّبآخرّ،ملزمونّبتعويضّاالتحادّ،موظفيهّ،وأصحابّالوظائفّفيهّ،مقاوليهّ،أعضاءّإدارتهّ
وأصدقائهّ،وكذلكّقضاةّالّّIL-DRPّ-عنّكلّخسارةّ،ضررّ،مسؤوليةّأوّمصروفّ،ناجمّعن:
.26.1

كلّّادعاءّضدّالتخصيصّ،أوّحقّاستخدامّاسمّالمجالّالمتنازعّعليه.

.26.2

كل ّخسارةّ،ادعاءّ،شكوىّأوّضررّآخرّيحدثّعنّتخصيصّاسمّالمجالّ،إلغائهّ،شطبهّ،
نشرهّأوّمنعّاستخدامه.

.26.3

كلّادعاءّأوّمصرفّتحملهّاالتحادّ،بسببّادعاءاتّالطرفّالثالثّضدّتخصيصّاسمّالمجالّ
أوّالحقّباستخدامه.

.26.4

.8

كلّانتهاكّلقواعدّالتسجيل.

عام

 .27تغيير قواعد التسجيل
يحق ّلالتحادّ ،بين ّالفينة ّواألخرىّ ،تغيير ّقواعد ّالتسجيلّ ،بما ّفي ّذلك ّاألنظمة ّوتسعيرات ّالخدماتّ
المختلفةّ.كافةّالتغييراتّوالتعديالتّستكونّمتوفرةّللمراجعةّ،فيّموقعّاالتحادّ.االتحادّغيرّملزمّأنّ
يعاينّمجدداّ،تخصيصاتّتمتّقبلّتنفيذّالتغييراتّأوّالتعديالتّالمذكورة.
 .28بالغات
البالغاتّالتيّيرسلهاّالسجلّلمقدمّالطلبّو/أوّلكلّشخصّمنّقبلهّ،يمكنّأنّترسلّبالبريدّالمستعجلّ،
الفاكسّأوّالبريدّاإللكترونيّ،وفقاّالعتباراتّالسجلّووفقاّللمعلوماتّالتيّأرسلهاّمقدّمّالطلبّللسجلّ.
البالغّالذيّأرسلهّالسجلّفيّالبريدّالمستعجلّ،تعتبرّكأنهاّوصلتّوجهتهاّبعدّثالثةّأيامّمنّموعدّ
إرسالهاّ.كلّبالغّيرسلّبواسطةّالفاكسّأوّالبريدّاإللكترونيّتعتبّكأنهاّوصلتّوجهتهاّمعّبدايةّيومّ
العملّاألولّبعدّإرسالها.
بالغاتّحولّالسجلّترسلّبالبريدّاإللكترونيّفقطّ،للعنوانّ،info-domains@isoc.org.ilّ:وتعتبرّ
كأنهاّوصلتّوجهتهاّمعّبدايةّيومّالعملّاألولّبعدّإرسالهاّ،بشرطّالحصولّعلىّمصادقةّاستالمّمنّ
االتحادّ،منّخاللّرسالةّردّفيّالبريدّاإللكترونيّ.
 .29قانون قواعد التسجيل وصالحية الحكم
القانونّالذيّيسريّ علىّكافةّقواعدّالتسجيلّ،بماّفيّذلكّاألنظمةّالمستمدةّمنهاّ،وكذلكّالخدماتّالتيّ
يزودهاّاالتحادّ،هوّالقانونّاإلسرائيلي ّفقطّ.ستكونّصالحيةّحكمّمطلقةّللمحاكمّالمؤهلةّفيّلواءّتلّ
أبيبّ–يافاّ،إسرائيلّ،علىّكلّأمرّناجمّعنّهذهّالقواعد.

 .30الصيغة الرسمية
الصيغةّالرسميةّلقواعدّالتسجيلّ،هوّهذهّالصيغةّ،باللغةّالعبريةّ.عندماّتنشرّقواعدّالتسجيلّمترجمةّ
إلىّلغاتّأخرىّ،مثلّاإلنجليزيةّأوّالعربيةّ،وعندماّالّيكونّتطابقّبينّالصيغةّالمترجمةّوالصيغةّ
باللغةّالعبريةّ،فإنّالصيغةّباللغةّالعبريةّهيّالتيّتقرر.

.9

الخصوصية

 .31يتعاملّاالتحادّباحترامّمعّخصوصيةّمستخدميّخدماتّالسجلّ،ويطبقّوسائلّوأنظمةّصارمةّلحمايةّ
المعلوماتّفيّمنظوماتّالسجلّ.نلفتّانتباهكّإلىّأنهّعندّتواصلكّمعّأيّمنّسجالتّاالتحادّالمؤهلةّ،
سيكونّاستخدامّخدماتّالسجلّغالباّ،خاضعاّلمستنداتّقانونيةّمستقلةّ،التيّتنظمّخدماتّالسجالتّ،
وخاصةّسياسةّالخصوصيةّالمتبعةّلدىّالمسجلين.
 .32يجمعّاالتحادّمعلوماتّخاصةّضروريةّبالنسبةّلهّ،منّمقدميّالطلباتّومالكيّأسماءّالمجالّ،منّأجلّ
تزويدّخدماتّالسجلّوإدارتهمّالدائمةّ،وكذلكّ–ّالتفاصيلّالشخصيةّوالمعلوماتّالمطلوبةّعندّتسجيلّ
اسمّالمجالّ،أوّالقيامّبكلّعمليةّأخرىّفيّالسجلّ،بماّفيّذلكّنقلّاسمّالمجالّ،تجديدهّ،نقلّإدارتهّبينّ
السجالتّ،إجراءاتّتسويةّالنزاعاتّوغيرهاّ،وكذلكّكلّمعلوماتّشخصيةّأخرىّ،يعلمّبهاّاالتحادّعندّ
كل ّمكاتبةّأوّتواصلّمعّاالتحادّ.يمكنّالحصولّعلىّمعلوماتّشخصيةّأخرىّ ،منّمسجليّاالتحادّ
المؤهلينّ،والذينّسجلتّاسمّالمجالّمنّخاللهمّفيّالسجلّ،أوّمديريّأسماءّالمجالّالتيّتملكها.
 .33ليسّهناكّواجبّقانونيّ،يلزمكّبإرسالّالتفاصيلّوالمعلوماتّلالتحادّ،لكنكّالّتستطيعّإتمامّالعمليةّ
المطلوبةّفيّالسجلّبدونّإرسالّالمعلوماتّالمطلوبةّ.عندماّترسلّمعلوماتّشخصيةّلطرفّثالثّ،
فإنك ّبذلك ّتصرح ّبحصولك ّعلى ّموافقته ّالواضحة ّإلرسال ّتفاصيله ّلالتحادّ ،من ّأجل ّاستخدام ّهذهّ
التفاصيلّلماّهوّمذكورّفيّهذاّالفصل.
 .34يستخدم ّاالتحاد ّالمعلومات ّالشخصية ّالتي ّجمعهاّ ،لألهداف ّالتاليةّ :لتزويد ّخدمات ّاالتحاد ّوالسجلّ،
وإتاحة ّالمجال ّللمالكين ّوأصحاب ّالشأن ّاآلخرين ّفي ّالسجلّ ،من ّتسجيل ّوإدارة ّأسماء ّالمجال ّالتيّ
يمتلكها؛ ّوذلك ّبهدف ّتفعيل ّوصيانة ّمنظومة ّالسجل ّبشكل ّدائمّ ،وكذلك ّبهدف ّتحسينها ّومالءمتهاّ
الحتياجاتّالمستخدمين؛ّمنحّمستخدميّالسجلّدعماّتقنياّومعالجةّاألعطالّ،المشاكلّوالشكاوىّالمتعلقةّ
بخدماتّالسجل؛ّإرسالّحتلناتّ،بالغاتّومعلوماتّإضافيةّالمتعلقةّبالسجلّ،تطبيقّقواعدّالتسجيلّ،
عرضّالمعلوماتّالمتصلةّفيّخدمة ّالّ– ّّ،WHOISكماّهوّمفصلّأعالهّ،االلتزامّبتعليمات ّكلّ
قانونّ،ومساعدةّكل ّسلطةّمؤهلةّفيّكل ّحادثّيعتقدّفيهاّاالتحادّ،أن ّالتعاون ّمعّالسلطةّالمذكورةّ،
ملزمّوفقاّللقانونّأوّيستوفيّالمعاييرّالقانونيةّالقائمةّ،منعّاالحتيالّ،االستخدامّعلىّنحوّسيءّ،انتهاكّ
حقوقّالملكيةّ،انتحالّهويةّوالقيامّبعملياتّغيرّقانونيةّأخرةّبواسطةّالسجلّ،القيامّبكلّعمليةّضروريةّ
فيّحالّوجودّنزاعّأوّإجراءاتّقانونيّةّمعّاالتحادّأوّمقابلّطرفّثالثّعلىّصلةّمعّالسجلّأوّقواعدّ
التسجيلّ،ولكلّهدفّآخرّمذكورّفيّقواعدّالتسجيل.

 .35إضافةّلماّهوّمفصلّأعالهّ،لنّيقدمّاالتحادّلطرفّثالثّ،معلوماتّتتعلقّبمستخدميّالسجلّ،إالّفيّ
الحاالتّالتاليةّ،أوّوفقاّللحصولّعلىّموافقةّمستقلةّمن ّقبل ّالمقصود ّبهذه ّالمعلوماتّ :إذا ّتم ّتقديمّ
لالتحادّأمرّمحكمةّ،أوّهيئةّو/أوّسلطةّمؤهلةّأخرىّ،الذيّيأمرهّبالكشفّعنّمعلوماتّمعينةّلممثلّ
سلطةّإنفاذّالقانونّو/أوّأيّطرفّثالثّآخرّ،خاصةّعندماّتزودّاألطرافّالثالثةّاالتحادّبخدماتّمثلّ
معالجةّالمعلوماتّ،الخدماتّالتكنولوجيةّوماّيترتبّعلىّاالستعانةّبمصادرّخارجيةّ(ّ،)Outsourcing
من ّأجل ّالتعاون ّالمهني ّمع ّالمسجلين ّالمؤهلين ّّ ،فيما ّيتعلق ّبأسماء ّالمجال ّالتي ّيديرونها ّبالنسبةّ
لمستخدميّالسجلّ،فيّكلّخالفّمشحونّ،ادعاءّ،شكوىّ،مطالبةّأوّإجراءاتّقانونيةّمعّاالتحاد؛ّفيّ
كل ّحالةّيعتقدّفيهاّاالتحادّبحسنّنيةّأن ّإرسالّالمعلوماتّضروري ّمنّأجلّمنعّضررّخطيرّللجسمّ
أوّالممتلكات.
 .36إذاّكنتّغيرّموافقّعلىّقواعدّاستخدامّالمعلوماتّالمفصلةّأعالهّ،فالّتسجلّاسمّالمجالّوفقاّلهذهّ
القواعدّ،وإذاّتمّفيّالسابقّتسجيلّاسمّمجالّعلىّاسمكّوفقاّلهذهّقواعدّّ-عليكّإلغاؤه.

