
 التسجيلقواعد 

 

 ، ضمن مستوى المجال األعلى إلسرائيل باللّغة العبريّةالمجالقواعد لتخصيص أسماء 

 "(ישראל".)

 

 في القائمة واألنظمة القواعد على كذلك، وموافقة مصادقة تشك ل التسجيل، قواعد على المصادقة بأنّ  انتباهك نلفت

 الفصل في مفص ل هو ما نحو على ،(DRP-IL) اإلسرائيليّ  اإلنترنت التحاد التابعة النزاعات تسوية منظومة

 .يلي فيما التسجيل أنظمة من" و"

 .2022نيسان،ّ :األصليّة الصيغة

 .بعد الحتلنة تتمّ  لم :األخيرة الحتلنة

 المقّدمة  .1

ّ)ج.م.ّ .1 (،ّهوّمنظ مةّألهدافّغيرّربحي ة،ّيهدفّ)"االتحاد"(580299543ّاتحادّاإلنترنتّاإلسرائيلي 

ّالمجالّ ّأسماء ّسجل ّمنظومة ّويفع ل ّاالتحاد ّيدير ّإسرائيل. ّفي ّاإلنترنت ّشبكة ّاستخدام ّدعم إلى

(Domain names registryّ))"لتسجيلّأسماءّضمنّمستوىّالمجالّاألعلىّإلسرائيلّّ)"الّسجل–ّ

ّ ّالعبري ة ّمستوى المجال األعلى")"ישראל" ".ّ–بالل غة )–ّّ  ICANN (Internetبموجبّشهادة

Corporation for Assigned Names and Numbers)ّّالمذك ر ّبلغة ّمكتوبة ّالتسجيل ّقواعد .

سواء. هةّللجنسينّعلىّحدّ   لغرضّالتسهيلّفقط،ّوهيّموج 

أسماءّالمجالّ)" .2 وفيّمنظومّة لّ، للسج  البياناتّالتابعّة لّفيّقاعدّة المسج  المجالّهوّاالسّم  Domainاسّم

Name System - DNSّّتخصيص. اسمّالمجالّيمنحّمالكةّقواعدّاستخدامّاالسم،ّطيلةّّ"(ّالعالمي 

فترةّتسجيله،ّفيّمنظومةّأسماءّالمجالّالعالمي ة.ّاسمّالمجالّالّيخضعّلحقوقّالملكي ة،ّوعليهّليسّلهّ

 أصحاب".ّّ–"مالكونّ

  مبنى حيّز أسماء المجال وقواعد الكتابة .2

 تخصيص أسماء المجال في المستوى الثاني والثالث  .3

 

ّعلىّالنحوّّداخل .3.1 ّتخصيصّأسماءّالمجالّفيّالمستوىّالثاني، ّيتم  مستوىّالمجالّاألعلى،

<ّ ّالمستوىالتالي: ّفي ّمجال ّ"ישראל > .<الثانيّ-اسم ّالمجال ّاسم ّفي ّمثال، -איגוד<

ّהאינטרנט.ישראל ّ"االتحاد ّباإلضافةّّ–"، ّمجالّعلىّالمستوىّالثاني. ّاسم ّهو اإلنترنت"

ّتخصيصّأسماءّمجال ّ–علىّالمستوىّالثالثّكذلك،ّضمنّعددّمحد دّمنّلواحقّّلذلك،ّيتم 



لةّفيماّيلي،ّعلىّالنحوّالتالي:ّ>ّاسمّمجالّفيّ ّ–المستوىّثانوي ةّعلىّالمستوىّالثاني،ّالمفص 

ّالثالث ّالمستوى ّفي ّثانوية ّالحقة <ّ .>–ّ<ّ ّالمجالישראלالثاني<. ّاسم ّفي ّمثال، > 

مجالّفيّالمستوىّالثالثّو"حكومة"ّهوّاسمّّ("مكتب"משרד.ממשל.ישראל", "משרד" )"

 هيّالحقةّثانويةّفيّالمستوىّالثاني.

ّشخصّأوّلشخصيةّقانوني ةّأخرى،ّوفقاّلهذهّ .3.2 أسماءّمجالّعلىّالمستوىّالثاني،ّتُخص صّلكل 

 القواعد.ّ

ّمجالّفيّالمستوىّ .3.3 ّتُخص صّأسماء ّعلىّالمستوىّالثاني، ّيلي، ّفيما تحتّاللواحقّالثانوية

 الثالث،ّللجهاتّالتاليةّفقط:ّ

للمؤسساتّاألكاديمي ةّللتعليمّالعاليّالمعترفّبهاّمنّقبلّّ–" .אקדמיה.ישראל" .3.3.1

ّتخصيصّأسماءّالمجالّالتيّتم تّ ّتحتّهذهّالالحقة،ّسيتم  ّالعالي. مجلسّالتعليم

 لمصادقةّعليهاّمنّقبلّمجلسّالتعليمّالعالي.ّا

ّاللواحقّّ–" .ממשל.ישראל" .3.3.2 ّهذه ّضمن ّإسرائيل. ّلدولة ّالحكومي ة للمؤسسات

لمنظومةّ قد متّطلباتّتسجيلهّا تخص صّفقطّأسماءّمجالّلهيئاتّحكومي ةّإسرائيليةّ،

ّالالحقة،ّ ّيتوجبّعلىّالطالبينّتسجيلّأسماءّالمجالّتحتّهذه "ّممشالّزمين".

هّمباشرةّ"لممشالّزمين".ال  توج 

ّّ -" .צהל.ישראל" .3.3.3 ّسيتم  ّالالحقة، ّتحتّهذه . لمؤسساتّجيشّالدفاعّاإلسرائيلي 

،ّالتيّقد متّطلباتّتسجيلهاّمنّ تخصيصّأسماءّالمجالّلجيشّالدفاعّاإلسرائيلي 

ّلجيشّالدفاعّ ّالتابع ّوالمعلومات( ّالكمبيوتر ّأنظمة ّ)مركز ّالحواسيب ّمركز قبل

.ّي جهّاإلسرائيلي  توجبّعلىّالطالبينّتسجيلّأسماءّالمجالّتحتّهذهّالالحقة،ّالتو 

 مباشرةّلمركزّأنظمةّالكمبيوترّوالمعلومات.

.ّ-" .ישוב.ישראל" .3.3.4  للسلطاتّالبلدي ةّوسلطاتّالحكمّالمحلي 

 

ّالبلدي ةّ .3.3.4.1 ّللسلطات ّمخص صة ّالثانوية، ّالالحقة ّهذه ّتحت ّالمجال أسماء

ّال ّتحتّهذه ّ ّإسرائيل. ّدولة ّتخصيصّأسماءّضمنّحدود ّسيتم  الحقة

ّاإلحصاءّ ّدائرة ّقبل ّمن ّالمعلنة ّالرسمي ة ّالبلدات ّلقائمة ّوفقا المجال،

ّالمركزي ة.

فيّحالّكانّهناكّأكثرّمنّكيانّواحدّيمث لّالبلدة،ّتحتّهذهّالالحقةّ .3.3.4.2

 . سيتم ّتخصيصّاسمّالمجالّللسلطةّالبلديةّفقط

ناّمنّأسماءّعدةّسلطات .3.3.4.3 ّتوحيدهاّبشكلّّفيّحالّكانّاسمّالبلدةّمكو  تم 

لكل ّسلطةّ بالنسبّة لتسجيلّأسماءّالمجالّكذلكّ، ستُعطىّاإلمكانيّة ،ّ رسمي 

ّأخرىّفيّ ّتكونّهناكّبلدة ّتوحيدها،ّوبشرطّأال  منّالسلطاتّالتيّتم 

 .قائمةّالبلداتّالرسمية،ّاسمهاّمطابقّالسمّالمجالّالمطلوبّتسجيله



ّا .3.3.4.4 ّاسم ّفيّالقائمةّطلبّتسجيلّمختلفّعنّالشكلّالذيّيظهرّفيه لبلدة

  :الرسميةّالمذكورة،ّيُقد مّلالتحادّمعّاستيفاءّكافةّالشروطّالتالية

ّالبلدي ة،ّ .3.3.4.4.1 الطلبّمشفوعّبرسالةّمنّقبلّرئيسّالسلطة

لّاالسمّالمطلوب   .تفص 

ّالسمّ .3.3.4.4.2 ّطلبّلتخصيص( ّهناكّتخصيصّ)أو ّيوجد ال

  .المجالّالمطلوب،ّحسبّاإلمالءّفيّقائمةّالبلداتّالرسمي ة

هناكّاسمّبلدةّأخرىّشبيهّباالسمّالمطلوب،ّّالّيوجد .3.3.4.4.3

 .فيّقائمةّالبلداتّالرسمية

ّلالتحادّأنّيضيفّأوّيشطبّمنّقائمةّاللواحقّ .3.4 الثانويةّعلىّالمستوىّالثاني،ّبدونّّ–يحق 

 .بالغّمسبق

ّأدلةّ .3.5 ّالعتباراتهّالمطلقةّوكشرطّللتسجيلّأوّتجديدّاسمّمجال، ّلالتحادّأنّيطلب،ّوفقا يحق 

ّمالءم ّبينّإلثبات ّمن ّمعين، ّمجال ّمستوى ّتحت ّمجال ّاسم ّتسجيل ّلمتطلبات ّالطالب، ة

لةّفيّالبندّ   .أعاله .3.3المستوياتّالمفص 

ّلالتحادّمنعّتجديدّاسمّالمجال،ّتحتّأيّمستوىّمنّالمستوياتّ .3.6 لةّفيّّ–يحق  الثانويةّالمفص 

ّصاحبّاالسمّالّيس3.3البندّ توفيّالمتطلباتّ.ّأعاله،ّأوّتعليقّعملّاسمّالمجال،ّطالماّأن 

 . .ّعندّطلبّتجديدّالتسجيلّالسمّالمجال3.3المحد دةّفيّالبندّ

لةّفيّهذهّالقواعد،ّهيّّ–منّأجلّالشفافيةّ معنىّتعليقّعملّاسمّالمجال،ّفيّالحاالتّالمفص 

(Authoritative DNS serversّإزالةّالتوجيهّالنشطّلسيرفراتّأسماءّالمجالّالمعتمدةّ)

(.ّيمكنّأنّيكونّتعليقّاسمّالمجالّمؤقتا،ّأوّ"تعليق اسم المجال"ذاتهّ)ّالتابعةّالسمّالمجال

دائماّ)حتىّإزالةّاسمّالمجال،ّأوّانتهاءّفترةّتسجيله(،ّحسبّاعتباراتّاالتحادّلظروفّالحالة.ّ

ّأيّعملياتّبخصوصّاسمّ ّتنفيذ ّمنع ّلالتحاد ّيحق  ّالمجال، ّاسم ّتعليق ّفترة ّخالل عموما،

 .فيّاسمّالمجالّاوّتحديثّتفاصيلهّالمجال،ّمثلّنقلّالحقوق

 قواعد الكتابة –أسماء المجال   .4

 تعريفات .4.1

4.1.1. IDN –1 ّّبأسماءّالمجال،ّالتيّتحتويّعلىّرموزّمستخدمةّفي سلسلةّأنظمةّتهتم 

مختلفة. القومي ةّ IDN لغاتّقومي ّة نّمنّرموزّبالل غّة المجالّالمكو  اسّم فّترجمّة يعر 

نّمنU-Labelشكلّ)" ّمجالّمكو  ّألسم ّأرقامّّ"( ّفقط، ّالالتيني ة رموزّاألبجدية

 A-Label“). شكلّوالعارضةّ)"

                                                 
1  http://tools.ietf.org/wg/idnabis 

http://tools.ietf.org/wg/idnabis


4.1.2. Unicode –2 ّفّالمعيار ّلتمثيلّنصّفيّمنظوماتّالحاسوب.ّيعر  هوّمعيارّدولي 

ّ–منظومةّالرموزّالتيّتضم ّكافةّمنظوماتّالكتابةّالمستخدمةّاليومّفيّلغاتّالعالمّ

ّرمزّإلىّرمزّعدديّ   . ويمسحّكل 

ّتتمي زّبالسابقةّاإلشارةّإلىّال نّمنّ" "+U رمزّالعددي  ّالمكو  يليهاّالرقمّالستعشري 

 . U+05D0"ّبالل غةّالعبريةّهوّאّ-رموز.ّمثال،ّرمزّحرفّ"أ4ّ

 اسم المجال .4.2

والذيّيستوفيّ" اسم المجال" لّعلىّالمستوىّالثانيّأوّالثالثّ، المسج  هوّتتابعّرمزينّأوّأكثرّ،

 3 كافةّالشروطّالتالية:

 مشروعةرموز  .4.2.1

ناّمنّالرموزّالتاليةّفقط،ّويجبّأنّيحتويّعلىّرمزّواحدّ اسمّالمجالّيمكنّأنّيكونّمكو 

،ّمنّأحرفّاألبجديةّالعبرية  :علىّاألقل 

"،ّبماّفيّذلكّת"ّحتىّالحرفّ"ّאالحرفّ"ّّ–ّأحرف األبجدية العبريّة .4.2.1.1

"ّ ّالنهائية: ّ"םاألحرف ّ"ף"،"ך"، ّ"ן"، ّمعيارّץ"، ّفي ّ)مقابلة "

UnicodeّّللرموزU+05D0ّّحت ىU+05EA) 

ّ"ّ–ّاألرقام .4.2.1.2 ّ"0الرقم ّالرقم ّحتى "9ّ ّمعيار ّفي ّ)مقابلة "Unicodeّ

 .(U+0039حت ىU+0030ّّللرموزّ

ّ"ّ–ّعارضة وسطى .4.2.1.3 ّ-الرمز ّمعيار ّفي ّ)مقابل "Unicodeّّللرمز

U+002D.) 

  الطول .4.2.2

4.2.2.1. ّ ّعن ّيزيد ّال ّالمجال ّاسم 63ّّطول ّبشكل ّويكتب A-Labelّرمزا،

ّعنّ  .U-Labelرمزينّبشكلّصحيح،ّوالّيقل 

األدنىّلطولّاسمّالمجالّهوّرمزين .4.2.2.2  .الحدّ 

 تقييدات إضافية .4.2.3

 : اسمّالمجال

  .وسطى بعارضة ينتهي أو يبدأ أن يمكنه ال .4.2.3.1

                                                 
2  http://www.unicode.org 

الستخدامّاللغةّالعبري ةّفيّالمستوىّالثاني.ّلالطالعICANNّّتحد دتّقواعدّالتسجيلّوفقًاّللقواعدّالتيّوضعتهاّمنظ مةّ  3

 :علىّقواعدّالتسجيل
https://www.icann.org/sites/default/files/packages/lgr/lgr-second-level-hebrew-script-22apr21-
en.html  

http://www.unicode.org/
https://www.icann.org/sites/default/files/packages/lgr/lgr-second-level-hebrew-script-22apr21-en.html
https://www.icann.org/sites/default/files/packages/lgr/lgr-second-level-hebrew-script-22apr21-en.html


باستثناءّأسماءّّ–"(ّ-ّ-الّيمكنهّأنّيحتويّعلىّعارضتينّمتتابعتينّ)" .4.2.3.2

 . صحيحّألسماءّمجالّبالل غةّالعبري ةA-Labelّالمجالّعلىّشكلّ

ساريةّالمفعولّفيّموعدّتقديمDNSّّيجبّأنّيالئمّالمتطلباتّالتقنيةّلّ .4.2.3.3

 . الطلب

 . الّيمكنهّأنّيبدأّبرقم .4.2.3.4

األحرفّالوسطىّواألحرفّالنهائي ةّتأتيّمترادفةّمنّأجلّتسجيلّاسمّ .4.2.3.5

ّتخصيصّاسمّمجال(.ّץ=צ،ّף=פ،ّן=נ،ّם=מ،ّך=כالمجالّ) ،ّالّيتم 

ّمنّقبلّتخصيصّاسمّمجالّمشابه، واالختالفّبينّاسميّّفيّحالّتم 

ّاسمّ ّتخصيص ّتم  ّإذا ّ)مثال: ّنهائي/نهائية ّحرف/حروف ّهو المجال

،ّالّيمكنّعندهاّتخصيصّأوّاستعمالّأسماءّישראלالمجالّاسمّالمجال.

ّ ّשממתחמالمجال: ّישראל . ّשממתחםأو ّישראל . .ّשםמתחמأو

 ישראל(.

لةّتقنيةّفقط،ّولنّمسأّ،DNSKالصحيحّالسمّالمجال،ّالذيّتظهرّكذلكّفيA-Labelّّشكلّ .4.3

ّالعبري ةّحسبّهذهّ لّبالل غة ّالمجالّالمسج  ّاسم ّأخرى. ّأهمية ّأو ّقانونية ّأيّأهمية تكونّلها

ّماّيعنيهّذلكLabel-Uالقواعد،ّهوّاسمّمجالّبشكلّ  .،ّأيّبشكلهّبالل غةّالعبري ة،ّفيّكل 

  الطلب وإجراءات التخصيص .3

 الطلب .5

  مقّدم الطلب .5.1

ّ ّطلبّتخصيصّاسم ّتقديم ّ)يتم ّالمجال ّيفترضّأنّيملكّاسم َّمن ّقبل ّمن المالك "المجال،

ىّّ"المفترض لّاسمّالمجالّعلىّاسمهّيسم  لّاالتحادّ"المالك"وبعدّأنّيُسج  (،ّبواسطةّمسج 

 (. ""مقّدم الطلب(ّباسمّالمالكّ)معا:ّ"مسّجل مؤّهل"المؤه لّ)

  عرض المالك وتصريحاته .5.2

ّتقديمّطلبّتخصيصّاسمّالمجالّمنّقبلّمقد مّ الطلب،ّيشك لّتصريحاّمنّقبلّمقد مّالطالبّبأن 

ّتخصيصّاسمّالمجالّواستخدامهّمنّقبلّ المالكّالمفترض،ّهوّشخصيةّقانونيةّقائمة،ّوبأن 

المالكّالمفترض،ّلنّينتهكّحقوقاّلطرفّثالث،ّوالّيخالفّقواعدّالتسجيل.ّوواضحّتماماّأن هّ

ّتسجيلّاسمّمجالّتحتّاسمّ"مشتغلّمرخ ص"ّأو لة.ّباإلضافةّلذلك،ّّلنّيتم  شراكةّغيرّمسج 

لّأيّمسؤوليةّتجاههّبسببّعدمّ ّاالتحادّلنّيتحم  تقديمّالطلبّيشك لّموافقةّمقد مّالطلبّبأن 

 . تخصيصّاسمّالمجال،ّتخصيصّاسمّالمجال،ّأوّاستعماله

 استمارة الطلب ودفع رسوم التخصيص .5.3



لسجل،ّبالصيغةّالمتبعةّلدىّتبدأّإجراءاتّالتخصيصّمنّخاللّتقديمّاستمارةّطلبّكاملةّل

لّ) ّتحديدهاّلذلكّمنّقبلّالسج  لينّالمؤه لين،ّووفقاّللتعليماتّالتيّتم  (.ّّومعّ"الطلب"المسج 

ّتحديدهّمنّوقتّآلخرّمنّقبلّ تقديمّالطلب،ّيدفعّمقد مّالطلبّرسومّالتخصيص،ّوفقاّلماّيتم 

لّالمؤه لّالذيّيقد مّالطلبّمنّخالله.ّيجبّأنّتكونّكلّ  ّالتفاصيلّالمذكورةّفيّالطلبّالمسج 

 . معبأةّوصحيحة

  الموافقة على قواعد التسجيل .5.4

(ّتلزمّمقد مّالطلبّعندّتقديمّالطلب،ّ"قواعد التسجيل"هذهّالقواعدّوالتعليماتّالتيّتمليهاّ)

ّبيانّآخرّ قّعلىّكل  لّبملكيةّالمالك،ّوهيّتتفو  وطيلةّالفترةّالتيّيكونّفيهاّاسمّالمجالّمسج 

أليّالتباسّممكن،ّ ومنعّا استخدامهّقبلّتخصيصّاسمّالمجالّأوّبعدّذلكّ. سواءّتمّ  تابعّلالتحادّ،

ّقواعدّالتسجيلّهذه،ّمختلفةّومنفصلةّ حّأن  عنّقواعدّتسجيلّالتابعةّلالتحاد،ّلتخصيصّنوض 

 ."(.IL)"أسماءّالمجالّتحتّمستوىّالمجالّاألعلىّإلسرائيلّ

  الفحص .6

لّيعالجّالطلب،ّيعاينّإذاّكانّاسمّالمجالّالمطلوبّمستوفياّللمعاييرّالمحد دةّفيّقواعدّ .6.1 السج 

رّفيّمسألةّتخصيصّاسمّالمج لّالتسجيلّالمعمولّبهاّعندّتقديمّالطلب،ّويقر  ّللمسج  ال.ّيحق 

التسجيلّوتفاصيلّ وأنّفحصّصحّة لهّ، علىّالمعلوماتّالمقد مّة استنادّا أنّيصادقّعلىّالطلبّ،

مقدمّالطلب،ّحتىّبعدّتخصيصّاسمّالمجالّوتسجيلهّعلىّاسمّمقد مّالطلب.ّوواضحّتماماّأن هّ

ّيعل قّوّ/أوّيشطبّتسجيلّاسمّالمجال،ّإذاّكانّفيّتسجي ّلالتحادّالحقاّأن  لهّتجاوزّأي اّكانّيحق 

ّالتحق قّبشكلّكاٍفّمنّتفاصيلّمقد مّالطلب  .لقواعدّالتسجيل،ّولمّيتم 

لّرفضّالطلبّالذيّلمّيتم ّتعبئتهّبشكلّدقيقّوكامل،ّووفقاّالعتباراتهّالمطلقة،ّأوّ .6.2 ّللمسج  يحق 

ّوتم ّ ّالطلب، ّلمقد م ّالمجال ّتخصيصّاسم ّتم  ّوإن ّوحتى ّالمجال، ّاسم ّتسجيل ّعملية تعليق

 . دامهّمنّقبلهاستخ

األولويةّباألسبقية"،ّوحسبّهذاّالمبدأّسيتم ّأوالّمعاينةّالطلبّ معاينةّالطلباتّستتم ّوفقاّلمبدأّ" .6.3

ل.ّوبالرغمّمنّالمذكورّسابقا،ّقبلّ لّمنّحيثّموعدّالتقديمّالظاهرّفيّالسج  الصحيحّواألو 

عد،ّسيتيحّاالتحادّالمجالّفتحّالمجالّأمامّالجمهورّالعامّلتسجيلّأسماءّالمجالّحسبّهذهّالقوا

ّ ّالحق  ّعلى ّالحصول ّبطريقة ّالمستحقة، ّللهيئات ّمعينة، ّمجال ّأسماء ّتسجيل ّحجز لطلب

،ّلوقتّمحد د،ّمنّأجلّتسجيلّأسماءّالمجالّهذهّ وذلكّفيّإطارّإجراءاتّتسجيلّّ–الحصري 

 [.ّاضغطّهناّ–]لمراجعةّقواعدّإجراءاتّالتسجيلّالمسبقةSunriseّّّ–مسبقةّ

ل،ّوالتيّ .6.4 لّمنظومةّتوث قّالتاريخّوالساعةّالدقيقينّالستالمّالطلبّفيّمنظومةّالسج  يشغ لّالسج 

ّوفقاّلقانونّاألدلةّ]الصيغةّالجديدة[،ّ لّمؤسساتي  يمكنّ،ّوهيّالوحيدةّالتي1971ّتعملّكسج 

ال  . منّخاللهاّتحديدّالطلبّالمقد مّأو 

 يدات على التخصيصتقي .7

https://ar.isoc.org.il/files/docs/sunrise%20israel-registration-rules-ar.pdf
https://ar.isoc.org.il/files/docs/sunrise%20israel-registration-rules-ar.pdf


 : باإلضافةّلقواعدّالكتابةّأعاله،ّلنّيتم ّتخصيصّأسماءّالمجالّالتالية

ل .7.1  .أسماءّالمجالّالتيّتم ّتخصيصهاّفيّالسج 

ل،ّأوّبكل .7.2 ّأسماءّالمجالّالتيّالّتستوفيّقواعدّالتسجيلّالمعمولّبهاّعندّتقديمّالطلبّللسج 

 .  موعدّآخرّبعدّتسجيلها

7.3. "ّ ّالثانوية: ّللواحق ّمضل ل ّبشكل ّالمشابهة ّأو ّالمطابقة ّالمجال ّ".אקדמיהأسماء "؛ّ.ישוב"؛

 ."،ّاوّأيّالحقةّثانويةّيضيفهاّاالتحادّمستقبال.צהל"؛ّ".ממשל"

 ישראל".اسمّالمجالّمطابقّلمستوىّالمجالّاألعلىّ". .7.4

7.5. ّ ّالجمهورّأوّأسماءّالمجالّالتيّتحتويّعلىّكلماتّقاسية، ّبسالمة ّأسماءّتمس  ّقاسية، لغة

 (. " "أسماء مجال مؤذيةبمشاعره،ّأوّأسماءّتنتهكّقواعدّدولةّإسرائيلّبأيّطريقةّكانتّ)

ّالقانونّ ّورجال ّالمثق فين، ّمن ّمؤل فة ّالمؤذية، ّالمجال ّلفحصّأسماء ّلجنة ّاالتحاد ّفي تعمل

كانّاسمّالمجالّمناسباّللتسجيل،ّحسبّّ(.ّّهدفّاللجنةّهوّتحديدّفيماّإذا"اللجنة"واإلنترنتّ)

يحّق لالتحاد شطب أو تعليق عمل أسماء المجال المؤذية، بما في ذلك كّل .ّتعليماتّهذاّالبند

ّلالتحادّتعليقّعملّاسمّالمجالّالخاضعّّ.حالة تّم فيها تسجيل اسم المجال ذي الصلة يحق 

 .للفحص،ّحتىّقبلّأنّتعتبرهّاللجنةّاسمّمجالّمؤذٍّ

  ء عملية فحص الطلبانتها .8

هلّالذيّقد مّالطلبّمنّخالله،ّ .8.1 لّالمؤ  لّمنّالمسج  ّعلىّيدّالسج  جبايةّرسومّالتخصيصّتتم 

هل،ّوفقطّفيّموعدّالتخصيصّألسماءّالمجالّالتيّ لّالمؤ  وحسبّاالتفاقّبينّاالتحادّللمسج 

لّ، استالمّرسومّالتخصيصّفيّالسج  لمّيتمّ  طالمّا التسجيلّ. ّتخصيصّتستوفيّشروطّقواعّد فإن 

تخصيصاّمشروطا.ّوفقطّمعّاستالمّرسومّالتخصيص،ّتُتممّ اسمّالمجالّلنّيعتبرّكامالّويُعدّ 

لّإلغاء،ّوبدونّبالغّمسبق،ّالتخصيصّالمشروط. ّللسج   ّإجراءاتّتخصيصّاسمّالمجال.ّيحق 

 . معّنهايةّعمليةّفحصّالطلب،ّسيتم ّتسجيلّاسمّالمجالّللمالكّالمفترض .8.2

  ليس ضمانا لشرعية استخدامه تخصيص اسم المجال .9

ّهوّ ّاستعمالّمالكّاالسم ّبأن  ّأوّمصداقة ّليستّضمانا ّالمجال، ّفحصّالطلبّوتخصيصّاسم عملية

ّبسببّ ّمسؤولية ّأي ّيتحملوا ّلن ّقبله، ّمن ّهم َّمن ّوكل  ّموظ فوه ّومديروه، ّاالتحاد، . ّقانوني  استعمال

 . تخصيصّاسمّالمجالّللمالك

 مدة التخصيص .10

الطلب .10.1 ثالثّسنوات،ّيحقّلمقد ّم سنتينّ، واحدةّ، سنّة المجالّلمدّة السّم لي ّا أو  أنّيطلبّتخصيصّا ،ّ

 .أربعّسنوات،ّخمسّسنوات،ّحسبّاختياره

لّفيماّيلي .10.2  . يمكنّتجديدّتخصيصّاسمّالمجالّوفقاّلماّهوّمفص 



  



 تقديم طلب باسم المالك .11

ويقد مّطلباّأي اّكانّباسمّإذاّلمّيكنّمقد مّالطلبّهوّالمالك،ّ .يتم ّتخصيصّأسماءّمجالّللمالكين .11.1

ّالتوكيلّ ّكل ها، ّالتصاريح ّصاحب ّبأن ه ّللتأك د ّالمطلقة ّالمسؤولية ّعليه ّتقع ّفعندها المالك،

ل.ّ ّالطلبّللسج  ّمنّأجلّتقديم والمؤه التّالمطلوبةّمنّالمالكّحسبّأيّقانونّو/أوّاتفاق،

حّمقد موّالطلبّبأن هّصاحبّا ل،ّيصر  لتصريحاتّكل ها،ّالتوكيلّوعملي اّعندّتقديمّالطلبّللسج 

 . والمؤه التّكماّهوّمذكورّأعاله

مقد مّالطليّيعفيّاالتحادّمنّأيّمسؤوليةّفيّحالّاتضحّأن هّلمّتكنّلديهّكافةّالتصريحات،ّ .11.2

ضّاالتحاد،ّومديريه،ّموظ فيهّأوّ التوكيلّوالمؤه التّالمطلوبةّلتقديمّالطلب.ّمقد مّالطلبّيعو 

َّمنّهمّمنّقبلهّعنّالضرر ،ّالدفع،ّالخسارةّأوّالنفقاتّالتيّقدّيتسب بّبها،ّفيّحالّتبي نّكل 

ّأليّاسترجاعّمنّقبلّاالتحادّبسببّالطلبّ صدقّالمذكورّسابقا.ّمقد مّالطلبّغيرّمستحق 

 .المقد مّوالذيّالّيستوفيّكاملّالتصريحات،ّالتوكيلّوالمؤه التّالمطلوبةّلذلك

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

يتم ّتخصيصّأسماءّالمجالّبهدفّاستخدامها.ّالسمّالمجالّالمخص ص،ّيجبّأنّيكونّتوجيهاّ .12.1

(Primary Authoritative DNS Serverّنشطاّلسيرفرّأسماءّالمجالّالمعتمدةّالرئيسي ةّ)

(.ّّيجبّأنّتكونّللسيرفراتّرابطةPrimary Authoritative DNS Serverّوالفرعي ةّ)

IPّنترنتثابتةّلإل . 

هاّ) .12.2 delegatedّإذاّلمّيكنّاسمّالمجالّموج  (ّلسيرفراتّأسماءّنشطةّلمدةّسنةّأوّأكثر،ّيحق 

 .لالتحادّإلغاءّتخصيصّاسمّالمجال

  السّجالت والتغييرات .4

 تقديم الطلبات .13

لّآخر، لّلمسج  كماّهوّمفص لّ (Transfer) حتىّموعدّاالنتهاءّمنّعمليةّنقلّاسمّالمجالّمنّمسج 

لّالذيّيديرّاسمّالمجالّفيماّ ّطلبّمتعل قّباسمّالمجالّنفسهّيمكنّأتّتُجرىّمنّقبلّالمسج  يلي،ّكل 

 (.""المسّجل المدير)

 (Transfer)نقل اإلدارة بين مسّجلين مؤّهلين  .14

لّآخر.ّ هلّمعينّلمسج  لّمؤ  ّللمالكّأنّينقل،ّوبأيّوقت،ّإدارةّاسمّالمجالّالمخص صّله،ّمنّمسج  يحق 

لّ)ولهذاّالغرضّ لّالمؤه لّالمقصودTransferيجبّاستالمّطلبّنقلّفيّالسج   .  (ّمنّالمسج 

 التنقل الحّر بين مزّودي الخدمة .15

(ّ هة ّموج  ّتكون ّأن ّالمجال ّألسماء ّاالستضافةdelegatedّيمكن ّخدمة دي ّمزو  ّكافو ّلسيرفرات )

(hostingّ ّالمجالّالمعتمدة ديّخدماتّأسماء ّأوّمزو  )Authoritative DNS Serversّّحسب،))



دينّتُجرىّوفقاّألمرّالمالك،ّمنّخاللّتقديمّطلبّتحديثّالتفاصيلّ اختيارّالمالك.ّنقلّالتوجيهّبينّالمزو 

(Modifyّّلهمّتأخير،ّبقصدّأوّبدونّقصد،ّعملية دوّخدماتّاالستضافةّوخدماتّاألسماءّالّيحق  مزو  .ّ)

ّللمالك  . تحصيلّهذاّالحق 

 (Renew) التجديد .16

  التجديد، رسوم التجديد والبالغ حول التجديد موعد التجديد، فترة .16.1

يمكنّتجديدّتخصيصّاسمّالمجالّلفتراتّتخصيصّإضافيةّلمدةّسنة،ّسنتين،ّثالثّ .16.1.1

ّالتخصيصّالقائمة،ّ ّانتهاءّفترة سنوات،ّأربعّسنواتّأوّخمسّسنواتّمنّموعد

  .حسبّاختيارّالمالك

األخيرةّمنّفترة3ّّّيمكنّتقديمّطلبّلتجديدّالتخصيصّالمذكور،ّفقطّخاللّاألشهر .16.1.2

   .التخصيصّالقائمة

 . تجديدّتخصيصّاسمّالمجال،ّهوّللمالكّالموجود .16.1.3

تجديدّتخصيصّاسمّالمجالّملزمّبدفعّرسومّالتجديد،ّبالنسبةّالمعتمدةّحينهاّلدىّ .16.1.4

لينّالمؤه لين   .أحدّالمسج 

ّيقومّمقد مّطلبّالتجديدّبتعبئةّ .16.1.5 لّالمدير. ّبواسطةّالمسج  التفاصيلّتقديمّالطلبّيتم 

  .المطلوبةّبصورةّصحيحةّوكاملة

  فحص طلب التجديد .16.2

 . عندّفحصّطلبّالتجديد،ّلنّيتم ّفحصّاسمّالمجال .16.2.1

ّتعبئتهّعلىّالنحوّالمطلوب.ّوطالماّلمّ .16.2.2 لّرفضّطلبّالتجديدّالذيّلمّتتم  ّللسج  يحق 

ّبلّستعتبرّتجديداّ ة، ّتام  ّالتجديد ّلنّتُعتبرّعملية ل، ّفيّالسج  ّالتجديد تستلمّرسوم

 . 16.3مشروطا،ّتسريّعليهّتعليماتّالبندّ

 عدم التجديد .16.3

لّليسّمسؤوالّبإبالغّالمالكّ .16.3.1 مسؤوليةّتجديدّاسمّالمجالّتقعّعلىّالمالكّفقط.ّالسج 

لّالمؤه ل،ّبضرورةّتجديدّاسمّالمجالّفيّهذاّالموعدّأوّفيّغيره  . أوّالمسج 

لّإلغاء،ّبدونّبالغّمسبق،ّتخصيصّاسمّالمج .16.3.2 ّللسج  ال،ّالذيّلمّيتم ّتجديدهّفيّيحق 

المجالّ يبقىّاسّم المجالّ. و/أوّتعليقّعملّاسّم المشروطّ( فيّذلكّالتجديّد )بمّا الموعّد

لّعلىّيدّاالتحاد  . مخص صاّلمالكه،ّحتىّشطبهّنهائي اّمنّالسج 

لّالّيعتمدّاعتباراتهّالخاصةّللقيامّبأيّعمليةّكانتّفيّاسمّالمجال،ّقبلّمرورّ .16.3.3 السج 

ّت30ّ ّمن ّ)"يوما ّالقائم ّالتخصيص ّانتهاء ّالمهلة القانونيّةاريخ ّأو "Grace 



Periodّّالمطلقّفيّتمديدّفترةّالمهلةّالقانوني ة،ّوعّاألخذّبعين يمتلكّاالتحادّالحق  .ّ)

ّحالة،ّوالّتزيدّفترةّالتمديدّعلىّ  . يوماّإضافي ا90ّاالعتبارّالظروفّالعيني ةّلكل 

القيامّبأيّعمليةّباسمّالمجال،ّباستثناءّعمليةّنقلّخاللّالمهلةّالقانوني ة،ّالّيمكنّ .16.3.4

 (.Renew(ّفرديةّو/أوّتجديدّ)Transferإدارةّ)

 (Modify)حتلنة التفاصيل  .17

ّعمليةّلحتلنةّالتفاصيلّفيّتخصيصّاسمّالمجال،ّباستثناءّطلبّنقلّالحقوقّلمالكّآخرّ .17.1 كل 

(Reassign(ّلين Transferّ(ّأوّطلبّنقلّإدارةّبينّالمسج  بواسطةّتقديمّطلبّحتلنةّ(،ّتتم 

  .(ّلالتحادModifyتفاصيلّ)

لّالمديرّالسمّالمجال .17.2 ّالحتلنةّبواسطةّالمسج   .تتم 

 (Assign-Re)نقل حقوق الملكيّة  .18

نقلّحقوقّالملكية،ّهيّعمليةّنقلّتخصيصّاسمّالمجالّمنّملكيةّالمالكّالحالي،ّلملكي ةّمالكّ .18.1

ةّمنّشطبّسجلّاسمّالمجالّالقائم،ّوإنشاءّآخر.ّنقلّحقوقّالملكيةّهيّعمليةّفردية،ّالمكون ّ

 .سجلّجديد،ّحسبّتفاصيلّالملكيةّالجديدة

الّيمكنّنقلّحقوقّالملكيةّفيّاسمّالمجال،ّحتىّوإنّتم ّالتخصيصّحسبّصيغةّقواعدّسابقة،ّ .18.2

 . (ّأعاله7إذاّكانّتخصيصهّممنوعاّحسبّبندّ)

 إلجراءاتا .18.3

(. Re-Assign)نقلّحقوقّالملكيةّلمالكّآخر،ّتُنف ذّبواسطةّتقديمّطلبّنقلّالحقوقّ .18.3.1

لّالمدير  .تقديمّالطلبّيتم ّبواسطةّالمسج 

18.3.2. ّ المالكّمطالبّبالمصادقةّعلىّطلبّنقلّحقوقّالملكية،ّحسبّالتعليماتّالتيّتم 

ل،ّوعلىّالنحوّالتيّستكونّعليهاّفيّحينه  .تحديدهاّمنّقبلّالسج 

ّللس .18.3.3 بتخصيصّاسمّالمجالّالمنقولّيحق  لّطلبّأدلةّإلثباتّاستحقاقّالمالكّالجديدّ، ج 

لةّفيّهذهّالقواعد،ّكشرطّلنقلّالحقوق  . لملكيته،ّحسبّالطلباتّالمفص 

ل،ّفقطّبعدّالمصادقةّطلبّالنقلّ .18.3.4 ّعلىّيدّالسج  جبايةّرسومّنقلّحقوقّالملكيةّـّتتم 

ل،ّواستيفاءّمتطلباتّقواعدّالتسجيل.ّحتىّاستالمّ رسومّنقلّالملكيةّمنّقبلّالسج 

لّ ّللسج  ة،ّبلّتعتبرّعمليةّنقلّمشروطة.ّيحق  ّعمليةّنقلّالملكي ةّلنّتُعتبرّتام  فإن 

 . إلغاءّنقلّالحقوقّبأيّوقتّبسببّعدمّدفعّرسومّطلبّالنقل

  التخصيص بعد نقل الحقوق .18.4

لّتفاصيلّالمالكّا .18.4.1 لّويسج  ّيخص صّالسج  لجديدّمعّانتهاءّإجراءاتّنقلّالحقوق،

 . السمّالمجالّ)الحاصلّعلىّحقوقّالملكيةّفيّاسمّالمجال(



سنة،ّسنتين،ّثالثّسنوات،ّأربعّسنوات،ّأوّلخمسّ .18.4.2 تخصيصّاسمّالمجالّيكونّلمدّة

 .سنواتّمنّموعدّإجراءّالنقل،ّحسبّاختيارّالمالكّالجديد

  قواعد التسجيل تلزم المالك الجديد .18.5

ّ ّعلى ّ)الحاصل ّالجديد ّالسم ّالجديد ّساريةّالمالك ّالتسجيل ّلقواعد ّسيكونّخاضعا الحقوق(

ّفيهاّتخصيصّاسمّ المفعولّابتداءّمنّموعدّتقديمّالطلبّلنقلّالحقوقّوخاللّالفترةّاليّيتم 

 . المجالّلملكيته

 (Delete)الشطب  .19

ّشطبّ .19.1 ّطلب ّتقديم ّخالل ّمن ّبملكيته، ل ّالمسج  ّالمجال ّاسم ّتخصيص ّإلغاء ّللمالك  يحق 

(Delete .)ّلّالمديريقد مّطلب  . الشطبّبواسطةّالمسج 

ل،ّالتيّستكونّساريةّ .19.2 المالكّمطالبّبالمصادقةّعلىّشطبّاسمّالمجال،ّوفقاّألنظمةّالسج 

 . المفعولّحينها

لنّيكونّأيّاسترجاعّلرسومّالتسجيل،ّرسومّالنقلّأوّرسومّالتجديد،ّحسبّالحالة،ّبشكلّ .19.3

،ّبالنسبةّللفترةّالمتبقيةّمنّموعدّالشط بّوحتىّنهايةّفترةّالتخصيصّالسمّكاملّأوّجزئي 

 . المجال

  صالحية إلغاء التخصيص .20

 عدم تسديد المدفوعات .20.1

ّرسومّ ّالتخصيص، ّفيّذلكّرسوم ّبما ّالتسجيل، ّفيّقواعد لة ّالمدفوعاتّالمفص  ّتسديد عدم

ل،ّأوّتعليقه،ّوفقاّ التجديدّأوّرسومّنقلّالحقوق،ّيمكنّأنّتؤد يّإلىّشطبّاسمّالمجالّمنّالسج 

ّمنّيرغبّّالعتبارات االتحاد.ّبعدّشطبّاسمّالمجال،ّيتاحّالمجالّلتخصصّاسمّمجالّلكل 

 . بذلك،ّوفقاّلهذهّالقواعد

  الظروف الخاصة .20.2

ّلالتحادّإلغاءّتخصيصّاسمّالمجال،ّ عندّوجودّأي ّظرفّمنّالظروفّالمفصلةّفيماّيلي،ّيحق 

 : أوّتعليقه،ّوفقاّالعتباراتهّالخاصة

ّالمف .20.2.1 ّالتخصيصّساري ّإبقاء ّأسماءّعند ّلسيرفرات ّالمجال ّاسم ّتوجيه ّأو عول،

،ّتعليماتّأمرّمحكمةّإسرائيلي ة،ّأوّأيّهيئةّ دّقانوني  المجال،ّتدفعّاالتحادّلخرقّتعه 

  .قضائيةّمعتمدةّأخرى،ّبماّفيّذلكّقرارّمحك م

 فيماّيلي(.24.3ّ)حسبّتعريفهّفيّالبندIL-DRPّّفيّأعقابّقرارّقاٍضّأوّتركيبةّ .20.2.2

ّتحديدهاّعندّعلمّاالتحاد،ّ .20.2.3 ّالمالكّلمّيعدّمستوفياّللطالباتّالتيّتم  أوّأثبتّبرأيه،ّأن 

لةّأعالهّ-لتسجيلّاسمّالمجالّتحتّالحقة  .ثانويةّمعينة،ّمنّبينّاللواحقّالمفص 



ّنظراّلظروفّالمسألة .20.2.4 ّاألمرّضروري  ّحالةّيعتقدّفيهاّاالتحاد،ّبأن   .فيّكل 

ّإلغاءّ تخصيصهّمنّطرفّواحدّ)حسبّتعليماتّرقمّلنّيخص صّاالتحادّمجدداّاسمّمجالّتم 

 . يوماّمنّموعدّإلغاءّالتخصيص30ّ(،ّلمالكّجديد،ّطيلةّفترة20ّ

 معلومات من السّجل وحتلنتها .5

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

ّ مالكه معلوماتّحولّاسمّالمجال، .21.1 ،ّشخصّتقني  لينّ)شخصّإدراري  وأسماءّاألشخاصّالمسج 

ّ ّالمديرZone Contactّّ-و ل ّوالمسج  ّالمجال ّأسماء ّسيرفرات ّعن ّمعلومات ّوكذلك )

لWHOISّّّ–"(،ّسيكونّمتاحاّلالسترجاعّفيّإطارّخدمةّالّالمعلومات)" التيّيفع لهاّالسج 

ّالعنوان: ّعلى ّمنه(، ّالمشتقة ّالتيّ www.isoc.org.il/whois)والخدمات ّالمعلومات .

لّفيّهذهّالخدمة،ّسيكونّكماّأرسلّلهّمنّقبلّمق دمّالطلب  .سيعرضهاّالسج 

 . مقد مّالطلبّيصادقّلالتحادّعلىّإتاحةّالمعلوماتّالمذكورة،ّلمراجعةّالجمهور .21.2

  حتلنة المعلومات .22

لّالمديرّملزمانّ .22.1 ّتغييرّأوّالمالكّوالمسج  ل،ّبواسطةّتقديمّطلبّمالئم،ّعنّكل  بإبالغّالمسج 

ل  . حتلنةّللمعلوماتّالموجودةّفيّالسج 

ّالمالكّهوّشخصيةّقانوني ةّقائمة،ّ .22.2 حّمقد مّالطلب،ّبأن  ل،ّيصر  عندّتقديمّأيّطلبّكانّللسج 

ّكافةّالمعلوماتّالمرسلةّلالتحادّكاملة،ّصحيحةّودقيقة.ّالمعلوماتّغيرّالدقيق ةّأوّالبيانّوبأن 

الخاطئ،ّيمكنهاّأنّتعتمدّكأساسّلرفضّالطلبّأوّإلغاءّتخصيصّاسمّالمجال،ّأوّتعليقه،ّكماّ

لّفيّهذهّالقواعد  . هوّمفص 

ّاسمهّالمالكّالكامل؛ّنوعّالشخصي ةّ .22.3 تفاصيلّالمالكّالتيّيجبّتقديمهاّعندّتقديمّالطلب،ّتضم 

/ّاتحاد(؛ّوفيّحالّكا فّفيّسجلّّ–نّالمالكّاتحاداّالقانوني ةّللمالكّ)شخصّمستقل  رقمّمعر 

؛ّعنوانّالستالمّالبريدّ)يشملّاسمّالشارع،ّرقمّالبيت/ّالشقة،ّالمدينة،ّالرمزّالبريديّ رسمي 

والدولة.ّفيّحالّوجودّصندوقّبريدّتجبّاإلشارةّإلىّرقمّالصندوق،ّالمدينة،ّالرمزّالبريديّ

ّنشط؛ّرقمّهاتفّأوّرق  .مّفاكسّ)إذاّوجد(والدولة(؛ّعنوانّبريدّإلكتروني 

 IL-DRP -لـتسوية الخالفات وا .6

23. ّ ّتخصيصهّللمالكّأوّتم  االتحادّليسّطرفاّفيّالخالفاتّالمتعلقةّبحقوقّالملكي ةّفيّاسمّالمجال،ّالذيّتم 

  .نقلهّله

  االتحاد ال يبّت في الخالفات .24

http://www.isoc.org.il/whois
http://www.isoc.org.il/whois
http://www.isoc.org.il/whois
http://www.isoc.org.il/whois


فيّالخالفاتّالمتعلقةّبتخصيصّأسماءّالمجالّ .24.1 ،ّ أيّخالفّالّيمكنّلالتحادّأنّيبت  واستخدامهاّ.

ّفيهاّاألطرافّذاتها  . بينّاألطرافّالمتعلقةّبتخصيصّأسماءّالمجال،ّتبت 

الّيتدخلّاالتحادّفيّالخالفاتّالمتعلقةّبتخصيصّأسماءّالمجالّواستخدامها،ّوالّيتخذّموقفاّ .24.2

  .بخصوصّحقوقّالمالكّأوّطرفّثالثّيطالبّبحقوقّأي اّكانت

االتحادّالّ .24.3 مةّللجمهورّوجمهورّمستخدميّاإلنترنت،ّالذيّيعتبرّجهازاّ،ّكخدIL-DRPّ-أنشّأ

ّفيّالنزاعاتّالمتعلقةّبتخصيصّأسماءّالمجال.ّالقواعدّواألنظمةّالمتعلقةّ بديالّوسريعاّللبت 

ّبالخالفاتّفيّإطارّالّ ّمنّقواعدّالتسجيل،ّوهيIL-DRPّ–بالبت  ّالّيتجزأ ّتعتبرّجزءا ،

 : متوفرةّللمراجعةّفيّالعنوان

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

ّمنIL-DRPّّ-المالكّيأخذّعلىّعاتقه،ّوبقرارّالّرجعةّفيه،ّصالحيةّالّ .24.4 .ّهذاّالبندّالّيقتص 

ّالخالفّالمتعل قّبتخصيصّ ّهيئةّقضائيةّمؤه لة،ّمنّأجلّحل  هّلكل  حقوقّأيّشخصّللتوج 

  .أسماءّالمجال

  



 المسؤولية والتعويض تحديد .7

  تحديد المسؤولية .25

لّفيّهذهّالقواعدّ)" .25.1 دهاّاالتحاد،ّعلىّنحوّماّهوّمفص  "(،ّيمكنّالخدماتالخدماتّالتيّيزو 

(.ّلنّتكونّلدىّمقد مّالطلبّادعاءّأي اّكان،ّشكوى/أوّمطالبّتجاهAS ISّاستخدامهاّككميةّ)

 . الءمتهاّالحتياجاتهاالتحادّبسببّمميزاتّالخدمات،ّقدراتها،ّمحدوديتهاّأوّم

نةّضدّاألضرار،ّالتشويش،ّ .25.2 الّيلتزمّاالتحادّبأنّتكونّالخدماتّخاليةّمنّاألخطاء،ّأوّمحص 

لدىّاالتحادّّ–بماّفيّذلكّاألعطالّالخطيرة،ّفيّالبرمجةّأوّخطوطّاالتصالّّ–واألعطالّ

لينّالمؤه لينّالذينّيقد مون ديهّو/أوّأيّأحدّمنّالمسج  الخدماتّو/أوّجزءاًّّو/أوّأي ّأحدّمنّمزو 

 .منها

لةّفيّهذهّ .25.3 الّيتحملّاالتحادّأيّمسؤوليةّعنّأيّضررّقدّيحدث،ّبسببّبحثّالطلباتّالمفص 

آخرّقامّبهّوفقاّلقواعدّالتسجيلّوأنظمتهّ ّعملّأوّخطّأ باستثناءّإذاّكانّسببّّ–القواعدّو/أوّكل 

َّمنّهوّم نّقبله.ّفيّهذّالحالة،ّيتم ّالضررّإهماالّأوّعمالّخبيثاّمنّجانبّاالتحادّو/أوّكل 

َّمنّهوّمنّقبله  .تحديدّمسؤوليةّاالتحادّللمبلغّالمدفوعّلالتحادّمنّقبلّمقد مّالطلبّو/أوّكل 

منّإمكانيةّاختراقّالحاسوب،ّمحاوالتّاختراقّكهذه،ّ .25.4 الّيمكنّلالتحادّأنّيضمنّحصانةّتامةّ 

ّالحاسوبّالتيّيست ّأجهزة ّعمل ّتشويشّوعرقلة ّلتزويدّكشفّالمعلوماتّأو ّاالتحاد خدمها

ل،ّبالرغمّمنّوجودّوسائلّالحكايةّ الخدمة.ّإذاّنجحّطرفّثالثّفيّاختراقّمعلوماتّفيّالسج 

أوّاستخدامهّعلىّنحوّّ-بماّفيّذلكّمعلوماتّتم ّجمعهاّعنّمقد مّالطلبّ–التيّيعتمدهاّاالتحادّ

 .لهذاّالسببّسيء،ّلنّيكونّلمقد مّالطلبّأيّاد عاء،ّشكوىّأوّمطالبةّتجاهّاالتحاد

االتحادّغيرّمسؤولّعنّاالستخدامّالذيّتقومّبهّاألطرافّالثالثةّأي اّكانت،ّللمعلوماتّالتيّ .25.5

 WHOISّ–أعطيتّمنّأجلّتقديمّالخدمات،ّوالتيّأُتيحتّللجمهورّالعامّفيّإطارّخدمةّالّ

  .االتحاديشغ لهاّالتيّ

لّمؤه ل، .25.6 فيماّيتعلقّبتسجيلّأسماءّّاالتحادّغيرّمسؤولّعنّأيّعملّأوّخطأّيقومّبهّمسج 

 .المجالّأوّإدارةّتسجيلها

االتحادّغيرّمسؤولّعنّأيّاد عاء،ّشكوىّو/أوّمطالبة،ّتقد مّضدّمقد مّالطلبّمنّقبلّطرفّ .25.7

ثالثّأي اّكان،ّباد عاءّأن هّانتهكّحقوقهّمعّتسجيلّاسمّمجالّأي اّكانّو/أوّالقيامّبأيّعمليةّأخرىّ

ّإجراءّقانونيّيتم ّبسببّأيّاد عاءّو/أوّّ–تتعلقّباسمّمجالّكهذاّأوّكغيرهّ بماّفيّذلكّنتائجّكل 

مطالبةّعلىّنحوّماّذكرّسابقا،ّسواءّتم ّذلكّلدىّهيئةّفيّإسرائيلّأوّفيّالخارج،ّوسواءّكانّ

 .ذلكّفيّإطارّإجراءاتّالتحكيمّأوّتسويةّالخالفاتّالمذكورةّفيّهذهّالقواعد

ّفقدان،ّخسا .25.8 ّضرر، ّالطلبّاالتحادّغيرّمسؤولّلكل  رة،ّدفعّأوّمصروفاتّقدّتحدثّلمقدم

ّضررّغيرّمباشرّأوّمترت بّعليهّ–بسببّهذهّالخدماتّ  . وكذلكّكل 



ّاالتحاد،ّ .25.9 ّموظ في ّتسريّكذلكّعلى ّالبند، ّحسبّهذا ّالمسؤولية، ّوتحديد ّاإلعفاء الحصانة،

َّمنّهمّمنّقبله  .مديريه،ّمستشاريه،ّوكل 

،ّفيّتزويدّالخدماتّالتقني ةّواإلداري ة،ّإلقامةIL-DRPّّ-يتلخصّدورّاالتحادّفيّإجراءاتّالّ .25.10

ّيكونّ ّلن ّاالتحاد ّفإن  ّالخبيث، ّالنشاط ّحاالت ّوباستثناء ّفقط. ّواستضافتها ّاإلجراءات هذه

ّعملّأوّخطأّحدثّفيّإطارّإجراءاتّ  . IL-DRPمسؤوالّتجاهّطرفّمنّاألطراف،ّعنّأي 

ّالقاضيّأوّالقضاةّلنّيكونواّمسؤولينّباستثناءّحاالتّالقيامّبعملّخبيثّلقاٍضّأوّهيئة،ّفإنّ  .25.11

ّعملّأوّخطأّحدثّفيّإطارّإجراءاتّ  . IL-DRPتجاهّطرفّمنّاألطراف،ّعنّأي 

  



  التعويض .26

مقد مّالطلب،ّأوّأيّطرفّثالث،ّالمعترضينّعلىّتخصيصّاسمّمجال،ّأوّكلّعمليةّأخرىّتتعلقّباسمّ

بشكلّأوّبآخر،ّملزمونّبتعويضّاالتحاد،ّموظ فيه،ّوأصحابّالوظائفّفيه،ّمقاوليه،ّأعضاءّإدارتهّ

ّخسارة،ّضرر،ّمسؤوليةّأوّمصروف،ّناجمّعنIL-DRPّّ-وأصدقائه،ّوكذلكّقضاةّالّ  :عنّكل 

 .ّاد عاءّضدّالتخصيص،ّأوّحقّاستخدامّاسمّالمجالّالمتنازعّعليهكلّ  .26.1

ّخسارة،ّاد عاء،ّشكوىّأوّضررّآخرّيحدثّعنّتخصيصّاسمّالمجال،ّإلغائه،ّشطبه،ّ .26.2 كل 

 . نشرهّأوّمنعّاستخدامه

لهّاالتحاد،ّبسببّاد عاءاتّالطرفّالثالثّضدّتخصيصّاسمّالمجالّ .26.3 ّاد عاءّأوّمصرفّتحم  كل 

ّ  . باستخدامهأوّالحق 

ّانتهاكّلقواعدّالتسجيل .26.4  .كل 

 عام .8

  تغيير قواعد التسجيل .27

ّوتسعيراتّالخدماتّ ّفيّذلكّاألنظمة ّبما ّالتسجيل، ّقواعد ّتغيير ّواألخرى، ّالفينة ّبين ّلالتحاد، يحق 

المختلفة.ّكافةّالتغييراتّوالتعديالتّستكونّمتوف رةّللمراجعة،ّفيّموقعّاالتحاد.ّاالتحادّغيرّملزمّأنّ

تّقبلّتنفيذّالتغييراتّأوّالتعديالتّالمذكورة  .يعاينّمجددا،ّتخصيصاتّتم 

  بالغات .28

ّشخصّمنّقبله،ّيمكنّأنّترسلّبالبريدّالمستعجل،ّ لّلمقد مّالطلبّو/أوّلكل  البالغاتّالتيّيرسلهاّالسج 

لّووفقاّللمعلوماتّالتيّأرسلهاّمقد ّ ،ّوفقاّالعتباراتّالسج  ل.ّالفاكسّأوّالبريدّاإللكتروني  مّالطلبّللسج 

ّثالثةّأيامّمنّموعدّ ّبعد ّوصلتّوجهتها ّتعتبرّكأن ها ّالمستعجل، لّفيّالبريد البالغّالذيّأرسلهّالسج 

ّتعتبّكأن هاّوصلتّوجهتهاّمعّبدايةّيومّ إرسالها.ّكلّبالغّيرسلّبواسطةّالفاكسّأوّالبريدّاإللكتروني 

 .العملّاألولّبعدّإرسالها

لّترسلّبالب ّفقط،ّللعنوان:ّبالغاتّحولّالسج  ،ّوتعتبرinfo-domains@isoc.org.ilّريدّاإللكتروني 

كأن هاّوصلتّوجهتهاّمعّبدايةّيومّالعملّاألولّبعدّإرسالها،ّبشرطّالحصولّعلىّمصادقةّاستالمّمنّ

فيّالبريدّاإللكترونيّ   .االتحاد،ّمنّخاللّرسالةّردّ 

  قانون قواعد التسجيل وصالحية الحكم .29

علىّكافةّقواعدّالتسجيل،ّبماّفيّذلكّاألنظمةّالمستمدةّمنها،ّوكذلكّالخدماتّالتيّالقانونّالذيّيسريّ

ّفقط.ّستكونّصالحيةّحكمّمطلقةّللمحاكمّالمؤه لةّفيّلواءّتلّ دهاّاالتحاد،ّهوّالقانونّاإلسرائيلي  يزو 

ّأمرّناجمّعنّهذهّالقواعد–أبيبّ  .يافا،ّإسرائيل،ّعلىّكل 



   الصيغة الرسمية .30

الرسميةّلقواعدّالتسجيل،ّهوّهذهّالصيغة،ّبالل غةّالعبري ة.ّعندماّتنشرّقواعدّالتسجيلّمترجمةّالصيغةّ

إلىّلغاتّأخرى،ّمثلّاإلنجليزي ةّأوّالعربية،ّوعندماّالّيكونّتطابقّبينّالصيغةّالمترجمةّوالصيغةّ

ر ّالصيغةّبالل غةّالعبري ةّهيّالتيّتقر   .بالل غةّالعبري ة،ّفإن 

  الخصوصية .9

ل،ّويطب قّوسائلّوأنظمةّصارمةّلحمايةّ .31 يتعاملّاالتحادّباحترامّمعّخصوصيةّمستخدميّخدماتّالسج 

هلة،ّ ّمنّسجالتّاالتحادّالمؤ  ل.ّنلفتّانتباهكّإلىّأن هّعندّتواصلكّمعّأي  المعلوماتّفيّمنظوماتّالسج 

لّغالبا،ّخاضعاّلمستنداتّقانونيةّمستقلة،ّالتيّتن ظ مّخدماتّالسجالت،ّسيكونّاستخدامّخدماتّالسج 

لين  .وخاصةّسياسةّالخصوصيةّالمتبعةّلدىّالمسج 

يجمعّاالتحادّمعلوماتّخاصةّضروريةّبالنسبةّله،ّمنّمقد ميّالطلباتّومالكيّأسماءّالمجال،ّمنّأجلّ .32

لّوإدارتهمّالدائمة،ّوكذلكّ التفاصيلّالشخصيةّوالمعلوماتّالمطلوبةّعندّتسجيلّّ–تزويدّخدماتّالسج 

ل،ّبماّفيّذلكّنقلّاسمّالمجال،ّتجديده،ّنقلّإدارتهّبينّاسمّ ّعملي ةّأخرىّفيّالسج  المجال،ّأوّالقيامّبكل 

ّمعلوماتّشخصي ةّأخرى،ّيعلمّبهاّاالتحادّعندّ الت،ّإجراءاتّتسويةّالنزاعاتّوغيرها،ّوكذلكّكل  السج 

ّمكاتبةّأوّتواصلّمعّاالتحاد.ّيمكنّالحصولّعلىّمعلوماتّشخصيةّأخرى، ليّاالتحادّّكل  منّمسج 

ل،ّأوّمديريّأسماءّالمجالّالتيّتملكها لتّاسمّالمجالّمنّخاللهمّفيّالسج   .المؤه لين،ّوالذينّسج 

،ّيلزمكّبإرسالّالتفاصيلّوالمعلوماتّلالتحاد،ّلكنكّالّتستطيعّإتمامّالعمليةّ .33 ليسّهناكّواجبّقانوني 

لّبدونّإرسالّالمعلوماتّالمطلوبة.ّعن دماّترسلّمعلوماتّشخصيةّلطرفّثالث،ّالمطلوبةّفيّالسج 

ّهذهّ ّاستخدام ّمنّأجل ّلالتحاد، ّتفاصيله ّإلرسال ّالواضحة حّبحصولكّعلىّموافقته فإن كّبذلكّتصر 

 . التفاصيلّلماّهوّمذكورّفيّهذاّالفصل

ل،ّ .34 ّوالسج  ّخدماتّاالتحاد ّلتزويد ّلألهدافّالتالية: ّالتيّجمعها، ّالمعلوماتّالشخصية ّاالتحاد يستخدم

ّالمجالّالتيّّوإتاحة ّأسماء ّمنّتسجيلّوإدارة ل، المجالّللمالكينّوأصحابّالشأنّاآلخرينّفيّالسج 

ّومالءمتهاّ ّتحسينها ّبهدف ّوكذلك ّدائم، ّبشكل ل ّالسج  ّمنظومة ّوصيانة ّتفعيل ّبهدف ّوذلك يمتلكها؛

المشاكلّوالشكاوىّا ومعالجةّاألعطالّ، تقنيّا لّدعمّا منحّمستخدميّالسج  لمتعلقةّالحتياجاتّالمستخدمينّ؛

ل،ّتطبيقّقواعدّالتسجيل،ّ ل؛ّإرسالّحتلنات،ّبالغاتّومعلوماتّإضافيةّالمتعلقةّبالسج  بخدماتّالسج 

ّالّ ّبتعليماتّكلWHOISّّ–عرضّالمعلوماتّالمتصلةّفيّخدمة ّااللتزام لّأعاله، ّهوّمفص  ّكما ،

ّالتعاون ّحادثّيعتقدّفيهاّاالتحاد،ّأن  ّسلطةّمؤه لةّفيّكل  معّالسلطةّالمذكورة،ّّقانون،ّومساعدةّكل 

ملزمّوفقاّللقانونّأوّيستوفيّالمعاييرّالقانوني ةّالقائمة،ّمنعّاالحتيال،ّاالستخدامّعلىّنحوّسيء،ّانتهاكّ

ل،ّالقيامّبكل ّعمليةّضروريةّ حقوقّالملكي ة،ّانتحالّهويةّوالقيامّبعملياتّغيرّقانونيةّأخرةّبواسطةّالسج 

لّأوّقواعدّفيّحالّوجودّنزاعّأوّإجراءاتّقانوني ّ ةّمعّاالتحادّأوّمقابلّطرفّثالثّعلىّصلةّمعّالسج 

ّهدفّآخرّمذكورّفيّقواعدّالتسجيل  .التسجيل،ّولكل 



ل،ّإالّفيّ .35 لّأعاله،ّلنّيقد مّاالتحادّلطرفّثالث،ّمعلوماتّتتعلقّبمستخدميّالسج  إضافةّلماّهوّمفص 

ّللحصولّعلىّموافقةّمستقلةّمنّقبلّا ّأوّوفقا ّتقديمّالحاالتّالتالية، ّتم  ّإذا ّالمعلومات: ّبهذه لمقصود

لالتحادّأمرّمحكمة،ّأوّهيئةّو/أوّسلطةّمؤه لةّأخرى،ّالذيّيأمرهّبالكشفّعنّمعلوماتّمعينةّلممثلّ

دّاألطرافّالثالثةّاالتحادّبخدماتّمثلّ سلطةّإنفاذّالقانونّو/أوّأيّطرفّثالثّآخر،ّخاصةّعندماّتزو 

الخدماتّالتكنولوج المعلوماتّ، )معالجّة بمصادرّخارجيّة يترت بّعلىّاالستعانّة ومّا (،Outsourcingّي ّة

ّبالنسبةّ ّيديرونها ّالتي ّالمجال ّبأسماء ّيتعلق ّفيما ،ّ ّالمؤه لين لين ّالمسج  ّمع ّالمهني  ّالتعاون ّأجل من

ّخالفّمشحون،ّاد عاء،ّشكوى،ّمطالبةّأوّإجراءاتّقانوني ةّمعّاالتحاد؛ّفيّ ل،ّفيّكل  لمستخدميّالسج 

ّحالةّيع ّمنّأجلّمنعّضررّخطيرّللجسمّكل  ّإرسالّالمعلوماتّضروري  تقدّفيهاّاالتحادّبحسنّني ةّأن 

 .أوّالممتلكات

ّلهذهّ .36 لّاسمّالمجالّوفقا لةّأعاله،ّفالّتسج  ّالمعلوماتّالمفص  ّكنتّغيرّموافقّعلىّقواعدّاستخدام إذا

 .عليكّإلغاؤهّ-القواعد،ّوإذاّتم ّفيّالسابقّتسجيلّاسمّمجالّعلىّاسمكّوفقاّلهذهّقواعدّ

 


