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معلومات بشأن الوثيقة
جهة االتصال فيما يتعلق بالوثيقة
اتصل بالمذكور أدناه بشأن تفاصٌل هذه التعلٌمات :
االسم
العنوان
البرٌد اإللكترونً

مسؤول السٌاسات
ادارة نطاقات االنترنت – المجلس االعلً لالتصاالت وتقانة
المعلومات  ،الدوحة  ،قطر
info@domains.qa

حالة هذه الوثيقة
فٌما ٌلً حالة الوثٌقة:
اإلصدار
تارٌخ السرٌان
الحالة
تارٌخ اإلصدار

1.0
12/1/2011
سارٌة
12/1/2011
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سياسة االستخدام المقبول
الغرض
تهدف هذه السٌاسة إلى تفصٌل االستخدام الصحٌح لنظام إدارة اسماء النطاقات الخاص بإ دارة نطاقاا اننررنا
والخدمات المرتبطة به ،بما فً ذلك خدمة التزوٌد القابإل للمإد وخدمإة  WHOISوخدمإة الفحإص  ،WHOISذلإك
باإلضافة إلى توضٌح االستخدام المقبول لهذه الوظائف.
تم تطبٌق هذه السٌاسة لتزوٌد كافة المستخدمٌن و المسجلٌن المعتمدٌن ب مكانٌة وصول عاد لة ومتسإاوٌة إلإى نظإام
إدارة اسماء النطاقات وضمان الحفاظ على استقرار وسالمة نظام إدارة اسماء النطاقات.
 .1التنفيذ
 .1- 1تسعى إدارة نطاقا اننررن
عدم حدوثها قبل إنهاء الخدمة.

إلى العمل مع المستخدمٌن من أجل معالجإة االنتهاكإات وضإمان

ٌ .2- 1جإإوز إل دارة نطاقااا اننررن ا –حسإإبما ت إراه مناسإإبا  -تقٌٌإإد أو تعلٌإإق أو إنهإإاء إمكانٌإإة وصإإول
مستخدم ما إلى نظام إدارة اسماء النطاقات فً أي وقت دون إنذار.
 .3- 1قد ٌتم أٌضا إصدار انذار فً حالة االنتهاك الجسٌم من قبل لل مسإجلٌن المعتمإدٌن الإذٌن ٌعجإزون
عإن االلتإزام بهإذه السٌاسإإة ،وذلإك مإن قبإإل إدارة نطاقاا اننررنا حسإبما هإإو مبإٌن فإً اتفاقٌإإة
إدارة نطاقا اننررن  -المسجل المعرمد.
 .4- 1حسبما تراه إدارة نطاقا اننررن مناسبا ،قد ٌإتم بشإكل مؤقإت تعلٌإق أو تقٌٌإد أو سإح
وصول مستخدم ٌتجاوز حدود االستخدام المقبول بشكل غٌر مبرر.

إمكانٌإة

 .2حدود المسؤولية
ال تتحمل إدارة نطاقا اننررن بأي حإال مإن األحإوال مسإؤولٌة تجإاه أي مإن مسإتخدمً نظإام إدارة
اسماء النطاقات الخاص ب دارة نطاقا اننررن أو أي عمٌل أو طرف ثالث فٌما ٌتعلق بأٌإة أضإرار
مباشرة أو غٌر مباشرة أو خاصة أو الحقة ناتجإة عإن اإلجإراءات المتخإذة بمإا ٌتفإق مإع هإذه السٌاسإة،
بما فً ذلإك – ودون الحصإر  -أٌإة خسإائر باألربإا أو توقإف لععمإال أو خسإارة البإرام أو البٌانإات
األخرى أو ما إلى ذلك ،حتى وإن كان قإد تإم لفإت انتبإاه إدارة نطاقاا اننررنا إلإى احتمالٌإة حإدوث
تلك األضرار.
 .3الرقابة
تقوم إدارة نطاقا اننررنا بمراقبإة كافإة عملٌإات الوصإول إلإى نظإام إدارة نطاقاا
عن مستخدمٌه لضمان االلتزام بهذه السٌاسة.

اننررنا

فضإال

 .4خدمة التزويد القابل للمد الخاصة بنظام إدارة اسماء النطاقات
 .1- 4تحدٌد معدل أوامر التزوٌد القابل للمد  EPP Servicesالخاص ب دارة نطاقا
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أ) .تقإإوم إدارة نطاقااا اننررن ا بفإإرح حإإدود معإإدل علإإى بعإإح األو امإإر الخاصإإة بنظإإام إدارة
اسماء النطاقاتٌ .عد ذلإك وظٌفإة فنٌإة فإً نظإام إدارة اسإماء النطاقإات ،وبالتإالً فسإوف تفشإل
األوامر التً تتجاوز حد المعدل.
ب) .تعتبر المحاولة المستمرة لتجاوز حد المعدل عدٌمة الفائدة وغٌر مسمو بها.
ج) .تؤدي المحاوالت المتكررة لتجاوز حد المعدل إلى ح ظر االتصال على مستوى الشبكة.
 .2- 4قٌود الوصول إلى عنوان بروتوكول اإلنترنت ()IP
أ) .تقتصر عملٌات االتصال من خالل خدمة التزوٌإد القابإل للمإد إلإى نظإام إدارة اسإماء النطاقإات
علإى قائمإإة عنإاوٌن بروتوكإإول اإلنترنإت المسإإمو بهإا والمطبقإإة مإن خإإالل قإوائم الإإتحكم فإإً
الوصول إلى أجهزة وبرمجٌات الشبكة.
ب)ٌ .تعإٌن علإإى المسإجلٌن المعتمإإدٌن تزوٌإد إدارة نطاقااا اننررنا بعنإإاوٌن بروتوكإول اإلنترنإإت
التً ٌرغبون فً استخدامها للوصول إلى نظام إدارة اسماء النطاقات.
ج)ٌ .حق للمسجلٌن المعتمدٌن تقدٌم ثالثة نطاقات عناوٌن  IPv4وثالثة  IPv6بحد أقصإى بحٌإث ال
ٌزٌد كل نطاق عن  /29لعناوٌن  IPv4و /125لعناوٌن .IPv6
 .3- 4كلمات مرور مستخدم التزوٌد القابل للمد
ٌج

أن تتوافر فً كلمات المرور المتطلبات التالٌة:

أ) .أن تتألف من  8إلى  32حرفا.
ب) .أن تحتوي على رقمٌن بحد أدنى.
ج) .أن تحتوي على حرف كبٌر واحد على األقل.
د) .أن تحتوي على حرف صغٌر واحد على األقل.
ه) .أن تحتوي على حرفٌن غٌر األحرف الحرفٌة الرقمٌة على األقل.
و) .أال تكون مستندة إلى كلمة فً قاموس.
وتحإث إدارة نطاقااا اننررنا بشإإدة علإى اتبإإال أفضإل الممارسإإات بشإأن التغٌٌإإر المنإتظم لكلمإإات
المرور المستخدمة للوصول إلى خدمة التزوٌد القابل للمد.
 .4- 4الشهادات الرقمٌة
ٌتم تزوٌد المسجلٌن المعتمدٌن بشإهادة رقمٌإة ٌتعإٌن علإٌهم اسإتخدامها عنإد االتصإال بخدمإة التزوٌإد
القابل للمد .وٌتم إعداد هذه الشهادة بناء على طل بذلك ٌقدمإه المسإجل المعتمإد ،كمإا سإٌتم توقٌعهإا
من قبل هٌئة شهادات خدمة التزوٌد القابل للمد الخاصإة بإ دارة نطاقاا اننررنا  ،وتكإون لهإا فتإرة
صالحٌة تبلغ عامإا واحإدا مإن تإارٌخ التوقٌإع .وٌجإ أن ٌتوافإق حقإل " االسإم الشإائع" ( common
حقوق النشر  © 2011محفوظة للمجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات فً قطر ()i ctQATAR
جمٌع الحقوق محفوظ ة

الصفحة | 5

سياسة استخدام نظام ادارة اسماء النطاقات

 )nameالموجود بالشهادة مع اسم المستخدم الذي سٌتم استخدامه عند تسجٌل الدخول باستخدام هذه
الشهادة.
كمإا ٌتحمإإل المسإجل المعتمإإد مسإؤولٌة متابعإإة تإارٌخ انتهإإاء صإالحٌة هإإذه الشإهادة للتأكإإد مإن أنهإإم
ٌحإإاولون االتصإإال بنظإإام إدارة اسإإماء النطاقإإات باسإإتخدام شإإإهادة رقمٌإإة صإإالحة .وٌقإإوم تزوٌإإإد
المسجلٌن المعتمدٌن بطل شهادة رقمٌإة جدٌإدة مإن خإالل دعإم المسإجل المعتمإد ،وذلإك قبإل انتهإاء
صالحٌة الشهادة المستخدمة حالٌا بأسبول واحد على األقل.
وبٌنما ستعمل إدارة نطاقا اننررنا علإى تإذكٌر المسإجلٌن المعتمإدٌن أصإحا الشإهادات الرقمٌإة
التً ستنتهً صإالحٌتها ،فإ ن إدارة نطاقاا اننررنا ال تتحمإل مسإؤولٌة تجإاه المسإجلٌن المعتمإدٌن
الذٌن ال ٌمكنهم االتصال بنظام إدارة اسماء النطاقات نتٌجة انتهاء صالحٌة الشهادة الرقمٌة الخاصإة
بهم.
سوف تؤدي محاوالت االتصال المستمرة بنظإام إدارة اسإماء النطاقإات باسإتخدام شإهادة رقمٌإة غٌإر
صالحة إلى حظر عنوان بروتوكول اإلنترنت المصدر على مستوى الشبكة.
 .5- 4التحقق القائم على ثالثة عوامل
ٌج اجتٌاز التحقق القائم على ثالثة عوامل من أجل االتصال بنجا بنظإام إدارة اسإماء النطاقإات.
حٌث سٌعمل التحقق القائم على ثالثة عوامل بالتحقق من صحة االرتباطات التالٌة:
أ) .أن عنوان بروتوكول اإلنترنت المصدر الخاص باالتصال مدرج مقابل حسا
فً حقل " االسم الشائع" الموجود على الشه ادة الرقمٌة التً ٌتم عرضها.

المستخدم المحإدد

ب) .توافق حقل " االسم الشائع" الموجود على الشهادة الرقمٌة مع اسم المستخدم الذي ٌحاول تسجٌل
الدخول.
ج) .أن اسم المستخدم وكلمة المرور صالحان.
و تإؤدي المحإإاوالت المسإتمرة الفاشإإلة للتحقإق مإإن حظإر عنإإوان بروتوكإول اإلنترنإإت علإى مسإإتوى
الشبكة.
 .5بوابة إدارة اسماء النطاقات
 .1- 5معرفات حقل نموذج  ( HTMLلغة ترمٌز النص التشعبً)
تحإإتفظ إدارة نطاقااا اننررناا بإإالحق فإإً تعإإدٌل بنٌإإة وصإإٌغة صإإفحات  HTMLالمسإإتخدمة علإإى
مدخل اإلدارة ،وذلإك فإً أي وقإت .لإذا ٌتعإٌن علإى المسإجلٌن المعتمإدٌن عإدم افتإراح بقإاء أسإماء
مجال النموذج كما هً.
وٌُستثنى من ذلك صفحات الوٌ
من قبل إدارة نطاقا اننررن .

(غٌر الخاصة بعالمإة تجارٌإة) الخاصإة بالصإفحة البٌضإاء المقدمإة
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 .2- 5البرمجة
ال ٌإتم إجإراء برمجإة تلقائٌإإة مقابإل بوابإة إدارة التسإجٌل .وٌُسإتثنى مإن ذلإإك صإفحات اسإتعادة كلمإإة
المرور و( WHOISغٌر الخاصة بعالمة تجارٌة) الخاصة بالصفحة البٌضاء.
كما تراق إدارة نطاقا اننررن عملٌة البرمجة مقابل بوابة إدارة التسإجٌل ،حٌإث سإٌتخذ اإلجإراء
المناس فً حالة اكتشاف عدم االلتزام بهذه السٌاسة.
 .3- 5كلمات مرور مستخدمً بوابة إدارة التسجٌل
ٌج

أن تتوافر فً كلمات المرور المتطلبات التالٌة:

أ) .أن تتألف من  8إلى  32حرفا.
ب) .أن تحتوي على رقمٌن بحد أدنى.
ج) .أن تحتوي على حرفٌن كبٌرٌن على األقل.
د) .أن تحتوي على حرفٌن صغٌرٌن على األقل.
ه) .أن تحتوي على حرفٌن غٌر األحرف الحرفٌة الرقمٌة على األقل.
و) .أال تكون مستندة إلى كلمة فً قاموس.
وتحإث إدارة نطاقاا اننررن ا بشإدة علإى اتبإإال أفضإل الممارسإات بشإإأن التغٌٌإر المنإتظم (بشإإكل
شهري على سبٌل المثال) لكلمات المرور المستخدمة لالتصال ببوابة إدارة التسجٌل.
 .6خدمة  WHOISالخاصة بإدارة نطاقات األنترنت
ٌعتبإر اسإتخدام خدمإة  WHOISمحظإورا .كمإا ٌمكإن لكإل مسإتخدم االسإتعالم عإن خدمإة WHOIS
الخاصة ب دارة نطاقا اننررن فً إطار الحدود التالٌة:
اإلطار الزمني
كل ساعة
كل ٌوم

الحد لكل عنوان بروتوكول إنترنت
20
200

ٌمكن للمسجلٌن المعتمدٌن تقدٌم قائمة بعناوٌن بروتوكول اإلنترنت التً سإٌمكنهم مإن خاللهإا إجإراء
عدد كبٌر من االستعالمات .وسوف تخضع عناوٌن بروتوكوالت اإلنترنت هذه للحد التالً:
اإلطار الزمني
كل ساعة
كل ٌوم

الحد لكل عنوان بروتوكول إنترنت
500
1000
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ٌحق للمسجلٌن المعتمدٌن تقدٌم ثالثة نطاقات عناوٌن  IPv4وثالثة  IPv6بحد أقصإى بحٌإث ال ٌزٌإد
كل نطاق عن  /29لعناوٌن  IPv4و /125لعناوٌن .IPv6
وتنطبق الحدود المبٌنة أعاله على عملٌة دم كافإة االسإتعالمات التإً تإتم عبإر خدمإة  WHOISبمإا
فإً ذلإإك المنفإإذ  )Port 43 ( 32وبوابإة إدارة التسإإجٌل والموقإإع اإللكترونإإً الخإإاص ب إ WHOIS
وواجهإات خإدمات  WHOISاألخإرى ذات العالمإة التجارٌإة والتإً لإٌس لهإا عالمإة تجارٌإة المقدمإإة
من قبل إدارة نطاقا

اننررن .

فبمجإإرد الوصإإول إلإإى الحإإد الموضإإول السإإإتعالم خدمإإة ٌ ،WHOISإإتم وضإإع عنإإوان بروتوكإإإول
اإلنترنإت المصإإدر أو سلسإإلة العنإوان فإإً " القائمإإة السإوداء" للمإإدة المحإإددة مإن قبإإل إدارة نطاقااا
اننررن .
كمإإا سإإٌتم حظإإر أي عنإإوان بروتوكإإول إنترنإإت مصإإدر علإإى مسإإتوى الشإإبكة عنإإدما ٌقإإوم بإإ جراء
استعالمات  WHOISبعد أن ٌتم وضعه فً القائمة السوداء –سواء كان ٌنتمً إلإى المسإجل المعتمإد
أم ال.
وس ٌتم حظر المنتهكٌن المتكررٌن ألجل غٌر معلوم.
 .7تعريف السياسة ومراجعتها
تإإم إعإإداد ونشإإر هإإذه السٌاسإإة لغاٌإإات عإإرح سٌاسإإة إدارة نطاقااا اننررن ا المتعلقإإة بإإاإلدارة
اإلدارٌة والفنٌة إلدارة نطاقا اننررن ونظام إدارة اسم النطاق الخاص ب دارة نطاقا اننررن .
و ٌجإإوز الدارة نطاقااا اننررناا –وفإإإق مإإا تإإراه مناسإإبا  -بمراجعإإإة و /أو اجإإراءات تعإإدٌل هإإإذه
السٌاسإة فإإً أي وقإت .كمإإا ٌإإتم نشإر أي تعإإدٌل علإى الموقإإع االلكترونإً الرسإإمً إلدارة نطاقااا
اننررن .
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