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معلومات حول الوثيقة
جهة االتصال بشأن هذه الوثيقة
اتصل بالمذكور أدناه بشأ ن 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

حقوق النشر  © 2011محفوظة للمجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات فً قطر ()i ctQATAR
جمٌع الحقوق محفوظ ة

الصفحة | 3

سياسة ادارة نظام اسن النطاقات والوصول إلى هلفات
خدهة اسواء النطاقات

سياسةةةةةةةةةة إدارة نظةةةةةةةةةام اسةةةةةةةةةماء النطاقةةةةةةةةةات والوصةةةةةةةةةول إلةةةةةةةةةى ملفةةةةةةةةةات خدمةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةماء النطاقةةةةةةةةةات
Domain Name Registry System and Zone Files Access Policy
الغرض
توضح هذه السٌاسة مدى توفر والوصول إلى ملفات خدمة اسماء النطاقات الخاصة اسماء النطاقات .
.1

الوصو ل إلى ملفات خدمة اسماء النطاقات ونظام إدارة اسماء النطاقات
 .1- 1تقووم إدارة نطاقاا اننررنا
النطاقات لدولة قطر.

بووادارة عملٌوة تشومٌل ملفوات خدمووة اسوماء النطاقوات ونظوام إدارة اسووماء

 .2- 1ا
نظورا ألهمٌووة البٌانووات الموجووودة داخوول ملفووات خدموة اسووماء النطاقوات ونظووام إدارة اسووماء النطاقوات،
رقوم إدارة نطاقا اننررن بمنع الوصول بشوكل عوام إلوى ملفوات خدموة اسوماء النطاقوات ونظوام إدارة
اسماء النطاقات من قبل أي طرف ثالث.
 .3- 1فٌما ٌلً الحاالت التً ٌتم فٌهوا مونح طورف ثالوث الوصوول إلوى ملفوات خدموة اسوماء النطاقوات أو نظوام
إدارة اسماء النطاقات:
 .1- 3- 1شركة أو مؤسسة تقدم خدمات ثانوٌة خاصة بخدمة اسماء النطاقات.
 .2- 3- 1مسجل معتمد ،أو
 .3- 3- 1طرف ثالث مثل الهٌئات الحكومٌة أو جهات تنفٌذ القانون؛ حسبما هو مطلوب قانونا.
 .4- 1فً حال الحاجة إلى الوصول إلى ملفات خدمة اسماء النطاقات أو نظام إدارة اسماء النطاقات من قبول
ا
مشوٌرا
طرف ماٌ ،جب الحصول على إذن بذلك من خالل التقدم مباشرة إلى إدارة نطاقا اننررن ؛
إلى المرض والسبب وراء هذا الطلب.
 .5- 1فً جمٌع الحاالتٌ ،تعٌن على مقدم الطلب الموافقة على االلتزام باإلرشادات الصارمة التً تتضمن ما
ٌلً:
ٌ .1- 5- 1جوووب اسوووتخدام ملفوووات ومعلوموووات خدموووة اسوووماء النطاقوووات أو نظوووام إدارة اسوووماء النطاقوووات
ألغراض مشروعة فقط ،وبما ٌتفق مع القوانٌن واللوائح المعمول بها فً دولة قطر.
 .2- 5- 1منع الوصول غٌر المصرح به إلى ملفات أو معلومات خدمة اسوماء النطاقوات مون خوالل نظوام
إدارة اسماء النطاقات.
 .3- 5- 1ال ٌجوووز لووه توزٌووع ملفووات أو معلومووات خدمووة اسووماء النطاقووات موون خووالل نظووام إدارة اسووماء
النطاقات.
 .4- 5- 1االلتزام بالقوانٌن واللوائح المعمول بها والتً تحكوم اسوتخدام ملفوات أو معلوموات خدموة اسوماء
النطاقات من نظام إدارة اسماء النطاقات.
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 .5- 5- 1اتخاذ اإلجراءات المعقولة ل لحماٌة ضد الوصو ل غٌر المصرح به.
 .6- 1فً حالة المسجل المعتمدٌ ،قتصر الوصول الى معلومات فً نظام إدارة اسوماء النطاقوات بشوأن أسوماء
راع لها.
النطاقات التً ٌعتبر المسجل المعتمد ٍ
ا
صورٌحا بوذلك بعود دراسوة
ٌُ .7- 1سمح بمنح استثناءات من ذلك فً حوال مونح إدارة نطاقاا اننررنا إذ انوا
كافة الظروف ذ ات الصلة بما فً ذلك المرض من وراء طلب الحصول على الوصول.
 .8- 1سٌتم مراقبة أي وصول إلى ملفوات خدموة اسوماء النطاقوات و /أو نظوام إدارة اسوماء النطاقوات مون قبول
إدارة نطاقا اننررن  ،وذلك لضمان التزام الطرف المصرح لوه بتوجٌهوات والتعلٌموات الصوادرة عون
إدارة نطاقا اننررن .
.2

منح الوصول
تحتفظ إدارة نطاقا اننررن بالحق فً تمٌٌر طرٌقة الوصول إلوى ملفوات منطقوة اسوماء النطاقوات و /أو
نظام إدارة اسماء النطاقات فً أي وقوت ،كموا ٌجووز لهوا –وفوق تقودٌرها المنفورد  -تعلٌوق الوصوول إلوى
ملفوات خدمووة اسوماء النطاقووات و /أو نظوام إدارة اسووماء النطاقووات لمنوع أي تهدٌوود محتمول علووى اسووتقرار
وسالمة شبكة اإلنترنت.

.3

تعريف السياسة ومراجعتها
تم إعداد ونشر هذه السٌاسوة مون أجول عورض سٌاسوة إدارة نطاقاا اننررنا المتعلقوة بواإلدارة اإلدارٌوة
والفنٌة إل دارة نطاقا اننررن ونظام إدارة اسماء النطاقات الخاص با دارة نطاقا اننررن .
وٌجوووز ال دارة نطاقااا اننررنا –وفقووا لتقوودٌرها المنفوورد  -بمراجعووة و /أو اتخوواذ اجووراءات تعوودٌل هووذه
السٌاسة فً أي وقت .كما سوف ٌتم نشر أٌة تعودٌالت علوى الموقوع االلكترونوً الرسومً إل دارة نطاقاا
اننررن .
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