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معلومات حول هذه الوثيقة
جهة االتصال 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 الخصوصية
الغرض
لقد قامت إدارة نطاقات األنترنت بإعداد هذه السٌاسة لمساعدة المستخدمٌن على فهم الطرٌقة التً ٌتم بها جمع
بٌاناتهم والتعامل معها واستخدامها من قبل إدارة نطاقات األنترنت .وٌجب قراءة هذه السٌاسة المنشورة على
الموقع اإللكترونى لإلدارة جنبًا إلى جنب مع شروط استخدام الموقع اإللكترونً إلدارة نطاقات األنترنت .كما
ٌضمن التزام إدارة نطاقات األنترنت تجاه هذه السٌاسة علم األشخاص بما ٌلً:
 عندما ٌتم جمع معلومات حولهم.
 الغرض من جمع المعلومات.
 ما إذا كان سٌتم تمرٌر المعلومات إلى طرف ثالث أم ال.
 .1المبادئ
تسعى هذه السٌاسة إلى تحقٌق ما ٌلً:
.1- 1حفظ حقوق األفراد المتعلقة بكٌفٌة جمع بٌاناتهم الشخصٌة.
.2- 1حفظ حقوق أصح اب التسجٌل المتعلقة بكٌفٌة جمع بٌاناتهم الشخصٌة وعرضها.
.3- 1تحدٌد دور إدارة نطاقات األنترنت والمسجلٌن المعتمدٌن فً عملٌة جمع المعلومات الشخصٌة
ومعالجتها وعرضها.
.4- 1احترام مصالح جهات تنفٌذ القوانٌن وغٌرها من الجهات الحكومٌة التً تعمل فً مجال المصلحة
العامة.
 .2جمع واستخدام المعلومات الشخصية
ٌ.1- 2جوز جمع المعلومات الشخصٌة فً الحاالت التالٌة:
 .1- 1- 2خالل عملٌة طلب الحصول على اسم نطاق.
 .2- 1- 2عند إدارة اسم نطاق أو تجدٌده.
 .3- 1- 2عندما ٌقوم فرد ما باالتصال بإدارة نطاقات األنترنت.
 .4- 1- 2عند التعامل مع االستفسارات والشكاوى واإلحاالت الالحقة.
 .5- 1- 2عند إحالة شخص إلى الجهات المختصة وفق طبٌعة الشكوى.
 .6- 1- 2عندما تستجدي إدارة نطاقات األنترنت آراء أصحاب الجهات المعنٌة ووجهات نظرهم
واقتراحاتهم بشأن النطاق األعلى فً ترمٌز الدولة ( )ccTLDالمرتبط بدولة قطر.
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ٌ.2- 2جوز استخدام المعلومات الشخصٌة فً الحاالت التالٌة:
 .1- 2- 2لالتصال بأصحاب التسجٌل بشأن األمور المتعلقة بتسجٌل اسم النطاق ومن أجل تسهٌل حل
أي نوع من النزاعات وفقا لسٌاسة حل النزاعات الخاصة بإدارة نطاقات األنترنت.
 .2- 2- 2لتحدٌد لهٌئات تنفٌذ القانون والمحاكم المختصة وغٌرها من الجهات القضائٌة المختصة
األخرى .الظروف القانونٌة المالئمة والبٌانات القانونٌة الخاصة باسم النطاق.
 .3- 2- 2لتمكٌن عمل خدمة  WHOISالتً تسمح ألي طرف ثالث بالتحقق من بٌانات معٌنة متعلقة
باسم النطاق وصاحب التسجٌل.
 .4- 2- 2لتمكٌن إدارة نطاقات األنترنت من إدارة نظام إدارة اسم النطاق الخاص بإدارة نطاقات
األنترنت وااللتزام بإجراءاته الداخلٌة.
.3- 2لن تستخدم إدارة نطاقات األنترنت المعلومات الشخصٌة المقدمة من أجل أغراض تجارٌة.
.4- 2لن ٌتم إرسال المعلومات الشخصٌة إلى أي طرف ثالث ما لم ٌكن ذلك وفق السٌاسة أو حسبما هو
مطلوب بموجب القوانٌن المعمول بها فً دولة قطر.
 .3االتصال بإدارة نطاقات األنترنت
ٌجوز جمع البٌانات الشخصٌة من قبل إدارة نطاقات األنترنت عندما ٌقوم شخص ما باالتصال بإدارة
نطاقات األنترنت فً الحاالت التالٌة:
.1- 3عند التقدم لوظٌفة لدى إدارة نطاقات األنترنت.
.2- 3عند التقدم للعمل كمسجل معتمد.
.3- 3عند تقدٌم استعالم بالهاتفٌ ،جوز إلدارة نطاقات األنترنت تسجٌل المكالمة ألغراض ضمان جودة
الخدمة.
.4- 3فً حالة حضور شخص ما بنفسه إلى مكاتب إدارة نطاقات األنترنت.
 .1- 4- 3قد ٌتم تسجٌل دخولهم إلى وخروجهم من مواقع إدارة نطاقات األنترنت والوقت الذي استغرقه
ذلك ،حٌث ٌتم هذا من خالل كامٌرات المراقبة وٌتم االحتفاظ به.
 .2- 4- 3قد ٌطلب من الشخص التوقٌع على سجل الزائر وتقدٌم بطاقة تعرٌف هوٌة مزودة بصورة
فوتوغرافٌة.
 .4اإلفصاح عن المعلومات الشخصية
.1- 4فً حالة قٌام هٌئة تنفٌذ قانون أو محكمة مختصة أو أٌة جهة قضائٌة أخرى ذات اختصاص قضائً
بطلب معلومات شخصٌة من إدارة نطاقات األنترنت  ،تقوم إدارة نطاقات األنترنت باإلفصاح عن
المعلومات الشخصٌة فقط إذا اضطرت إلى ذلك بموجب القانون القطري أو إذا تسلمت إنذارً ا قضائًٌا
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أو أمر محكمة أو أمر من جهة قضائٌة مختصة أخرى ٌقضً بذلكٌ .تم توثٌق كافة هذه اإلفصاحات
ما لم ٌُحظر ذلك بموجب القانون القطري.
ٌ.2- 4جوز تخزٌن البٌانات الشخصٌة أو نقلها إلى جهة خارج دولة قطر ألغراض إحالة النزاعات بما ٌتفق
مع سٌاسة حل النزاعات.
ٌ.3- 4جب مراعاة أن إدارة نطاقات األنترنت لٌست لها أٌة سٌطرة على أعمال الغٌر؛ حٌث ٌتوقف تطبٌق
حماٌة الخصوصٌة المنصوص علٌها فً هذه السٌاسة على المعلومات التً ٌتم اإلفصاح عنها لطرف
ثالث وفق هذه السٌاسة .على إدارة نطاقات األنترنت السعً إلى التعامل فقط مع األطراف الثالثة
المسؤولة؛ إال أنها لن تتحمل مسؤولٌة تجاه حماٌة الخصوصٌة التً توفرها تلك األطراف.
.4- 4توجد لدى إدارة نطاقات األنترنت إجراءات فنٌة وأمنٌة مناسبة بشكل معقول من أجل حماٌة المعلومات
الشخصٌة ومنع الوصول غٌر المصرح بهٌ .تعٌن على كل شخص استخدام اإلجراءات األمنٌة الخاصة
به لحماٌة المعلومات الشخصٌة التً ٌتم تقدٌمها إلى إدارة نطاقات األنترنت.
 .5طلب الحصول على أسماء نطاقات وتسجيلها واالحتفاظ بها
.1- 5تطلب إدارة نطاقات األنترنت من المسجل المعتمد تزوٌدها بالمعلومات الشخصٌة من أجل طلب
الحصول على اسم نطاق ومن ثم تسجٌله والحفاظ علٌة أو تجدٌده.
.2- 5سعت إدارة نطاقات األنترنت الحد من البٌانات الشخصٌة الواجب تقدٌمها إلى حد مقبول بشكل
معقول.
ٌ.3- 5حتوي نظام إدارة اسم النطاق الخاص بإدارة نطاقات األنترنت على كافة المعلومات التً ٌقدمها
المسجل المعتمد إلى نظام إدارة اسم النطاق.
.4- 5تعرض خدمة  WHOISمجموعة فرعٌة من المعلومات التً تم جمعها.
.5- 5تحتوي سٌاسة إدارة نطاقات األنترنت الخاصة باتفاقٌة صاحب التسجٌل على بند ٌنص على أن اتفاقٌة
صاحب التسجٌل الخاصة بالمسجل المعتمد تحتوي على صٌاغة ٌعلم منها كل من ٌدخل فً اتفاقٌة
صاحب التسجٌل ما ٌلً:
 .1- 5- 5أنه قد قرأ وفهم السٌاسة والسٌاسات األخرى الخاصة بإدارة نطاقات األنترنت.
 .2- 5- 5أنه ٌفهم أن إدارة نطاقات األنترنت تطلب جمع المعلومات من أجل التشغٌل الصحٌح لنظام
إدارة اسم النطاق الخاص بإدارة نطاقات األنترنت.
 .3- 5- 5أنه ٌوافق على جمع واستخدام المعلومات الشخصٌة واإلفصاح عنها حسبما هو مبٌن فً
سٌاسات بإدارة نطاقات األنترنت.
ٌ .6- 5جوز لألشخاص عدم الموافقة على االستخدام اإلضافً لمعلوماتهم الشخصٌة فً أي وقت وذلك من
خالل االتصال بإدارة نطاقات األنترنت .ومع ذلك ،إذا كانت المعلومات المعنٌة هً تلك المعلومات
التً ٌجب جمعها من أجل تسجٌل اسم نطاق ،فإن عدم الموافقة سوف ٌؤدي إلى إلغاء اسم النطاق.
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 .6خدمة  WHOISالخاصة بإدارة نطاقات األنترنت
.1- 6تقوم إدارة نطاقات األنترنت بإتاحة معلومات معٌنة حول اسم النطاق للعامة من خالل خدمة .WHOIS
ٌ.2- 6جوز ألي شخص استخدام خدمة  WHOISشرٌطة أن ٌكون ذلك لألغراض التالٌة فقط:
 .1- 2- 6االستعالم عن توفر اسم نطاق.
 .2- 2- 6تحدٌد صاحب تسجٌل اسم نطاق.
 .3- 2- 6االتصال بصاحب التسجٌل بشأن اسم النطاق أو الموقع اإللكترونً ذي الصلة.
.3- 6ال ٌنبغً استخدام خدمة  WHOISألغراض خالف تلك المذكورة فً البند رقم ( .)2-6تتضمن
األغراض المحظورة –على سبٌل المثال ال الحصر -أٌة أنشطة غٌر مطلوبة وٌمكن اعتبارها تجمع
(إلكترونًٌا أو بأي شكل آخر) معلومات ذات عالقة بأصحاب التسجٌل ألغراض إرسال أٌة مواد
إعالنٌة أو تجارٌة أو أبحاث حول السوق أو أنشطة غٌر مرغوب فٌها بالبرٌد اإللكترونً أو عبر
الهاتف أو الفاكس أو البرٌد العادي أو أٌة أغراض أخرى قد تعتبر تطفلٌة.
.4- 6ال ٌُسمح ألي من مستخدمً خدمة  WHOISاستخدام العملٌات التلقائٌة و/أو اإللكترونٌة التً تقوم
بإرسال استعالمات إلى خدمة .WHOIS
ٌُ .5- 6حدد عدد االستعالمات التً ستتعامل معها خدمة  WHOISفً الساعة الواحدة ،وذلك لمنع سوء
االستخدام.
 .7عرض بيانات WHOIS
تقوم خدمة  WHOISبعرض المعلومات التالٌة الخاصة بأسماء النطاقات التً تم تسجٌلها فً نظام
سجل اسم النطاق.
اسم الحقل
اسم النطاق
معامل تشابه اسم النطاق

وصف الحقل
اسم النطاق المسجل
(مالحظة :فً حالة اسم النطاق العربً ،فإنه ٌكون اسم النطاق الرئٌسً)
تحدٌد كافة معامالت متشابهات اسم النطاق النشطة الخاصة باسم النطاق العربً
الرئٌسً.
(مالحظةٌ :نطبق ذلك فقط على أسماء النطاقات العربٌة)

تاريخ آخر تعديل

تارٌخ آخر تعدٌل لسجل اسم النطاق.

اسم المسجل المعتمد

اسم المسجل المعتمد الراعً

الحالة

حالة اسم النطاق

اسم صاحب التسجيل

اسم صاحب التسجٌل

نوع االهلية
معرف االهلية
ّ

نوع التحدٌد المرتبط باسم االهلٌة والمستخدم من قبل صاحب التسجٌل لتكوٌن االهلٌة
للحصول علً اسم النطاق (على سبٌل المثال :الترخٌص التجاري لألعمال المسجلة)
عند تكوٌن االهلٌة من خالل عالمة تجارٌة أو ترخٌص تجاري ،فإن ذلك ٌحدد الرقم
المرتبط بذلك؛ على سبٌل المثال رقم العالمة التجارٌة.
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اسم الحقل

وصف الحقل

اسم جهة اتصال صاحب التسجيل

اسم جهة االتصال الخاصة بصاحب التسجٌل.

البريد اإللكتروني الخاص بجهة
اتصال صاحب التسجيل

عنوان البرٌد اإللكترونً الخاص بصاحب التسجٌل.

اسم جهة االتصال الفنية

اسم جهة االتصال الفنٌة

البريد اإللكتروني الخاص بجهة
االتصال الفنية

عنوان البرٌد اإللكترونً الخاص بجهة االتصال الفنٌة

خوادم الخدمة

قائمة بأجهزة الكمبٌوتر التً ُتستخدم لتحلٌل اسم النطاق إلى عناوٌن بروتوكول اإلنترنت
(.)IP

 .8الدقة
من المهم أن تكون أٌة معلومات شخصٌة مقدمة إلى إدارة اسم النطاق دقٌقة .كما ٌجب أن تكون
المعلومات التً ستتصرف علٌها إدارة نطاقات األنترنت بناء علٌها مثل معلومات االتصال -دقٌقة.
 .9االستبقاء
تحتفظ إدارة نطاقات األنترنت بالمعلومات وفق جداول االستبقاء الداخلٌة التً تعتمد على الغرض
من المعلومات والمتطلبات القانونٌة والتعاقدٌة التً ٌجب جمعها فٌما ٌتعلق بتلك المعلومات.
 .11تعريف السياسة ومراجعتها
تم إعداد ونشر هذه السٌاسة الحالٌة لغاٌات عرض سٌاسة إدارة نطاقات األنترنت المتعلقة باإلدارة
اإلدارٌة والفنٌة إلدارة نطاقات األنترنت ونظام إدارة اسم النطاق الخاص بإدارة نطاقات األنترنت.
وٌجوز إلدارة نطاقات األنترنت –وفق ما ٌراه مناسبًا -بمراجعة و/أو اجراءات تعدٌل هذه السٌاسة فً
أي وقت .كما ٌتم نشر أٌة تعدٌالت على الموقع االلكترونً الرسمً إلدارة نطاقات األنترنت.
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