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

مسؤو ل السٌاسات
ادارة نطاقات االنترنت – المجلس االعلً لالتصاالت وتكنولوجٌا
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
تم اصدار هذه السٌاسة لتزوٌد كافة المستخدمٌن و المسجلٌن المعتمدٌن بإمكانٌة وصول عادلة ومتساوٌة إلى نظاام
إدارة نطاقات األنترنت وضمان الحفاظ على استقرار وسال مة نظام إدارة نطاقات األنترنت.

 .1حماية النظام والشبكة
ا
ٌعتبرر انتاراح حماٌرة نظرام وشربكة إدارة نطاقرات األنترنرت ا
محظرورا ،وقرد ٌرؤدي أي انتاراح إلررى
أمررا
مسؤولٌة جنائٌة و /أو مدنٌرة .حٌر سرتقوم إدارة نطاقرات األنترنرت برالتحقٌق فرً الحرواد الترً تتضرمن
تلح االنتااكات وقرد تطلرب مسراعدة –كمرا سرتتعاون مرع  -أٌرة هٌئرة أو جارة تنفٌرذ القرانون المختصرة فرً
حالة االشتباه فً وقوع انتااح جنائً.
 .2عدم التداخل مع الخدمات
ال ٌجوز ألي طرف استخدام نظرام إدارة نطاقرات األنترنرت مرن أجرل األعمرال الترً ترؤدي إلرى منرع أو
تقٌٌد أي شخص من ناحٌة استخدامه أو استمتاعه بالشبكة أو أٌرة خدمرة أو منرت خراص برإدارة نطاقرات
األنترنت.
 .3سالمة الشبكة
 .1- 3ال ٌجوز ألي طرف إجراء أي انتااح أمنً أو قطع أٌة اتصاالت إنترنرت بمرا فرً ذلرح ودون الحصرر،
الوصول إلى البٌانات التً ال ٌعتبر هرذا المسرتخدم مرن المسرتلمٌن المقصرودٌن منارا أو تسرجٌل الردخول
إلى خادم أو حساب ٌكون الوصول إلٌه غٌر مصرح به لاذا المستخدم.
 .2- 3ال ٌجروز فررً الواقرع ألي شررخص تجراوز أو محاولررة تجرراوز تصررٌ المسررتخدم أو أمرن أٌررة شرربكة أو
حسرابات أو خررق اإلجرراءات الحماٌرة الخاصررة أو ال متعلقرة بنظرام إدارة نطاقرات األنترنرت أو الوصررول
إلٌااٌ .تضمن ذلح – ودون الحصر  -الوصول إلى البٌانرات غٌرر المقصرود توجٌاارا لارذا المسرتخدم أو
تسجٌل الدخول إلى خادم أو حساب ٌكون الوصول إلٌه غٌر مصرح بره لارذا المسرتخدم أو تزوٌرر اسرم
مسرتخدم أو كلمررة مررور أو الترردقٌق فرً حماٌررة الشربكات األخرررو وتنفٌرذ ألي شرركل مرن أشرركال مراقبررة
الشبكة ،األمر الذي ٌؤدي إلى اعتراض بٌانات غٌر مصرح لاذا المستخدم بالوصول إلٌاا.
ا
بحثا عن منافذ ورسرائل الممرر
 .3- 3ألغراض هذا البند ٌ ،شمل " انقطاع الخدمة" –وال ٌقتصر على  -المس
الخاصة بأمر  ( pingاختبار اتصرال الشربكة) ومعلومرات التوجٌره المزٌفرة والمحراوالت المتعمردة لزٌرادة
حمل خدمة ما ومحاوالت "تعطٌل" جاة االستضافة .ال ٌجروز ألي طررف اسرتخدام نظرام إدارة نطاقرات
األنترنت فٌما ٌتعلق باستخدام أي برنام أو نص أو أمر أو إرسال رسائل مصممة للتداخل مع الجلسرة
الطرفٌة للمستخدم بأٌة طرٌقة؛ سواء محل اٌا أو عبر اإلنترنت.
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 .4التنفيذ
 .1- 4سوف تسعى إدارة نطاقات األنترنت إلى العمل مع المستخدمٌن مرن أجرل معالجرة االنتااكرات وضرمان
عدم حدوثاا قبل إنااء الخدمة.
ٌ .2- 4جوز إل دارة نطاقات األنترنت –حسبما تراه مناس ابا وبموجرب تقردٌرها المنفررد  -تقٌٌرد أو تعلٌرق أو إناراء
وصول المستخدم إلى نظام إدارة نطاقات األنترنت فً أي وقت ودون إنذار.
 .3- 4قرد ٌرتم ا
أٌضررا إصردار إخطررار مرن قبرل ادارة نطاقررات االنترنرت بشررأن انتاراح جسرٌم فررً حرق المسررجلٌن
المعتمدٌن الذٌن ٌخفقون فً االلتزام باذه السٌاسة حسبما هو مبٌن فً اتفاقٌة إدارة نطاقات األنترنرت -
المسجل المعتمد.
ٌ .4- 4جرروز إلدارة نطاقررات األنترنررت ووفقررا لتقرردٌرها المنفرررد تعلٌررق أو تقٌٌررد أو سررحب إمكانٌررة وصررول
مستخدم ٌتجاوز  ،بشكل غٌر معقول ،حدود االستخدام المقبول.
 .5حدود المسؤولية
ال تكون إدارة نطاقرات األنترنرت برأي حرال مرن األحروال مسرؤو ا
لة تجراه أي مرن مسرتخدمً نظرام إدارة
اسم النطراق الخراص برإدارة نطاقرات األنترنرت أو تجراه أي عمٌرل أو أي طررف ثالر فٌمرا ٌتعلرق بأٌرة
أضرار مباشرة أو غٌر مباشرة أو خاصة أو الحقة ناتجة عن اإلجراءات المتخرذة وفقرا لارذه السٌاسرة،
بما فً ذلح –ودون الحصر  -أٌرة خسرائر باألربراح أو توقرف لععمرال أو خسرائر برالبرام أو البٌانرات
األخرو أو غٌر ذلح ،حتى وإن كان قد تم لفت انتباه إدارة نطاقات األنترنت إلى احتمالٌة حردو تلرح
األضرار.
 .6الرقابة
تقوم إدارة نطاقات األنترنرت بمراقبرة كافرة عملٌرات الوصرول إلرى نظرام إدارة نطاقرات األنترنرت فضرالا
عن مستخدمٌه لضمان االلتزام باذه السٌاسة.
 .7تعريف الس ياسة ومراجعتها
تم إعداد ونشر هرذه السٌاسرة مرن أجرل عررض سٌاسرة إدارة نطاقرات األنترنرت فٌمرا ٌتعلرق براإلدارة
اإلدارٌة والفنٌة إل دارة نطاقات األنترنت والنظام الخاص باا.
وقد تقوم إدارة نطاقات األنترنت –وفقا لتقدٌرها المنفرد  -بمراجعة و/أو اجراءات تعدٌل هرذه السٌاسرة
فً أي وقت .كما ٌتم نشر أٌة تعدٌالت على الموقع االلكترونً الرسمً إل دارة نطاقات األنترنت.
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