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معلومات حول المستند
جهة االتصال قيما يتعلق بهذه الوثيقة
اتصل بالمذكور أدناه بشأن تفاصيل هذه التعليمات :
االسم
العنوان
البريد اإللكتروني

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

حالة هذه الوثيقة
فيما يلي حالة الوثيقة:
اإلصدار
تاريخ السريان
الحالة
تاريخ اإلصدار

1.0
12/1/2011
سارية
12/1/2011
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سياسة أسماء النطاقات الموروثة
الغرض
تتولى إدارة نطاقات األنترنت –عند بدء تشغيل نظام إدارة اسمماء النطاقمات الخما بمإدارة نطاقمات األنترنمت -
مسؤولية أسماء النطاقات الموروثة .وتحدد هذه السياسة كيفية التعامل مع أسماء النطاقات الموروثة:
 .1التقديم االنتقالي ألسماء النطاقات الموروثة
 .1- 1يجوز إل دارة نطاقمات األنترنمت فمي أ وقمت قبمل بمدء نظمام إدارة اسمماء النطاقمات أن تقمرر أن تكمون
رعاية أ سماء النطاقات الجديدة تحت أ مسجل معتمد.
 .2- 1تقوم إدارة نطاقات األنترنت باتخاذ هذا القرار فقط ووضمع أسمماء النطاقمات الموروثمة تحمت رعايمة أ
مسجل معتمد في الحاالت التالية:
 .1- 2- 1بنا ًء على طلب صاحب اسم النطاق الموروث ،أو
 .2- 2- 1وفقا لتقديرها المنفرد  ،أو
 .3- 2- 1عنممدما يكممون الطممر الممذ كمان مسممؤوالً مممن قبممل عممن إدارة اسممماء النطاقممات الممموروث فممي
منصب ال يؤهله ليكون مسجل معتمد عند تاريخ بدء نظام إدارة اسماء النطاقات الخا بمإدارة
نطاقات األنترنت.
 .2أسماء النطاقات الموروثة
 .1- 2يممتم إدراج كافممة أسممماء النطاقممات التممي تعتبممر أسممماء نطمماق مممن المسممتو الثالممث تحممت حا لممة "قممديم"
"( ")Legacyفمي نظممام إدارة اسممماء النطاقممات عنممد بممدء تشممغيل نظممام إدارة اسممماء النطاقممات الخمما
بإدارة نطاقات األنترنت.
 .2- 2لن يُسمح بإجراء أية تغييرات على المعلومات المخزنة في نظام إدارة اسماء النطاقات الخا بمإدارة
نطاقات األنترنت والمتعلقة بأسماء نطاقات المستو الثالث الموروثة ،وذلك حتى يمتم تحمديث معلوممات
أهلية وبيانات جهة االتصال الخاصة بصاحب التسجيل والمتعلقة باسم النطماق همذا .تقموم إدارة نطاقمات
األنترنت بمراجعة هذه التحديثات عندما يتم تقديمها.
 .3- 2تعتبر أسماء نطاقات المسمتو الثماني مسمتثناة ممن متطلبمات تحمديث االهليمة المشمار إليهما أعماله  .وممع
ذلممك ،يجممب تحممديث معلومممات جهممة االتصممال الخاصممة بصمماحب التسممجيل قبممل إجممراء أ تجديممد السممم
النطاق.
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 .3انتهاء صالحية أسماء النطاقات القديمة
 .1- 3يكون تاريخ انتهاء صالحية أسماء النطاقات الموروثة –التي بلغت ممدتها أكثمر ممن ثالثمة أعموام حتمى
وقت انت هاء صالحيتها عند تاريخ بدء نظام إدارة اسمماء النطاقمات الخما بمإدارة نطاقمات األنترنمت -
لمدة ثالثة أعوام من ذلك التاريخ.
 .2- 3بالنسبة لتراخي أسماء النطاقات التي لم يتم تحديد تاريخ انتهماء صمالحيتها أو ممدة تسمجيلها قبمل بمدء
نظام إدارة اسماء النطاقات الخا بإدارة نطاقات األنترنت  ،أو انتهى تماريخ الصمالحية المحمدد لهما،
يحدد تاريخ انتهاء الصالحية الخا بها لمدة عام من تاريخ بدء نظام إدارة اسماء النطاقات الخا
بإدارة نطاقات األنترنت.
 .3- 3تكون كافة أسماء النطاقات الموروثة األخر قابلة للتجديمد لممدة ( 121مائمة وعشمرين يو ًمما) بعمد بمدء
عمليات إدارة النطاقات الجديدة أو عند حلول تاريخ انتهاء الصالحية ،أيهما أكبر.
 .4- 3يتعين إجراء كافة عمليات تجديد أسماء النطاقمات الموروثمة بشمكل يتوافمق ممع متطلبمات سياسمة إدارة
نطاقات األنترنت الخاصة باسماء النطاقات هذه .في هذه الحالة ،يتطلمب الحصمول علمى تمرخي اسمم
نطاق فيما يتعلق ب اسم النطاق ذو الصلة حسبما يتم إصداره من قبل إدارة نطاقات األنترنت.
 .5- 3بالنسممبة ألصممحاب التسممجيل الممذين يممرون بممأن لممديهم أحقيممة فممي االسممتثناء مممن تغييممر تممواريخ انتهمماء
صالحية أسماء النطاقات الخاصة بهم بما يتفق مع المبادئ المحددة أعاله ،أو أحقيتهم فمي عمدم اإليفماء
بمتطلبات إدارة نطاقات األنترنت عند التجديد ،فيتعين عليهم االتصال بإدارة نطاقات األنترنت.
 .4تعريف السياسة ومراجعتها
تممم إعممداد ونشممر هممذه الوثيقممة لغايممات عممرس سياسممة وتعليمممات إدارة نطاقممات األنترنممت المتعلقمة بمماإلدارة
اإلدارية والفنية ونظام إدارة اسماء النطاقات الخا بإدارة نطاقات األنترنت.
ويجوز إل دارة نطاقات األنترنت –وفق ما تراه مناس ًبا  -مراجعة و /أو تعديل هذه السياسة في أ وقت.
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