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 C ;Dا  BAا ;A

الحم//د  5رب الع//المين والص//الة والس//الم عل//ى أش//رف األنبي//اء والمرس//لين نبين//ا محم//د وعل//ى آل//ه
وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا.
فھذا تقرير موجز عن إسھامات المملكة العربية الس/عودية ل/دعم اس/تخدام اللغ/ة العربي/ة ف/ي أس/ماء
النطاقات.

.١

ا

على الرغم م/ن انتش/ار وكث/رة اس/تخدام ش/بكة اإلنترن/ت م/ن قب/ل ش/عوب الع/الم قاطب/ة ف/ي ن/واحي
كثيرة من الحياة والتي أصبح استخدام الشبكة فيھا معلم من معالم تحضر وتطور الشعوب واألم/م،
لك//ن مازال//ت عن//اوين مواق//ع اإلنترن//ت تكت//ب ب//األحرف الالتيني//ة ،وھ//ذا يش//كل عائق//ا كبي//را أم//ام
المستخدمين من غير المتحدثين باللغة اإلنجليزية خاصة الدول العربي/ة .إذ يج/د الكثي/رون ص/عوبة
في التعامل مع اللغة اإلنجليزي/ة المھيمن/ة حالي/ا ً عل/ى اإلنترن/ت .ل/ذلك تس/عى كثي/ر م/ن ال/دول غي/ر
الناطقة باللغة اإلنجليزية ،ومنھا الدول العربية ،جادة لزيادة أعداد المستفيدين من شبكة اإلنترنت.
ھنا تب/رز أھمي/ة إيج/اد الحل/ول والتقني/ات الالزم/ة الت/ي تمكنن/ا كع/رب م/ن االس/تفادة القص/وى م/ن
اإلنترنت ،ومن ذلك تعريب اإلنترن/ت وزي/ادة المحت/وى العرب/ي فيھ/ا ،ويش/مل ذل/ك تعري/ب أس/ماء
المواق//ع حت//ى ي//تمكن المس//تخدم العرب//ي م//ن الوص//ول إل//ى المعلوم//ة باس//تخدام أس//ماء نطاق//ات
) (domain namesعربية مباشرة.
وحي//ث أن المنظم//ات العالمي//ة المش//رفة عل//ى أس//ماء النطاق//ات ف//ي اإلنترن//ت مث//ل منظم//ة آيك//ان
) (ICANNتخط//و خط//وات بطيئ//ة ج//دا ل//دعم اللغ//ات األخ//رى عل//ى اإلنترن//ت وم//ن ض//منھا اللغ//ة
العربية ،لذا كان لزاما علينا كعرب أن نقدم الدعم للغتنا العربية بكل ما نستطيع.
١

منذ ع/ام ٢٠٠٠م تقريب/ا والمملك/ة العربي/ة الس/عودية ممثل/ة ب/المركز الس/عودي لمعلوم/ات الش/بكة
التابع لھيئة االتصاالت وتقنية المعلومات والمسئول ع/ن تس/جيل األس/ماء تح/ت النط/اق الس/عودي
) (.saوھي تساھم وبفعالية مطلقة لدعم استخدام اللغة العربية في أسماء النطاقات في عدة مجاالت
سيتم الحديث عنھا ،ومنھا:
 .١القي//ام بأبح//اث علمي//ة ونش//رھا ف//ي المج//الت العلمي//ة وتق//ديمھا أيض//ا ف//ي الم//ؤتمرات
الوطنية والدولية
 .٢المشاركة في إنشاء االئتالف العربي ألسماء النطاقات ورئاسة اللجنة اللغوية لالئتالف
 .٣عضو مجموعة عم/ل أس/ماء النطاق/ات العربي/ة الت/ابع لمنظم/ة إيس/كوا – لألم/م المتح/دة
والتي نتج عنھا كتابة مسودة إنترنت للمواصفات الخاصة باس/تخدام اللغ/ة العربي/ة ،وق/د
كان المركز المشارك الرئيسي في كتابة المواصفات
 ١اﻧﺘﻘﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺴﻌﻮدي ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ إﱃ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٢٠٠٦م
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.٤
.٥
.٦
.٧

المشاركة في بتأسيس فري/ق عم/ل خليج/ي لتنفي/ذ مش/روع تجريب/ي ل/دعم اس/تخدام اللغ/ة
العربية في أسماء النطاقات على شبكة اإلنترنت
المشاركة في تأسيس المشروع التجريبي ألسماء النطاقات العربية تحت مظل/ة الجامع/ة
العربية وقد تولى المركز رئاسة اللجنتين التوجيھية والفنية للمشروع
تط///وير برمجي///ات تض///اف لمتص///فح اإلنترن////ت ) (IE explorerوأخ///رى لمتص////فح
الفايرفوكس ) (FireFoxلدعم استخدام أسماء النطاقات العربية
المساھمة في المناشط الدولية لدعم اللغة العربية في أسماء النطاقات

وسوف يتم التحدث عن بعض ھذه المساھمات بالتفصيل في الفصول التالية.

.٢

اث ا

ق//ام المرك//ز بإع//داد ع//دة دراس//ات وأبح//اث علمي//ة وم//ن ث//م نش//رھا ف//ي المج//الت العلمي//ة المحكم//ة
وتقديمھا أيضا في المؤتمرات الوطنية والدولية ،ومنھا:


Al-Zoman, "Using Arabic Scripts in Internationalized Domain Names", WSEAS
transactions on Information Science & Applications, Issue 3, Volume 3 March
2006, pp. 595-601.
A. Al-Zoman, " Top-Level Arabic Domain Names", International Journal of
Computer Processing of Oriental Languages, Volume 17 Number 2 June 2004,
pp. 83-95.



عبدالعزيز الزومان" ،استخدام اللغة العربية في كتابة أسماء مواقع اإلنترنت" ،مجلة
المكتبات والمعلومات العربية ،دار المريخ ،لندن ،بريطانيا ،السنة الثانية والعشرون ،العدد
الثالث ،ربيع ثاني ١٤٢٣ھـ ،صفحة .٣٨-٢١



A. Al-Zoman, "Arabic Domain Names." In Proc. of WSEAS International
Conference On Software Engineering, Parallel And Distributed Systems
(SEPADS '06), Madrid, Spain, Feb 15-17, 2006, pp. 88-96



عبدالعزيز الزومان" ،مسائل لغوية في األسماء العربية لمواقع اإلنترنت" ،المؤتمر الدولي
الوطني السابع عشر للحاسب اآللي ١٨-١٥ ،صفر ١٤٢٥ھـ ،جامعة الملك عبدالعزيز،
المدينة المنورة،صفحة ٢٥٠-٢٣٥
عبدالعزيز الزومان" ،النطاقات العلوية العربية" ،المؤتمر الدولي الوطني السابع عشر
للحاسب اآللي ١٨-١٥ ،صفر ١٤٢٥ھـ ،جامعة الملك عبدالعزيز ،المدينة المنورة،صفحة
٢٩٦-٢٨١
عبدالعزيز الزومان ،رائد الفايز ،و أنس عسيري" ،أسماء مواقع اإلنترنت متى تكون
عربية" ،المؤتمر الدولي العربي لتقنية المعلومات  ١٥-١٣ ،٢٠٠١نوفمبر ٢٠٠١م ،جامعة
العلوم والتكنولوجيا األردنية ،إربد ،األردن ،صفحة ٣٧٢-٣٦٤







ر)! ا( ا' &$%ف ا "
.٣
!ء ات
خالل االجتماع التأسيسي لالئتالف العربي ألسماء اإلنترنت المنعقد ف/ي مدين/ة عم/ان ب/األردن ف/ي
 ٣١مارس ٢٠٠١م تم تكوين عدة لجان بھدف دراسة دعم أسماء النطاق/ات للغ/ة العربي/ة ،وإح/دى
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تلك اللجان ھي اللجنة اللغوية ،وقد كلف مدير المركز الس/عودي لمعلوم/ات الش/بكة برئاس/تھا .وق/د
سخر المركز كثيرا من جھوده ووقته لإلدارة واإلشراف عل/ى نش/اطات اللجن/ة .أيض/ا ق/ام المرك/ز
ببعض الجھود اإلضافية لدعم ومساندة أھداف اللجنة سنتعرض لھا خالل ھذا التقرير.
من أج ّل اھتمامات المركز بعد تكليفيه برئاسة اللجنة ھو زيادة عدد المش/اركين ف/ي نقاش/ات اللجن/ة
وخاص//ة م//ن المختص//ين ف//ي تقني//ة اإلنترن//ت وأس//ماء النطاق//ات والمختص//ين اللغ//ويين .وق//د طل//ب
المركز من أعضاء االئتالف العربي ألس/ماء اإلنترن/ت وأعض/اء اللجن/ة اللغوي/ة دع/وة المختص/ين
والمھتمين في مجتمعاتھم وبلدانھم بالمشاركة في نشاطات اللجنة اللغوية .ولزيادة قاع/دة المش/اركة
فقد كثفت الجھود في ثالثة مسارات:
 المشاركة والتواصل من خالل قائمة البريدية خاصة باللجنة
 المشاركة من خالل تعبئة استبانة )باللغة العربية أو اإلنجليزية( وضعت لھذا الھدف على
اإلنترنت.
 االجتماعات الفردية مع المتخصصين خاصة اللغويين
وفي بداية أعمال اللجنة حددت األھداف ومحاور النقاش ومن ث/م ت/م مناقش/ة ك/ل مح/ور عل/ى ح/دة
حتى تم الوصول إلى التوصيات النھائية .وكانت أھداف اللجنة كالتالي:
 تحديد مجموعة المحارف المعترف بھا الستخدامھا في كتابة أسماء النطاق باللغة العربية
 تحديد النطاقات العليا ألسماء النطاقات العربية العامة والدولية
يعرض الجدول التالي ملخص للتوصيات التي وصلت إليھا اللجنة من خالل نقاش المحاور المبينة
في الجدول.
المحور

الموضوع

التوصية

١٫١

التشكيل

عدم السماح باستخدامه  ،فإن لم يكن ھناك بد من اس/تخدامه فيس/مح ب/ه
فق//ط ل//دى واجھ//ة المس//تخدم ويح//ذف قب//ل حفظ//ه ل//دى خادم//ات أس//ماء
النطاقات

١٫٢

التطويل/الكشيدة

عدم السماح باستخدام التطويل/الكشيدة في أسماء النطاق

١٫٣

الھاء والتاء المربوطة

١٫٤

أشكال الھمزة

يعامل كل ح/رف عل/ى أن/ه ح/رف مس/تقل و يج/ب أن ال يس/مح بتوحي/د
الحروف في أسماء النطاق

١٫٥

الي///////////اء و األل///////////ف
المقصورة

١٫٦

األرقام

١٫٧

الصفر العربي

يمكن أن يتم دعم األرقام العربي/ة واألجنبي/ة ف/ي واجھ/ة المس/تخدم فق/ط
بينما يتم حفظ صورة واحد من األرقام في مل/ف أس/ماء النطاق/ات .وإن
تعذر ذلك فيمكن استخدام األرقام األجنبية فقط

١٫٨

ربط الكلمات

عند استحالة استخدام الفراغ يمكن استخدام الشرطة ” “-لربط الكلمات.

١٫٩

الفراغ

المركز السعودي لمعلومات الشبكة – اإلدارة العامة لخدمات اإلنترنت – قطاع شؤون تقنية المعلومات

صفحة  ٥من ١٣

دور المملكة العربية السعودية في دعم استخدام اللغة العربية في أسماء النطاقات على اإلنترنت

١٫١٠

الخلط بلغة أخرى

يقترح أن ال تحتوي أسماء النطاقات العربية أحرفا غير عربية

١٫١١

الرموز الخاصة

يقترح أن تتبع المواصفات والمقاييس العالمية

١٫١٢

المح////ارف المعت////رف
بھا

الحروف الھجائية :من "ء" ) (U0621إلى "غ" ) ،(U063Aوم/ن "ف"
) (U0641إلى "ي" ).(U064A
النقطة :من جدول محارف األسكي ).(U002E
الشرطة :من جدول محارف األسكي ).(U002D
األرقام العربية :من " (U0660) "٠إلى "(U0669) "٩
األرق//ام الالتيني//ة 9 – 0 :م//ن ج//دول مح//ارف األس//كي ) – U0030
.(U0039

ما سوى ذلك ال يسمح باستخدامه في أسماء النطاقات العربية.

كانت ھناك جھود من قبل المركز لمساندة أھداف اللجنة ،منھا ما يلي:
 .١إعداد وإدارة القائمة البريدية الخاصة باللجنة
 .٢إعداد موقع على اإلنترنت باللغتين العربية واإلنجليزية يحوي معلومات عن استخدام اللغة
العربية في أسماء النطاقات
 .٣إعداد استبانة باللغتين العربية واإلنجليزية حول استخدام اللغة العربية في أسماء النطاقات
ووضعھا على اإلنترنت
 .٤نشر عدة مقاالت منھا :مقال في جريدة الرياض عن أسماء المواقع العربية  -العدد
 ١٢٠٢٨تاريخ األربعاء  ٧ربيع األول ١٤٢٢ھـ ،و مقال في مجلة العصر" ،أسماء مواقع
اإلنترنت باللغة العربية" ،العدد السابع ،نوفمبر ٢٠٠١

.٤

0رآ " إ-اد اا12ت

عقدت منظم/ة اإلس/كوا التابع/ة لألم/م المتح/دة ورش/ة عم/ل ببي/روت ،لبن/ان ،ع/ام ٢٠٠٣م ،جمع/ت
فيھا عدد من الخبراء في مجال تقنيات المعلومات وأسماء النطاقات ،تم االتفاق خاللھ/ا عل/ى خط/ة
عمل وإنشاء فريق عم/ل لتنفي/ذھا ،وق/د ك/ان م/ن أھ/م بن/ود خط/ة العم/ل إص/دار مواص/فات خاص/ة
باستخدام اللغة العربية في أسماء النطاقات .وقد شارك المركز كعضو ف/ي ھ/ذا الفري/ق وس/اھم ف/ي
كتاب//ة المواص//فات والت//ي نش//رت كمس//ودة إنترن//ت ) (Internet Draftوق//د ك//ان المرك//ز المش//ارك
الرئيسي في كتابة المواصفات.

.٥

ا 0وع ا(  "5ا"(4
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قامت مجموعة عمل أسماء عناوين نطاقات االنترنت بدول الخل/يج ) (GCC ccTLDsالمنبثق/ة م/ن
لجنة تقنية المعلومات التابع/ة لألمان/ة العام/ة لمجل/س التع/اون ل/دول الخل/يج العربي/ة بتأس/يس فري/ق
عمل خليجي لتنفيذ مشروع تجريبي ل/دعم اس/تخدام اللغ/ة العربي/ة ف/ي أس/ماء النطاق/ات عل/ى ش/بكة
اإلنترنت .ويضم ھذا الفريق ممثلين من مراكز تس/جيل أس/ماء النطاق/ات ف/ي دول الخل/يج العربي/ة،
وھ////ي :المرك////ز الس////عودي لمعلوم////ات الش////بكة ،مرك////ز اإلم////ارات لمعلوم////ات الش////بكة ،وزارة
المواص//الت البحريني//ة ،ش//ركة اتص//االت قط//ر ،وزارة المواص//الت الكويتي /ة ،الش//ركة العماني//ة
لالتصاالت.
وقد قام فريق العمل بوضع خط/ة للمش/روع التجريب/ي واعتم/اد ھيك/ل تنظيم/ي للخادم/ات الرئيس/ية
ألسماء النطاقات العربية ) .(Arabic Root & ccTLDs DNS Serversوقد تم االنتھاء من تجھي/ز
ھذه الخادمات في كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة و دولة قطر والمملكة العربي/ة الس/عودية،
وتم تسجيل عدة نطاقات باللغة العربية لغرض التجريب

ا 0وع ا " ا( ! "5ء
.٦
ات ا 
حي//ث أن المملك//ة العربي//ة الس//عودية ممثل//ة ب//المركز الس//عودي لمعلوم//ات الش//بكة تعتب//ر المس//اھم
الكبي//ر ف//ي دع//م اس//تخدام اللغ//ة العربي//ة ف//ي أس//ماء النطاق//ات ف//ي المنطق//ة ،فق//د قام//ت بع//رض
المشروع التجريبي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بدعم استخدام اللغة العربية
في أسماء مواقع اإلنترنت على الفريق العربي المكلف بدراس/ة اس/تخدام اللغ/ة العربي/ة ف/ي أس/ماء
النطاقات على شبكة اإلنترنت لتوسعة استخدامه لكافة الدول العربية.
وبن//اء عل//ى تقري//ر االجتم//اع الث//اني للفري//ق المكل//ف بدراس//ة اس//تخدام اللغ//ة العربي//ة ف//ي أس//ماء
النطاق///ات عل///ى ش///بكة اإلنترن///ت المنعق///د ف///ي مق///ر األمان///ة العام///ة للجامع///ة العربي///ة ،بالق///اھرة،
بجمھورية مصر العربية ،خالل الفترة من  ٧إلى ٢٠٠٥/٥/٩م ،وال/ذي أوص/ى بتوس/عة اس/تخدام
المشروع التجريبي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بدعم استخدام اللغة العربية
في أسماء مواقع اإلنترنت )أسماء النطاقات( ليشمل من يرغب من دول الجامعة العربي/ة ويص/بح
مسماه "المشروع التجريبي ألسماء النطاقات العربية" ويكون تحت مظلة الجامعة العربية.
ويھدف المشروع إلى إيجاد بيئة عمل تجريبية ألسماء النطاقات باللغة العربية في الع/الم العرب/ي،
بما يؤھل بلدان العالم العربي لالكتساب المبكر لخب/رات تش/غيل وتجري/ب أس/ماء النطاق/ات باللغ/ة
العربية وتحديد لوازم إطالقھا والمشاكل محتملة النشوء وإيجاد الحلول التقنية لھ/ا ،واالتف/اق عل/ى
المعايير والمقاييس وتطوير األدوات والسياسات الالزمة لعمل وإدارة المشروع.
وقد تم تشكيل لجنتين إلدارة المشروع:
 لجنة توجيھية ) (Steering@arabic-domains.orgبرئاسة المملكة العربي/ة الس/عودية تك/ون
مھامھ//ا اإلش//راف الع//ام عل//ى عم//ل المش//روع ،واإلش//راف اإلداري عل//ى عم//ل الخادم//ات
الرئيسية للمشروع ،ووضع الضوابط واإلجراءات الخاصة بعمل المش/روع .وق/د ت/م إع/داد
الوثائق األساسية للمشروع ،منھا :وثيقة ب/دء المش/روع ،أحك/ام وش/روط االس/تخدام ،ش/روط
االنضمام كمسجل ،قواعد إرشادية لصوغ أسماء النطاقات.
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لجن//ة فني//ة ) (Technical@arabic-domains.orgبرئاس//ة المملك//ة العربي//ة الس//عودية تك//ون
مھامھا تقديم الدعم الفني للمشاركين من أعضاء ومستفيدين ،والتنسيق الفني ب/ين األعض/اء،
واإلش//راف الفن//ي عل//ى عم//ل الخادم//ات الرئيس//ية للمش//روع ،والعم//ل عل//ى التط//وير الفن//ي
للمشروع .وقد تم إعداد عدة وثائق فنية للمستخدمين والمشاركين ف/ي المش/روع منھ/ا :لمح/ة
فني/ة عام/ة ح/ول المش/روع ،متطلب/ات الوص/ول ألس/ماء النطاق/ات العربي/ة ،كيفي/ة استقص/اء
أس//ماء نطاق//ات عربي//ة ،كيفي//ة إع//داد خ//ادم نطاق//ات علوي//ة عربي//ة ،كيفي//ة إع//داد الخادم//ات
األساسية للنطاقات العربية

وقد تم بناء خادمات أسماء النطاق العربية األساسية للمشروع وبدء التسجيل التجريبي خاصة ف/ي
المملكة العربية السعودية .وتم أنش/اء موق/ع عل/ى ش/بكة اإلنترن/ت )(www.arabic-domains.org
ب//اللغتين العربي//ة واإلنجليزي//ة وذل//ك لغ//رض دع//م اس//تخدام اللغ//ة العربي//ة ف//ي أس//ماء النطاق//ات
وكمرجع خاص للمشروع ،ويحتوي على جمي/ع الوث/ائق والمعلوم/ات الخاص/ة بالمش/روع وأيض/ا
الوثائق واألدوات التي من شأنھا أن تدعم استخدام اللغة العربية في أسماء النطاقات.
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نظرا لوجود عدد كبير من خادمات أسماء النطاقات التابع/ة لم/زودي المعطي/ات وم/زودي خ/دمات
االنترنت ولشبكات الجھات الكبيرة في الدول العربية وعدم وجود آلية وطريقة تحف/ز الجمي/ع عل/ى
االلتحاق بالمشروع العربي ألس/ماء النطاق/ات ،ونظ/را لوج/ود خ/دمات جدي/دة مث/ل الفلت/رة المخفي/ة
) (Transparent Proxyوطرق اتصال متنوعة )االتصال عن طري/ق األقم/ار الص/ناعية( ك/ل ذل/ك
شكل عوائ/ق كبي/رة ف/ي تطبي/ق وانتش/ار الح/ل الفن/ي المس/تخدم ف/ي المش/روع العرب/ي ل/دعم أس/ماء
النطاقات.
ومن أجل تحقيق الھدف األساسي وھو دعم استخدام أسماء النطاقات العربية بشكل أوس/ع ،فق/د ب/دأ
التخطيط والتنفيذ لتطوير برامج حاسوبية ع/ل ش/كل أداة إض/افية ) (plug-inتحم/ل عل/ى المتص/فح
ل//تمكن المس//تخدم م//ن الوص//ول إل//ى أس//ماء النطاق//ات )تح//ت النط//اق العرب//ي ".الس//عودية"( بغ//ض
النظر عن مقدم الخدمة المرتبط من خالل/ه بش/بكة االنترن/ت وبغ/ض النظ/ر ع/ن الخدم/ة أو طريق/ة
االتصال المستخدمة .وھذه أكثر طريقة مستخدمة من قبل الجھات التي تدعم لغاتھا.
فقد قام المركز مؤخرا بعد انتقال/ه للھيئ/ة بتط/وير برمجي/ات إض/افية ) (plug inللمتص/فح إنترن/ت
إكسبلورر )اإلصدار السادس والسابع( ومتصفح فايرفوكس وذلك لدعم استخدام أسماء النطاق/ات
العربية في المملكة العربية السعودية وفي باقي الدول المشاركة في المشروع ،وق/د ك/ان التط/وير
من قبل منسوبي الھيئة ومن ثم تم اعتمادھا من قبل المشروع العربي ونشرھا للجميع.
كما تم بناء مجموعة من األدوات والبرامج الت/ي ت/دعم اس/تخدام النطاق/ات العربي/ة عل/ى اإلنترن/ت
ومنھا:
 نظام تسجيل أسماء النطاقات العربية
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ADN Registration system: Registration system that can be use by any
Arabic ccTLD to maintain and manipulate Arabic domain names requests.
 أداة تحويل أسماء النطاقات باللغات المتعددة إلى محارف األسكي والعكس
IDN/ADN Converting Tool: Convert domain names form IDN to ASCII
and vice versa.
 خدمة التأكد من جودة استضافة أسماء النطاقات العربية
DNS checker for Arabic Domains: Check if an IDN domain name is
hosted on any name servers.
 خدمة استقصاء العناوين الرقمية ألسماء النطاقات العربية والعكس
Host checker for Arabic Domains: Resolve IDN domains to the
correspondent IP address and vice versa.
 محرر خاص لملفات أسماء النطاقات العربية
Zone file editor for Arabic domains: Create and manage Arabic zone files
easily using this zone editor.
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كان ھناك حضور فاعل ومشاركة للمرك/ز ف/ي المناش/ط الدولي/ة وع/رض آلرائ/ه س/واء باس/مه أو
باسم المشروع العربي وأيضا كانت له ردود حول بعض المواضيع ذات الصلة ،منھا:
الفريق العربي
الھيئ//ة ممثل//ة ب//المركز الس//عودي لمعلوم//ات الش//بكة عض//و ف//ي الفري//ق العرب//ي ألس//ماء النطاق//ات
وشؤون اإلنترنت .ويجتمع الفريق تقريبا ثالث مرات سنويا لمناقش/ة األم/ور ذات العالق/ة بأس/ماء
النطاقات وإدارة اإلنترنت ومن ذلك أسماء النطاقات العربية والتحضير الجتماع/ات منت/دى إدارة
اإلنترنت.
الحرف العربي
الھيئة ممثلة بالمركز السعودي لمعلومات الشبكة من الداعمين األساسيين الس/تخدام اللغ/ة العربي/ة
في أسماء النطاقات ويشمل ذلك التنس/يق م/ع اللغ/ات األخ/رى الت/ي تس/تخدم الح/رف العرب/ي ،فق/د
شارك في إنشاء مجموعة عمل للحرف العربي وذلك لغرض مناقشة المواضيع ذات الصلة ب/دعم
استخدام الحرف العربي لكتابة أسماء نطاقات بعدة لغات منھا العربية والفارسية واألردي/ة وتض/م
ھ//ذه المجموع//ة خب//راء م//ن ع//دة دول يمثل//ون لغ//اتھم وأيض//ا بع//ض المنظم//ات الدولي//ة وش//ركات
التسجيل مثل مؤسسة آيكان ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا )اإليس/كوا(
وشركة أفليز ) (Afiliasالمشرفة على التسجيل تحت النطاق العلوي العام  ، .infoوشركة )(PIR
المشرفة على التسجيل تحت النطاق العلوي العام  .orgوتجتمع ھذه المجموعة  ٣-٢م/رات س/نويا
لمناقشة القضايا المتعلقة باستخدام الح/رف العرب/ي ف/ي أس/ماء النطاق/ات وق/د ك/ان للھيئ/ة مس/اھمة
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فعالة في ھذه المجموعة حي/ث ق/دمت مقترح/ا عملي/ا للتعام/ل م/ع تش/ابه أش/كال الح/روف ف/ي ھ/ذه
اللغات.
ردود وآراء:
 إرسال المالحظات على طلب اآليكان لمرئيات العموم فيما يخص مسودة الخطة التنفيذية
للمسار السريع ألسماء النطاقات المدولة ):(ccTLD IDNs
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-3-23oct08-en.htm


إرسال المالحظات على طلب اآليكان لمرئيات العموم فيما يخص مسودة برنامج فتح مجال
التسجيل للنطاقات العليا العامة )http://www.icann.org/en/topics/new- :(New gTLDs
gtld-program.htm













إرسال المالحظات على طلب اآليكان لمرئيات العموم فيما يخص مسودة وثيقة المشورة
لتحسين الثقة المؤسسيةhttp://www.icann.org/en/jpa/iic :
إرسال المالحظات على طلب اآليكان لمرئيات العموم فيما يخص التقرير النھائي للمسار
السريع ألسماء النطاقات الدولية.
متعددة اللغات )،(ICANN Guidelines for the Implementation of IDN, Draft v2.0
إرسال المالحظات على المسودة الثانية للدليل اإلرشادي من آيكان لبناء أسماء النطاقات
متعددة اللغات )،(ICANN Guidelines for the Implementation of IDN, Draft v2.0
إرسال تأييد لمقترح الصين فيما يخص تنفيذ أسماء النطاقات العلوية باللغات المختلفة
) (deployment of internationalized top level domainsوالذي يوصي بالبدء بدعم
أسماء النطاقات باللغات األخرى على مستوى الدول،
إرسال ورقة آليكان توضح أسباب احتياج المنطقة لنطاقات علوية عربية.
إرسال ورقة آليكان توضح خبرة المشروع في التطبيق الفعلي لطريقة idn.idn
البيان المشترك بين المشروع والمركز اإليراني لمعلومات الشبكة حول استخدام األحرف
العربية في أسماء النطاقات
الرد على استبانه آيكان ) (ccNSOحول أھمية وآلية تطبيق أسماء النطاقات الدولية
اختير األستاذ /رائد الفايز أحد منسوبي المركز ليمثل اللغة العربية في المشروع التجريبي
آليكان.

عروض ومحاضرات
 رائد إبراھيم الفايز ،عبدالعزيز الزومان" ،مقترح لكتابة أسماء النطاقات بالحرف العربي
على مستوى المسجلين" محاضرة قدمت خالل االجتماع الثالث لمجموعة الحرف العربي
في أسماء النطاقات الدولية خالل الفترة  ١٠-٨نوفمبر ٢٠٠٨م بمدينة القاھرة.
 عبدالعزيز الزومانWriting Domain Names in Different Arabic Script Based " ،
 ، "Languages: Language VS. Scriptقدمت خالل االجتماع الدوري للجمعية األسيوية
ألسماء النطاقات ) (APTLDفي كواال لمبور ،ماليزيا ،خالل الفترة من  ٢٢إلى  ٢٤مايو
٢٠٠٨م
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عبدالعزيز الزومانWriting Domain Names in Different Arabic Script Based " ،
 ، "Languages: Language VS. Scriptقدمت خالل االجتماع اإلقليمي لھيئة اإلنترنت

لألسماء واألرقام المخصصة )آيكان( في دبي خالل الفترة من  ١إلى  ٣أبريل ٢٠٠٨م
رائد إبراھيم الفايز  ،" Arabic Domain Names Pilot Project" ،محاضرة قدمت خالل
ملتقى مراكز التسجيل العرب تحت رعاية آيكان ومركز تسجيل الماراتccTLD ،
 ،,Workshopدولة اإلمارات العربية ،دبي٢٠٠٦/١١/٢١-٢٠ ،م
أنس عسيري  ، "Arabic Domain Names Pilot Project" ،قدمت خالل ورشة عمل IDN
 Workshopضمن فعاليات مؤتمر  ، ICANNمراكش  ،المغرب  ٣٠-٢٦ ،يونيو ٢٠٠٦
م
أنس عسيري  ، "Arabic Domain Names Pilot Project" ،قدمت خالل ورشة عمل التي
نظمھا إتحاد الدولي اإلتصاالت  ، ITUدمشق  ،سوريا  ٢٠٠٦م
عبدالعزيز الزومان ،"Arabic Domain Names Pilot Project"،قدمت خالل ورشة العمل
 ،ICANN IDN Workshopالذي نظمتھا منظمة  ،ICANNفانكوفر ،كندا  ٣٠ ،نوفمبر
٢٠٠٥م.
عبدالعزيز الزومانKACST's Contributions and Experiences in Supporting "،
 ،"Arabic Domain Namesمحاضرة قدمت لفريق شركة إنتل خالل زيارته للمدينة ،
الرياض ،نوفمبر ٢٠٠٥م.
رائد إبراھيم الفايز  ،"The GCC Pilot Project for Arabic Domain Names ،محاضرة
قدمت خالل اجتماع الفريق العربي ألسماء النطاقات تحت رعاية الجامعة العربية،
جمھورية مصر العربية ،القاھرة٢٠٠٥/٥/٩-٧ ،م
عبدالعزيز الزومان"،رحلة دعم تعريب أسماء النطاقات" ،محاضرة قدمت خالل االجتماع
األول لفريق العمل العربي المكلف بدراسة استخدام اللغة العربية في أسماء النطاقات على
شبكة اإلنترنت ،دمشق ،سورية ٢٢-٢٠ ،ذو الحجة ١٤٢٥ھـ ،الموافق  ٣١يناير ٢ -فبراير
٢٠٠٥م،
عبدالعزيز الزومانSaudiNIC's Experiences and Contributions in Supporting "،
 ،"Arabic Domain Namesمحاضرة قدمت خالل المؤتمر اإلقليمي الثاني للقمة العالمية
لمجتمع المعلومات"،الشراكة لبناء مجتمع المعلومات العربي" ،الذي نظمته اإلسكوا ،دمشق،
سورية ٢٣-٢٢ ،نوفمبر ٢٠٠٤م.
عبدالعزيز الزومانSaudiNIC's Experiences and Contributions in Supporting "،
 ،"Arabic Domain Namesقدمت خالل ورشة العمل Joint ICANN/ITU ccTLD
 ،Workshopالذي ينظمھا كل من منظمة  ICANNو اتحاد االتصاالت الدولي )،(ITU
كواللمبور ،ماليزيا ٢٤ ،يوليه ٢٠٠٤م.
رائد إبراھيم الفايز  ،" Arabic Domain Names" ،محاضرة قدمت خالل االجتماع
اإلقليمي لمنظمة رايب  ،RIPE NCC Regional Meetingsدولة اإلمارات العربية ،دبي،
٢٠٠٣/١٢/٨-٧م
محاضرة بعنوان " ،"Our Language and Domain Namesقدمت خالل ندوة أسماء
 ،MINC IDN 2003 Conferenceوالذي ينظمه االئتالف الدولي ألسماء اإلنترنت
) ،(MINCقرطاجة ،تونس٢٠٠٣/١٠/٢٦-٢٥ ،م
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محاضرة بعنوان " ،"Arabic Domain Namesقدمت خالل الملتقى & Internet
 ،Communications Engineering Technical Exchange Meetingوالذي تنظمه شركة

أرامكو السعودية ،الظھران ٢٩ ،سبتمبر –  ١أكتوبر ٢٠٠٣م
محاضرة بعنوان "لغتنا وأسماء المواقع" ،قدمت خالل اجتماع الرابع للجنة تنظيم تقنية
المعلومات بدعوة من اللجنة ،الدوحة ،قطر٢٠٠٣/٩/٢٩-٢٧ ،م
محاضرة بعنوان " ،" Arabizing Domain Namesقدمت خالل اجتماع Expert Group
 ،Meeting on Promoting of Digital Arabic Contentوالذي نظمته اإلسكوا
) ،(ESCWAبيروت ،لبنان٢٠٠٣/٦/٥-٣ ،م
محاضرة بعنوان " ،"Arabization of Domain Namesقدمت خالل ندوة تعريب آليات نظم
تكنولوجيا المعلومات واالتصال ،والذي ينظمه النادي العربي للمعلومات ،تونس-١٨ ،
٢٠٠٢/٩/١٩م

تقارير
 عبدالعزيز الزومانArabic Domain Names Pilot Project: Implementation "،
 ،"Experiences of idn.idnتقرير قدم لورشة العمل  ،ICANN/ IDN Workshopالذي
تنظمھا منظمة  ، ICANNفانكوفر ،كندا ،نوفمبر ٢٠٠٥م.
 عبدالعزيز الزومانSaudiNIC's Experiences and Contributions in Supporting "،
 ،"Arabic Domain Namesورقة قدمت خالل المؤتمر اإلقليمي الثاني للقمة العالمية
لمجتمع المعلومات"،الشراكة لبناء مجتمع المعلومات العربي" ،الذي نظمته اإلسكوا ،دمشق،
سورية ٢٣-٢٢ ،نوفمبر ٢٠٠٤م.
 عبدالعزيز الزومانSaudiNIC's Experiences and Contributions in Supporting "،
 ،"Arabic Domain Namesتقرير قدم لورشة العمل Joint ICANN/ITU ccTLD
 ،Workshopالذي ينظمھا كل من منظمة  ICANNو اتحاد االتصاالت الدولي )،(ITU
كواللمبور ،ماليزيا ٢٤ ،يوليه ٢٠٠٤م.
 رائد الفايز و عبدالعزيز الزومانA Technical Proposal for Implementing Arabic "،
 ،"Domain Names in the GCC Countriesقدمت خالل االجتماع األول لمجموعة عمل
أسماء وعناوين نطاقات اإلنترنت ١٤٢٥/١/١٦ھـ ،مقر مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،الرياض ٦ ،مارس .٢٠٠٤
 عبدالعزيز الزومان ،"Supporting the Arabic Language in Domain Names"،تقرير
فني رفع لمجموعة عمل أسماء النطاقات العربية التابعة لمنظمة اإلسكوا ،بيروت ،لبنان،
أكتوبر ٢٠٠٣

ا ا@?
لالطالع على مزيد من المعلومات التي عرضت خالل ھذا التقرير يمكن زيارة المواقع التالية:
www.arabic-domains.org.sa
www.arabic-domains.org
www.nic.net.sa
www.arabic-domains.org/ar/leguistic-issues.php
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صفحة  ١٢من ١٣

دور المملكة العربية السعودية في دعم استخدام اللغة العربية في أسماء النطاقات على اإلنترنت







www.arabic-domains.org/docs/NIC-docs/status-report-Sept2001.doc
tools.ietf.org/html/draft-farah-adntf-adns-guidelines-02
www.arabic-domains.org/docs/project-int.doc
www.arabic-domains.org/docs/GCC-Pilot-Doc-V2/GCC-Pilot-Doc-V2.zip
www.arabic-domains.org/docs/Arabic_domain_names_pilot_doc.zip

١٣  من١٣ صفحة
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