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Arabic Domain Names Pilot Project

تمھيد
بناء على تقرير االجتماع الثاني للفريق المكلف بدراسة استخدام اللغة العربية في أس(ماء النطاق(ات
على شبكة اإلنترنت المنعقد في مق(ر األمان(ة العام(ة للجامع(ة العربي(ة ،بالق(اھرة ،بجمھوري(ة مص(ر
العربية ،خالل الفترة من  ٧إلى ٢٠٠٥/٥/٩م ،والذي أوصى بتوسعة استخدام المشروع التجريب(ي
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي(ة الخ(اص ب(دعم اس(تخدام اللغ(ة العربي(ة ف(ي أس(ماء مواق(ع
اإلنترنت )أسماء النطاقات( ليشمل من يرغب من دول الجامعة العربية ويصبح مس(ماه "المش(روع
التجريبي ألسماء النطاقات العربية" ويكون تحت مظلة الجامعة العربية.
وقد أوصى الفريق بتشكيل لجنة توجيھية للمشروع العربي التجريبي ومن مھامھا :اإلش(راف الع(ام
عل((ى عم((ل المش((روع ،واإلش((راف اإلداري عل((ى عم((ل الخادم((ات الرئيس((ية للمش((روع ،ووض((ع
الضوابط واإلج(راءات الخاص(ة بعم(ل المش(روع ويش(مل االنض(مام والعض(وية والش(روط الخاص(ة
بالتسجيل التجريبي.

أھداف المشروع
يھدف المشروع إلى إيجاد بيئة عمل تجريبي(ة ألس(ماء النطاق(ات باللغ(ة العربي(ة ف(ي الع(الم العرب(ي،
بما يؤھل بلدان العالم العرب(ي لالكتس(اب المبك(ر لخب(رات تش(غيل وتجري(ب أس(ماء النطاق(ات باللغ(ة
العربي((ة وتحدي((د ل((وازم إطالقھ((ا والمش((اكل محتمل((ة النش((وء وإيج((اد الحل((ول التقني((ة لھ((ا م((ن تط((وير
برامج و أدوات تساعد في دعم اس(تخدام اللغ(ة العربي(ة ف(ي أس(ماء النطاق(ات لتك(ون حج(ر األس(اس
للعمل العربي نحو إيجاد معايير دولية بھذا الخصوص.

مخرجات المشروع









تفعي((ل عم((ل اللجن((ة التوجيھي((ة واللجن((ة الفني((ة وإع((داد موق((ع خ((اص بالمش((روع عل((ى ش((بكة
االنترنت.
تجھي((ز الخادم((ات الرئيس((ية لل((دول المش((اركة وربطھ((ا م((ع الخادم((ات الرئيس((ية للمش((روع
المسئولة عن أسماء النطاقات العربية.
تسجيل نطاقات عربية تجريبية تحت النطاقات العربية للدول المشاركة.
اختب((ار وتط((وير ب((رامج وأدوات خاص((ة بتس((جيل أس((ماء النطاق((ات العربي((ة وك((ذلك ب((رامج
وأدوات تساعد خادمات النطاقات على دعم استخدام اللغة العربية.
اختبار وتطوير دعم النطاقات العربية في البرامج والتطبيقات الخاصة بالمستخدم النھائي.
إع((داد وث((ائق تقني((ة خاص((ة باإلرش((ادات والتوجيھ((ات الفني((ة لتس((جيل واس((تخدام النطاق((ات
العربية.
إعداد القواعد والتنظيمات التي تنظم عملية تسجيل أسماء النطاقات العربية.
المشاركة في األنش(طة اإلقليمي(ة والدولي(ة ذات الص(لة للتوعي(ة بأھ(داف المش(روع التجريب(ي
واستعراض تطوراته ونتائجه.
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دعوة للمشاركة
تدعوا اللجنة التوجيھية جميع الدول العربية بسرعة االنضمام لعضوية المشروع وذلك إيمان(ا ً منھ(ا
بالحاج((ة إل((ى دع((م اس((تخدام اللغ((ة العربي((ة عل((ى اإلنترن((ت؛ ورغب( ً(ة منھ(ا ف((ي دع((م انتش((ار اس((تخدام
اإلنترنت في البل(دان العربي(ة؛ وإدراك(ا ً منھ(ا ب(أن العم(ل المنس(ق بقص(د بن(اء المعرف(ة التقني(ة لل(دول
المشاركة يشكل عامالً حاسما ً في بلوغ أھدافھم القومية؛ واقتناعا ً منھا بأن إنش(اء مش(روع تجريب(ي
للدول العربية يعتبر خطوة ھامة في سبيل ردم الفجوة الرقمية.

الجھات التي يحق لھا المشاركة
يح((ق ألي دول((ة عربي((ة االنض((مام إل((ى المش((روع ،م((ع العل((م أن مراك((ز تس((جيل أس((ماء النطاق((ات
) (ccTLDsأو وزارات وھيئات االتصاالت وتقنية المعلومات لدول الجامعة العربية ھي الجھ(ات
الرسمية المخولة للمشاركة ما لم يتم تخويل جھة أخرى بخطاب رسمي من قبل ال(وزارة أو مرك(ز
تسجيل أسماء النطاقات في تلك الدولة .ويكون لكل دولة مشاركة أعضاء في كلتا لجنتي المش(روع
التوجيھية والفنية ،على أن تكون التجربة الفنية و تركيب الخادمات من جھة واحدة فقط لكل دوله.

كيفية المشاركة
عن طريق تعبئة نموذج االنضمام )متوفر على موقع المش(روع ،(www.arabic-domains.org -
ويعتبر تعبئة النموذج ومن ثم إرساله إلى اللجنة التوجيھية بمثابة الموافقة عل(ى ش(روط المش(اركة
واالستخدام.

التزامات المشاركة
حيث أن ھذا المشروع تجريبي ويحتمل توقفه في أي لحظة فعل(ى جمي(ع المش(اركين ف(ي المش(روع
من مسجلي أسماء نطاقات دولية عربية ) (Arabic ccTLDsااللتزام بالتالي:
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االلتزام بالقرارات الواردة من قبل اللجنة التوجيھية.
توفير الموارد الالزمة للمشاركة في المشروع )مثل :خادم أسماء نطاق(ات ،(DNS server
بم((ا ف((ي ذل((ك تجھي((ز الخادم((ات الرئيس((ية للدول (ة المش((اركة ) Arabic ccTLD DNS
 (serverومن ثم ربطه مع الخادمات الرئيسية لمشروع ).(Arabic root servers
العمل على نشر أھمية دعم اس(تخدام النطاق(ات العربي(ة ل(دى مش(غلي الش(بكات م(ن م(زودي
خدم((ة أو منظم((ات أھلي((ة أو حكومي((ة وتوعي((ة المجتم((ع المحل((ي ح((ول أھ((داف المش((روع
واستعراض تطوراته ونتائجه ،بما في ذلك إنشاء مواقع على شبكة اإلنترنت لدعم اس(تخدام
اللغة العربية في أسماء النطاقات.
عدم مخالفة أحكام وشروط االستخدام الخاصة بالمشروع
عدم تسجيل أسماء النطاقات العربية بمقابل مالي
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إطالع المسجلين/المستفيدين على أحكام وشروط االستخدام الخاصة بالمشروع قبل تس(جيل
أس(((ماء النطاق(((ات العربي(((ة التجريبي(((ة والت(((ي تب(((ين أن ھ(((ذا المش(((روع تجريب(((ي وال يتحم(((ل
المشروع أو أعضائه أو الجھة التي تقوم بالتسجيل أية أضرار أو خسائر مھما كان(ت يمك(ن
أن تنشأ بسبب استخدام مخرجاته أو عدم القدرة على استخدام مخرجاته أو نتيج(ة ألي خل(ل
أو خطأ أو انقطاع أو بط(ؤ ف(ي العم(ل ،حت(ى ل(و ت(م إخط(ار المش(روع بإمكاني(ة ح(دوث تل(ك
الحاالت أو أي منھا أو بوجود خطر يھدد بوقوعھا ولم يتخذ المشروع ما يلزم لتفادي ذل(ك،
أو نتيجة لعدم استمرارية المشروع أو تغيي(ر أھداف(ه . .كم(ا تش(مل ھ(ذه األحك(ام و الش(روط
التأكيد على عدم ضمان استمرارية عمل الخادمات بوضعھا الحالي ,حيث قد يتغير الوضع
الفني أو قد ينھى المشروع بدون أية التزامات تجاه المسجلين.
تزويد اللجنة التوجيھية بأية تقارير فنية أو إحصائية تطلبھا.
المس((اھمة الفعال((ة ف((ي ح((ل المش((اكل الفني((ة الت((ي ق((د تواج((ه المش((روع والعم((ل عل((ى تب((ادل
الخبرات وحلول المشاكل مع كافة أعضاء المشروع.
توفير القدر الكافي من أمن المعلومات لألجھزة المرتبطة بالمشروع.
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