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Arabic Domain Names Pilot Project

تمھيد
بناء على تقرير االجتماع الثاني للفريق المكلف بدراسة استخدام اللغة العربية في أسماء
النطاقات على شبكة اإلنترنت المنعقد في مقر األمانة العامة للجامعة العربية ،بالقاھرة،
بجمھورية مصر العربية ،خالل الفترة من  ٧إلى ٢٠٠٥/٥/٩م ،والذي أوصى بتوسعة استخدام
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 العربية ويصبح
مسماه "المشروع التجريبي ألسماء النطاقات العربية" ويكون تحت مظلة الجامعة العربية.

المھ ّمة
يھدف المشروع إلى إيجاد بيئة عمل تجريبية ألسماء النطاقات باللغة العربية في العالم العربي،
بما يؤھل بلدان العالم العربي لالكتساب المبكر لخبرات تشغيل وتجريب أسماء النطاقات باللغة
العربية وتحديد لوازم إطالقھا والمشاكل محتملة النشوء وإيجاد الحلول التقنية لھا ،واالتفاق على
المعايير والمقاييس وتطوير األدوات والسياسات الالزمة لعمل وإدارة المشروع.

األھداف اإلستراتيجية
يسھم المشروع لتحقيق األھداف االستراتيجية العامة ،ومنھا:
 .١إيجاد وإنشاء أسماء نطاقات باللغة العربية
 .٢نشر استخدام اإلنترنت في الدول العربية عن طريق إزالة العوائق اللغوية التي تواجه
المستخدم العربي.
 .٣نشر استخدام اللغة العربية على شبكة اإلنترنت وزيادة المحتوى العربي بھا.
 .٤دعم انتشار الثقافة العربية على شبكة االنترنت العالمية.

األھداف المرحلية
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦

جعل استخدام اإلنترنت أكثر سھولة للناطقين باللغة العربية.
اكتساب الخبرة والمعرفة الالزمة لتشغيل أسماء النطاقات باللغة العربية عالميا ً ومشاركة
الخبرة فيھا مع المجتمع الدولي.
اختبار تطبيق الضوابط والخطوط العامة ألسماء النطاقات باللغة العربية الموضوعة من
قبل "الفريق العربي ألسماء النطاقات".
نشر الوعي المحلي حول أھمية أسماء النطاقات العربية وتطوراتھا.
تطوير بعض األدوات المتعلّقة بأسماء النطاقات باللغة العربية
إعداد السياسات والضوابط الالزمة لتحقيق األھداف السابقة

فرق العمل
يعتمد المشروع على لجنتين تم تشكيلھما من قبل الفريق العربي ألسماء النطاقات:
 لجنة توجيھية تكون مھامھا اإلشراف العام على عمل المشروع ،واإلشراف اإلداري على
عمل الخادمات الرئيسية للمشروع ،ووضع الضوابط واإلجراءات الخاصة بعمل المشروع
والتي تشمل االنضمام والعضوية والشروط الخاصة بالتسجيل التجريبي.
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لجنة فنية تكون مھامھا تقديم الدعم الفني للمشاركين من أعضاء ومستفيدين ،والتنسيق الفني
بين األعضاء ،واإلشراف الفني على عمل الخادمات الرئيسية للمشروع ،والعمل على
التطوير الفني للمشروع.

المشاركون
جميع الدول العربية مدعوة للمشاركة في فعاليات ولجان المشروع.

المصادر
المرجو من كل دولة مشاركة تخصيص الموارد الالزمة )مثل :خادم أسماء نطاقات DNS
 (serverلھذا المشروع ،ويمكن البدء بخادم رئيسي واحد على األقل يخدم النطاق العلوي للدولة
 .Arabic ccTLDوسوف يستمر استخدام الخادمات الرئيسية المستخدمة حاليا ضمن المشروع

التجريبي لدول الخليج العربية.

المدّة
ھذا المشروع سيستمر كبيئة تجريبية حتى تأكيد أھلية التشغيل الكامل ألسماء النطاقات العربية
بنوعيھا ) النطاقات العامة والوطنية باللغة العربية( عالمي ا ً وحصول اعتراف بذلك من قبل
الھيئات العالمية ذات الصلة مثل ICANN :و.ITU

المخرجات









تفعيل عمل اللجنة التوجيھية واللجنة الفنية وإعداد موقع خاص بالمشروع على شبكة
االنترنت.
تجھيز الخادمات الرئيسية للدول المشاركة وربطھا مع الخادمات الرئيسية للمشروع
المسئولة عن أسماء النطاقات العربية.
تسجيل نطاقات عربية تجريبية تحت النطاقات العربية للدول المشاركة.
اختبار وتطوير برامج وأدوات خاصة بتسجيل أسماء النطاقات العربية وكذلك ب رامج
وأدوات تساعد خادمات النطاقات على دعم استخدام اللغة العربية.
اختبار وتطوير دعم النطاقات العربية في البرامج والتطبيقات الخاصة بالمستخدم النھائي.
إعداد وثائق تقنية خاصة باإلرشادات والتوجيھات الفنية لتسجيل واستخدام النطاقات
العربية.
إعداد القواعد والتنظيمات التي تنظم عملية تسجيل أسماء النطاقات العربية.
المشاركة في األنشطة اإلقليمية والدولية ذات الصلة للتوعية بأھداف المشروع التجريبي
واستعراض تطوراته ونتائجه.
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Background
As per the recommendations of the 2nd meeting of the Working Group on Arabic
Domain Names, formed under the auspices of the Arab League, that was held in
Cairo, on the 7th and 9th of May 2005, it was recommended that the GCC Pilot
Project for Arabic Domain Names to be extended to include all members of the
Arab League. Hence, the project was renamed as follows: "Arabic Domain
Names Pilot Project" and it will be under the auspices of the Arab League.

Mission
Implementing a test bed for Arabic domain names (ADN) in the Arab world. This
will allow all Arab countries to early experience the use of Arabic domain names,
identify their needs, agree on standards, locate possible problems, and develop
required tools and policies.

Strategic Objectives
The project is expected to contribute to strategic objectives, such as:
1. To establish and implement Arabic domain names.
2. To increase the Internet use in the Arab world by addressing linguistic barriers
facing Arabic-speaking users.
3. To promote the use of Arabic language and to increase the Arabic content on
the Internet.
4. To promote Arab cultural identity on the Internet.

Short-Term Objectives
1. To make the Internet easier to use for native Arabic speakers.
2. To gain experience and knowledge of using Arabic domain names and share it
with the Internet community.
3. To test the implantations of Arabic domain names based on the guidelines
drafted by the “Arabic Team for Domain Names”.
4. To build the local awareness about Arabic domain names.
5. Possibly, to develop necessary tools required fro Arabic domain names and
DNS.
6. To develop required policies and guidelines that helps achieving the above
objectives.

Team Structure
Two committees have been created for the management and operation of the
project: A Steering Committee and a Technical Committee.
The Steering Committee's tasks include: general supervision of the project,
management supervision of the Arabic root servers, and setting policies and
procedures which include participation policies and use terms and conditions.
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While the Technical Committee's tasks include: providing technical support for
participants and users, technical coordination between participants, technical
supervision of the Arabic root servers, and enhancing and improving the project
from technical point of view.

Participants
All Arab countries are invited to participate in this pilot project and its
committees.

Resources
Each participating country is expected to allocate all the needed resources
including a DNS server and set up at least one DNS (primary) server for its Arabic
ccTLD. The existing Arabic root servers that are being used by the GCC Pilot
Project will be available for this project.

Duration
This project will continue as a test bed until the recognition of Arabic TLDs (both
gTLDs and ccTLDs) by concerned international bodies, e.g., ICANN and ITU.

Deliverables











Establish and activate the Steering and Technical Committees
Prepare and maintain a website for the project.
Prepare the Arabic DNS root servers.
Prepare the Arabic ccTLD servers for the participating countries and connect
them with the Arabic root servers.
Register and test Arabic domain names.
Test and develop tools supporting the use of Arabic domain names and DNS.
Test and develop end-user applications (browsers, email clients, …….etc) to
ensure support of Arabic domain names
Draft technical guidelines.
Define policies and regulations for registering Arabic domain names.
Participate in local and regional activities related to Arabic domain names.
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