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اسم الجھة

اسم النطاق

The Food and Agriculture Organization

منظمة األغذية والزراعة )التابعة لألمم
(المتحدة
شركة مايكروسوفت
Microsoft Corporation
الشبكة العربية
Arab Net

www.fao.org
www.microsoft.com
www.arab.net
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New Arabic ccTLDs
النطاقات العليا الدولية العربية

New Arabic gTLDs
النطاقات العليا العربية
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• اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻷي ﺣﻞ

• Solution frame

– ﺗﻄﻮﻳﻊ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻐﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻜﻮﻳﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﺧﺬﻳﻦ
ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ.
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– Let technologies serve the language.
We consider the properties of our
language when choosing TLDs.

اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻘﺘﺮح
•

اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷﻓﻘﻲ ) flat
(system

•

ﻻ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﺳﻤﺎء ﻧﻄﺎﻗﺎت ﻋﻠﻮﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻣﺜﻞ
ﻛﻠﻤﺔ ﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ …اﻟﺦ
ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ

•

–

رﻣﻮز ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
•
•
•
•

–
6

ﻛﻠﻤﺔ )ﺑﺪون ال اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ( :ﺳﻌﻮدﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ،
ﻗﻄﺮ ،ﻛﻮﻳﺖ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،إﻳﺮان ،ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن… ،
ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﻊ ال اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ( :اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ،
ﻗﻄﺮ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،إﻳﺮان ،ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن… ،
ﺣﺮﻓﻴﻦ )ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( :ﺳﻊ ،ﻣﺺ ،ﻗﻂ ،ﻟﻲ ،اي ،ﺑﻚ …
ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﻊ ﻳﺎء اﻟﻨﺴﺒﺔ( :ﺳﻌﻮدي ،ﻣﺼﺮي،
ﻗﻄﺮي ،ﻛﻮﻳﺘﻲ ،ﻟﻴﺒﻲ ،إﻳﺮاﻧﻲ... ،

رﻣﻮز ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﻲ ،دوﻟﻲ  ،ﺗﺠﺎري ،ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ،
ﺧﺪﻣﻲ ،ﻧﻔﻌﻲ ،ﺳﻴﺎﺣﻲ... ،

Arabic TLDs
Suggestion
• Use flat registration system
• Do not categorize the Arabic TLDs
based on organization’s activities.
• Initially, use the geographic
category:
)– Arabic ccTLD (name or code
– General: Arabic, International

• Later, other generic category can be
added
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Arabic TLDs
Suggestion

ﻣﻘﺘﺮح
اسم الجھة
شركة الزومان )في السعودية(
المركز السعودي لمعلومات الشبكة
جمعية الحاسبات السعودية
جمعية الحاسبات السورية
وزارة الصحة بمصر
الجزيرة نت  -قناة الجزيرة
جامعة الخرطوم بالسودان
منظمة الجامعة العربية

منظمة-الجامعة.عربي

موقع لدعم التجارة اإللكترونية في العالم العربي

التجارة-اإللكترونية.عربي

اتحاد السباحة العربي

اتحاد-السباحة.عربي
موقع.اتحاد-السباحة-العربي.منظمة
فندق-ماريوت.دولي

جمعية اإلنترنت

جمعية-اإلنترنت.دولي

فندق ماريوت
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اسم النطاق العربي المقترح
شركة-الزومان.سعودية موقع.زومان.شركة
مركز-معلومات-الشبكة.سعودية

جمعية-الحاسبات.سعودية
جمعية-الحاسبات.سوريا
وزارة-الصحة.مصر
شبكة-الجزيرة.قطر

موقع.الجزيرة.شركة

جامعة-الخرطوم.سودان

Conclusions
• There is a need to support Arabic
language in the Internet
– We should provide solutions that
serve our language and consider its
properties and not to implement
solutions that are based on other
languages. Also, we have to make
the technologies serve the language
and not the vice verse.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
• ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
– اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻨﺸﺮ وﻣﻨﻬﺎ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن
ﻧﻀﻊ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻐﺘﻨﺎ
وﺗﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻋﺪم اﻷﺧﺬ ﺑﺤﻠﻮل
ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ وﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻄﻮﻳﻊ
.اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ
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ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻢ ﻟﺤﺴﻦ اﺳﺘﻤﺎﻋﻜﻢ
Thank you
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