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 نظام األسماء العربية للنطاقات على اإلنترنت
 

خالل السنوات الخمس الماضية قامت عدة هيئات ومنظمات عامة وخاصة وإقليمية في العالم العربي،                
أهمها االئتالف العربي ألسماء اإلنترنت، بجهود لالتفاق على كيفية تعريب أسماء النطاقات على اإلنترنت لتوفير               

ولم تسفر أغلب المحاوالت الفنية والتنظيمية التي       .  تابة العناوين اإللكترونية وأسماء المواقع بالعربية     إمكانية ك 
جاهد العديد من الخبراء إلنجازها عن نتيجة ملموسة بسبب تضارب المصالح بين الشركات المعنية التي تسعى                 

لك سلبا  على هذه الشركات المتنافسة، كما       فارتد  ذ .  لالستحواذ على أكبر نصيب ممكن من حجم السوق المنتظر        
وقف حائال  أمام تقديم دول المنطقة الخدمات المنتظرة نظرا  لالفتقار إلى مواصفات قياسية موحدة، األمر الذي                  

 .دفع بالقضية إلى مرحلة من الركود الكامل
 

(Internet Engineering Task Force - IETF)  أصدر فريق عمل هندسة اإلنترنت       ٢٠٠٣وفي مطلع عام    
حزمة من المواصفات القياسية الخاصة بنظم النطاقات العالمية والتي عرفت باسم معايير أسماء النطاقات المدو لة               

Internationalized Domain Name Standards) (          التي تشمل مبادئ فنية أساسية دون الدخول في خصائص كل لغة  .
ها اإليجابية على استخدام اللغة العربية على اإلنترنت وبعد مضي عام            ونظرا  ألهمية هذه المستجدات وانعكاسات    

ونيف على توقف النشاطات العربية في هذا المجال، دعت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي                 
ادة ، كان من بين نتائجه إع     ٢٠٠٣يونيو من العام    /إلى عقد اجتماع للخبراء في شهر حزيران       ) اإلسكوا(آسيا  

فريق "نتج عن االجتماع المذكور تشكيل      .  تفعيل العمل في مجال استعمال النطاقات وأسماء المواقع باللغة العربية         
بهدف التوصل إلى نظام لتعريف تسجيل أسماء المواقع والنطاقات         " عمل لألسماء العربية للنطاقات على اإلنترنت     

براء ومختصين من القطاعين العام والخاص في عدة بلدان إلى          ضم فريق العمل خ   .  بالعربية على الشبكة العالمية   
.  جانب منظمات دولية، وكان بمثابة نواة للتوص ل إلى وضع أسس التكامل العربي في مجتمع اإلنترنت الحديث                

العتمادها ونشرها من  " إرشادات حول أسماء النطاقات العربية    "دأب هذا الفريق على إعداد مسودة إنترنت بعنوان         
وتم بالفعل  .  (Request For Comments - RFC) كوثيقة لطلب التعليقات     (IETF)بل مجموعة عمل هندسة اإلنترنت      ق

أغسطس الماضي كما أرسلت إلى السادة وزراء االتصاالت وتكنولوجيا         /تقديم هذه الوثيقة ونشرها في شهر آب      
 .٢٠٠٤يوليو /المعلومات العرب في شهر تموز

 
يرة بتقديم اإلسناد المطلوب لمجموعة العمل والتركيز على أمور ذات طبيعة تشغيلية            ستتابع اإلسكوا المس  

 باللغة العربية، وهي بذلك تسر ع تبني األسس المقترحة من قبل مشغلي نطاقات الدول                gTLDللنطاقات العامة   
ccTLD         هذه الجهة مسؤولة عن    وستكون  .  ، وتحدد بنية وطريقة عمل الجهة الرقابية والتنظيمية ألسماء النطاقات

وتأمل اإلسكوا  .  اختيار مشغلي النطاقات العامة باللغة العربية وتحديد سياساتهم العملية وفق نظام محدد ودقيق             
 .أن تتعاون مع جامعة الدول العربية واليونسكو وكافة الجهات المسؤولة في الدول العربية لتحقيق ذلك

 
المقترحة ونظم العمل والبنى التحتية التنظيمية والعملية لمعالجة        ومع االنتهاء من إصدار حزمة التحديثات       

القضايا المتعلقة بتبني اللغة العربية في استخدام اإلنترنت تبدأ مرحلة جديدة من التنسيق والتخطيط تمه د الطريق                 
تاج لظهور خدمات جديدة تعمل على تعزيز المحتوى العربي المتوفر على اإلنترنت وتحفيز قطاعات اإلن                 

الستحداث محتوى عربي جديد يلتزم بنظم اإلنترنت ويحافظ على جمال اللغة ورونقها، وذلك من خالل توسيع                 
رقعة انتشار اإلنترنت في العالم العربي، بحيث تصبح هذه الشبكة العالمية مصدرا  جديدا  لنشر الثقافة وتحصيل                 

 .المعرفة على نطاق شعبي واسع


