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IDNإإررشاددااتت   

 
بموااصلة ددعمهھا هھھھذاا مع اااللتزاامم االتامم  ("IDN")) االدااعمة ألسماء االنطاقاتت االدووليیة "TLD". تلتزمم سجالتت نطاقاتت االمستوىى ااألعلى (1

نطاقاتت االدووليیة في االطلباتت. ووقد تم تعريیف ااإلصداارر ااألوولي من هھھھذاا االبرووتوكولل في ططلباتت ألسماء اال IETFبمتطلباتت برووتوكولل 
 5892وو 5891وو 5890. أأما ااإلصداارر االمرااَجع فقد تم تعريیفهھ في ططلباتت االتعليیق ررقم 3492وو 3491وو 3490وو 3454االتعليیق ررقم 

اليیة غيیر محدددةة لكن االسجالتت ستعمل على االتكيیف االكامل مع تم ااستخداامهھ بالتوااززيي في االطلباتت لفترةة اانتق. ووكالهھھھما سيی5894وو 5893وو
IDNA2008 .ددوونن تواانٍن  

 
بغض االنظر عن  IDNA2008لكن تم ررفضهھا في  IDNA2003. لن تتم االمواافقة على تسجيیل أأيي نقطة ترميیز تم االسماحح بهھا في 2

لل. وويیجب إإخطارر مسّجل االنطاقق االذيي لم يیُعد ااإلصداارر نطاقق ظظهھورر مثل هھھھذهه االنقاطط االترميیزيیة في ااألسماء االمسجلة قبل مرااجعة االبرووتوكو
IDNA2008  يیدعمهھ بأنهھ من االمحتمل أأنن تترتب عوااقب غيیر متوقعة للشخص االذيي يیحاوولل االوصولل إإليیهھ ووأأنن مثل هھھھذهه ااألسماء يیجب

ااستبداالهھا أأوو تعليیقهھا أأوو حذفهھا بمباددررةة من االسجل.  
 

ترميیز يیونيیكودد االمسموحح بتسجيیلهھا وولن يیتم قبولل أأيي تسجيیل أليي ااسم يیتضمن . ووسوفف يینشر االسجل قائمة أأوو عدةة قواائم تتضمن نقاطط 3
نقطة ترميیز غيیر مدررجة في االقائمة االمشارر إإليیهھا. كل قائمة من هھھھذهه االقواائم ستعمل على توضيیح ااألبجديیة أأوو االلغة (االلغاتت) االتي تعتزمم 

تبارر أأنهھا تهھجئة مختلفة أليي نقطة ترميیز أأخرىى٬، فسوفف يیتم ددعمهھا. إإذذاا تعاملت سيیاسة االسجل مع أأيي نقطة ترميیز في قائمة ما على ااع
إإبراازز ططبيیعة ذذلك ااالختالفف وواالسيیاساتت االمرتبطة بهھ بوضوحح تامم.  

 
 



في تنسيیق مجدوولل جنبًا إإلى جنب  IDN TLDبمماررساتت  االخاصص IANA. جميیع قواائم نقاطط االترميیز هھھھذهه سيیتم ووضعهھا في مستوددعع 4
االتي تتضمن نقاطط االترميیز تلك٬، ووذذلك قبل قبولل أأيي من عمليیاتت االتسجيیل هھھھذهه. مع أأيي قوااعد تسريي على تسجيیل ااألسماء  

 
: 24. يیجب أأخذ جميیع نقاطط االترميیز االموجوددةة في أأيي من االعناوويین االفردديیة من ااألبجديیة ذذااتهھا كما هھھھو محددد في ملحق معيیارر يیونيیكودد ررقم 5

. يیسمح بوجودد ااستثناءااتت من هھھھذهه ااإلررشاددااتت بالنسبة للغاتت ذذااتت >http://www.unicode.org/reports/tr24أأسماء ااألبجديیاتت <
االضواابط االهھجائيیة وواالقوااعد االموضوعة االتي تتطلب ااستخدااًما مختلطًا ألبجديیاتت متعدددةة. ووحتى في حالل حدووثث هھھھذاا ااالستثناء٬، فإنن ااألحرفف 

فة لن يیتم االسماحح بتوااجدهھھھا مًعا في مجموعة ووااحدةة من نقاطط االترميیز االمسموحح بهھا ما لم يیجِر تحديید سيیاسة ا من أأبجديیاتت مختليیً االمربكة بصر
ووجدوولل حرووفف مناسبيین بوضوحح تامم.  

 
بنشرهھھھا سيیتم توفيیرهھھھا مباشرةةً  IANAذذااتت االصلة بالسجل وواالتي ال تقومم  IDN. أأيي معلوماتت ذذااتت أأهھھھميیة حيیويیة بالنسبة لفهھم سيیاساتت 6

رنت بوااسطة االسجل. ووعلى االسجل كذلك أأنن يیشجع مأمورريي االتسجيیل على مرااعاةة هھھھذهه االسيیاساتت االخاصة بجميیع مأمورريي عبر ااإلنت
االمحتمليین. ووسوفف تتضمن هھھھذهه االوثائق إإحاالتت إإلى االمصاددرر االلغويیة ووااإلمالئيیة االمستعملة في صيیاغة االسيیاساتت  IDNتسجيیل نطاقاتت 

وواالقنوااتت ااألخرىى٬، فعلى االسجل أأنن يیضمن تواافق مضمونهھا عبر كافة  IANAمواادد عبر  وومجموعاتت نقاطط االترميیز. إإذذاا تم توفيیر أأيي
ااألنظمة ااألساسيیة.  

 
. عندما يیطلب ااسم نطاقق موجودد مسبقًا من االسجل أأنن يیجريي ااستثناًء اانتقاليیًا أليي من هھھھذهه ااإلررشاددااتت٬، سيیتم توفيیر شرووطط هھھھذاا ااإلجرااء 7

االزمني االخاصص بحل مثل هھھھذهه االمشكالتت ااالنتقاليیة. عمليیاتت االتسجيیل االمستثناةة نفسهھا ليیست٬، في االحالل عبر ااإلنترنت٬، بما في ذذلك االجدوولل 
حتى  IDNA2008ررغم ذذلك٬، جزًءاا من هھھھذهه االوثائق. ووفي نهھايیة االفترةة ااالنتقاليیة٬، لن يیتم االسماحح بنقاطط االترميیز االممنوعة بوااسطة   

كحالة ااستثنائيیة.  
 

صالًحا٬، مع ااالحتفاظظ باإلجرااء  Aتت في االموقعيین االثالث وواالراابع ما لم تمثل عنواانن . وولن يیتم تسجيیل أأيي عنواانن يیتضمن ووااصال8
ااالنتقالي متواافقًا مع ااإلررشاددااتت سالفة االذكر. ووسيیتم ااالحتفاظظ بالوااصالتت في هھھھذهه االموااضع بوضوحح لإلشاررةة إإلى أأساليیب االتشفيیر االتي 

إلررشاددااتت االمساعدةة مع أأيي نماذذجج أأخرىى.ووااحدةة فحسب من نماذذجهھا. ليیس االهھدفف من ووررااء هھھھذهه اا IDNAتعّد   
 

من خاللل تشكيیل جمعيیة لتنسيیق  ٬،على سبيیل االمثالل ٬،أأنن تتعاوونن بشأنن االقضايیا ذذااتت ااالهھھھتمامم االمشتركك TLD. على سجالتت نطاقاتت 9
ااالتصالل مع االمجتمعاتت االخاررجيیة وولطلب االمساعدةة من مجموعاتت االدعم ووإإنشاء منتدىى عالمي.  

 
IDNA2008وو IDNA2003مقاررنة بيین  :أأاالملحق   

 
ااألووليیة االتي تتميیز بأهھھھميیة كبيیرةة بالنسبة لسجالتت نطاقاتت  IDNA2003االعديید من االتغيیيیرااتت على موااصفاتت  IDNA2008. تجريي 1أأ

TLD ) االتي تدعم أأسماء االنطاقاتت االدووليیةIDN ووعليیهھ يیتعيین على مشغل أأيي من هھھھذهه االسجالتت أأنن يیكونن على ووعي بالسماتت ااألساسيیة .(
لكن يیتم معاملتهھا  IDNA2003ااجعة االبرووتوكولل ووأأنن يیصيیغ فقرةة خاصة لتسجيیل أأسماء االتي تعتبر صالحة ووفق أأحكامم لعمليیة مر

. يیتم توفيیر ووصف لتفاصيیل االبرووتوكولل ااألكثر ااررتباططًا بشكل مباشر في أأقسامم فرعيیة مدررجة IDNA2008بطريیقة مختلفة ووفق أأحكامم 
بشكل مستقل فيیما يیلي.  

 
من يیونيیكودد. وومع ذذلك فقد تم إإددخالل االعديید من ااإلضافاتت االتاليیة على مجموعة  3.2مغلقة على ااإلصداارر  IDNA2003. تعتبر 2أأ

 IDNA2008إإذذاا سمح االبرووتوكولل بهھا. أأما  IDN) االتي ستوسع عما قريیب ااالستفاددةة من 6.0يیونيیكودد (ووصلت ااآلنن إإلى ااإلصداارر 
يیونيیكودد ددوونن االحاجة إإلى إإددخالل تنظيیماتت جوهھھھريیة على االبرووتوكولل. مع  فتدعم نقاطط االترميیز االتي تظهھر في ااإلصدااررااتت االجديیدةة من

ذذلك٬، إإذذاا أأقدمم إإصداارر يیونيیكودد جديید على تغيیيیر خصائص نقاطط االترميیز االموجوددةة مسبقًا٬، فإنن صالحيیة نقاطط االترميیز االمشارر إإليیهھا تكونن 
.)4عرضة هھھھي ااألخرىى للتغيیيیر. (هھھھذهه االنقطة ستتم مناقشتهھا بشكل أأووسع في االملحق بب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



قيیودًداا أأكبر على ااستخداامم ااألبجديیاتت االمكتوبة من االيیميین لليیسارر مقاررنة بما تفعلهھ مع ااألبجديیاتت االمكتوبة من  IDNA2003. تفرضض 3أأ
على إإصالحح هھھھذاا االخلل ووتوضيیح االقوااعد االخاصة باالستخداامم االمختلط لألحرفف مع كلتا  IDNA2008االيیسارر إإلى االيیميین. بيینما تعمل 

التجاهه في عنواانن ووااحد.خاصيیتي اا  
 

االرموزز االرسوميیة وواالصورر االمتشابهھة االتي تتميیز بنقاطط ترميیز لكن ال يیتم ااستخداامهھا كعناصر أأساسيیة في أأيي  IDNA2008. تحظر 4أأ
ا ووقد تم االتخلص منهھا.نظامم كتابة. ووقد أأصبحت ااإلررشاددااتت االسابقة االتي تحظر هھھھذهه االرموزز بوضوحح ززاائدةة عن االحاجة حاليیً   

 
كانن قد تم  ASCIIمشفر بحرووفف  لتعيیيین عددد من نقاطط االترميیز بدال من نقاطط ترميیز أأخرىى مع إإعداادد تسلس IDNA2003د . تعيی5أأ

 Uووااحد أأنن يیتم توليیدهه من عددد من عناوويین  Aفي نفس االوقت. وولهھذاا يیظل من االمحتمل بالنسبة لعنواانن  DNSبالفعل إإددخالهھ إإلى نظامم 
بإلغاء جميیع هھھھذهه االتعيیيیناتت من االبرووتوكولل  IDNA2008تلك. تقومم  Uإإلى ووااحد من عناوويین  Aمختلفة. مع ذذلك سيیتم فك شفرةة االعنواانن 

كما تتخلص من أأيي ااررتباكك قد يیحدثث بشأنن االعنواانن االذيي تم  ٬،مشابهھ Uووأأيي عنواانن  Aووتتأكد من حدووثث توااززنن فريید بيین أأيي عنواانن   
تسجيیلهھ فعليیًا.  

 
مشكالتت اانتقاليیة إإضافيیة :بباالملحق   

 
يیضيیف ددعًما لنقطة ترميیز جديیدةة٬، فهھناكك حاجة للتعامل مع مسجلي ااألسماء االتي رربما كانت قد أأضافت نقطة  IDNسجل  . متى كانن1بب

االترميیز تلك٬، بشرطط أأنن تكونن هھھھناكك إإمكانيیة لذلك أأثناء فترةة االتسجيیل ااألووليیة. يیحتاجج هھھھؤالء االمسجلونن تجهھيیزااتت خاصة قبل توفيیر االنموذذجج 
ص آآخر وومن االمفترضض أأنن يیكونن لدىى االسجل سيیاساتت موجوددةة مسبقًا للتعامل مع مثل هھھھذهه االمشكالتت أأوو االمعّدلل للتسجيیل بوااسطة أأيي شخ

لكن  ٬،في مثل هھھھذهه االسيیاساتت تتضمن االبدء وواالحزمم وواالحظر يیقومم باالعتراافف بهھذهه االمشكالتت متى لزمم ااألمر. االمفاهھھھيیم االمعمولل بهھا عاددةةً 
رحح في هھھھذهه ااإلررشاددااتت. االنقطتانن االتاليیتانن يیضعانن ووصفًا للمشكالتت االتي تفتقر إإلى ليیس هھھھناكك توصيیاتت ذذااتت ططبيیعة عامة هھھھي ااآلنن قيید االط

نظائر في االمماررسة االسابقة وولذلك تتطلب عنايیة خاصة.  
 

) ذذوو االقيیمة االسدااسيیة ς. نتيیجتانن معيینتانن لحذفف إإعاددةة االتعيیيین تتطلبانن عنايیة خاصة. يیمثل االحرفف االيیوناني االنهھائي االصغيیر سيیغما (2بب
U+03C2 ) وواالحرفف االالتيیني االصغيیر إإسس االحاددةةß ذذوو االقيیمة االسدااسيیة (U+00DF  عناصر مقبولة من نظامي ااإلمالء في االلغتيین

إإددخالهھما في ااألسماء االمسجلة لكنهھ يیسمح لهھما بالظهھورر  IDNA2003االيیونانيیة ووووااأللمانيیة على االتواالي. يیحظر نظامم إإعاددةة االتعيیيین في 
على توفيیرهھھھما للتسجيیل االفعلي ووهھھھذاا االتغيیيیر قد يیتسبب بداايیة في  IDNA2008. بيینما يیعمل DNSامم في ااالستعالماتت االموجهھة إإلى نظ

حدووثث سلوكك غيیر متوقع في جانب ااالستعالمم. ووكما ذذكرنا في االنقطة االسابقة٬، قد يیحتاجج سجل ما يیدعم االحرفيین االجديیديین إإلى االتعامل مع 
إإتمامهھا٬، ووذذلك قبل قيیامهھ بتوفيیر االنموذذجج االذيي تم إإددخالهھ للتسجيیل االمستقل. أأسماء موجوددةة مسبقًا يیرغب االمسجلونن في تعديیلهھا أأوو  

 
بعض نقاطط االترميیز ووفق شرووطط ووااضحة تنص على أأنن يیفرضض االسجل االذيي يیدعمهھا قوااعد سيیاقيیة ووااضحة  IDNA2008. يیتيیح 3بب

تي ال تتضمن أأيي مسافاتت ("ووحدااتت تحكم بشأنن ااستخداامهھا. ووهھھھذاا ااإلجرااء ذذوو أأهھھھميیة خاصة بالنسبة الستخداامم أأحرفف تحكم يیونيیكودد اال
لتوسيیع ددعم االعرضض االصحيیح للحرووفف في ااألبجديیاتت االمعقدةة االتي تتخذ أأشكاالتت متنوعة  IDNA2008ملتصقة") وواالتي تسمح بهھا 

ااستنادًداا إإلى موقعهھ في عنواانن ما ووإإلى ااألحرفف االمجاووررةة لهھا.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



االتالي في ططرحهھ من  6.0من يیونيیكودد سارريي االمفعولل. ووقد غيیر ااإلصداارر  5.2ااإلصداارر عندما كانن  IDNA2008. تم ااالنتهھاء من 4بب
قد أأصبحتا صالحتيین وواالنقطة االتي  IDNA2008خصائص نقاطط االترميیز االثالثث بما يیؤدديي إإلى أأنن االنقطتيین االلتيین كانتا قد حظرتا في 

) لم تشعر فرقة عمل هھھھندسة U+19DAلقيیمة االسدااسيیة في االلغة االتايیالنديیة ذذوو اا 1كانت صالحة أأصبحت محظوررةة (االرقم االجديید 
) ووستعيید االنظر في 5892(ططلب االتعليیق ررقم  IDNA2008) بأنن هھھھذهه تطلبت إإددخالل تغيیيیرااتت على االمكونن ااألساسي لـIETFااإلنترنت (

مورر لكن رربما ال االحاجة إإلى مثل هھھھذاا ااإلجرااء من خاللل كل إإصداارر متواالل من يیونيیكودد. يیجب أأنن تكونن االسجالتت على ووعي بهھذهه ااأل
تتوقعهھ أأنن تحمل أأيي نتائج مخلة بالنظامم. إإذذاا كانت حالة نقطة االترميیز االتي يیحتمل أأنن تظهھر في أأسماء نطاقاتت ددووليیة مسجلة يیجب إإلغاؤؤهھھھا 

تتضمن آآليیة ااستثناء يیمكن أأنن تلغي هھھھذهه االتغيیيیرااتت ووأأنن تحتفظ  IDNA2008نتيیجة حدووثث تغيیيیر في خصائص يیونيیكودد االخاصة بهھا٬، فإنن 
لنقطة االترميیز بصالحيیتهھا.  


