
 

 

؟ NDI ماذا يقصد بـ

أحرف غٌر الالتٌنٌة مثل تلك المستخدمة فً اللغة السٌرٌلٌة والتً تحتوي على اسم نطاق اإلنترنت " تدوٌل اسم النطاق"أو  NDIٌعتبر 

.  والعربٌة أو الصٌنٌة

؟ sNDIما هو تاريخ 

ولكن بمجرد وصول  .لموجود على ٌسار النقطةالجزء ا -من اسم اإلنترنت " المستوى الثانً"على  2001منذ عام  sNDIخدمت استُت 

 dot-netأو  dot-com، إلى ٌمٌن النقطة، مثل (DLT)نطاق المستوى األعلى  -مستخدم اإلنترنت إلى الجزء األخٌر من اسم النطاق 

، تم تصمٌم نظام NNACIبل واان، وبعد سنوات من العمل من قِق  .ل إلى األحرف الالتٌنٌة بسبب القٌود التقنٌة، فعلٌي التحوّو dot-orgأو 

، بما فً ذلك مصر، عبر منها األوائل تصبحأعالمً الستخدام النصوص األخرى فً أسماء النطاقات التً قد تم تصمٌمها واختبارها، و

  .اإلنترنت

؟  تهاما سبب أهمي

ا كً ٌصبح نظام معالجة اإلنترنت أكث sNDIٌعتبر استخدام  ًٌ ر سهولة للمستخدمٌن العالمٌٌن، بغض لنطاق اإلنترنت الكامل أمًرا حٌو

  .النظر عن المكان الذي ٌعٌشون فٌي أو اللغة التً ٌتحدثون بها

؟ sNDIماذا سيكون تأثير 

فً مصر، على سبٌل  .NNACI وهً المهمة األساسٌة المنوطة لـ -عدد مستخدمً شبكة اإلنترنت العالمٌة  sNDIزٌد من المتوقع أن ت

  .فً خفض هذا العدد sNDIوٌنبغً أن ٌساعد استخدام  .على اإلنترنتغٌر موجودون  تقرٌباً ملٌون شخص  62المثال، 

؟ sNDIمع انتشار  NNACIكيف تتعامل 

رموز بتضمٌن رمز البلد على نطاقات المستوى األعلى، وهم ال فقط وذلك على أساس محدود sNDI لـ ستتم السماح حالٌاً . على مراحل

إلى حد كبٌر  sNDIاستخدام  وسٌعوفً نهاٌة المطاف، سوف ٌتم ت .على سبٌل المثال بالنسبة لمصر dot-egفً نهاٌة اسم عنوان، مثل 

.  جمٌع أنواع أسماء عناوٌن اإلنترنت لٌشمل

على شبكة اإلنترنت؟   sNDI من األوائل ذاتما هي الدول األخرى التي ستكون 

نطاق  التً تمّو الموافقة على الدول ا أولمصر باعتبارهلى إت العربٌة المتحدة انضمت روسٌا والمملكة العربٌة السعودٌة ودولة اإلمارا

  .الخاص بها sNDIالمستوى األعلى 

؟  sNDIكيف طلبت العديد من الدول 

لغة مختلفة للحصول على رمز الدولة لنطاقات المستوى األعلى وهذا العدد آخذ فً التزاٌد  11دولة ٌمثلون  21تقدمت حتى اان 

  NNACI وٌمكن االطالع على القائمة الكاملة على الموقع الرسمً الخاص بـ .مرارباست

http://icann.org/en/topics/idn/fast-track/ .


