
 ICANN حول
تأسست شركة اإلنترنت لألسماء واألرقام الُمخصصة (ICANN) عام ۱۹۹۸   

لتنسيق معّرفات اإلنترنت الفريدة حول العالم. وبدون هذا التنسيق، لن يتوفر لنا 
إنترنت عالمي واحد. وهي شركة غير هادفة للربح تهدف إلى تحقيق المصلحة 
العامة من خالل مشاركين لها حول العالم يخصصون وقتهم وجهدهم من أجل 

الحفاظ على اإلنترنت آمًنا ومستقًرا وقابًال للتشغيل. وتقوم بتعزيز المنافسة 
وتطوير السياسة الخاصة بالمعرفات الفريدة لإلنترنت. إال أن ICANN ال تتحكم
في المحتوى الموجود على اإلنترنت. فال يمكنها إيقاف البريد العشوائي كما أنها 

ال تتعامل مع الوصول إلى اإلنترنت. ولكن من خالل دورها في تنسيق نظام 
التسمية الخاص باإلنترنت، تتمتع بتأثير كبير على توسع اإلنترنت وتطوره.

سوف تتوفر أسماء النطاقات الدولية عبر برنامج النطاقات العامة من المرتبة العليا (gTLD) الجديد من ICANN. للمرة األولى، 
يمكن أن تتضمن أسماء اإلنترنت في كل مستوى مجموعات حروف مثل األبجدية الصينية والعربية والسيريالية وغير الالتينية. تخيل 

حجم الفرص والمزايا التي ستعود على ۷۰ في المائة من مستخدمي اإلنترنت حول العالم الذين ال يعّدون من المتحدثين باللغة 
اإلنجليزية.

 أسماء النطاقات الدولية
اآلن أصبحت نطاقات الويب تتحدث بلغتك المفضلة

http://例子.测试/首页 
http://пример.испытание

ما التغيير الذي سيحدثه نطاق IDN؟ 
قبل بدء تنفيذ نطاق IDN على نطاق واسع، ربما كان من   

الممكن أن ترى أحرًفا غير التينية فقط في المستوى الثاني أو 
الثالث أو حتى المستوى الرابع. وإليك مثاًال لألبجدية التايالندية 

كما تظهر في المستوى الرابع: 
 

 http://ไทย.idn.icann.org/
 

من خالل برنامج gTLD الجديد، ستصبح نطاقات IDN متوفرة
على نطاقات أوسع في المساحة المخصصة لألسماء من المرتبة 
العليا. هذا سيتيح للمستخدمين أن يقوموا بتسجيل واستخدام أسماء

النطاقات استناًدا إلى لغاتهم المحلية وأبجدياتهم، بما في ذلك 
لغات مثل العربية التي ُتقرأ من اليمين إلى اليسار، وكذلك اللغات

التي ال تحتوي على حروف أبجدية مثل الصينية الماندارينية. 
نطاقات األسماء على هذه الشاكلة يمكن كذلك أن تحتوي على 

حروف التينية ذات عالمات تشكيل مثل النبرة والعالمة اللفظية 
وحروف العلة، على النحو الالزم في كثير من اللغات األوروبية.

ما هو برنامج نطاق gTLD؟ 
إذا كنت قد سمعت عن نطاق com. أوorg. أو net.، فأنت   

إذن تعلم أن نطاًقا من المرتبة العليا أو TLD هو امتداد السم 
نطاق. وعندما تجمع بين واحد من هذه األسماء باسم من 

المستوى الثاني، مثل اسم المؤسسة التي تنتمي إليها، فأنت ترى 
.yourorg.com - بنية مألوفة لعنوان ويب
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http://مثال.اختبار

تعرف على المزيد 
إذا وجدت في نفسك اهتماًما بتشغيل السجالت وتطبيق نطاق IDN عبر   

برنامج نطاقات gTLD الجديد، فهناك دليل تطبيقي شامل متوفر عبر 
اإلنترنت في ست لغات يتضمن معلومات حول كيفية تشغيل العمليات 

وكيف سيتم تقييم الطلبات واإلجراءات التي سيتم اتخاذها لحل المعارضات
 gTLD والنزاعات وكيف سيتم تفويض مقدم طلب ناجح ببرنامج نطاقات

الجديد.  
لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة 

http://icann.org/newgTLDs أو 
.http://icann.org/en/topics/idn/


حول ICANN
 
تأسست شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة (ICANN) عام ١٩٩٨ لتنسيق معرّفات الإنترنت الفريدة حول العالم. وبدون هذا التنسيق، لن يتوفر لنا إنترنت عالمي واحد. وهي شركة غير هادفة للربح تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال مشاركين لها حول العالم يخصصون وقتهم وجهدهم من أجل الحفاظ على الإنترنت آمنًا ومستقرًا وقابلاً للتشغيل. وتقوم بتعزيز المنافسة وتطوير السياسة الخاصة بالمعرفات الفريدة للإنترنت. إلا أن ICANN لا تتحكم في المحتوى الموجود على الإنترنت. فلا يمكنها إيقاف البريد العشوائي كما أنها لا تتعامل مع الوصول إلى الإنترنت. ولكن من خلال دورها في تنسيق نظام التسمية الخاص بالإنترنت، تتمتع بتأثير كبير على توسع الإنترنت وتطوره.
سوف تتوفر أسماء النطاقات الدولية عبر برنامج النطاقات العامة من المرتبة العليا (gTLD) الجديد من ICANN. للمرة الأولى،
يمكن أن تتضمن أسماء الإنترنت في كل مستوى مجموعات حروف مثل الأبجدية الصينية والعربية والسيريالية وغير اللاتينية. تخيل
حجم الفرص والمزايا التي ستعود على ٧٠ في المائة من مستخدمي الإنترنت حول العالم الذين لا يعدّون من المتحدثين باللغة
الإنجليزية.
أسماء النطاقات الدولية
الآن أصبحت نطاقات الويب تتحدث بلغتك المفضلة
http://例子.测试/首页http://пример.испытание
ما التغيير الذي سيحدثه نطاق IDN؟
 
قبل بدء تنفيذ نطاق IDN على نطاق واسع، ربما كان من الممكن أن ترى أحرفًا غير لاتينية فقط في المستوى الثاني أو الثالث أو حتى المستوى الرابع. وإليك مثالاً للأبجدية التايلاندية كما تظهر في المستوى الرابع:
/http://ไทย.idn.icann.org
من خلال برنامج gTLD الجديد، ستصبح نطاقات IDN متوفرة على نطاقات أوسع في المساحة المخصصة للأسماء من المرتبة العليا. هذا سيتيح للمستخدمين أن يقوموا بتسجيل واستخدام أسماء النطاقات استنادًا إلى لغاتهم المحلية وأبجدياتهم، بما في ذلك لغات مثل العربية التي تُقرأ من اليمين إلى اليسار، وكذلك اللغات التي لا تحتوي على حروف أبجدية مثل الصينية الماندارينية. نطاقات الأسماء على هذه الشاكلة يمكن كذلك أن تحتوي على حروف لاتينية ذات علامات تشكيل مثل النبرة والعلامة اللفظية وحروف العلة، على النحو اللازم في كثير من اللغات الأوروبية.
ما هو برنامج نطاق gTLD؟
 
إذا كنت قد سمعت عن نطاق com. أوorg. أو net.، فأنت إذن تعلم أن نطاقًا من المرتبة العليا أو TLD هو امتداد لاسم نطاق. وعندما تجمع بين واحد من هذه الأسماء باسم من المستوى الثاني، مثل اسم المؤسسة التي تنتمي إليها، فأنت ترى بنية مألوفة لعنوان ويب - yourorg.com.
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http://مثال.اختبار
تعرف على المزيد
 
إذا وجدت في نفسك اهتمامًا بتشغيل السجلات وتطبيق نطاق IDN عبر برنامج نطاقات gTLD الجديد، فهناك دليل تطبيقي شامل متوفر عبر الإنترنت في ست لغات يتضمن معلومات حول كيفية تشغيل العمليات وكيف سيتم تقييم الطلبات والإجراءات التي سيتم اتخاذها لحل المعارضات والنزاعات وكيف سيتم تفويض مقدم طلب ناجح ببرنامج نطاقات gTLD الجديد. 
لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارةhttp://icann.org/newgTLDs أو/http://icann.org/en/topics/idn.
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