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ICANN  للحصول على اتطلبال يمقدملتكشف النقاب عن موقع إلكتروني، ودليل 
 الجديدة األعلى المستوى نطاقات

 
 برنامج بمثابة وهو ،(gTLDs) الجديدة العامة األعلى المستوى لنطاقات اليوم صغيرا   إلكترونيا   موقعا   ICANN أطلقت - المتحدة المملكة لندن،
ا هائال   الموقع يعرضو .اإلنترنت عالم تاريخ في تغيير أكبر عن ينبئ  الذي الطلبات يمقدم دليل متضمنا   الجديد البرنامج حول المعلومات منقدر 

 .ICANN إدارة مجلس اعتمده
 
ا الصغير قعالمو هذا سيكون" قائال ، ICANN في التنفيذيين اإلداريين وكبير رئيس بيكسترومرود  صرح وقد هذا  وسيكون. ال يقدر بثمن مصدر 

ا  ."المعرفة عن الباحثين أو المحتلمين الطلبات مقدمي وأ الطلبات لمقدميوذلك  gTLD ببرنامج المتعلقة المعلوماتوكافة  أليدقيق ا  مصدر 
 

لتضم أي كلمة إلى حد كبير يرهم( ، وغcom ،.gov ،.net.نطاق ا من نطاقات المستوى األعلى مثل ) 22تمديد على  gTLDبرنامج  لمعوسي
 يمقدم إلزام يعني gTLD تشغيل أن حيث ،منظمة أو شركة لكل تصمم لم الجديدة gTLDs أنقد أوضح  بيكسترومإلى أن .  اتقريب   أو اسم
 .فنية بشكل كبيرو باهظة عملية وهي – إلنترنتل سجل بتشغيل اتالطلب
 

 حول الدقيقة التفاصيل يشرح حيث. gTLDالحصول على  بطلب التقدم على عزمعقد الي فرد ألي المصادر أفضل اتالطلب يمقدم دليل ويعد
 .اإلنترنت عبر اتالطلب بنظام مباشرة وربطه جديد نطاقلحصول على ل بطلب التقدم طريقة

 
 .ةالجديد gTLD برنامجب الوعي زيادةالتي تهدف إلى  الشاملة المعلومات جلسات من سلسلة خالل لندن فيكلمته  بيكسترومألقى  وقد
 
 سجلإدارة  ثم gTLDالحصول على  بطلب التقدمعند  يلزم ما بالضبط تحدد أن المنظمات إحدى رغبت إذا ما حالة في"قائال :  بيكسترومأردف و

 ".الحقائق عن البحث رحلة في األولىالمحطة  هو الجديد اإللكتروني ICANN موقع يكون أن فيجب ،إنترنت
 
ا الجديدة gTLDs طلبات تلقي في ICANN وستبدأ هذا  .2122 يناير 22 من اعتبار 
 

 .http://icann.org/newgtldsيمكنكم الدخول على الموقع الجديد على: 
 

### 
 

ا يقدم( دقائق ست) صغير فيديو مقطع لمشاهدة  :هنا اضغط ،ةالجديد gTLD لبرنامج شرح 
http://www.youtube.com/watch?v=AybZsS3NmFo 
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   جهات االتصاالت اإلعالمية:
 

 براد وايت 
 الوسائط العامةلشئون  ICANNمدير 

Washington, D.C. 
 7118 570 (202) 1+هاتف 

@icann.orgbrad.white 
 

 أندرو روبيتسون
 إيدلمان للعالقات العامة

London, U.K. 
 945 341 (7811) 44 + هاتف

robertson@edelman.comandrew. 
 

على أن  –حاسوبك عنوان في ستكون هناك حاجة إلى كتابة  ،ي فرد على اإلنترنتوآمن ومستقر. ولالتصال بأ موحد في تحقيق إنترنت عالمي  ICANN: تتمثل مهمة ICANNنبذة حول 
عبر العالم. وبدون هذا الفريدة المعرفات هذه بتنسيق  ICANNتقوم وحتى يتسنى ألجهزة الحاسوب أن تتعرف على بعضها البعض.  ا. ويجب أن يكون هذا العنوان صحيح  يكون اسم أو رقم.

لحفاظ يسعون لتحقيق ا. وهي شركة عامة ال تستهدف الربح ولديها مشاركين من جميع أنحاء العالم 2991في عام  ICANNعالمي. وقد تأسست واحد ول على إنترنت لن يتسنى الحص ،التنسيق
 ICANNال تستطيع كما . أو تراقبه في محتوى اإلنترنت ICANNعلى اإلنترنت. وال تتحكم الفريدة المنافسة وتطور من سياسة المعرفات مبدأ على إنترنت آمن ومستقر ومتوافق. وهي تعزز 

لكن من خالل ما تقوم به من دور التنسيق في نظام تسمية اإلنترنت نجد أن لها تأثير مهم على امتداد ونشأة وإيقاف الرسائل اإللكترونية غير المرغوبة وال تتعامل مع الدخول على اإلنترنت. 
 .www.icann.org :جى زيارة الموقع اإللكترونيلمزيد من المعلومات، ير اإلنترنت.
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