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خيارات اللغة

إجراءات الوقائية املطبقة

الدولية  النطاقات  أسماء  ستتوفر 
الزمنية كنطاقات مستوى أعلى عامة،   (IDNs)

التي تعمل على متكني التوسعات اجلديدة في نصوص 
واليونانية،  والصينية،  العربية،  مثل  اللغات،  مختلفة 

وغيرها. والهندية، 

يشتمل بعضها  إجراءات وقائية جديدة،  مت إنشاء 
على ما يلي:

واملطالبات،   Sunrise آليات حماية احلقوق (تتطلب خدمات فترة
وإجراءات حل نزاعات ما بعد  ونظام التعليق السريع املوحد، 

وذلك  ومشغل السجل النهائي للطوارئ،   ،DNS وأمان التفاوض)، 
ًا. ًا وتطور أكثر انتشار  DNS للمساعدة في وضع أسس صناعة

بحلول  املستلمة  اإلجمالية  التطبيقات 
(2012 (مايو  املوعد النهائي 

أوروباأفريقيا

الالتينية/ أمريكا 
الكاريبي

أمريكا
الشمالية

آسيا/
الهادي احمليط 

"السالسل"  اجلديدة أو   gTLD نطاقات 
احملتملة

األولى   gTLD نطاقات   :2013 أكتوبر 
اخملصصة واجلديدة 

22

عن تقدمي نطاقات املستوى األعلى العامة اجلديدة   ً مسؤوال  (ICANN) اخملُصصة اجلديد املقدم من شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء   gTLD يعتبر برنامج

(gTLDs) إلى اإلنترنت، مما سيحدث أكبر  توسع على اإلطالق في لنظام أسماء النطاقات (DNS). وتتضمن األهداف الرئيسية لهذا التوسع تعزيز 

واختيار املستهلك. واإلبداع،  املنافسة، 

أي احلروف التي تلي على الفور النقطة النهائية في عنوان   -  gTLDs نطاق من 22   (DNS) قد يتوسع نطاق نظام اسم النطاق ومن خالل هذا البرنامج، 

إلى اآلالف.  - اإلنترنت 

والعالمات التجارية من تطبيقه لتشغيل سجل نطاقات املستوى األعلى.  واملؤسسات التجارية،  واحلكومات،  حيث ميكن هذا البرنامج املبتكر اجملتمعات، 

من البنية التحتية األساسية  ا على جزء  أصبح املشغل قائمً في حقيقة األمر،  ا كبيرًا.  مسؤولية تتطلب التزامً  TLD ويعتبر تشغيل سجل نطاقات 

هذا وتعد عملية التطبيق حجر  جديد.   gTLD الذين يرغبون في تطبيق نطاق  إجراءات مشددة لهؤالء   ICANN وضعت شركة  ولهذا السبب،  لإلنترنت. 

اجلديد.  gTLD الزاوية في برنامج 

1300+
على سبيل االحتمال
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(ICANN) معلومات عن شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء اخملُصصة

س.  ملاذا يتم تقدمي نطاقات gTLDs اجلديدة في اإلنترنت؟
في الطريقة التي يستخدم بها األشخاص اإلنترنت. حيث ستتيح نطاقات gTLD اجلديدة للشركات   ً أ.   سيحدث التوسع في DNS حتوال

وهو ما يساعدها في تعزيز املنافسة، واإلبداع، واختيار املستهلك. كما ستتيح  واجملتمعات الفرصة للعمل حتت اسم من اختيارها، 

النطاقات اجلديدة فرصة للمجتمعات احمللية، واجلمعيات اخليرية، والشركات الصغيرة لتتميز عن غيرها.

س.  كم عدد نطاقات gTLD اجلديدة التي سيتم تقدميها؟
أ.   نظرًا ألن الطلب وعمليات املوافقة ال تزال جارية، لم يتم حتديد العدد النهائي من نطاقات gTLD اجلديدة بعد. ميكننا االطالع على أكثر من 

1300 سلسلة جديدة!

س.  متى ستكون نطاقات gTLD اجلديدة متوفرة؟
أ.   ميكن فتح نطاقات gTLD األولى واجلديدة للتسجيل العام في وقت مبكر أواخر عام 2013. حيث تهدف هذه اخلطة إلى تسهيل فرصة 

 gTLD ا لذلك، سيتم تقدمي نطاقات قياسية إلطالق النطاقات اجلديدة؛ ومن ثم ال يتم تعطيل نظام أسماء النطاقات (DNS). ووفقً

اجلديدة في اإلنترنت تدريجيًا مبرور الوقت.

س.  ما هي األنواع اخملتلفة لبرامج نطاقات gTLD اجلديدة؟
أ.   ميكن أن تكون نطاقات املستوى األعلى العامة اجلديدة - من بني أمور أخرى - مجموعة متنوعة من الكلمات شائعة االستخدام ، مثل.

(ثقافة) CULTURE، أو (موسيقي) MUSICAL، أو  . (موثوق) TRUSTED، وهناك مجموعات فرعية محددة من نطاقات gTLDs، مبا في 
ذلك األسماء اجلغرافية. ((إقليم) REGION، أو .(موقع) LOCATION، أو . (األمة األولى) FIRSTNATION)، ونطاقات مجتمعية مثل .

(مياه نظيفة) CLEANWATER، أ  . (محو األمية) LITERACY، وغيرها، وأسماء النطاقات الدولية (онлайн, 游戏، وغيرها).

س.  كيف ميكنني حماية االسم التجاري أو العالمة التجارية عندما يتوفر العديد من نطاقات gTLD اجلديدة؟
أ.   وضعت شركة ICANN - من خالل التعاون والتشاور املوسع مع اجملتمع العاملي - عددًا من اآلليات اجلديدة ملساعدة أصحاب العالمات 

التجارية في حماية حقوقهم في مساحة نطاقات gTLD اجلديدة. وتشتمل "آليات حماية احلقوق" - كما هي معروفة بشكل جماعي 

- من بني أمور أخرى على فترة Sunrise اإلجبارية، واملطالبات اإلجبارية التي تدعمها غرفة مقاصة العالمات التجارية، ونظام التعليق 
السريع املوحد واإلجراءات املتنوعة حلل نزاعات ما بعد التفاوض التي تتحدى قواعد السجل. وميكن العثور على املعلومات اإلضافية على 

موقع: 

http://blog.icann.org/2013/10/three-ways-to-protect-your-trademark-during-the-top-level-domain-expansion

س.  أين ميكنني العثور على مزيد من املعلومات؟ 
http://newgtlds.icann.org :أ.   يُرجى زيارة

ويُشترط في  الرقم.  أو  االسم   - اخلاص بك  الكمبيوتر  على جهاز  عنوان  كتابة  عليك  اإلنترنت،  على  آخر  إلى شخص  فللوصول  وموحدة.  العاملي مستقرة  اإلنترنت  تكون شبكة  أن  في ضمان   ICANN تتمثل مهمة 

ليتوفر  يكن  لم  التنسيق  هذا  وبدون  العالم.  أنحاء  جميع  في  الفريدة  املعرفات  هذه  تنسيق   ICANN تتولى  وهنا  البعض.  بعضها  مكان  على  التعرف  الكمبيوتر  أجهزة  تستطيع  حتى  ا؛  فريدً يكون  أن  العنوان  ذلك 

عاملية.  إنترنت  شبكة  لدينا 

املنافسة  تشجيع  إلى  تسعى  كما  تشغيله.  وإمكانية  واستقراره  اإلنترنت  أمان  على  للحفاظ  مخصصة  وهي  العالم،  أنحاء  جميع  في  عامة  منفعة  ذات  ربحية  غير  شركة  وهي   .1998 عام  في   ICANN تأسيس  مت 

تنسيق  في  دورها  من خالل  ولكن  اإلنترنت.  إلى  الوصول  مع  التعامل  وال  املزعج  البريد  إيقاف  ميكنها  وال  اإلنترنت.  على  املوجود  احملتوى  في   ICANN تتحكم  وال  الفريدة.  اإلنترنت  ملعرفات  تطوير سياسة  على  وتعمل 

 .www.icann.org الويب:  موقع  زيارة  يرجى  املعلومات  من  مزيد  على  للتعرف  وتطوره.  اإلنترنت  توسع  على  كبير  بتأثير  تتمتع  فإنها  اإلنترنت،  تسمية  نظام 

األسئلة الشائعة حول نطاق gTLD اجلديد
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