
يُعد برنامج gTLD الجديد مبادرة تتولى تنسيقها شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة )ICANN( والتي تطلق العنان ألكبر توسعة 
لنظام أسماء النطاقات. فالنطاقات العالية المستوى )TLD( هي األحرف التي توجد في نهاية عنوان اإلنترنت. وتوجد في إحدى فئتين: فئة 

تمثِّل الدول/األراضي )والتي تُعرف باسم النطاقات العالية المستوى لرموز الدول أو يُشار إليها بـ "ccTLD"(، وفئة التي ال تمثِّل الدول/األراضي 
)والتي تُعرف بالنطاقات العامة العالية المستوى أو التي يُشار إليها بـ "gTLD"(. ومن خالل البرنامج، سوف يرتفع عدد المجاالت العامة ذات 

المستوى العالي من 22 إلى أكثر من ألف.

إن برنامج gTLD الجديد جعل من الممكن للمجتمعات والحكومات والشركات والعالمات التجارية التقدم بطلب لتشغيل سجل gTLD والذي يُعد 
قاعدة البيانات التي تضم جميع أسماء النطاقات المسجَّلة في المجال العالي المستوى. ويتضمن هدف طرح النطاقات العامة الجديدة العالية 

المستوى تعزيز المنافسة، واإلبداع، واختيار المستهلك. وعالوة على ما سبق، يتوفر برنامج gTLD الجديد مصطحبًا معه العديد من إجراءات الحماية 
الجديدة التي تساعد في دعم اتسام اإلنترنت باألمان واالستقرار والمرونة.

أكثر من 221000

الحقائق السريعة حول برنامج gTLD الجديد
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النطاقات المُقيَّدة العالية المستوى. تُصمم بعض النطاقات العامة 

الجديدة العالية المستوى باالعتماد على مفهوم األمان، مما يضمن أن 
الزوَّار يمكنهم توقع تجربة آمنة عند زيارة النطاقات المعنية.

األمان والتحكم

االختيار

االبتكار

التنافسية

أسماء النطاقات الدولية )IDN(. إن طرح أسماء النطاقات الدولية - 

النطاقات باألبجدية غير الالتينية - يتيح إمكانية وجود إنترنت متعدد اللغات، 
كما يسمح لألفراد باالنتقال عبر الموقع بلغاتهم.

ريادة األعمال. إن برنامج gTLD الجديد قد شجّع الشركات الجديدة ليس 

من خالل إنشاء السجالت فحسب، ولكن في مجال التسويق والبحث 
والتقنية.

المواقع. إن النطاقات العامة الجديدة العالية المستوى التي تمثِّل 

أقاليم أو مناطق جغرافية معينة، تسهِّل عملية تحديد موقع الشركات أو 
المؤسسات أو األفراد سريعًا. كما أن بعض الحكومات المحلية قد جعلت 
نطاقات "الموقع" المكان الرئيسي الفعَّال عبر اإلنترنت الذي يضم كل ما 

يتعلق بالمنطقة أو المدينة.

المجتمعات. تظهر النطاقات الجديدة االتصاالت بالمجتمعات المحددة. 

وتتضمن النطاقات العامة العالية المستوى للمجتمع أهلية معينة أو 
تستخدم القيود المفروضة على أسماء النطاقات لضمان أن النطاقات 

المسجَّلة قد خضعت للتحقّق من صحتها بخضوعها لملكية الفرد المنتمي 
للمجتمع المذكور.

الحضور على الويب. في ظل اعتبار أن الحضور الرقمي بات مطلبًا 

ضروريًا للعديد من المجاالت الصناعية في الوقت الراهن، تفتح النطاقات 
العامة الجديدة العالية المستوى نافذة أمام األفراد لبدء اتخاذ مكان على 

اإلنترنت أو لتحسين صورتهم القائمة.

التنوع. من خالل توسعة أسماء النطاقات الدولية، تقدم النطاقات العامة 

الجديدة العالية المستوى تنوعًا إضافيًا عند تحديد اسم النطاق. كما أن 
هذه النطاقات تُستخدم بوصفها امتدادات للمواقع الرئيسية من أجل تمييز 

عروض منتج أو خدمة معينة.

نطاقات عالية المستوى بسمات العالمات التجارية. تستخدم العالمات 

التجارية نطاقات عامة جديدة عالية المستوى لتحديد المواقع التي تنتسب 
إليها، وللقضاء على االرتباك الذي ينشأ بسبب المواقع الزائفة، وهو األمر 

الذي يمكن أن يؤدي إلى سرقة الهوية أو المبيعات المزيفة.



 س. هل توجد أنواع مختلفة لنطاقات gTLD الجديدة؟ 
 BUILD. الجديدة للمجتمعات واالهتمامات والشركات المختلفة. ويمكن أن تكون كلمات شائعة االستخدام مثل gTLD ج. لقد تم طرح نطاقات

 ،RIO.( الجديدة بما يشمل المجموعات الجغرافية gTLD باإلضافة إلى أمور أخرى. وتوجد مجموعات فرعية محددة لنطاقات ،.WEBSITE. أو
و.WIEN، وغير ذلك(، والمجتمع ).SKI، و.SCOT، وغير ذلك(، والعالمات التجارية وأسماء النطاقات الدولية ).世界، و.дети، وغير ذلك.(.

 س. كيف يمكن الوصول إلى المواقع باستخدام امتداد نطاق gTLD الجديد؟ 
ج. يمكن الوصول إلى المواقع ذات امتدادات gTLD الجديدة مثل غيرها من المواقع؛ أي بإدخال عنوان الويب للموقع مباشرة في المتصفح أو 

بالنقر على ارتباط الموقع الذي يظهر بنتائج محرك البحث.

 س. من يمكنه تشغيل نطاق gTLD الجديد؟
ج. يُعد تشغيل سجل النطاقات العالية المستوى التزامًا كبيرًا. وليتأهل المتقدمون بالطلب، ينبغي أن يخضع طلبهم لعملية تقديم وتقييم صارمة. وفي 

الوقت الحالي، نافذة التقديم مغلقة، ومع ذلك ستكون هناك فرص إضافية للتقدم لنطاق gTLD الجديد في المستقبل.

 س. كيف يمكن تسجيل اسم نطاق في أحد نطاقات gTLDs الجديدة؟
ج. تتوفر أسماء النطاقات للتسجيل بنطاق gTLD الجديد من خالل العديد من شركات التسجيل مثل غيرها من النطاقات العالية المستوى. ومن 

خالل طرح نطاقات gTLD الجديدة بانتظام، توجد نطاقات من كل األنواع واللغات ليتمكن المستخدم من االختيار بينها.

 س. أين يمكن العثور على مزيد من المعلومات؟
ج. للحصول على مزيد من المعلومات حول نطاقات gTLD الجديدة، ُيرجى زيارة: http://newgtlds.icann.org. ولالطالع على أمثلة حول كيفية 

.http://www.icann.org/newgtldcasestudies :الجديدة، يُرجى زيارة gTLD استخدام األفراد لنطاقات

المستوى العالية  الجديدة  العامة  النطاقات    |   ICANN2015 ديسمبر  إحصاءات  *وفق 

)ICANN( معلومات عن شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء المُخصصة

اإلنترنت ما عليك  آخر على شبكة  إلى شخص  فللوصول  إنترنت عالمية مستقرة وآمنة وموحدة.  توفير شبكة  المساعدة في ضمان  ICANN هي  إن مهمّة 
 ICANN العثور على اآلخرين. وتساعد  الكمبيوتر  ليتسنى ألجهزة  العنوان فريدًا  الرقم. ويجب أن يكون هذا  أو  - االسم  لديك  الكمبيوتر  العنوان في  كتابة  إال 

1998 بوصفها شركة غير ربحية ذات منفعة عامة وجمعية تضم  ICANN في  لقد تأسست  العالم.  أرجاء  الفريدة في كل  المعرّفات  تلك  تنسيق ودعم  في 
وتصمم  التنافس  أيضًا  تدعم  أنها  كما  والتكامل.  واستقرارها  اإلنترنت  أمان  الحفاظ على  ICANN وجمعيتها في  وتساعد  العالم.  أنحاء  مشاركين من جميع 

المعلومات  من  للمزيد  لإلنترنت.  الفريدة  المعرِّفات  من  ذلك  غير  استخدام  تسهيل  عن  اإلنترنت فضالً  على  األسماء  ألنظمة  العالية  للمستويات  السياسة 
.www.icann.org يُرجى زيارة: 

طلبات التقدم المستلمة بحلول الموعد النهائي )مايو 2012(.1930

أسماء نطاق gTLD الجديدة أو "السالسل" المحتملة.أكثر من 1000

نطاقات gTLD الجديدة المطروحة في منطقة جذر األسماء الدولية.*أكثر من 850

تفويض أول نطاق gTLD جديد في أكتوبر 2013 ).شبكة(.23

gTLD اإلحصائيات الرئيسية لبرنامج

تتوفر أسماء النطاقات الدولية )IDN( بوصفها 

نطاقات عامة عالية المستوى للمرة األولى، 

مما يسمح بوجود امتدادات جديدة بأبجديات 

لغات مختلفة مثل العربية، والصينية، واليونانية، 

والديفاناغارية، وأكثر من ذلك.

خيارات اللغة

برنامج gTLD الجديد في أرقام

األسئلة واألجوبة الشائعة
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