
  

 

 

 "POST."على النطاق  المحفوظةاألسماء  سياسة

الملحق  4 المستند -1-2021 -اللجنة التوجيهية -"POST."فريق اسم النطاق  -تند مجلس االستثمار البريدي)مس
 (2021فبراير  09 في، الصادر 1

 

 "POST."على النطاق  المحفوظةمبادئ سياسة األسماء  -1
 
 وأهدافها "POST."على النطاق  المحفوظةمجال تطبيق سياسة األسماء  1-1
 
)المشممار يليها فيما يلي بابارس سممياسممة هذه  "POST."على النطاق  المحفوظةسممياسممة األسممماء  تتضممم  1-1-1

الذي  "POST."م  المرتبة الاليا النطاق  على المحفوظةاألسممممماء يطار اسممممت دام  (المحفوظةاألسممممماء 
أسممممممماء النطاق المدرجة في ااسمة األسممممممماء  يتاح تسممممممجيلأال   حيث المبدأ ميحظى بالرعاية. ويجب 

، ما لم تصرح الجهة الراعية ب الف ذلك صراحة طبقاً المحفوظةواردس في سياسة األسماء ال المحفوظة
سة يدارس النطاق  سيا سة يدارس النطاق(  "POST."لألحكام المانية م   سيا )المشار يليها فيما يلي بابارس 

 أدناه. 3 المادسواإلجراءات المحددس في 

المحفوظة ضمممم  سمممياسمممة األسمممماء المحفوظة أدناه اإلطار المطبق على األسمممماء  2-2و 1-2 تحدد المادتا  1-1-2
م  اتفمماق رعممايممة النطمماق م  المرتبممة الاليمما  6اللتزامممات المانيممة الواردس في التممذييممل ا (1لممما يلي  وفقمماً 

".POST" وسلطة التفويض المارفة في التذييل  (2؛S   الاليا اتفاق رعاية النطاق م  المرتبة م".POST"؛ 
 ."POST." واألحكام المانية م  سياسة يدارس النطاق والتي تنظم ت صيص أسماء النطاق( 3

 
 المحفوظةسياسة األسماء تاديالت  1-2
 

سة األسماء  1-2-1 سيا الواردس  المحفوظةوتحدثها )بما في ذلك ااسمة األسماء  المحفوظةتراجع الجهة الراعية 
فيها( كي تراعي على النحو الواجب المبادئ والقرارات المانية الواردس في سياسة يدارس النطاق، فضالً 

. وفي هذا الصممممممدد، تحتفظ "POST."سات المانية فيما ي ص النطاق ياله ع  أي ارارات أ رى تت ذها
ة مايَّنجديدس أو استثناءات  محفوظة أسماءالجهة الراعية لنفسها بالحق في تضمي  القاسمة المذكورس آنفاً 

المحدثة على المواع  المحفوظةسمياسمة األسمماء  تنشمرويجب أ  ويبالغ عامة الجمهور بهذه التحديثات. 
Postal-https://www.upu.int/en/Universal-لكتروني التممممالي المتمممماح لاممممامممممة الجمهور  اإل

names-Domain/Reserved-POST-Services/-Union/Activities/Digital. 
 
 المحفوظةاألسماء  -2
 

ق رعاية اتفابحسمممب ) (ICANN)شمممركة اإلنترنت لألسمممماء واألراام الم صمممصمممة لالمحفوظة األسمممماء  - 1 الفسة
 الملحق به( 6والتذييل  "POST."ا المرتبة الاليالنطاق م  

 
 شركة اإلنترنت لألسماء واألراام الم صصةجميع المراتب  األسماء المتالقة ب فيالمحفوظة األسماء  2-1

رعاية النطاق م  الواردس في اتفاق  (IANA) سممملطة يسمممناد األراام الم صمممصمممة على شمممبكة اإلنترنتو
  "POST."المرتبة الاليا 

 internicو icannو gnsoو aso  شمركة اإلنترنت لألسمماء واألراام الم صمصمةباألسمماء المتالقة  -
 ؛ccnsoو

https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/Activities/Digital-Services/-POST-Domain/Reserved-names
https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/Activities/Digital-Services/-POST-Domain/Reserved-names
https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/Activities/Digital-Services/-POST-Domain/Reserved-names
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 arinو apnicو afrinic  سمملطة يسممناد األراام الم صممصممة على شممبكة اإلنترنتباألسممماء المتالقة  -
 latnicو lacnicو istfو irtfو ietfو iesgو iana-serversو ianaو iabو gtld-serversو exampleو
 .root-serversو ripeو rfc-editorو

رعاية النطاق م  المرتبة اتفاق واألسممممماء المتالقة ب المسمممممياتالمرتبة الثانية   فيالمحفوظة األسممممماء  2-2
  "POST."الاليا 

 ؛("a.post"المؤلفة م  حرف واحد )مثل  المسمياتجميع  -

 (؛"at.post"المؤلفة م  حرفي  اثني  )مثل  المسمياتجميع  -

التي تحتوي على شارطة في موضع الحرفي  الثالث  المسمياتجميع  -أسماء النطاق الموسومة  -
 (؛"xn--ndk061n.post"أو  "bq--1k2n4h4b.post"والرابع )مثل 

جميع سمممممممالسممممممممممل النطممممااممممات م  المرتبممممة الاليمممما المنشمممممممورس على المواع اإللكتروني  -
http://data.iana.org/TLD/tlds-alpha-by-domain.txt . 

 المرتبة لشممركة اإلنترنت لألسممماء واألراام الم صممصممة م  أجل النطااات الاامة م المحفوظة األسممماء  2-3
القاسمة  بحسبالاليا ال اصة باللجنة األولمبية الدولية واللجنة الدولية للصليب األحمر والمنظمات الدولية، 

-https://www.icann.org/sites/default/files/packages/reservedالمتمممماحممممة على المواع اإللكتروني 

names/ReservedNames.xml2.3. واألسمممممممماء  المسمممممممميات  ةالثاني المرتبة فيالمحفوظة األسمممممممماء و
 wwwو whoisو POST"  nic."اق م  المرتبة الاليا مسممتثمر سممجل النطأنشممطة ت دمة فيما يتصممل بالمسمم
 .registryو registrarو registerو zonefileو buyو whoisو infoو tldو dnsو

 

اتفاق رعاية النطاق م   Sللجهة الرعاية )بحسب سلطة التفويض المارفة في التذييل المحفوظة   األسماء 2 الفسة
 "POST."التي تنظم ت صمممميص أسممممماء النطاق  "POST."وسممممياسممممة يدارس النطاق  "POST."الاليا م  المرتبة 
 (واست دامها

 

كل المراتب وبكل اللغات وكل مجموعات الحروف، األسمممممممماء التي تسمممممممت دمها  فيالجهة الراعية،  تحفظ 2-4
رسمياً البلدا  األعضاء في االتحاد البريدي الاالمي، فضالً ع  األسماء الجغرافية واألسماء الجيوسياسية 

شير يلى مجموعات م  الاتصادية ا والمجموعاتارات( واألااليم الفرعية األااليم الجغرافية الكلية )الق التي ت
)تصممنيفات رموز  شممابة اإلحصمماءات في األمم المتحدستحتفظ بها  والتيوغيرها م  المجموعات الم تارس، 

انظر المواع اإللكتروني التالي  للحصمممممممول على المزيد م  المالومات (. M49 -البلدا  والمناطق الموحدس 
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm. 

 حروفالمؤلفة م  حرفي  أو ثالثة  المسممممممميات، جميع ةالثاني المرتبة فيالجهة الراعية أيضمممممماً،  تحفظ 2-5
أو  "xxxxxx-yy.post")مثل  "POST."والمسمممممممبواة بشممممممممارطة في الجزء األ ير م  اسمممممممم النطاق 

"xxxxxx-zzz.post".) 

أدناه  3اع والواردس في الجدول ال اصمممة بالمجتمع وتلك ال اصمممة بالقط "POST."أسمممماء النطاق  تُحفَظ 2-6
ي عمل االتحاد البريدي الاالمي كلتيهما توليفاتها( في جميع المراتب وبلغتَ أي توليفة م  )بما في ذلك 

)اإلنكليزية والفرنسمممية(، فضمممالً ع  اللغات األ رى التي يقدم االتحاد البريدي الاالمي  دمات الترجمة 
 الجهة الراعية ب الف ذلك. تصرحواإلسبانية(، ما لم  يليها )الاربية والبرتغالية والروسية

 

 بالقطاع ال اصة وتلك بالمجتمع ال اصةالمحفوظة ااسمة األسماء  - 3 الجدول
 

 "POST."جزء م  اسم النطاق صو  األسماء ال اصة بالمجتمع وتلك ال اصة بالقطاع يلى  حفظيرمي  2-7
لتطوير المنتجات وال دمات البريدية الدولية الحالية والمسممتقبلية وتحسممينها، بغية ضممما  تطوير النطاق 

".POST"  ًثابت تطويرا ً وحماية المصممالا الجماعية ألصممحاب المصمملحة في سمملسمملة اإلمدادات البريدية  ا
ال اصممممة بالقطاع األسممممماء ال اصممممة بالمجتمع وتلك  هذه م  اسممممت دام مايَّ ومنع أي طالب تسممممجيل 

 است داماً حصرياً.
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ال اصة بالمجتمع وتلك ال اصة بالقطاع، فضالً ع  المصطلحات المتالقة بالجهة  "POST."أسماء النطاق  تحفظ
 ها و/أو مرافقها و/أو مبادراتها.تام د و/أو أجهزتها الفرعية و/أو منتجاتها و/أوالراعية و/أو أجهزتها اإلدارية 

 

 المذكورس أعاله المصطلحات التالية دو  أ  تقتصر عليها  المحفوظةتشمل األسماء و

 

Term 

English 

Term 

French 

Term 

Spanish 

Term 

Arabic 

Term 

Russian 

Term 

Portuguese 

9october  9octobre 9deoctubre  9  9 أكتوبرоктября 9deoutubro 

acts  actes actas  الوثاسق акты atos 

clearing compensation Compensación المقاصة клиринг compensação 

congress congrès congreso المؤتمر конгресс congresso 

country pays País البلد страна país 

designated 

operator 

opérateur 

designé 

operador 

designado 

 Назначен-ный المستثمر المايَّ 

оператор 

operador 

designado 

direct marketing marketing direct marketing directo التسويق المباشر директ-

маркетинг 

marketing direto 

dmab fdmd fdmd  منتممدى تنميممة التسمممممممويق
 المباشر

Конс. совет по 

дир-марк 

fdmd 

dotpost pointposte puntopost  اسم النطاقdotpost Точка post pontocorreios 

edi edi edi  المممتمممبممممادل اإللمممكمممتمممرونممي
 للبيانات

эод edi 

edi-message Message-edi mensaje-EDI  رسممممممممالة تبادل يلكتروني
 للبيانات

Сообще-ние эод mensagem-edi 

ems coop coop ems coop ems  تامماونيممة البريممد الامماجممل
 الدولي

Кооп EMS coop ems 

ems cooperative coopérative ems cooperativa ems  تامماونيممة البريممد الامماجممل
 الدولي

Коопера-тив 

EMS 

cooperativa ems 

express-mail-

service 

service de 

courier express 

servicio-de-corre

o-exprés 

-услуга экспресс  دمة البريد السريع

почты 

serviço de 

correio expresso 

gms gms Scm نظام الرصد الاالمي гсм gms 

hold on mail 

delivery 

suspension de la 

distribution  

du courrier 

suspensión de la 

distribución del 

correo 

 задержать تاليق توزيع البريد

доставку почты 

suspensão da 

distribuição do 

correio 

hybrid mail courrier hybride correo híbrido البريد الم تلط гибридная 

почта 

correio híbrido 

ib bi oi المكتب الدولي Междуна-

родная коммер-

ческая 

si 

ibrs ccri ccri  المراسمممممممالت التجممماريمممة
 الجوابية الدولية

МККО ccri 

ifs ifs Ifs  المالي الدوليالنظام мфс ifs 

impc  ctci ctci   مركز ماممممالجممممة البريممممد
 الدولي

Международны

й центр 

обработки 

почты 

ctci 

international 

business reply 

correspondance 

commerciale-

réponse 

internationale 

correspondencia 

comercial-

respuesta 

internacional 

-Междуна الدوليةاإلجابات التجارية 

родная коммер-

ческая 

корреспон-

денция с 

ответом 

correspondência 

comercial-

resposta 

internacional 
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Term 

English 

Term 

French 

Term 

Spanish 

Term 

Arabic 

Term 

Russian 

Term 

Portuguese 

international 

business reply 

service 

service de 

correspondance 

commerciale-

réponse 

internationale 

servicio de 

correspondencia 

comercial-

respuesta 

internacional 

المراسمممممممالت التجممماريمممة 
 الجوابية الدولية

Междуна-

родная коммер-

ческая 

корреспон-

денция с 

ответом 

serviço de 

correspondência 

comercial-

resposta 

internacional 

international 

reply coupon 

coupon-réponse 

international 

cupón-respuesta 

internacional 

-Междуна اساسم المجاوبة الدولية

родный 

ответный купон 

cupom-resposta 

internacional 

International 

Bureau 

Bureau 

international 

Oficina 

Internacional 

 -Между المكتب الدولي

народное бюро 

Secretaria 

Internacional 

inward-land-rate quote-part 

territoriale 

d’arrivée 

cuota-parte-territ

orial-de- 

llegada 

الحصمممممممص البرية للبريد 
 الوارد

входящая 

сухопут-ная 

доля тарифа 

quota-parte 

territorial de 

chegada 

ips ips ips النظام البريدي الدولي мпс ips 

irc cri cri اساسم المجاوبة الدولية Междуна-

ро́дный 

отве́тный купо́н 

cri 

international 

letter writing 

competition  

concours 

international  

de compositions 

épistolaires 

concurso 

internacional de 

composiciones 

epistolares  

المسممممممممابقة الدولية لكتابة 
 الرساسل

Междуна-

родный конкурс 

эпистоляр-ного 

жанра 

concurso 

internacional de 

redação de 

cartas 

mail courrier correo البريد почта correio 

member country pays-membre país miembro البلد الاضو страна член país-membro 

moneyorder mandat de poste giro الحوالة المالية денежныйперев

од 

vale postal 

parcel colis encomienda الطرد посылка encomenda 

parcels colis encomiendas الطرود посылки encomendas 

philately  philatélie filatelia   همموايممممة جمممممع الممطمموابممع
 البريدية

Филате-лия filatelia 

philatelic philatélique filatélico  همموايممممة جمممممع الممطمموابممع
 البريدية

Филате-листи-

ческий 

filatélico 

poc  cep cep  مجلس االستثمار البريدي спэ cop 

post poste oficina de 

correos 

-Коррес المؤسسة البريدية

понденция 

correios 

postage affranchissement franqueo رسم الت ليص почтовый сбор franqueamento 

postage due taxe à payer franqueo a pagar رسم الت ليص المستحق Подлежа-щий 

уплате 

почтовый сбор  

taxa a cobrar 

postal postal postal البريدي почтовый postal 

postal payment 

services 

services postaux 

de paiement 

servicios 

postales de pago 

 почтовые  دمات الدفع البريدية

платеж-ные 

услуги 

serviços postais 

de pagamento 

postal-

technology-

centre  

centre-de-

technologies-

postales 

centro-de-

tecnología-postal  

مممركممز الممتممكممنممولمموجمميمممما 
 البريدية

центр почтовых 

техноло-гий 

centro-de-

tecnologias-

postais 

ptc  ctp ctp   مممركممز الممتممكممنممولمموجمميمممما
 البريدية

цпт ctp 

qsf faqs fmcs صندوق نوعية ال دمة фукс fmqs 
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Term 

English 

Term 

French 

Term 

Spanish 

Term 

Arabic 

Term 

Russian 

Term 

Portuguese 

regulations  règlements reglamentos  النظام регламент regulamentos 

republic république república الجمهورية Респуб-лика república 

restricted union union restreinte unión restringida االتحاد المحدود Регио-нальный 

союз 

união restrita 

selvage bordure borde الحواف Край марки borda 

standards normes normas الماايير стандарты normas 

telematics-

cooperative  

coopérative-

télématique 

cooperativa-

telemática  

تامممماونيممممة االتصمممممممممماالت 
 المالوماتية

Телемати-

ческий коопера-

тив 

cooperativa-

telemática 

terminal-dues frais-terminaux gastos-

terminales 

оконечныерасхо النفقات ال تامية

ды 

encargos-

terminais 

track and trace suivi et 

localisation 

seguimiento y 

localización 

 Отслежи-вание التتبع وتحديد المكا 

прохож-дения 

rastreamento de 

objetos 

trackntrace suivietlocalisatio

n 

seguimientoyloc

alización 

Отслежи-вание rastreamentodeo التتبع وتحديد المكا 

bjetos 

trainpost  trainpost trainpost   المنصةtrainpost Програм-ма 

обучения 

trainpost 

trainpost 

Union union unión االتحاد союз união 

Postalunion unionpostale uniónpostal االتحاد البريدي почтовый союз uniãopostal 

Universalpostalu

nion 

unionpostaleuniv

erselle 
uniónpostalunive

rsal 

 Всемир-ный االتحاد البريدي الاالمي

почтовый союз 

uniãopostalunive

rsal 

Upu upu Upu االتحاد البريدي الاالمي впс Upu 

Upudocumentce

ntre 

centrededocume

ntationdel’upu 
centrodedocume

ntacióndelaupu 

مركز مسممممممتندات االتحاد 
 البريدي الاالمي

Центр докумен-

тов впс 

centrodedocume

ntaçãodaupu 

upunews  actualitésupu noticiasdelaupu   أ بمممار االتحممماد البريمممدي
 الاالمي

Новости впс atualidadesupu 

upunewscentre  centred’acualités

del’upu 

centrodenoticias

delaupu  

ممركمز أ مبممممار االتمحمممماد 
 البريدي الاالمي

Новостнойцентр 

впс 

centrodeatualida

desdaupu 

upunewsletter  bulletind’informat

iondel’upu 
boletíninformativ

odelaupu  

نشمممممممرس أ بممممار االتحمممماد 
 البريدي الاالمي

Информа-

ционный 

бюллетеньвпс 

boletimdeinforma

çãodaupu 

upu-portal  portail-upu portal-upu   بوابمممة االتحممماد البريمممدي
 الاالمي

портал-впс portal-upu 

upuweb  sitewebdel’upu sitiowebdelaupu   الممممممموامممع اإللمممكمممتمممرونمممي
 لالتحاد البريدي الاالمي

Веб-впс websitedaupu 

worldpostday  journéemondiale

delaposte 

díamundialdelcor
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 للجهة الراعية محفوظةلتسجيل أو استخدام أسماء  تصريحاالستثناءات وإجراء الحصول على  -3

 
ة، ورهناً بالسمممياسمممات اإلضمممافية السمممارية، بتسمممجيل مايَّن، في ظروف تصمممرحأ   يجوز للجهة الراعية 3-1

أعاله. ويقدم  2 المادسوالمارفة في  المحفوظةسممممممت دم فيها أسممممممماؤها التي تُ  "POST."أسممممممماء النطاق 
ً م  سممياسممة يدارس النطاق،  3مودعو الطلبات طلب تسممجيل رسمممي وفقاً للمادس  اسممتمارس طلب ب مصممحوبا
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( باد اسمممتيفاسها على النحو الواجب، متضممممنة أسمممباباً 2حق )المل محفوظتسمممجيل اسمممم نطاق تصمممريا ب
الماني وأدلةً كافية تبره  على أ  هذا االسممم يسممت دم  المحفوظاالسممم  التصممريا بتسممجيليضممافية تبرر 

 السلطات التي ي ضاو  لها. اواعد باالمتثال للتشرياات أو 

ً أعاله  1-3 المادسينطبق اإلجراء المحدد في  3-2 على الطلبات الرسممممية المتالقة باسمممت دام النطااات  اياسممما
 2 المادسللجهة الراعية المارفة في  المحفوظةالفرعية )على عكس التسمممممجيل( ألي اسمممممم م  األسمممممماء 

تسممممجيل اسممممم نطاق ب تصممممريابإيداع اسممممتمارس طلب هذه الحالة يلتزم مودعو الطلبات فقط  أعاله، وفي
 اجب.باد استيفاسها على النحو الو محفوظ

ا النهاسي )يما مباشمممممممرس أو ع  طريق بات، وتبلغ مودعي الطلبات بقرارهتحلل الجهة الراعية هذه الطل 3-3
 المسجلي (.

ست دام  3-4 سجيل أو ا سجيل بت سماح لطالبي ت سلطتها التقديرية، ال يجوز للجهة الراعية أ  تقرر، بناء على 
أعاله، فضالً ع   1-1 المادسس المبادئ المارفة في ة فقط، مع مراعامايَّنفي مرتبات  المحفوظةأسماسها 

تقدم أو مبادرات مشمممتركة وطنية أو دولية اعتبارات حقوق الملكية الفكرية )مثل وجود عالمات تجارية 
 ال دمات البريدية الدولية(. في يطارها

 


