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مبادئ سياسة األسماء المحفوظة على النطاق "".POST

1 -1

مجال تطبيق سياسة األسماء المحفوظة على النطاق " ".POSTوأهدافها

 1-1-1تتضممم سممياسممة األسممماء المحفوظة على النطاق " ".POSTهذه (المشممار يليها فيما يلي بابارس سممياسممة
األسممممماء المحفوظة) يطار اسممممت دام األسممممماء المحفوظة على النطاق م المرتبة الاليا " ".POSTالذي
يحظى بالرعاية .ويجب م حيث المبدأ أال يتاح تسممممممجيل أسممممممماء النطاق المدرجة في ااسمة األسممممممماء
المحفوظة الواردس في سياسة األسماء المحفوظة ،ما لم تصرح الجهة الراعية ب الف ذلك صراحة طبقا ً
لألحكام المانية م سيا سة يدارس النطاق "( ".POSTالم شار يليها فيما يلي بابارس سيا سة يدارس النطاق)
واإلجراءات المحددس في المادس  3أدناه.
 2-1-1تحدد المادتا  1-2و 2-2أدناه اإلطار المطبق على األسمممماء المحفوظة ضمممم سمممياسمممة األسمممماء المحفوظة
وفق ما ً لممما يلي  )1االلتزامممات المانيممة الواردس في التممذييممل  6م اتفمماق رعممايممة النطمماق م المرتبممة الاليمما
"".POST؛  )2وسلطة التفويض المارفة في التذييل  Sم اتفاق رعاية النطاق م المرتبة الاليا "".POST؛
 )3واألحكام المانية م سياسة يدارس النطاق والتي تنظم ت صيص أسماء النطاق ".".POST

2 -1

تاديالت سياسة األسماء المحفوظة

 1-2-1تراجع الجهة الراعية سيا سة األ سماء المحفوظة وتحدثها (بما في ذلك ااسمة األ سماء المحفوظة الواردس
فيها) كي تراعي على النحو الواجب المبادئ والقرارات المانية الواردس في سياسة يدارس النطاق ،فضالً
ع أي ارارات أ رى تت ذها الهيسات المانية فيما ي ص النطاق " .".POSTوفي هذا الصممممممدد ،تحتفظ
الجهة الراعية لنفسها بالحق في تضمي القاسمة المذكورس آنفا ً أسماء محفوظة جديدس أو استثناءات مايَّنة
ويبالغ عامة الجمهور بهذه التحديثات .ويجب أ تنشمر سمياسمة األسمماء المحفوظة المحدثة على المواع
اإل لكتروني التممممالي المتمممماح لاممممامممممة الجمهور https://www.upu.int/en/Universal-Postal-
.Union/Activities/Digital-Services/-POST-Domain/Reserved-names
-2

األسماء المحفوظة

الفسة  - 1األسمممماء المحفوظة لشمممركة اإلنترنت لألسمممماء واألراام الم صمممصمممة (( )ICANNبحسمممب اتفاق رعاية
النطاق م المرتبة الاليا " ".POSTوالتذييل  6الملحق به)
1 -2

األسماء المحفوظة في جميع المراتب األسماء المتالقة ب شركة اإلنترنت لأل سماء واألراام الم صصة
وسممملطة يسمممناد األراام الم صمممصمممة على شمممبكة اإلنترنت ( )IANAالواردس في اتفاق رعاية النطاق م
المرتبة الاليا "".POST
-

األسمماء المتالقة بشمركة اإلنترنت لألسمماء واألراام الم صمصمة  asoو gnsoو icannوinternic
وccnso؛

-2-
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3-2

األسممماء المتالقة بسمملطة يسممناد األراام الم صممصممة على شممبكة اإلنترنت  afrinicو apnicوarin
و exampleو gtld-serversو iabو ianaو iana-serversو iesgو ietfو irtfو istfو lacnicوlatnic
و rfc-editorو ripeو.root-servers

األسممممماء المحفوظة في المرتبة الثانية المسممممميات واألسممممماء المتالقة باتفاق رعاية النطاق م المرتبة
الاليا "".POST
جميع المسميات المؤلفة م حرف واحد (مثل ")"a.post؛
جميع المسميات المؤلفة م حرفي اثني (مثل ")"at.post؛
أسماء النطاق الموسومة  -جميع المسميات التي تحتوي على شارطة في موضع الحرفي الثالث
والرابع (مثل " "bq--1k2n4h4b.postأو ")"xn--ndk061n.post؛
جميع سمممممممالسممممممممممل النطممممااممممات م المرتبممممة الاليمممما المنشمممممممورس على المواع اإللكتروني
.http://data.iana.org/TLD/tlds-alpha-by-domain.txt
األسممماء المحفوظة لشممركة اإلنترنت لألسممماء واألراام الم صممصممة م أجل النطااات الاامة م المرتبة
الاليا ال اصة باللجنة األولمبية الدولية واللجنة الدولية للصليب األحمر والمنظمات الدولية ،بحسب القاسمة
المتمممماحممممة على المواع اإللكتروني https://www.icann.org/sites/default/files/packages/reserved-
 .names/ReservedNames.xml2.3واألسمممممممماء المحفوظة في المرتبة الثانية المسمممممممميات واألسمممممممماء
المس مت دمة فيما يتصممل بأنشممطة مسممتثمر سممجل النطاق م المرتبة الاليا " nic ".POSTو whoisوwww
و dnsو tldو infoو whoisو buyو zonefileو registerو registrarو.registry

الفسة  2األسماء المحفوظة للجهة الرعاية (بحسب سلطة التفويض المارفة في التذييل  Sم اتفاق رعاية النطاق
م المرتبة الاليا " ".POSTوسممممياسممممة يدارس النطاق " ".POSTالتي تنظم ت صمممميص أسممممماء النطاق "".POST
واست دامها)
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6 -2

تحفظ الجهة الراعية ،في كل المراتب وبكل اللغات وكل مجموعات الحروف ،األسمممممممماء التي تسمممممممت دمها
رسميا ً البلدا األعضاء في االتحاد البريدي الاالمي ،فضالً ع األسماء الجغرافية واألسماء الجيوسياسية
التي تشير يلى مجموعات م األااليم الجغرافية الكلية (القارات) واألااليم الفرعية والمجموعات االات صادية
وغيرها م المجموعات الم تارس ،والتي تحتفظ بها شممابة اإلحصمماءات في األمم المتحدس (تصممنيفات رموز
البلدا والمناطق الموحدس  .)M49 -للحصمممممممول على المزيد م المالومات انظر المواع اإللكتروني التالي
.http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm
تحفظ الجهة الراعية أيضمممممماً ،في المرتبة الثانية ،جميع المسممممممميات المؤلفة م حرفي أو ثالثة حروف
والمسمممممممبواة بشممممممممارطة في الجزء األ ير م اسمممممممم النطاق "( ".POSTمثل " "xxxxxx-yy.postأو
".)"xxxxxx-zzz.post
تُحفَظ أسمممماء النطاق " ".POSTال اصمممة بالمجتمع وتلك ال اصمممة بالقطاع والواردس في الجدول  3أدناه
(بما في ذلك أي توليفة م توليفاتها) في جميع المراتب وبلغت َي عمل االتحاد البريدي الاالمي كلتيهما
(اإلنكليزية والفرنسمممية) ،فضمممالً ع اللغات األ رى التي يقدم االتحاد البريدي الاالمي دمات الترجمة
يليها (الاربية والبرتغالية والروسية واإلسبانية) ،ما لم تصرح الجهة الراعية ب الف ذلك.

الجدول  - 3ااسمة األسماء المحفوظة ال اصة بالمجتمع وتلك ال اصة بالقطاع
7 -2

يرمي حفظ األسماء ال اصة بالمجتمع وتلك ال اصة بالقطاع يلى صو جزء م اسم النطاق "".POST

لتطوير المنتجات وال دمات البريدية الدولية الحالية والمسممتقبلية وتحسممينها ،بغية ضممما تطوير النطاق
" ".POSTتطويرا ً ثابتا ً وحماية المصممالا الجماعية ألصممحاب المصمملحة في سمملسمملة اإلمدادات البريدية
ومنع أي طالب تسممممجيل مايَّ م اسممممت دام هذه األسممممماء ال اصممممة بالمجتمع وتلك ال اصممممة بالقطاع
است داما ً حصرياً.

-3 فضالً ع المصطلحات المتالقة بالجهة،" ال اصة بالمجتمع وتلك ال اصة بالقطاع.POST" تحفظ أسماء النطاق
.أو مبادراتها/أو مرافقها و/أو دماتها و/أو منتجاتها و/أو أجهزتها الفرعية و/أو أجهزتها اإلدارية و/الراعية و
وتشمل األسماء المحفوظة المذكورس أعاله المصطلحات التالية دو أ تقتصر عليها
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البريد الم تلط

correio híbrido

bi

oi

المكتب الدولي

ibrs

ccri

ccri

гибридная
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 أكتوبر9
الوثاسق

البلد

منتممدى تنميممة التسمممممممويق
المباشر
dotpost اسم النطاق
المممتمممبممممادل اإللمممكمممتمممرونممي
للبيانات
رسممممممممالة تبادل يلكتروني
للبيانات
تامماونيممة البريممد الامماجممل
الدولي
تامماونيممة البريممد الامماجممل
الدولي
دمة البريد السريع
نظام الرصد الاالمي

المراسمممممممالت التجممماريمممة
الجوابية الدولية
النظام المالي الدولي
مركز ماممممالجممممة البريممممد
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اإلجابات التجارية الدولية
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-4Term
English

Term
French

Term
Spanish

Term
Arabic

Term
Russian

Term
Portuguese

international
business reply
service

service de
correspondance
commercialeréponse
internationale

servicio de
correspondencia
comercialrespuesta
internacional

المراسمممممممالت التجممماريمممة
الجوابية الدولية

Международная коммерческая
корреспонденция с
ответом
Международный
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Международное бюро
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international
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international
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доля тарифа
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chegada

ips

ips

ips

النظام البريدي الدولي

мпс

ips

irc

cri

cri

اساسم المجاوبة الدولية

Междунаро́дный
отве́тный купо́н
Международный конкурс
эпистоляр-ного
жанра
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international
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competition

concours
international
de compositions
épistolaires
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internacional de
composiciones
epistolares

mail

courrier

correo

почта

correio

member country

pays-membre

país miembro

страна член

país-membro

moneyorder

mandat de poste

giro

денежныйперев
од
посылка

vale postal

parcel

colis

encomienda

الطرد

parcels

colis

encomiendas

الطرود

посылки

encomendas

philately

philatélie

filatelia

Филате-лия

filatelia

philatelic

philatélique

filatélico

Филате-листический
спэ

filatélico

poc

cep

cep

post

poste

oficina de
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Корреспонденция

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
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taxa a cobrar
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postal payment
services
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техноло-гий
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centro-detecnología-postal

ptc

ctp

ctp

цпт

ctp

qsf

faqs

fmcs

фукс

fmqs

اساسم المجاوبة الدولية

المكتب الدولي
الحصمممممممص البرية للبريد
الوارد

المسممممممممابقة الدولية لكتابة
الرساسل

البريد
البلد الاضو
الحوالة المالية

همموايممممة جمممممع الممطمموابممع
البريدية
همموايممممة جمممممع الممطمموابممع
البريدية
مجلس االستثمار البريدي
المؤسسة البريدية

البريدي
دمات الدفع البريدية

مممركممز الممتممكممنممولمموجمميمممما
البريدية
مممركممز الممتممكممنممولمموجمميمممما
البريدية
صندوق نوعية ال دمة

cupom-resposta
internacional
Secretaria
Internacional

concurso
internacional de
redação de
cartas

encomenda

cop

postal

centro-detecnologiaspostais
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regulations

règlements

reglamentos

republic

république

república

restricted union

union restreinte

unión restringida

selvage

bordure

borde

standards

normes

normas

telematicscooperative

coopérativetélématique

cooperativatelemática

terminal-dues

frais-terminaux

gastosterminales

track and trace

suivi et
localisation

seguimiento y
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trackntrace

suivietlocalisatio
n

seguimientoyloc
alización

trainpost

trainpost

trainpost

Union

union

unión

Postalunion

unionpostale

uniónpostal

Universalpostalu
nion

unionpostaleuniv
erselle

uniónpostalunive
rsal

Upu

upu

Upu

Upudocumentce
ntre

centrededocume
ntationdel’upu

centrodedocume
ntacióndelaupu

upunews

actualitésupu

noticiasdelaupu

upunewscentre

centred’acualités
del’upu

centrodenoticias
delaupu

upunewsletter

bulletind’informat
iondel’upu

boletíninformativ
odelaupu

upu-portal

portail-upu

portal-upu

upuweb

sitewebdel’upu

sitiowebdelaupu

worldpostday

journéemondiale
delaposte

díamundialdelcor
reo

Term
Arabic

Term
Russian

Term
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регламент

regulamentos

Респуб-лика

república
união restrita

الحواف

Регио-нальный
союз
Край марки

الماايير

стандарты

normas

Телематический кооператив
оконечныерасхо
ды

cooperativatelemática

التتبع وتحديد المكا

Отслежи-вание
прохож-дения

rastreamento de
objetos

التتبع وتحديد المكا

Отслежи-вание

rastreamentodeo
bjetos

Програм-ма
обучения
trainpost
союз

trainpost

االتحاد البريدي

почтовый союз

uniãopostal

االتحاد البريدي الاالمي

Всемир-ный
почтовый союз

uniãopostalunive
rsal

االتحاد البريدي الاالمي

впс

Upu

مركز مسممممممتندات االتحاد
البريدي الاالمي

Центр документов впс

centrodedocume
ntaçãodaupu

أ بمممار االتحممماد البريمممدي
الاالمي
ممركمز أ مبممممار االتمحمممماد
البريدي الاالمي

Новости впс

atualidadesupu

Новостнойцентр
впс

centrodeatualida
desdaupu

نشمممممممرس أ بممممار االتحمممماد
البريدي الاالمي

Информационный
бюллетеньвпс
портал-впс

boletimdeinforma
çãodaupu

Веб-впс

websitedaupu

Всемир-ный
день почты

diamundialdosco
rreios

النظام
الجمهورية
االتحاد المحدود

تامممماونيممممة االتصمممممممممماالت
المالوماتية
النفقات ال تامية

trainpost المنصة

االتحاد

بوابمممة االتحممماد البريمممدي
الاالمي
الممممممموامممع اإللمممكمممتمممرونمممي
لالتحاد البريدي الاالمي
اليوم الاالمي للبريد

borda

encargosterminais

união

portal-upu

االستثناءات وإجراء الحصول على تصريح لتسجيل أو استخدام أسماء محفوظة للجهة الراعية
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 بتسمممجيل، ورهنا ً بالسمممياسمممات اإلضمممافية السمممارية، في ظروف مايَّنة،يجوز للجهة الراعية أ تصمممرح
 ويقدم. أعاله2 " التي ت ُسممممممت دم فيها أسممممممماؤها المحفوظة والمارفة في المادس.POST" أسممممممماء النطاق
 مصممحوبا ً باسممتمارس طلب، م سممياسممة يدارس النطاق3 مودعو الطلبات طلب تسممجيل رسمممي وفقا ً للمادس
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تصمممريا بتسمممجيل اسمممم نطاق محفوظ (الملحق  )2باد اسمممتيفاسها على النحو الواجب ،متضممممنة أسمممبابا ً
يضممافية تبرر التصممريا بتسممجيل االسممم المحفوظ الماني وأدلةً كافية تبره على أ هذا االسممم يسممت دم
باالمتثال للتشرياات أو اواعد السلطات التي ي ضاو لها.
ينطبق اإلجراء المحدد في المادس  1-3أعاله اياسممما ً على الطلبات الرسممممية المتالقة باسمممت دام النطااات
الفرعية (على عكس التسمممممجيل) ألي اسمممممم م األسمممممماء المحفوظة للجهة الراعية المارفة في المادس 2
أعاله ،وفي هذه الحالة يلتزم مودعو الطلبات فقط بإيداع اسممممتمارس طلب تصممممريا بتسممممجيل اسممممم نطاق
محفوظ باد استيفاسها على النحو الواجب.
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تحلل الجهة الراعية هذه الطلبات ،وتبلغ مودعي الطلبات بقرارها النهاسي (يما مباشمممممممرس أو ع طريق
المسجلي ).
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يجوز للجهة الراعية أ تقرر ،بناء على سلطتها التقديرية ،ال سماح لطالبي ت سجيل بت سجيل أو ا ست دام
أسماسها المحفوظة في مرتبات مايَّنة فقط ،مع مراعاس المبادئ المارفة في المادس  1-1أعاله ،فضالً ع
اعتبارات حقوق الملكية الفكرية (مثل وجود عالمات تجارية وطنية أو دولية أو مبادرات مشمممتركة تقدم
في يطارها ال دمات البريدية الدولية).

