
 IPv6 مجموعاتت) لتخصيیص IANAهھھھيیئة أأررقامم ااإلنترنت االمخصصة (سيیاسة 
)2006سبتمبر  7 ة بتارريیخقصدّ مُ ( لسجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة  

 
سيیاسةبيیانن اال  
ووال تنص ). RIRsإإلى سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة ( IANAمن  IPv6ن يیوواهھھھذهه االوثيیقة االسيیاسة االتي تحكم تخصيیص مساحة عنتصف 

االمتطلباتت من خاللل هھھھذهه االسيیاسة. ووستحددد هھھھذهه  ووفقعلى  RIRإإلى  IANAهھھھذهه االوثيیقة على متطلباتت ااألددااء في تقديیم االخدماتت من قبل 
.NROوو ICANNااتفاقاتت مناسبة بيین   

تخصيیصاال . مباددئئ1  
12/أأ هھھھو RIRإإلى  IANA) من IPv6 من(ووبالتالي تخصيیص االحد ااألددنى  IPv6تخصيیص ووحدةة   

 18عن لدعم ااحتيیاجاتت تسجيیلهھم لمدةة ال تقل  RIRs سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیةل IPv6ن يیوواعنمن مساحة كافيیة  IANA ستخصص
لضمانن كفاءةة ووفعاليیة االحجز االخاصص ووااسترااتيیجيیاتت تخصيیصهھم االمختارر تطبيیق  RIRs لسجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة IANAح تتيیسوو .شهھرااً 
.معملهھ  
صاتت ااألووليیةيیخصت. اال2  

 IANAمن  IPv6ن غيیر االمخصصة٬، تخصيیص يیووامساحة االعنمن  12/أأأأقل من لديیهھ  حالي RIRكل سيیتسلم هھھھذهه االسيیاسة٬،  ءإإنشا ووعند
.IANAمن  IPv6تخصيیص  ICANNعند حصولهھ على ااعتراافف جديید٬،  RIRووسيیتسلّم أأيي   

صاتت إإضافيیةيیخصت. 3  
االتاليیة.االشرووطط عند تحقق أأيي من  IANAمن  IPv6ن يیوواعنمن إإضافيیة  اتتلتلقي مساح مؤهھھھالً  RIRيیكونن   

.12أأ/ ٪ من50أأقل من  RIRلدىى  IPv6االمساحة االمتوفرةة من عناوويین   
االتاليیة. 9 شهھر االـلأل مساحتهھا االضروورريیة االثابتة أأقل من RIRلدىى  IPv6االمساحة االمتوفرةة من عناوويین   

.شهھرااً  18لفترةة  RIRـ ل لمساحة االضروورريیة االثابتةاا لتلبيیة كاففٍ بشكل ٬، ووااحد IPv6تخصيیص  IANAأأنن تجريي في كلتا االحالتيین٬، يیجب   
حسابب االمساحة االمتوفرةة 1.3  

على االنحو االتالي: RIRمن  IPv6عناوويین لتحددد االمساحة االمتوفرةة   
االتاليیة  3ااألشهھر االـتنتهھي خاللل االتي  االحجوززااتت+  ةحاليیاال االمساحة االمتوفرةة = االعناوويین االخاليیة .مجزأأةةاالمساحة اال –  

ً اال RIR مخزووننضمن  RIRلـ لتخصيیص ااألددنى اامجزأأةة وواالمبلغ ااإلجمالي للكتل االمتاحة أأصغر من حجم االمساحة اال يیتم تحديید .متوفرةة حاليیا  
حسابب االمساحة االالززمة 3.2  
تحددد االمساحة االالززمة على االنحو االتالي:فسااحتيیاجاتت خاصة للفترةة االمعنيیة٬،  ةأأيی سجل ااإلنترنت ااإلقليیميلم يیثبت إإذذاا   

ً االمخصصة عناوويین االعددد معدلل = ة ضروورريیلاالمساحة اا .باألشهھر االماضيیة * ططولل االفترةة 6 ـخاللل ااألشهھر اال شهھريیا  
٬، فقد االماضيیة 6 شهھر االـتخصيیص للفترةة االمعنيیة ستكونن مختلفة عن ااألأأنن نسبة االلبعض ااالحتيیاجاتت االخاصة  أأنهھ نظرااً االمعني  RIRإإذذاا توقع 

االتالي:االضروورريیة على االنحو مساحتهھا تحديید يیتم   
ووااحتيیاجاتهھا ااإلجماليیة لتلك االفترةة ووفقا لتوقعاتهھ٬، ووااستنادداا إإلى االحقائق االخاصة االتي تبررر هھھھذهه ااالحتيیاجاتت. االضروورريیةحسابب االمساحة   

).أأ يیقدمم مبرررااتت ووااضحة وومفصلة من ااإلسقاطط االمذكورر أأعالهه (االبند  
ً  االتبريیر إإذذاا كانن .اتت االمذكوررةةالتجاهھھھفيیجب إإررفاقق االبيیاناتت االتوضيیحيیة لنترنت ااإلقليیمي٬، سجل ااإلاالمعدةة من قبل تخصيیص  اتتعلى ااتجاهھھھ قائما  
ً االتبريیر إإذذاا كانن  / لسيیاسةلثر ااألتحليیل فيیجب إإررفاقق ٬، االجديیدةةسجل ااإلنترنت ااإلقليیمي االتخصيیص لأأوو أأكثر من سيیاساتت  ةةااحدووعلى تطبيیق  قائما
.االجديیدةة االسيیاساتت  

ونيیة٬، يیجب إإذذاا ااستند االمبررر على عواامل خاررجيیة مثل االبنيیة االتحتيیة االجديیدةة وواالخدماتت االجديیدةة في االمنطقة٬، وواالتقدمم االتكنولوجي أأوو االمسائل االقان
االتحقق من االبيیاناتت.تتيیح مع إإشاررااتت إإلى مصاددرر االمعلوماتت االتي من شأنهھا أأنن  االمتعلق بهھاأأنن يیرفق تحليیل   

ااالحتيیاجاتت االخاصة االمتوقعة فيینبغي ااعتبارر ٬، ااإلنترنت ااإلقليیميسجل إإسقاطط في صر االتي تشكك بشكل ووااضح االعنا IANA لم تمتلك إإذذاا
.ةاالتاليیة٬، االمشارر إإليیهھا في االبند (أأ) أأعالهه٬، صالح 18 شهھر االـلفترةة ااأل  

IANAصاتت يیخصت . ااإلعالنن عن4  
. RIRإإلى  IANA االذيي تمنحهھ تخصيیصاالبشأنن ااإللكتروونيیة ووتحديیث موااقعهھا  اإلعالننب RIRوو NROوو IANAتقومم كل من 

إإجرااءااتت إإدداارريیة إلددااررةة هھھھذهه االعمليیة. NROوو ICANN تضعسوو 	  
 

	  


