
) لتوززيیع IANAااإلنترنت االمخصصة (سيیاسة هھھھيیئة أأررقامم 
 ةقصدّ مُ لسجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة ( ASNsمجموعاتت 
في  ICANNااللجنة االتنفيیذيیة٬، نيیابة عن مجلس  من قبل

)2010سبتمبر   
 

االملخص  
ااإلنترنت إإلى سجالتت  IANA) من ASNتصف هھھھذهه االوثيیقة االسيیاسة االتي تحكم تخصيیص أأررقامم االنظامم االمستقلة (

).RIRااإلقليیميیة (  
. ووستُحددد مثل هھھھذهه RIRإإلى  IANAال تشترطط ووثيیقة االسيیاسة هھھھذهه متطلباتت ااألددااء في تقديیم االخدماتت من قبل 

).NROوومنظمة مواارردد ااألررقامم ( ICANNاالمتطلباتت من خاللل ااتفاقيیاتت مناسبة بيین   
. مباددئئ االتخصيیص1  

 1024من  مجموعاتت) في RIRsااإلنترنت ااإلقليیميیة ( سجالتتل) ASNsأأررقامم االنظامم االمستقلة ( IANAتخصص 
ررقم نظامم. ووسيیتم تخصيیص  1024في هھھھذهه االوثيیقة إإلى مجموعة من  "ASNsة مجموع"ررقم مستقل. وويیشيیر مصطلح 

16من فئة  ASNsمجموعاتت  32بت٬، وو- ].1بت فقط بشكل منفصل وومستقل عن بعضهھا ااآلخر [-  
 ASNsمجموعاتت االحصولل على  RIRsسجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة ل٬، يیمكن 2010دديیسمبر  31حتى هھھھذاا أأنهھ يیعني وو

16ة فئووااحدةة ل ASNمجموعة ٬، منفصلة 32ة فئل ةةووااحد ٬ASN، وومجموعة بت- بموجب هھھھذهه  IANAبت فقط من -
16مجموعاتت االفئة أيي تميیيیز بيین عن االقيیامم بRIRs وو IANAف قوتتبعد هھھھذاا االتارريیخ٬، سوواالسيیاسة.  مجموعاتت وو بت-
32 االفئة ASN 32خاللل تجّمع تخصيیص من  ASNصاتت يیخصت ديیرت٬، ووسASNsمن  بت فقط- .تمايیزمبت غيیر -  
صاتت ااألووليیةيیخصت. اال2  

جديید. RIRكل جديیدةة ل ASNمجموعة  ووسيیتم تخصيیص  
صاتت إإضافيیةيیخصت. 3  

إإذذاا تحقق أأحد االشرووطط االتاليیة: IANAإإضافيیة من  ASNمجموعة (ااتت) الستالمم  مؤهھھھالً  RIRيیكونن كل   
1. ً  االمستلمة ASNة مجموع٪ من 80ص خص/ منحقد  RIRأأنن يیكونن   ٬، أأووسابقا  
2. شهھريین. وويیستند هھھھذاا االتوقع حاجتهھا لمدةة أأقل من حاليیاً  RIR االتي في حوززةة االخاليیة ASNsعددد أأنن يیكونن  

على مدىى ااألشهھر االستة  RIR ة من قبلخصصاالممنوحة/ االم ASNs ـاالشهھريي لاالعددد على متوسط 
.االماضيیة  
 شهھرااً  12 لمدةة االخاصة بهھم لتسجيیلاااالالززمة لدعم ااحتيیاجاتت بالكميیة  RIR لـ ASNsاتت مجموعووسيیتم تخصيیص 

 ااً تحديید RIRطلب يیعلى مدىى ااألشهھر االستة االماضيیة٬، ما لم تخصيیص اال/ االمنحمعدلل نسبة على بناًء ة٬، اددمقاال
.هھؤهھھھل لاالم عدددمجموعاتت أأقل من اال  

IANAصاتت يیخصت. ااإلعالنن عن 4  
تخصيیص االعندما يیتم  هھا/ قوااعد بيیاناتهھا ااإللكتروونيیةووتحديیث موااقع اإلعالننب RIRs وو NROوو IANA ستقومم كل من

إإجرااءااتت إإدداارريیة إلددااررةة هھھھذهه االعمليیة. NROوو ICANNووستتخذ . RIRإإلى  IANAمن قبل   
________________________________________  

16ذذااتت  ASNs]. مجموعاتت 1[ من صفر  االنطاقق: ضمن AS هھھھي أأررقامم بت- - 65535  
32ذذااتت  ASNsمجموعاتت  4294967295 - 65535من  االنطاقق: ضمن AS فقط هھھھي أأررقامم بت-  
32ذذااتت  ASNsمجموعاتت  من صفر  االنطاقق: ضمن AS هھھھي أأررقامم بت- - 4294967295 	  

	  
	  


