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 متهيـد
هو هيئة دائاة يف االحتاد الدويل  (ITU-T)االحتاد الدويل لالتصاالت وكالة اتخصصة لألام املتحدة يف ايدان االتصاالت. وقطاع تقييس االتصاالت 

صاالت على لالتصاالت. وهو اسؤول عن دراسة املسائل التقنية واملسائل املتعلقة بالتشغيل والتعريفة، وإصدار التوصيات بشأهنا بغرض تقييس االت
 الصعيد العاملي.

اليت جتتاع ارة كل أربع سنوات املواضيع اليت جيب أن تدرسها جلان الدراسات التابعة لقطاع  (WTSA)وحتدد اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت 
 تقييس االتصاالت وأن ُتصدر توصيات بشأهنا.

 الصادر عن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت. 1قرار رقم وتتم املوافقة على هذه التوصيات وفقاً لإلجراء املوضح يف ال
الدولية  ويف بعض جماالت تكنولوجيا املعلواات اليت تقع ضان اختصاص قطاع تقييس االتصاالت، تعد املعايري الالزاة على أساس التعاون اع املنظاة

 .(IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO)للتوحيد القياسي 
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 (2016احلاااات،  )املراَجع يف 64رار ـقال

 توزيع عناوين بروتوكول اإلنترنت وتسهيل االنتقال إلى اإلصدار السادس
 ونشره (IPv6)لبروتوكول اإلنترنت 

 (2112 ،؛ احلاااات2112؛ ديب، 2008)جوهانسربغ، 

 (،2016لتقييس االتصاالت )احلاااات،  العامليةإن اجلاعية 

 إذ تشري إىل
 املراَجع) 180 ( والقرار2014بوسان،  يف )املراَجع 102 ( والقرار2014بوسان،  يف )املراَجع 101 القرار أ ( 

 ؛االتصاالت ( للاؤمتر العاملي لتناية2014 ديب، يف املراَجع) 63 ملؤمتر املندوبني املفوضني والقرار (2014بوسان،  يف
الرابع إىل  ان اإلصدار يستدعي تعجيل االنتقال (IPv4) أن استنفاد عناوين اإلصدار الرابع لربوتوكول اإلنرتنت ب(

 القطاع؛ السادس، وأصبح ذلك اسألة هااة بالنسبة إىل الدول األعضاء وأعضاء اإلصدار
 ؛(IPv6) السادس لربوتوكول اإلنرتنت نتائج فريق االحتاد املعين باإلصدار ج(
لربوتوكول اإلنرتنت سيستار وسيقوده السادس  املتعلق ببناء القدرات البشرية بشأن اإلصداراملستقبل  يف أن العال د (

 األار، ، إذا لزمخرى، بالتعاون اع املنظاات املعنية األُ (BDT) اكتب تناية االتصاالت

 وإذ تالحظ
اوارد أساسية وهي ذات أمهية جوهرية ان أجل التطور املستقبلي لشبكات  (IP)اإلنرتنت  أن عناوين بروتوكول أ ( 

 العامل؛ ت واالتصاالت القائاة على بروتوكول اإلنرتنت وان أجل تطور اقتصاداالتصاالت/تكنولوجيا املعلواا
 الرابع؛ أن كثرياً ان البلدان تعتقد أن هناك اختالالت تارخيية تتصل بتوزيع عناوين اإلصدار ب(
النهوض باالنتقال أن جماوعات كبرية اتجاورة ان عناوين اإلصدار الرابع تزداد نُدرة وأنه بات ان الضرورة العاجلة  ج(
 السادس؛ اإلصدار إىل
السادس لربوتوكول  الصلة بشأن بناء القدرات املتعلقة باإلصدار استارار التعاون والتنسيق بني االحتاد واملنظاات ذات د (

 القطاع؛ اإلنرتنت ان أجل االستجابة الحتياجات الدول األعضاء وأعضاء
 املاضية، لربوتوكول اإلنرتنت الذي حتقق على ادار السنوات القليلةالسادس  التقدم حنو اعتااد اإلصدار ( ه

 اعتبارها يف وإذ تضع
السادس ونشر  جمتاع اإلنرتنت اواصلة املناقشات املتصلة بنشر اإلصدار يف أنه يتعني على أصحاب املصلحة املعنيني أ ( 

 الصدد؛ هذا يف اعلواات
 القطاع؛ واالنتقال إليه قضية هااة للدول األعضاء وأعضاءنت أن نشر اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرت  ب(
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السادس  عالية االنتقال ان اإلصدار الرابع إىل اإلصدار يف تزال تواجه حتديات ال 1أن العديد ان البلدان النااية ج(
 هذا اجملال؛ يف لربوتوكول اإلنرتنت ألسباب انها املهارات التقنية احملدودة

 تواجه ولكنهاالسادس لربوتوكول اإلنرتنت،  يتعلق باإلصدار أن بعض الدول األعضاء لديها اهارات تقنية كافية فياا ( د
 السادس لربوتوكول اإلنرتنت يعود إىل أسباب خمتلفة؛ الرابع إىل اإلصدار االنتقال ان اإلصدار يف اً تأخري 

 ؛(IPv6) السادس لربوتوكول اإلنرتنت ال إىل اإلصدارأن الدول األعضاء تؤدي دوراً هاااً لتحفيز االنتق ( ه
ُالّح بشكل اتزايد بسبب املعدل السريع الستنفاد  (IPv6) السادس لربوتوكول اإلنرتنت نشر اإلصدار يف أن اإلسراع و (

 اإلنرتنت؛ الرابع لربوتوكول عناوين اإلصدار
سجاًل لعناوين بروتوكول اإلنرتنت، ان  (ITU-T) االتصاالت أن العديد ان البلدان النااية تريد أن يصبح قطاع تقييس ز (

تفضل استعاال  ُأخرىأن بلداناً  اإلنرتنت اباشرة ان االحتاد، إال أجل إعطاء البلدان النااية خيار احلصول على عناوين بروتوكول
 النظام احلايل؛

اليت تتطلب كاًا هائاًل ان عناوين  (IoT) اءاإلنرتنت يسهل حلول إنرتنت األشي السادس لربوتوكول أن نشر اإلصدار (ح
 اإلنرتنت؛ بروتوكول

أن البىن التحتية اجلديدة لالتصاالت، ان قبيل شبكات اجليل الرابع/التطور بعيد املدى وشبكات اجليل اخلااس  (ط
 ستتطلب دعم اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت ان أجل حتسني االتصاالت،

 تقـرر
لقطاع تقييس االتصاالت، كل حسب واليتها، مبواصلة دراسة توزيع عناوين  3و 2 دراساتتكليف جلنيت ال 1

غري  املعادة أو تزال اتاحة أو اإلنرتنت اليت قد تكون ال الرابع لربوتوكول اإلنرتنت، واراقبة وتقييم توزيع عناوين اإلصدار بروتوكول
 املستخداة، وذلك لصاحل البلدان النااية؛

بتحليل اإلحصاءات لغرض تقييم وترية وجغرافية توزيع عناوين ، كل حسب واليتها، 3و 2الدراسات  تكليف جلنيت 2
السادس لربوتوكول اإلنرتنت وتسجيلها لألعضاء املهتاني باألار، وخاصة البلدان النااية، بالتعاون اع مجيع أصحاب  اإلصدار

 املصلحة ذوي الصلة؛
اإلنرتنت اع مجيع أصحاب املصلحة بُغية  السادس لربوتوكول املتعلقة باعتااد اإلصدارتعزيز تبادل اخلربات واملعلواات  3

توافر فرص للقيام جبهود اشرتكة وتعزيز املهارات التقنية ولضاان وجود اسامهات تعزز جهود االحتاد لدعم االنتقال إىل 
 ونشره، السادس اإلصدار

 يق اع ادير اكتب تناية االتصاالتتكلف ادير اكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون الوث
مبواصلة األنشطة اجلارية بني اكتب تقييس االتصاالت واكتب تناية االتصاالت، اع اراعاة اشاركة أولئك الشركاء  1

، (IPv6) اإلنرتنت السادس لربوتوكول تسهيل االنتقال ونشر اإلصدار يف املسامهة خبربهتم ملساعدة البلدان النااية يف الراغبني
 (؛2014 ديب، يف )املراَجع 63 القرار مبراعاةاالستجابة الحتياجاهتا اإلقلياية كاا حددها اكتب تناية االتصاالت و 
السادس، لتسهيل إذكاء  املوقع اإللكرتوين الذي يقدم اعلواات عن األنشطة العاملية املتصلة باإلصدار وإدارة بتحديث 2

السادس جلايع أعضاء االحتاد والكيانات املهتاة، وتقدمي اعلواات تتعلق بأنشطة التدريب اليت  الوعي بأمهية نشر اإلصدار
وجماوعات اشغلي  (RIR) الصلة )اثل سجالت اإلنرتنت اإلقلياية يضطلع هبا االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظاات ذات

 (؛(ISOC) الشبكات ومجعية اإلنرتنت
                                                      

 لية.تشال أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النااية والبلدان النااية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا 1
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ونشره وتسهيل أنشطة التدريب املشرتك مبشاركة  لربوتوكول اإلنرتنت السادس بإذكاء الوعي بأمهية االنتقال إىل اإلصدار 3
اواصلة إنشاء  يف ذلك خرائط طريق وابادئ توجيهية واملساعدة يف الصلة وتوفري املعلواات مبا اخلرباء املعنيني ان الكيانات ذات

وإذكاء الوعي  الصلة، اات ذاتالبلدان النااية بالتعاون اع املنظ يف اإلنرتنت السادس لربوتوكول اإلصدار خمتربات خاصة باختبارات
 األشياء؛ ت، نظراً إىل الطلب الكبري على عناوين بروتوكول اإلنرتنت ألجهزة إنرتنالرابع اقارنًة باإلصدار مبزايا اإلصدار السادس

اإلنرتنت للاهندسني  السادس لربوتوكول الربنااج التدرييب ذي الصلة باإلصدار يف بدعم اكتب تناية االتصاالت 4
 انظااهتم، يف واشغلي الشبكات واقداي احملتوى الذي ان شأنه أن يعزز اهاراهتم وميكنهم االستفادة انه أيضاً 

 تكلف كذلك ادير اكتب تقييس االتصاالت
اإلنرتنت وتقدمي تقرير  جمال عناوين بروتوكول يف 3 وجلنة الدراسات 2 باختاذ إجراءات اناسبة لتسهيل أنشطة جلنة الدراسات

اإلجراءات املتخذة  يف ، بشأن التقدم احملرز2020 لس االحتاد وتقرير إىل اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت لعامإىل جم
 أعاله، "تقرر"يتعلق بفقرة  فياا

 تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع
الصعيد الوطين، تعزز ، مببادرات حمددة على "تقرر"ان 3 إىل النهوض، ان خالل املعارف املكتسبة وفقًا للفقرة 1

التفاعل اع اهليئات احلكواية واخلاصة واألكادميية وانظاات اجملتاع املدين بغرض تبادل املعلواات الالزاة لنشر 
 بلده؛ يف السادس، كل اإلصدار

اع السادس،  إىل احلرص على أن تتاتع جتهيزات الشبكة واملعدات احلاسوبية والربجميات اجلديدة بإاكانات اإلصدار 2
 السادس؛ اراعاة الفرتة الالزاة لالنتقال ان اإلصدار الرابع إىل اإلصدار

 هذا اجملال، يف السادس واإلبالغ عن التقدم احملرز االلتزام باالنتقال إىل اإلصدار يف إىل النظر 3

 تدعو الدول األعضاء
اخلداات العاواية املقداة  إىل وضع سياسات وطنية للنهوض بالتحديث التكنولوجي لألنظاة لضاان أن تكون 1

الصلة لدى الدول األعضاء اتوافقة اع  اإلنرتنت والبىن التحتية لالتصاالت والتطبيقات ذات باستخدام بروتوكول
 ؛(IPv6) اإلنرتنت السادس لربوتوكول اإلصدار

الصلة على  ذات خرىواملنظاات األُ  (ISP) وضع برااج وطنية لتشجيع اقداي خداات اإلنرتنت إاكانية يف إىل النظر 2
 السادس؛ االنتقال إىل اإلصدار

اإلنرتنت بني  السادس لربوتوكول اإلصدار شرتيات احلكواية للتشجيع على نشراستخدام اتطلبات امل يف إىل النظر 3
 الصلة، حسب االقتضاء. اقداي خداات اإلنرتنت واملنظاات ذات
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