
يُعرف كل جهاز موصول باإلنرتنت بعنوان من “عناوين بروتوكول اإلنرتنت”، يستعمل من أجل 
تسيري رزم البيانات عاملياً عرب اإلنرتنت. وقد ُنشر نظام العنونة احلايل الذي يُطلق عليه اإلصدار الرابع 
من بروتوكول اإلنرتنت أو “IPv4” يف 1 يناير 1983 ويستعمل 32 بتة رقمية لتمثيل العناوين، وهو 

ما يولد كحد إمجايل نظري 4,3 مليارات عنوان.

تتوىل إدارة حيز عناوين اإلصدار IPv4 هيئة ختصيص أرقام اإلنرتنت )IANA( على الصعيد العاملي 
ومخسة سجالت إقليمية لإلنرتنت )RIR( تكون مسؤولة يف مناطقها املعينة عن ختصيص عناوين 

.)ISP( للمستعملني النهائيني وسجالت حملية لإلنرتنت مثل موردي خدمة اإلنرتنت

ويف املراحل األوىل لإلنرتنت، قبل وضع نظام سجالت اإلنرتنت اإلقليمية، تلقت بعض املنظمات 
توزيعات كبرية جداً من حيز العناوين. وأصبحت هذه العناوين تعرف باسم “حيز العناوين املوروثة” 

وهي متثل اآلن 40% تقريباً من مجيع عناوين اإلصدار الرابع. وهذه املنظمات ليس هلا عالقات 
تعاقدية مع سجالت اإلنرتنت اإلقليمية اليت أنشئت بعد هذه التوزيعات املبكرة.

ونظراً ألن عناوين اإلصدار الرابع متثل مورداً حمدوداً، شّكل استنفادها مصدر قلق منذ أواخر 
الثمانينات، عندما بدأت اإلنرتنت تشهد منواً كبرياً. وقد تطورت سياسة توزيع عناوين اإلصدار 

الرابع إىل حد كبري أو أصبحت “أكثر تشددًا” مع مرور الوقت مع إنشاء مخسة سجالت إقليمية 
لإلنرتنت منذ التسعينات، والقرارات املتعلقة بالسياسة اليت تطبقها السجالت اإلقليمية لإلنرتنت 

مثل استعمال التسيري بني امليادين دون تصنيف )CIDR(، ودفع الرسوم املتعلقة بالعضوية والعناوين 
إىل سجالت اإلنرتنت اإلقليمية والتقييم على أساس االحتياجات وتشجيع استعمال ترمجة عنوان 

الشبكة )NAT( على سبيل املثال ال احلصر.

وقد استنفدت هيئة ختصيص أرقام اإلنرتنت جمموعة العناوين IPv4 اجملانية العاملية لديها يف فرباير 
2011. واستنفد مركز معلومات الشبكة آلسيا-احمليط اهلادئ ومركز تنسيق شبكات بروتوكول 

 )IPv4( مسائل تتعلق باإلصدار الرابع
 )IPv6( واإلصدار السادس

من بروتوكول اإلنترنت

“ونظراً ألن عناوين 
اإلصدار الرابع متثل 
مورداً حمدوداً، شّكل 
استنفادها مصدر قلق 
منذ أواخر الثمانينات، 
عندما بدأت اإلنرتنت 
تشهد منواً كبرياً”.
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اإلنرتنت األوروبية ومها من سجالت اإلنرتنت اإلقليمية جمموعة العناوين IPv4 اجملانية اإلقليمية 
لديهما يف أبريل 2011 وسبتمرب 2012 على التوايل. ومن املتوقع أن ُتستنفذ جمموعة عناوين 

اإلصدار IPv4 اجملانية يف مناطق أمريكا الشمالية وإفريقيا وأمريكا الالتينية بني عامي 2014 و2017.

عناوين اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنترنت  
مت تطوير اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت )IPv6( حلل أزمة استنفاد عناوين اإلصدار الرابع. 

وهو يستعمل 128 بتة لتمثيل العناوين مما يولد حيزاً من العناوين يعادل حنو 340 أنديشيليون 
عنوان1، أو بصيغة رياضية ما يزيد على x 7,9 2810 أمثال عدد عناوين اإلصدار IPv4. وإلعطاء 
فكرة أوضح عن مقدار ذلك، فقد قارن البعض عدد عناوين اإلصدار IPv6 املتاحة بعدد حبات 

الرمل املوجودة على وجه األرض.

وكما هو احلال بالنسبة إىل اإلصدار IPv4، تتوىل هيئة IANA وسجالت RIR إدارة حيز عناوين 
اإلصدار IPv6 وفقاً لسياسة شبيهة بسياسة “األولوية باألسبقية” باالقرتان مع مفهوم “تربير 

احلاجة”. وعلى الرغم من أن عناوين اإلصدار IPv6 موزعة بشكل واسع يف جمموعات ضخمة، فإن 
نسبة ضئيلة فقط )أقل من 0,0002%( من جمموع حيز عناوين اإلصدار IPv6 كانت مستخدمة يف 

مارس 2013.

ونظراً إىل اخللل التارخيي يف توزيع عناوين اإلصدار IPv4 على الصعيد العاملي، فإن التقرير الصادر 
عن فريق عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات املعين بإدارة اإلنرتنت )WGIG( يف 2005 يقر بأن 

“اإلدارة احلالية للرتقيم مطلوبة لضمان التوزيع املنصف للموارد والنفاذ للجميع يف املستقبل”. 
وأعرب البعض عن قلقهم من أن هذه السياسة اليت أدت إىل شغل كم كبري من عناوين بروتوكول 

اإلنرتنت احملدودة لإلصدار الرابع )“عناوين اإلصدار IPv4 املوروثة”( من جانب كيانات أكثر ثراًء 
ضالعة يف جمال التكنولوجيا، قد تكون مرة أخرى يف غري صاحل األطراف اليت تدخل اجملال متأخرة 

حبثاً عن توزيع عناوين اإلصدار IPv6 – ال سيما البلدان النامية.

ويرى آخرون أنه نظراً إىل أن جمموعة عناوين اإلصدار IPv6 غري قابلة لالستنفاد عملياً، تعين هذه 
الطبيعة “شبه غري القابلة لالستنفاد” أن أي قضايا ظهرت يف املاضي خبصوص أوجه اخللل لن 
تظهر يف املستقبل وأنه بالتايل، ميكن اإلبقاء على سياسات التوزيع احلالية لسجالت اإلنرتنت 

اإلقليمية كما هي فيما يتعلق باإلصدار IPv6. ويشري مؤيدو هذا الرأي أيضاً إىل أن سياسات توزيع 
عناوين اإلصدار IPv6 تطبق من البداية، يف حني حتددت سياسات اإلصدار IPv4 بأثر رجعي.

2/4

معلومات عامة
 بشأن املنتدى العاملي
لسياسات االتصاالت

“ويرى آخرون أنه نظراً 
إىل أن جمموعة عناوين 
اإلصدار IPv6 غري 
قابلة لالستنفاد عملياً، 
تعين هذه الطبيعة “شبه 
غري القابلة لالستنفاد” 
أن أي قضايا ظهرت 
يف املاضي خبصوص 
أوجه اخللل لن تظهر 
يف املستقبل”.

1  عدد أصلي مُيّثل يف الواليات املتحدة بعدد 1 يليه 36 صفراً، ومُيّثل يف بريطانيا العظمى بعدد 1 يليه 66 صفراً. 
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الحاجة إلى اإلصدار الرابع )IPv4( أثناء عملية االنتقال
نظراً إىل أن اإلصدار IPv6 ُصمم بدون توافق مع اإلصدار السابق، حيتاج االنتقال من اإلصدار 
IPv4 إىل اإلصدار IPv6 مرحلة “مزدوجة” حيث ستعمل األجهزة املضيفة خالهلا بكلتا كدسيت 

الربوتوكول يف نفس الوقت، باستعمال كدسة الربوتوكول IPv6 للتحدث مع األجهزة املضيفة األخرى 
 .IPv4 للتحدث مع األجهزة املضيفة األخرى للربوتوكول IPv4 وكدسة الربوتوكول IPv6 للربوتوكول

وبالتايل، فإن تيسر )أو نقص( عناوين اإلصدار IPv4 من العوامل اليت ستتواصل أمهيتها خالل 
فرتة االنتقال.

 IPv6 إىل اإلصدار IPv4 ويف الوقت احلاضر، فإن املدة اليت ستستغرقها عملية االنتقال من اإلصدار
غري مؤكدة. ويتخوف البعض من أهنا قد تستمر إىل أجل غري مسمى.

استعادة حيز عناوين اإلصدار IPv4 غير المستعملة
بعض عناوين اإلصدار IPv4 املوروثة غري مستعملة أو غري مرئية على اإلنرتنت. وهناك إمكانية 
حمتملة الستعادة جمموعة العناوين هذه وإعادة استخدامها يف جمموعات أصغر. ومع ذلك، مل 

يتم االضطالع مبحاسبة صارمة لتوزيعات عناوين بروتوكول اإلنرتنت وقد يتطلب ذلك قدراً كبرياً 
من اجلهود لتعقب العناوين غري املستخدمة يف الواقع. وقد تكون إعادة ترقيم شبكة كبرية مكلفة 
وتستغرق وقتاً طوياًل، وبالتايل من املرجح أن يعرتض األصحاب احلاليني للعناوين على ذلك. وال 

يوجد أي أساس قانوين واضح لتطبيق استعادة العناوين هذه.

IPv4 نقل عناوين اإلصدار
نظراً لندرة عناوين اإلصدار IPv4، جيري العديد من عمليات إعادة التوزيع الطوعية لعناوين اإلصدار 

IPV4 )نقل عناوين IPv4( مع ظهور وكاالت وسيطة جديدة لعناوين اإلصدار IPv4 املعلن عنها 

على اخلط لتيسري عمليات النقل هذه. وهناك بعض القلق من أن سوقاً مزدهرة قد ظهرت لتناقل 
عناوين اإلصدار الرابع وأن النسبة الغالبة من العناوين املنقولة هي من التوزيعات املوروثة اليت ال 

ختضع للسياسات ذات الصلة لسجالت اإلنرتنت اإلقليمية. وارتفاع أسعار السوق املتعلقة هبذه 
العناوين املنقولة يثري القلق بشأن األثر احملتمل على موردي خدمة اإلنرتنت اجلدد أو سريعي النمو يف 

البلدان النامية.

إذكاء الوعي وبناء القدرات
ال يزال االنتقال من اإلصدار IPv4 إىل اإلصدار IPv6 بطيئاً للغاية، على الرغم من الزيادة الكبرية 

 IPv4 جمموعة عناوين اإلصدار RIPE-NCC ومركز APNIC نسبياً املسجلة مؤخراً عندما استنفد مركز
لديهما. ويف مارس 2013، كانت نسبة 1% من مستعملي غوغل يستخدمون اإلصدار IPv6 وأقل 

.IPv6 من 16% من مجيع شبكات اإلنرتنت مدعومة باإلصدار
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“ويف مارس 2013، 
كانت نسبة %1 
من مستعملي غوغل 
يستخدمون اإلصدار 
IPv6 وأقل من %16 
من مجيع شبكات 
اإلنرتنت مدعومة 
.”IPv6 باإلصدار
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وعلى الرغم من أن الكثريين يعتقدون أن نشر اإلصدار IPv6 ينبغي أن يصبح هدفاً ذا أولوية 
واضحة بالنسبة لواضعي السياسات الوطنية، يرى البعض أن البت يف موعد وكيفية االستثمار يف 

االنتقال إىل اإلصدار IPv6 ينبغي أن يرجع إىل قطاع الصناعة.
يشجع االحتاد نشر اإلصدار IPv6 منذ سنوات عديدة وقد اعتمد قرارات متصلة باإلنرتنت منذ 

مؤمتره للمندوبني املفوضني لعام 1998 يف مينيابوليس. ويف اآلونة األخرية، فإن القرارات الصادرة عن 
اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 2008 واملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2010 ومؤمتر 

املندوبني املفوضني لعام 2010 تؤكد مجيعها على ضرورة تنمية القدرات البشرية والتدريب فيما يتعلق 
.IPv6 بنشر عناوين اإلصدار

وإضافة إىل ذلك، أجرى الفريق التابع لالحتاد واملعين باإلصدار IPv6 دراسة بشأن املسائل املتعلقة 
بسياسة العناوين ذات الصلة باإلصدار IPv6 يف الفرتة 2010-2012، وبناًء على طلب البلدان 
النامية، بدأ مشروعاً لالحتاد بشأن بناء القدرات يف جمال اإلصدار IPv6 من أجل تيسري تنمية 

القدرات البشرية وقدرات البنية التحتية يف البلدان النامية بالتعاون مع منظمات شريكة وأصحاب 
مصلحة آخرين.

إخالء مسؤولية
يُقصد هبذه الوثيقة أن تكون ورقة معلومات عامة للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت لعام 2013 من أجل دعم وسائل اإلعالم 
يف إعداد تقاريرها. وينبغي أال تعترب وثيقة رمسية للمؤمتر. وللحصول على مزيد من املعلومات يرجى االتصال من خالل عنوان الربيد 

.pressinfo@itu.int :اإللكرتوين
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“وإضافة إىل ذلك، 
أجرى الفريق التابع 
لالحتاد واملعين 
باإلصدار IPv6 دراسة 
بشأن املسائل املتعلقة 
بسياسة العناوين ذات 
 IPv6 الصلة باإلصدار
 يف الفرتة
 ،2012-2010
وبناًء على طلب 
البلدان النامية، بدأ 
مشروعاً لالحتاد بشأن 
بناء القدرات يف جمال 
.”IPv6 اإلصدار
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