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:2020 داصح يف تارامإلا

،ايسآ برغ يفو ًايبرع ىلوألا	•

ةينبلا رشؤم يف ًايملاع عباسلاو

تالاصتالل ةيتحتلا

تاكارتشا رشؤم يف ًايملاع ىلوألا	•

رشؤم يف و ،كرحتملا فتاهلا

ضيرعلا قاطنلا تنرتنإ تاكارتشا

كرحتملا

سماخلا ليجلا يف ةداير	•

تالاصتالل

ميظنتل ةماعلا ةئيهلا تانايب ريشت

ةيمقرلا ةموكحلاو تالاصتالا عاطق

ةظوحلم ةدايز دهش 2020 ماع  نأ ىلإ

تالاصتالا تامدخ ىلع بلطلا يف

سكعي يذلا رمألا ،تنرتنإلاو

امدق يضملل ةئيهلاو عاطقلا ةيزهاج

هذه عيمج فيظوتو لبقتسملا وحن

نكمم لكش لضفأب ةثيدحلا تاينقتلا

ىوتسملا ىلع تازاجنإلا قيقحتو

.يملاعلا ىتحو يميلقإلاو يلحملا

ةوقلاب ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف تالاصتالل ةيتحتلا ةينبلا زيمتتو

فنص يذلا ،ةدحتملا ممألا نايبتسا بسحب ،ةيملاعلا ريياعملا ىلعأل ًاقفو ةيزهاجلاو

،ايسآ برغ يفو ًايبرعو ًايجيلخ لوألا زكرملا يف ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود

ًايجيلخ لوألا زكرملاو .تالاصتالل ةيتحتلا ةينبلا رشؤم يف ملاعلا ىوتسم ىلع عباسلاو

دكأو .ةيكذلا تامدخلا رشؤم يف ملاعلا ىوتسم ىلع نماثلاو ايسآ برغ يفو ًايبرعو

مهتاعلطتو سانلا تاجايتحا يبلت يتلا تامدخلا عيمج ريفوتل ىعست تارامإلا نأ نايبتسالا

لوحتلا تايجيتارتسا نم ديدعلا قالطإو ،ةروطتملاو ةئشانلا تاينقتلا فيظوت لالخ نم

،يعانطصالا ءاكذلا ةيجيتارتساو (نيشتكولب) لتكلا ةلسلس ،ةيكذلا يبد ،لثم يمقرلا

ًايملاع اهتناكم نع ربعي امم ،يمقرلا لوحتلا تارشؤم مهأ يف اهترادص تارامإلا دكؤتل
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.نيلماعتملل ةيلعافتو ةلهس تامدخ ميدقت يف اهتدايرو ًايلحمو

،كرحتملا فتاهلا تاكارتشا رشؤم يف ًايملاع لوألا زكرملا ىلع تارامإلا ةلود تظفاحو

قاطنلا تنرتنإ تاكارتشا رشؤم يف ًايملاع لوألا زكرملا ىلإ يناثلا زكرملا نم تمدقتو

رشؤم يف ًايميلقاو ايبرع لوألا زكرملا يف تارامإلا تلحو امك .كرحتملا ضيرعلا

.تنرتنإلا مادختسا رشؤمو ،تنرتنإلل لوصولا رشؤمو تامولعملا ايجولونكتو تالاصتالا

سماخلا زكرملا قيقحت لالخ نم ًامدقت تارامإلا تققح تنرتنإلا يمدختسم ةبسن ديعص ىلعو

ـلا زكرملا ىلإ ملاعلا ىوتسم ىلع 68 ـلا زكرملا نم ةيعون ةزفق ىلإ ةفاضإلاب ،ًايملاع

لتحت تارامإلا ةلود نأ ركذلاب ريدجلا نمو .تباثلا ضيرعلا قاطنلا تاكارتشا رشؤم يف 29

زمرلا مدختست يتلاو ،ةيلحملا تنرتنإلا تاقاطن ءامسأ رشؤم يف ًايبرع لوألا زكرملا

(ae)، مجح ىلع لدتو ،ملاعلا لود يف تاقاطنلا ليجست ةبسن سايقل تارشؤملا هذه مدختست

.لودلا يف يجولونكتلا لعافتلاو كارحلا

تارامإلا ةلود تققح دقف ،سماخلا ليجلا تاكبش مادختساو قالطإ يف قلعتي اميف امأ

لاصتالا رشؤم بسحب ،ملاعلا ىوتسم ىلع عبارلاو ًايبرع لوألا زكرملا ةدحتملا ةيبرعلا

تانراقملا يف ةصصختملا (Carphone Warehouse) نع رداصلا (The Connectivity Index) يملاعلا

نم سداسلا رادصإلا ىلإ لوحتلا يف لوألا زكرملا تارامإلا تققحو امك .ةيجولونكتلا

ةمظنم نم ةرداصلا تايئاصحإلا بسح ،طسوألا قرشلا ةقطنم يف (IPv6) تنرتنإلا لوكوتورب

رادصإلا ىلإ لوحتلا دعاسيو ،لجوج ةكرشو ايجولونكتلل يماكأ ةكرشو ،يس يس نا بيار

يف يباجيإلا رثألا ىلإ ةفاضإلاب ،لضفأ تامدخ ريفوت يف تنرتنإلا تامدخ يدوزم سداسلا

قيبطت ةيمهأ يتأتو ،يمقرلا لوحتلاو لومحملا فتاهلا تاكبشل سماخلا ليجلا تاينقت قيبطت

،تنرتنإلا تالوكوتورب يف ريبكلا حشلل ةجيتن تنرتنإلا لوكوتورب نم سداسلا رادصإلا

.تنرتنإلا ةكبش ومن لظ يف ديازتملا بلطلا ةيبلت نع (IPv4) عبارلا ليجلا لوكوتورب زجعو

بسحب ،ملاعلا ىوتسم ىلع رشع سداسلا زكرملا ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود تققح و

187 لمشيو (ةحوتفملا تانايبلا ةمظنم) هردصت يذلا (ةحوتفملا تانايبلا نوزخم) ريرقت

تارامإلا تقوفت ثيح ،2018 ماعلا ريرقت عم ةنراقملاب ةدحاو ةعفد ةبترم 51 زفقتل ،ةلود

،اسنرفو ،ارسيوسو ،ايروكو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لثم لود ىلع رشؤملا اذه نمض

مييقت يرصنعل ًاقفو لودلا ريرقتلا فّنصيو ،ةدحتملا ةكلمملاو ،نابايلاو ،اينابسإو

ةحوتفملا تانايبلا عقاومل كلذو ،ةيطغتلا ةيلومش يناثلاو ،حاتفنالا لوألا ،نيسيئر

.ةلود لك نمض

عاطق ميظنتل ةماعلا ةئيهلا ماع ريدم يروصنملا ديبع دمح ةداعس لاق قايسلا اذه يفو

ًامعفمو ةدعصألا عيمج ىلع ايئانثتسا 2020 ماعلا ناك "ةيمقرلا ةموكحلا و تالاصتالا

يلكلا هبش فقوتلاو ملاعلا لود بلغأ يف ماع لافقإ نم ،تايدحتلاو ةعراستملا ثادحألاب

تامدخلاو لصاوتلاو ميلعتلاو لامعألا زاجنإل تنرتنإلا ىلع دامتعالاو ،لقنلا ةكرحل

يذلاو ،تاكبشلا ىلع طغضلاو بلطلا عفرو تنرتنإلا تامدخ ىلإ ةجاحلا داز امم ،ةيموكحلا

دكؤتل ،ئجافملا روطتلا اذه عم لماعتلا ىلع ةرداق ةثيدح تاينقتو ةيتحت ةينب دوجو بلطت

ثيح تالاصتالا ايجولونكت لاجم يف ًاصوصخو تالاجملا عيمج يف اهتداير تارامإلا ةلود

عابتا لالخ نم زازتعالاو رخفلا ىلإ اوعدت ةزيمتم جئاتن قيقحت ىلع اهتردق ةئيهلا تدكأ

".رمتسملا ريوطتلاو يجيتارتسالا ريكفتلا يف ةميكحلا انتدايق جهن

يف تاعقوتلا يطختو تئافلا ماعلا لالخ ةديازتملا تاجايتحالا ةيبلت انعطتسا " :فاضأو

زيمتلا ىلإ اهيعسو ةيمقرلا ةموكحلاو تالاصتالا ميظنتل ةماعلا ةئيهلا ةيزهاج ىدم



تازاجنإلا هذه ربتعنو ،يملاعلاو يميلقإلاو يلحملا ىوتسملا ىلع ةرهبم جئاتن قيقحتو

بوؤدلاو يدجلا لمعلاب رارمتسالاو ةيباجيإلا جئاتنلا نم ديزملا قيقحتل زفاحلا ةباثمب

 ".ملاعلا ىوتسم ىلع ةزيمتملا ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود ةناكم ىلع ديكأتلل

،يمقرلا لوحتلا لاجم يف ًايميلقإ ةدئارلا لودلا نم ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود نإ

ريوطت ىلع نوصرحي مهو ،ةيملاعلا براجتلا ىلع ةحتفنمو ةبّردم ةينطو تاءافكب زاتمت يهو

فرشتستو تادجتسملا بكاوت تايجيتارتسا نوروطيو ،ينورتكلإلا مهروضحو مهتاراهم

.ماع لك ةزيمتم ةيملاع جئاتن تارامإلا ققحت ًاعيمج بابسألا هذهل .لبقتسملا

تاذ ،يبريك دراشتير ةكرش سيئر ،يموكحلا يمقرلا لوحتلا يف يملاع ريبخ ،يبريك دراشتير

ةدودحم ةيلوؤسم

-ىهتنا-

:ةئيهلا نع

تارامإلا ةلود يف ةيمقرلا ةموكحلاو تالاصتالا عاطق ميظنتل ةماعلا ةئيهلا تسسأت

يف ،(تالاصتالا نوناق) 2003 ةنسل 3 مقر يداحتالا نوناقلا موسرمل ًاقبط ةدحتملا ةيبرعلا

لالخ نم تاعقوتلا ةئيهلا تطخت ،اهسيسأت ذنمو ؛ةلودلا يف تالاصتالا عاطق ميظنت نأش

.يسايق تقو يف اهل ةموسرملا فادهألا زاجنإ

ايلعلا ةسايسلاو ةيذيفنتلا هتحئالو تالاصتالا عاطق نوناق نم اهفادهأ ةئيهلا دمتستو

ءاحنأ عيمج يف تالاصتالا تامدخ نيمأت نامضب فادهألا هذه صخلتتو .تالاصتالا عاطقل

امب تامدخلا ةيعون نامضو ،عونتلاو ةيعونلاب قلعتي امب تامدخلا نيسحت زاجنإو ،ةلودلا

يف تامولعملا ةينقتو تالاصتالا تامدخ عيجشتو ،نيصخرملا لبق نم ةصخرلا طورش عم قباطتي

سيسأتو ةيمنتلاو بيردتلا لالخ نم ةلودلاب هريوطتو تالاصتالا عاطقل جيورتلاو ،ةلودلا

أرطت دق يتلا تافالخلل لولحلا داجيإ ىلإ ةفاضإلاب ،عاطقلاب ةلص تاذ ةيبيردت تاسسؤم

جيورتلاو ،تاميظنتلاو تاسايسلل راطإ قيبطتو سيسأتو ،نيصخرملا نيلغشملا نيب

ثوحبلا عيجشتو ،ةلودلا يف ةيرشبلا دراوملا ريوطت يف ةمهاسملاو ،ةثيدحلا ايجولونكتلل

لاجم يف ًامدقتم ًايميلقإ ًارود ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل نمضي امب ،ريوطتلاو

.تامولعملا ايجولونكتو تالاصتالا عاطق يف ةدايرلا
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