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حابية الحوس بة من افع ج ني ف ي تح ديات تواج ه النامي ة البل دان
لألونكت اد

ص إل ى أن اس تثمارات الھياك لتق رير اقتص اد المعلوم ات لع ام  2013يخ ل
األساس ية واإلص الحات القانوني ة ض رورية لتحقي ق م ا تتيح ه الحوس بة
الس حابية م ن كف اءة البيان ات ومرونتھ ا
ال شيء سحابي في "السحابة اإللكترونية" ،خصوصا ً عندما يتعلق األمر بالبلدان النامية ،حسب 2013 -كانون األول/ديسمبر 3جنيف،
.لألونكت اد تق رير جدي د
كي تستفيد مؤسسات األعمال والحكومات في البلدان األفقر مما تتيحه الحوسبة السحابية من معلومات رقمية متزايدة السرعة والمرونةال غ نى ع ن -على الشاكلة التي تمكن المسوقين عبر الشبكة من توسيع نطاق نُظمھم المعلوماتية سريعا ً للتكيف مع تقلبات الطلب
اء أجھزة ضخمة لمعالجة البيانات .أضف إليھا الحاجة إلى ھياكل أساسية واسعة للنطاق العريض ،فضالً عن اعتماد القوانين اقت ن
واألنظم ة ال تي تش جع االس تثمارات الالزم ة إلنش اء م رافق تكنولوجي ا المعلوم ات واالتص االت المتقدم ة
.ولحماي ة مس تخدمي الخ دمات الس حابية
ص اد المعلوم ات لع اموق د ص در تق رير اق ت (1)2013لألونكت اد الي وم تح ت عن وان "االقتص اد الس حابي
".والبل دان النامي ة
ويقول األمين العام لألمم المتحدة ،السيد بان كي مون ،مشيراً إلى الحوسبة السحابية في تصدير التقرير "ينطوي ھذا المجال على
خاص ة للمس اعي ال تي نب ذلھا م ن أج ل بل وغ األھ دافإمكان ات ھائل ة للتنمي ة االقتص ادية واالجتماعي ة ،وب
".اإلنمائي ة لأللفي ة ووض ع برن امج عم ل ج ريء لتحقي ق مس تقبل م زدھر ومس تدام ينص ف الجمي ع
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ويظھر التقرير أن الحوسبة السحابية تتيح إمكانات لتعزيز الكفاءة .فتوفير الخدمات السحابية ،على سبيل المثال ،من شأنه أن يم ّكن
ات الصغيرة الحجم من تعويض امتالك بعض مھارات تكنولوجيا المعلومات داخليا ً بإسنادھا إلى مقدمي الخدمات السحابية .المؤس س
كم ا يمك ن للش ركات أن تس تفيد م ن ق درات تخ زين وحوس بة أك بر ،وك ذا م ن خ برات مق دمي الخ دمات الس حابية
.ف ي مج االت مث ل إدارة تكنولوجي ا المعلوم ات وأمنھ ا
الدراسة تشير إلى أن خيارات اعتماد الحوسبة السحابية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تبدو مختلفة تماما ً عنھا في غ ير أن
البلدان المتقدمة .ففي حين تحظى الخدمات السحابية المتاحة مجاناً ،كالبريد اإللكتروني وشبكات التواصل االجتماعي اإللكترونية،
دان النامي ة ،ف إن نط اق اعتم اد الخ دمات الس حابية ف ي االقتص ادات المنخفض ةبانتش ار واس ع ف ي الب ل
والمتوس طة ال دخل أق ل بكث ير م ن نظ يره ف ي االقتص ادات المتقدم ة .والواق ع أن الفج وة بي ن البل دان
المتقدم ة والنامي ة ال تتوق ف ع ن االتس اع عل ى ص عيد تواف ر الھياك ل األساس ية المرتبط ة بالحوس بة
مرض بتاتا ً في البلدان النامية ،وبخاصة في أقل البلدان نمواً. .الس حابية
فال يزال االتصال بشبكة النطاق العريض لإلنترنت غير
ٍ
كم ا أن معظ م البل دان المنخفض ة ال دخل تعتم د عل ى ش بكات النط اق الع ريض المتنقل ة ال تي تتس م
خ دمات الس حابية عل ى النح وبانخف اض س رعتھا وب طء اس تجابتھا ،م ا يجعلھ ا غ ير مناس بة لتق ديم ال
.األمث ل
بتأن ،وبأن تسعى ،في حدود مواردھا ،إلى إنشاء الھياكل
ويوصي التقرير الحكومات بأن ترحب بالحوسبة السحابية شرط أن تخطو فيھا ٍ
ئة من مجم وع م راكزف ي الم ا 85األساسية الالزمة ،كمراكز البيانات المكلفة ،حيث تستأثر االقتصادات المتقدمة حاليا ً بما يناھز
).البيان ات ال تي تق دم خ دمات مش تركة )الش كل 1
يف مداوخال ھذه ددع قاف 2011،وتتجلى ھذه الفجوة المتسعة في مراكز البيانات في مدى توافر الخوادم الحاسوبية أيضا ً .ففي عام
ويشكل 2).يانات مأمون لكل مليون نسمة )الشكل خادم ب 000 1االقتصادات المرتفعة الدخل نظيراتھا في أقل البلدان نمواً بمقدار
ھذان العامالن مجتمعين ،أي قلة مراكز البيانات الوطنية وارتفاع تكلفة االتصاالت الدولية بشبكة النطاق العريض ،عبئا ً يحد من القيمة
.الص افية لالعتم اد عل ى الخ دمات الس حابية
تم س الخ برات الالزم ة للتوص ل إل ى ق رارات نبيھ ةويش ير التق رير إل ى أن عل ى البل دان النامي ة أن ت ل
وفعال ة م ن حي ث التكلف ة بش أن الھياك ل األساس ية الالزم ة والس بيل األمث ل لحش د الم وارد المالي ة .ويق ترح
التق رير أن يس اھم الش ركاء اإلنم ائيون ف ي مس اعدة البل دان األفق ر عل ى س د ھ ذه الفج وة الرقمي ة ،بوس ائل
ل ى المس توى القط ري م ن خ الل التبرع ات لتموي ل إنش اء الھياك ل األساس يةق د تش مل توف ير ال دعم ع
المرتبط ة بالحوس بة الس حابية .كم ا يمكنھ م مس اعدة البل دان النامي ة عل ى إنش اء األط ر القانوني ة
.والتنظيمي ة المالئم ة
القانوني ة ويش دد تق رير اقتص اد المعلوم ات عل ى ض رورة أن تنظ ر البل دان النامي ة ف ي التص دي للش واغل
ل زم بوض ع ق وانين أو أنظم ة خاص ةوالتنظيمي ة المتعلق ة بالحوس بة الس حابية .فف ي حي ن ال يوج د م ا ي
للحوس بة الس حابية ،ف إن ثم ة مج االت إص الح رئيس ية تش مل الخصوص ية وحماي ة البيان ات وأم ن المعلوم ات
والج رائم اإللكتروني ة .وتح ث الدراس ة حكوم ات البل دان النامي ة عل ى اعتم اد الق وانين واألنظم ة المناس بة ف ي
ى اعتم اد  99دول ة ق وانين بش أن خصوص ية البيان ات ،ح تى ع امھ ذا الص دد وإنفاذھ ا .ويش ير التق رير إل
ورغ م غي اب إط ار دول ي منس ق للخصوص ية ينظ م نق ل البيان ات ع بر الح دود ،فق د تس تفيد البل دان 2013.
.النامي ة م ن تطبي ق أنظم ة محلي ة محكم ة ف ي مج ال الخصوص ية
من افع الحوس بة الس حابية ومس اوئھا
اطة المستخدمين من الوصول إلى مجموعة مرنة وقابلة للتوسع من موارد تخزين البيانات والحوسبة ،أينما تم ّكن الحوسبة السحابية ببس
وكلما اقتضت الحاجة .وھي ليست ظاھرة ھالمية في السماء وإنما ظاھرة واضحة المعالم على األرض تضم مزيجا ً من األجھزة
.دم ات الحوس بةوالش بكات والخ دمات والوص الت البيني ة الالزم ة لتق ديم خ
وما مھّد لحدوث ھذه النقلة نحو الحوسبة السحابية ھو التقدم الھائل في قدرات تجھيز البيانات وتخزينھا وسرعات نقلھا الھائلة .فبعض
وح دات المعالج ة المركزي ة الي وم ،عل ى س بيل المث ال ،تبل غ س رعتھا  4 000س رعة نظيراتھ ا قب ل أربع ة
دم ات النط اق الع ريض المتاح ة للمس تھلكين أس رع بحوال ي  36 000مرة منعق ود م ن ال زمن ،فيم ا أص بحت خ
.وص الت الم ودم الھ اتفي ال تي كان ت س ائدة عن دما ظھ ر متص فح االنترن ت ألول م رة ف ي ع ام 1993
وتش مل الفوائ د الممكن ة للحوس بة الس حابية خف ض تكلف ة المع دات وإدارة تكنولوجي ا المعلوم ات داخ ل
ونة قدرات تخزين البيانات وتجھيزھا حسب الطلب ،وتعزيز مرونة الوصول إلى البيانات والخدمات ونقلھا ،المؤسس ة ،وتع زيز م ر
.والتحديث الفوري للبرامجيات مجاناً ،وزيادة موثوقية وأمن إدارة البيانات وخدماتھا
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نكت اد ف ي ھ ذا الص دد إل ى تك اليفبيد أن ثمة تكاليف أو مخاطر محتملة أيضا ً ترتبط بالحلول السحابية .ويشير تقرير األو
االتص االت )مش غلو االتص االت/مقدمو خ دمات اإلنترن ت( وتكلف ة نق ل الخ دمات الس حابية الجدي دة ودمجھ ا ف ي
العملي ات اليومي ة القائم ة للش ركات ،والس يطرة بدرج ة أق ل عل ى البيان ات والتطبيق ات ،والش واغل
الق درة عل ى الوص ول إل ى الخ دمات ،ومخ اطر التقي د المتعلق ة ب أمن البيان ات وخصوص يتھا ،ومخ اطر ع دم
.بمق دمي الخ دمات ف ي األس واق الس حابية غ ير التنافس ية
ويوص ي األونكت اد ب أن ال يتوان ى مق ررو السياس ات ف ي استكش اف الس بل ال تي يمك ن أن يؤث ر بھ ا اتج اه
قيّم بعناية أفضل سبل جني الحوس بة الس حابية عل ى اقتص اداتھم ومجتمع اتھم .إذ يتعي ن عل ى البل دان أن ت
المكاسب من ھذه المرحلة األخيرة من تطور اقتصاد المعلومات .وال يرى األونكتاد ما يبرر مبدئيا ً وضع سياسات وتنظيمات حكومية
تعرق ل االنتق ال إل ى االقتص اد الس حابي ،وإنم ا يتعي ن عل ى الحكوم ات الس عي إل ى إنش اء إط ار تمكي ني
بة في نقل بياناتھا وخدماتھا إلى السحابة اإللكترونية ،بحيث يتسنى لھا القيام بذلك على نحو ميسر للش ركات والمنظم ات ال راغ
متأن لمنافع ومساوئ الحلول السحابية ،وأن تقرّ بتنوع نماذج األعمال
ومأمون .وينبغي أن تستند السياسات الحكومية إلى تقييم
ٍ
د طرائق متعددة لالستفادة من التكنولوجيا السحابية ،بما فيھا والخ دمات المتاح ة .ويس لط التق رير الض وء عل ى وج و
.السحابات اإللكترونية العامة والخاصة والمختلطة على الصُعد الوطني واإلقليمي والعالمي
الش كل :1
توزي ع م راكز البيان ات المش تركة ،حس ب المجموع ة ،ع ام 2013

:بيان ات )انظ ر الموق عاألونكتاد ،استناداً إلى خريطة مراكز ال
:المص در
http://www.datacentermap.com/datacenters.html).
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الش كل 2
توزي ع خ وادم اإلنترن ت المأمون ة )لك ل ملي ون نس مة( ،ع ام 2012

:المص در

 (http://date.worldbank.org/indicator/IT.NET/.SECR.P6).البن ك ال دولي
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