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  لبلدان الناميةلفرص تحديات و إلى الحوسبة السحابية:  النفاذ

  المشكلةأو الحالة بيان   1
 وعظيمة. كثرية  مزايا من له ملا نظراً  اآلن تدرجيياً  العامل إليه يتجه املتعددة الوسائط عامل يف مفهوم هي" السحابية احلوسبة"

أي وقت بسهولة وعند  ويف الشبكة من النفاذ الشبكي من كل مكان منوذج لتمكني مستعمل يف املفهوم هذا ويتلخص
احلاجة إىل جمموعة مشرتكة من موارد احلوسبة القابلة للتشكيل (مثل الشبكات واملخدمات والتخزين والتطبيقات واخلدمات)، 

 اخلدمة.اليت ميكن توفريها وتسليمها بسرعة مع أدىن حد من اجلهد اإلداري أو التدخل من جانب موّرد 

 حققت ولقد املعلومات، تكنولوجيا وأنظمة معدات نقص ملشاكلممكنًا  حالً  السحابية احلوسبة البلدان متثل من للعديد بالنسبة
 هلذا احملمولة اهلواتف ومنتجي مشغلي من العديد تبين بعد وباألخصالبلدان املتقدمة  من العديد  يف ملحوظاً  منواً  السحابية احلوسبة
 القادمة التكنولوجية الثورة هي السحابية احلوسبة املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت صناعة عامل  يف العاملني كبار  يعترب كما  التوجه،

  .والعشرين احلادي القرن  يف
 االستخدام. يف واملرونة التحتية) البنية تقاسم( وفورات احلجم يف السحابية للحوسبة الرئيسية املفتاحية امليزة وتتمثل

 للدراسةالمطروحة المسألة أو القضية  2

مناقشة احتياجات البنية التحتية لدعم ومتكني الوصول إىل اخلدمات السحابية. تسليط الضوء على أفضل املمارسات لتطوير 
  هذه البنية التحتية.

الضوء على  تباحث االحتياجات من البىن التحتية لدعم وإتاحة النفاذ إىل خدمات احلوسبة السحابية وتسليط  أ ) 
  أفضل املمارسات لتطوير مثل هذه البىن التحتية.

ا وخصائصها السحابية باحلوسبة الصلة ذات التعاريف دراسة )ب  .املستقبلية وتوجها

  ؟السحابيةخدمات احلوسبة الوصول إىل  فّعالما هي خصائص الشبكات اليت تدعم بشكل  )ج
املعايري  مراعاةمع  ،البنية التحتية لدعم احلوسبة السحابية  يف االستثمار لدعموافية من األطر القائمة  جمموعةبناء وتطوير  )د 

ا أو قيد الدراسة   االحتاد؛  يف القطاعني اآلخرين لدىذات الصلة املعرتف 

 ؛السحابية احلوسبة باعتماد املرتبطة التكاليف ) ه
 .البلدان النامية يف السحابية الناجحة املستخدمةإعداد دراسات حالة بشأن املنصات  ) و

 الناتج المتوقع 3

  أعاله؛ إليها املشار الدراسة بنود بشأن العمل سري عن سنويمرحلي  تقرير  أ ) 
  الدراسية؛ املرحلة دورة خالل العمل سري عننصفي  تقرير  ب)



  :ما يلي يتضمن املسألة عن ائي تقرير  ج)
  ؛السحابية حلوسبةدعم ال الفّعال النفاذ على تؤثر اليت العوامل حتليل •
 لتسهيل نشر ،من مجلة أموراساتية أو التقنية، التوجيهية، من قبيل النُـُهج السي املبادئ منجمموعة  إعداد •

لربنامج قطاع تنمية  وفقاً  التدريبية الندوات منها فعاليات عدة خالل تناوهلا ميكن اليت التحتيةالبىن 
  ؛القدرات املتعلق ببناءاالتصاالت 

 جلان بني للتعاون كنتيجة  البلدان النامية  يف السحابية للحوسبة البنية التحتية الداعمة عن كتيب  صدور •
إطار   املنوطة به هذه املسألة يف قررامل وفريق) تقييس االتصاالت لقطاع 13  جلنة الدراسات( الدراسات

  االتصاالت؛ تنميةلقطاع  1  جلنة الدراسات
  االقتضاء. حسبمشروع توصية (توصيات)  •

  التوقيت 4
 2017 عام يف صدوره املتوقع فمن النهائي التقرير أما ،2016 عام حبلول املسألة هذه بشأن املؤقت التقرير صدور املتوقع من
  .االتصاالت تنميةلقطاع  الدراسةفرتة  اية يف

  الجهات الراعيةجهات االقتراح/ 5
  .والدول اإلفريقية العربية الدول

  دخالتمصادر المُ   6
  .13 جلنة الدراسات وخاصة التقييس بقطاع جلان الدراسات يف إحرازه مت الذي الصلة ذي التقين التقدم نتائج 1)
  .السحابية احلوسبة خدمات عن لالتصاالت الدويل االحتادمنشورات  2)
  .واملتقدمة البلدان النامية يف اإلقليمية أو/و الوطنية واملؤسسات اهليئات من الصادرة الصلة ذات التقارير 3)
البلدان   يف السحابية احلوسبةالنفاذ إىل  خدمات بتقدمي اخلاصة التجارب عن تقدميها يتم سوف اليت املسامهات 4)

  .والبلدان النامية املتقدمة
  .املصنعة والشركات اخلدمات مقدمي من املقدمة الصلة ذات املدخالت 5)
  .السحابية باحلوسبة املتعلقة االتصاالت تنمية مكتب برامج من الصلة ذات املدخالت 6)

  فالجمهور المستهدَ   7
  من تحديداً الذي سيستخدم الناتج - الجمهور المستهدف  أ ) 

 1البلدان النامية  البلدان المتقدمة  الجمهور المستهدف

                                                            
ا مبرحلة انتقا   1  لية.تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا



  نعم  نعم  االتصاالتواضعو سياسات 
  نعم  نعم  االتصاالتمنظمو 
  نعم  نعم  /املشغلنياخلدماتمقدمو 
  نعم  نعم  املصّنعون

  الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج ب)
 نشر خالل من وكذلك االتصاالت تنمية لقطاع اإللكرتوين املوقع خالل من عنها اإلعالن وسيتمفريق املقرر  أعمال ستتم
 الصلة ذات االتصاالت تنمية مكتب برامج خالل من العمل نتائج ستستخدم كما.  املناسبة االتصال وبيانات الوثائق
 دف ذلكوأعضاء القطاع  األعضاء الدول تطلب عندما املكتب سيستخدمها اليت األدوات جمموعة من عناصر بوصفها
  .السحابية احلوسبة خدمات إىل التحول إىل الرامية جهودها دعم

  الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8
  .دراسةالب املسألة هذه االتصاالت  تنمية بقطاع 2الدراسات  جلنة مقرر فريق تناولسي

  والتعاون التنسيق  9
  :يلي  ما االعتبار بعنيالدراسة  تأخذ أن الدراسة،إجراء  عند ينبغي، األنشطة، وتكرار ازدواجية وجتنب الالفعّ  التنسيق يتم وحىت

، وال سيما تلك اليت توفرها جلنة االتصاالت تقييس لقطاعالصلة  ذات الدراسات جلان من املقدمة النواتج •
  لقطاع تقييس االتصاالت؛ 13 الدراسات

  ؛االتصاالت تنمية قطاع يف الصلة ذات اجلهات املعنية باملسائل من املقدمة النواتج •
  الصلة. ذات االتصاالت تنمية مكتب برامج من املقدمة النواتج •

  البرنامج ذو الصلة  10
الربامج اليت تتناول بيئة السياسات والتنظيم، وبناء القدرات، واألمن السيرباين، وتطبيقات تكنولوجيا  ذات الصلة هيالربامج 

  املعلومات واالتصاالت، وشبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

  معلومات أخرى ذات صلة  11
  حسبما يتبني خالل فرتة دراسة املسألة.

 


