
 

 

 العالمية للندوة الممارسات بأفضل المتعلقة التوجيهية المبادئ
 لتعزيز التنظيمية النهج بشأن 2012 لعام االتصاالت لمنظمي

 الحوسبة خدمات خالل من الرقمية الفرص من االستفادة
 *السحابية

الكفاءة واالبتكار للحكومات والشركات واألفراد وحيقق وفورات هائلة يف التكاليف أن يؤدي إىل احلوسبة السحابية  لنموميكن 
 منافع اقتصاديةاحلوسبة السحابية  توفر، منها والشركات، الكبرية والصغرية ألصحاب املشاريعوبالنسبة  يف مجيع أرجاء العامل.

أصبح من ووفورات يف التكاليف. ومع ظهور احلوسبة السحابية،  هائلةول إىل عائدات أن االستثمار ميكن أن يتح فريدة أي
 االستفادة منتطلب تومع ذلك، أي وقت. يف عرب شبكات متعددة يف أي مكان و  إىل املوارد الرقميةالنفاذ اآلن  املمكن

اخلدمات  يفاإلمكانات الكاملة للحوسبة السحابية التعاون والتعاضد بني احلكومات ودوائر الصناعة واملستهلكني لبناء الثقة 
تتسم على شبكات عريضة النطاق سيعتمد منو احلوسبة السحابية  ومن املهم كذلك أنالقائمة على احلوسبة السحابية. 

 يها على أساس غري متييزي.ميكن ملقدمي اخلدمات النفاذ إلو والفعالية من حيث التكاليف شمولية بال
 من شأنه تيسريال والدينامي التنظيم الفع   نقر بأن، 2012 يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعامحنن، املنظمني املشاركني 

ولذلك، قمنا بتحديد االقتصادي.  للنموأن تكون مبثابة عامل حمفز  النجاح ويتيح هلا حتقيق السحابية االستفادة من احلوسبة
االبتكار واالستثمار واملنافسة يف جمال البنية التحتية  لتشجيعهذه املبادئ التوجيهية التنظيمية املتعلقة بأفضل املمارسات  وإقرار

 املستهلك. مصاحلومحاية  وخدماهتا بيةلحوسبة السحال
ينبغي متابعة وتشجيع خدمات احلوسبة  :خدمات الحوسبة السحابية اعتمادإذكاء الوعي وتشجيع القطاع العام على 

فرص  هبذه الفرص إتاحةالوعي  إذكاء ومن شأن. الالسحابية والفرص والوفورات اليت تتيحها للحكومات يف العامل على حنو فع  
  والشركات.نيقيمة كبرية للمواطنني واملستهلك ريوتوفاقتصادية 

وتسهيل بناء  احلواجز اليت حتول دون نشر النطاق العريض تقليلعلى  العمل نياملنظميتعني على  :النطاقالبنية التحتية عريضة 
 لتحتيةوتشجيع تقاسم البنية ا ،شبكات األلياف البصرية الوطنية ووصالت التوصيلية الدولية، مبا يف ذلك الكبالت البحرية

وإقامة البنية  العبورحقوق  احلصول على إىل جانب وضع سياسات لتسريع، مبا يف ذلك عرب القطاعات، وتنسيق األشغال املدنية
على الصعيد البيانات  مراكزوشركات تقدمي احملتوى حوافز إلقامة شبكات  يوفرومن شأن ذلك أن  .البيانات ملراكزالتحتية 

ذلك خدمات  يف مبا، منها ا  تعاين نقص أو اليتضمان نشر اخلدمات يف املناطق احملرومة من اخلدمات  احمللي. ومن الضروري أيضا  
 .النفاذ نيةاإمك الطوارئ وخدمات تعزيز

: ينبغي أن يسعى املنظمون إىل ضمان حصول مجيع املستعملني على الفوائد التوصيل البيني باستعمال بروتوكول اإلنترنت
 أو تقييد هلا.سعارها وجودهتا واحلد من أي إخالل باملنافسة أالقصوى من حيث اختيارات اخلدمة و 

طيف إضايف تشتد احلاجة إليه من  إلتاحةمستقبل خدمات احلوسبة السحابية، ميكن اختاذ عدة إجراءات  من أجل :الطيف
إجراء  وألالستخدام غري املرخص  أجزاء من الطيف وإتاحةالطيف،  توزيعأجل النطاق العريض الالسلكي مبا يف ذلك إعادة 

الدويل على الصعيد الطيف  تنسيقعموما  وإضافة إىل ذلك، جيب تشجيع السياسات اليت تعزز  .على أساس احلوافزمزادات 
 االتصاالت. أجهزة وإقرار

____________________ 
وبولندا  وفرنسا وموريشيوس /لبنان وبوركينا فاصو وكولومبيا ومصرAREGNETاجلزائر و تستند املبادئ التوجيهية إىل املسامهات املقدمة من *

 وزميبابوي.والواليات املتحدة وسويسرا وتايالند النكا والسودان وسوازيالند  وسري
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نظرا  لتقارب الشبكات واخلدمات، وتشجيع االنتقال إىل شبكات  :الحوسبة السحابية ظل تقارب خدماتتعريف السوق في 
ألطراف الفاعلة اجلديدة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات ا إزاءماد هنج مرن تاملنظمون يف اعاجليل التايل وتشجيع املنافسة، قد ينظر 

 السوق. يف ، مع التقييم الدقيق آلثار قراراهتم على مجيع األطراف الفاعلةاحملتوى والتطبيقات مقدميمثل  واالتصاالت

توفري خدمات احلوسبة السحابية  يقي دسلوك لاالتصاالت  خدمات مقدمي تبينعدم  املنظمون يكفلأن  يلزم :السوق النفوذ في
 .وتناسبيةوموضوعية متييزية  شفافةغري  ألسباب
ال. وميكن حتقيق ذلك من على االستجابة بشكل فع   قدرهتم لضمان االنتهاكات املنظمون وسيلة لتحديد يلزم أن يضع :اإلنفاذ
 تعديل (2)و باالنتهاكات األمنية، املختصةهيئة التنظيم بإخطار  احملتوى خدماتمقدمي  وقيامآليات التنظيم الذايت،  (1)خالل 

، الواقع يف لإلنفاذغري قابلة  بالتايلاليت تكون و  مراقبتهاماية البيانات اليت يستحيل حب التشريعات املتعلقةجوانب معينة من 
زاهة واملالءمة  لتسوية املنازعات، تتسم بالفعالية والنلك آليات بديلة آليات ملعاجلة الشكاوى وتسوية املنازعات مبا يف ذ (3)و

 وحتمي حقوق مجيع أصحاب املصلحة وتشجعهم على التعاون فيما بينهم.
تعلق تالتزامات حمددة خدمات احلوسبة السحابية أو تطبيق  تشجيع مقدميينظر املنظمون يف  ميكن أن شفافية الحوسبة السحابية:

يتيح  أنضمان أيضا   على املنظمني ويتعنياحلوسبة السحابية.  خدماتتوفري  اليت تدعمسلسلة مقدمي اخلدمات ب املستعملني بإخطار
 .شبكاهتم ة اليت تتبعها الشركات يففيما يتعلق مبمارسات إدارة احلركللعمالء شفافية أكرب  مقدمو خدمات اإلنرتنت

 بشأناحلوسبة السحابية واألطراف الفاعلة األخرى يف السوق  مقدمي خدماتمع املنظمون يلزم أن يتشاور  العملية االستشارية:
للوافدين إىل  توفر اليقني القانوين تتوجيهابغية إصدار  وتصنيفها بعض خدمات احلوسبة السحابيةلاملعاجلة التنظيمية املناسبة 

متعددة أصحاب املصلحة إلعداد أفضل  منتدياتاحلوسبة السحابية، وذلك من خالل مثال  تنظيم  مستعملي خدماتالسوق و 
 ماية املستهلك.املتعلقة حباملمارسات 

 أن يسعى املنظمونوينبغي  من ازدحام الشبكة. للحدمستوى معني من إدارة احلركة  تأمنيمن الضروري  :حيادية الشبكة
بني إىل متييز غري منصف  أال تؤديلضمان  تقنيات إدارة احلركة تنفيذ تدابري لإلشراف على استعمالإىل  وواضعو السياسات

 .الفاعلة يف السوقاألطراف 
القوانني وقد حيتاج املنظمون أيضا  إىل إعادة النظر يف قوانني املنافسة القائمة لتحديد ما إذا كانت األدوات التنظيمية، مثل 

 ىل التأثري على حيادية الشبكة.إنافسة اليت متيل تعاجل بشكل مالئم قضايا امل فعال   واملطبقةاملناهضة للتمييز  اللوائح التنظيمية أو
موثوقة  خدمات ريتوف لضمان من متطلبات جودة اخلدمة حدا  أدىناملنظمني  يفرض عدد من :(QoSE) والخبرة الخدمة جودة

. وبغية عرب خدمات احلوسبة السحابية الشخصية، مبا يف ذلك النفاذ إىل املعلومات الشبكات خدمات مقدميو  للعمالءومتواصلة 
لعقود اليت يوقع عليها يف اشروط وأحكام شفافة وواضحة  ضمان واخلدمات تقدمي هذه اخلدمات، يتعني على مقدمي الشبكات

يقوموا  وأن وجودة اخلدمة واخلربة. اخلدمة توفرنشر معلومات قابلة للمقارنة بشأن  ضمان يتعني على املنظمني كذلكو  .املستهلك
 للعمالء. اخلدمة واخلربة لتفادي تدهور مستوى اجلودة املقدم جودة من متطلباتدىن األعند الضرورة بفرض احلد 

تهم من مراقبة بياناهتم الشخصية ومحاية خصوصيجيب على واضعي السياسات ضمان متكني املستهلكني  :تمكين المستهلك
املعلومات  أن ناحلوسبة السحابية حباجة إىل التأكد م ومستعملو خدماتاحلوسبة السحابية.  اإلملام خبدمات تسهيلخالل  من

 بطرق ضارة أو غري متوقعة. لن ُتستخدم أو لن تُعلناحلوسبة السحابية  إطار املخزنة أو املعاجلة يف
ملنظمني العمل معا  لوضع قوانني تتسم يتعني على الوكاالت الدولية وواضعي السياسات الوطنية وا :الخصوصية وحماية البيانات

 نقلوينبغي أيضا  . اخلصوصية يف احلدود املعقولة اليت يتوقعها املستهلكحلماية  ويسهل إنفاذهابالكفاءة والفعالية وتكون متناسبة 
تكون و  بالشفافيةتتسم سياسات اخلصوصية اليت  مثال  ويضعون التنظيم الذايت،  يتبعونالذين  املسؤولية إىل أصحاب املصلحة

بشأن لحكومات أن تواصل العمل لضمان عدم تبين أي كيان واحد للوائح ينبغي لمناسبة للخدمات اليت يقدموهنا. كما 
احلوسبة السحابية من تعظيم  حلر للمعلومات أو متنع مقدمي خدماتاخلصوصية تكون مرهقة للغاية لدرجة أهنا تقيد التدفق ا

 اخلدمات. ز هبا هذهاليت تتميوفورات التكاليف 
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على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية هناك حاجة إىل تطوير معايري تقنية وتنظيمية مناسبة  :معايير الحوسبة السحابية
إدماج  إىل جانباحلوسبة السحابية واملستعملني  مقدمي خدمات بنيواعتمادها بشكل واسع ملعاجلة جمموعة من الشواغل 

 .وأمنهاوالتطبيقات وإمكانية نقل البيانات السطوح البينية للحوسبة السحابية و األنظمة القدمية 
قدرة  من أن حتد امللكية اخلاضعة حلقوق (API) احلوسبة السحابية لربجمة تطبيقاتالبينية  ميكن للسطوح :إمكانية نقل البيانات

 تيسري اتة التطبيقحيد معايري السطوح البينية لربجمتو  ومن شأن (.تأثري االحتجاز)آخر  خدمة إىل مقدم االنتقالعلى املستهلك 
 الوظائف. نفسأداء باحلوسبة السحابية  اتدمخل  متعددينملقدمنيالسماح من خالل زيادة املوثوقية و إمكانية نقل البيانات 

تسهل تدفق  إىل أهنانظرا  قابلية التشغيل البيين أمر أساسي ملستهلكي خدمات احلوسبة السحابية  :قابلية التشغيل البيني
ولذلك يتعني على احلكومات أن تدعم تطوير املعايري والتدابري اليت  واخلصوصية. لألمن املناسبةماية احل توفرياملعلومات مع 

كما أن إزالة القيود غري   .لكية سلسةس توصيلية وخدمات الوضمان شأهنا تسريع وصول أجهزة االتصاالت إىل السوق  من
 املفروضة على تدفق البيانات عرب احلدود تكتسي أمهية خاصة.الضرورية 

. وباإلضافة إىل ذلك، جيب بذل اجلهود السحابيةيف اعتماد احلوسبة  تقوم بدور رائديتعني على احلكومات أن  :حفز الطلب
 الصغرية املبادرات املتعددة اليت تستهدف املستهلكني والشركات وتنفيذللتغلب على احلواجز اليت تعرتض اعتماد النطاق العريض 

 .على السواء
مع توقع أن تكون احلوسبة السحابية واحدة من القاطرات الرئيسية لنمو االقتصادات الرقمية يف املستقبل، ميكن  بناء القدرات:

للمنظمني وواضعي السياسات املسامهة بنشاط يف إعداد جيل جديد من قوة العمل املثقفة وامللمة بالتكنولوجيا من خالل كفالة 
يدة وحمسنة يف االقتصاد، وتعزيز قدرة األفراد ودوائر األعمال يف مواصلة تكوين السرعة والفعالية يف إدخال ونشر منتجات جد

 أشكال التعلم مع املراعاة الكاملة للمعارف األصلية ونقل املعرفة. مجيعالثروات، وإضفاء مزيد من القيمة على 
أساسية إلقامة اقتصادات رقمية  أداة تشجيع أنشطة البحث والتطوير يف جمال احلوسبة السحابية :(R&D)البحث والتطوير 
 مع اهليئات الدولية ذات الصلة ومع اجلامعات أيضا . الوثيق . وينبغي تشجيع التعاون اإلقليمي والدويلمستدامة مستقبال  
جمموعة من اجملاالت التنظيمية، سواء ضمن الواليات القضائية أو تؤثر خدمات احلوسبة السحابية على  :التعاون التنظيمي

مقدمي  اليت تستهدفصنع القرارات التنظيمية  يف جماللمنظمني التعاون والتنسيق ل وينبغيواليات قضائية متعددة.  إطار يف
 خدمات احلوسبة السحابية.

لزيادة القدرة على التنبؤ التنظيمي فيما يتعلق باحلوسبة السحابية ووضع مبادئ  احلكومات يلزم أن تتعاونوعلى الصعيد الدويل، 
السياسة األساسية املشرتكة اليت ستساعد على تطوير خدمات احلوسبة السحابية واعتمادها مع تفادي إقامة حواجز تنظيمية أمام 

 الدخول إىل السوق.
فرصة فريدة من نوعها جملموعة من  على الصعيد اإلقليميمتثل احلوسبة السحابية  :على الصعيد اإلقليميالحوسبة السحابية 

احلد من الشواغل املتعلقة باألمن والسرية البلدان للتعاون من أجل تشجيع خدمات احلوسبة السحابية واالستفادة من فوائدها مع 
 .لكنيواملستهلألعمال التجارية  احلمايةتدابري مية وغريها من يوغريها من الشواغل احليوية من خالل وضع أطر تنظيمية إقل

اجلهود الرامية إىل تنسيق  من خاللهلرابطات املنظمني أن تشجع  ميكن فرعيهنج إقليمي اتباع وبغية حتقيق ذلك، ميكن تشجيع 
 بلداهنا األعضاء. فيما بنيالصكوك التنظيمية 

______________ 


