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املقدمة

خلق حوسبة سحابية موثوق بها، 
ومسؤولة، وشاملة
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نحن نعيش يف عرص مدهش حيث تقوم التكنولوجيا بتغيري كل جانب من جوانب حياتنا تقريبا، 

وبرسعة مذهلة.

فلقد ادى التقدم يف مجال الرعاية الصحية، والتعليم، واالتصاالت، واإلنتاجية اىل زيادة متوسط   العمر 

املتوقع يف جميع أنحاء العامل، وساعد بانتشال مئات املاليني من البرش من براثن الفقر، ورفعهم إىل 

الطبقة الوسطى.

ومن ثم فبالنسبة للكثريين، اصبحت القدرة عىل التواصل مع الناس الذين نهتم ألمرهم، واملعلومات 

التي نبحث عنها فوريا، ومن أي مكان، امراً شائعاً بحيث أصبحنا نتعامل معه كأمر مسلم به.

اآلن، مع ظهور الحوسبة السحابية، فقد وصلنا اىل عرص تحول أكرث عمقا. هناك جيل جديد من 

االبتكارات التكنولوجية التي توفر إمكانيات تعد بوسائل جديدة لتوسيع نطاق الوصول إىل فرص 

اقتصادية مختلفة، ومعالجة بعض املشاكل اإلنسانية األكرث إلحاحا.

ومع ذلك، فإن الحوسبة سحابية تخلق تحديات يف نواح أخرى أيضا. حيث ان الناس يشككون يف أمن 

مجتمعهم، واستدامة عملهم، واآلفاق املستقبلية ألطفالهم. وهناك مخاوف عميقة حول إمكانية وكيفية 

استخدام هذه التكنولوجيا ليستفيد منها الجميع، بدال من مجرد القلة املحظوظة من الناس. ومن الواضح 

أننا وصلنا اىل مفرتق طرق حاسم حيث يجب علينا إعادة التفكري يف كيفية تفاعل األشخاص وقيام 
الرشكات بإدارة اعاملها، وكيفية قيام الحكومات بحامية السالمة العامة، وإدارة النمو االقتصادي، وتقديم 

الخدمات.

يف مايكروسوفت، نحن متفائلون باملستقبل. ولكننا ندرك أيضا أن الحوسبة سحابية يجب أن تستخدم 
لتحفيز فرص ايجابية تخدم املجتمع واالقتصاد. ما نحتاج إليه هو مجموعة متوازنة من الحلول السياسية 

والتكنولوجية التي من شأنها تعزيز التغيري اإليجايب وضامن أن تكون فوائد الحوسبة السحابية مشرتكه 

عىل نطاق واسع.

ونحن نعتقد أنه من أجل احداث هذا التغيري، يجب أن نعمل معا لخلق حوسبة سحابية موثوق بها، 

حوسبة سحابية مسؤولة، وحوسبة سحابية تكون شاملة للجميع. وبعبارة أخرى، علينا أن نعمل معا 

لخلق حوسبة سحابية من أجل الخري العاملي.

وقد تم وضع هذه الوثيقة لتكون مبثابة خارطة طريق ملساعدة واضعي السياسات لالستفادة بشكل 

كامل من فوائد التحول اىل الحوسبة سحابية. نحن نقدم مجموعة من 78 توصية يف 15 مجموعة 

خلق حوسبة سحابية 
موثوق بها، ومسؤولة، 

وشاملة



4

من السياسات العامة من شأنها أن توفر أساساً لبيئة تنظيمية تسمح باستخدام حوسبة سحابية موثوقة، 

مسؤولة، وشاملة.

وباإلضافة إىل ذلك، نعرض يف هذا الكتاب أمثلة حول كيفية قيام ا الحوسبة سحابية بتغيري طريقة تعامل 

الحكومات مع املواطنني، وكيف أن األعامل أصبحت أكرث إنتاجية، وكيف أن املنظامت غري الربحية تقوم 

بتقديم خدمات أكرث فعالية.

إن مهمتنا يف مايكروسوفت هي متكني كل شخص وكل منظمة عىل هذا الكوكب من تحقيق املزيد. 

ويف سعينا لتحقيق هذه املهمة، فإننا نعتقد بأهمية البدء االن، بعقد مناقشات وتشجيع الحكومات 

والصناعة واملجتمع املدين عىل العمل معا إلنجاز حوسبة سحابية حقيقية من أجل الخري العاملي.

خلق حوسبة سحابية 
موثوق بها، ومسؤولة، 
وشاملة

ساتيا ناداال
الرئيس التنفيذي لرشكة مايكروسوفت

براد سميث 

رئيس ومدير الشؤون القانونية
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الفصل االول

ثورة تكنولوجية للجميع
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نرى أصداًء للتغيري املعتمد عىل التكنولوجيا يف عرصنا الحايل يف صورتني التقطتا يف مدينة نيويورك يف 

وقت مبكر من القرن املايض. هذه الصور هي لقطات ملبنى الـ )Flatiron( الواقع يف تقاطع برودواي 

والجادة الخامسة، ورشق شارع 23، وهاتان اللقطتان متامثلتان بشكل الفت، فيام عدا تفصيل واحد هام.

ففي الصورة األوىل، التي اخذت يف عام 1905، فإن وسيلة النقل األساسية هي عربات تجرها الخيول 

لنقل الناس وتحميل البضائع، وسيارات أجرة تجرها الخيول بجانب الطريق بانتظار تحميل الركاب. يف 

الصورة الثانية، التي اخذت بعد 20 عاما، ال يوجد أي أثر ولو لحصان واحد، وبدال من ذلك، هناك طابور 

طويل من السيارات أسفل برودواي، والسيارات املتوقفة تسد االنعطافات، كام تم تحويل امتداد الرصيف 

أمام مبنى الـ )Flatiron( إىل موقف للسيارات.

 ثورة تكنولوجية
للجميع
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الذي حدث ما بني الفرتتني كان تحوالً وتغرياً عميقني. يف عام 1905، احتاج األمر ألكرث من 100،000 

حصان لنقل البضائع والناس يف مدينة نيويورك. عرشات اآلالف من األشخاص كانوا يعملون يف مجال 

تغذية الخيول وتنظيف مخلفاتها1. آالف آخرون عملوا كحدادين وصانعي عجالت وصانعي رسوج 

وصانعي عربات. عىل الصعيد الوطني، خصص ربع اإلنتاج الزراعي يف البالد لزراعة املحاصيل الالزمة 

إلطعام الخيول2.

بعد عقدين من الزمن، ساد شكل جديد من قوة األحصنة. النتيجة غذت االبتكار الذي أدى إىل صناعات 

جديدة، خلقت بدورها عددا ضخامً من فرص العمل الجديدة، حولت وغريت االقتصاد كليا. عرشون عاما 

كانت الشاهد عىل نهاية طريقة حياة استمرت ألجيال، ونهوض مجتمع جديد، اختفت فيه مهن اساسية 

قدمت لقمة عيش جيدة للناس ولعدة قرون. ليس فقط يف نيويورك ولكن يف مختلف أنحاء العامل. 

الواقع الناجم أصبح مجتمعاً جديداً يتحرك برسعة متاثل رسعة السيارات بدال من عدو الخيول، مام تطلب 

سن قوانني جديدة وتوفري البنى التحتية املالمئة، وتطوير معايري اجتامعية جديدة تتامىش مع رسعة التغيري 

واملجتمع الجديد.

هاتان الصورتان هام سبب وجيه لنتوقف للحظة ونفكر بجدية حول اآلثار املرتتبة عىل التغيري الكاسح 

الناتج عن التكنولوجيا، حيث أننا نقف اليوم عىل أعتاب ثورة تقنية جديدة تعد بأن تحدث تحوال قد 

يكون غري مسبوقاً يف تاريخ البرشية، سواء من حيث حجم التحول أو رسعة تأثريه يف الكيفية التي نعيش 

ونعمل ونتواصل ونتعلم بها.

اإلمكانات واالحتامالت واسعة، اىل حد ان البعض يدعوها الثورة الصناعية الرابعة. الفوائد قد تكون هائلة، 

فمن املمكن اآلن تخيل مستقبل غري بعيد يتم فيه القضاء عىل الفقر، كام يتم فيه اجتثاث امراض ابتليت 

بها البرشية منذ آالف السنني، ويتم إيجاد حل ملشكلة تغري املناخ، ويتم فيه أطالق العنان ألشكال جديدة 

من اإلبداع واالبتكار عىل نطاق ملحمي، وذلك عرب اشكال جديدة من التواصل والتعاون.

كيفية تحقيق فرص املستقبل االول املحتملة، وتجنب مزالق الثانية

الحوسبة السحابية تجعل من املمكن العثور عىل ارتباطات 

كانت صغرية جدا بحيث يصعب اكتشافها

 ثورة تكنولوجية
للجميع
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ولكن من املمكن أيضا أن ننظر إىل الثورة التكنولوجية نفسها، ونتساءل عام إذا كنا نتجه نحو مستقبل 

مظلم تحل فيه الروبوتات محل املاليني من القوى العاملة، ويصبح عدم املساواة يف الدخل هوة ال ميكن 

تجاوزها، والسالمة العامة تحت التهديد باستمرار، وتقوض فيه الخصوصية عن طريق املراقبة املتطفلة 

والجمع غري املنضبط للمعلومات الشخصية.

يف لحظة يكون فيها التغيري واالرتباك والتشوش أمر مؤكد، يكون العثور عىل اإلجابات الصحيحة عىل 
األسئلة التي تدور حول أفضل السبل لتجنب املآزق، وتحقيق الفرص والفوائد يف املستقبل، امر ملح عىل 

نحو متزايد.

ومن الواضح أن هذه ليست املرة االوىل التي كانت التكنولوجيات املتقدمة حافزا إلحداث تغيريات عميقة 

يف الكيفية التي يعيش بها الناس ويعملون، حيث تتفق معظم الروايات، عىل أن البرشية قد مرت بثالث 
ثورات صناعية كربى حتى اآلن.

انطلقت الثورة الصناعية األوىل باخرتاع الطاقة البخارية مام ادى اىل ارتفاع اإلنتاج الصناعي خالل فرتة 60 

عاما متتد من الجزء األخري من القرن الثامن عرش وحتى الجزء األول من القرن التاسع عرش.

ومن بعدها منت الثورة الصناعية الثانية بإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية، ومحرك االحرتاق 

الداخيل، والربق والهاتف يف أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين. هذه التقنيات تفرس 

االختالف بني الصورة األوىل والصورة الثانية ملدينة نيويورك.

ومن بعده شهدت الثورة الصناعية الثالثة ظهور وتطور معالجة املعلومات الرقمية واالتصاالت يف النصف 

الثاين من القرن العرشين.

كل فرتة من هذه الفرتات تضمنت ابتكاراً تكنولوجياً كبرياً خلق تغيرياً عميقاً، تم فيه استبدال صناعات 

ومهن تقليدية مبهن واختصاصات جديدة كليا، حلت محل القدمية مام أدى اىل تغيري اقتصادي كاسح، 

شهد تحسن مستويات املعيشة بالنسبة للماليني من الناس يف أجزاء كبرية من الكرة األرضية.

يف قلب التحول الحايل تكمن الحوسبة السحابية. 

 ثورة تكنولوجية
للجميع
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من خالل متكني جمع وتخزين وتحليل البيانات بشكل غري مسبوق من حيث النطاق، والرسعة، والعمق، 

سهلت الحوسبة السحابية امكانية ايجاد عالقات متبادلة وترابط بني أمور كانت يف املايض أصغر من أن 

ترى، كام ساهمت الحوسبة السحابية يف توضيح الية العمل الداخلية ألنظمة كانت تعد يف املايض شديدة 

التعقيد وتصعب عىل الفهم. ومع الحوسبة السحابية والقدرات التحليلية املتقدمة كأساس للتطور، نرى 

تقدماً رسيعاً يف مجال الذكاء االصطناعي والروبوتات، وعلم الجينوم، وعلم املواد، والطباعة ثالثية االبعاد 

DD-3(، وأكرث من ذلك بكثري.

هذا باإلضافة إىل األجهزة الذكية املحمولة التي تبقينا عىل اتصال باملعلومات وببعضنا البعض، يف أي وقت 

ومن أي مكان، ما يعني أن فرص إعادة تصور الكيفية التي تعمل بها الرشكات، وتتواصل مع العمالء، 

وتدير العمل، ومصادر السلع، وتنظيم سالسل التوريد أصبحت غري متناهية.

لقد فتحت الحوسبة السحابية املجال لتطوير رشكات جديدة اعادت ابتكار عدد من الصناعات التي تركز 

عىل املستهلك. رشكة )اوبر(، عىل سبيل املثال، هي أكرب خدمة سيارات أجرة يف العامل عىل الرغم من 

أنها ال متتلك أي مركبات. ورشكة )AirBnB(، أكرث رشكات الفندقة قيمة يف العامل، عىل الرغم من عدم 

ادارتها ألية فنادق.

هذه هي مجرد البداية. حيث انه وفقا لبحث املنتدى االقتصادي العاملي األخري، 75 يف املئة أو أكرث 

من املديرين التنفيذيني يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يعتقدون أنه ويف غضون 10 سنوات 

سيكون لدينا صيادلة آليون، وسيارات مصنعة باستخدام الطباعة ثالثية االبعاد D-3، وزراعة اكباد 

باستخدام الطباعة ثالثية االبعاد D-3. وهم يعتقدون )أي املدراء التنفيذيون( أيضا أن 10 يف املئة من 

السيارات عىل الطرق ستكون بدون سائق، وأن 10 يف املئة من الناس سريتدون مالبس متصلة بشبكة 
اإلنرتنت.3

 No Ordinary“ ”يف الوقت نفسه، ويف كتابهم الصادر عام 2015 “تشويش )تحدي( غري عادي
Disruption” مديرو ماكينزي آند كومباين ريتشارد دوبس، جيمس مانيكا، وجوناثان ووتزل، قدروا أن 
التغيري اليوم يحدث أرسع بـ 10 مرات و300 مرة أكرب من وقت الثورة الصناعية األوىل، مام يجعل تأثري 

التغيري الحايل أكرب بـ 3000 مرة 4.

فهل هذا بالفعل هو فجر الثورة الصناعية الرابعة؟ قد يكون ذلك ممكناً. ولكن التسمية التي سنطلقها 

يف نهاية املطاف عىل هذا التحول ال تهم، بالقدر الذي يهم فيه التأكد من ان الخطوات التي نتخذها 
اآلن تتيح فرص متساوية للجميع، وتتجاوز تحديات حتمية يجب موازنتها مبنافع واضحة وملموسة تجلب 

املزيد من الفرص والرخاء، والصحة، والراحة ملليارات من الناس يف جميع أنحاء العامل.

 ثورة تكنولوجية
للجميع
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عىل الرغم من أن نيجرييا هي خامس أكرب مصدر للنفط يف العامل، فإن البنية التحتية الداخلية للطاقة غري 

كافية ابداً لتلبية احتياجات دولة تعداد سكانها أكرث من 180 مليون نسمه. يف أرجاء نيجرييا، العديد من 

املواطنني يتمتعون بالكهرباء لساعات قليلة يف اليوم؛ ثلثي املدارس االبتدائية يف البالد ال تحصل عىل 

حاجتها من الكهرباء عىل اإلطالق. ولكن يف والية الجوس النيجريية، فإن النظام الذي يستخدم األلواح 

الشمسية وبطاريات ذات تكنولوجيا فائقة، والربمجيات الذكية التي يتم إدارتها عن بعد عرب الحوسبة 

السحابية ضمنت تزويد طاقة نظيفة ومتجددة وموثوقة لـ 172 مدرسة يف املناطق الريفية، وهي مدارس 
غري متصلة بشبكة الطاقة العامة.5

هذا النظام يولد ما يكفي من الكهرباء الالزمة للمصابيح، وأجهزة الكمبيوتر، وكل يشء آخر يحتاجه 

الطالب أثناء وجودهم يف املدرسة، مع ما يكفي لشحن املصابيح الرأسية التي يحرضونها كل يوم ليتمكنوا 

من الدراسة يف الظالم يف منازلهم.

ويف الواليات املتحدة، نرش اثنان من علامء مايكروسوفت، وطالب دراسات عليا يف جامعة كولومبيا، دراسة 

يف مجلة علم األورام الرسيري. حيث ترشح الدراسة كيف انه ومن خالل تحليل أعداد كبرية جدا من 
االستفسارات عىل محرك بحث مايكروسوفت )بينغ( متكن الباحثون من تحديد عدد األشخاص املصابون 

برسطان البنكرياس، حتى قبل أن يتم تشخيص املرض لديهم.6

 ثورة تكنولوجية
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معدالت البقاء عىل قيد الحياة لدى مرىض رسطان البنكرياس منخفضة للغاية، حيث انه فقط 3٪ من 

مرىض رسطان البنكرياس يعيشون مدة تزيد عن خمس سنوات7. يشري البحث إىل أن هذا النوع من 

الكشف املبكر قد يضاعف هذه النسبة. 

ال يزال لدى الباحثني طريق طويل لقطعه قبل أن يجد بحثهم طريقه إىل املامرسة الطبية الشائعة. وزيادة 
معدالت البقاء عىل قيد الحياة لدى مرىض رسطان البنكرياس من 3 يف املئة إىل ما بني 5٪ و 7٪  ليس 

كإيجاد عالج ملرض الرسطان، لكنه يقدم ملحة صغرية عن مدى أهمية القدرة عىل النظر اىل، وتحليل كمية 

كبرية من البيانات من خالل العدسة التكنولوجية املالمئة يف الكشف عن معلومات قد تنقذ حياة الكثريين، 

وهذا النوع من تحليل املعلومات كان من املستحيل سابقا.

وقد ال يكون نظام الطاقة الشمسية التي يسمح لآلالف من أطفال املدارس يف والية الغوس بالحصول 

عىل تعليم الئق الحل للمشكلة األكرب، اال وهي كيفية إنشاء بنية تحتية وطنية للطاقة تكون كافية لتلبية 

احتياجات أكرب دولة افريقية من حيث عدد السكان. لكنه أيضا يعطي ملحة عن وجود جيل جديد من 

االبتكارات التقنية التي سوف تبدأ يف معالجة بعض املشاكل األكرث إلحاحا يف العامل، مبا يف ذلك كيفية توفري 

إمدادات وفرية من الطاقة املتجددة بأسعار معقولة لألشخاص الذين يعيشون يف املناطق النائية.

إن تطورات تكنولوجية مامثلة قد بدأت بالفعل برتك أثر إيجايب كبري وعىل نطاق واسع. أحد العوائق 

الهامة لألمن املايل واملشاركة الكاملة يف االقتصاد العاملي لكثري من الناس يف أنحاء العامل هو صعوبة 

الحصول عىل الخدمات املالية األساسية مثل الحسابات املرصفية وخدمات االئتامن بأسعار معقولة.

هذا يجعل الكثري من االمور املسلم بها يف الدول الغنية، ومنها عىل سبيل املثال القدرة عىل توفري املال 

بطريقة آمنة ومأمونة، أو الحصول عىل قرض لدفع تكاليف تعليم األبناء، أمراً مستحيال لـ 2 مليار شخص 

عىل هذا الكوكب، ممن ال ميلكون حساب مرصفياً حتى اآلن8.

ولكن هذا الوضع يف طور التغيري. اآلن، بإمكان أي شخص لديه هاتف محمول أن يفتح حساباً ويجري 

تعامالت مع الناس بأمان، سواء كانوا قريبني أو عىل الجانب اآلخر من الكرة األرضية. ووفقا للبنك الدويل، 

بني عامي 2011 و 2014، فقد فتح أكرث من 700 مليون شخص حساب مرصيف ألول مرة9، وأنه من 

املتصور قريبا، ان كل شخص راشد يريد حساباً مرصفياً سيمكنه الحصول عليه.

 ثورة تكنولوجية
للجميع
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مع ان تحقيق مثل هذا الهدف سيشكل تغرياً جذرياً، فإنها مجرد بداية ملا ميكن للحوسبة السحابية 

تحقيقه عندما يتعلق األمر بالخدمات املالية. ومن ذلك عىل سبيل املثال، فإن القدرة عىل جمع كميات 

هائلة من البيانات ستفتح الباب أمام طرق جديدة للتحقق من الجدارة االئتامنية لألشخاص الذين عاشوا 

حياتهم خارج النظام املايل التقليدي. البيانات واملعلومات، مثل كيف ومتى يدفع الناس فواتري الخدمات 

وفواتري الهاتف املحمول، ميكن استخدامها لتوليد تصنيف ائتامين ميكن الناس يف املجتمعات الفقرية وممن 

ليس لهم تاريخ مرصيف سابق من الحصول عىل قروض لبدء األعامل.

إذا كنت تعمل يف صناعة التكنولوجيا، فإنه من السهل أن النظر إىل كل الطرق التي تقوم بها رشكات 

التكنولوجيا، ورجال األعامل، والباحثني، والحكومات، واملنظامت الصحية، واملنظامت غري الربحية، والفنانني، 

واملوسيقيني، واألطباء، واملعلمني -عىل سبيل املثال ال الحرص-باستخدام الحوسبة السحابية للقيام بأشياء 

مذهلة، وأن نشعر بالثقة بأننا نتجه نحو مستقبل أفضل وأكرث إرشاقا. لكن، ليس هذا رأي الجميع.

وجدت دراسة أجرتها جامعة تشامبان )Chapman University( أن التكنولوجيا تحتل املرتبة 

الثانية بني األمور التي تقلق الناس، حيث يحتل اإلرهاب اإللكرتوين، وتتبع الرشكات للمعلومات الشخصية، 

وتتبع الحكومة للمعلومات الشخصية، ورسقة الهوية املراتب العرشة األوىل. كام وجدت الدراسة أن ما 

يقرب من شخص من بني ثالثة اشخاص يخىش ان يفقد عمله لصالح روبوت، وان واحدا من كل أربعة 

اشخاص يشعر بالقلق حول ما إذا كان عليه ان يثق بالذكاء االصطناعي10.

تفيش هذا التيار الخفي من الخوف هو امر ميكن تفهمه. فأعامل القتل واإلرهاب والكراهية يف باريس، 

بروكسل، سان بريناردينو واورالندو تم تسهيلها بدرجة أو بأخرى عن طريق التكنولوجيا. وبفضل إدوارد 

سنودن، نحن نعلم أن حكومة الواليات املتحدة تقوم بجمع كميات هائلة من املعلومات الشخصية، كام 

تفعل األمر ذاته العديد من الرشكات، ولكن من الصعب أن نعرف ما الذي تقوم بجمعه وكيف تقوم 

باستخدامه.

وباتساع فجوة عدم املساواة يف الدخل، فإن هناك مخاوف حقيقية جدا حول املستفيد. ووفقا لتقرير 

صادر عن معهد ماكينزي العاملي، تحت عنوان “أفقر من أهلهم” فإن حوايل ثلثي األرس يف خمس 

وعرشون من االقتصادات املتقدمة يف جميع أنحاء العامل قد شهدت ركوداً أو انخفاضاً يف دخلهم بني عامي 

2005 و 2014، مام يعني ان األمر ميس أكرث من 500 مليون شخص. يف املقابل فإنه يف األعوام من  
1993 اىل 2005، شهد 98 يف املئة زيادة يف دخولهم11.

علينا مسؤولية ضامن أن الفوائد الناجمة عىل الحوسبة السحابية يتم 
التشارك بها بإنصاف

 ثورة تكنولوجية
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والحقيقة هي أن الكثري من الناس سيفقدون وظائفهم يف السنوات القادمة لصالح الروبوتات، والسيارات 

التي تقود نفسها، واألمتتة عن طريق الكمبيوترات. “تقرير مستقبل الوظائف” الصادر عن املنتدى 

االقتصادي العاملي يشري إىل أن هناك احتامال يتجاوز الـ 90 يف املئة بفقدان كبري للوظائف نتيجة األمتتة 

يف املهن املختلفة، مبا يف ذلك -عىل سبيل املثال ال الحرص-التسويق عرب الهاتف، إعداد الرضائب، والدعم 
اإلداري والوساطة العقارية والعمل الزراعي، وخدمة املطاعم12.

اآلن، ويف الوقت الذي يبدو فيه وعىل نطاق واسع، ان التحول املعتمد عىل التكنولوجيا امر ال مفر منه، 

فإنه لدينا فرصة -ومسؤولية-ان نقر بحالة عدم اليقني التي يواجهها الناس، ونسأل أنفسنا ما الذي ميكن 

فعله للتقدم بطريقة تضمن أن الفوائد الناجمة عن الحوسبة السحابية يف متناول الجميع، ويتم التشارك 

بها بشكل عادل.

نحن نواجه العديد من األسئلة الصعبة يف السعي لتحقيق هذا الهدف. يف عامل فيه املاليني من الناس يف 

املجتمعات الفقرية مل يلمسوا فوائد الثورة الصناعية الثانية –او حتى األوىل- كيف ميكن لنا ان نتأكد من 

عدم ترك أي شخص ورائنا يف الوقت الذي نشهد فيه حدوث هذه الثورة الصناعية الجديدة.

ما هي الخطوات التي ميكننا اتخاذها ملعالجة عدم املساواة يف الدخل؟ كيف ميكننا أن نساعد الناس عىل 

اكتساب املهارات واملعرفة التي يحتاجونها يف هذا العامل الجديد الناشئ برسعة؟ كيف ميكننا الحفاظ عىل 

الخصوصية وحرية التعبري مع حامية السالمة العامة؟

يف مايكروسوفت، نحن نعتقد أنه ليك تكون هذه حقا بداية فرتة تحدث تغريات جوهرية يف حياة الناس 
وذلك إىل األفضل، فال بد أن نبدأ من خالل الرتكيز عىل ثالثة مبادئ رئيسية هي: الثقة واملسؤولية، واخذ 

الجميع يف االعتبار.

أفضل وسيلة لبناء الثقة تكون من خالل إطار يعرتف بحتمية الحفاظ عىل أمن الناس وسالمتهم، والذي 

يؤكد عىل األهمية البالغة لحامية الحق يف الخصوصية. تحقيق التوازن الصحيح هو يف األساس مسألة 

سيادة القانون.

ليك تقوم الحوسبة السحابية بتغيري حياة الناس إىل األفضل، يجب 

علينا أن نركز عىل الثقة واملسؤولية، واخذ الجميع يف االعتبار

 ثورة تكنولوجية
للجميع



15

نحن نعلم، عىل سبيل املثال، انه يتم تقويض الثقة يف الحوسبة السحابية عندما تعمل الحكومات خارج 

إطار القانون لالستيالء عىل املعلومات الشخصية باسم السالمة العامة. كام يتم تقويضها وبشكل مساو 

من قبل رشكات التكنولوجيا التي تستخدم معلومات عمالئها الشخصية لتعظيم أرباحها من دون أن تكون 

شفافة حول متى وأين يتم استخدام هذه املعلومات.

ونحن نعتقد أيضا أن مسؤولية رشكات التكنولوجيا التي تستفيد عىل النحو األكرب من االبتكار يف 

التكنولوجيا ان تقوم باملساعدة يف حامية الناس من االستغالل واالحتيال. واألمر مرتوك للرشكات التي 

تقوم ببناء وتشغيل مراكز البيانات ألن تكون مسؤولة بيئياً، من خالل الرتكيز عىل كفاءة استخدام الطاقة، 

وبحث الكيفية التي ميكن من خاللها أن نلعب دورا يف توسيع نطاق توافر الطاقة النظيفة.

كلنا –الحكومات، وقطاع التكنولوجيا، واملواطنون املهتمون-نشرتك يف مسؤولية تعزيز حقوق اإلنسان من 
خالل تحقيق التوازن الصحيح بني السالمة العامة وحرية التعبري. بنفس القدر من األهمية، يجب أن نتبنى 

واجبنا يف بناء حوسبة سحابية تضم وتأخذ الجميع بعني االعتبار بشكل كبري واسايس. يف وقت تتزايد فيه 

التوترات بشأن عدم املساواة يف الدخل، من الرضوري أن يتم موازنة الفوىض والتفكك من جهة بالنمو 

والفرص املشرتكة.

هذا التحدي ميكن مواجهته من خالل مبادرة القطاع العام –والخاص-التي تجعل الوصول إىل الحوسبة 

السحابية امراً يعم الجميع، وذلك بغض النظر عن الجنس، والقدرات، واملكان، أو الدخل، ومن خالل 

برامج مصممة لضامن أن كل شخص لديه املعرفة واملهارات الالزمة ليك ينجح يف عامل قائم عىل الحوسبة 

السحابية. 

من شأن صورة حالية ملبنى Flatiron مأخوذة من نفس موقع الصور املأخوذة عامي 1905 و1925 

أن تحمل تشابهاً كبرياً وبعض االختالفات املثرية لالهتامم.  معظم املباين ال تزال قامئة، ولكن هناك املزيد 

من األشجار، واملزيد من الناس، وحركة مرور أكثف بكثري-السيارات وسيارات االجرة ومركبات التوصيل، 

والحافالت، كل واحدة منها مع سائق، والعديد منها تحمل ركاب.

وبالنظر إىل كل التغيريات التي تجري حاليا، فإنه من املستحيل التنبؤ مبا ستظهره صورة من هذا التقاطع 

تؤخذ بعد 20 عام يف املستقبل، عىل الرغم من انه ميكننا أن نفرتض بثقه أن مبنى  Flatiron سيظل 

مهيمناً. يشء آخر يبدو مرجحاً، يف عام 2036، الكثري -ورمبا معظم- السيارات املتدفقة صعودا وهبوطا 

يف برودواي والجادة الخامسة وعرب رشق شارع 23 ستكون بدون سائق. مثل التحول من الخيول إىل 
السيارات، هذا التغيري ميكن أن يكون له نتائج ضخمة. فمن شبه املؤكد أن يعني هذا عددا أقل من 

الحوادث، واستخدام أكرث كفاءة للطرق، و حركة مرور أقل والحد من تلوث الهواء وانبعاثات ثاين أكسيد 

الكربون.

 ثورة تكنولوجية
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إن ذلك يعني أيضا أن اآلالف من الناس الذين اعتادوا الحصول عىل لقمة العيش من قيادة سيارات 

األجرة، وسيارات املدينة، وسيارات الليموزين، والحافالت، وسيارات التوصيل سيكونون قد فقدوا وظائفهم.

هل عملية تدمري فرص العمل وخلق فرص العمل التي أدت تاريخيا اىل وجود فرص جديدة لعدد متزايد 

من الناس سوف تتكرر عىل مدى العقدين املقبلني؟ هل سنكون مجتمعاً أكرث ازدهاراً بشكل عام؟ وهل 

سيتم تقاسم هذا االزدهار والرخاء بشكل أكرث إنصافا، ليس فقط يف نيويورك أو يف الواليات املتحدة، ولكن 

يف جميع أنحاء العامل؟

 إن القرارات التي نتخذها اآلن سوف تحدد اإلجابة عىل هذه األسئلة ألجيال قادمة.

 ثورة تكنولوجية
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حقبة التغيري الرسيع املعتمد عىل التكنولوجيا هذه تثري تحديات معقدة وتناقضات صعبة. إمكانية ان 

تقود الحوسبة السحابية عملية دفع التقدم االقتصادي لفتح الباب أمام طرق جديدة للناس للتواصل 

وخلق مجتمع، وتوسيع فرص الحصول عىل التعليم، والرعاية الصحية، وتوفري حلول جديدة ملجموعة 

واسعة من القضايا االجتامعية الصعبة، هو امر واضح لكل فرد تقريباً. ولكن هذا ينطبق ايضاً عىل املخاطر 

والشكوك.

فذات االمكانيات التي تجعل هذه اللحظة واعدة جدا، تثري أيضا شبح فقدان الوظائف. نفس األدوات 

التي تجعل من املمكن إطالق رشكات جديدة، وإيجاد طرق جديدة لعالج األمراض، ميكن كذلك وبنفس 

السهولة أن تستخدم الرتكاب الجرائم وتنظيم الهجامت اإلرهابية.

فالسؤال بالنسبة للمسؤولني الحكوميني وصناع القرار يف جميع أنحاء العامل هو كيفية تسخري قوة الحوسبة 

السحابية لتحويل حياة الناس لألفضل دون إطالق العنان للتفكك والفوىض. ان املهمة صعبة، وتثري 

تساؤالت جوهرية حول كيفية تحقيق التوازن الصحيح بني مصالح متنافسة مثل: السالمة العامة والحق 

يف الخصوصية؛ كيفية املحافظة عىل السيادة الوطنية دون تقييد التدفق الفعال للمعلومات عرب الحدود 
الدولية. وكيفية منح الرواد من أصحاب العمل واملبتكرين الحرية لإلبداع وخلخلة االمر الواقع، مع ضامن 

أن يتشارك الجميع و بإنصاف يف الفوائد املرتتبة عىل التغيري.

فلبناء حوسبة سحابية من أجل الخري العاملي، ال بد من وجود إطار من القوانني التي تحرتم الحقوق 
والقيم الخالدة، وتحمي السالمة العامة، وتعزز االبتكار والتبادل الحر لألفكار، وتدعم الحصول عىل 

التكنولوجيا للجميع. ويجب ان يوضع هذا اإلطار من قبل الحكومات وأن يكون خاضعاً ملبدأ سيادة 

القانون. وعىل الرغم من ان وجود نهج دويل موحد هو أمر مهم من أجل معالجة الطبيعة العاملية للفرص 

والتحديات، فإن النظام التنظيمي لكل بلد سيكون مختلفاً، بحيث يعكس صناع القرار ثقافة، وعادات، 

وأعراف ذاك البلد املحلية والوطنية، والحقائق واالولويات السياسية واالقتصادية الراهنة يف القوانني التي 

يقومون بسنها. ولكن التاريخ والخربة توفر دليال مفيدا لكيفية صياغة األنظمة و املقاربات واالتفاقيات 

التي توفر أفضل فرص للنمو والتقدم املستدام والعادل.

ما ييل هو عبارة عن مجموعة من االعتبارات السياسية والتوصيات التي تقدم إطاراً لتنفيذ جيل جديد من 
القوانني التي صممت خصيصا لتتضمن فوائد الحوسبة السحابية، ويف الوقت ذاته، إدارة التحديات املتعلقة 

بالحوسبة السحابية. هذه االعتبارات والتوصيات التي وضعت بالتشاور مع خرباء قانونيني، وواضعي 

السياسات، واملنظامت الصناعية وقادة املجتمع ومستخدمي األعامل، واألفراد، قد تم وضعها لتعكس 

املبادئ األساسية الرضورية لخلق حوسبة سحابية من اجل الخري العاملي - الثقة، املسؤولية، والشمول.

اعتبارات السياسة 
العامة والتوصيات
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يف قسم الحوسبة السحابية املوثوق بها، سوف تجد التوصيات املتعلقة بالسياسة العامة التي تركز عىل 
الخصوصية والسيادة الوطنية، والسالمة العامة. التوصيات الخاصة بالسياسات يف القسم املتعلق بالحوسبة 

السحابية املسؤولة تركز عن االستدامة البيئية، وحقوق اإلنسان، وحامية الناس من مخاطر االستغالل عرب 

اإلنرتنت واالحتيال، والذكاء االصطناعي. وتشمل التوصيات املتعلقة بالسياسة العامة يف قسم شمولية 

الحوسبة السحابية، التعليم والتدريب عىل املهارات، وسهولة الوصول، القدرة عىل تحمل التكاليف، 

وتقديم الدعم للرشكات الصغرية.

وبالنظر إىل مجموعة الواسعة من القضايا والتحديات املشار إليها هنا، والطبيعة املرتابطة للخيارات 

السياسية والحلول املتوفرة للتصدي لها، فإنه يوجد بعض التداخل بني توصياتنا يف املحاور السياسية 

املختلفة.

وعىل الرغم من أننا نعتقد أن جيال جديدا من القوانني والسياسات أمر رضوري، نظرا للتأثري الثوري 

للتحول الذي يجري حاليا، فإننا ندرك أيضا أن تغيري السياسة يستغرق وقتا طويال وغالبا ما يكون متخلفا 

من حيث الوترية عن رسعة التغيري يف التكنولوجيا. ونحن نعتقد أن رشكات التكنولوجيا التي تقود هذه 

التغريات لها دور هام يف مساعدة صناع القرار عىل استباق التحديات املستقبلية.

الكثري مام يجعل التكنولوجيا تعمل بفعالية يف العامل الحديث هو خلق معايري دولية، أنظمه صناعية، 

وشهادات حكومية. لذلك نحن ال نزال ملتزمني بالعمل ضمن قطاعنا، مع رشكائنا والحكومات إليجاد 

التوازن الصحيح بني القوانني واألنظمة واملعايري.

اعتبارات السياسة 
العامة والتوصيات
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قسم السياسة

حوسبة سحابية موثوق بها
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التوصيات

الخصوصية الشخصية
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الفرصة

بسبب الرقمنة املتزايد لحياتنا، يتم وبشكل واسع وأكرث من أي وقت مىض إنشاء وجمع املزيد من البيانات 

الشخصية. هذه البيانات ميكن استخدامها لجعل الخدمات السحابية أكرث فائدة، ولبناء منتجات أفضل، 

ومتكني الحكومات واألعامل والباحثني من الحصول عىل فهم اكرث عمقاً للسلوك البرشي.

باإلضافة اىل ذلك، فقد مكنت البيانات ادوات الحياة اليومية التي ترتبط مع بعضها البعض من خالل 

الحوسبة السحابية من التفاعل مع بعضها البعض، والقيام بأعامل من شأنها أن تحسن حياة مستخدميها، 

وتحسني كفاءة ادارة األعامل، وتفعيل خدمات عامة جديدة.

تحليل البيانات، والتعلم اآليل، والذكاء االصطناعي الذي أصبح ممكنا بفضل الحوسبة السحابية يساعد 

املؤسسات املختلفة يف مجال التصنيع، والتعليم، والرعاية الصحية، وغريها الكثري من القطاعات عىل فهم 

النظم املعقدة، وتحسني الكفاءة، وخفض التكاليف، وحل املشاكل الصعبة، وتوفري قدرات وامكانيات 

جديدة.

التحدي

عندما تقوم الرشكات والحكومات باالحتفاظ بالبيانات التي ينشئها الناس باستخدام املحمول والهواتف 

الذكية وغريها من األجهزة يف إطار النطاق الطبيعي للحياة اليومية، فإنها تخلق مخاوف ميكن تفهمها 

بشأن فقدان الخصوصية الشخصية، كام تثري املخاوف من فقدان السيطرة عىل القرارات التي تتخذ عىل 

أساس الخوارزميات، وتزيد املجازفة بأن تؤدي املالحظات والتنبؤات القامئة عىل تحليل البيانات اىل نتائج 

اقتصادية سلبية بالنسبة لألفراد. وسيرتدد الناس يف تبني الخدمات السحابية إذا مل يكن لديهم الثقة بأن 

بياناتهم ستكون رسية وآمنة.

ميكن للحكومات أن تضع قواعد قانونية ملزمة، قابلة للتطبيق عىل نطاق واسع، لتزويد الناس بالضامنات 

القانونية التي متنحهم الثقة بأن بياناتهم آمنة يف الحوسبة السحابية، وأن الرشكات والحكومات مسؤولة 

عن االستخدام العادل للتحليالت املتقدمة، وصنع القرارات املبنية عىل الخوارزميات.

التوصيات 

يجب أن تضع الحكومات اطر واضحة وقابلة للتنفيذ للخصوصية، والتي تشمل حامية قوية للخصوصية 

مع متكني املواطنني من االستفادة من فوائد الحوسبة السحابية التي تعتمد عىل البيانات. أطر الخصوصية 

الخصوصية الشخصية
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يجب ان توفر استقاللية ذات معنى لألفراد، وان تتطلب املساءلة التنظيمية )مؤسسية( لحامية قوية 

للخصوصية واالستخدام العادل للبيانات.

يجب بناء اطارات الخصوصية للحوسبة السحابية وفقاً ملبادئ الخصوصية املعروفة منذ فرتة طويلة. ومن 

أهم هذه املبادئ هو أن الناس يجب أن يكون لديهم خيار حول إمكانية القيام بجمع البيانات الشخصية 

وكيفية استخدامها. وللتمكني من اتخاذ قرار واعي، يجب عىل املؤسسات تقديم توضيحات وافيه حول 

الكيفية التي يتم بها جمع وتخزين واستخدام وتبادل البيانات الشخصية.

ينبغي أن ينعكس املبدأ السابق ذكره، واملبادئ الرئيسية األخرى يف القوانني بحيث يكون واضحاً لرشكات 

التكنولوجيا كيف ميكن تحقيق االمتثال، ولكن من دون والية للحكومة عىل النهج الذي ينبغي عىل 

الرشكات أن تتخذه لتحقيق هذا االمتثال، حيث ان أي توجيهات من الحكومة يف هذا االتجاه قد تصبح 

قدمية، وقد تحد االبتكار، أو أن تؤدي اىل نتائج عكسية.

قد ترغب الحكومات باألخذ بعني االعتبار األهداف التالية عند صياغة األطر املتعلقة بالخصوصية يف عرص 

الحوسبة السحابية:

تعزيز الشفافية والرقابة. ينبغي أن يكون للناس القدرة عىل التحكم الحقيقي باستخدام بياناتهم 

الشخصية واإلفصاح عنها. ولتحقيق ذلك، ينبغي تقديم معلومات الخصوصية عند نقاط رئيسية يف تجربة 

املستخدم، ويجب ان يكون لدى الناس القدرة عىل الوصول إىل األدوات التي تجعل من السهل التحكم 

يف كيفية جمع البيانات الخاصة بهم واستخدامها. حيث ان تحليالت البيانات املعقدة والبيانات الحساسة 
تجعل الشفافية البسيطة وتحكم املستخدم مستحيلة، وينبغي أن يتوقع املستهلكون مستويات أعىل 

من املساءلة من الصناعة )القطاع( للمساعدة يف ضامن االستخدام املنصف للبيانات، مبا يف ذلك رشح 

العمليات التحليلية والخطوات الالزمة ملعالجة النتائج غري املنصفة بلغة واضحة.

صياغة متطلبات املوافقة مبا يتالءم مع توقعات املستخدمني. حيث ان البيانات يتم جمعها واستخدامها 

اآلن بالعديد من الطرق املختلفة، ميكن للناس ان يرتبكوا إذا ما تكرر عرض خيارات الخصوصية وطلبات 

املوافقة عىل جمع البيانات عليهم. طلب الحصول عىل موافقة رسيعة يف كل حالة قد يجعل من الصعب 

فهم ما هي الحاالت التي قد تثري إشكاليات خطرية فيام يتعلق بالخصوصية وأيها غري ذي اهمية. يجب أن 

تكون متطلبات املوافقة مصممة بحيث تتطلب املوافقة الرسيعة يف الظروف التي قد ال يتوقع الناس ان 

يتم فيها جمع البيانات، أو حينام تكون البيانات التي يتم جمعها حساسة وشخصية. متطلبات موافقة أقل 

رصامة قد تكون كافية عندما يتعلق األمر ببيانات أقل حساسية أو حيث يكون واضحا للناس ان استخدام 

الخدمة يستلزم جمع البيانات )عىل سبيل املثال، عندما تتطلب خدمة التسوق عرب االنرتنت عنوان منزل 

العميل لغايات تسليم البضائع التي تم رشاؤها(.

الخصوصية الشخصية



27

الزام املؤسسات بوضع سياسة خصوصية سليمة. ينبغي أن تشرتط قوانني الخصوصية عىل املؤسسات أن 

تربهن أنها قد وضعت سياسات خصوصية سليمة تضمن، كحد أدىن، االمتثال للمتطلبات القانونية. ينبغي 

تطبيق هذا املبدأ عىل املؤسسات التي تحدد أغراض ووسائل معالجة البيانات وتلك التي تقوم مبعالجة 

البيانات فقط، نيابة عن جهات أخرى. وينبغي أيضا أن يطبق هذا املبدأ بغض النظر عن املكان الذي 

تنقل مؤسسة ما البيانات اليه، أو ما إذا كانت املؤسسة تستخدم منظامت )مؤسسات( أخرى ملعالجة 

البيانات.

متكني تحليل البيانات. ال ينبغي أن تكون أطر الخصوصية مقيدة بحيث متنع الحكومات والرشكات 

واملنظامت األخرى من استخدام تحليل البيانات الستنباط نتائج ورؤى بطريقة أخالقية. احدى الطرق 

التي متكن أطر الخصوصية من تحقيق ذلك وتخفف يف نفس الوقت املخاطر املتعلقة بالخصوصية تتمثل 

يف تشجيع متويه مجموعات البيانات بحيث ال ميكن للباحثني ربط البيانات الشخصية بأفراد معينني. 
عندما تكون البيانات الحساسة والتحليالت املتقدمة معنية باألمر، يجب أن توفر أطر الخصوصية لألعامل 

والحكومات املرونة الكافية لتحديد الغرض من جمع البيانات واملامرسات والوسائل الداخلية لتقنيات 

التحليل املستخدمة للتمكن من استنباط النتائج بشكل واسع وزيادة الفوائد التي تعود عىل املستهلكني. 

الخصوصية الشخصية

أدلة وقراءات أخرى:

World Economic Forum Report: “Rethinking Personal Data: Trust 
and Context in User-Centered Data Ecosystems”

IPAA Blog: Ten Steps to a Quality Privacy Program, Part Three: 
Privacy By Design Tools

Microsoft Blog: EU-U.S. Privacy Shield: Progress for privacy rights

For links to these and other resources, please visit:
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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التوصيات

وصول الحكومة إىل 
البيانات
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الفرصة

تقدم تقنيات الحوسبة السحابية إمكانات هائلة، ليس فقط إلثارة االبتكار والفعالية ولكن أيضا لتكون 

مبثابة مكان آمن لتخزين املعلومات الرسية والحساسة. االعامل واألفراد لديهم توقعات معقولة بأن 

املعلومات التي يتم انشاؤها وتخزينها يف شكل رقمي ينبغي ان متنح نفس الحامية من حيث الخصوصية 

كاملعلومات املمنوحة عىل الورق.

التحدي

ملكافحة الجرمية وحامية السالمة العامة، فإن الحكومات لديها حاجة واضحة ومقنعة للوصول إىل البيانات 

الرقمية. املوازنة ما بني هذه الحاجة وتوقعات املواطنني باتباع اإلجراءات القانونية واحرتام سيادة القانون 

أمر رضوري للحفاظ عىل الثقة يف التكنولوجيا. وهذا ما يجعل من صياغة القوانني الحديثة التي توفر 

لجهات إنفاذ القانون وأجهزة األمن الوطنية اآلليات املناسبة للوصول إىل املعلومات الرقمية باتباع طرق 

قانونية أولوية قصوى. هذه القوانني يجب أن تحمي حقوق الخصوصية األساسية للمواطنني، ويجب ان 

تحرتم سيادة الدول األخرى.

وباإلضافة إىل ذلك، فإن رسعة اعتامد الخدمات السحابية مقابل ارتفاع يف النشاط اإلجرامي العابر للحدود 

يثري تحديات جديدة لجهات إنفاذ القانون. وألن قوانني معظم البلدان مل تواكب التطور التكنولوجي، 

فهناك شكوك اليوم حول األطر القانونية التي تحكم الوصول إىل املعلومات الخاصة عندما يتم نقل 

املعلومات إىل الحوسبة السحابية. 

وباإلضافة إىل ذلك، وبسبب عدم وجود أطر دولية للوصول إىل األدلة الرقمية، فإن الحكومات وبشكل 

متزايد تتخذ خطوات أحادية الجانب لالستيالء عىل املعلومات املخزنة خارج حدودها، وهذا ميكن أن 

يؤدي اىل نزاعات قضائية غري قابلة للحل، والتي قد تقوض او تعطل القوانني، أو تجرب الرشكات عىل 

تجاهل قوانني بلد ما من أجل االمتثال لقوانني بلد آخر.

بدال من االلتفاف حول االليات القامئة للتعاون عرب الحدود، فإنه يتعني عىل الحكومات تحديث أنظمة عفا 

عليها الزمن، وعند الرضورة، خلق آليات تكميلية تعمل بالكفاءة املطلوبة ملواجهة تحديات اليوم وحامية 

القيم التقليدية، مبا فيها الخصوصية وحقوق اإلنسان.

وصول الحكومة إىل 
البيانات
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التوصيات 

لتمكني وكاالت إنفاذ القانون من حامية السالمة العامة، تطلب الحكومات أحيانا الوصول إىل املعلومات 

الرقمية، مبا يف ذلك البيانات املخزنة يف الحوسبة السحابية. ولكن ونتيجة لقيام الحكومات بطلب الوصول 

اىل املعلومات الرقمية، فإن ذلك ميكن أن يقوض ثقة العامة يف الحوسبة السحابية.

وبالتايل، فمن املهم أن توازن الحكومات بني السالمة العامة من جهة والخصوصية والحريات الشخصية 

من جهة أخرى، من خالل اعتامد قواعد قانونية واضحة لالستيالء عىل او مصادرة األدلة الرقمية. يف أثناء 

وضعها هذه القواعد، يتعني عىل الحكومات أن تأخذ بعني االعتبار ما ييل:

السامح بالوصول إىل املعلومات الرقمية فقط وفقا لعملية قانونية. أي إطار ينظم قدرة الحكومة عىل 

الوصول إىل املعلومات الرقمية املخزنة مع موفري التكنولوجيا يجب أن يبدأ من االعرتاف باملبدأ العام 

القايض بان الوصول إىل املعلومات يجب ان يكون وفقاً ملبدأ سيادة القانون.

حق موفرو التكنولوجيا بالطعن. يجب أن يكون لدى موفري التكنولوجيا الفرصة للطعن يف هذه العملية 

نيابة عن عمالئهم لضامن أن الحكومات تعمل يف إطار القانون، وأن الحكومات تحرتم حقوق مستخدمي 

خدمات موفري التكنولوجيا. هذه هي الوسيلة االكرث فعالية لضبط قوى التحقيق املستخدمة من قبل 

الحكومات، والتي أثبتت فعاليتها يف الواليات املتحدة13.

فرض إجراءات قانونية صارمة للحصول عىل معلومات أكرث حساسية. رشكات التكنولوجيا تخزن عىل األقل 

ثالثة أنواع من املعلومات لعمالئها: )1( املحتوى، والذي يتضمن معلومات يف رسائل الربيد اإللكرتوين 

وامللفات اإللكرتونية األخرى. )2( معلومات غري املحتوى، والتي تتضمن معلومات تتعلق مبستخدم ولكن 

ال تشمل محتوى املستخدم؛ و )3( معلومات عن املشرتكني، مثل تحديد تفاصيل حول املشرتك يف خدمة. 
املحتوى هو الفئة األكرث حساسية من البيانات ألنه يحتوي عىل مادة ذات معنى التصاالت الفرد أو وثائقه 

الشخصية. ولذلك فمن املناسب فرض أشكال أكرث رصامة من العمليات القانونية -مع وجود اشكال 

إضافية من الرقابة القضائية-عندما تسعى الحكومة للوصول إىل املحتوى. رغم أن الحكومات الدميقراطية 

يف جميع أنحاء العامل ستقوم بتحديد معايريها املناسبة، فإمن اشرتاط الواليات املتحدة الحصول عىل مذكرة 
لضبط املحتوى -الصادرة عن قاض محايد يستند إىل وجود سبب وجيه-يقدم منوذجا يستحق ان يؤخذ 

بعني االعتبار.
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ترصيح بالكشف يف حاالت الطوارئ. عىل الرغم من أنه يجب السامح للحكومات بالوصول إىل املعلومات 

الرقمية املخزنة يف الحوسبة السحابية فقط من خالل عملية قانونية، اال ان وجود حاالت استثنائية ضيقة 

قد يكون امراً مناسباً لحاالت الطوارئ، مثالً عندما يكون هناك اعتقاد معقول وحسن النية بأن الوصول 

اىل املعلومات الزم لتجنب املوت أو إصابة خطرية. مثل هذا االستثناء ميكن أن يكون رضورياً وخصوصا 

عندما تواجه وكاالت إنفاذ القانون حاالت طارئة ما تزال مستمرة. عىل الرغم من انه من األرجح ان تظل 

الحاالت التي يكون فيها مثل هذا االستثناء مطلوباً نادرة نسبيا )كام يتضح من تقرير الشفافية السنوي 

ملايكروسوفت، والذي يتضمن عدد الطلبات الطارئة التي تتلقاها حسب البلد(، حيث ميكن ملثل هذه 

االستثناءات إنقاذ حياة الكثريين.

دعم الشفافية. يف السنوات األخرية، حصلت صناعة التكنولوجيا عىل الحق يف نرش مجموع البيانات حول 

عدد وأنواع الطلبات التي تتلقاها عن األدلة الرقمية. باإلضافة إىل القوانني التي تسمح لهذا املستوى من 

الشفافية، يتعني عىل الحكومات السامح للرشكات بنرش معلومات تفصيلية )مبا يف ذلك عدد من الطلبات 

الواردة وعدد العمالء املتأثرين( من أجل ضامن أن الجمهور يعي كيف متارس الحكومات سلطتها يف 

التحري عن املعلومات املخزنة يف الحوسبة السحابية. تقوم رشكات التكنولوجيا بنرش معلومات حول 

طلبات إنفاذ القانون لسنوات، ويف عام 2014، ساعدت مستويات جديدة من الشفافية من جانب 

الواليات املتحدة عىل بيان أن معلومات مامثلة عن طلبات األمن القومي ميكن أن تتاح للجمهور14.

إشعار املستخدم. باستثناء حاالت محدودة، فإن األفراد واملنظامت لديها الحق يف معرفة متى تصل 

الحكومات اىل معلوماتهم الرقمية. وينبغي أن تكون الرسية هي االستثناء وليس القاعدة. عندما تكون 

هناك حاجة اىل الرسية، فإنه يجب عىل املحققني التقدم بقضيتهم إىل هيئة مستقلة، مثل قايض وينبغي 

أن يطلب من الحكومات تقديم الحقائق املحددة واملتعلقة بكل قضية لتربير أي قيود عىل قدرة موفر 

الحوسبة السحابية بإخطار عمالئه بطلب الحكومة الوصول اىل معلوماتهم الرقمية. 

وبنفس القدر من األهمية، أي التزامات بعدم الكشف مفروضة عىل موفر الحوسبة السحابية ينبغي أن 

تكون محدودة املدة والنطاق لغايات التحقيق املعني. عند الرضورة، ينبغي السامح ملوفري الحوسبة 

السحابية باالعرتاض عىل هذه األوامر للتأكد من أن الحكومات تعمل يف إطار القانون، وعىل الرغم من أن 

قانون الواليات املتحدة الذي يحكم إصدار أوامر حظر النرش يف قضايا جنائية ال يزال غري كاٍف وبحاجة إىل 

تحسني كبري، فإنه أفضل من قوانني مامثلة يف بلدان أخرى كثرية.
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تحديث القواعد التي تحكم األهداف املناسبة لطلب بيانات الحوسبة السحابية. مع وجود املزيد واملزيد 

من املنظامت العامة والخاصة التي قامت بنقل املعلومات الرقمية إىل الحوسبة السحابية والعديد من 

الرشكات الجديدة التي تقوم باستخدام البنية التحتية القامئة عىل الحوسبة السحابية لتقديم التطبيقات 

والخدمات للعمالء، فإن للحكومات يف كثري من األحيان مصادر متعددة للمعلومات الرقمية التي يسعون 

اليها. 

ينبغي الحصول -كلام أمكن ذلك-عىل األدلة الرقمية من الرشكة التي تقدم وبشكل مبارش الخدمة 

للعمالء، وهي يف كثري من الحاالت لن تكون موفر حوسبة سحابية. 

يف رأينا، ميكن القيام بهذا االمر يف كثري من الحاالت دون تعريض التحقيق للخطر. يف الحاالت التي يكون 
فيها من شأن هذا النهج أن يعرض تحقيقا ما للخطر، فينبغي عندها الطلب من الحكومات ان توجه 

اإلجراءات القانونية اىل العميل مبارشة.

احرتام الحدود الدولية والسيادة. عدم وجود قوانني حديثة وأطر دولية من أجل الوصول إىل األدلة 

الرقمية والزيادة يف اإلجراءات أحادية الجانب من قبل وكاالت إنفاذ القانون للحصول عىل املعلومات 

املخزنة خارج حدودها يهدد بتآكل ثقة املستهلك وخلق حاالت قانونية صعبة بالنسبة للرشكات التي توفر 

خدمات الحوسبة السحابية. حيث يجب تحديث عملية املساعدة القانونية املتبادلة القامئة وتبسيطها 

للتأكد من أنها ميكن أن تستمر يف خدمة غرضها يف العامل املعارص. للقيام بذلك، يجب عىل الحكومات 

وضع نظام ميكن وكاالت إنفاذ القانون من مكافحة العديد من التهديدات التي نواجهها اليوم، من 

اإلرهاب إىل األمن السيرباين، مع تعزيز الحامية الشاملة لحقوق اإلنسان والخصوصية، وتعزيز التدفق الحر 

للمعلومات. ويجري بالفعل عمل مهم يف هذا املجال من قبل األكادمييني وعدد قليل من الحكومات التي 

تسعى إىل تطوير منوذج ميكن تكراره عىل نطاق واسع.

تعزيز الثقة من خالل األمن. يف السنوات األخرية جادلت وكاالت انفاذ القانون بأن التشفري يعيق 

تحقيقيات مرشوعة عن طريق وضع املعلومات املشفرة بعيداً عن متناولهم. بعض الحلول املقرتحة -سواء 

من حيث تخفيف او اضعاف عمليات التشفري او من حيث السامح للحكومات بالحصول عىل مفاتيح 

التشفري- تثري مخاوف مهمة. فالتشفري يلعب دوراً هاماً يف حامية البيانات الخاصة من القرصنة اإللكرتونية 

وغريها من الجهات الخبيثة. اية إصالحات تنظيمية او قانونية يف هذا املجال يجب بكل األحوال ان ال 

تقلل او متس بأمن املعلومات، الذي يعد عنرصاً اساسياً يف ثقة املستخدمني بالتكنولوجيا.
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وصول الحكومة إىل 
البيانات أدلة وقراءات أخرى: 

Reform of Government Surveillance Blog: RGS Statement on US-
UK Data Protection Discussions

Microsoft Blog: Keeping secrecy the exception, not the rule: An 
issue for both consumers and businesses

Lawfare: “Cross-Border Data Requests: A Proposed Framework”

Just Security: “Privacy Rights Advocates Embrace DOJs Cross Border 
Data Proposal”

The Guardian: “Tech giants reach White House deal on NSA 
surveillance of customer data”  

For links to these and other resources, please visit: 
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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الفرصة

يف عاملنا الذي يزداد ترابطا، تعد القدرة عىل نقل املعلومات الرقمية عرب الحدود أمراً رضورياً للنمو 
االقتصادي وخلق الفرص. ويقدر معهد ماكينزي العاملي أن التدفق الدويل للبيانات ساهم بـ2.8 ترليون 

دوالر أمرييك يف االقتصاد العاملي يف عام 2014 15 وهذا الرقم قد يصل إىل 11 تريليون دوالر أمرييك 

بحلول عام 162025 .

وفقا ملا كتبه مايكل بورتر وجيمس هيبلامن يف هارفارد بزنس ريفيو، فان التكنولوجيا التي تعمل بالبيانات 

لديها القدرة لزيادة دفع وترية االبتكار ولتحقيق مكاسب يف اإلنتاجية، والنمو االقتصادي17. وصناع القرار 

بدأوا يدركون أن الحوسبة السحابية تخلق فرص للرشكات الكبرية والصغرية لدفع االبتكار وتغيري كل جانب 

من جوانب عمليات تسيري اعاملها. الوصول إىل هذه التكنولوجيات وحرية استخدامها إلرسال البيانات عرب 

الحدود أمر مهم خاصة بالنسبة للرشكات الصغرية ومتوسطة الحجم، ألن ذلك ميكنها من منافسة الرشكات 

الكربى والوصول إىل عمالء يف جميع أنحاء العامل بطرق مل تكن ممكنة من قبل.

التحدي

تعرتف معظم الحكومات أن االبتكارات املدعومة بالحوسبة السحابية تقدم احتامالت لفوائد كبرية، وتفهم 

الحكومات أن هذه االبتكارات غالبا ما تتطلب انتقال وحركة البيانات عرب الحدود الدولية. ويف الوقت 

نفسه، هناك تزايد يف املخاوف واملفاهيم الخاطئة حول إمكانية إساءة استخدام التكنولوجيا الرقمية 

الستغالل األطفال، واالحتيال وارتكاب غريها من الجرائم، وتنفيذ أعامل إرهابية.

تحقيق التوازن الذي يسهل التدفق السلس للبيانات مع توفري امكانيات مناسبة للحفاظ عىل الخصوصية، 

وحامية السالمة الفردية والعامة، وتعزيز األمن الوطني، يشكل تحديا صعبا. ويزيد صعوبة االمر حقيقة 

أن العديد من القوانني واالتفاقيات السارية التي تنظم تدفق البيانات عرب الحدود الدولية تم وضعها قبل 

سنوات -وحتى عقود-وذلك قبل االعتامد واسع النطاق للربيد اإللكرتوين، والشبكات االجتامعية، والرسائل 

النصية، وغريها من القدرات التي أصبحنا نعتربها اليوم من املسلامت.

ونتيجة لذلك، فإن الرشكات الكبرية والصغرية تواجه قيوداً قانونية تحد أحيانا من قدرتها عىل تخزين ونقل 

ومعالجة البيانات عرب الحدود. وتشمل هذه القيود االوامر القانونية لتخزين البيانات محليا، ومتطلبات 

التزويد املحلية، وآثار النزاعات بني القوانني يف واليات قضائية مختلفة. وتشمل اآلثار ارتفاع التكاليف 

وانخفاض الفرص االقتصادية املتاحة، واألسواق املغلقة، وفرض قيود عىل وصول املستهلكني ملنتجات 

وخدمات جديدة.
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ميكن للحكومات أن تساعد الرشكات واملستهلكني عىل االستفادة من الحوسبة السحابية دون التضحية 

بقدرتها عىل حامية الخصوصية والسالمة العامة. ويف حني أن املسؤولية لخلق الثقة تقع يف املقام األول 

عىل رشكات التكنولوجيا، فالحكومات لديها دور هام واسايس تلعبه لتشجيع زيادة استخدام الخدمات 

السحابية ملساعدة االعامل عىل النمو وتقديم خدمات مبتكرة للمستهلكني. يف حني تؤكد الحكومات عىل 

السيادة الوطنية عىل املحتوى والسلوك عرب اإلنرتنت، يجب عليها أيضا احرتام مرشوعية مصالح وسيادة 

واليات قضائية أخرى، وإدراك األهمية الحاسمة يف الوصول إىل شبكة عاملية من الخدمات السحابية 

لألعامل الكبرية منها والصغرية.

الخطوات التي ميكن أن تتخذها الحكومات لحامية الوصول إىل الخدمات القامئة عىل الحوسبة السحابية 

والتي التي تعتمد عىل نقل البيانات عرب الحدود والحفاظ عىل السلطة التنظيمية الخاصة بها تشمل:

تعزيز قواعد التجارة التي تحمي تدفق البيانات عرب الحدود. اتفاق الرشاكة عرب املحيط الهادئ املقرتح 

يقدم منوذجا جيدا ملثل هذه القواعد، عرب الطلب من األطراف السامح بنقل املعلومات عرب الحدود، 

وتقييد التوطني القرسي ملرافق الحوسبة يف حني يسمح أيضا بوجود استثناءات بالقدر الالزم لحامية 

خصوصية البيانات الشخصية، وتحقيق أهداف السياسة الرشعية االخرى. اتفاقية الرشاكة التجارية 

واالستثامرية العابرة لألطليس بني االتحاد األورويب والواليات املتحدة -والتي ال تزال قيد املناقشة-واتفاقية 

الخدمات يف التجارة متعددة األطراف املقرتحة الستكامل االتفاقية العامة لتجارة الخدمات ملنظمة التجارة 

العاملية، كلتيهام ستوفران فرصا هامة لتوسيع نطاق الحامية لتدفق البيانات عرب الحدود.

تقليل السياسات التي تحد من تدفق البيانات يف الترشيعات املحلية. عملياً جميع الرشكات تستخدم 

اليوم خدمات تنطوي عىل نقل البيانات، وكثري من عمليات النقل هذه تعرب الحدود. عند صياغة القواعد 

املحلية، يتعني عىل الحكومات تقليل اآلثار السلبية عىل املنتجات أو الخدمات التي تنطوي عىل عمليات 

نقل البيانات عرب الحدود. عىل وجه الخصوص، ينبغي عليها )أي الحكومات( تجنب القواعد التي تحظر 

تخزين أو معالجة البيانات يف واليات قضائية أخرى أو التي تتطلب استخدام مقدمي خدمات سحابية أو 

مراكز بيانات محلية. يف بعض الحاالت، مثل هذه األحكام تتعارض مع االلتزامات الدولية القامئة.

تشجيع التجارة اإللكرتونية. التجارة اإللكرتونية، والذي تنطوي دامئا عىل تدفق البيانات عرب الحدود، لديها 

القدرة عىل توسيع الفرص وتعزيز املساواة يف الحصول عىل فوائد الحوسبة السحابية، ألنها تجلب السوق 

العاملية إىل كل مستهلك لديه اتصال باإلنرتنت، يف الوقت الذي متكن فيه حتى أصغر األعامل املحلية من 

الوصول إىل املستهلكني واملوردين يف أي مكان يف العامل. لضامن أن تحقق التجارة اإللكرتونية امكانياتها 

الكاملة، ينبغي عىل الحكومات أن متتنع عن فرض رسوم جمركية أو رضائب أخرى عىل االرسال اإللكرتوين 
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عرب الحدود )مبا يتفق مع موراتوريوم منظمة التجارة العاملية بشأن رسوم التجارة اإللكرتونية 1998( 

وان تلتزم بتعزيز املعاملة غري التمييزية للمنتجات والخدمات الرقمية.

تجنب وضع قواعد متعارضة مع القواعد الدولية قدر املستطاع. يف عامل يكون فيه تدفق البيانات عاملي، 

فإن خطر تعارض القواعد الوطنية كبري. وألن تكاليف االمتثال لقواعد متعارضة تكون باهظة، ورمبا تتجاوز 

ما تستطيع الكثري من الرشكات الصغرية تحمله، فينبغي عىل الحكومات ضامن أن الترشيع يقدم أقىص 
قدر من املرونة وبأقل مخاطر التعارض.

تدفق البيانات عرب 
الحدود

أدلة وقراءات أخرى:

World Bank: “World Development Report 2016: Digital Dividends” 

Information Technology & Innovation Foundation: “Cross-Border 
Data Flows Enable Growth in All Industries”

European Centre for International Political Economy (ECIPE): 
“The Costs of Data Localization: A Friendly Fire on Economic 

Recovery”

McKinsey Global Institute: “Digital Globalization: The New Era of 
Global Flows” 

Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD): “Economic and Social Benefits of Internet Openness: 2016 
Ministerial Meeting on the Internet Economy—Background Report” 

BSA | The Software Alliance: “What’s the Big Deal with Data?” 

For links to these and other resources, please visit: 
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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التوصيات

خدمات سحابية آمنة وموثوقة
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الفرصة

حيث ان الحوسبة السحابية تؤدي إىل قدرات جديدة وقوية، فإنها توفر القدرة عىل زيادة اإلنتاجية 

وخفض التكاليف، والدفع اىل مستويات جديدة من االبتكار، واألمان، واملرونة. ولكنها أيضا تخلق مخاطر 

جديدة سواء من حيث توفري مجاالت جديدة للهجوم من جهات خبيثة، وكذلك عن طريق إدخال 

تعقيدات وصعوبات جديدة من شأنها أن تتطلب إعادة تقييم للمامرسات والسياسات الحالية.

التحدي

للتصدي ملخاطر وتهديدات عرص الحوسبة السحابية، تحتاج الحكومات إىل تكييف الربامج والسياسات 

األمنية القامئة وتعزيز النهج الحايل لضامن أمن ومرونة أنظمتها. ولتحقيق ذلك، هناك حاجة ألطر جديدة 

تتضمن اتخاذ قرار فعال عىل أساس املخاطرة، كام ان االستفادة من الرشاكات بني القطاعني العام والخاص 

سيكون مطلوباً. ونظراً للطبيعة العاملية للتهديدات األمنية، فالرشاكات عرب الحدود وتنسيق النهج القانوين 

املتبع سيكون ايضاً امراً مهامً.

التوصيات 

تعرتف الحكومات أن الخدمات السحابية تقدم قيمة هائلة، وميكن أن تساعد القطاعني العام والخاص عىل 

تقديم خدمات جديدة وأفضل للمواطنني والعمالء. ونتيجة لذلك، بدأت الحكومات تبتعد عن التساؤل 

حول ما إذا كان عليها تنفيذ البنية التحتية لنهج الحوسبة السحابية، والرتكيز عىل وضع أطر تنظيمية 

لضامن استخدام خدمات آمنة وموثوق بها، خاصة ألعباء العمل التي تنطوي عىل بيانات حساسة.

لتحقيق ذلك، فإننا نويص مبا ييل:

تأسيس عمليات إدارة املخاطر. ينبغي لسياسات الحوسبة السحابية ان تعطي أولوية لتقييم، وإدارة، 

وتخفيف مخاطر تقديم الخدمات السحابية للحكومة. يجب عىل الحكومات تطبيق عمليات إدارة املخاطر 

عرب بيئات تقنية املعلومات الخاصة بها لتتمكن من تحسني بيانات املخاطر العائدة لها، سواء يف أماكن 

العمل أو يف الحوسبة السحابية. وينبغي أيضا أن تسعى إىل التمييز بني املخاطر الشائعة بني الحكومات أو 

اإلدارات )مثل ضوابط الوصول املنطقي( وتلك املتعلقة باملخاطر الفريدة )مثل تلك املرتبطة بالوصول إىل 

معلومات الصحة الشخصية(. متييز املخاطر الشائعة والفريدة من نوعها سيساعد يف تحديد كيفية إدارة 

بعض املخاطر ومتى تستخدم املعايري الدولية.

خدمات سحابية آمنة 
وموثوقة
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انشاء برنامج ضامن لحوسبة سحابية يهدف إىل تحقيق أهداف متوازنة. إنشاء برنامج لضامن حوسبة 

سحابية سيمكن الحكومات من تبني حلول سحابية آمنة لتقديم وتوسيع الخدمات. ينبغي انشاء مثل 

هذه الربامج لتحقيق التوازن بني األهداف األمنية وأهداف األداء واالبتكار. وينبغي أن يأخذ اإلطار يف 

عني االعتبار األدوار التي يلعبها أصحاب املصلحة ذوي العالقة، مبا يف ذلك الحكومات )عىل حد سواء 

كمنظم وعميل(، ومقدمي الخدمات، وأطراف ثالثة. وينبغي أيضا وضع طرق إلجراء عملية التحليل 

األويل للمامرسات األمنية يف مواجهة االسس الالزمة، وإجراء عمليات تقييم مستمرة ملجموعة أصغر من 

املامرسات والضوابط.

وضع تدابري أمان أساسيه (اوليه) تتامىش مع أو تستند إىل أفضل املامرسات التي أثبتت جدواها. النهج 

الذي ستتبعه الحكومات يف تطوير وتنفيذ اسس االمان سيكون له آثار عميقة عىل مستوى األمن والتنمية 

االقتصادية. املقاربات املجزأة واملتناقضة ستعمل عىل إعادة توجيه املوارد املحدودة من األمن إىل االمتثال. 

بدال من ذلك، ينبغي عىل الحكومات أن تستخدم وتكيف املامرسات الفضىل الحالية مثل إطار األمن 

السيرباين للمعهد الوطني للمعايري والتقنية )NIST( لتعزيز األمن ودفع الفرص االقتصادية.

نطاق املتطلبات املستندة إىل منوذج تقديم الخدمات السحابية. مناذج تقديم الخدمات السحابية تتفاوت 

تفاوتا كبريا يف بنائها، وظيفتها، واستعاملها. ولذلك، من املهم أن يدار األمن مبا يتناسب مع املخاطر التي 

تنشأ يف بيئات مختلفة. عىل سبيل املثال، فإن أمن التطبيقات الربمجية يعتمد بشكل كبري عىل الرقابة 

األمنية يف البنية التحتية األساسية التي أنشئت بها، ويجب أن تستهدف املتطلبات األمنية نظام البنية 

التحتية مبارشة بدال من الرتكيز فقط عىل التطبيق.

الحفاظ عىل ودعم تبادل املعلومات الطوعي. تركز العديد من الحكومات عىل زيادة الوضوح يف 

التهديدات السيربانية التي تواجه بيئات التكنولوجيا العائدة لها وخدمات البنية التحتية الحيوية العاملة يف 

بلدها. وقد وضعت بعضها أطر تبليغ الزامية تتطلب من القطاع إبالغ الجهات التنظيمية يف حالة وقوع 

حوادث خطرية. وينبغي عىل الحكومات الحفاظ عىل، ودعم املجتمعات )الشبكات( الحالية التي تتبادل 

املعلومات وتعمل عىل أساس الثقة املتبادلة. ألن تبادل املعلومات يكون أكرث ما يكون فعالية عندما يكون 

يف اتجاهني، كام يتعني عىل الحكومات أيضا تبادل املعلومات الناجمة من خالل التحليل االسرتاتيجي من 
واقعة اإلفصاح عن املعلومات ملساعدة رشكات القطاع الخاص عىل معالجة التهديدات الجديدة.

تطبيق نظام لتصنيف البيانات لحوسبة سحابية. تصنيف البيانات هي عملية تقسيم البيانات إىل فئات 

مختلفة تعتمد عىل مستويات الحساسية وحجم املخاطر، ومن ثم توضيح الضوابط األمنية الالزمة لكل 

مستوى إلدارة املخاطر بشكل مناسب. وجود نظام تصنيف بيانات محدد للحوسبة السحابية سيساعد 

املؤسسات والهيئات الحكومية يف تحديد موادها األكرث حساسية واألقل حساسية، وتقييم التكاليف 

والفوائد املرتتبة عىل تخزين مستويات متفاوتة من املواد الحساسة يف ا الحوسبة سحابية. اىل حد ما، 

ميكن للحكومات ان تكيف مخططات تصنيف البيانات املوجودة حالياً لتالئم البيانات املخزنة يف الحوسبة 

سحابية.

خدمات سحابية آمنة 
وموثوقة
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االستفادة من املعايري العاملية. ألن الحكومات يف كل مكان لديها العديد من املخاطر املتشابهة، والحوسبة 

السحابية تستخدم التجميع والتدريج لخفض التكاليف وتحسني األداء من خالل االستفادة من املعايري 

العاملية كأساس لشهادات أمن الحوسبة سحابية، متكنت الحكومات من تحسني الكفاءة وتخفيض التكاليف 

وتحسني املنافسة يف السوق. يجب أن تكون االسس شاملة مبا فيه الكفاية لتقليل حاجة املنظامت 

)املؤسسات( إلضافة الضوابط الخاصة بها، ولكن ليست واسعة جدا بحيث تشمل ضوابط ملرة واحدة ال 
يتم استخدامها عىل نطاق واسع.

تطوير منوذج امتثال أمني مشرتك لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ألن كل قطاع من قطاعات االقتصاد 

يعتمد عىل التكنولوجيا الرقمية، فإن هناك درجة عالية من القواسم املشرتكة للمخاطر والضوابط يف 

مختلف القطاعات، ولكن هناك أيضا بعض املخاطر التي ينفرد بها كل قطاع. وملواجهة املخاطر املشرتكة، 

ينبغي عىل الحكومات وضع منوذج امتثال أمنى يحدد فيه الحد األدىن من املعايري واألهداف األمنية 

للقطاعات املنظمة، ولكن يسمح أيضا لتلك القطاعات بإنشاء مجموعة فرعية أصغر من املتطلبات 

اإلضافية املناسبة لبيئات تشغيلها الفريدة من نوعها.

خدمات سحابية آمنة 
وموثوقة

أدلة وقراءات أخرى:

National Institute of Standards and Technology: “National 
Institute of Standards and Technology )NIST( Framework for 

Improving Critical Infrastructure Cybersecurity”

Microsoft White Paper: “Transforming Government: Cloud Policy 
Framework for Innovation, Security and Resilience”

Microsoft White Paper: “Transforming Government: A Cloud 
Assurance Program Guide”

For links to these and other resources, please visit:
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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التوصيات

املعايري الدولية لألمن 
السيرباين
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الفرصة

حيث أن القوة التحويلية للحوسبة السحابية أصبحت محط االنظار، فهناك مخاوف متزايدة بشأن بزوغ 

الفضاء اإللكرتوين كساحة للرصاعات اإللكرتونية وممرا للهجامت التي تشنها الحكومات ووكالئها. ونتيجة 

لذلك، هناك حاجة ملحة ومتنامية لوضع وتنفيذ قواعد األمن السيرباين التي تقدم توقعات وتطلعات 

دولية واضحة ملنع وإدارة الرصاعات يف الفضاء اإللكرتوين.

وضع قواعد دولية لألمن السيرباين هي خطوة أساسية لحامية األمن الدويل والوطني، والحفاظ عىل الثقة 

يف التكنولوجيا، وحامية استقرار االقتصاد العاملي املتصل.

التحدي

حتى وقت قريب، تركز معظم العمل يف تطوير قواعد األمن السيرباين عىل املناقشات النظرية حول حقوق 

ومسؤوليات الدول. اآلن انتقل الرتكيز نحو مقرتحات ملموسة أكرث ملعايري األمن السيرباين. وهذا واضح 

بشكل خاص من حيث أن واضعي السياسات واملؤيدون من القطاع العام والخاص واألوساط األكادميية، 

واملجتمع املدين يقرتحون مجموعة واسعة من األفكار األكرث تحديدا عن كيفية التصدي للتحديات التي 

يثريها استغالل التكنولوجيا يف املنازعات.

العديد من هذه املقرتحات تدرك أن الدول ال ينبغي أن تسمح بأن ينطلق النشاط اإللكرتونية الخبيث من 

داخل حدودها، ويجب عدم النظر إىل البنية التحتية الحيوية كأهداف مرشوعة يف أوقات السلم. حتى 

اآلن مل يكن هناك سوى تقدم محدود. وباإلضافة إىل ذلك، مل يتم ايالء اهتامم كاٍف للحاجة امللحة لعمل 

القطاعني العام والخاص سوياً لحامية نظم التكنولوجيا والبنية التحتية من الهجوم.

التوصيات 

تستمر عملية تطوير وتنفيذ املعايري الدولية لألمن السيرباين بالتطور مع تقدم التكنولوجيا، وتغري أصحاب 

املصلحة، واستكشاف اآلثار املرتتبة عىل السياسات املحتملة، وظهور منتديات جديدة للمناقشة. أساساً، 

سيتم تحديد نجاح معايري األمن السيرباين بكيفية تنفيذها ومتى وكيف سيتم محاسبة املخالفني. وهذا 

يعني أنه من األهمية مبكان بالنسبة للحكومات أن تكون سباقة ومتعاونة يف املساهمة بوضع معايري األمن 

السيرباين وتقييمها وتحديد كيفية جعلها فعالة وقابلة للتنفيذ. ميكن للحكومات أن تحقق هذه األهداف 

بفعالية أكرب إذا ما تم األخذ بعني االعتبار التوصيات التالية:

املعايري الدولية لألمن 
السيرباين
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زيادة الجهود للتوصل اىل اتفاق عىل معايري أمن سيرباين مقبولة عامليا. يف حني أن هناك عالمات توافق 

حول عدد قليل من قواعد األمن السيرباين، فإن الحاجة ما تزال ملحة للميض قدما. حيث يجب عىل الدول 

فهم النتائج املحتملة ألعاملها يف الفضاء اإللكرتوين، ومواصلة العمل للتوافق عىل معايري لتحسني الدفاعات 

والحد من الرصاع والعمليات العدوانية. إذا أردنا تجنب اآلثار الكارثية لحرب االنرتنت )حرب الكرتونية(، 

فإن العمل املستمر أمر رضوري.

توفري سبل مساهمة ومشاركة القطاع الخاص. مساهمة ومدخالت صناعة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت العاملية أمر بالغ األهمية لضامن أن لغة قواعد األمن السيرباين تعكس بدقة واقع الدفاع عن 

مستخدمي التكنولوجيا عىل نطاق عاملي. من املهم إنشاء سبل مناسبة واجراءات واضحة ملساهمة القطاع 

الخاص. باإلضافة إىل ذلك، فالصناعة )القطاع( يف أفضل حالة لالستفادة من املعلومات حول التكتيكات 

والتقنيات واإلجراءات، ومؤرشات وجود خلل )انتهاك( التي تعزز الدفاعات عن مستخدمي التكنولوجيا يف 

جميع أنحاء العامل.

استكشاف الفرص والتحديات املرتبطة باستخدام هيئة مستقلة للمساعدة يف اإلسناد والتحقق. التطوير 

الناجح لقواعد األمن السيرباين يتطلب أشكاال جديدة من التعاون وآليات جديدة للتعامل مع مزاعم ذات 

حساسية مثل اإلسناد. تحتاج الحكومات والقطاع الخاص اىل منرب ميكنها من خالله أن توفر أدلة لدعم 

اإلسناد الفني والحصول عىل املصادقة من خالل مراجعة صارمة من قبل االقران. أحد النامذج التي نجحت 

يكمن يف حقل الرصاعات النووية والكيميائية. وهذا يوفر منوذجا للتحقق املستقبيل من املعايري السيربانية 

)االلكرتونية(.

املعايري الدولية لألمن 
السيرباين
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أدلة وقراءات أخرى:

United Nations Group of Governmental Experts Report: 
“Developments in the Field of Information and Telecommunications 

in the Context of International Security”

Microsoft Proposed Norms: “International Cybersecurity Norms: 
Reducing Conflict in an Internet Dependent World” 

Microsoft White Paper: “From Articulation to Implementation: 
Enabling Progress on Cybersecurity Norms”

Microsoft White Paper: “Governments and APT: The Need for 
Norms”

For links to these and other resources, please visit:
http://www.microsoft.com/cloudforgood

املعايري الدولية لألمن 
السيرباين
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التوصيات

الوقاية من الجرمية 
اإللكرتونية الحديثة
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الفرصة

املزيج ما بني توسع نطاق الوصول إىل اإلنرتنت، والزيادة الهائلة يف األجهزة املتصلة، والتوسع الرسيع يف 

الخدمات املبتكرة املعتمدة عىل الحوسبة السحابية عمل عىل خلق فرص اقتصادية واجتامعية هائلة 

بالنسبة للمستهلكني، والحكومات، واالعامل.

التحدي

اليوم، الحكومات تكافح ملواجهة التهديد املتزايد، وتطور، وانتشار الجرمية اإللكرتونية، مبا يف ذلك: رسقة 

الهوية. االحتيال والغش عىل االنرتنت؛ مخططات توزيع الربمجيات الخبيثة؛ هجامت ضد سالمة البيانات 

والنظم؛ وتوزيع محتوى غري قانوين عىل االنرتنت.

عىل نحو متزايد، ترتكب هذه الجرائم من قبل جامعات منظمة تعمل يف بلد ما وتستهدف ضحايا يف بلد 

آخر. الطبيعة العابرة للحدود للجرمية اإللكرتونية تعقد تطبيق القانون، وعدم كفاية األطر القانونية يف 

بعض البلدان قد خلق مالذا آمنا ملجرمي اإلنرتنت.

األثر املايل لجميع هذه الجرائم اإللكرتونية كبري ومتزايد. ففي عام 2015، قدرت رشكة التأمني الربيطانية 

لويدز أن الهجامت اإللكرتونية تكلف األعامل 400 مليار دوالر أمرييك سنويا18، وهذا املبلغ من املتوقع 

أن يزداد يف السنوات املقبلة.

وباإلضافة إىل هذه التكاليف االقتصادية، هناك تأثريات ملموسة بشكل اقل، مبا يف ذلك فقدان الثقة يف 

التجارة عرب اإلنرتنت، وتآكل الخصوصية الفردية، وتضاؤل الثقة يف الخدمات عرب اإلنرتنت.

كل هذه اآلثار تهدد بإبطاء تبني االبتكار املعتمد عىل الحوسبة السحابية، كام تهدد بخفض فوائد 

التكنولوجيات الجديدة الواعدة.

التوصيات 

تنسيق وتوفيق القوانني املتعلقة بالجرائم االلكرتونية يف جميع أنحاء العامل جنبا إىل جنب مع مبادرات 

لتسهيل عملية تنسيق أرسع وأكرث فعالية بني وكاالت إنفاذ وتطبيق القانون هو أمر رضوري. ميكن متابعة 

هذه الجهود يف بيئة يحرتم فيها كل بلد سيادة الدول األخرى، وتحرتم فيها الحقوق والحريات األساسية 

للمواطنني بشكل كامل. ولتعزيز تطبيق ما ورد بطريقة متوازنة، يتعني عىل الحكومات أن تأخذ بعني 

االعتبار الخطوات التالية:

الوقاية من الجرمية 
اإللكرتونية الحديثة



48

تطبيق وانفاذ قوي للقانون باإلضافة اىل قواعد متوازنة. ملحاربة جرائم اإلنرتنت بشكل فعال، يجب أن 

يكون لدى جهات إنفاذ القانون والصناعة )القطاع( األدوات القانونية الالزمة ملالحقة مرتكبي الجرائم 

االلكرتونية أينام كانوا. يجب أن تعمل الحكومات عىل تحديث قوانينها الجنائية بحيث تكون قادرة عىل 

معالجة التهديدات -سواء القامئة والناشئة )املستجدة(-التي يشكلها مجرمو اإلنرتنت. ويف الوقت نفسه، 

ينبغي أال تؤثر هذه القوانني سلبا عىل االبتكار أو عىل تبني تكنولوجيات جديدة. وينبغي أيضا أن تدعم 

هذه القوانني الجهود الرامية إىل التنظيم الذايت للصناعة )القطاع(.

تبني القوانني التي تنسجم مع االتفاقيات الدولية املقبولة عىل نطاق واسع. توفر اتفاقية بودابست 

ملجلس أوروبا منوذجا جيدا للترشيع املتعلق بالجرائم االلكرتونية، والتي ميكن أن تساعد عىل مواءمة 

القوانني وقيادة تعاون أفضل عرب الحدود. مثل هذا التنسيق والتعاون الدويل سيساعد يف القضاء عىل 

املالذات اآلمنة للجهات املؤذية، كام سيعمل مثل هذا التنسيق والتعاون الدويل عىل التقليل من املخاطر 

التي تنشأ عند خضوع الوسطاء واألطراف الربيئة األخرى اللتزامات أو مسؤوليات متضاربة.

تسهيل تبادل املعلومات. يف بعض الحاالت، الرشكات التي لديها معلومات حول جرائم االنرتنت تواجه 

مسؤولية محتملة يف ظل قوانني الخصوصية وحامية البيانات، أو القوانني األخرى، إذا تطوعت بتقديم تلك 

املعلومات لجهات إنفاذ القانون.

لتسهيل وتشجيع التعاون يف الوقت املناسب، ينبغي عىل الحكومات توضيح قواعد تبادل البيانات ما 

بني الرشكات وجهات إنفاذ القانون. عدم وضوح قواعد مشاركة املعلومات ومخاطر املسؤولية قد متنع 

الرشكات من العمل مع وكاالت إنفاذ القانون، حتى عندما يكون هذا التعاون مهامً ملنع أو للتعامل مع 

الجرائم اإللكرتونية. إضافة اىل ان -كام هو موضح يف التوصيات من أجل وصول الحكومة للبيانات-تعزيز 

إجراءات وآليات التعاون الدويل عرب الحدود من خالل تحديث عمليات املساعدة القانونية املتبادلة 

سيساعد عىل تبسيط جهود تطبيق القانون، كام سيعمل عىل توضيح القضايا الهامة املتعلقة باالختصاص 

القضايئ واالطالع عىل او الوصول اىل األدلة.

تطوير وسائل جديدة ملنع الجرمية اإللكرتونية. الجهود املبذولة حاليا إلنفاذ قوانني ضد الجرمية 

اإللكرتونية غري كافية ابدا نظرا لضخامة املشكلة. هناك حاجة ملناهج جديدة ملالحقة املجرمني. أحد 

األمثلة قد يكون برنامج تجريبي أطلق من قبل رشطة مدينة لندن بالرشاكة مع رشكات محاماة خاصة، 

وذلك عرب االستفادة من املحاكم املدنية ملصادرة أصول مرتكبي الجرائم االلكرتونية. إيجاد طرق أخرى 

لتوسيع نطاق جهود إنفاذ وتطبيق القانون ستكون حاسمة.

الوقاية من الجرمية 
اإللكرتونية الحديثة
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العمل مع الصناعة عىل أفضل املامرسات والقضايا الناشئة. ميكن للحكومات االستفادة من خربات 

وموارد القطاع الخاص يف مكافحة الجرمية اإللكرتونية. وتتضمن الفرص العمل مع الصناعة )القطاع( 

لتثقيف املوظفني املكلفني بإنفاذ وتطبيق القانون حول التهديدات الجديدة والناشئة التي يعيشها موردو 

التكنولوجيا عىل ارض الواقع، والتي يراها عمالؤهم كأولويات. غالبا ما تفتقر الحكومات للموارد الكافية 

للتعامل بفعالية مع الجرائم االلكرتونية. وبالتايل فإن العمل مع القطاع الخاص ميكن ان يساعد الحكومات 

عىل تحقيق املزيد من النجاح، االمر الذي سيساعد عىل دفع الثقة يف مجال الحوسبة عىل االنرتنت.

الوقاية من الجرمية 
اإللكرتونية الحديثة

أدلة وقراءات أخرى:

Convention on Cybercrime )Budapest Convention( 

The Guardian: “Police to Hire Law Firms to Tackle Cyber Criminals

in Radical Pilot Project”

For links to this and other resources, please visit: 
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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قسم السياسة

حوسبة سحابية مسؤولة
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التوصيات

موازنة حقوق اإلنسان والسالمة 
العامة
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الفرصة

حرية التعبري رضورية للكرامة الشخصية وتنمية القدرات البرشية، وهي حق من حقوق اإلنسان املعرتف 

بها دوليا والتي يجب أن تكون محمية بحكم القانون. اليوم، شبكات التواصل االجتامعي، وتطبيقات 

الجوال، والخدمات السحابية األخرى متنح الفرصة لوسائل جديدة للوصول اىل، وخلق، ونرش األخبار 

واملعلومات. وهذه بدورها توفر فرصاً جديدة لتعزيز حرية التعبري. تستفيد املجتمعات من ذلك بطرق ال 

تعد وال تحىص، مبا يف ذلك وجود مواطنني أكرث اطالعاً والتزاماً، وفرص اقتصادية اوسع، ومجتمعات محلية 

أكرث اتصاالً.

التحدي

أي تكنولوجيا، مبا يف ذلك الحوسبة سحابية، ميكن أن يساء استخدامها لنرش محتوى غري الئق، سواء عىل 

شكل صور، فيديوهات، ملفات صوتية، أو عىل شكل نص. وهذا يثري قضايا جديدة للحكومات واملواطنني 

حيث أنها تسعى إىل حامية حرية التعبري والحق يف تلقي ونقل املعلومات مع الحفاظ عىل السالمة العامة 

والخصوصية الشخصية، حيث تسعى الحكومات واملجتمعات املحلية لتحقيق التوازن الصحيح يف سياق 

سعيها ملكافحة اإلرهاب والتطرف، ومن املهم أن ندرك أن السالمة العامة وحرية التعبري هي قيم متكاملة 

غالبا ما يعزز بعضها البعض.

التوصيات 

يتعني عىل الحكومات يف سعيها لخدمة مواطنيها بأفضل شكل ممكن، أن تتبنى قوانني وأنظمة واضحة 

تفرس وتطبق تحت سيادة القانون. وهذا االمر سيمكن الحكومات من الحفاظ عىل حرية التعبري وحامية 

السالمة العامة وتعزيز الثقة، يف نفس الوقت الذي يتم فيه تهيئة الظروف التي من شأنها أن تجعل من 

املمكن تحقيق الفوائد التي ميكن للتكنولوجيا أن تجلبها للمجتمعات واالقتصادات.

فعىل وجه الخصوص، يتعني عىل الحكومات أن تأخذ بعني االعتبار املبادئ التالية:

احرتام سيادة القانون. لدى تنظيم املحتوى عىل شبكة اإلنرتنت، ينبغي أن تكون الحكومات ملتزمة التزاما 

كامال بسيادة القانون، وهذا يعني اعتامد قواعد واضحة مقننة يف القوانني واللوائح. وهذا يعني أيضا 

العمل علنا وبشفافية حتى يفهم الجمهور القواعد وكيفية تطبيقها. وأخريا، فإن ذلك يعني أن قرارات 

تطبيق القانون الفردية يجب أن تخضع ملوافقة ومراجعة قضائية أو مستقلة، يف حني يسمح للرشكات 

واألفراد املترضرون باستئناف القرارات الصادرة ضدهم.

موازنة حقوق اإلنسان 
والسالمة العامة
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حامية حرية التعبري والوصول إىل املعلومات. حامية السالمة العامة هو دور أسايس للحكومات ويعد من 

مسؤولياتها. وهذا يتطلب يف بعض األحيان الوصول إىل املعلومات الرقمية أو إزالة املحتوى عرب اإلنرتنت. 

ولكن حرية التعبري ال ينبغي أن تقيد من قبل الحكومات إال يف ظروف محددة بدقة وبناًء عىل القوانني 

املعرتف بها دوليا. عندما تكون القيود رضورية، ينبغي أن تكون متسقة مع املعايري الدولية لحقوق 

اإلنسان وسيادة القانون، ويجب أن تكون متناسبة مع الغرض ذي الصلة. وينبغي للحكومات أن تحرص 

عىل التأكد من أن القوانني التي تنظم املحتوى عرب اإلنرتنت ال متنع الناس من تبادل األفكار، مبا يف ذلك 

األفكار التي ال تحظى بشعبية.

احرتام الحق يف الخصوصية عىل االنرتنت. سعت الحكومات منذ فرتة طويلة لضامن ان منح السلطة 

لجهات األمن الوطني أو جهات إنفاذ القانون مبراقبة املواطنني يتم بشكل مسؤول ومتناسب مع الغاية 

املرجوة. هذا التوازن نفسه يجب أن يتم عكسه يف القوانني واللوائح واملامرسات املتعلقة باملراقبة عىل 

االنرتنت.

عىل الحكومات أن تكون شفافة حول الكيفية التي تقوم بها بسن وتطبيق القوانني التي تنظم الرقابة عىل 

األنشطة عرب اإلنرتنت. حيث ان عدم القيام بذلك ميكن أن يدفع مبجموعة واسعة من األنشطة ألشكال 

االتصال األخرى، األمر الذي من شأنه أن يحد من فوائد الحوسبة السحابية املتعلقة بالسالمة العامة، 

والتنمية البرشية، والتقدم االقتصادي.

اعتامد نهج مبديئ (ذو قواعد وضوابط) لتنظيم املحتوى عىل االنرتنت. يف الحاالت التي تطلب فيها 

الحكومات من رشكات التكنولوجيا إزالة محتوى عىل اإلنرتنت، فعىل الحكومات ان تفعل ذلك بشفافية 

وعمال بالترشيعات التي تحدد بوضوح ما الذي يشكل محتوى غري قانوين، وأنواع الخدمات التي يجب 

ان تزيله. ينبغي أن تشرتط الترشيعات -من بني أمور أخرى-: إزالة املحتوى عمال بنهج ”اشعار وازالة“ 

بدال من أن تشرتط مراقبة استباقية للمحتوى من قبل رشكات التكنولوجيا؛ إشعارات إزالة املحتوى تكون 

محددة، وموضوعة بدقة، ومفصلة بشكل كاف لتمكني الرشكات من تحديد املحتوى الذي يجب ازالته عىل 

وجه الدقة. تكون طلبات إزالة املحتوى خاضعة للمراجعة القضائية والطعن بها. وينبغي أيضا أن تسمح 

لرشكات اإلنرتنت بإبالغ الجمهور عن مطالب اإلزالة التي تتلقاها رشكات االنرتنت.

احرتام السيادة الوطنية من خالل التعاون الدويل. ونظرا للطبيعة العاملية لإلنرتنت، مطالب إزالة املحتوى 

أو الكشف عن األدلة الرقمية غالبا ما ستؤثر عىل املواطنني األجانب وستعرب الحدود الدولية. إذا عملت 

الدول من جانب واحد ودون أي اعتبار ملصالح السيادة املرشوعة للدول، فإن ذلك سيضعف السالمة 

العامة ومامرسة الحقوق األساسية. وينبغي أن تركز الحكومات عىل تعزيز التعاون الدويل وااللتزام باملعايري 

الدولية، حيث ان القواعد الحالية للتعاون عرب الحدود قد عفا عليها الزمن أو أصبحت معرقلة للتعاون 

الدويل، فيتعني عىل الحكومات ان تقوم بتحديثها بحيث تكون مناسبة للتكنولوجيا الحالية ومناسبة 

ملواجهة التحديات الجديدة.

موازنة حقوق اإلنسان 
والسالمة العامة
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موازنة حقوق اإلنسان 
والسالمة العامة

عدم التدخل برشكات التكنولوجيا. عادة ما تتضمن الخدمات عرب اإلنرتنت، التي يقوم املستخدمون من 

خاللها بنرش محتوى، رشوط استخدام مصممة لتلبية املصالح التجارية املرشوعة ملزود الخدمة، مبا يف ذلك 

حامية العالمة التجارية وتقديم الخربات التي تتناسب مع طبيعة الخدمة واملجتمعات التي تخدمها. لدى 

العديد من الرشكات أيضا آليات متكن املستخدمني أو غريهم من اإلبالغ عن املحتوى الذي قد ينتهك 

رشوط االستخدام كام ولديها إجراءات ملراجعة وإزالة املحتوى إذا لزم األمر. ينبغي عىل الحكومات ان ال 

تضغط عىل الرشكات لتغيري رشوط االستخدام، أو التدخل يف الطريقة التي يتم بها إنفاذ هذه الرشوط.

أدلة وقراءات أخرى:

Microsoft on the Issues Blog: Microsoft’s approach to terrorist 
content online 

For links to this and other resources, please visit: 
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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التوصيات

االحتيال التكنولوجي واالستغالل 
عرب اإلنرتنت
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الفرصة

الحوسبة السحابية تحدث ثورة يف الكيفية التي يعمل ويتعلم ويتفاعل ويلعب بها الناس. فالتعليم هو 

مجرد أحد األمثلة حيث يوجد جيل جديد من الخدمات السحابية يعمل عىل ربط الطالب بعامل كامل من 

املعلومات واملصادر، يف الوقت ذاته التي تعمل فيه عىل تزويد املعلمني بطرق جديدة للتدريس.

شبكات التواصل االجتامعية هي مثال آخر، حيث يستخدم الناس من جميع األعامر مجموعة واسعة 

من الخدمات عرب اإلنرتنت لتشكيل املجتمعات )الشبكات( والتواصل مع األصدقاء والزمالء. وباإلضافة 

إىل ذلك، فإن الخدمات السحابية أصبحت وسيلة هامة تتمكن من خاللها الشعوب والحكومات بالعمل 

عىل االرتقاء بالقيم األساسية مبا يف ذلك حرية التعبري، املشاركة املدنية، الخصوصية، وحرية الوصول إىل 

املعلومات.

التحدي

يف الوقت نفسه، ادت الخدمات عرب اإلنرتنت إىل ظهور مخاطر جديدة وإمكانيات جديدة للرضر، وخاصة 
بالنسبة للفئات الضعيفة مثل األطفال وكبار السن، حيث يستخدم املجرمون الخدمات السحابية إلنشاء 

وتوزيع صور االعتداء الجنيس عىل األطفال واغواء القرص ألغراض االستغالل الجنيس.

يخدع املحتالون الناس بدفعهم اىل االعتقاد بأن لديهم برمجيات الخبيثة أو فريوسات غري موجودة عىل 

أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وإىل دفع مثن خدمات دعم تكنولوجي ال لزوم لها. ولألسف، فإن األساليب 

التي يستخدمها املجرمون أصبحت أكرث تعقيدا وكشفها أصبح أكرث صعوبة.

التوصيات 

تتطلب التحديات الفريدة من نوعها لحامية األطفال وكبار السن وغريهم من الفئات الضعيفة من السكان 

استجابة منسقة وشاملة. يف كثري من الحاالت، تحتاج القوانني الحالية إىل تحديث وذلك للتعامل مع 

التقنيات والتهديدات الحالية، وليك تكون متوازنة يف مواجهة الحاجة إىل حامية حرية التعبري والخصوصية 

الفردية، واالبتكار الحيوي. يجب عىل هذه األطر القانونية املحّدثة تشجيع أفضل املامرسات يف الصناعة 

وتطوير أدوات تكنولوجية ميكن للمستهلكني استخدامها لحامية أنفسهم. بعض هذه املجاالت تشمل ما ييل:

االحتيال التكنولوجي 
واالستغالل عرب 
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تعزيز وإنفاذ القوانني لردع االستغالل واالحتيال عرب اإلنرتنت. العديد من القوانني الحالية التي تهدف إىل 

محاربة االحتيال واستغالل القارصين مل تصاغ ملعالجة جرائم اإلنرتنت، ونتيجة لذلك، ال تطبق بقوة. ووفقا 

للمركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني، ال تزال 35 دولة تفتقر اىل ترشيعات تتعامل تحديدا مع 

صور االعتداء الجنيس عىل األطفال19. من الدول الـ 79 التي لديها ترشيعات تتعامل مع صور االعتداء 

الجنيس عىل األطفال، هناك 26 دولة ال تعالج الجرائم التي تعتمد عىل الكمبيوتر. وباإلضافة إىل ذلك، 

فإن العديد من القوانني التي تجرم إنشاء وتوزيع صور االعتداء الجنيس عىل األطفال تفشل يف تغطية عامل 

االنرتنت وغري مناسبة للتكتيكات الجديدة املستخدمة من قبل املجرمني املعتدين عىل األطفال والذين 

يربعون يف أمور التكنلوجيا. 

يف الوقت الذي تقوم فيه الحكومات بتحديث قوانينها ملعالجة هذه التهديدات الجديدة، فإنه يجب 
عليها أن تعمل بشكل وثيق مع املجموعات التي تتوىل الدفاع عن حقوق الطفل وحاميته، وكذلك عىل 

الحكومات العمل بشكل وثيق مع موردي التكنولوجيا –حيث تلعب جميع الجهات السابقة الذكر دورا 

يف حامية األطفال واألرس يف العرص الرقمي.

دعم الرشاكات بني القطاعني العام والخاص. الرشاكات بني القطاعني العام والخاص رضورية ملعالجة تزايد 

تنوع التهديدات وتعقيدها عىل اإلنرتنت. وينبغي عىل الحكومات، ورشكات التكنولوجيا، ومقدمي خدمة 

االنرتنت العمل معا لتطوير وتبادل األدوات والخربات التكنولوجية، وإجراء حمالت التوعية، وتثقيف 

الجمهور حول مخاطر اإلنرتنت. وللتصدي ملوضوع حامية الطفل، ينبغي عىل الحكومات أن تدرس 

االنضامم إىل التحالف العاملي WePROTECT للقضاء عىل االستغالل الجنيس لألطفال عىل االنرتنت، 

وهو تحالف يضم 70 دولة إىل جانب رشكات التكنولوجيا ومنظامت املجتمع املدين املكرسة للقضاء عىل 

االعتداء واالستغالل الجنيس عىل األطفال عرب االنرتنت.

تعزيز التعاون الدويل. عىل نحو متزايد، فإن جرائم االنرتنت تشمل جناة يف بلد ما وضحايا يف بلد آخر، 

األمر الذي ميكن أن يعرقل املالحقة القضائية الفعالة للجناة. هناك حاجة إىل اتفاقيات دولية جديدة 

ومعاهدات مساعدة قانونية متبادلة حديثة لتعزيز التعاون عرب الحدود وتبادل املعلومات وإنفاذ وتطبيق 

القانون.

االحتيال التكنولوجي 
واالستغالل عرب 
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تعزيز توعية املستهلك. العديد من الجرائم عىل االنرتنت ميكن تجنبها إذا كان الناس أكرث اطالعا عىل 

كيفية التعرف عىل التهديدات وحامية أنفسهم منها. وفقا لدراسة مدعومة من قبل مايكروسوفت، شهد 

واحد من كل خمسة عمالء تفاعالً احتيالياً عرب االنرتنت20 .جيل األلفية هم عرضة بشكل خاص للربيد 

اإللكرتوين االحتيايل واإلعالنات املنبثقة التطفلية. ينبغي أن تركز الحكومات عىل تثقيف املستهلك حول 

السالمة واالمن عىل االنرتنت ملساعدة الناس عىل التعرف عىل التهديدات وحامية أنفسهم، مع الرتكيز 

بشكل خاص عىل املدارس بحيث يتعلم صغار السن الية الدفاع ضد املجرمني عىل االنرتنت بحيث يدخلون 

مرحلة البلوغ وقد اكتسبوا عادات األمان والسالمة عرب اإلنرتنت. وينبغي عىل الحكومات أن تأخذ بعني 

االعتبار االنضامم والرتويج لحمالت التوعية مثل ”توقف. فكر. اتصل“-رشاكة عاملية بني القطاعني العام 

والخاص والتي تقدم االرشادات األساسية للمواطنني حول العادات واملامرسات اآلمنة عرب اإلنرتنت.

دعم التنظيم الذايت للصناعة. حتى يف الوقت الذي تعمل الحكومات فيه عىل التصدي للمخاطر املرتبطة 

بالخدمات عرب اإلنرتنت، فإنه ميكن لها أن تعزز بيئة االبتكار التكنولوجي والتنظيم الذايت للصناعة األمر 

الذي يوفر املرونة لالستجابة لرسعة الطبيعة املتغرية لتهديدات االنرتنت، االمر الذي ميكن أن يكون من 

الصعب تحقيقه من خالل الترشيعات فقط. وينبغي عىل الحكومات والصناعة )القطاع( العمل معا 

إلرساء مبادئ األمان والسالمة، ويجب أن تعطى ملقدمي الخدمات الفرصة –واملسؤولية-لتحديد وسائل 

التنفيذ.

االحتيال التكنولوجي 
واالستغالل عرب 

اإلنرتنت

أدلة وقراءات أخرى:

WePROTECT Global Alliance to End Child Sexual Exploitation 
Online: http://www.weprotect.org/ 

STOP. THINK. CONNECT.: https://www.stopthinkconnect.org/

For links to these and other resources, please visit: 
http://www.microsoft.com/cloudforgood



60

التوصيات

االستدامة البيئية



61

الفرصة

ألن مراكز البيانات سوف تصنف من بني كبار مستهلكني الطاقة الكهربائية يف العامل بحلول منتصف العقد 

املقبل، فإن التطوير املستمر لبنية تحتية لحوسبة سحابية عاملية يوفر فرصة هامة لترسيع عملية تطوير 

الطاقة املتجددة، ولتطوير ونرش تقنيات الطاقة النظيفة الجديدة، وللعمل عىل اجراء مزيد من التحسينات 

عىل كفاءة استخدام الطاقة.

حيث أدت األبحاث والتطوير، واستثامر رؤوس األموال يف تحسني توافر الطاقة املتجددة، وتوفري تكنولوجيا 

طاقة نظيفة جديدة، وتقدم كبري يف كفاءة مركز البيانات. باإلضافة إىل ذلك، فالتكنولوجيات املعتمدة عىل 

الحوسبة السحابية مثل املباين الذكية املوفرة للطاقة والبنية التحتية الحرضية الخرضاء ميكن ان ترسع 

التحول إىل الطاقة النظيفة يف مختلف القطاعات.

التحدي

حيث ان الحكومات اصبحت تركز عىل اإلمكانيات التي توفرها الحوسبة السحابية لتحسني كفاءة الطاقة 

وتوسيع نطاق الوصول إىل الطاقة النظيفة واملتجددة، فإنها يف الوقت ذاته تواجه تحديات هامة. أحدها 

هو تعقيد توسيع توافر الطاقة النظيفة. فكل دولة لها سياستها الخاصة فيام يتعلق بالطاقة، ومزيج 

الوقود، وهيكل السوق، والبنية التحتية املوروثة، واألولويات السياسية. البنية التحتية للطاقة يف بعض 

البلدان قدمية ودمجها مع مصادر الطاقة املتجددة هو أمر صعب.

ويف حاالت أخرى، مواءمة السياسات مع طلب املستهلكني للطاقة النظيفة بشكل أفضل ميكن ان يسهل 

الرشاء املبارش، وإنتاج الطاقة املتجددة يف املوقع، كام وسيشجع مزيد من الشفافية وتوفري أسعار تنافسية 

مراكز البيانات وعمالئها عىل استخدام الطاقة بصورة أكرث كفاءة. كام ويجب عىل الحكومات أيضا ان 

تعمل عىل تحقيق التوازن بني مجموعة واسعة من الرضورات االقتصادية والسياسية واالجتامعية عند 

تقييمها لخيارات سياسة الطاقة.

االستدامة البيئية
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التوصيات 

مع إطار السياسات الصحيح، ميكن أن تساعد الحوسبة السحابية الحكومات عىل التقدم نحو تحقيق 

أهدافها فيام يتعلق بالطاقة النظيفة وترسيع االنتقال إىل اقتصاد قائم عىل الطاقة النظيفة.

وألن الحوسبة عىل نطاق واسع هي أكرث كفاءة من الخوادم ومراكز البيانات الفردية، فإن تبني الحكومة 

للخدمات السحابية ميكن ان يعمل عىل ترسيع تحسني الكفاءة.

باإلضافة إىل ذلك، ميكن للسياسات التي تدعم الطاقة املتجددة والنظيفة ان توفر للبلدان ميزة تنافسية 

يف جذب رشكات التكنولوجيا وغريها من االستثامرات التي تعطي األولوية ملصادر الطاقة النظيفة. وجود 
رشاكات واسعة وتعاون بني الحكومات واالعامل واملجتمعات غري الحكومية هو امر رضوري للسري قدماً. 

الخطوات التي ميكن ان توسع نطاق الوصول إىل الطاقة النظيفة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة تشمل ما 

ييل:

زيادة الوصول اىل الطاقة النظيفة. تختلف مصادر الطاقة، والبنية التحتية، والسياسات اختالفا كبريا من 

بلد إىل آخر. ففي الدول التي تكون فيها الطاقة املتجددة وغريها من أنواع الطاقة النظيفة خيارات قابلة 

للتطبيق، يتعني عىل الحكومات تسهيل تطوير مصادر جديدة للطاقة املتجددة من خالل تحديد أهداف 

وتوفري الحوافز التي تشجع عىل تطوير واستخدام الطاقة النظيفة. يف حني ان وضع السياسات يختلف 

من بلد اىل آخر، فإن خيارات السياسة ميكن أن تشمل: معايري محفظة الطاقة املتجددة التي تتطلب ان 

يتم توليد كمية معينة من الكهرباء إىل من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة املائية، وغريها من 

مصادر الطاقة غري املنتجة للكربون ”صفر كربون“، وتقديم حوافز رضيبية للطاقة املتجددة وغريها من 

مصادر الطاقة النظيفة، ووضع قواعد للتلوث تشجع عىل التحول إىل مصادر الطاقة النظيفة. يف البلدان 

التي توجد فيها هذه الحوافز بالفعل، ميكن للحكومات ترسيع تطوير الطاقة النظيفة من خالل السامح 

لالستثامر املبارش يف مجال الطاقة من قبل املستهلكني الكبار، سواء يف املوقع أو عن طريق أطراف ثالثة 

وتسهيل الرشاكات بني املستهلكني ومرافق الخدمات العامة لزيادة توافر الطاقة املتجددة بطريقة فعالة 

من حيث التكلفة.

تشجيع كفاءة استخدام الطاقة والبحث والتطوير. ألن الخدمات السحابية عادة ما تكون أكرث كفاءة 

من الخوادم ومراكز البيانات الفردية، وزيادة استخدام الحوسبة السحابية ميكن أن يحفز مكاسب كفاءة 

الطاقة -وجدت دراسة حديثة أن املنظامت )املؤسسات( ميكن أن تقلل من استهالك الطاقة بنسبة 30 
إىل 90 يف املئة عندما تنتقل من الربمجيات املوجودة يف أماكن العمل إىل الحوسبة السحابية.21
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 ميكن للحكومات أن تشجع هذه املكاسب من خالل السياسات واألنظمة التي تشجع االنتقال إىل 
الحوسبة السحابية. فالبحث والتطوير املستمر رضوريان لتحسني كفاءة الطاقة وتطوير تقنيات الطاقة 

النظيفة الجديدة أيضا. وينبغي عىل الحكومات أن تشجع االستثامر يف البحث والتطوير ودعم الرشاكات 

بني القطاعني العام والخاص، وخاصة يف مجال تكنولوجيات البطارية الجديدة التي ميكن ان تقوم بتخزين 

الطاقة النظيفة عىل نطاق واسع، وتكنولوجيا الشبكة الذكية التي ميكن أن تستخدم املعلومات يف الوقت 

الحقيقي لتحقيق التوازن يف توزيع الطاقة الكهربائية. وباإلضافة إىل ذلك، توفر الخدمات السحابية أدوات 

قيمة لتحسني الكفاءة، مثل خفض استخدام الطاقة يف إدارة املياه، والنقل العام، والتدفئة املنزلية. وينبغي 

عىل الحكومات ومؤسسات البحث األكادميية، والرشكات مواصلة العمل معا من أجل استخدام تقنيات 

الحوسبة السحابية الكتشاف وتحفيز هذه األنواع من الكفاءة.

تعزيز الشفافية. ينبغي عىل الحكومات زيادة الشفافية حول تسعري واستخدام الطاقة. القواعد الحكومية 

والحوافز التي تزيد من وصول الجمهور إىل املعلومات حول متى وأين يكون الطلب عىل الطاقة مرتفعاً 

ومتى وأين تكون إمدادات الطاقة وفرية، وما هي املصادر األكرث كفاءة، واألنظف، وبأسعار معقولة ميكن 

أن تقلل من هدر الطاقة وترسع تطوير الطاقة النظيفة. الحوسبة السحابية ميكن أن تساعد قطاع الطاقة 

عىل تنظيم وتحليل وتقديم هذا النوع من املعلومات بحيث ميكن ملنتجي الطاقة ومستهلكيها اتخاذ 

قرارات أكرث استنارة وابتكار عمليات أكرث كفاءة. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن لسياسات محددة تستلزم 

الشفافية وتقارير علنية حول نسبة استهالك املباين للطاقة ان تساعد عىل تقليل استخدام الطاقة.

ترسيع كفاءة استخدام الطاقة من خالل نظم الطاقة الذكية. استخدام النظم الذكية املعتمدة عىل 

الحوسبة السحابية يف املباين والبنية التحتية الحرضية ميكن أن يقلل من استهالك الطاقة بشكل كبري. 

لالستفادة بشكل فعال من هذه األنظمة الذكية، يتعني عىل الحكومات تعزيز االتصال بالنطاق العريض 

)broadband( عىل نطاق واسع ونرش األجهزة الذكية سواء بشكل مبارش أو من خالل السياسات 
الداعمة.

االستدامة البيئية
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أدلة وقراءات أخرى:

Microsoft Blog: Greener datacenters for a brighter future: 
Microsoft’s commitment to renewable energy

Microsoft Blog: Microsoft, Accenture, and WSP Environment 
and Energy Study shows significant energy and carbon emissions 

reduction potential from cloud computing

Microsoft Blog: Microsoft signs joint amicus brief in support of EPA’s 
Clean Power Plan

Microsoft Blog: For Earth Day—Improving efficiency and 
sustainability worldwide

Microsoft Blog: Carnegie Mellon sees a way to cut energy use by 20 
percent with cloud machine learning solution

Microsoft Blog: Ecolab and Microsoft team to face water shortage 
challenges 

For links to these and other resources, please visit: 
http://www.microsoft.com/cloudforgood

االستدامة البيئية



65



66



67

قد تكون نيجرييا واحدة من أكرب الدول املنتجة للنفط يف العامل، ولكن كل ذلك اإلنتاج 

من النفط ال أن يرتجم إىل إمدادات طاقة قوية وموثوق بها لـ 180 مليون مواطن يف 

البالد.

وفقا ملجلة اإليكونوميست، ما يقرب من نصف النيجرييني فقط يحصلون عىل الكهرباء 

–والكثري منهم يحصل عىل الكهرباء لبضعة ساعات فقط يف اليوم-والدولة بأرسها 
تولد كمية من الكهرباء توازي الكمية التي تستخدم من قبل سكان مدينة ادنربة 

)اسكتلندا( النصف مليون.

عدم وجود مصدر طاقة موثوق به يفرض تحديات هائلة للنظام التعليمي يف نيجرييا، 

حيث مينع األطفال من استخدام املعدات الرضورية مثل أجهزة الكمبيوتر خالل النهار، 

كام ويحد من قدرتهم عىل الدراسة يف املنزل ليال. اما بالنسبة للمستشفيات، فعدم 

الحصول عىل مصدر طاقة مستقر هو امر يعيق عالج املرىض، بل وميكن أن يهدد 

حياتهم.

للبدء يف معالجة هذه التحديات، فقد تضافرت جهود رشكة الطاقة الفرنسية شنايدر 

إلكرتيك مع مجلس كهرباء والية الغوس إلطالق مرشوع ”الغوس الشميس“.

الهدف هو إيصال طاقة نظيفة ومتجددة يعول عليها للمدارس الريفية ومراكز الرعاية 

الصحية غري املرتبطة بشبكة الكهرباء العامة. حيث يقدم مرشوع الغوس الشميس 

حلول للطاقة التي تستخدم البطاريات التي يتم شحنها عرب األلواح الشمسية، جنبا إىل 

جنب مع عواكس ذكية متصلة بحوسبة سحابية لتحويل الطاقة املخزنة يف البطاريات 

اىل كهرباء ميكن استخدامها.

شنايدر إليكرتيك
دراسة حالة
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الرقابة املحكمة وعن بعد واملعتمدة عىل الحوسبة السحابية باإلضافة اىل التحليالت 

املتقدمة هي أمور ذات اهمية. مديرو وفنيي مرشوع الغوس الشميس يقومون بتتبع 

وتحليل بيانات االداء بشكل فوري من أجل تحديد القضايا التي تؤثر عىل الكفاءة، 

مثل تراكم الغبار عىل األلواح الشمسية، والستباق االحداث يف توقع الوقت الذي من 

املحتمل ان تحتاج فيه املكونات اىل الصيانة او االستبدال.

بدون هذه القدرات، ال توجد -يف كثري من األحيان-وسيلة ملعرفة ما إذا كان هناك أي 

امر خاطئ يف النظام اىل ان تنقطع الكهرباء.

اليوم، مرشوع الغوس الشميس يولد ما يكفي من الكهرباء لضامن تشغيل 11 مرفق 

للرعاية الصحية األولية عىل مدار 24 ساعة، كام يزود املرشوع املصابيح، وأجهزة 

الكمبيوتر، وكل يشء آخر يحتاجه الطالب يف 172 مدرسة بالطاقة، مع بقاء ما يكفي 

من الكهرباء لشحن مصابيح الرأس للطالب ليك يتمكنوا من الدراسة يف املنزل يف 

الظالم. وبحلول عام 2020، فإن الربنامج سوف يصل إىل 100 مدرسة إضافية.

بحلول ذلك الوقت، مرشوع الغوس الشميس سيوفر الطاقة لـ 190,000 طالب وما 

يقرب من 5 ماليني مريض، وسيخلق أكرث من 3000 فرصة عمل.

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع:

http://www.microsoft.com/cloudforgood
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الذكاء االصطناعي
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الفرصة

فرص الذكاء االصطناعي )AI( يف تعزيز القدرات البرشية وتحسني املجتمع غري محدودة. مع ظهور 

السيارات ذاتية القيادة، واملساعد الرقمي الشخيص التي ميكن أن يتوقع احتياجاتنا، والتشخيص الطبي 

املحوسب، فالذكاء االصطناعي هو بداية لتغيري حياة الناس لألفضل. بُني التقدم الذي أحرز مؤخرا يف 

الذكاء االصطناعي عىل التقدم يف التعلم اآليل، التفّكر واالستنتاج، واالدراك الحيس والتي تم تسهيلها جميعاً 

من خالل قوة الحوسبة السحابية.

من خالل تحليل كميات هائلة من البيانات برسعة وعىل نطاق واسع، ومن خالل ربط األجهزة الشخصية 

باملوارد الحاسوبية ملراكز بيانات بأكملها، أصبحت الحوسبة السحابية منصة أساسية لتقديم خدمات الذكاء 

االصطناعي. تضمن الحوسبة السحابية أيضا أن خدمات الذكاء االصطناعي ستكون يف متناول الجميع، عىل 

الرغم من أنها غالبا ما تتطلب بنى تحتية واسعة وتحتاج العديد من الكمبيوترات.

التحدي

وتشري التقديرات إىل أن سوق خدمات الذكاء االصطناعي ستنمو من 420 مليون دوالر أمرييك يف عام 

2014 إىل 5 مليارات دوالر أمرييك بحلول عام i.2020 والفوائد التي تعود عىل االقتصاد عموما ميكن 
أيضا أن تكون هائلة-ففي دراسة حديثة أجراها بنك أوف أمريكا مرييل لينش يقدر أن تكنولوجيا الذكاء 

.iiاالصطناعي سوف توفر عاملياً ما يصل إىل 2 تريليون دوالر أمرييك يف فعالية التكاليف

التوسع يف هذا النمو والحجم ليس مضموناً. حيث يتطلب الذكاء االصطناعي الحصول عىل كميات هائلة 

من البيانات، ولكن ميكن للقوانني والسياسات الحكومية ان تعيق الوصول املفيد اىل البيانات. كام يثري 

الذكاء االصطناعي أيضا مخاوف هامة متعلقة باألخالق وحول الخصوصية، االمر الذي ميكن أن يقوض 

الثقة يف الحوسبة السحابية إذا مل يتم التصدي له بشكل مدروس.

التوصيات 

لتشجيع االبتكار يف الذكاء االصطناعي ووضع قدرات الذكاء االصطناعي حيز التطبيق، يتعني عىل 

الحكومات إنشاء األطر القانونية والسياسية التي متكن من الوصول إىل البيانات، وتشجيع االستثامر يف 

تقنيات الذكاء االصطناعي، وضامن أن تكنولوجيات الذكاء االصطناعي موثوق بها. ظهور الذكاء االصطناعي 

يثري قضايا وأسئلة يجب أن تدرس وتعالج بعناية من أجل دعم ابتكار الذكاء االصطناعي والحفاظ عىل 

القيم الخالدة مثل احرتام استقاللية الفرد وخصوصيته.

الذكاء االصطناعي
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تحديث القوانني واملامرسات لتمكني الذكاء االصطناعي. يتطلب الذكاء االصطناعي الوصول إىل البيانات 

-فآالت ال ميكن أن ”تتعلم“ ما مل تكن لديها مجموعات كبرية من البيانات ميكن من خاللها متييز أمناط. 
ينبغي للحكومات ان تقيّم بعناية ما إذا كانت قوانني الوصول إىل البيانات املوجودة حاليا تحتاج إىل 

تحديث ملراعاة مصلحة الذكاء االصطناعي. فعىل سبيل املثال، ويف حني أن قوانني حقوق املؤلف ينبغي أن 

تحمي القيمة التعبريية للعمل، ال ينبغي لها ان تقوم بتقييد تحليل األعامل اإلبداعية الستخراج البيانات 

التي ميكن أن تؤدي إىل رؤى وفهم مفيد للذكاء االصطناعي بشكل ال ينافس أصحاب حقوق املؤلف. 

عندما يتعلق األمر باملعلومات الشخصية، ينبغي عىل الحكومات ان تزن بعناية املصالح الخصوصية مقابل 

الفوائد من رؤى وفهم الذكاء االصطناعي املبنية عىل أساس الوصول إىل البيانات. وميكن للحكومات 

أيضا أن تلعب دورا هاما يف ترسيع تأثري التحول اىل الحوسبة السحابية من خالل تشجيع الرشكات عىل 

املساهمة بالبيانات ووضعها يف تجمعات مشرتكة لتحليل البيانات، مع مشاركة النتائج بشكل ال يكشف 

عن األرسار التجارية أو معلومات امللكية. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي عىل الحكومات التأكد من أن جميع 

البيانات التي تجمعها متاحة للجمهور للتحليل، مع مراعاة الخصوصية واعتبارات األمن القومي.

تشجيع تطوير أفضل املامرسات األخالقية. ظهور الذكاء االصطناعي يثري تساؤالت أخالقية جديدة. عىل 

سبيل املثال، ميكن استخدام الذكاء االصطناعي النتهاك الخصوصية الشخصية عن طريق استنتاج معلومات 

يفضل الناس ان تبقى خاصة. وميكن أن يديم الذكاء االصطناعي وعن غري قصد التمييز. يثري الذكاء 

االصطناعي أيضا مخاوف محتملة تتعلق بالسالمة، فعىل سبيل املثال عندما يتحتم عىل السيارات بدون 

سائق االختيار بني أحد خيارين سيئني عندما تسعى اىل تجنب وقوع حادث. هذه وغريها من الحاالت 

تشري إىل أن الشفافية حول تحليل الذكاء االصطناعي ستكون مهمة يف أي إطار أخالقي. ينبغي عىل 

الحكومات، والصناعة، واملجتمع املدين ان تبدأ يف العمل معا للتفكري يف مجموعة القضايا األخالقية التي 

يثريها الذكاء االصطناعي، وذلك بهدف وضع وتطوير مبادئ توجيهية واملامرسات الفضىل. مع التوسع يف 

تجربة الذكاء االصطناعي، قد يكون من املنطقي وضع املزيد من معايري الصناعة الرسمية التي تعكس 

إجامعا حول القضايا األخالقية ولكن ويف الوقت نفسه ال تعيق االبتكار والتقدم يف تطوير قدرات الذكاء 

االصطناعي.

تقييم قانون الخصوصية يف ضوء منافع الذكاء االصطناعي. يف عرص يتزايد فيه جمع البيانات واستخدامها، 

فإن حامية الخصوصية اكتسبت أهمية أكرث من أي وقت مىض. ولتعزيز التقدم يف مجال الذكاء 

االصطناعي الذي يعود بالفائدة عىل املجتمع، يجب أن تقوم أطر السياسات بحامية الخصوصية دون الحد 

من االبتكار. فعىل سبيل املثال، ينبغي عىل الحكومات أن تشجع تطوير تقنيات إخفاء الهوية التي متكن 

من تحليل مجموعات البيانات الكبرية دون الكشف عن الهويات الفردية، وان تسن الحكومات القوانني 

التي تعرتف بقيمة إخفاء الهوية يف الحفاظ عىل الخصوصية. وينبغي أيضا أن يدرك قانون الخصوصية بأن 

البيانات التي تم جمعها لغرض معني قد تؤدي إىل رؤى مفيدة للذكاء االصطناعي. لدعم األبحاث املفيدة، 

يجب عىل الحكومات أن توفر هامش معقول يف تقييم ما إذا كانت البيانات املستخدمة لتحليل الذكاء 

الذكاء االصطناعي
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االصطناعي هي ضمن نطاق غرضها األصيل. يف حني ينبغي ان يأخذ قانون الخصوصية بعني االعتبار فوائد 

الذكاء االصطناعي، قد تكون هناك حاجة للوائح جديدة ملعالجة املخاوف بشأن القوة التنبؤية للذكاء 

االصطناعي، مثل احتامل أن أنظمة الذكاء االصطناعي قد تستدل عىل معلومات خاصة عن الناس.

مثال يحتذى به. ميكن للحكومات واملؤسسات املتعددة األطراف ان تساعد عىل تبني الذكاء االصطناعي 

من خالل إطالق مشاريع وأنظمة تستفيد من الذكاء االصطناعي الذي يعمل بالحوسبة السحابية. وهذا 

يتطلب جذب علامء بيانات للعمل عىل املشاريع الحكومية. وميكن للحكومة أيضا أن تدعم الذكاء 

االصطناعي من خالل برامج املشرتيات التي توفر حوافز لترسيع تطوير وتبني االبتكارات املستندة اىل 

الذكاء االصطناعي. فاالستثامرات يف بحوث مشاريع القطاع العام املتعلقة بالذكاء االصطناعي ستساعد أيضا 

يف تسهيل االبتكار والتجديد، مبا يف ذلك الجهود التي تقودها الصناعة )القطاع( لتطوير األدوات الالزمة 
للوصول اىل فوائد الذكاء االصطناعي عىل نطاق واسع. .

الذكاء االصطناعي

أدلة وقراءات أخرى: 

McKinsey Quarterly: “An Executive’s Guide to Machine Learning”

Stanford University: “Artificial Intelligence and Life in 2030.” One 
Hundred Year Study on Artificial Intelligence: Report of the 2015-

2016 Study Panel

Slate: “The Partnership of the Future”

The New York Times: “The Race Is On to Control Artificial 
intelligence, and Tech’s Future”

For links to these and other resources, please visit: 
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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الفرصة

توفر اإلنرتنت العديد من الفوائد االجتامعية واالقتصادية والتعليمية ألولئك الذيم ميكنهم الوصول اليها. 

فحاليا، هناك حوايل 3.4 مليار شخص لديهم اتصال باإلنرتنت، أي أقل قليال من نصف سكان العامل.

اليوم، تقر الحكومات يف كل مكان أنه حتى يتمكن جميع املواطنني من االستفادة الكاملة من املزايا 

والفرص التي وعد بها جيل جديد من الخدمات السحابية املبتكرة، فإن الوصول إىل شبكة االنرتنت ذات 

النطاق العريض )broadband internet( بأسعار معقولة هو أمر رضوري. هناك حاجة ملحة 

اضافية للعديد من البلدان حيث ان توافر خدمة اإلنرتنت بأسعار معقولة هو رشط أسايس لتحقيق 
أهداف التنمية املستدامة )SDGs( التي تبنتها األمم املتحدة يف عام 22.2015

التحدي

عندما تصبح الخدمات السحابية محورية وعىل نحو متزايد لحياتنا اليومية، يصبح الوصول اىل شبكة 

انرتنت ذات نطاق عريض قوية، وموجودة يف كل مكان، وبأسعار معقولة حاجة ملحة. وعىل الرغم من 

ان الوصول اىل االنرتنت هو القاعدة ألكرث من 3 مليار شخص يف جميع أنحاء العامل، اال انه ال يزال هناك 
فجوات كبرية موجودة بني الدول بل وحتى داخل البلد الواحد.23

عىل سبيل املثال، يف كوريا وقطر واململكة العربية السعودية انتشار اإلنرتنت يقرب من 100 يف املئة، 

ولكنه أقل من 2 يف املئة يف عدد من الدول األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى.24 وبالتايل فإنه 

ودون خطوات محددة لزيادة الوصول اىل االنرتنت، فقط 16 يف املئة من الناس يف البلدان األكرث فقرا يف 

العامل وفقط 53٪ من إجاميل سكان العامل سيكونون متصلني باإلنرتنت يف عام 2020. وعىل هذا املعدل، 

فإن الوصول إىل اإلنرتنت الشامل يف الدول ذات الدخل املنخفض لن يتحقق حتى عام 2042، أي بعد 
ميض اثني عرش سنة عىل املوعد املستهدف الذي دعت إليه أهداف التنمية املستدامة.25

الوصول بأسعار 
معقولة ويف كل مكان
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التوصيات 

هناك حاجة حيوية للربامج التي تعمل عىل توسيع الوصول إىل اإلنرتنت. مبادرات مثل التحالف من أجل 

إنرتنت بأسعار معقولة )Alliance for Affordable Internet(، ولجنة األمم املتحدة للنطاق 

العريض املعنية بالتنمية املستدامة، ومرشوع الربط العاملي لوزارة الخارجية األمريكية تساعد صناع القرار 

عىل فهم ملاذا نجحت بعض الدول يف توفري اإلنرتنت بأسعار معقولة وما الذي ميكن القيام به لخلق 

أسواق نطاق عريض مفتوحة وتنافسية يف بلدانهم. السياسات التي تعمل عىل إزالة العقبات التي تحد 

من فرص توفري الوصول مهمة أيضا. الخطوات التي ميكن أن تتخذها الحكومات لجعل الوصول بأسعار 

معقولة تشمل:

إدارة الطيف. معظم حركة البيانات الالسلكية يف العامل تتدفق عرب موجات أثري غري مرخصة والتي تكون 

أرخص بكثري من الطيف املرخص. وهذا ألنه ال توجد مزايدات أو رسوم الرتخيص التي يجب أخذها بعني 

االعتبار يف منوذج األعامل للمشغل. بينام الطيف املرخص حرصيا مهم، فإنه يتعني عىل صناع القرار العمل 

عىل فتح نطاقات ترددات جديدة الستخدام املرخص وغري املرخص. يتعني عىل صناع القرار أيضا التأكد 

من أن أي طيف مرخص عىل أساس حرصي يتم نرشه يف الواقع عرب سياسة ”استخدمها أو اخرسها“. 

كام يجب عىل منظمي الطيف أيضا اعتامد سياسات لتسهيل تبادل الطيف غري املستغل، مثل املساحات 

البيضاء للتلفزيون، وهو النهج الذي يستخدم حاليا بنجاح يف العديد من البلدان النامية.

التمويل. العديد من الحكومات لديها قيود عىل االستثامرات األجنبية املبارشة يف قطاع االتصاالت، الجوال، 

والبنية التحتية ذات النطاق العريض، وكذلك السياسات االستثامرية األخرى التي وضعت عملياً الحواجز 

يف طريق رجال األعامل املستعدين لدخول السوق. وهناك حاجة إىل السياسات التي تشجع الرشاكات 
بني القطاعني العام والخاص، والتي تدرك االحتياجات التنظيمية ملؤسسات التمويل لتسهيل الحصول عىل 

رأس املال.

الرضائب. يف كثري من البلدان، يخضع النطاق العريض للرضائب باعتباره من الكامليات، وهذا االمر يأيت 

بنتائج عكسية ألنه يقلل يف نفس الوقت من االستثامر يف البنية التحتية ويزيد من تكلفة الوصول. هذا 

يساهم يف تفاقم االنقسامات االقتصادية واالجتامعية. يتعني عىل صناع القرار تبني السياسات الرضيبية 

التي تحفز االستثامر الرسيع يف حلول االتصال وتتبناها، والتي تحسن األنظمة الرضيبية لتحقيق اهداف 

االتصال )الربط(.

الوصول بأسعار 
معقولة ويف كل مكان
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تنظيم االتصاالت بشكل عام. يتعني عىل صناع القرار تبني سياسات اتصاالت تقلل من التنظيم غري 

الرضوري للخدمات بحيث تعمل هذه السياسات عىل تحفيز املنافسة، يف الوقت الذي تدعم فيه األهداف 

الكامنة يف الوصول واالستعامل. عىل سبيل املثال، إصالح صناديق الخدمة الشاملة لدمج متويل النطاق 

العريض فيها، وضامن حيادية الشبكة االمر الذي يحّفز االبتكار يف الخدمات؛ والحد من األعباء التنظيمية 

عىل املشغلني كلها أمور مفيدة عموما. ويف نفس الوقت، استقالل الهيئات التنظيمية وتحررها من أرس 

الجهات التي تنظمها رضوري لتحفيز االستثامر.

سياسات تابعة (ملحقة). وهناك مجموعة متنوعة من األساليب التي ميكن أن تحفز تسارع االستثامر 

والنرش، مثل سياسات ”حفر ملرة واحدة )dig once(“ التي تكفل أن تحتوي مشاريع البنية التحتية 

الجديدة للطرق الرسيعة والسكك الحديدية قنوات لأللياف. باإلضافة اىل ان تقاسم البنية التحتية مثل 

أبراج االرسال املشرتكة ميكن ان يؤدي اىل تجنب الهدر املرتتب عىل االزدواجية. تحفيز جانب الطلب 

من خالل نرش الخدمات الحكومية اإللكرتونية وتطوير املحتوى والخدمات ذات الصلة محليا ميكن أن 

يساعد أيضا.

الوصول بأسعار 
معقولة ويف كل مكان

أدلة وقراءات أخرى:

World Economic Forum: “Internet for All: A Framework for 
Accelerating Internet Access and Adoption”

Chile Digital Agenda 2020

Costa Rica Telecommunications: Universal Service Fund 

Mauritius broadband project 

For links to these and other resources, please visit:
http://www.microsoft.com/cloudforgood 
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إذا كانت الحوسبة السحابية هي املحرك األسايس للثورة التكنولوجيا العظيمة القادمة، 

فإن الوصول إىل اإلنرتنت هو رشط أسايس لجني الفوائد والفرص التي ستطلق الحوسبة 

السحابية العنان لها.

وهذه ليست مشكلة بالنسبة لـ 4 مليارات شخص حول العامل، ولكن العدل واإلنصاف 

يقتضيان ضامن أن الـ 3.5 مليار شخص الذين ال يزالون عىل الجانب الخطأ من 

الفجوة الرقمية سيستطيعون الوصول اىل االنرتنت أيضا.

نانيويك يف كينيا -وهي بلدة تقع عىل بعد 125 ميال اىل الشامل من نريويب، حيث كان 

إرسال بريد إلكرتوين يتطلب خمس ساعات سريا عىل األقدام اىل أقرب نقطة ساخنة 

السلكية )wireless hot spot(-توفر أمالً بأن الوصول اىل االنرتنت بأسعار 

معقولة هو امر ميكن تحقيقه.

Mawingu )التي تعني ”حوسبة سحابية“ باللغة السواحيلية( ، تستخدم 
تكنولوجيا تستفيد من طيف البث التلفزيوين غري املستخدم بالقدر الكايف واملعروف 

باسم املساحات البيضاء للتلفزيون لتوفري الوصول إىل إنرتنت منخفضة التكلفة لسكان 

نانيويك واملناطق الريفية املحيطة بها.

كان لـ Mawingu يف السنوات الثالث األوىل تأثري كبري. حيث حسنت 

Mawingu الحصول عىل الخدمات العامة والرعاية الصحية من خالل ربط مكاتب 
املقاطعة الحكومية، ومكتبة املقاطعة، ومكتب الصليب األحمر، وعيادة طبية بالعامل 

الخارجي عرب شبكة اإلنرتنت، ويف مدرسة Gakawa الثانوية، وهي واحدة من 

خمس مدارس متصلة اآلن بشبكة االنرتنت، شهد الطالب تحسناً يف نتائجهم يف كل 

موضوع من مواضيع امتحان كينيا الوطني.

كام يوفر Mawingu البنية التحتية لألعامل الجديدة مثل سوالر سايرب 

)Solar Cyber(، وهو مقهى انرتنت يوفر خدمة إنرتنت غري محدودة مقابل 3 
دوالر امرييك شهريا.

Mawingu
دراسة الحالة
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سوالر سايرب الذي تتم ادارته من حاوية شحن قدمية بحجم 20 قدم، يستخدم من 

قبل املزارعني للتحقق من أسعار السوق ملحاصيلهم، والطالب الذين يؤدون واجباتهم 

املنزلية، ورجال األعامل الشباب الذين يتصلون مع العمالء يف جميع أنحاء العامل.

وقد اجتذب نجاح Mawingu التمويل الدويل لنرش التكنولوجيا عىل نطاق وطني.

يف سبتمرب 2016، التزمت مؤسسة االستثامر الخاص عرب البحار ”اوبك“ ومؤسسة 
متويل التنمية التابعة للحكومة األمريكية، بتمويل قرض قيمته 4.1 مليون دوالر 

أمرييك ملساعدة Mawingu عىل توفري إنرتنت السليك بأسعار معقولة، ويعمل 

بالطاقة الشمسية للمجتمعات املحلية يف جميع أنحاء ريف كينيا.

أشار بحث أجراه البنك الدويل قبل بضع سنوات اىل ان زيادة بنسبة 10 يف املئة يف 

الوصول إىل اإلنرتنت يف كينيا سيرتجم عىل ارض الواقع بقفزة بنسبة 1.38 يف املئة يف 

الناتج املحيل اإلجاميل.

حيث تدفع الحوسبة السحابية بجيل جديد من االبتكارات القامئة عىل التكنولوجيا، 

فإن إمكانات النمو ميكن ان تكون أكرب. وهذا يعني أن تأثري املساحات البيضاء 

للتلفزيون يف نانيويك وغريها من األماكن التي تشبهها حيث بقيت اإلنرتنت بعيدة 

املنال سيكون ذو وقع كبري عىل تحويل وتغيري املجتمع املحيل.

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقع:

http://www.microsoft.com/cloudforgood

http://www.microsoft.com/cloudforgood
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التوصيات

املعرفة الرقمية
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الفرصة

املعرفة بالحاسوب واالنرتنت، واملعرفة بفوائد الربامج، واملعرفة حول كيفية استخدام األجهزة الرقمية 

املختلفة – جميعها مهارات عمل أساسية ألي شخص يطمح للنجاح يف مجتمع القرن الحادي والعرشين 

الرقمي. بالنسبة للحكومات، ميكن للتوسع يف املعرفة الرقمية أن تلعب دوراً هاماً يف تعزيز االندماج 

االجتامعي واالقتصادي، وتحسني السالمة العامة، وزيادة املشاركة املدنية، وزيادة فرص الحصول عىل 

خدمات القطاع العام. وبالنسبة للرشكات، فإن القوى العاملة التي متلك مهارات حاسوبية قوية تعد 

رضورية لبناء ونجاح منظمة معتمدة عىل الحوسبة السحابية وتعد أساساً إلنشاء أي صناعة ذات توجه 

نحو االبتكار. أما اليوم، فيوجد العديد من الرشكات املبتكرة التي تقوم بخلق وظائف تتطلب مهارات 

حاسوبية أرسع من قدرتها عىل ايجاد عامل مدربني مللء هذه الشواغر.

التحدي

يف حني أن العالقة بني املعرفة الرقمية والفرص االقتصادية مفهومة بشكل جيد، فإن الكثري من الحكومات 
تجاهد لتحقيق أهدافها لزيادة املعرفة الرقمية، ال سيام يف ضوء تنافس أولويات السياسات وامليزانيات 

املحدودة. يكمن الجواب يف توسيع فرص الحصول عىل التعليم وتدريب املهارات املتعلقة باملعرفة الرقمية 

وذلك من خالل برامج تركز عىل برمجة الحاسوب وغريها من مهارات القرن الحادي والعرشين األساسية، 

مبا فيها االتصاالت الرقمية، والتعاون، والتفكري الحسايب، ومهارات حل املشاكل.

التوصيات 

إن الربامج التي تجعل املعرفة الرقمية عنرص أسايس يف التعليم عىل شتى املستويات، والتي تشجع 

العامل عىل تعزيز هذه املهارات عىل مدى حياتهم املهنية تعد رضورية ألي مجتمع يسعى إىل االستفادة 

من الفرص التي تقدمها الحوسبة السحابية لدفع عجلة النمو االقتصادي، وخلق فرص العمل، ومعالجة 

التحديات االجتامعية، وزيادة املشاركة املدنية والتمكني. تشمل الخطوات األساسية ما ييل:

االستثامر يف التكنولوجيا وتدريب املهارات. للمساعدة عىل ضامن أن يكون لدى الناس املهارات التي 

يحتاجونها للنجاح يف االقتصاد املعتمد عىل الحوسبة السحابية، يجب عىل املدارس الثانوية وما بعد 

الثانوية أن تقدم تعليم حول التكنولوجيا وتدريب عىل مهارات املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت. لحسن 

الحظ، هناك مجموعة من املناهج املبتكرة ومنخفضة الكلفة ملساعدة األفراد عىل تطوير معرفتهم 

الرقمية. عىل سبيل املثال، فإن األجهزة والخدمات الحاسوبية الجديدة – والتي غالباً ما تكون مبنية عىل 

ا الحوسبة السحابية– تحمل وعداً كبرياً ألجل برامج التعليم املعدة من أجل شخص-إىل-شخص، وبذلك 

املعرفة الرقمية
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تقدم بيئة تعليمية أكرث ثراًء وأكرث تخصيصاً. كام ان تزويد الطالب بأجهزة لوحية وأجهزة حاسوبية أخرى 

يسمح للمعلمني باستخدام تكنولوجيا جديدة لتحسني تعليم الطالب.

دمج املعرفة الرقمية مع املنهاج املوسع. يجب علينا االبتعاد عن النهج الحايل لتعليم مهارات التكنولوجيا، 

والتي تدور حول إرسال مجموعات كبرية من األطفال لقضاء 40 دقيقة يف غرفة مخصصة للحاسوب، ومن 

ثم جعلهم يستخدمون القلم والورق والتعليم القائم عىل السبورة لبقية املواد الدراسية. ميكن أيضاً تطوير 

املعرفة الرقمية من خالل دمج األجهزة الحاسوبية والربمجيات وخدمات االنرتنت يف تدريس املواد األخرى، 

والتي بإمكانها مساعدة الطالب يف التعرف عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والحوسبة السحابية دون 

ادراكهم لذلك.

تحسني الوصول إىل الخدمات عرب اإلنرتنت. إن توافر خدمات االنرتنت يف املجتمعات النائية واملحرومة 

ميكن أن يكون مفيداً يف توسيع الجودة وتحسني الوصول إىل التعليم والتدريب واملشاركة املدنية. فقد 

وجد البنك الدويل أنه يف 12 دولة افريقية، 9 باملئة من األشخاص الذين يحملون هواتف محمولة أو 

لديهم قدرة االتصال باإلنرتنت يقومون باستخدامها يومياً للوصول إىل خدمات تعليم رسمية، و33 باملئة 
يستخدمون االنرتنت يف بعض األحيان عىل األقل، إليجاد محتوى تعليمي مجاين.26

تعزيز مهارات تنظيم املشاريع. يرى صناع السياسة بشكل متزايد أن رجال األعامل وأصحاب األعامل 

الصغرية أساسيني لخلق فرص العمل والنمو االقتصادي. ميكن للحكومات تشجيع ريادة األعامل وانشاء 

املشاريع الصغرية من خالل الرشاكة مع الرشكات واملنظامت غري الربحية لتزويد الشباب بالتكنولوجيا 

واملهارات واالتصاالت الالزمة إلطالق املشاريع التجارية وخلق فرص عمل لآلخرين. بناء أعاملهم عىل 

منصات الحاسوب السحابية يسمح لهم بأن يقوموا بدفع املبالغ الالزمة للطاقة الحاسوبية الالزمة فقط 

ومن ثم رفعها بسهولة بحسب النمو.

دمج التدريب للطالب واملستهلكني عىل سالمة االنرتنت، والخصوصية، واألمن. يخلق املجتمع العاملي 

اليوم ثقافة رقمية جديدة حيث القواعد واألعراف االجتامعية غري واضحة يف بعض األحيان. إن األفراد 

واألرس بحاجة إىل تعلم كيف يكونوا مواطنني رقميني جيدين وأن يقوموا بتنمية الشعور باملسؤولية حول 

اتخاذ قرارات سليمة وأخالقية عىل االنرتنت. وبدالً من االعتامد فقط عىل اتخاذ تدابري وقائية، فإن تقديم 

التعليم يف مجال السالمة عىل االنرتنت، والخصوصية، واألمن الذي يضم املواطنة الرقمية سيساعد جميع 

الناس من مختلف األعامر عىل تفاعل أكرث أمناً عرب اإلنرتنت. التعلم حول املعرفة الرقمية، واألخالق 

الرقمية، والكياسة الرقمية أمر بالغ األهمية يف عاملنا يف القرن الحادي والعرشين.

املعرفة الرقمية
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االستفادة من القطاعات الخاصة وغري الربحية. ميكن أيضاً للقطاع الخاص واملنظامت غري الربحية أن 

تساعد الحكومات عىل تحسني مهارات املعرفة الرقمية للمواطنني من جميع األعامر من خالل توفري 

فرص التدريب والتدريب املهني، ومن خالل زيادة مساهامت الرشكات املتمثلة بالتمويل وموارد الحوسبة 

السحابية لدعم مبادرات املعرفة الرقمية.

املعرفة الرقمية

أدلة وقراءات أخرى:

 World Economic Forum: “New Vision for Education: Unlocking the
 “Potential of Technology

For links to this and other resources, please visit: 
 http://www.microsoft.com/cloudforgood
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التوصيات

تطوير مهارات الجيل القادم
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الفرصة

إن الحوسبة السحابية، والقدرات االبتكارية التي تسمح بها الحوسبة السحابية، لها القدرة عىل دفع عجلة 

النمو والنشاط االقتصادي بشكل كبري. فعىل سبيل املثال، تقدر املفوضية األوروبية أن رقمنة املنتجات 

والخدمات ستمكن الصناعة األوروبية من توليد 110 مليار يورو كإيراداتك إضافية سنوياً خالل السنوات 

الخمس املقبلة.27 ماكينزي آند كومباين تعتقد أن القدرات الرقمية املتقدمة ميكن أن تضيف 2.2 تريليون 

دوالر أمرييك إىل الناتج املحيل اإلجاميل األمرييك بحلول عام 28.2025 هذا يوحي بأن هناك فرصاً كبرية 

لألشخاص من ذوي املهارات املناسبة ملساعدة مؤسساتهم عىل خلق منتجات وخدمات بإمكانها فتح املجال 

لخلق فرص عمل إضافية وخلق املزيد من النمو االقتصادي.

إضافًة إىل ذلك، ويف اقتصاد مدفوع بشكل مضطرد بالتقدم الحاصل يف مجال التكنولوجيا الرقمية، فإن 

املزيد واملزيد من الوظائف تتطلب درجة يف أحد الحقول العلمية )العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات(. ففي أوروبا، عىل سبيل املثال، عىل مدار العقد املايض، فإن رسعة التوظيف يف قطاع 

التكنولوجيا ارتفعت ثالث مرات أكرث من إجاميل التوظيف29. ويف الواليات املتحدة، من املرجح أن يكون 

هناك طلب كبري عىل األشخاص الذين لديهم خلفية يف علوم الحاسوب، حيث تشري التقديرات أنه بحلول 
عام 2024، ستزداد فرص العمل ذات العالقة بالحاسوب وتحليل املعلومات بنسبة 20 باملئة تقريباً.30

التحدي

يك تزدهر الرشكات يف االقتصاد الرقمي، املدفوع بالحوسبة السحابية، يجب عىل مهارات املوظفني مواكبة 
التطورات يف مجال التكنولوجيا. ولكن يف قطاع الصناعة يف الواليات املتحدة، ما يصل إىل 2 مليون وظيفة 

قد ال يتم شغلها خالل العقد املقبل نتيجة نقص يف األشخاص الذين لديهم املهارات التقنية املناسبة.31 يف 

أوروبا، وجدت دراسة استقصائية تم عقدها يف عام 2013 أن النقص يف املهارات تسبب يف مشاكل عمل 

رئيسية لثلث أصحاب العمل األوروبيني.32 ويف الصني، رشكة ماكينزي تقدر أن الطلب عىل العاملة املاهرة 

ميكن أن يفوق ما هو متوفر بعدد 24 مليون شخص بحلول العام 33.2020 يشكل مثل هذا النقص 

مسائل منافسة جدية للرشكات ويهدد سالمة اقتصاد الدول يف جميع أنحاء العامل عىل املدى الطويل. وأكرث 

من ذلك، فإنه يهدد بتوسيع الفجوة يف الدخل بني األشخاص الذين لديهم املهارات الالزمة للنجاح يف القرن 

الحادي والعرشين، واألشخاص الذين ال ميلكونها.

تطوير مهارات الجيل 
القادم
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إن الفشل يف معالجة هذه الفجوة سيؤدي إىل مواجهة العديد من األشخاص ملستقبل غامض – وخاصة 

النساء، والشباب، والذين يقيمون يف املجتمعات الريفية واملحرومة. يعد إغالق هذه الفجوة عامل هام 

يف معالجة عدم املساواة يف الدخل وأحد أهم اإلجراءات التي ميكن للحكومات أن تتخذها. وإدراكاً لذلك، 
وضعت األمم املتحدة عدة أهداف ذات صلة كجزء من أهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك)4.ب( 

والذي ينص عىل ما ييل: ”بحلول عام 2020، التوسع بشكل كبري وعىل مستوى العامل بعدد املنح 

الدراسية املتاحة للدول النامية .... للتسجيل يف التعليم العايل، مبا يف ذلك التدريب املهني والتدريب عىل 
]تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت[.34

التوصيات 

يف الوقت الذي يزداد فيه عدم املساواة يف الدخل، فإن الناس يكافحون من أجل العثور عىل وظائف 
بأجور جيدة ألنهم يفتقرون إىل املهارات واملعرفة الالزمة، وتتزايد عدد الوظائف املتعلقة بالتكنولوجيا التي 

تبقى شاغرة، فقد أصبحت الرضورة لجعل التدريب عىل نطاق واسع واضحة، والحاجة إىل اتخاذ اجراء يف 

منو. لضامن حصول العامل عىل التدريب املناسب ومنح أصحاب العمل منفذ للحصول عىل قوى عاملة 

لديها قدر مناسب من املعرفة واملهارات، فإنه يتعني عىل صناع القرار النظر يف الخطوات التالية:

االستثامر يف التدريب الذي يعد األشخاص للوظائف التي يكرث عليها الطلب. يجب عىل الحكومات 

أن تستثمر يف برامج ذات جودة العالية إلعادة تدريب العامل عىل املهارات األساسية، وللحصول عىل 

الشهادات والتعليم املستمر لألشخاص املوجودين يف سوق العمل. والخطوة األوىل هي تحديد املهارات 

التي عليها أكرب طلب – وهي مهمة يستطيع قطاع تكنولوجيا املعلومات املساعدة فيها. مع هذه املعرفة، 

ميكن للحكومات أن تطور وتقدم برامج إعادة تدريب ذات جودة عالية للقوى العاملة أو توفر حوافز 

وموارد مالية للمنظامت )املؤسسات( الخاصة واملنظامت )املؤسسات( غري الربحية للقيام بذلك.

الوصول عىل نطاق واسع. ينبغي أن تسعى الحكومات لتلبية احتياجات الناس يف جميع مراحل حياة 

القوة العاملة – الطالب الذين يدخلون القوى العاملة، والعامل العاطلني عن العمل أو الذين ال يتم 

استغالل كامل مهاراتهم، والعامل العاملني الذين يحتاجون إىل مساعدة يف اكتساب مهارات جديدة 

لضامن وظائفهم عىل املدى البعيد. وينبغي عىل الحكومات أيضاً أن تفكر عىل نطاق واسع حول ماهية 

التدريبات التي سيتم تقدميها وكيفية جعلها متاحة عىل نطاق واسع. مهارات التكنولوجيا الرقمية هي 

أحد العنارص الهامة، كذلك األدوات واملوارد الالزمة ملساعدة أصحاب األعامل الجديدة عىل تطوير مهارات 

األعامل وإدارة املعرفة هي أيضاً أساسية.

تطوير مهارات الجيل 
القادم
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االستفادة القصوى من التعاون بني القطاعني العام والخاص. مسؤولية تحديد ومعالجة احتياجات إعادة 

التدريب ال يجب أن تقع عىل عاتق الحكومات فقط. يوجد لدى القطاع الخاص واملعلمني أيضاً دور 

أسايس يف ذلك. حيث ال تقدم دامئا املؤسسات التعليمية تدريبات يف املهارات التي يبحث عنها أصحاب 

العمل. يف حني ميلك القطاع الخاص الخربة يف العامل الحقيقي، واألفكار الالزمة لتحديد النقص يف املهارات 

وقيادة أفضل املامرسات التعليمية، وهم أيضا رشكاء أساسيني يف توفري وتقديم التعليم.

تنمية أطر تنظيمية مرنة. يجب عىل األطر التنظيمية توفري املرونة املناسبة بحيث يتمكن أصحاب العمل 

من توسعة عملياتهم وتطوير القوى العاملة لديهم مع املحافظة عىل الحامية العاملية. فالدول التي لديها 

أقل عدد من الحواجز القانونية والتنظيمية والعملية الستقدام وتدريب واملحافظة عىل املواهب تكون يف 

أفضل حال لالستفادة من فرص النمو االقتصادي.

دعم االقرار املتبادل باملؤهالت. االعرتاف املتبادل يتيح املجال لألشخاص املدربني حديثاً بإيجاد العمل 

حيثام كان متوفراً، حتى لو أنه مل يكن يف املكان الذي تدربوا فيه. وهذا أمر هام بالنسبة للماليني من 

العامل العاطلني عن العمل أو املعرض عملهم للخطر وغري القادرين عىل السفر إىل املناطق ذات النمو 

املرتفع من أجل إعادة التدريب )مقارنة مع خيار السفر إىل هناك حال أصبحوا واثقني من ايجاد عمل(. 

ان االعرتاف املتبادل يجعل من السهل عىل األشخاص االستفادة من برامج إعادة التدريب املحلية.

تشجيع االبتكار. ميكن للحكومات أن تشجع روح املبادرة من خالل الربامج التي تساعد الناس عىل 

البدء بأعامل تجارية جديدة. الربامج التي تقدم للرشكات الناشئة ورواد األعامل قدرة الوصول إىل برامج 

الكمبيوتر، ودعم للتسويق، ورؤية واضحة بسهولة وبأسعار معقولة من شأنها أن تساعد يف نجاح األعامل.

تطوير مهارات الجيل 
القادم
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أدلة وقراءات أخرى:

United Nations Resolution: “Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development”

Deloitte Report: “The skills gap in US manufacturing 2015-2025 
outlook”

McKinsey & Company Report: “Tackling Youth Unemployment”

Malaysian Government Announcement: “Creating a Nation of 
Digital Makers Key to Malaysia’s Future Success”

Microsoft Blog: Extending Microsoft’s support for veterans entering 
the workforce

For links to these and other resources, please visit: 
http://www.microsoft.com/cloudforgood 

تطوير مهارات الجيل 
القادم
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التوصيات

شمول األشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة
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الفرصة

تقدم الحوسبة السحابية فوائد كبرية لألشخاص من جميع األعامر والقدرات. وميكن أن متكن األشخاص 

الذين لديهم اعاقات يف البرص، أو التعلم، أو اعاقات مرتبطة بالعمر، أو التنقل، أو السمع، أو الكالم من 

التعلم عىل نحو أكرث فعالية، واملشاركة والتعاون مع اآلخرين بسهولة أكرب، والتعبري عن أنفسهم بشكل 

أكرث وضوحاً. تقوم األجهزة املتصلة بالحوسبة السحابية بتقديم تكنولوجيا مساندة مثل الرشح الصويت، 

والتعرف عىل الكالم، ومعالجة طبيعية للغات، والتعلم عىل اآلالت. وألن الحوسبة السحابية هي مستودعاً 

لإلعدادات املعدة حسب الطلب، فإنه ميكن للناس الحصول عىل املعلومات وخدمات أخرى معدة لتلبية 

رغباتهم أينام ذهبوا، وعىل أي جهاز تقريباً.

خلقت أجهزة الحاسوب واإلنرتنت أيضاً فرصاً لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يف مواصلة التعليم، 

واملشاركة يف القوى العاملة، والحصول عىل الخدمات الحكومية، واالنخراط يف املجتمع. ولكن دراسة 

حديثة أجراها البنك الدويل وجدت أن األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ال يزالون أكرث عرضة ألن يكونوا 

عاطلني عن العمل وأن يكونوا يف حالة فقر، وميكن للحوسبة السحابية أن تساعد يف تغيري هذا الوضع. 

عىل وجه الخصوص، ميكن للتكنولوجيا القامئة عىل الحوسبة السحابية أن تضمن قدرة وصول األشخاص 

ذوي االحتياجات الخاصة إىل الخدمات واملحتوى يف هذا اليوم الذي ينمو فيه العامل الرقمي بشكل 

متزايد. ميكن للحوسبة السحابية أيضاً أن تشغل خدمات مساندة جديدة من شأنها أن توفر قدراً أكرب 

من االستقاللية والقدرة عىل التنقل لألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة املختلقة. والكثري من هذه 

االبتكارات ستساعد أيضاً عىل استمرارية انتاجية واستقالل االشخاص مع تقدمهم يف السن.

التحدي

هناك أكرث من مليار شخص يف جميع أنحاء العامل من ذوي االحتياجات الخاصة.35 ويف كثري من األحيان، 

يواجه هؤالء األشخاص عقبات كبرية عندما يتعلق األمر بالعمل والتعليم والرعاية الصحية والنقل والوصول 

إىل التكنولوجيا والخدمات الحكومية وغريها من األمور. إن الحواجز القامئة أمام تعليم األطفال من 

ذوي االحتياجات الخاصة تعد ضارة إذ أن لها آثار متتد مدى الحياة عىل فرص العمل وتساهم يف ارتفاع 

معدالت الفقر للبالغني من ذوي االحتياجات الخاصة. يف حني أن الحوسبة السحابية توفر بالفعل فرص 

كبرية لتسهيل قدرة الوصول، إال أن ذوي االحتياجات الخاصة غالباً ما يكونوا آخر من يحصل عىل فوائد 

االبتكارات القامئة عىل التكنولوجيا.

شمول األشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة
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التوصيات 

بالنسبة لألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة، ميكن للحوسبة السحابية أن توفر إمكانيات من شأنها 

أن تحسن فرص الحصول عىل التعليم والعمل والخدمات الحكومية، وتحقيق املشاركة الرثية يف املجتمع. 

وللتأكد من أن املزايا والفرص التي توفرها الحوسبة السحابية متاحة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، 

ينبغي عىل الحكومات أن تنظر يف الخطوات التالية:

رشاء تكنولوجيا سهلة املنال. عندما تشرتي الدوائر )الوكاالت( العامة وتستخدم تكنولوجيا سهلة املنال، 

فإن ذلك سيؤدي اىل زيادة قدرة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة عىل الوصول إىل املعلومات العامة 

واملشاركة يف القوى العاملة. من خالل دمج معايري الوصول مثل ETSI EN 301 549  يف سياسات 

الرشاء وطلب بيانات امتثال مفصلة من مزودي التكنولوجيا وحلول تقنية املعلومات، ميكن للحكومات 

أن تخلق حوافز اقتصادية للرشكات لالستثامر يف منتجات سهلة املنال ومبتكرة أكرث. ولكن يف حني تطلب 

الواليات املتحدة والعديد من الحكومات األوروبية من الدوائر )الوكاالت( الفدرالية رشاء التكنولوجيا 

السهلة املنال، فإن ثلث الدول فقط من تلك التي وقعت عىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي االحتياجات 

الخاصة قد طبقت سياسات مشابهة. ينبغي عىل جميع الحكومات التوقيع عىل ميثاق املبادرة العاملية 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشاملة )G3ict( ودمج إمكانية الوصول مع إجراءات املشرتيات.

تعزيز معايري موحدة عاملياً. إن رسعة االبتكار يف قطاع التكنولوجيا قد تتجاوز رسعة وضع 

ترشيعات تهدف إىل تشجيع قدرة الوصول وتعزيز خدمات الحوسبة السحابية. معايري عاملية 

 ISO / IEC 40500 )W3C Web Content( و )ETSI EN 301 549( مثل

)Accessibility Guidelines 2.0( هي خيار أفضل من القوانني التي تتطلب ميزات أو خدمات 
معينة وتقوم بإقصاء غريها. حيث يشجع هذا األمر عىل تطوير مجموعة واسعة من املنتجات واملحتوى 

اللذان ميكن استخدامهام من قبل الجميع. من خالل سن سياسات مشرتيات عامة بناًء عىل هذه املعايري 

وطلب تكنولوجيا سهلة املنال من مورديها، فإنه ميكن للحكومات خلق حوافز للرشكات لتطوير منتجات 

سهلة املنال ومبتكرة، وتكون هذه الحوافز أكرث فعالية عندما تستند إىل معايري عاملية تخلق أسواق رقمية 

موحدة.

احتضان االبتكار. عندما تحاول الحكومات حل تحديات معقدة من خالل تقنيات عفا عليها الزمن، فإن 

األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة غالباً ما يتم تركهم متخلفني عن الركب. ينبغي أن تعتمد الحكومات 

سياسات تشجع املعلمني عىل العمل مع قطاع التكنولوجيا إليجاد حلول جديدة تقوم عىل تقنيات 

الحوسبة السحابية وتشجيع استخدامها يف الفصول الدراسية.

شمول األشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة
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جعل الخدمات الحكومية اإللكرتونية سهلة املنال. من خالل اعتامد سياسات تتعلق بجعل معلومات 

الحكومة وخدماتها اإللكرتونية سهلة املنال، ميكن لواضعي السياسات ضامن أن يبقى األشخاص باختالف 

قدراتهم عىل علم مبختلف االمور، وأن يشاركوا يف الحياة املدنية، وأن يستفيدوا من مزايا القطاع العام 

والفرص وفرص العمل التي يوفرها. ولتحقيق هذا الهدف، يتعني عىل الحكومات أن تتطلب إنشاء 

مستندات، وعروض تقدميية، ومحتوى عىل شبكة اإلنرتنت، وتطبيقات، وحلول برمجيات والحفاظ عليها 

بشكل يتسق مع توجيهات الوصول املعمول بها.

متكني املعلمني. يحتاج املعلمون إىل فهم قيمة التكنولوجيا سهلة املنال يف الفصول الدراسية، وينبغي 

للسلطات الخاصة بالتعليم تعزيز الوعي وتوفري التدريب عىل املهارات ملساعدة املعلمني عىل فهم كيفية 

استخدام التكنولوجيا الجديدة لتحسني التعلم يف الفصول الدراسية. معظم أدوات التكنولوجيا التي 

تستخدم يف املدارس – مثل الحاسوب، واألجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسوب الشخصية – تحتوي عىل 

ميزات وتدعم اإلعدادات الشخصية والتي من شأنها أن تساعد الطالب عىل الوصول للمواد والتعاون مع 

أقرانهم، والتي تؤدي بالتايل إىل تحسني قدرة الوصول اىل التعليم بشكل كبري، ومن شأن التدريب عىل 

املهارات أن يساعد املعلمني عىل االستفادة من هذه امليزات الخاصة بتسهيل قدرة الوصول. من الرضوري 

أيضاً متكني املعلمني من خلق مواد تعليمية ميكن الوصول إليها من قبل الطالب من ذوي االحتياجات 

الخاصة. عندما يدرك املعلمني كيفية ضبط املناهج واملحتوى لتلبية احتياجات طالبهم الفريدة، ميكن 

للمدارس أن تخدم بنجاح احتياجات الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة.

شمول األشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة
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أدلة وقراءات أخرى:

UNESCO: “UNESCO Model Policy for Inclusive ICTs in Education 
for Persons with Disabilities”

ETSI: “ETSI EN 301 549 V1.0.2 Accessibility requirements suitable 
for public procurement of ICT products and services in Europe”

ISO/IEC 40500: “2012 Standard: Information technology -- W3C 
Web Content Accessibility Guidelines )WCAG( 2.0”

ETSI Accessibility requirements suitable for public procurement 
of ICT products and services in Europe: ETSI EN 301 549

Global Initiative for Inclusive Information and Communication 
Technologies (G3ict) charter: “Promoting Global Digital Inclusion 

through ICT Procurement Policies & Accessibility Standards”

Egypt’s Model Policy for Accessible Education: “Implementation 
of Accessible Information and Communications Technology in 

Education” 

Australian Government Announcement: Federal government will 
adopt the European standard for the procurement of accessible ICT 

)EN 301 549(  

Microsoft White Paper: Accessibility and the Cloud

Microsoft White Paper: Accessibility Requirements for Public 
Procurement of ICT in Europe 

Microsoft Blog: Creating incentives for digital inclusion: Microsoft 
announces support for G3ict charter for accessible technology

For links to these and other resources, please visit: 
http://www.microsoft.com/cloudforgood

شمول األشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة
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الفرصة

الرشكات الصغرية ومتوسطة الحجم )الرشكات الصغرية واملتوسطة( تلعب دوراً أساسياً يف زيادة النمو 

االقتصادي وخلق فرص العمل يف جميع أنحاء العامل. وخالل بحث الرشكات الصغرية واملتوسطة عن طرق 

لتنمو، فإنه بإمكانها أن تحتضن موجة جديدة من تكنولوجيا املعلومات لزيادة اإلنتاجية، وخفض الحواجز 

أمام االبتكار، وتوسيع سالسل التوريد، والوصول إىل أسواق جديدة.

يف حني أن ظهور الحوسبة السحابية يعني أن الرشكات الصغرية واملتوسطة بإمكانها الوصول إىل العديد 
من التقنيات املتاحة للرشكات الكربى، إال أن خطر تزايد الهوة التكنولوجية بني الرشكات الكبرية والرشكات 

الصغرية واملتوسطة يجب أن يحظى باعتبار كبري من قبل صانعي السياسات يف جميع أنحاء العامل. حيث 

تشري التجربة إىل أن هنالك عالقة قوية بني اعتامد تكنولوجيا املعلومات املتقدمة والنمو يف اإليرادات 

وفرص عمل للرشكات الصغرية واملتوسطة.

التحدي

إن تبني االبتكارات الجديدة يف مجال التكنولوجيا الرقمية من قبل الرشكات االصغر كان متفاوتاً. وهذا 

يهدد بتوسيع فجوة األداء بني الرشكات الكبرية والرشكات الصغرية واملتوسطة كلام تسارعت وترية االبتكار. 

إضافًة إىل ذلك، غالباً ما تتأثر الرشكات الصغرية واملتوسطة بشكل غري متناسب نتيجة القرارات السياسية 

التي تكون موجهة نحو املؤسسات الكبرية، وخاصة الرشكات املتعددة الجنسيات. ميكن للقوانني التي 

تنظم حامية البيانات، وتخزين البيانات، وتوطني الخدمات أن تضع أعباًء غري معقولة عىل الرشكات 

الصغرية واملتوسطة وأن تحد من قدرتها عىل االستفادة من الحوسبة السحابية لتحسني العمليات التجارية 

واملنافسة بنجاح.

التوصيات 

نظراً لحجم وأهمية قطاع الرشكات الصغرية واملتوسطة، فإنه من املهم لصناع القرار النظر يف السياسات 

التي من شأنها مساعدة الرشكات الصغرية بأن تزدهر وأن تدرك ماهية السياسات التي قد تحد من 

منوها. فاليوم، التكنولوجيا القامئة عىل مستوى املؤسسات، والتي كانت تقليدياً معقدة أو مكلفة للغاية 

لتستخدمها الرشكات الصغرية واملتوسطة، اصبحت اآلن يف متناول اليد.

مساندة الرشكات من 
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لالستفادة من هذه الفرصة، يجب عىل الحكومات أن تخلق بيئات للسياسات من شأنها دعم وتشجيع عىل 

استخدام الحوسبة السحابية بشكل آمن وبأسعار معقولة وبوسائل مبتكرة والعمل عىل توسيع إمكانية 

الرشكات الصغرية واملتوسطة عىل التصدير.

ضامن الوصول إىل بنية تحتية وشبكات ذات جودة عاملية. من أجل العمل عىل االتصال، والتعاون، 

والتنافس، تحتاج الرشكات الصغرية واملتوسطة إىل شبكات معلومات واتصاالت ميكن الوصول إليها وبأسعار 

معقولة. ينبغي عىل السياسات املتعلقة بخدمة االنرتنت ذو النطاق العريض أن تأخذ يف االعتبار حاجة 

الرشكات الصغرية واملتوسطة إىل وسائل اتصال موثوقة ومعالجة تحديات ”امليل األخري“ لضامن عدم 

تخلف الرشكات الصغرية واملتوسطة يف املناطق الريفية والنائية.

توفري الحوافز والتدريب. إن الحوسبة السحابية ال تزيد فقط إنتاجية الرشكات الصغرية واملتوسطة، بل 

إنها متكن املاليني من األشخاص الذين ميكنهم إدارة أعامل من املنزل بأن يشاركوا اقتصادياً بشكل أكرب – 

حيث تتشكل غالبيتهم من النساء واألقليات. لترسيع عملية التبني واالستخدام، ميكن للحكومات أن تسن 

برامج من شأنها توفري فرص أفضل للحصول عىل التكنولوجيا بأسعار معقولة للرشكات الصغرية واملتوسطة، 

وخاصة خدمات الحوسبة السحابية. وقد تم استخدام الحوافز املبارشة مثل املنح أو اإلعانات الرضيبية 

بنجاح يف العديد من الدول لتشجيع الرشكات الصغرية واملتوسطة لتنفيذ الخدمات عرب الحوسبة السحابية.

تشجيع الصادرات. إحدى الطرق لنمو االقتصاد هي زيادة إمكانية الرشكات الصغرية واملتوسطة عىل 

التصدير. وميكن لسياسات الصناعة )القطاع( تشجيع الرشكات الصغرية واملتوسطة عىل استخدام الحوسبة 

السحابية للوصول إىل سالسل التوريد العاملية وتوسيع األسواق لبضائعهم. وباملثل، ميكن للسياسة التجارية 

أن تساعد الرشكات الصغرية واملتوسطة من خالل خفض التعرفة الجمركية، والحد من الروتني، وتبسيط 

اإلجراءات الجمركية لتسهيل فرص تجارية أكرب.

سياسات الدعم التي تعالج املخاوف املتعلقة بالخصوصية وحامية البيانات. ملعالجة املخاوف املتعلقة 

بالخصوصية واألمن، ينبغي عىل الحكومات أن تركز عىل املحافظة عىل التوثيق األمني ملزودي الحوسبة 

السحابية، وتجنب القواعد التي متنع تدفق البيانات وخدمات البيانات عرب الحدود، وتشجيع االبتكار 

والنمو دون وضع البيانات الخاصة يف إطار الخطر.

مساندة الرشكات من 
جميع األحجام
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أدلة وقراءات أخرى:

Boston Consulting Group Report: “Ahead of the Curve - Lessons on 
Technology and Growth from Small-Business Leaders” 

Huffington Post: “What is the Cloud )And Why Do Small Businesses 
Need to Care(”

Business.com: “Study Shows Small Businesses Are Doubling Profits 
by Switching to Cloud Computing”

Forbes: “Roundup of Small & Medium Business Cloud Computing 
Forecasts and Market Estimates”

Asia Cloud Computing Association Report: “SMEs in Asia Pacific: 
The Market for Cloud Computing”

For links to these and other resources, please visit: 
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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ما هو شكل الثورة التكنولوجية؟ ماذا يحدث عندما يقوم النساء والرجال األذكياء واملبدعون وأصحاب 
االفكار السباقة باالستفادة من قوة الحوسبة السحابية لجمع وتحليل املعلومات عىل نطاق وعمق مل يكن 

ممكناً من قبل؟ ما هي املشاكل التي سيتم حلها وما هي االحتياجات التي تلبى عندما يقوم املبدعون 

والحاملون بربط رؤى جديدة مع القدرات الرقمية الحديثة؟

هذه أسئلة ستستغرق سنوات لإلجابة عليها. حيث يخربنا التاريخ أن التأثري الكامل لثورة صناعية يأخذ 

سنوات ليظهر للعيان، وأن أهم االبتكارات مل تكن متوقعة تقريباً من قبل األشخاص الذين أنشأوا الوسائل 

األساسية التي جعلت كل ثورة صناعية متعاقبة ممكنة.

مىض ما يقارب قرن من الزمن بعد إكامل جيمس واط املحرك البخاري قبل أن يبدأ الناس بتسمية ما 

ساعد يف إطالقه عىل أنه ثورة صناعية. من املشكوك فيه أن هايرنيش هريتز، غولييلمو ماركوين، وغريهم 

من العلامء واملخرتعني الذين وضعت اكتشافاتهم األسس إلذاعات الراديو كانوا قد تصوروا عامل األجهزة 

النقالة واالتصاالت الالسلكية التي يعتربها غالبية األشخاص أمراً مفروغاً منه اليوم.

ولكن هناك بالفعل اشارات مثرية وملهمة ملا قد يحمله املستقبل مع بدء الناس باكتشاف كيفية استخدام 

الحوسبة السحابية، والتحليالت املتقدمة، واألجهزة النقالة، وأجهزة االستشعار املتصلة، وعلم الجينوم، 

والطباعة الثالثية األبعاد، وتحديد املوقع الجغرايف، ومجموعة أخرى من التكنولوجيا الناشئة ذات العالقة 

– ليس فقط للنظر اىل مشاكل قدمية بطرق جديدة، ولكن أيضاً لتصور قدرات مل يكن باإلمكان تخيلها 
حتى اآلن.

اليوم، يقوم الناس يف كل املهن باستخدام الحوسبة السحابية للعمل بكفاءة وفعالية أكرب، ولخدمة العمالء 

بطرق جديدة، وللعثور عىل إجابات ملشاكل كانت غري قابلة للحل. يف هذا القسم، نقدم ملحة رسيعة 

عن تأثري الحوسبة السحابية القائم حالياً عىل الصناعات الرئيسية والتي تشكل العمود الفقري للتقدم 

االقتصادي واالجتامعي يف املجتمعات يف جميع أنحاء العامل.

يف عام 2011، أعلن فيفيك كندرا، رئيس قسم تقنية املعلومات يف الحكومة األمريكية، عن سياسة 
“الحوسبة السحابية األوىل” الوطنية والتي هدفت إىل تشجيع التنفيذ والتطبيق الرسيع لتقنيات الحوسبة 

السحابية من قبل الحكومة االتحادية. قبل ثالث سنوات، أطلقت اململكة املتحدة مبادرتها الخاصة 

بالحوسبة السحابية األوىل. ولكن يف حقيقة األمر أنه يف كال الدولتني – ويف غالبية العامل – فقد تحركت 

الحكومات نحو الحوسبة السحابية ببطء أشد بكثري من الرشكات واملؤسسات يف القطاعات األخرى.

يخربنا التاريخ أن التأثري الكامل لثورة صناعية يأخذ سنوات لينكشف

الحكومة
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هناك عدد من األسباب وراء ذلك، مبا يف ذلك امليزانيات املحدودة، والتحديات الكامنة يف تحويل أنظمة 

تكنولوجيا معلومات قدمية ومعقدة، وعدم وجود الخربة. ولكن يف غالب األمر أن السبب الرئييس كان 

االعتقاد بأن بيئات الحوسبة السحابية تخلق مخاطر جديدة وتثري قضايا أمنية جديدة.

من الواضح أن املقاومة قد بدأت باالنخفاض مع بدء إدراك الحكومات إىل أن االنتقال إىل الحوسبة 

السحابية ال يعني فقدان السيطرة عىل خصوصية البيانات واألمان. اآلن، املزيد واملزيد من الجهات 

الحكومية املحلية واإلقليمية واالتحادية تتوجه نحو الحوسبة السحابية وبدأت برؤية الفوائد، والتي تشمل 

التوفري بالكلف وزيادة اإلنتاجية؛ تعزيز التعاون بني موظفي الحكومة وبني الجهات الحكومية والرشكاء 

واملوردين؛ وتحسينات كبرية يف تقديم الخدمات للمواطنني. نتيجًة لذلك، فإن وترية التبني واالستخدام قد 

بدأت بالتسارع. وجدت دراسة حديثة أنه يف الواليات املتحدة، من املرجح أن ينمو اإلنفاق السنوي عىل 

الحوسبة السحابية بنسبة أكرث من 20 يف املئة سنوياً، لريتفع إىل 6.5 مليار دوالر بحلول العام 2019. 

ووفقاً ملجلة فورتشن، البعض من مقدمي التكنولوجيا يعلنون اآلن أن وكاالت الحكومة األمريكية تتجه 
نحو الحوسبة السحابية برسعة أكرب من الرشكات الخاصة.37

إن ميامي، فلوريدا يف الواليات املتحدة، هي مثال جيد عىل بلدية محلية استخدمت النهج القامئة عىل 

الحوسبة السحابية لتسهيل العمليات، توفري املال، وتحسني الخدمات يف املدينة. اليوم، ميكن لقسم بناء 

املدينة تتبع حجم عمل مفتيش البناء التابعني له عىل نحو أكرث دقة وتحسني جدولة التفتيش عىل أساس 

املسافة، واملوقع، وحركة املرور، والطقس، وأمور أخرى. وحيث انه بإمكان املفتشني تحميل وتنزيل الوثائق 

والصور أثناء تواجدهم يف امليدان، فإنه بإمكانهم إصدار تصاريح عىل الفور وهم يف املوقع، بدالً من 

اضطرارهم إىل العودة إىل املكتب.

خفضت التكنولوجيا عدد املكاملات الهاتفية التي تتلقاها دائرة البناء شهرياً بأكرث من 5000. وعموما، 

فقد مكن االنتقال إىل الحوسبة السحابية قسم تكنولوجيا املعلومات يف املدينة من تقديم قدرات جديدة 

حسنت بشكل كبري من قدرة ميامي عىل خدمة مواطنيها، عىل الرغم من خفض امليزانية الكبري يف أعقاب 

ركود عام 2008.

يف بريو، تستخدم الحكومة التقنيات السحابية ألسباب تذهب إىل ما هو أبعد من تحقيق الكفاءة 
وتخفيض النفقات. فاملكتب الوطني للعمليات االنتخابية يستخدم تطبيقاً يعتمد عىل الحوسبة السحابية 

لتغيري مشاركة املواطنني وتعزيز املؤسسات الدميقراطية من خالل زيادة مشاركة الناخبني يف االنتخابات. 

أحد العوائق امام التصويت كان العدد املحدود من مراكز االقرتاع. ففي بعض الحاالت، كان عىل الناخبني 

السفر ألكرث من ساعة للوصول إىل مكان االقرتاع املخصص لهم.

املزيد واملزيد من الجهات الحكومية يتوجهون نحو الحوسبة السحابية

الحكومة
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لجعل التصويت أسهل، يقوم التطبيق بتحديد مراكز االقرتاع الثالثة األقرب إىل مكان إقامة كل ناخب 

وميكنهم من اختيار املركز األكرث مالءمة. يقوم النظام بعد ذلك وبشكل تلقايئ بإرسال رسالة الكرتونية 

باملوقع إىل الناخب ويعلنه ملكتب املقاطعة للوكالة وموقع املكتب الوطني للعمليات االنتخابية االلكرتوين. 

ويدعى هذا النظام “اخرت مكان االقرتاع،« تم تطبيق النظام الجديد يف نوفمرب عام 2015. ويف أبريل 

2016، خالل الجولة األوىل من االنتخابات الرئاسية، كان غياب الناخبني اقل بنسبة 59 يف املئة من 
االنتخابات الرئاسية التي جرت عام 2011.

لكن من املمكن أنه ال يوجد اية حكومة احتضنت الحوسبة السحابية أكرث من بلدية هوالندز كرون، 

وهي بلدة يسكنها حوايل 50,000 شخص يف شامل هولندا. قبل بضعة سنوات، بدأت املدينة يف محاولة 

لتصبح أول مدينة يف العامل تشغل 100 يف املئة من خدمات تكنولوجيا املعلومات الخاصة بها يف الحوسبة 

سحابية.

مرشوع التكنولوجيا السحابية، وإعادة هيكلة تنظيمية شاملة يجعالن من املمكن للعاملني يف هوالندز 

كرون العمل يف فرق فعالة تركز عىل النتائج بدال من االجراءات، وإعطاء املوظفني الخيار بالعمل يف أي 

مكان يكون أكرث كفاءة وإنتاجية -يف مساحات العمل املشرتكة، يف املنزل، أو يف املجتمع. اآلن، وعىل سبيل 

املثال، بدال من مطالبة املواطنني بالرتحال إىل قاعة املدينة الستالم جواز سفر جديد أو ترصيح املدينة، فإن 

موظفي املدينة يقومون يف كثري من األحيان بتسليمها مبارشة إىل بيوت الناس.

التحول إىل الحوسبة السحابية مكن أيضا هوالندز كرون من إطالق مجموعة واسعة من الخدمات 

الجديدة للمواطنني. فتطبيق الجوال Fixi يتيح للسكان استخدام هواتفهم النقالة إلرسال صور عن 

املشاكل مثل الكتابة عىل الجدران، أو املعدات املعطلة يف األماكن العامة، ومن ثم تتبع حل هذه القضية 

من وقت تقدميها إىل االنتهاء من املشكلة.

وقد ساعدت املكاسب املتأتية من الكفاءة والفاعلية الناتجة عن النظام الجديد البلدية عىل تحسني العديد 

من العمليات الداخلية، مثل موافقات وتصاريح تقسيم املناطق التجارية، والتي ميكن اآلن التعامل معها 

يف غضون أشهر قليلة بدال من مدة تصل اىل عام.

قد يكون تطبيق هوالندز كرون الشامل للقدرات املعتمدة عىل الحوسبة السحابية امراً استثنائياً، ولكن 

األهداف الكامنة وراء تحولها يشرتك بها رؤساء البلديات يف كل مكان تقريبا. من املمكن أن نفرتض أن 

املزيد واملزيد من البلدات واملدن يف جميع أنحاء العامل سوف تتخذ نهجا مامثال يف السنوات املقبلة.

أحد العوائق امام التصويت كان العدد املحدود من مراكز االقرتاع

الحكومة
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يف الوقت الذي فيه قيمة التعليم عايل الجودة واضحة جدا وحدود أساليب التدريس التقليدية واضحة، 
فإن الحوسبة السحابية توفر إمكانات هائلة ملعالجة واحدة من قضايا املجتمع األكرث إلحاحا، اال وهي 

كيفية متكني كل شخص من الحصول عىل فرص تعليمية عظيمه.

حتى اآلن، تأثري الحوسبة السحابية عىل التعليم تركز يف االغلب عىل التكاليف والفعالية. املدارس تستخدم 

القدرات املعتمدة عىل الحوسبة السحابية لتوفري الوصول إىل الكتب اإللكرتونية التي هي أقل كلفه من 

تلك املطبوعة، وميكن تحديثها بانتظام بحيث توفر وبشكل دائم آخر املعارف واملعلومات.

أدوات الوسائط املتعددة غري املكلفة والسهلة االستخدام، واملحتوى التفاعيل يعمالن عىل تغيري كيفية تعلم 

األطفال ملجموعة واسعة من املواضيع. فالتطبيقات املعتمدة عىل التفاعلية والتي يتم تشغيلها يف مراكز 

البيانات تعمل عىل خفض تكلفة الربمجيات واألجهزة وموظفي تكنولوجيا املعلومات. من خالل جعل 

خطط الدروس واملواد التعليمية، ونتائج االختبار متوافرة عىل شبكة اإلنرتنت، فإنه ميكن للمدارس التعاطي 

بشكل أكرث سهولة وفعالية مع الطالب وأولياء أمورهم.

مكاسب اإلنتاجية والكفاءة )الفعالية( هي وبشكل واضح مجرد البداية. هناك عدد متزايد من األمثلة 

اليوم لكيفية مساعدة الحوسبة السحابية للمدارس عىل زيادة التواصل مع الطلبة وتحسني الوصول إىل 

تعليم عايل الجودة وفردي، كونها تبدأ يف معالجة بعض املشاكل األكرث إلحاحا يف مجال التعليم.

جرس األكادمييات الدولية )Bridge International Academies( وهي شبكة خاصة يف كينيا 

من أكرث من 400 مدرسة وأكرث من 120,000 طالب، تستخدم الحوسبة السحابية لرفع مستوى املعرفة 

والخربة للمعلمني يف بلد حيث 35 يف املئة فقط من معلمي الفصول الدراسية يتقنون بشكل مقبول 

املوضوع الذي يدرسونه.

يحلل النظام مقاييس األداء األكادميي بحيث ميكن للمعلمني تحديد 

أولئك الذين يحتاجون إىل عناية خاصة

التعليم
التعليم
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ووفقا لتقرير صادر عن املنتدى االقتصادي العاملي، جرس األكادمييات الدولية تستخدم أجهزة الكمبيوتر 

اللوحية لتزويد املدرسني بدروس مكتوبة، وتعليامت مفصلة عن كيفية تقديم املادة، وخيارات لألنشطة 

الصفية. حتى اآلن كانت النتائج واعدة -تقدر جرس األكادمييات الدولية ان طالبها يسبقون اقرانهم يف 
املدارس العامة بحوايل عام يف القراءة والرياضيات.38

يف الواليات املتحدة، مدارس مقاطعة كليفالند مرتوبوليتان يف والية أوهايو تستخدم تكنولوجيا تحليالت 
تنبؤية معتمدة عىل الحوسبة السحابية ملراقبة أداء الطالب وتحديد األطفال الذين يتخلفون عن الباقني 

تعليمياً. واملعلمون واإلداريون يف هذا النظام املدريس الذي ترتفع فيه معدالت الفقر، يعرفون أن املفتاح 

نحو النجاح عىل املدى البعيد لهؤالء الطالب يكمن يف تقديم الدعم يف وقت مبكر وذلك عندما يبدأ 

هؤالء الطالب يف إظهار إشارات عىل املعاناة يف الصف.

يحلل النظام درجات االختبار، والعالمات، والحضور، وغريها من مقاييس األداء األكادميي لطالب الصف 

األول والثاين والثالث، وذلك حتى ميكن للمدرسني تتبع أداء الطالب وتحديد أولئك الذين يحتاجون إىل 

عناية خاصة. ال يتيح النظام للمعلمني رؤية عالمات اإلنذار املبكرة فقط، ولكنه يقدم اقرتاحات للدروس 

واملواد ليتم تصميمها حسب احتياجات كل طالب، ومن ثم توزيعها عىل كل طالب برسعة وسهولة عن 

طريق الكمبيوتر، والكمبيوتر اللوحي، أو الهاتف املحمول.

اآلن، هناك نهج أكرث ثورية بدأ يف الظهور؛ تخيل كيف ميكن أن يتحول التعلم إذا متكن تالميذ املدارس من 

معرفة شكل الحياة يف بلد آخر عن طريق الدردشة مع بعضهم البع، عن الطعام الذي يأكلونه، واأللعاب 

التي يلعبونها، واملوسيقى التي يستمعون إليها، والكتب التي يقرأونها، حتى ولو كانوا ال يتكلمون لغة 

واحدة؟

لقد أصبح هذا السيناريو حقيقة واقعة لطالب املدارس االبتدائية يف الواليات املتحدة واملكسيك. ففي 

تاكوما بوالية واشنطن ومكسيكو سيتي، هناك تقدم رسيع يف التعرف عىل الكالم، الرتجمة اآللية، والتعلم 

اآليل الذي أصبح ممكنا بفضل الحوسبة السحابية والتي مكنتهم )أي الطالب( من التواصل مع بعضهم 

البعض بشكل مبارش رغم حواجز اللغة واملسافة.

من خالل هذه العملية، تبني كيف انه من املمكن لقدرات الرتجمة الصوتية ان متكن األطفال يف بلدان 

مختلفة، والذين ال يشرتكون بلغة واحدة، من تكوين صداقات والتعرف عىل ثقافة وتاريخ وتقاليد اآلخرين 

دون وجود لغة مشرتكة.

التعليم
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معظم الناس يعتقدون أن عرس القراءة )الدسلكسيا( هي مشكلة يف القراءة ناجمة 

عن وجود نزعة لعكس ترتيب الحروف يف الكلامت. ولكنها يف الواقع اضطراب يف 

النمو العصبي الذي يشمل مجموعة واسعة من املشاكل اللغوية املتعلقة بالتعرف عىل 

الكلامت واإلمالء والحديث والكتابة والفهم. وهذه املشكلة تؤثر عىل الكثري من الناس.

يعتقد أن ما بني 10 و 15 يف املئة من األطفال يف سن املدرسة يعانون من عرس 

القراءة. يف جميع أنحاء العامل هناك نحو مليار شخص قد يكون لديهم هذا االضطراب.

بالرغم من انه ال يوجد عالج، فإن الذين يعانون من عرس القراءة ميكن أن يتعلموا 

اسرتاتيجيات ملساعدتهم عىل التعامل مع عرس القراءة، وكلام تم تشخيص األطفال يف 

وقت مبكر، كلام كان ذلك أفضل ألدائهم يف املدرسة.

ولكن التقييم صعب وغري دقيق، حيث ميكن أن يستغرق االمر سنوات لتحديد ما 

إذا كان شخص ما يعاين من عرس القراءة، وهناك الكثريون ممن ال يتم تشخيصهم. 

وتشري التقديرات إىل أن 5٪ فقط من الطالب يف الواليات املتحدة ممن يعانون هذا 

االضطراب يتم تشخيصهم ويتلقون املساعدة.

ما سبق ذكره قد يكون عىل وشك أن يتغري. لدى ادراكهم أن أمناط حركة العني غري 
العادية عندما يقرأ الناس هي مؤرش عىل عرس القراءة، فقد قام الباحثون يف معهد 

كارولنسكا يف ستوكهومل، السويد، بتطوير أداة فحص تعتمد عىل الحوسبة السحابية، 

حيث تقوم هذه األداة بتعقب عيون الشخص عندما يقرأ النص عىل شاشة جهاز 

كمبيوتر محمول، او كمبيوتر لوحي، أو كمبيوتر سطح املكتب. يتم إرسال هذه 

املعلومات إىل محرك تحلييل يف الحوسبة السحابية والذي بدوره يعالج البيانات ومن 

ثم يقوم بإعادة نتيجة عددية تشري إىل مدى احتاملية أن يكون شخص ما لديه عرس 

القراءة.

الختبار األداة يف العامل الحقيقي، شجع معهد كارولنسكا الباحثني عىل إطالق رشكة 

تدعى Optolexia. بدأت Optolexia يف عام 2015 برنامجاً تجريبياً ملدة 

عامني، يف Jarfalla يف السويد، لتقييم 1000 طالب وطالبة.

Optolexia
دراسة حالة
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 Optolexia الهدف هو تقييم فعالية النهج املتبع، وتحديد ما إذا كان ميكن لـ

تسويق األداة بحيث ميكن استخدامها عىل نطاق أوسع.

واألهم من ذلك، يأمل الباحثني واملربني تحديد الطالب الذين ال تتجاوز أعامرهم 8 

سنوات ممن لديهم عرس القراءة. اليوم يف السويد، حيث الفحص شائع، عادة ما يتم 

تشخيص الطالب عندما تكون أعامرهم بني 13 و 15 سنة.

تدرس الرشكة أيضا كيفية تطويع األداة للمساعدة يف التعرف عىل األشخاص الذين قد 

يكون لديهم حاالت أخرى، مبا يف ذلك مرض باركنسون، اضطراب نقص االنتباه مع فرط 

النشاط، والتوحد، وانفصام الشخصية.

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة:
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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حدد تقرير صدر مؤخرا عن املنتدى االقتصادي العاملي 16 مهارة سيحتاجها طالب اليوم للنجاح يف سوق 

العمل غدا، مبا يف ذلك الحساب، والتنور العلمي، والتنور الثقايف واملدين، والتفكري النقدي والقدرة عىل 

التكيف، واملثابرة. بحث التقرير الذي يحمل عنوان “رؤية جديدة للتعليم” أيضا كيف ميكن للمعلمني 

استخدام التكنولوجيا ملساعدة الطالب عىل اكتساب هذه املهارات من خالل توفري األساس للحلول التي 

تعمل عىل تحسني إنتاجية املعلم، واستخدام البيانات لتحسني كيفية تعلم الطالب، باإلضافة لغريها من 

االمور39. يف جميع أنحاء العامل، بدأ املربون ممن يخططون للمستقبل باستخدام هذه الطرق ملساعدة 

الطالب عىل االستعداد للحياة يف عاملنا ايل يحركه االبتكار.

نحن نعيش يف فرتة من التقدم غري املسبوق يف السعي إىل تحسني الصحة يف جميع أنحاء العامل. بفضل 

مزيج من التقدم الطبي الالفت للنظر وتركيز قوي عىل صعيد الصحة العاملية، فإنه خالل ربع القرن 

املايض، ازداد متوسط   العمر املتوقع يف جميع أنحاء العامل بأكرث من ست سنوات، وتم خفض معدل وفيات 

األمهات واألطفال إىل النصف.

عىل الرغم من ذلك فنحن اليوم عىل مفرتق طرق. ففي الواليات املتحدة، ستصل تكلفة الرعاية الصحية 

اىل10,000 دوالر امرييك للشخص الواحد يف عام 2016، وبحلول عام 2025، فإن اإلنفاق عىل الرعاية 
الصحية سيمثل 20 يف املئة من إجاميل النشاط االقتصادي للبلد.40

يف أوروبا، شيخوخة السكان وتوسع عدم املساواة يف النتائج داخل وعرب الدول تنهك النظم الصحية. كام 
ان عبء األمراض غري السارية مثل الرسطان وأمراض القلب، والسكري –والتي كانت تعترب يف املايض 

بالء يصيب الدول الغنية-اآلن وعىل نحو غري متناسب تصيب وتقتل الناس الفقراء يف بلدان من مختلف 

مراحل التنمية االقتصادية، مام يهدد مكتسبات السنوات الـ 25 املاضية.

الفرص التي توفرها الحوسبة السحابية لتغيري الطريقة ايل يقوم بها املتخصصون يف الرعاية الصحية برعاية 

املرىض وتلك التي يقوم بها الناس برعاية أنفسهم هي واسعة ومتعددة. واسعة، يف الواقع، بحيث أن 

القانون األمرييك للرعاية الصحية بأسعار معقولة قد تضمن حوافز تصل اىل أكرث من 40,000 دوالر 

أمرييك لكل طبيب لتشجيع اعتامد أنظمة السجالت الصحية اإللكرتونية41. ونتيجة لذلك، ازداد اليوم 

استخدام النظم الرقمية لتخزين وتتبع معلومات املرىض من مستشفى واحد من كل 10 مستشفيات يف 

عام 2008 إىل ثالثة مستشفيات من أصل أربعة اليوم. 

الرعاية الصحية

الرعاية الصحية
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بدأ اإلحساس مؤخراً بالتأثري واسع النطاق لالنتقال إىل األنظمة اإللكرتونية عىل التكاليف والنتائج الصحية. 

تبنت بلنكت -أكرب مزود لخدمات الرعاية الصحية لألطفال الذين تقل أعامرهم عن 5 سنوات يف 

نيوزيلندا -مؤخرا نظام معتمد عىل الحوسبة السحابية إلدارة أكرث من 60,000 سجل من السجالت 

الرسيرية التي تنشؤها كل عام لألطفال الذين تخدمهم.

االنتقال من الورق إىل السجالت الصحية اإللكرتونية سيساعد بلنكت عىل خفض التكاليف وسيمكن 

املتخصصني يف الرعاية الصحية من قضاء املزيد من الوقت يف املجتمع للعمل مع األرس. كام انه يعطي 

املنظمة القدرة عىل تتبع البيانات يف الوقت الحقيقي حتى تتمكن من االستجابة برسعة ملواجهة أي تهديد 

صحي ناشئ مثل تفيش األمراض املعدية.

يف الواليات املتحدة، األطباء يف مستشفى مرييس لألطفال يف كانساس سيتي بوالية ميسوري، يظهرون كيف 
ميكن للحوسبة السحابية أن تساعد يف إنقاذ حياة حتى املرىض األصغر سنا واألكرث ضعفاً. فهم يستخدمون 

تطبيق معتمد عىل الحوسبة السحابية يسمى برنامج مراقبة القلب عايل الدقة )CHAMP( لعالج 

األطفال الذين ولدوا ببطني واحد فقط، وهو عيب خلقي يف القلب غالبا ما يكون مميتا.

CHAMP يسمح لألطباء بتتبع القياسات الرئيسية لصحة القلب يف االطفال الذين يعانون من خلل يف 
القلب عن بعد، ويخطر أطباء امراض قلب األطفال عىل الفور عندما تكون هناك دالئل عىل وجود 

متاعب. عادة، فإن طفالً واحداً من كل أربعة مع عيب سيموت من املضاعفات، ولكن منذ أن تم ادخال 

CHAMP، مل تكن هناك أي وفيات بني الرضع تحت رعاية األطباء يف مستشفى مرييس لألطفال.

يف العامل النامي تقوم الربامج واملبادرات املبتكرة بتوفري أمل جديد يف املعركة للقضاء عىل بعض األمراض 
املميتة يف العامل، مبا يف ذلك األمراض املعدية مثل املالريا، التي ال تزال من بني األسباب الرئيسية للمرض 

والوفاة يف املجتمعات الفقرية.

الحوسبة السحابية ستغري الطريقة ايل يقوم بها االطباء برعاية املرىض 

والتي يقوم بها الناس برعاية أنفسهم.

يف زامبيا، العاملون يف مجال الرعاية الصحية يستخدمون مناذج 
البيانات املتطورة إليجاد جيوب معزولة من املالريا

الرعاية الصحية
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لآلباء املستقبليني، فإن االنباء عن أن الطفل الذي مل يولد بعد لديه متالزمة القلب 

األيرس الناقص التنسج )HLHS( هي انباء مدمرة حقا. فاألطفال الذين لديهم 

هذا العيب الخلقي النادر للغاية يولدون أساسا مبجرد نصف قلب وبقائهم 

عىل قيد الحياة يتطلب عىل األقل عمليتني من العمليات الجراحية الكربى بفرتة 

ستة أشهر بني العمليتني. الفرتة ما بني العمليتني هي فرتة مرهقة وخطرة.

 HLHS يتطلب الرضع رقابة مستمرة، اجامالً قد تصل نسبة األطفال الذين ولدوا مع

ممن ميوتون من مضاعفات قبل اجراء العملية الجراحية الثانية اىل 25 يف املئة.

اآلن، وبدال من مطالبة اآلباء باالحتفاظ بسجالت مفصلة عن كل جانب من 

حالة طفلهم يف ملف تقليدي وتوفري تحديث أسبوعي عرب الهاتف، فإن األطباء 

يف مستشفى مرييس لألطفال يف كانساس سيتي بوالية ميسوري، الواليات املتحدة 
 CHAMP األمريكية، يستخدمون تطبيقاً معتمداً عىل الحوسبة السحابية يدعى

 ،CHAMP .لعرض معلومات محدثة باستمرار عىل كل طفل تحت رعايتهم

الذي هو اختصار لـ )برنامج مراقبة القلب عايل الكفاءة( ، ميكن هذا التطبيق اآلباء 

واألمهات من استخدام الكمبيوتر اللوحي إلدخال العالمات الحيوية األساسية مثل 

معدل رضبات القلب، والوزن، وتشبع األكسجني عىل التطبيق عىل مدار اليوم.

يتم تحليل املعلومات تلقائيا يف الحوسبة السحابية وذلك مبجرد إدخالها، ويتم اخطار 

األطباء يف مستشفى مرييس لألطفال إذا كان هناك أي عالمات عىل أي خلل. ميكن 

للوالدين أيضا الضغط عىل زر “انا قلق” يف التطبيق وعىل الفور استدعاء ممرضة.

 مستشفى مرييس 
لألطفال

دراسة الحالة
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 CHAMP حتى اآلن، فقد استخدم فريق الرعاية يف مستشفى مرييس لألطفال

مع 78 مريضا. وكانت النتائج جديرة باملالحظة: اآلباء واألمهات أصبحوا أقل توتراً 

وارتباكاً، والقدرة عىل مراقبة املرىض الصغار يف الوقت الحقيقي وتكييف العالج 

قد قلل من عدد مرات إعادة اإلدخال املكلفة اىل املستشفى، واألهم من ذلك 

انه مل ميت أي طفل ممن يعانون من HLHS ممن هم تحت رعاية األطباء يف 

.CHAMP مستشفى مرييس لألطفال منذ ان بدأ املستشفى باستخدام نظام

 HLHS ونتيجة لذلك، فقد أعربت املستشفيات التي تعالج أطفال مصابون بـ

يف أنحاء البالد عن اهتامم قوي باستخدام التطبيق CHAMP ملرضاهم. 
واملتخصصون بأمراض القلب والتكنولوجيا الطبية يف مستشفى مرييس لألطفال الذي 

طوروا التطبيق يعملون عىل البحث يف كيفية تكييف التطبيق للمرىض الذين يعانون 

من أمراض القلب األخرى والتي تتطلب املراقبة املنزلية عىل املدى الطويل.

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقع:

http://www.microsoft.com/cloudforgood

http://www.microsoft.com/cloudforgood
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يف جنوب زامبيا، يقوم العاملون يف الرعاية الصحية باستخدام الهواتف املحمولة ومناذج البيانات املتطورة 
إليجاد جيوب معزولة من املرض الذي ينقله البعوض، وتحديد األشخاص الذين يصابون به ولكن ليس 

لديهم أعراضه، والتأكد من أن التدابري العالجية والوقائية الصحيحة يتم تقدميها حيثام تكون هناك حاجة 

إليها وحيثام ستحدث فرقا.

ساعد هذا النهج عىل انخفاض معدالت العدوى يف بعض املناطق42 من 50 يف املئة إىل أقل من 1 يف املئة 

يف عقد واحد فقط، مام أدى إىل األمل يف أن املالريا ميكن القضاء عليها هناك ويف أماكن اخرى، األمر الذي 
كان يبدو صعب التحقيق سابقاً.

قدرات مثل هذه، هي من األسباب املهمة التي من اجلها فإن التوسع يف استخدام التقنيات الرقمية، مبا يف 

ذلك الحوسبة السحابية، هو عنرص أسايس يف سياسة الرعاية الصحية يف االتحاد األورويب، وهو جزء أسايس 

من قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة يف الواليات املتحدة، ودعامة من دعائم النهج طويل املدى 

ملنظمة الصحة العاملية لتحسني الصحة يف جميع أنحاء العامل.

عندما نفكر يف تأثري الحوسبة السحابية عىل السالمة العامة، فإننا منيل إىل الرتكيز عىل شعور متنام بأننا 

قد دخلنا مرحلة خطر مل يسبق لها مثيل. الخروقات األمنية يف الواليات املتحدة يف وزارة الدفاع ومكتب 

إدارة املوظفني -حيث تم كشف سجالت املوظفني ومعلومات الترصيح األمني لـ 22 مليون شخص يف عام 

2015-تثري مخاوف حول ما إذا كان أولئك الذين يتولون حاميتنا يستطيعون حامية أنفسهم.

ولكن هناك جانب آخر لهذه القصة -امكانية وجود جيل جديد من االبتكارات املمكنة من خالل الحوسبة 

السحابية لتحسني السالمة العامة. يف جميع أنحاء العامل، ادارات مكافحة الحرائق ووكاالت إنفاذ القانون 

قد بدأت باالستفادة من الحوسبة السحابية والقدرات التحليلية املتقدمة لخفض التكاليف وخدمة 

الجمهور عىل نحو أكرث فعالية. يف الواقع، ووفقا لدراسة حديثة من قبل الجمعية الدولية لرؤساء الرشطة، 

فإن أكرث من نصف إدارات الرشطة قد أدخلت حيز التنفيذ التقنية السحابية، او انها تخطط لالنتقال إىل 

أنظمة حوسبة سحابية جديدة خالل العامني املقبلني.

يف بعض األحيان انها مسألة بسيطة تتعلق بتحسني الكفاءة والفعالية. برمجيات االتصاالت املتنقلة ونظم 
السجالت الرقمية البسيطة نسبيا واملعتمدة عىل الحوسبة السحابية متكن ضباط إنفاذ وتطبيق القانون 

من قضاء املزيد من الوقت يف املجتمع ووقتا أقل يف مركز الرشطة، يف حني تبني ان مراكز السيطرة املزودة 

بالفيديو قد ساهمت بالحد من الجرمية من خالل متكني ضباط الرشطة من الرد عىل الحوادث برسعة 

أكرب.

األمن العام

األمن العام
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عىل نحو متزايد، فإن وكاالت إنفاذ )تطبيق( القانون تبحث عن أنظمة سحابية تعمل عىل تجميع 

البيانات من مجموعة واسعة من املصادر وأجهزة االستشعار -كل يشء من أجهزة قراءة لوحة الرتخيص 

اىل مراكز االتصال مع 911، وبيانات أومر التفتيش واالعتقال، والفيديو يف الوقت الحقيقي، وحتى تغذية 

وسائل االعالم االجتامعية-لتزويد ضباط الرشطة الذين يستجيبون لحاالت الطوارئ باملعلومات الحساسة 

عن سياق الحالة والتي يتم تحديثها باستمرار.

عىل سبيل املثال، تعمل والية سيارا يف الربازيل عىل اختبار نظام سحايب ميكن الرشطة التي تستجيب 

لتقارير عن إطالق عيارات نارية من مشاهدة مقاطع فيديو من املنطقة املحيطة قبل وأثناء وبعد أطالق 

النار. إذا كان املشتبه به يهرب من مرسح الحادث يف سيارة، فيمكن للرشطة تلقائيا ان تتبع السيارة 

باستخدام قارئ لوحة الرتخيص، حتى إذا كان لديهم لوحة جزئية فقط.

فوائد الحوسبة السحابية ميكن أن متتد إىل ما بعد إنفاذ القانون والسالمة العامة، ويكون لها كذلك تأثري 

تحويل عىل النظم القضائية. ففي األرجنتني، قامت املحكمة العليا يف بوينس آيرس -والتي لها اختصاص 

قضايئ يف منطقة تضم أكرث من 15 مليون شخص-بوضع بوابة إنرتنت توفر للمحامني والقضاة واملواطنني 

امكانية الوصول إىل امللفات، وأرشطة الفيديو، والوثائق املتعلقة بالقضايا املعروضة عىل املحاكم عرب 

األجهزة الرقمية املتصلة، مبا يف ذلك الهواتف النقالة.

يف املايض، عندما كان عىل املواطنني يف بوينس آيرس املثول أمام املحكمة، كان ذلك يعني أخذ إجازة 
من العمل، ووضع ميزانية للسفر، واملزاحمة لتقديم األوراق وفقا للمواعيد املقررة للمحكمة. وبالنسبة 

للمحامني الذين مل يكن بإمكانهم تبادل الوثائق مع العمالء واملحاكم اال شخصيا أو عن طريق الربيد فقط، 

فإن عدم الفعالية والتكاليف غالبا ما تعني أن األمر قد يستغرق سنوات ليك تأخذ القضية مجراها خالل 

العملية القضائية.

كان أثر النظام الجديد كبريا. فالقدرة عىل متابعة املحاكامت واإلجراءات القانونية عن بعد من خالل 

الفيديو قللت حاجة املواطنني واملحامني للسفر مسافات طويلة للمثول أمام املحكمة. وقدرة املحامني عىل 

تحميل الوثائق الرقمية عىل البوابة مكنت العمالء من مراجعة وتوقيع األوراق عىل األلواح الشخصية. 

وبسبب الطبيعة الحساسة لإلجراءات، يشمل النظام منظومة امان قوي تستخدم التواقيع الرقمية لضامن 

صحة الوثائق وال ميكن الوصول إليها إال عن طريق شخص مرخص.

وكاالت إنفاذ )تطبيق( القانون تستخدم الحوسبة السحابية لخفض 

التكاليف وخدمة الجمهور عىل نحو أكرث فعالية

األمن العام
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وقبل إطالق البوابة، فإنه عادة ما كان يستغرق االمر50 يوما من الوقت الذي تطلب فيه املحكمة وثيقة 

حتى اليوم الذي يتم فيه تسليمها. اما اآلن فعادة ما يتم تعبئة طلبات الحصول عىل املعلومات يف نفس 

اليوم، والقضية التي كانت تستغرق سنوات لحلها ميكن أن تكتمل يف أسابيع أو أشهر.

سيكون من الصعب املبالغة يف أهمية الرشكات الصغرية ومتوسطة الحجم يف خلق فرص العمل والنمو 

االقتصادي، وصحة املجتمعات املحلية. وكام يوضح بحث حديث فاألعامل )الرشكات( الصغرية هي 

األساس االقتصادي يف كل بلد. دراسة للبنك الدويل -والتي تعترب من قبل الكثريون أشمل تحليل لألعامل 

)للرشكات( الصغرية يف جميع أنحاء العامل يف االقتصاد الرسمي-اىل ان االعامل )الرشكات( الصغرية تشكل 
67 يف املئة من العاملة عىل الصعيد العاملي43.

وجدت منظمة العمل الدولية التابعة لألمم املتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن الرشكات 

الصغرية ومتوسطة الحجم غري املسجلة تشكل 95 يف املئة من الرشكات يف العامل. ويف جميع أنحاء العامل، 
فإن الرشكات التي لديها أقل من 100 شخص تولد أكرث من 50 يف املئة من صايف فرص العمل.44

بناًء عىل هذه الخلفية، فإن القدرات املعتمدة عىل الحوسبة السحابية والتي تعمل عىل تحسني 
القدرة التنافسية للرشكات الصغرية وتوفر القدرة عىل التوسع بشكل كبري يف الوصول إىل فرص العمل 

وتعزيز االقتصاد املحيل. وبالفعل، فإن العديد من املنظامت الصغرية تستخدم الحوسبة السحابية 

لخفض التكاليف، وتحسني اإلنتاجية والكفاءة، وتعزيز سهولة التغري. وفقا لدراسة حديثة أجرتها رشكة 

)Pb7 Research( لألبحاث ورشكة الربمجيات )Exact( فإن الرشكات الصغرية التي اعتمدت 
الحلول السحابية قد ضاعفت ارباحها وزادت إيراداتها بنسبة 25 يف املئة.45

بالنسبة للرشكات األخرى، فإن فوائد الحوسبة السحابية تتجاوز التكاليف واإلنتاجية وتوفر القدرات الالزمة 

لبناء أعامل تجارية مزدهرة من خالل الوصول اىل وخدمة العمالء بطرق مل تكن ممكنة بخالف ذلك.

الرشكات الصغرية ومتوسطة الحجم

ميكن القدرات السحابية متكني الرشكات الصغرية لتوسيع فرص العمل 

وتعزيز االقتصاد املحيل

الرشكات الصغرية 
ومتوسطة الحجم

الحاالت التي كانت تستغرق سنوات لحلها ميكن أن تنتهي يف 

أسابيع أو أشهر
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 Sistema Biobolsa هي مثال رائع. حيث يقع مقرها يف مكسيكو سيتي يف املكسيك وقد قامت 
Sistema Biobolsa بتطوير التكنولوجيا التي متكن صغار املزارعني يف الدول النامية من تحويل 

نفايات البقر والخنازير إىل غاز حيوي لألفران وغريها من املعدات. الهاضامت تنتج ايضاً األسمدة القامئة 

عىل السامد العضوي، مام يقلل من الحاجة إىل األسمدة الكيميائية ويوفر املال.

االتصاالت السحابية وخدمات التعاون تجعل من املمكن لفريق الرشكة املكون من 30 موظفا العمل 

يف أربعة مكاتب يف املكسيك ونيكاراغوا والتواصل مع املئات من عاميل الرتكيب واملروجني يف جميع 
أنحاء العامل.

وقد مكنت هذه القدرة الرشكة من تثبيت أكرث من 3000 هاضمة يف املكسيك وأمريكا الوسطى، وكذلك 

يف املناطق النائية من منطقة األنديز يف أمريكا الجنوبية لتقود برامج يف غانا، ونيجرييا، ومدغشقر.

 Sistema .تقوم بتطوير برامج تجريبية جديدة يف رشق أفريقيا والهند Sistema Biobolsa  اليوم

 Biobolsa وبالرشاكة مع Kiva غري الربحية، تقوم ايضاً باالستفادة من نظام سحايب لتمويل املشاريع 
الصغرية )التمويل األصغر( لتقديم قروض بدون فائدة لعمالئها، وكثري من أولئك العمالء مل يكن لديهم 

إمكانية الحصول عىل االئتامن من قبل.

وبالنسبة للرشكات مثل CardioDiagnostics والتي يقع مقرها الواليات املتحدة، والتي تحدث 

ثورة يف طريقة مراقبة األطباء للمرىض الذين يعانون من مشاكل يف القلب، فإن الحوسبة السحابية هي 

أكرث من مجرد أداة قوية لتحسني القدرة التنافسية والربحية، فالحوسبة السحابية بالنسبة لهذه الرشكات 

هي أساس االبتكار التكنولوجي الذي بني عليه العمل )الرشكة(.

حتى وقت قريب، ملتابعة وظيفة القلب لدى املرىض عىل مدى فرتة طويلة من الزمن، كان عىل املرىض 

ارتداء جهاز تسجيل محمول ضخم لبضعة أيام ومن ثم يتم أخذ الجهاز إىل الطبيب للتقييم. وقد وضعت 

CardioDiagnostics نسخة متاثل حجم الهاتف املحمول والتي متكن أطباء القلب من تسجيل 
املعلومات عن بعد والوصول اىل بيانات الوقت الحقيقي حول كيفية عمل قلب املريض.

طور علامء CardioDiagnostics أيضا الخوارزميات التي تكشف تلقائيا اية اضطرابات خطرة 

محتملة لعدم انتظام رضبات القلب مع اصدار تنبيه بحيث ميكن ارسال املساعدات الطارئة برسعة إذا 

لزم األمر.

الرشكات الصغرية 
ومتوسطة الحجم
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وحيث ان املزيد واملزيد من الرشكات الصغرية تقوم باالستفادة من مزايا الحوسبة السحابية، فإن مثل هذه 

القصص سيصبح شائعا عىل نحو متزايد. البحث الذي أجرته Intuit والوارد يف مجلة فوربس يشري إىل 

أنه هناك حوايل 37 يف املئة من الرشكات الصغرية يف الواليات املتحدة قد نقلت عملياتها بالفعل إىل 
الحوسبة السحابية. وتشري التقديرات إىل أن هذا العدد سريتفع إىل 78 يف املئة بحلول عام 46.2020

يف نهاية املطاف، قد ال يكون هناك حقل يكون فيه تأثري الحوسبة السحابية أكرث أهمية -أو لكثري من 
الناس، أكرث إثارة للدهشة-من الزراعة. فاملزيج من التوسع السكاين العاملي، وارتفاع الدخل، وتغيري النظام 

الغذايئ سوف يتطلب من املزارعني وصيادي األسامك يف العامل بحلول عام 2050 انتاج كميات من الغذاء 
تزيد عن 60 يف املئة من الكميات املنتجة حالياً.47

يف حني أنه من السهل أن نتصور كيف ان الحوسبة السحابية قد تحول وتغري القطاعات القامئة عىل 
املعلومات مثل الرعاية الصحية، والخدمات املالية، والصناعات التحويلية، فإنه قد يكون أكرث صعوبة فهم 

كيف ان القدرة عىل جمع وتخزين ومعالجة كميات كبرية من املعلومات يف مراكز البيانات يف جميع أنحاء 

العامل ستساعد الناس الذين يزرعون املحاصيل الغذائية ويصيدون األسامك عىل ان يكونوا أكرث إنتاجية.

يف الحقيقة، التكنولوجيا الرقمية كان لها بالفعل أثر كبري عىل الزراعة وصيد األسامك يف جميع أنحاء العامل. 
فاليوم، العديد من املزارعني يف الدول املتقدمة يعتمدون عىل مجموعة واسعة من التقنيات املبتكرة 

الجديدة يف عمليات التشغيل اليومية، كل يشء من الجرارات ذاتية القيادة التي تستخدم نظام تحديد 

املواقع وصور القمر الصناعي لتزرع بشكل أكرث كفاءة، اىل الطائرات بدون طيار وأجهزة االستشعار املقرتنة 

بربمجيات متقدمة متكنهم من اتخاذ قرارات أكرث ذكاء حول متى يتم ري املزروعات وكمية األسمدة 

املستخدمة.

ويف أفريقيا، رفعت تكنولوجيا الهاتف املحمول اإلنتاجية الزراعية ومستويات الدخل لكثري من املزارعني 

عن طريق تحسني الوصول إىل معلومات عن أسعار السوق، والطقس، واملامرسات الزراعية السليمة، وعرب 

تسهل تلقي املدفوعات واإلعانات.

للحصول عىل فكرة عن الكيفية التي ستغري بها الحوسبة السحابية إنتاج الغذاء، فإن مزرعة ألبان صغرية 

يف Wagenfeld، أملانيا، هي مكان جيد للبدء. يف تلك املزرعة، يقوم Steffen Hake، ووالده، 
واثنني من عامل املزرعة بإدارة قطيع من حوايل 240 بقرة.

الزراعة

الزراعة
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الزراعة
ويف املايض، كانوا ينفقون جزءا كبريا من كل يوم يف مراقبة أبقارهم بشكل شخيص، حيث ان ذلك كان هو 

السبيل الوحيد لتتبع وضع كل بقرة يف دورة الوالدة والحمل والخصوبة، األمر الذي يحدد إنتاج الحليب.

أما اآلن، فإنهم يعتمدون عىل نظام سحايب يستخدم أجهزة استشعار ملراقبة نشاط وصحة وإنتاج الحليب 

لكل بقرة. خوارزميات متطورة تولد تنبيهات تلقائية عندما تكون البقرة يف فرتة الدورة النزوية أو إذا كان 

هناك مؤرشات عىل أن البقرة مريضة. وقد ساعد النظام عىل زيادة الغلة، وتحسني صحة القطيع، وتقليل 

كمية الوقت الذي يتم قضاؤه يف اإلسطبالت يف مراقبة األبقار.

فوائد الحوسبة السحابية تتجاوز مجرد إنتاج أكرث فعالية للمواد الغذائية من االرض. ففي الواليات املتحدة 

قبالة سواحل والية واشنطن، يستخدم مزارعو املحار منوذجاً يعتمد عىل الحوسبة السحابية للرد عىل تأثري 

تحمض املحيطات – وهو نتيجة ثانوية لتغري املناخ-عىل املحار. حيث ان مستويات الكربون ترتفع يف 

الغالف الجوي، فإن ذلك يجعل مياه املحيطات أكرث حمضية، االمر الذي ميكن أن يحول دون قدرة صغار 

املحار عىل تشكيل الصدف.

ابتداء من عام 2008 بدأت تايلور املحار )وهي رشكة يديرها الجيل الخامس وتعد واحدة من أكرب 

منتجي املحار يف الواليات املتحدة( برؤية موت جامعي لصغار املحار بسبب تحمض املحيطات. ملساعدة 

صناعة املحار يف واشنطن عىل البقاء، قام املجلس الترشيعي لوالية واشنطن بتخصيص املال لعلامء 

املحيطات يف جامعة واشنطن لدراسة تحمض املحيطات وخلق منوذج للتنبؤ بحموضة املياه يف 

Puget Sound وعىل طول ساحل واشنطن.

LiveOcean أداة تساعد تايلور للمحار عىل توقع مستويات التحمض يف الخلجان حيث يوضع املحار 
الفتي، وبالتايل فإن الرشكة تعرف عندما يصبح الوضع آمنا لنقل املحار الصغري من املفرخات إىل القيعان 

حيث ميكن أن ينمو إىل الحجم الكامل.

والتوسع السكاين سيتطلب من املزارعني وصيادي األسامك يف العامل بحلول 

عام 2050 انتاج كميات من الغذاء تزيد عن 60 يف املئة من الكميات 

املنتجة حالياً

ساعدت خوارزميات متطورة املزارعني عىل زيادة املحصول وتحسني 

صحة القطيع
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واحدة من عالمات االستفهام األكرث إلحاحا التي نواجهها اليوم هو كيفية زيادة اإلنتاج 

الزراعي مبا فيه الكفاية لتلبية الطلب العاملي التي سيحتاج بحلول عام 2050 إىل 

غذاء بكميات تزيد عام نستهلكه اليوم بنسبة تزيد عن 60 يف املئة عىل االقل.

أحد األجوبة هو إزالة الغابات عىل نطاق واسع لزيادة األرايض الزراعية املتاحة 

لعمليات الزراعة الصناعية عىل نطاق واسع.

ولكن هناك مفاضالت )التنازل عن ميزات من أجل الحصول عىل أخرى( كبرية يجب 

عملها، مبا يف ذلك فقدان املوطن الطبيعي والتنوع البيولوجي، وزيادة اختفاء الغابات 

الالزمة للتخفيف من تغري املناخ، وزيادة االعتامد عىل األسمدة الكياموية واملبيدات 

الحرشية.

Eddie Rodriguez von der Becke يعتقد ان هناك طريقة افضل، اال 
وهي مساعدة 500 مليون مزرعة عائلية صغرية يف البلدان النامية لتصبح أكرث كفاءة 

وأكرث استدامة.

لهذا الهدف، أسس رشكة برمجيات يف األرجنتني تدعى Tambero تستخدم منصة 

سحابية لربط عرشات اآلالف من املزارعني يف 150 بلدا باملعلومات والتحليالت التي 

يحتاجونها لتحسني التشغيل وزيادة اإلنتاج.

مصممة ملزارع األلبان، ومزارع االبقار، وأكرث من ذلك، فإن Tambero متكن 

املزارعني من تتبع كل يشء من حصص األعالف وإنتاج الحليب، اىل وزن وصحة 

الحيوان، ودورة التكاثر.

يعمل Tambero عىل ايصال التنبيهات التلقائية التي تساعد املزارعني عىل إدارة 

حيواناتهم وأراضيهم، ومعرفة ما هي التغيريات الغذائية التي ستعمل عىل تحسني 

االنتاج، وتقرير متى يزرعون محاصيل األعالف، وفطم العجول، وتلقيح األبقار.

Tambero
دراسة حالة
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Tambero متوفر مجانا لصغار املزارعني، كام تتوفر نسخة مدفوعة لعمليات 
تشغيل مزارع األلبان األكرب وللتعاونيات الزراعية، ويتم تقديم املنصة )الربنامج( بـ 20 

لغة، وتشمل معلومات ال تقترص فقط عىل األبقار ولكن تشمل ايضاً املاعز والجاموس 

واألغنام، األلبكة، الالما، الجامل، وغريها من الحيوانات التي يعتمد املزارعون يف جميع 

أنحاء العامل يف معيشتهم عليها.

وفقا لـ Eddie Rodriguez von der Becke فإن املزارع العائلية الصغرية 

التي تستخدم Tambero زاد إنتاج الحليب فيها مبعدل 200 يف املئة.

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقع:

http://www.microsoft.com/cloudforgood
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قد تكون الزراعة أقدم صناعة يف العامل، ولكن هناك الكثري من األسباب لالعتقاد بأن مثل هذه التغريات 

ليست سوى بداية لفرتة أكرث دراماتيكية من التحول املعتمد عىل التكنولوجيا. واحد االسباب لتوقع موجة 

من االبتكار تركز عىل إنتاج الغذاء، هو الزيادة الرسيعة يف استثامر رأس املال املغامر يف قطاع الزراعة. 

ففي عام 2015، جذب ما يسمى قطاع الـ “AgTech” رقام قياسيا يبلغ 4.6 مليار دوالر امرييك من 
التمويل االستثامري )املغامر(، بزيادة قدرها أكرث من 2 مليار دوالر أمرييك عن عام 48.2014

احتامل التحول الذي تقوده الحوسبة السحابية–والتحديات او الخلخلة -هو قوي بشكل خاص يف قطاع 

الخدمات املالية. فاملدفوعات الرقمية، والخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت، واملعامالت املحمولة كلها متنح 

فرصاً قوية إلعادة ابتكار كيفية إدارة الناس ألموالهم ودفع مثن السلع والخدمات، وكيف تخدم البنوك 

عمالئها، وكيف ميكن للحكومات تلبية احتياجات مواطنيها.

انه تحول يجري عىل قدم وساق، كام هو واضح من العديد من االمور سواء من النمو الرسيع للدفع 

عرب الهاتف املتحرك، والذي من املتوقع أن يتضاعف ثالث مرات من حيث القيمة إىل أكرث من 27 مليار 

دوالر يف الواليات املتحدة يف عام 49،2016 إىل املنافسة الرشسة بني مؤسسات الخدمات املالية، ورشكات 

التكنولوجيا، والرشكات الناشئة لتقديم محافظ رقمية، اىل ظهور أشكال جديدة متاما من العملة الرقمية، 

.)Bitcoin( مثل بيتكوين

بالنسبة للبنوك، ففوائد التكنولوجيات املعتمدة عىل الحوسبة السحابية تبدأ بخفض النفقات -خدمة 

العمالء من خالل الخدمات املرصفية املتنقلة تكلف 10 سنت مقارنة مع أكرث من أربعة دوالرات امريكية 

للزيارة التقليدية لفرع البنك -ويشمل كذلك املزيد من الراحة وإضفاء الطابع الشخيص، وزيادة األمن، 
وطرق جديدة لتقييم التاريخ االئتامين وقروض الخدمة.50

وبالنسبة للحكومات، التحول إىل املدفوعات الرقمية للربامج االجتامعية، واألجور واملعاشات التقاعدية، 

ميكن أن يسفر عن وفورات كبرية. ففي املكسيك، خفضت املدفوعات الرقمية التكاليف بأكرث من 1.3 

مليار دوالر أمرييك سنويا، ووجدت دراسة ماكينزي آند كومباين أن الهند ميكن أن توفر أكرث من 20 مليار 
دوالر سنويا يف النفقات العامة، وتكاليف املعامالت، واالحتيال عرب االنتقال إىل منصة دفع رقمية.51

امكانية التحول متتد إىل كل قطاع من قطاعات صناعة الخدمات املالية. فرشكات التأمني عىل السيارات، 

عىل سبيل املثال، قامت بتسعري بوالص التأمني بنفس الطريقة لسنوات، وذلك باستخدام صيغة تأخذ 

بعني االعتبار املكان الذي يعيش به السائقون، وأعامرهم، ونوع السيارة التي يقودونها، وتاريخ مطالباتهم 

السابق.

الخدمات املالية

الخدمات املالية
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الخدمات املالية
أما اآلن، فمن املمكن جمع البيانات يف الوقت الحقيقي حول كيفية ترصف الناس يف الواقع وراء عجلة 

القيادة، ويشمل ذلك كل يشء من مدى الرسعة التي يقودون بها إىل مدى شدة استخدامهم للمكابح، 

وفيام إذا كانوا يرتدون حزام األمان، وحتى اآللية التي يتكيف السائقون مع التغريات يف الطقس.

كل تلك املعلومات متكن Willis Towers Watson – وهي رشكة استشارات وخدمات تكنولوجيا 

مقرها يف لندن، إنكلرتا-من مساعدة رشكات التأمني عىل السيارات يف توفري بوالص قامئة عىل املستخدم، 

وهو النهج الذي يكافئ السائقني الذين يقودون بشكل آمن، ويعكس التكلفة الحقيقية للسائقني املتهورين 

بشكل أكرث دقة. تشمل الفوائد بالنسبة لرشكات التأمني التي انتقلت إىل منوذج التسعري هذا، يف زيادة 

القدرة التنافسية وزيادة الربحية.

ولكن تكاد ان تكون أكرب الفرص للتحول كامنة يف القدرة عىل إزالة الحواجز التي تحول دون املشاركة يف 

االقتصاد العاملي والتي توجد يف أجزاء كثرية من العامل اليوم بسبب نقص فرص الحصول عىل الخدمات 

املالية األساسية. ووفقا ملركز اإلدماج املايل، انخفض عدد الناس الني يتم اقصاؤهم مالياً يف جميع أنحاء 
العامل من 2.5 مليار اىل 2 مليار شخص بني عامي 2011 و 52.2014

قوة هذا التغيري ظاهرة للعيان بالفعل يف بلدان مثل ميامنار، حيث يفتقر أكرث من 70 يف املئة من البالغني 

إىل الخدمات املالية األساسية مثل حساب التوفري أو القدرة عىل تأمني االئتامن. يف بلد الحصول فيه عىل 

قرض من بضع مئات من الدوالرات ميكن أن يكون كافيا إلطالق األعامل التجارية الصغرية، فإن وضع 

الخدمات املالية يف متناول عدد أكرب من الناس ميكن أن يكون له تأثري كبري.

للمساعدة يف سد هذه الفجوة، فإن تيمينوس )Temenos(، وهي رشكة برمجيات مرصفية ومقرها يف 

جنيف، سويرسا، تعمل مع البنك فولرتون ميامنار )Fullerton Myanmar( عىل توفري الربمجيات 

بحيث ميكن لضباط القروض االنتقال إىل القرى النائية للقاء زبائن محتملني، وإجراء املعامالت بشكل آمن 

باستخدام الهاتف الذيك.

يف العام املايض وحده، قدم فولرتون ميامنار الخدمات املرصفية إىل أكرث من 50000 عميل جديد يف 
املناطق غري املخدومة سابقا من البالد، مقدماً القروض الصغرية التي مكنت أصحاب املشاريع يف ريف 

ميامنار من فتح مئات املصانع الصغرية وأعامل جديدة.

يف بلد حيث ميكن لقرض صغري إطالق عمل تجاري، الحصول عىل 
الخدمات املالية من املمكن ان يكون له تأثري كبري
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قبل نحو عرش سنوات، بدأت تايلور للمحار، وهي رشكة مقرها واشنطن وتعد 

واحدة من أكرب منتجي املحار يف الواليات املتحدة، بدأت تشهد زيادة كبرية يف 

معدالت وفيات صغار املحار الذي قامت بوضعه يف قاع الخلجان ومصبات األنهار يف 

.Puget Sound

مل تعلم الرشكة بسبب املشكلة حتى عام 2007، حيث يف حينه علمت الرشكة ان 
املصدر املحتمل للمشكلة هو: تحمض املحيطات الناجم عن الزيادة يف ثاين أكسيد 

الكربون يف الغالف الجوي. وحيث ان حاالت املوت الجامعي أصبحت تحدث عىل 

أساس منتظم يف السنوات التي تلت ذلك، فإنه رسعان ما أصبح واضحا أن صناعة 

املحار التي قيمتها 200 مليون الدوالر يف الوالية تواجه تهديدا حقيقيا لبقائها.

ملساعدة تايلور للمحار وغريها من مزارعي املحار يف الوالية ملعرفة كيفية االستجابة 

لهذه املشكلة، طور الباحثون يف جامعة واشنطن LiveOcean، وهو منوذج تنبؤ 

 Puget Sound معتمد عىل الحوسبة السحابية ، حيث يتوقع حموضة املياه يف

وعىل طول ساحل واشنطن ملدة تصل إىل سبعة أيام مقدما.

 LiveOcean وهو يشبه اىل حد كبري أداة متقدمة للتنبؤ بالطقس ، ويتضمن

كميات هائلة من البيانات من مجموعة واسعة من املصادر لتقديم منوذج تنبؤي 

لتيارات املحيطات وكيميائيتها. حيث ان ارتفاع الحموضة مينع املحار الذي فقس حديثا 

من تشكيل أول صدفة، فالقدرة عىل تتبع مستويات الحموضة ستساعد مريب املحار 

عىل تقرير متى يتم تفقيس يرقات املحار وأين يجب وضعها بحيث يصبح لدى املحار 

فرصة أفضل للنمو اىل الحجم املالئم لحصاده.

تايلور للمحار
دراسة حالة
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فهم كيفية تأثري تحمض املحيطات عىل املحار هو مجرد بداية بالنسبة للباحثني الذين 

طوروا LiveOcean،. ما ال يقل عن 30 يف املئة من األنواع البحرية املوجودة 

يف Puget Sound عرضة للتأثر بتحمض املحيطات، حيث أبرز تقرير صادر عن 
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي “الحاجة امللحة لتعزيز العلم باعتباره 

أساسا سليام التخاذ القرار والعمل” يف جميع أنحاء العامل عندما يتعلق األمر باألثر 

املحتمل لتحمض املحيطات عىل البيئة البحرية.

وقد تم تصميم LiveOcean خصيصا لالستفادة من الحوسبة السحابية بحيث 

ميكن ألي شخص استخدام منوذج التنبؤ لفهم كيف يؤثر تغري املناخ عىل تيارات 

املحيطات وكيمياء املحيطات.

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقع: 

http://www.microsoft.com/cloudforgood
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بفضل أمثلة مثل هذه، فمن املمكن اآلن أن نتخيل العامل الذي يكون فيه لكل شخص بالغ حساب مرصيف، 

وهو الهدف الذي يسعى البنك الدويل لجعله واقعاً يف عام 2020. مع توقع منو القدرة الرشائية ألدىن 

40 يف املئة من السكان يف االقتصادات ذات الدخل املنخفض واملتوسط، من 3 تريليونات دوالر إىل ما 
يقرب من 6 تريليونات دوالر أمرييك خالل هذا العقد، مركز اإلدماج املايل يقول هذه الدفعة لـ “اإلدماج 

املايل الكامل وذو مغزى بحلول عام 2020 متثل فرصة هائلة للتأثري االجتامعي والنمو االقتصادي.“53

إذا كان هذا هو حقا فجر الثورة الصناعية الرابعة، فمن املعقول أن نتوقع أن تكون الصناعات القامئة 

عىل التصنيع من بني أول من يدمج اإلمكانيات التي جعلتها الحوسبة السحابية ممكنة. وهذا هو ما 

بدأ يحدث حيث تعمل الرشكات التقدمية عىل استكشاف الفرص التي تظهر عندما يبدأ العاملان الرقمي 

واملادي باالندماج.

من نواح كثرية، فإن التغريات الجارية اآلن تعكس األفكار املطروحة يف عام 2013 يف اقرتاح أملانيا 

“اندسرتي 4.0” بتعزيز رقمنة وأمتتة التصنيع كوسيلة لتمكني الصناعة التحويلية األملانية من الحفاظ عىل 
قدرتها التنافسية. اليوم، األفكار التي تأيت من القدرة عىل جمع وتحليل البيانات من املاليني من أجهزة 

االستشعار املتصلة واألجهزة واملنتجات التي متكن املصنعني من تحويل وتغيري عملياتهم واتخاذ القرارات 

التجارية بشكل أكرث استنارة، وخلق مصادر جديدة للدخل من خالل تطوير الخدمات ذات القيمة العالية 

والتي تعكس مدى تفاعل العمالء مع املنتجات يف العامل الحقيقي.

أحد االمكنة حيث توجد عالمات واضحة عىل التحول تكمن يف املصانع املتقدمة التي تستفيد من القدرة 

عىل مراقبة أداء كل جانب تقريبا من عمليات التصنيع لتبسيط العمليات وتوقع املشاكل قبل حدوثها. 

JABIL، وهي رشكة رائدة يف مجال حلول التصنيع املتقدمة ويقع مقرها والية فلوريدا يف الواليات 
املتحدة ، هي واحدة من الرشكات التي تساعد يف إنشاء مصانع ذكية تستخدم التعلم آيل والتحليالت 

التنبؤية ملنع حدوث مشاكل متعلقة بالجودة.

وتعمل هذه التكنولوجيا بالفعل يف مصانع يف املكسيك وماليزيا، حيث تستخدم هذه التكنولوجيا أجهزة 

االستشعار والحوسبة السحابية لجمع وتحليل املاليني من نقاط البيانات من أجهزة تشغل العرشات 

من الخطوات عرب عمليات التصنيع للتنبؤ بدقة تصل 80% باحتاملية حصول تباطؤ أو فشل. بالنسبة 

للمصانع التي تستخدم هذه األنظمة، فإن الفوائد تشمل خفض يف تكاليف إعادة العمل مبتوسط %17 

وتوفري بالطاقة بنسبة %10.

التصنيع والصناعة

التصنيع والصناعة
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التصنيع والصناعة
يف أملانيا، تقوم ThyssenKrupp، الرشكة الرائدة عاملياً يف تصنيع املصاعد، بنرش واستخدام قدرات 
مامثلة لبناء املصاعد الذكية أكرث موثوقية والتي تنسق تدفق الناس صعودا وهبوطا يف العديد من أطول 

املباين يف العامل بشكل أرسع وأكرث سالسة.

أنظمتها توظف عددا كبريا من أجهزة االستشعار لرصد كل يشء، من درجة حرارة املحرك إىل انتظام 

املحور، رسعة الكابينة، وعمل الباب ألمتتة تشخيص املشاكل وبالتايل ميكن للرشكة أن ترسل فرق الصيانة 

قبل ان تحدث األعطال. وتكنولوجيا املكوك املتقدمة تجعل من املمكن القيام بحمل عدد أكرب بكثري من 

الركاب يف الساعة الواحدة يف كثري من أطول املباين يف العامل.

يف الواليات املتحدة، يف مركز التجارة العاملي 1 املكون من 102 طابق، عىل سبيل املثال، أرسع املصاعد 
يف نصف الكرة الغريب سيحمل 3.5 مليون شخص كل عام، مع رحلة من أسفل إىل أعىل تأخذ فقط 

60 ثانية.

اآلثار املرتتبة عىل عمليات التصنيع املتقدمة تتجاوز تحسني العمليات والربحية لرشكات القطاع الخاص، 

حيث تقرتح سبل ملعالجة القضايا التي تؤثر عىل البيئة، وإنتاج الغذاء، وأكرث من ذلك.

أحد االمثلة هو الحصول عىل املياه. مع استمرار سكان العامل يف النمو، فإن زيادة التحرض، وتغري النظام 

الغذايئ، وتوسع التصنيع ستعمل عىل زيادة الحاجة للمياه بشكل كبري.

وفقا لتقرير األمم املتحدة، فإن الطلب عىل املياه العذبة للرشب والزراعة، والصناعة يتجاوز املعروض 

بنسبة 40 يف املئة.54 إيكوالب )Ecolab(، التي تعد واحدة من الرشكات العاملية الرائدة يف مجال 

تكنولوجيا املياه والطاقة، تستخدم تقنيات سحابية متقدمة للمساعدة يف معالجة مسألة ندرة املياه يف 

العامل.

والهدف هو خلق أنظمة تتسم بالكفاءة بحيث تعمل أساسا عىل ما تسميه الرشكة “صاف-الصفر” 

“net-zero” من استهالك املياه )مبعنى استهالك مياه يساوي الصفر(. وللقيام بذلك، تقدم إيكوالب 
الحلول التي توفر يف الوقت الحقيقي رصداً ومراقبة لكل عمليات التصنيع التي تشمل املياه من املعالجة 

لإلنتاج ومعالجة مياه الرصف الصحي.
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مع مئات اآلالف من أجهزة االستشعار يف اآلالف من املنشآت والتي تولد البيانات من أجهزة مراقبة يف 

املصنع، ستكون إيكوالب قادرة عىل االستفادة من القوة التحليلية للحوسبة السحابية لغايات وضع معايري 

)مؤرشات( تشغيلية. ومبقارنة املاليني من نقاط البيانات من العمليات املشرتكة يف املصانع يف جميع أنحاء 
العامل، ستكون قادرة عىل تحديد سبل للعمل بكفاءة أكرب وتقديم توصيات لخدمات من شأنها أن تؤدي 

إىل تخفيضات أكرب يف تكاليف املياه والطاقة والعمل.

وحيث ان هذه التقنيات تستمر يف الرتسخ، فإن األثر عىل النمو االقتصادي الشامل ميكن أن يكون ضخامً. 

وتقدر املفوضية األوروبية أن رقمنة املنتجات والخدمات ستمكن الصناعة األوروبية من توليد 110 بليون 
يورو إضافية سنويا عىل شكل إيرادات عىل مدى السنوات الخمس املقبلة.55

وفقا لرشكة ماكينزي آند كومباين، ميكن للقدرات الرقمية املتقدمة بحلول عام 2025أن تضيف 2.2 

ترليون دوالر امرييك اىل الناتج املحيل اإلجاميل يف الواليات املتحدة و 2.5 ترليون يورو اىل الناتج املحيل 

اإلجاميل يف أوروبا.56 

يف نواح كثرية ال تختلف املنظامت غري الربحية كثريا عن رشكات القطاع الخاص عندما يتعلق األمر 
بتكنولوجيا املعلومات. حيث يستفيد الطرفان من التكنولوجيا اإلنتاجية لخلق وتنظيم وتحليل البيانات؛ 

ومن برمجيات إدارة العالقات لتتبع الزبائن أو العمالء؛ ومن تطبيقات االتصاالت لالتصال باملوظفني؛ ومن 

والتخزين الرقمي للنسخ االحتياطي واسرتجاع املعلومات.

لكن املنظامت غري الربحية ويف كثري من األحيان تكون متخلفة عن نظرائها يف القطاع الخاص بسبب 

رضورة تركيز امليزانيات عىل الربامج التي تعمل عىل تقدم مهامها، االمر الذي غالبا ما يحد من توافر 

األموال الالزمة مليزانيات تكنولوجيا املعلومات وموظفي تكنولوجيا املعلومات.

وقد بدأ هذا األمر بالتغري بشكل بطيء مع بدء املنظامت غري الربحية باالستفادة من التطبيقات والتخزين 

والخدمات السحابية. فالقدرة فقط عىل دفع ملا يحتاجون إليه دون الحاجة إىل القلق بشأن الرتكيب أو 

الصيانة ترتجم إىل تحقيق وفورات كبرية سواء من حيث التوظيف او تكاليف التكنولوجيا.

اآلثار املرتتبة عىل التصنيع املتقدم تقرتح طرقا ملعالجة القضايا التي تؤثر عىل 

البيئة، وإنتاج الغذاء، وأكرث من ذلك

املنظامت غري ربحية

املنظامت غري ربحية
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املنظامت غري ربحية
وكام فعلت الحوسبة السحابية لرجال األعامل، فإنها تعمل عىل تحسني اإلنتاجية والتعاون من خالل 

الخدمات التي تجعل من السهل العمل عن بعد، وعقد االجتامعات االفرتاضية، وتحرير الوثائق مع الزمالء 

عرب اإلنرتنت، وأكرث من ذلك.

رشكاء يف الصحة -وهي منظمة غري ربحية يف بوسطن، الواليات املتحدة لديها 18,000 موظف-
تقدم خدمات الرعاية الصحية لبعض من أفقر مجتمعات العامل، والتحول من حسابات الربيد اإللكرتوين 

الشخصية إىل نظام بريد إلكرتوين واحد معتمد عىل الحوسبة السحابية حول وغري قدرتها عىل االستجابة 

برسعة وفعالية لألزمات الصحية الناشئة مثل االيبوال وزيكا.

ويف الوقت نفسه، هناك أدوات جديدة عىل اإلنرتنت إلدارة الوثائق وتنظيم سري العمل تعطي فرق العمل 

القدرة عىل جمع بيانات تقديم الرعاية التي متكن املنظمة من تقييم الربامج والتقدم بشكل أفضل، فضال 

عن الرتويج لعملها لدى املمولني.

وللعاملني يف التعاونية لتغذية الطفولة )CONIN(، وهي منظمة مقرها يف مندوزا، األرجنتني، والتي 

تعمل للحد من سوء التغذية لدى األطفال، فالتحول من العمل الورقي إىل السجالت الرقمية ميثل قفزة 

هائلة إىل األمام.

لقد جعلت القدرة عىل تخزين املالحظات من الزيارات العائلية يف الحوسبة السحابية والتعاون عرب 

اإلنرتنت يف جميع أنحاء املنظمة ومع الرشكاء من مقدمي الخدمات الصحية جعل تحديد وتشخيص، 

وعالج األطفال املحتاجني أكرث فعالية بشكل ملحوظ.

ولكن عندما بدأت CONIN بتطبيق الخرائط والقدرات التحليلية املستندة اىل الحوسبة السحابية عىل 

املعلومات التي كانوا يجمعونها بالفعل، عندها بدأ فعال التحول يف كيفية عمل املنظمة لتحقيق رسالتها 

ومهامها.

 GPS تلقائيا وسم املالحظات امليدانية عىل موقع CONIN اليوم، ميكن لعامل الرعاية الصحية يف

وتحليل املعلومات التي يجمعونها يف مواجهة طائفة واسعة من العوامل املتغرية للتعرف عىل حاالت سوء 

التغذية الطارئة. أن تلك املعلومات تساعد املنظمة غري الربحية عىل الوصول اىل مناطق مل ميكن لها 

الوصول اليها أبدا قبل ذلك -وحتى منع سوء التغذية قبل أن يبدأ يف التأثري عىل حياة األرس.

أجهزة استشعار مشابهة لتلك املوجودة يف الهواتف الذكية تكشف متى 

تبدأ مضخة باإلصابة بخلل
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يف الوقت نفسه، يف أفريقيا وآسيا، تقوم مبادرة REACH باستخدام الحوسبة السحابية وأجهزة 
استشعار متنقلة للمساعدة عىل ضامن أن اآلالف من القرى تحصل عىل مياه آمنة وصالحة للرشب.

باستخدام التكنولوجيا املتقدمة من قبل فريق من الباحثني يف جامعة أكسفورد، تستفيد REACH من 

أجهزة لقياس التسارع وأجهزة استشعار جريوسكويب مشابهة لتلك املوجودة يف الهواتف الذكية واربطة 

اللياقة البدنية لتسجيل حركة مقابض املضخة واالهتزاز الذي يسببه تدفق املياه. هذه املعلومات تخربهم 

ان املضخة بدأت تصاب بالخلل ويجعل ذلك من املمكن إيفاد فرق التصليح برسعة وفعالية خالل أيام 

بدال من أسابيع أو أشهر.

هم أيضا يستخدمون قدرات تحليلية متقدمة والتعلم اآليل ملعرفة كيفية اكتشاف ما إذا كان املاء يأيت من 

مصدر عميق أو ضحل والتنبؤ كم يتبقى املياه الجوفية. مع مرور الوقت، فإن املعلومات التي يجمعونها 

عن الخزانات الجوفية ستساعد عىل توسيع فرص الحصول عىل املياه املأمونة – حيث ان هدفهم اليوم 

هو استخدام هذه التقنيات للمساعدة يف تحقيق األمن املايئ لـ 5 ماليني شخص يف أفريقيا وآسيا.

ملئات اآلالف من املنظامت يف أنحاء العامل والتي مهمتها هي توفري الخدمات والتدريب واملساعدة والدعم 

لتمكني اآلخرين، فإن القدرات واالمكانيات التي توفرها الحوسبة السحابية ميكن ان تكون حقا ذات أثر 

بالغ يف تحول النمط الذي تعمل به تلك املنظامت.

العمل يف بيئة تكون فيها القدرة عىل تعظيم أثر التمويل وتوسيع نطاق وفعالية الخدمات أمر رضوري، 

فإن املنظامت غري الربحية تكتشف يومياً طرقا جديدة الستخدام الحوسبة السحابية لتغيري حياة الناس إىل 

األفضل.

املنظامت غري ربحية
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يف أعقاب كارثة طبيعية كربى مثل زالزل عام 2015 يف نيبال، إلغاثة املنكوبني والتعايف 
من آثار الكارثة، هناك ما هو أكرث بكثري من مجرد عالج املصابني وتوفري الغذاء واملأوى 

املؤقت للناجني.

بعد ان تكون الحاجة إىل املساعدات اإلنسانية الفورية قد خفت، يتبقى هناك عملية 

طويلة ومعقدة من إعادة بناء املنازل واملدارس واملستشفيات واالعامل وحياة الناس.

انها عملية تبدأ بالهدم. حيث دمرت الزالزل يف نيبال أكرث من 600,000 مبنى.

يحتاج كل واحد منها اىل تقييم بحيث ميكن وضع خطة للهدم التي متثل حجم الحطام 

وظروف املوقع، واملخاطر الخاصة، وعوامل أخرى. كان ال بد من جمع سجالت تُفصل 

املوقع واألبعاد وامللكية، وترخيص الهدم، والعديد من التفاصيل االخرى. وطواقم الهدم 

كانت بحاجة إىل تنظيم. ومع اقرتاب موسم الرياح املوسمية، كل ذلك كان ينبغي 

القيام به يف أرسع وقت ممكن -ويف كثري من األحيان يف ظروف وتضاريس جبلية 

صعبة.

يف املايض، تم إنشاء هذه السجالت والخطط عىل الورق. اما يف نيبال، فقد استخدم 
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )UNDP( تطبيقات الجوال املعتمدة عىل الحوسبة 

السحابية التي متكن العاملني يف مجال اإلغاثة واملهندسني من التقاط املعلومات التي 

يحتاجونها عىل الهواتف املحمولة وحساب مقدار الحطام الواجب تحريكه، والوقت 

الذي سيستغرقه إلزالته بشكل آمن، وكمية املواد التي ميكن استعادتها وإعادة 

استخدامها.

بنفس القدر من األهمية، فإن التطبيق قد وفر منصة إلدارة فرق العامل املحليني 

الذين تم استخدامهم من قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ لإلزالة االنقاض والبدء يف 

إعادة بناء مجتمعاتهم.

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
دراسة حالة
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أثناء عملية الهدم، قدم الربنامج اإلمنايئ فرص عمل آلالف األشخاص الذين رشدوا بسبب 
الزالزل. وأعطيت لكل واحد منهم بطاقة مع الباركود التي تم مسحه ضوئيا كل يوم، 

مام أدى اىل أمتتة إدارة املعلومات الشخصية وساعات العمل والرواتب.

يخطط خرباء التعايف من الكوارث يف املستقبل الستخدام التطبيق حتى يف وقت مبكر 

من جهود اإلغاثة ملساعدة فرق الطوارئ عىل القيام بجمع املعلومات من الضحايا 

والالجئني للمساعدة يف تحديد وجمع شمل األرس.

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع:

 http://www.microsoft.com/cloudforgood
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الفصل الرابع

التزام مايكروسوفت
 بحوسبة سحابية موثوقة، 

مسؤولة، وشاملة
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يف مايكروسوفت، خلق حوسبة سحابية موثوقة، مسؤولة، وشاملة يقود كل قرار نتخذه حول أي التزام 
عميل وتطوير التكنولوجيا ومنارصة السياسات العامة، والعمل الخريي للرشكات.

ولكننا نعرف أيضا أن هناك املزيد الذي ميكننا القيام به للمساعدة يف إحداث التغيريات يف السياسات 

الالزمة لضامن أن الفوائد االجتامعية واالقتصادية للحوسبة السحابية يتم مشاركتها وتقاسمها عىل 

نطاق واسع.

مهمة خلق حوسبة سحابية من أجل الخري العاملي ال يقع عبئها عىل عاتق واضعي السياسات وحدهم. 

كل من شارك يف تطوير ودفع عجلة الحوسبة السحابية واالبتكارات والقدرات التي تقوم بها عليه 

مسؤولية للعب دور فاعل يف التصدي للتحديات التي تنتظرنا.

يف مايكروسوفت تشمل التزاماتنا:

زيادة الشفافية. نحن نعتقد أن توفري معلومات واضحة وذات صلة عن املسائل الواردة يف هذه 

الوثيقة للعمالء ورشكاء األعامل، والحكومات، وغريها هو أمر حيوي للعمل الجاري عىل خلق حوسبة 

سحابية من أجل الخري العاملي. وسوف نستمر يف الرتكيز عىل زيادة الشفافية، واحد األمثلة هو 

مايكروسوفت Transparency Hub. عىل هذا املوقع، نكشف عن املعلومات األساسية حول 

عملياتنا، مبا يف ذلك البيانات البيئية والقوى العاملة، وتفاصيل عن سلسلة التوريد لدينا والتزاماتنا 

السياسية، وملخصات الطلبات التي نتلقاها لبيانات العمالء من الحكومات.

دعم )منارصة( مركزة. نحن ملتزمون باستخدام صوتنا ومواردنا للدفع باتجاه التغيريات الالزمة لتقديم 

فوائد الحوسبة السحابية إىل الناس يف جميع أنحاء العامل. تعمل مايكروسوفت يف أكرث من 120 دولة، 

ولدينا عالقات اقتصادية واجتامعية عميقة يف املجتمعات التي نعيش ونعمل فيها. نطمح إىل استخدام 

معرفتنا للظروف املحلية مع تجربتنا العاملية للدفع نحو قرارات سياسة تكون ملمة مبوضوعها وقابلة 

لالستمرار والتي تخدم مصالح عمالئنا واملجتمعات املحلية، ويف نهاية املطاف، الصالح العاملي.

كل شخص عليه مسؤولية للعب دور فاعل يف التصدي للتحديات التي تنتظرنا

التزام مايكروسوفت
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رشاكات قوية. سوف نستمر يف العمل مع الحكومات واملجتمع املدين، والصناعة عىل مشاريع وبرامج 

تهدف إىل ضامن أن تكون فوائد الحوسبة السحابية متاحة للجميع. وسوف نركز أيضا عىل زيادة الشمول 

وتوسيع التمكني ألشخاص ال يزالون يفتقرون إىل الوصول التكنولوجيا والفرص التي توفرها. بناء عىل 

تاريخ مايكروسوفت الطويل من التربعات )ِمنح الرشكة(، سنسعى لطرق جديدة لتحسني النتائج بالنسبة 

للمزيد واملزيد من الناس يف جميع أنحاء العامل.

محادثات بناءة. نحن نعتقد أن أفضل طريقة -بل والوحيدة-لتحقيق الفرص التي توفرها الحوسبة 

السحابية تكون من خالل املناقشات املستمرة والشاملة. سنستخدم مواردنا لجمع األطراف املعنية معا 

للتحدث عن كيفية التصدي للتحديات التي نواجهها جميعا. وسوف نستمر يف انشاء منصات ومنابر 

حيث ميكن لألفراد واملنظامت عىل املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية ان يطرحوا مخاوفهم، وان 

يتبادلوا أفضل أفكارهم، والعمل نحو إيجاد الحلول.

بحث مستمر. سنعمل بشكل وثيق مع كبار الباحثني واألكادمييني لتطوير وتبادل أفكار إضافية عن 

الحوسبة السحابية. وملساعدة صناع القرار عىل إدراك اآلثار القانونية واالقتصادية املعقدة القامئة حالياً 

واالبتكارات التكنولوجية الناشئة، فسوف نستمر يف تسهيل عمليات اتخاذ القرارات –املستندة عىل 

ادلة-ودعم البحوث الشاملة واملستقلة عرب مجموعة واسعة من التخصصات وقضايا السياسة العامة. 

يف الوقت الذي فيه االلتزامات هامة، فإنها مهمة فقط إذا كانت مدعومة باتخاذ اإلجراءات الالزمة. 
وفيام ييل بعض الخطوات التي نتخذها اليوم لتعزيز حوسبة سحابية موثوقة، مسؤولة، وشاملة.

نحن نعتقد أنه لخلق حوسبة سحابية من أجل الخري العاملي والتي متكن الناس يف جميع أنحاء العامل 

من تحقيق املزيد، يجب علينا أوالً كسب ثقة العامل. هذا يتطلب اتباع نهج مبديئ والذي هو مخصص 

بشكل أسايس للحفاظ عىل القيم الصالحة لكل زمان والعاملية – القيم التي تحقق تعبريها األكرث 

اكتامال يف عامل يشعر فيه الناس باألمان، وحيث الخصوصية وحرية التعبري محمية، واحرتام السيادة 

الوطنية، واألسواق مفتوحة أمام التجارة العادلة والحرة.

األساس بالنسبة لنا لكسب الثقة هو يكمن بالبناء عىل التزاماتنا يف أربعة مجاالت رئيسية هي: 

الخصوصية، واالمتثال، واألمن، والشفافية.

حوسبة سحابية موثوق بها

حوسبة سحابية 
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الخصوصية

ليك يثق الناس بالحوسبة السحابية، فيجب أن يكونوا عىل ثقة بأن الحقوق والحامية التي طاملا حافظت 

عىل خصوصية املعلومات الشخصية التي يضعها الناس عىل الورق ال تزال موجودة يف مكانها مع انتقال 

معلوماتهم إىل الحوسبة السحابية. يف مايكروسوفت، الحفاظ عىل خصوصية بيانات عمالئنا هي واحدة 

من أعىل أولوياتنا.

نحن نجعل من الخصوصية أمراً مركزياً يف عملنا من خالل الرتكيز عليها يف جميع عمليات التصميم 

والتطوير التي نقوم بها، والتي تقدم لعمالئنا خيارات ومعلومات مجدية حول الخصوصية، ومن 

خالل املامرسات واإلجراءات التي توجه كيفية إدارتنا وحاميتنا للمعلومات الشخصية التي يعهد 

عمالئنا بها لنا. ولضامن أننا نرقى إىل مستوى التزامنا يف الخصوصية، فقد اعتمدنا مجموعة شاملة من 

ستة مبادئ للخصوصية.

وتستند هذه املبادئ عىل أكرث من 40 عاما من الخربة يف تقديم حلول التكنولوجيا يف جميع أنحاء العامل، 

وهي تعكس دعمنا ملعايري الخصوصية الدولية الرئيسية، مبا يف ذلك سياسات الخصوصية املقبولة عموما 

)GAPP( التي تم وضعها من قبل املعهد األمرييك للمحاسبني القانونيني املعتمدين والواليات املتحدة 
مبادئ مامرسة املعلومات العادلة للجنة التجارة االمريكية )FIPPs(. مبادئ الخصوصية الست هي:

السيطرة. نجعل العمالء يسيطرون عىل خصوصياتهم مع أدوات سهلة االستخدام وخيارات واضحة.

الشفافية. نحن نتعامل بشفافية حول جمع البيانات واستخدامها بحيث يتمكن األفراد واملنظامت 

من اتخاذ قرارات مستنرية.

األمان. نحن نحمي البيانات املؤمتنون عليها من خالل أمان قوي والتشفري.

الحامية القانونية القوية. نحن نحرتم قوانني الخصوصية املحلية والكفاح من أجل الحامية القانونية 

للخصوصية كحق أسايس من حقوق اإلنسان.

ال استهداف قائم عىل املحتوى. نحن ال نستخدم الربيد اإللكرتوين، والدردشة، ملفات، أو محتوى شخيص 
آخر الستهداف اإلعالنات.

الفوائد للعمالء. عندما نقوم بجمع البيانات فنحن نستخدمها لصالح العمالء وجعل تجربتهم أفضل.

حوسبة سحابية 
موثوق بها
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الخصوصية وحامية البيانات يف خدمات الحوسبة السحابية لدينا مبنية عىل األداء الوظيفي واملامرسات 

التشغيلية التي تهدف إىل متكني املنظامت واألفراد من السيطرة عىل جمع واستخدام وتوزيع املعلومات 

الخاصة بهم. وهذا يتيح لنا تقديم التزامات االمتثال الخاص بالخصوصية لعمالئنا من خالل الشهادات، 

التصاديق، واالتفاقات التعاقدية. عىل سبيل املثال، كانت رشكة مايكروسوفت واحدة من املنظامت التي 

وقعت عىل رشوط االتحاد األورويب النموذجية، والتي تضمن أن أي بيانات شخصية مغادرة للمنطقة 

االقتصادية األوروبية سيتم نقلها وفقا لقانون حامية البيانات يف االتحاد األورويب وتلبي متطلبات 

توجيهات حامية البيانات يف االتحاد األورويب.

كانت مايكروسوفت أيضا أول مزود خدمات سحابية رئييس يحصل عىل التحقق املستقل لـ

ISO / IEC 27018، اول معيار دويل يف العامل لخصوصية الحوسبة السحابية. الذي وضعته املنظمة 
الدولية للتوحيد القيايس، ISO / IEC 27018 والذي يضع نهج دويل موحد لحامية خصوصية 

البيانات الشخصية املخزنة يف الحوسبة سحابية.

يف اآلونة األخرية، بعد ابطال اتفاق املالذ اآلمن بني الواليات املتحدة واالتحاد األورويب، كانت رشكة 
مايكروسوفت من أوائل من تم املصادقة عليهم مبوجب درع الخصوصية الجديد بني االتحاد األورويب 

والواليات املتحدة، الذي يعزز دور سلطات حامية البيانات، ويوضح مامرسات جمع البيانات من قبل 

األجهزة األمنية األمريكية، ويدخل قواعد جديدة لالحتفاظ بالبيانات ونقل البيانات يف أوروبا.

هذا املزيج من مبادئ الخصوصية واتفاقيات معالجة البيانات، وسياسات الخصوصية للرشكات يحكم 

جمع واستخدام جميع معلومات العمالء والرشكاء يف مايكروسوفت ويزود موظفينا بإطار واضح وشامل 

يساعد عىل ضامن االمتثال للخصوصية يف جميع أنحاء الرشكة. نحن نراجع وبصورة منتظمة سياسات 

ومدونات قواعد السلوك املتعلقة بالخصوصية والتي تحكم تطبيقاتنا عرب اإلنرتنت، ونعمل عىل تحديثها 

عند الحاجة إلجراء تغيريات لتلبية احتياجات وتوقعات عمالئنا التي تتطور تدريجياً.

االمتثال

ونحن نعلم أن الثقة يف الحوسبة السحابية سوف يأخذ أكرث من صياغة أسس او مبادئ. ومن الرضوري 

أن نظهر كيف نرتقي اىل هذه األسس واملبادئ. لذلك، وباإلضافة إىل تلبية متطلبات ومواصفات العمليات 

واملامرسات الداخلية لدينا، فنحن نسعى باستمرار لتلبية – وان نفوق-متطلبات مجموعة واسعة من 

معايري أمن البيانات الحكومية والصناعية التي تنطبق عىل الخدمات السحابية التي نقدمها.

حوسبة سحابية 
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ويستند إطار االمتثال ملايكروسوفت عىل متطلبات األمان واملواصفات من مصادر من بينها:

Special Publication 800-53, ISO/IEC 27001:2013, AT 101 Service 
Organization Controls )SOC( 2 Trust Service Principles, the 
European Union Data Protection Directive, and the Payment 
Card Industry Data Security Standard )PCI DSS(DSS(. 

كام نستعمل نهج الـ )ISO/IEC 27001:2013( لتوفري آلية للتحسن املستمر.

فريق االمتثال لدينا يعمل يف مجال العمليات واملنتجات، ومجموعات تقديم الخدمات -ومع مدققني 

داخليني وخارجيني-للمساعدة عىل ضامن أن مايكروسوفت متتثل لجميع االلتزامات التنظيمية، القانونية، 

والقطاعية ذات الصلة. نحن نراقب باستمرار التغيريات يف البيئة التنظيمية ونعمل عىل ضبط وتكييف 

إطار االمتثال لدينا والجدول الزمني للتدقيق وفقا لذلك.

باإلضافة إىل التأكد من أننا نلبي أو نتجاوز جميع املتطلبات ذات الصلة، فإن إطار االمتثال 

ملايكروسوفت قد مكننا من تحقيق الشهادات وتصديقات مهمة للبنية التحتية السحابية لدينا، مبا يف ذلك:

 ISO/IEC 27001:2013 certification, SSAE 16/ISAE 3402 SOC 1
 Type I and Type II, AT Section 101 SOC 2 and 3 Type I and
 Type II attestations, and FedRAMP and FISMA certification
and accreditation

لتزويد العمالء حقاً بالسيطرة عىل خصوصيتهم، فنحن نعلم أنه يجب عليهم هم أن يحددوا يف نهاية 

املطاف ألنفسهم ما إذا كانت الخدمات السحابية لدينا تلبي متطلبات وتوقعات االمتثال لديهم.

ملساعدتهم عىل تقييم قدرات الخصوصية والحامية التي نقدمها، فنحن نقدم معلومات 

مفصلة حول الخدمات السحابية من خالل Microsoft Trust Center وموقع 

.Microsoft Cloud Assurance

حوسبة سحابية 
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األمن

تدرك مايكروسوفت أنه ليك يتبنى األشخاص واملنظامت والحكومات الحوسبة السحابية بشكل كامل، يجب 

أن يكونوا عىل ثقة من أننا حققنا أعىل مستويات األمان للخدمات السحابية والتقنيات التي نقدمها.

للوصول إىل هذا الهدف، فقد اعتمدنا سياسات ومامرسات أمان عىل أساس معايري الصناعة الرائدة 

التي تعكس خربة ما يزيد عىل العقدين كرشكة رائدة يف تقديم خدمات اإلنرتنت وإدارة مراكز البيانات.

ملساعدة االعامل عىل االستفادة من الحوسبة السحابية لدفع االبتكار وخلق ميزة تنافسية، أطلقنا مبادرة 

Microsoft Cloud Assurance لدعم فرق عمالئنا القانونية واالمتثال حيث أنها تسعى إىل 
تحقيق التوازن بني املخاطر األمنية مع أهداف األداء واالبتكار التي تدعم أهداف وغايات األعامل.

لدعم الحكومات يف تنفيذها النظم املعتمدة عىل الحوسبة السحابية والتي تتيح إمكانية تحويل طريقة 

عملها وتقديم الخدمات للمواطنني، فقد قمنا بتطوير دليل أمن الحوسبة السحابية والذي يقدم ستة 

مبادئ من شأنها أن توفر األساس لبنية تحتية لتكنولوجيا سحابية آمنة ومرنة:

مبتكر. ينبغي لسياسات الحوسبة السحابية ان تضع مسار واضح نحو االبتكار، وتعزيز أمن ومرونة 

خدمات حكومتهم.

مرونة. ينبغي أن تكون سياسات السحابية مرنه، وينبغي أن تتمكن الحكومات من تختار أنواع الحوسبة 

السحابية األكرث مالمئة لتقديم خدماتها بطريقة آمنة ومرنة.

العلم بالبيانات. ينبغي أن تربهن سياسات الحوسبة السحابية وعيها بالبيانات عن طريق ضامن أن 

عمليات تقييم، تصنيف، وحامية البيانات تتناسب مع املخاطر.

عىل أساس املخاطر. ينبغي لسياسات الحوسبة السحابية أن تجعل من أولوياتها تقييم، وإدارة، والحد من 

املخاطر يف تقديم الخدمات السحابية للحكومات.

املستندة إىل معايري. ينبغي لسياسات الحوسبة السحابية االستفادة من املعايري العاملية كمتطلبات أساسية 

لزيادة األمن واملرونة يف الخدمات السحابية املقدمة للحكومة.

شفافة. ينبغي لسياسات الحوسبة السحابية إنشاء عمليات شفافة وموثوق بها لتطوير متطلبات االمتثال 

ولتقييم أمن ومرونة الخدمات السحابية.

حوسبة سحابية 
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إن التحديات التي تأيت مع تقديم خدمات حوسبة سحابية آمنة وموثوقة ستستمر يف التطور مع تقدم 

التكنولوجيا. حاجة عمالئنا لحامية أنظمتهم، وحامية املعلومات الخاصة بهم، واالمتثال للمتطلبات 

التنظيمية رسيعة التغري تتفاوت تفاوتا كبريا من موقع إىل آخر.

تقوم مايكروسوفت باستمرار مبراجعة، وتحديث، وتكييف اسرتاتيجياتها وسياساتها ومامرساتها لتلبية هذه 

التوقعات.

وعدنا هو اننا سوف نفعل كل ما بوسعنا الستباق التهديدات الجديدة والبقاء يف صدارة تغيري األطر 

التنظيمية. نحن نريد لعمالئنا أن يكونوا واثقني أن خدمات الحوسبة السحابية التي نقدمها آمنة وميكن 

أن تساعد عىل تلبية املتطلبات التنظيمية الخاصة بها.

الشفافية

وأخريا، للحفاظ عىل الثقة، نحن نعتقد أننا يجب أن نكون شفافني حول كيفية تخزين وحامية واستخدام 

بيانات عمالئنا وحول الطلبات التي نتلقاها من الحكومات واألجهزة األمنية الوطنية، ووكاالت إنفاذ 

وتطبيق القانون للوصول إىل البيانات التي نقوم بتخزينها نيابة عن عمالئنا.

حوسبة سحابية 
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عىل سبيل املثال، ويف استجابة للمخاوف حول مامرسات الرقابة الحكومية، أوضحنا أننا ال نوفر للحكومات 

إمكانية الوصول املبارش وغري املقيد لبيانات عمالئنا. إلعطاء الحق ألية حكومة لالستيالء عىل بيانات 

العمالء املخزنة يف مراكز مايكروسوفت للبيانات، يجب عىل تلك الحكومة تقديم املذكرة )امر التفتيش( 

املناسبة، أمر من املحكمة، أو استدعاء )مذكرة إحضار للمحكمة( يحدد بوضوح الهدف املحدد للتحقيق. 

نحن نرفض الطلبات التي ال تستويف هذه املعايري، ونحن نقدم فقط البيانات املحددة يف امر قضايئ 

صحيح.

وتشمل التدابري األخرى التي اتخذناها لتلبية التزامنا بخصوصية البيانات وأمنها التوسع يف 

استخدام التشفري عرب خدماتنا، واالختيار والشفافية يف موقع البيانات للعمالء املؤسسيني 

)customers enterprise(، وتعزيز الحامية القانونية لجميع العمالء.

مايكروسوفت كانت أيضا مدافعا قويا عن مفهوم رضورة الحفاظ عىل حقوق الناس حتى مع التقدم 

التكنولوجي. ولقد دعمنا باستمرار القوانني والسياسات التي تحمي الخصوصية، ونتأكد من أن الحكومات 

تحافظ عىل أمن الناس وسالمتهم، واحرتام السيادة الوطنية يف عرص الحوسبة السحابية.

هذا هو السبب يف دعوتنا إىل وضع إطار قانوين دويل جديد لضامن أنه عندما تسعى الحكومات ملعلومات 

عن املواطنني، فإنها تقوم بذلك وفقا إىل اإلجراءات القانونية الواجبة التطبيق.

كام انه السبب يف تحدينا )اعرتاضنا( للحكومة األمريكية يف املحكمة يف أربع قضايا مختلفة. من خالل 

هذه اإلجراءات، توصلنا اىل الحق يف الكشف عن مزيد من املعلومات حول عدد أوامر األمن القومي التي 

نتلقاها لبيانات العمالء من الحكومة االمريكية، والقدرة عىل ابالغ الزبائن مبا يسمى ب “رسالة األمن 

القومي” لبياناتها.

ويف قضية ثالثة، قضت محكمة الواليات املتحدة لالستئناف يف صالح موقفنا عندما شككنا يف صالحية أوامر 

من جانب حكومة بلد ما تطالبنا بتسليم الربيد اإللكرتوين لعمالئنا يف مراكز بياناتنا يف بلد آخر. ويف قضية 

أخرى ال تزال معلقة، تحدينا االستخدام املتكرر والطبيعة غري املحددة ألوامر الحكومة األمريكية التي 

متنعنا من إخطار عمالئنا بطلبات البيانات الخاصة بهم.

وأخريا، للمساهمة يف النقاش العام حول أفضل السبل لتحقيق الخصوصية واألمن -ومتشيا مع التزامنا 

املطلق بالشفافية – نحن نقوم بنرش تقرير نصف سنوي عن طلبات إنفاذ القانون عىل موقعنا 

 Transparency Hub حيث نحدد أيضا وبوضوح مامرساتنا باالستجابة لطلبات الحكومة لبيانات 
العمالء.
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ويتضمن التقرير عدد املطالب التي نتلقاها وعدد الحسابات أو املعرفات التي قد تتأثر، ويفصح عن عدد 

الطلبات التي نتقيد بها وما إذا قدمنا بيانات مبحتوى أو من دون محتوى.

نتيجة لتضافر الجهود من قبل مايكروسوفت ورشكائها يف القطاع، يسمح لنا اآلن بنرش بيانات عن عدد 

الطلبات القانونية التي نتلقاها من حكومة الواليات املتحدة وفقا لقوانني األمن الوطني.

الحوسبة السحابية من أجل خري عاملي يجب أن تكون أيضا حوسبة سحابية مسؤولة. ونحن نعتقد أن هذا 

يتطلب التزاما لحامية الناس من األذى واإلساءة، وتعزيز وحامية حقوق اإلنسان، وتعزيز مامرسات البيئية 

املستدامة.

حامية عمالئنا

لتحقيق إمكاناتها كتكنولوجيا تحويلية من شأنها أن توفر فوائد للجميع، فمن األهمية مبكان أن نعمل 

عىل إنشاء حوسبة سحابية متكن املستخدمني من كل األعامر ومن أي خلفية التعلم، واالستكشاف، والعمل 

دون خوف من االعتداء أو اإليذاء، أو االستغالل.

يف حني أن هذا الهدف سيكون من الصعب تحقيقه، تركز مايكروسوفت عىل املساعدة يف حامية الناس 
من جميع األعامر والقدرات من مجموعة واسعة من املخاطر، مبا يف ذلك الربمجيات الخبيثة، والخدع عىل 

االنرتنت، واالحتيال التكنولوجي، وااليذاء عىل االنرتنت، واالستغالل الجنيس.

لتعزيز االستخدام اآلمن ألجهزة مايكروسوفت وخدماتها عرب اإلنرتنت، نحن نقدم مجموعة واسعة من 

مزايا السالمة، مبا يف ذلك إعدادات األمان العائلية. رشوط استخدام الخدمات التي نقدمها عرب اإلنرتنت 

تشمل أيضا محظورات قوية ضد أي سلوك ميسء، والتي تنفذ من قبل فرق االستجابة لالمتثال عىل 

.)Xbox Live( خدمات مثل إكس بوكس اليف

نحن نروج للسالمة عىل اإلنرتنت يف نواح أخرى أيضا. خالل ما يقرب من 20 عاما، قامت مايكروسوفت 

بجعل موارد األمان عرب اإلنرتنت متاحة لألطفال وأولياء أمورهم، وقد قمنا مؤخرا بتحديث موادنا من 

خالل املوارد التفاعلية الجديدة املتاحة عىل Microsoft YouthSpark Hub لتمكني الشباب 

من تبني عادات ومامرسات أكرث أمنا عىل االنرتنت.

سحابه مسؤولة
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نحن نعمل مع الحكومات ومنظامت املجتمع املدين يف جميع أنحاء العامل لدعم الربامج التي تتامىش مع 

رؤيتنا لحوسبة سحابية أكرث أمنا. كام وتشارك مايكروسوفت يف العديد من املبادرات العاملية الشاملة 

املوجهة نحو حامية األطفال عرب االنرتنت، مبا يف ذلك االتحاد الدويل لالتصاالت )ITU(، ومبادرة حامية 

األطفال عىل اإلنرتنت )COP( التي تقدم برنامج عمل لصناع القرار حول كيفية وضع مبادرات وطنية 

لتعزيز سالمة االطفال عىل االنرتنت؛ ECPAT، وهي شبكة عاملية مكرسة لوضع حد لالستغالل الجنيس 

وإساءة املعاملة لألطفال؛ ومبادرة WePROTECT Children Online، التي سلطت الضوء 

عىل التدابري الجديدة التي تتخذها حكومة اململكة املتحدة ملكافحة االستغالل الجنيس لألطفال عرب 

اإلنرتنت.

وهناك عدد كبري من املجموعات يف كافة أنحاء مايكروسوفت تعمل عىل خلق حوسبة سحابية أكرث أمنا 

من نواح أخرى أيضا. عىل سبيل املثال، وحدة الجرائم الرقمية )DCU( يف مايكروسوفت – وهي فريق 

دويل من أكرث من 100 محامي ومحقق وعامل، ومحلل طب رشعي -تركز عىل مكافحة الربمجيات الخبيثة 

والحامية من االستغالل عرب اإلنرتنت واالحتيال من خالل الدعم الفني.

تحقق DCU يف الخداع واالحتيال التكنولوجي الذي يستهدف العمالء املطمئنني )الذين ال يخامرهم 

الشك( وغري امللمني بالتكنولوجيا، وتعمل مع وكاالت إنفاذ )تطبيق( القانون مثل لجنة التجارة االتحادية 

األمريكية، وجامعات الدفاع مثل الجمعية األمريكية للمتقاعدين )AARP( لتثقيف املستهلكني واتخاذ 

اإلجراءات القانونية ضد املجرمني.

واحدة من أهم وأنجح مبادرات DCU هي فوتو دي إن ايه )PhotoDNA(، وهي تقنية تم 

تطويرها مع كلية دارمتوث، هذه التقنية تساعد عىل تحديد وإزالة صور االعتداء الجنيس عىل األطفال 

من عىل شبكة اإلنرتنت. فوتو دي إن ايه هو أداة قوية ملكافحة صور االستغالل الجنيس لألطفال، 

وتستخدم عىل نطاق واسع من قبل منظامت حقوق الطفل، ووكاالت إنفاذ القانون، والرشكات الرائدة 

يف اإلنرتنت مبا يف ذلك الفيسبوك. يف مايكروسوفت، نحن نستخدم فوتو دي إن ايه للمساعدة يف عرقلة 
انتشار صور االستغالل الجنيس لألطفال من خالل الخدمات السحابية لدينا مبا يف ذلك بينغ، ون درايف، 

وOutlook.com. ولقد قمنا أيضا بإتاحة خدمة فوتو دي إن ايه كخدمة حوسبة سحابية مجانية، 

لتتمكن الرشكات األخرى من الكشف واإلبالغ عن الصور غري الرشعية لالعتداء الجنيس عىل األطفال.

احرتام حقوق اإلنسان

يعكس دعم مايكروسوفت لحقوق اإلنسان التزامنا املطلق لتمكني األفراد يف جميع أنحاء العامل. ونحن 

نعمل لضامن أننا نحرتم حقوق اإلنسان يف جميع جوانب أعاملنا، ونحن أيضا نسعى إىل اعتامد قدرة 

التكنولوجيا لتعزيز حقوق اإلنسان عىل الصعيد العاملي.

سحابه مسؤولة
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منذ املصادقة عىل امليثاق العاملي لألمم املتحدة يف عام 2006، قامت مايكروسوفت بااللتزام رسميا 

باحرتام جميع حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، والعهد الدويل الخاص 

بالحقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية، وإعالن منظمة العمل 

.)ILO( الدولية بشأن املبادئ والحقوق األساسية يف العمل

لدينا مجموعة واسعة من السياسات واملامرسات والربامج التي توجه عملنا للحفاظ عىل حقوق 

الخصوصية واألمن، وحامية حرية التعبري، واحرتام حقوق العامل املشغلني من خالل القوى العاملة 

وسلسلة التوريد لدينا، وتعزيز املساواة والتنوع.

بناء عىل هذه االلتزامات األساسية، كانت رشكة مايكروسوفت من بني أوىل الرشكات التي واءمت عملها يف 
مجال حقوق اإلنسان مع املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان والتي 

تم إصدارها يف عام 2011.

بيان مايكروسوفت العاملي لحقوق اإلنسان يفصل بوضوح التزامنا بحقوق اإلنسان مبا يتامىش مع اطر 

العمل التي نصت عليها املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة، مبا يف ذلك القضايا املتعلقة بالحوكمة، إجراءات 

بذل العناية الواجبة، واملعالجة. منذ عام 2013، عمل مركز مايكروسوفت للتكنولوجيا وحقوق اإلنسان 

)Microsoft Technology and Human Rights Center( عىل تحديد األولويات 
وتنسيق اجراءات بذل العناية الواجبة لحقوق اإلنسان، وتحديد املخاطر والفرص الناشئة وذات الصلة 

بحقوق اإلنسان، وترويج نهج منسقة لحقوق اإلنسان يف جميع أنحاء الرشكة. يعمل مركز مايكروسوفت 

للتكنولوجيا وحقوق اإلنسان أيضا عىل تعزيز الحوار من أجل تحسني فهم تأثري تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف مجال حقوق اإلنسان.

مايكروسوفت هي أيضا عضو مؤسس وعضو يف مجلس إدارة مبادرة الشبكة العاملية )GNI(، وهو جهد 

تعاوين بني رشكات التكنولوجيا، ومنظامت املجتمع املدين، واملستثمرين املسؤولني اجتامعيا، واألكادمييني. 

تقدم GNI مجموعة من املبادئ والتوجيهيات لتطبيق خطوات وسياسات عملية ميكن لرشكات 

التكنولوجيا اعتامدها لتعزيز حرية التعبري وحقوق خصوصية ملستخدميها عندما تواجه مطالب حكومية.

االستدامة البيئية

بناء حوسبة سحابية مسؤولة يتطلب منا أن نفكر يف تأثرينا عىل البيئة. حققت مايكروسوفت تقدما مهام 
يف هذا املجال منذ بداية هذا العقد، وتلتزم بتحقيق الحياد الكربوين وزيادة استخدامها للطاقة املتجددة.

سحابه مسؤولة
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نحن نقوم بتتبع والحد من االنبعاثات منذ عام 2007، ويف عام 2012، حققنا 100 يف املئة من الحياد 

الكربوين يف مراكزنا لتخزين البيانات وعرب الرشكة. لدينا رسوم كربون داخليه تجعل كل قسم مسؤول عن 

انبعاثات الكربون املرتبطة باستخدامه للكهرباء والنقل الجوي.

األموال املتحققة من هذه الرسوم تذهب نحو تحسني كفاءة استخدام الطاقة، ورشاء الطاقة املتجددة، 

واملشاريع املجتمعية الخاصة بتعويض تصاعد غاز الكربون. ونتيجة لذلك، نجحنا يف تقليل انبعاثات 

الكربون بنسبة 9.5 مليون طن مرتي، اشرتت 14 مليار كيلو وات/ساعة من الطاقة الخرضاء، وخفضت 

استهالك الطاقة بنسبة 10 يف املئة يف مقرنا الرئييس يف ريدموند يف والية واشنطن يف الواليات املتحدة.

بينام نحن فخورون بتقدمنا، نحن أيضا ندرك أنه ستكون هناك حاجة لخطوات أكرب يف املستقبل، كلام 

أصبحت مراكز البيانات املحرك للتحول العاملي. إن الحوسبة السحابية تعمل عىل تحقيق تقدم الكبري يف 

كفاءة استخدام الطاقة، وإدارة املوارد، وجهود الحفاظ عىل البيئة.

وتقدر مبادرة eSustainability العاملية أن الحوسبة السحابية ميكن ان تعمل عىل خفض الغازات 

املسببة لالحتباس الحراري املرتقبة بحلول 2020 بنسبة تصل إىل 16 يف املئة، االمر الذي من شأنه أن 

يقلل اإلنفاق الكيل عىل الطاقة والوقود بنسبة 1.9 تريليون دوالر امرييك. ولكن خلق حوسبة سحابية 

مسؤولة بيئيا قدر االمكان يتطلب العمل املتواصل والتزامات إضافية. اليوم، مراكز مايكروسوفت للبيانات 

تستهلك طاقة أكرث من والية أمريكية صغرية. وسيأيت وقت يف املستقبل غري البعيد تستهلك فيه مراكز 

البيانات يف مايكروسوفت ورشكات التكنولوجيا األخرى طاقة أكرث من دولة أوروبية متوسطة الحجم.

سحابه مسؤولة
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التزامنا هو بناء وتشغيل مراكز بيانات صديقة للبيئية. ولضامن أن نحقق هدفنا يف مواصلة تحسني 

االستدامة البيئية لدينا، نحن نكشف وبشفافية مقدار الطاقة التي نستخدمها، وكيف ومن أين تأيت مصادر 

الكهرباء لدينا.

ونحن منيض قدما، فإننا سوف نزيد من نسبة الطاقة املتجددة التي تحرك عمليات مراكز البيانات لدينا. 

اليوم، 44 يف املئة من الكهرباء التي تستهلكها مراكز البيانات لدينا تأيت من الطاقة الشمسية والطاقة 

املائية، أو طاقة الرياح. التزامنا هو اجتياز عتبة 50 يف املئة يف غضون عامني، والوصول إىل 60 يف املئة 

عىل االقل يف أرسع وقت خالل السنوات العرش املقبلة. وسوف نستمر يف الرتكيز عىل البحث وتطوير 

لتقنيات متطورة وحديثة ومشاريع توفر القدرة عىل تحسني الكفاءة وخلق املزيد من الطاقة النظيفة عىل 

نطاق واسع.

يف عامل حيث االبتكار التكنولوجي هو الذي يقود التغري الرسيع والعميق، واحدة من أهم التحديات التي 
نواجهها هي ضامن ان االضطراب )التحديات( توازنه الفرص، وأن الفوائد املرتتبة عىل التغيري مشرتكة ويتم 

تقاسمها وميكن الوصول إليها بشكل عادل، وعىل نطاق واسع.

هذا ال ميكن تحقيقه إال من خالل خلق حوسبة سحابية شاملة متاحة للجميع، ويف كل مكان، بغض النظر 

عن املوقع والعمر والجنس، والقدرة، أو الدخل. يف مايكروسوفت، نحن نعتقد أنه لخلق حوسبة سحابية 

شاملة، يجب أن نتأكد من عموم )عاملية( امكانية الوصول لحوسبة سحابية من خالل طرق موثوق بها، 

وبأسعار معقولة.

ونحن بحاجة أيضا إىل التأكد من أن الناس يف كل مكان يستطيعون الحصول عىل الفرص التعليمية التي 

توفر املهارات واملعرفة الالزمة للنجاح يف االقتصاد الرقمي. كام يجب علينا جعل التكنولوجيا يف متناول 

االشخاص الذين لديهم عجز )ذوي االحتياجات الخاصة(، وكذلك دعم الرشكات من كل حجم.

وصول موثوق به وبأسعار معقولة 

حتى وقت قريب جدا، كانت أفضل طريقة للتنبؤ بفرص الناس بعيش حياة صحية ومزدهرة هي النظر 

اىل مكان والدتهم. اآلن، أفضل مؤرش هو امكانية الوصول اىل التعليم واملعرفة بأسعار معقولة من خالل 

التكنولوجيا ذات الصلة.
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يف العامل املتقدم اليوم، 77 يف املئة من الناس لديهم إمكانية الحصول عىل الخدمات السحابية. ينخفض 
هذا العدد إىل 31 باملائة فقط يف الدول النامية.1 هذا التفاوت يعود بشكل جزيئ إىل التكاليف الباهظة 

إلنرتنت النطاق العريض والبنية التحتية غري املؤهلة لالتصاالت. لسد هذه الفجوة، تبحث مايكروسوفت 

يف مجموعة واسعة من الحلول التقنية املبتكرة التي ميكن أن تجعل الوصول إىل النطاق العريض بسعر 
معقول يف متناول الجميع.

مثال عىل ذلك هو مبادرة لالستفادة من طيف البث التلفزيوين غري املستخدم بالقدر الكايف واملعروف 

باسم املساحات البيضاء للتلفزيون لتوفري الوصول إىل إنرتنت عايل الرتدد ومنخفض التكاليف للمجتمعات 

النائية، وهو مرشوع قيد التجربة يف أفريقيا وجنوب رشق آسيا.

من خالل توسيع استثامراتنا يف هذه املبادرة، والجمع بينها وبني منح الخدمات السحابية وبرامج تدريب 

املجتمع باالشرتاك مع الحكومات املحلية واملنظامت غري الربحية، نحن عازمون عىل دعم أكرث من 20 

مرشوعاً تستخدم املساحات البيضاء للتلفزيون يف أكرث من 15 دوله يف جميع أنحاء العامل بحلول نهاية 

عام 2017.

االملام )املعرفة( الرقمية ومهارات الحوسبة

مع انتشار التكنولوجيا الرقمية، أصبحت املعرفة الرقمية رشط أسايس للوصول إىل الخدمات األساسية، 

والتواصل مع الناس، واملشاركة يف الحياة املدنية، وتعزيز اإلدماج االقتصادي. كام أن مهارات برمجة 

الكمبيوتر واملعرفة يف علوم الكمبيوتر مطلوبة عىل نحو متزايد لالستفادة الكاملة من الفرص االقتصادية 

التي تظهر يف اقتصاد القرن الـ 21 املبتكر. لألسف، املدارس والحكومات يف جميع أنحاء العامل تكافح من 

أجل مساعدة مواطنيها عىل اكتساب املهارات واملعارف التي يحتاجون إليها.

يف الواليات املتحدة، عىل سبيل املثال، حوايل 4300 فقط من أصل 37000 مدرسه ثانوية يف البالد 
تقدم دورات متقدمة يف علوم الكمبيوتر2. وفقط  22 يف املئة من طالب هذه الفصول إناث، يف حني أن 

13 يف املئة فقط هم امريكيون من أصل إفريقي أو التيني.3 فللمساعدة يف ضامن وصول أي شخص إىل 
فوائد التكنولوجيا الرقمية والحوسبة السحابية، تلتزم مايكروسوفت بزيادة فرص الحصول عىل تدريب محو 

األمية الرقمية األساسية من خالل تشجيع تعليم علم الحاسوب يف املدارس.

من خالل اعامل مايكروسوفت الخريية، نحن نعمل مع املنظامت غري الربحية، واملدارس، والحكومات، 

وغريها من الرشكات لتحسني املستوى األسايس من املهارات الرقمية للناس من جميع األعامر، ولتوسيع 

 ،YouthSpark فرص الحصول عىل دورات تعليم علوم الكمبيوتر ومواردها. ومن خالل برنامجنا

نحن نركز عىل جعل تعليم علوم الكمبيوتر يف متناول املزيد من الشباب يف جميع أنحاء العامل.
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لتعزيز مزيد من االندماج، التزمنا التزاما كامال بدعم املنظامت غري الربحية التي تعمل عىل متكني اآلخرين 

من خالل الخدمات والتدريب، والدفاع )حشد التأييد(، واملساعدات، واإلغاثة، والدعم. ويف يناير 2016 

أعلنا التزامنا بدعم عمل املجتمع غري الربحي من خالل التربع ب 1 بليون دوالر أمرييك خالل السنوات 

الثالث املقبلة. ونحن نخطط لدعم أكرث من 70000 منظمه غري ربحية يف جميع أنحاء العامل، من خالل 

توفري إمكانية الوصول إىل التقنية السحابية ملايكروسوفت باإلضافة اىل قدرات الحوسبة األخرى، من خالل 

التربعات أو بخصم كبري.

شمول األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

لخلق حوسبة سحابية شاملة حقا، نحن نعلم أنه يجب علينا أن نضع التكنولوجيا يف متناول أكرث من 1 

مليار شخص يف جميع أنحاء العامل من ذوي االحتياجات الخاصة. حيث أن الوصول اىل التكنولوجيا ميكن 

ان يحسن احتاملية حصول هؤالء عىل فرص التعليم والعمل، وجعل مكان العمل أكرث جاذبية وشموال، 

وتسهيل تعامالتهم مع الحكومات ووصولهم اىل الخدمات العامة، والتواصل مع األصدقاء والعائالت. ولكن 

التكنولوجيا سهلة املنال ال يستفيد منها األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة فقط. فمن خالل خلق وبناء 

التكنولوجيا السهلة املنال التي تعمل بشكل جيد للناس ذوي االحتياجات الخاصة ميكننا تحسني منتجاتنا 

للجميع.
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لتوجيه عملنا يف هذا املجال، وضعنا ثالثة مبادئ:

الشفافية. نحن منفتحون بخططنا لضامن أن منتجاتنا ميكن الوصول إليها.

املساءلة )املسؤولية(. نحن نعطي األولوية لتصميم شامل وميكن الوصول إليه لدى تطوير كافة املنتجات 

والخدمات.

الشمولية. نحن نريد متكني الجميع، ليس فقط من خالل منتجاتنا وخدماتنا، والتكنولوجيا ولكن من خالل 

ثقافتنا يف مايكروسوفت.

نحن ندرك أنه ال ميكن أن نحقق الوصول اال إذا جعلنا الشمولية مركزية لعمليات تصميم وتطوير 

منتجاتنا منذ البداية عرب القدرات البرصية، والسمعية، والكالم، والتنقل، واإلدراكية.

هذا يبدأ بـ MAS( Microsoft Accessability Standard(، الذي يدعم معايري 

  U.S. Section 508, ETSI EN 301 549الوصول الرائدة والعاملية، مبا يف ذلك

ISO/IEC 40500 و

)WCAG 2.0(، والتي توجه تطوير واختبار املنتجات لكافة العمليات التجارية يف رشكة 
مايكروسوفت.

كام تعمل مايكروسوفت مع الحكومات واملنظامت يف جميع أنحاء العامل لتقديم فوائد التكنولوجيا الرقمية 

لذوي االحتياجات الخاصة. عىل سبيل املثال، مايكروسوفت هي من املوقعني عىل ميثاق املبادرة العاملية 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشاملة )G3ict(، الذي يشجع الحكومات عىل زيادة االندماج الرقمي 

للمواطنني من خالل دمج معايري الوصول مع سياسات املشرتيات. 

ونحن نقوم بنرش معلومات تفصل امتثالنا مبتطلبات الوصول املناسبة للمشرتيات العامة من منتجات 

 ،)WCAG 2.0( ارشادات اتاحة محتوى الوب ،)EN 301 549( وخدمات التكنولوجيا يف أوروبا

وقسم الواليات املتحدة 508.

ونحن نعلم أيضا أنه يف حني تم إحراز تقدم لجعل التكنولوجيا سهلة املنال، اال انه ال يزال هناك الكثري 

مام ينبغي عمله. إن تحقيق الشمولية يتطلب تعاوناً وثيقاً مع رشكات أخرى ومع خرباء يف مجموعة 

واسعة من املجاالت.

عملنا لتعزيز بحوث الوصول يتضمن رشاكة مع فريق غليسون )Team Gleason( حول تقنية 

 ALS تتبع-العني، التي ميكن أن تساعد األشخاص الذين يعانون من مرض التصلب الجانبي الضموري

عىل التواصل والسيطرة عىل الكرايس املتحركة الخاصة بهم باستخدام أعينهم.
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نحن أيضا نشارك يف مشاريع بحثية مثل Cities Unlocked، الذي يستخدم تكنولوجيا مايكروسوفت 

D-3 ساوندسكيب )Microsoft 3-D Soundscape Technology( التي متكن االشخاص 
الذين يعانون من فقدان الرؤية من التحرك خالل البيئات الحرضية بطريقة أكرث سهولة.

دعم الرشكات الصغرية

واحدة من أهم فوائد الحوسبة السحابية هو أنها تضع قدرات متطورة كانت متوفرة للرشكات الكبرية 

فقط يف متناول رشكات من جميع األحجام وبأسعار معقولة.

يعمل هذا عىل تغيري امكانيات الرشكات الصغرية ومتوسطة الحجم عىل االبتكار، وزيادة اإلنتاجية، 

والتوسع يف أسواق جديدة. ألن الرشكات الصغرية ومتوسطة الحجم تلعب دوراً حيوياً يف دفع عجلة النمو 

االقتصادي وخلق مجتمعات محلية نابضة بالحياة، تركز مايكروسوفت عىل ضامن اتاحة قدرات وامكانيات 

الحوسبة السحابية للرشكات من كل حجم.

ويشمل عملنا التدريب عىل املهارات يف رشاكة مع الحكومات، واملجتمعات املحلية، واملؤسسات التعليمية، 

وغريها من الرشكات لتعزيز روح املبادرة ومتكني الشباب يف جميع أنحاء العامل من الحصول عىل املعرفة 

التي يحتاجونها لتحقيق النجاح يف عامل معتمد عىل الحوسبة السحابية.

عملنا أيضا عىل تأسيس مجموعة واسعة من الربامج التي تهدف إىل توفري الدعم التكنولوجي، والتمويل، 

والتوجيه ألصحاب املشاريع والرشكات الناشئة. لدينا اآلن أكرث من 100 من مراكز مايكروسوفت لالبتكار 

يف جميع أنحاء العامل وهي تقدم خدمات كمراكز دعم للطالب ورجال األعامل من ذوي الخربة واملوارد، 
كام تعمل عىل توفري التدريب، وحضانة لألعامل الناشئة، وتشارك يف املشاريع التي تساعد الرشكات 

والحكومات عىل حل التحديات املحلية.

تقدم مرسعات مايكروسوفت )Microsoft Accelerators( األدوات واملوارد واالتصاالت واملعرفة 

والخربة الالزمة ملساعدة االعامل الناشئة يف مراحل متقدمة لتنضج وتتحول اىل رشكات مبشاريع جاهزة 

من خالل التوسع بكل جانب من أعاملها. برنامج مايكروسوفت BizSpark يساعد رشكات الربمجيات 

املبتكرة الصغرية عىل اكتساب التجربة والخربة القيمة يف تقنيات مايكروسوفت من دون أي تكاليف 

مقدماً.

 وباإلضافة إىل هذه الربامج، فنحن نعمل أيضا عىل تشجيع الحكومات عىل تبني سياسات تسهل الوصول 
إىل التكنولوجيات الجديدة للرشكات من جميع األحجام. ونحن نعتقد أن تعزيز الظروف املناسبة لحوسبة 

سحابية لتغذية منو الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم سيدفع القدرة التنافسية، واالبتكار، والنمو 

االقتصادي، وسوف يساعد عىل خلق الرخاء للجميع.
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يف مايكروسوفت، نحن نعتقد أن التكنولوجيا تشكل قوة كبرية لتحسني حياة الناس.

نراها كل يوم من خالل عملنا، سواء أكانوا طالباً يكتشفون سحر خلق يشء جديد من 

نظام شفري )Code(، أو العاملني يف املجاالت الصحية الذين يستخدمون الخدمات 

السحابية لتشخيص أفضل لألمراض، والتعاون مع الزمالء، وعالج املرىض.

ولكن التكنولوجيا ال ميكنها أن تغري حياة الناس اال إذا كان لديهم إمكانية الوصول إىل 

القدرات والفوائد التي تقدمها. اآلن، نصف العامل ال يستطيع الوصول اىل التكنولوجيا. 

بالنسبة لهم، فإن املحيط الواسع من املعرفة والفرص التي تقدمها الثورة التكنولوجية 

بعيد املنال. ونحن يف مايكروسوفت لألعامل الخريية نعمل عىل تغيري هذا الواقع.

نحن نستثمر أعظم أصولنا -التكنولوجيا، والناس، واملنح، والصوت -لتقديم عامل أكرث 

عدال حيث فوائد التكنولوجيا يف متناول الجميع.

عىل سبيل املثال، من خالل مبادرتنا العاملية YouthSpark، نحن نهدف إىل جعل 

تعلم علوم الكمبيوتر متاحة لجميع الشباب، مع الرتكيز عىل النساء والفئات املهمشة، 

بحيث ميكنهم اكتساب املهارات واألدوات والتدريب التي من شأنها أن تساعد يف توفري 

الخدمات الحيوية والفرص ملاليني املرشدين يف جميع أنحاء العامل.

ومن خالل تعهدنا مؤخرا بالتربع بخدمات سحابية بقيمة 1 بليون دوالر أمرييك، نحن 

عازمون عىل تقديم ذكاء وقوة الحوسبة السحابية إىل املنظامت التي تعمل من أجل 

معالجة بعض القضايا األكرث إلحاحا يف العامل.

يجب أن تكون التكنولوجيا قوة للتعادل يف العامل، وليست دافعا من دوافع ابعاد الناس 

عن بعضهم بعض أكرث فأكرث. ونحن نعمل من خالل استثامراتنا الخريية ورشاكاتنا 

لخلق مستقبل أفضل ميكن ألي شخص أن يشارك فيه.

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع:

http://www.microsoft.com/philanthropies

مايكروسوفت لألعامل الخريية
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خامتة

العمل معا لخلق حوسبة سحابية 
من أجل خري عاملي
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ال توجد رشكة واحدة لديها كل األجوبة. وال ينبغي ألي رشكة أن تفرتض أنها يف وضع ميكنها من إمالء 
السياسات -القضايا معقدة جدا والرهانات مرتفعة جدا.

فإن القرارات التي سيتم اتخاذها عىل مدى السنوات القليلة املقبلة بشأن الخصوصية، والسالمة العامة، 

وإنفاذ القانون، واالستدامة، والوصول، والتعليم يف عرص الحوسبة السحابية سيكون لها تأثري عىل النمو 

االقتصادي والحراك االجتامعي لعقود قادمة.

لبناء حوسبة سحابية من أجل خري عاملي حقيقي، سيكون من الرضوري أن تقوم الحكومات واملواطنني 
والرشكات واملنظامت عىل العمل معا إلنشاء إطار عمل للحوسبة السحابية – إطار عمل يحرتم 

اهتاممات الناس، ويفتح الباب لتحقيق أحالمهم وطموحاتهم، ويوفر فوائد تكون يف متناول الجميع 

عىل قدم املساواة. يف مايكروسوفت نحن متفائلون بأن هذا ميكن أن يتحقق.

هناك مثالني الهامنا لنفهم بشكل أفضل االحتامالت واالمكانيات التي ميكن أن تحققها حوسبة سحابية 

موثوقة، ومسؤولة، وشاملة.

يف أبريل 2015، زلزاالن قويان عاثا فسادا يف مختلف أنحاء نيبال. قتل أكرث من 9000 شخص. 
قرى بأكملها تم تسويتها باألرض. ما ال يقل عن 600000 منزل ومبنى ترضرت بشدة، مام اضطر 

8 ماليني شخص إىل البحث عن ملجأ مؤقت يف الخيم.60 مع فصل شتاء يبعد ستة أشهر فقط، فإن 
واحدة من أهم املهام التي واجهت نيبال كانت اعامل الهدم وإعادة اإلعامر، مهمة صعبة يف منطقة 

جبلية ذات بنية تحتية محدودة أصال والتي ترضرت بشدة من جراء الزلزالني.

لترسيع العملية، استخدام برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )UNDP( واملسؤولني املحليني تطبيق جوال 

مستند إىل الحوسبة السحابية إلنشاء سجل دقيق لكل مبنى، مع اإلحداثيات GPS لتحديد املكان 

واألبعاد بدقه، ومعلومات امللكية وظروف املوقع، وخطط الهدم والتخلص من الحطام، وأكرث من ذلك 

بكثري. مكن هذا النظام من تنسيق إزالة آمنة ورسيعة للحطام وإعادة تدوير املواد القابلة إلعادة 

االستخدام. كام مكن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ إلطالق برنامج توظيف الطوارئ، الذي وفر فرص عمل 

للسكان املحليني -العديد منهم رشدوا بسبب الزلزال – يف جهود االنعاش.

تتطلب اللحظة إطاراً من القوانني التي تضمن الوصول العادل 

واملتساوي لفوائد حوسبة سحابية موثوقة، ومسؤولة، وشاملة
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“هؤالء الناس فقدوا منازلهم، وظائفهم، وأفراد أرسهم، وأحبائهم”، قال دان سرتود، وهو خبري يف إدارة 
برامج االستجابة للكوارث الذي أرسل اىل كامتاندو )Kathmandu( للمساعدة يف تنسيق جهود 

اإلنعاش. “قدم برنامج التشغيل الطارئ سبل العيش يف خضم الدمار وساعد يف وضع هذه املجتمعات 

عىل طريق إعادة البناء.”

يف نانيويك )Nanyuki(، كينيا، بلدة نائية عىل بعد 100 ميل إىل الشامل من نريويب حيث 
 Networks Mawingu 12 يف املئة فقط من السكان يحصلون عىل الكهرباء، تقوم رشكة تدعى

باالستفادة من الطاقة الشمسية وطيف البث غري املستخدم بالقدر الكايف واملعروف باسم املساحات 

البيضاء للتلفزيون لتوفري الوصول الالسليك اىل الحوسبة السحابية.

توفر هذه الخدمة االتصال ملدرسة ثانوية محلية، حيث شهد الطالب زيادة عىل نتائجهم يف االمتحان 

الوطني بأكرث من 35 يف املئة، ومقهى إنرتنت، حيث، مقابل 3 دوالر أمرييك شهريا، أطلق كريس باراكا 
البالغ من العمر 23 عاما عمالً تجارياً لتوفري الدعم الفني للعمالء يف أوروبا وشامل أمريكا.61

هذه القصص تلهمنا باألمل الذي تقدمه للتصدي ألصعب املشاكل يف العامل، وباالحتامالت التي تقدمها 

لخلق فرص للناس يف املجتمعات يف كل مكان.

ونعتقد أن هذه القصص متثل مجرد بداية ملا ميكن عمله من خالل الحوسبة السحابية، عندما يعمل 

االذكياء واملبدعون واملبتكرون معا لتوسيع حدود العلم، وبناء منتجات جديدة، وإطالق خدمات جديدة، 

وإنشاء الرشكات، وحتى الصناعات الجديدة.

ولكن، يف حني أن االحتامالت ال حرص لها، نحن نقبل أن يكون هناك اختالل وتفكك.

تتطلب اللحظة إطاراً من القوانني واللوائح كونت مبساهمة مستخدمني ممثلني من خالل حكوماتهم 

التي تحفظ وتحمي القيم الهامة وتوفر الوصول العادل واملتساوي إىل الفوائد التي ال ميكن تقدميها 

اال من خالل حوسبة سحابية موثوقة، ومسؤولة، وشاملة. فمن األهمية مبكان أن نعمل اآلن معا إلنشاء 

إطار عمل لحوسبة سحابية من أجل خري عاملي. إن القواعد واللوائح التي سيتم تنفيذها عىل مدى 

السنوات القليلة املقبلة سيكون لها تأثري طويل األمد عىل األجيال القادمة.

سن وإنفاذ هذ اإلطار هو مجال خاص بالحكومات كونها تسعى إىل حامية مصالح مواطنيها، وتعزيز 

الفرصة للرشكات املحلية، والحفاظ عىل الحقوق واالمتيازات التي هي أساس مجتمعاتها.
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ونحن نحث صناع القرار وأصحاب األعامل، واملربني، واملواطنني، واملدافعني )حاشدو التأييد(، والخرباء 

-وكل من لديه مصلحة يف النتيجة-للعمل معا ملوازنة الفوائد والتحديات الكامنة يف هذه املوجة التي 
ال تصدق من االبتكار التكنولوجي فيام نحن نعمل عىل صياغة إطار عمل للحوسبة السحابية الذي من 

شأنه أن يساعدنا عىل خلق حوسبة سحابية من أجل خري عاملي.
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