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1. مقدمةالملخص التنفيذي

5 4

نشــأت	الحوســبة	الســحابية	محدثــةً	تغيــراً	رئيســياً	فــي	اقتصاديــات	تكنولوجيــات	
ــر	 ــة	األكث ــاذج	التكنولوجي ــد	النم ــد	أح ــي	تع ــتدامتها.	فه ــاالت	واس ــات	واالتص المعلوم
إبداعــاً	لتطويــر	واســتغالل	مــوارد	البينــة	التحتيــة	علــى	مســتوى	العالــم.	فهــذه	التقنيــة	
بســيطة،	ولكــن	نمــوذج	األعمــال	الخــاص	بهــا	جذابــة،	إذ	يقــدم	هــذا	النمــوذج	تحــوالً	مــن	
شــراء	البنيــة	التحتيــة	والتطبيقــات	التكنولوجيــا	بوصفهــا	كمنتــج	يُشــترى،	إلــى	خدمــة	
تُقــدم.	فلــم	يعــد	المســتخدم	بحاجــة	إلــى	البحــث	عــن	تمويــل	كبيــر	لشــراء	التجهيــزات	
للبينــة	التحتيــة	والتطبيقــات	ورخــص	التشــغيل.	حيــث	يُمكــن	هــذا	النمــوذج	الشــركات،	
خاصــة	الصغيــرة	منهــا	والمتوســطة،	مــن	الحصــول	علــى	مــوارد	قويــة	وفعالــة،	لــم	يكــن	
ــز	 ــى	حي ــرة	أن	تحصــل	عل ــن	للمؤسســات	الكبي ــا	يمك ــا.	كم بمقدورهــا	تحمــل	نفقاته
كبيــر	مــن	المعالجــات	وســعات	التخزيــن	واالتصــال	الضخمــة	وقتمــا	تحتــاج،	دون	وجــود	
ــرص	 ــآتها،	فف ــا	ومنش ــم	تجهيزاته ــادة	حج ــى	زي ــرار	إل ــوارد	أو	االضط ــى	الم ــود	عل قي
ــو	 ــة	لنم ــز	المحتمل ــد	الحواف ــل	أح ــة	و	تمث ــوارد	الحوســبة	الســحابية	قوي اســتخدام	م

اقتصــاد	الشــعوب.

ــوذج	الحوســبة	الســحابية	 ــي	نشــر	نم ــم	ف ــاء	العال ــع	أنح ــي	جمي ــات	ف ــدأت	الحكوم ب
ــه	مــن	 ــوع	تطبيــق	هــذا	النمــوذج	واختالف وجنــى	ثمــار	هــذا	التحــول.	وبالرغــم	مــن	تن
ــي	 ــن	المال ــث	المنظوري ــر	مــن	حي ــي	كبي ــر	إيجاب ــد	حــدوث	تأثي ــى	أخــرى،	تأك ــة	إل دول

ــي. واألدائ

ــة،	إدراكاً	 ــا	المعلومــات	المصري ومــن	هــذا	المنطلــق،	قــررت	وزارة	االتصــاالت	وتكنولوجي
منهــا	للفــرص	والمخاطــر	التــي	يمكــن	أن	تنتــج	عــن	تطبيــق	هــذا	النمــوذج	الجديــد،	طــرح	
ــم	 ــال	الحوســبة	الســحابية	لدع ــي	مج ــة	ف ــة	المصري إســتراتيجية	مدروســة	للحكوم
وتعزيــز	اســتخدام	الحوســبة	الســحابية	فــي	الحكومــة.	وشــكلت	الــوزارة	فريــق	عمــل	
يمثــل	جميــع	أصحــاب	المصلحــة	المعنييــن	مــن	الحكومة	والقطــاع	الخاص	والمؤسســات	

األكاديميــة	والمنظمــات	غيــر	الحكوميــة	وغيرهــا.

ــى	أنســب	 ــرف	عل ــدف	التع ــم	به ــع	القائ ــامل	للوض ــل	ش ــل	تحلي ــوزارة	بعم ــت	ال قام
التوجهــات	والمبــادرات	اإلســتراتيجية،	وقدمــت	خارطــة	طريــق	لتنفيــذ	إســتراتيجية	
الحوســبة	الســحابية	المصريــة	إلــى	جانــب	ثالثــة	توجهــات	إســتراتيجية	رئيســية	تمثلت	
فــي	تطويــر	النظــام	البيئــي	اإليكولوجــي	)البيئــة	المحيطــة(،	وتطويــر	نمــوذج	الحوكمــة،	

ــة. ونشــر	الحوســبة	الســحابية	المصري

ويعــد	التنفيــذ	التجريبــي	أمــراً	ضروريــاً	فــي	هــذه	المرحلــة،	ليــس	فقــط	لتنميــة	القــدرات	
والمعرفــة،	بــل	أيضــاً	لدعــم	وتهيئــة	الجهــات	الحكوميــة	لتقبــل	نمــوذج	الحوســبة	
ــل	 ــل	يمث الســحابية	واالنتقــال	التدريجــي	نحــو	تطبيقــه	واســتخدامه،	إذ	أن	هــذا	التقب

ــي	بنجــاح. ــى	المســتوى	الوطن ــاً	لنشــره	عل عنصــراً	ضروري

تكشــف	هــذه	الوثيقــة	عــن	التحديــات	المحتملــة،	وتوضــح	كيفيــة	تغلــب	الحكومــة	عليهــا	
مــن	خــالل	تقديــم	عوامــل	نجــاح	رئيســية	محــددة	وســبل	الحفــاظ	عليهــا.

شكل)١(:	المبادرات	اإلستراتيجية	الرئيسية	لوزارة	االتصاالت	وتكنولوجيا	المعلومات

ممر	مصر	الرقميتنمية	الصناعة المجتمع	الرقمي

تطبيقات وقواعد بيانات الجهاز االداري للدولة

 البنية
األساسية

 البنية
 المعلوماتية
 والمحتوى
الرقمي

 تصميم	وصناعة
اإللكترونيات

 برامج	ومبادرات
تنمية	الصناعية

 التنمية
المجتمعية

 األمن	السيبرائي
 والتوقيع
اإللكتروني

 البنيه	التشريعية
 والسياسات
الحاكمة

	الحوسبة	السحابية
	اإلنترنت	فائق	

السرعة	)البرودباند(
	الكبالت	البحرسة

	التعليم
	الصحة
	العدل
	الثقافة

	السياحة

	الحاسب	اللوحى
	التليفون	المحمول
	األلياف	الضوئية
	العدادت	الذكية
)Smart Meters(

	اجهزة	االستقبال	
 Set Top(	الرقمي

)Boxes
P.O.S Terminals 

	صناعة	التعيد
	القرى	

التكنولوجية
	دعم	الشركات	

ومنظمات	
المجتمع	المدني
	الموارد	اإلحترافية

	العالقات	
اإلقليمية	والدولية

	التدريب	من	
التشغيل

	تأهيل	الشباب	
لالنضمام	الي	
سوق	العمل	
ومحو	األمية
	تمكين	ذوي	

اإلعاقة	تكنولوجيا

	المجلس	األعلى	
لألمن	السيبرائي
	استراتيجية	وطنية
	التوقيع	اإللكترونى

	قانون	تنظيم	
االتصاالت
	المزايدات	
والمناقصات

	حرية	النفاذ	إلى	
البيانات	والمعلومات
	أمن	المعلومات	
	سياسات	أمن	

األنترنت
	سياسات	

التكنولوجيا	الخضراء

االقتصاد	الرقمى	|	المحاور	الرئيسية

المحور	الرئسية

التعهيد

القوى	التكنولوجية

دعم	الشركات

 الموارد
االحترافية

االبداع	وريادة	االعمال

 العالقات	االقليمية
والدوليه

الخ

ب
رضائ

ال

ص
تجديد الرخ

ى
الدعم القوم

العدل

ب
شبا

ال

ى
صح

ني ال
التأم

ت إلكرتونية
الخدما

 تطبيقات
املحمول

 البرامج
 مفتوحة
المصدر

ــة	 ــن	طريق ــر	م ــي	تغي ــاالت،	والت ــات	واالتص ــا	المعلوم ــف	لتكنولوجي ــه	مختل ــي	وج ــبة	الســحابية	ه الحوس
اســتهالك	وإدارة	والحصــول	علــى	تكنولوجيــا	المعلومــات.	وكمــا	أســهم	اإلنترنــت	فــي	خلــق	نمــاذج	أعمــال	
جديــدة	قبــل	عشــرين	عامــاً،	تشــرع	الحوســبة	الســحابية	فــي	إعــادة	تشــكيل	صناعــات	بأكملهــا	بوســائل	غير	
متوقعــة.	لقــد	تغيــرت	اقتصاديــات	تكنولوجيــا	المعلومــات،	ونتيجــة	لذلــك	صــارت	الســوق	الجديــدة	لبرمجيــات	
ونظــم	وخدمــات	الحوســبة	الســحابية	تمضــي	فــي	طريــق	النمــو	فــي	الســنوات	القليلــة	الماضيــة،	إذ	فــاق	
نموهــا	١30	بليــون	دولــر	أمريكــي	في20١3علــى	مســتوى	العالــم	،	بعــد	أن	بلــغ	١١0	بليــون	دولــر	أمريكــي	

فــي	20١2.

ــر	نمــوذج	الحوســبة	الســحابية	النمــوذج	 ــة	الشــعوب،	يعتب ــي	تنمي ــد	هــذا	النمــو	هــو	األســرع	ف فبينمــا	يع
األكثــر	جاذبيــة	للشــركات	الصغيــرة	والمتوســطة	والحكومــات	المفتقــرة	إلــى	المــال،	التــي	تحــاول	أن	تتوســع	
بســرعة	فــي	نشــر	خدمــات	إلكترونيــة	أكثــر	شــفافية	ومواءمــة	لمواجهــة	زيــادة	أعــداد	المواطنيــن	المدركيــن	

لتكنولوجيــا	المعلومــات	واالتصــاالت.

ــا	 ــة	لقطــاع	االتصــاالت	وتكنولوجي ــا	المعلومــات	عــن	اإلســتراتيجية	القومي ــت	وزارة	االتصــاالت	وتكنولوجي أعلن
ــن	خــالل	اســتخدام	 ــاد	رقمــي	–	م ــوغ	اقتص ــة	أساســية	لبل ــة	عام ــق	رؤي ــي	تســتهدف	خل ــات	الت المعلوم
تكنولوجيــا	المعلومــات	واالتصــاالت	–		لتحقيــق	الرخــاء	والحريــة	والعدالــة	الجتماعيــة	للجميــع.	حــددت	هــذه	
ــع	 ــو	موضــح	بالشــكل	)١(	وهــي:	تأســيس	المجتم ــا	ه ــداف	إســتراتيجية	رئيســية		–	كم ــة	أه ــة	ثالث الرؤي
الرقمــي؛	وتنميــة	صناعــة	تكنولوجيــا	المعلومــات	واالتصــاالت	المصريــة؛	وتأســيس	مصــر	لتكــون	مركــزاً	رقميــاً	
عالميــاً.	وتقــع	إســتراتيجية	الحوســبة	الســحابية	ضمــن	المحــور	األساســي	للبنيــة	التحتيــة	لدعــم	التنفيــذ	

الشــامل	لهــذه	ا	إلســتراتيجية.

إستراتيجية	قطاع	االتصاالت	وتكنولوجيا	المعلومات	|	البنية	األساسية	للتكنولوجيا



ــراً	خــالل	العقــود	 ــا	المعلومــات	واالتصــاالت	الخاصــة	بالقطــاع	العــام	نمــواً	كبي ــة	لتكنولوجي ــة	التحتي شــهدت	البني
ــات،	 ــن	وإدارة	البيان ــة،	وتخزي ــال	الحكومي ــات	والعم ــة	العملي ــى	ميكن ــد	عل ــب	المتزاي ــة	لالســتجابة	للطل الماضي
وتقديــم	بعــض	الخدمــات	اإللكترونيــة	للمواطنيــن.	نتــج	عــن	ذلــك	انتشــار	متزايــد	ومكلــف	للبنيــة	التحتيــة،	ممــا	
ــة،	 ــكل	الجهــات	الحكومي ــة	وتحســين	اســتخداماتها	ب ــة	التحتي ــث	هــذه	البني ــدرة	الحكومــة	علــى	تحدي أعــاق	ق
والرفــع	مــن	كفاءتهــا	لمواجهــة	الحاجــات	المتزايــدة	علــى	المســتوى	القومــي.	يقــدم	نمــوذج	الحوســبة	الســحابية	
ــبة	الســحابية	 ــد	الحوس ــة.	وتع ــة	مجدي ــاءة	وبتكلف ــة	ذات	كف ــات	عام ــم	خدم ــة	لتقدي ــة	المصري ــة	للحكوم فرص
نموذجــاً	للتحــول	مــن	خــالل	تقديــم	خدمــات	عبــر	اإلنترنــت	بفوائــد	تكلفــة	معلومــة	وابتــكار	فــي	مجــال	األعمــال.	
وبينمــا	يســتفيد	القطــاع	الخــاص	مــن	الفوائــد	المتعــددة	للحوســبة	الســحابية،	بــدأت	المنظمــات	الحكوميــة	أيضــاً	

الســتفادة	منهــا	بشــكل	كبيــر.

ووفقــاً	لهــذا،	تعتبــر	الحكومــة	المصريــة	تكنولوجيــا	وتطبيقــات	الحوســبة	الســحابية	فرصــة	ســانحة	لرفــع	كفــاءة	
األداء	بالخدمــات	المقدمــة،	وتســعى	لتحقيــق	ذلــك	مــن	خــالل	القضــاء	علــى	ا	لزدواجيــة	والتكــرار،	وزيــادة	المرونة،	

وتقــدي	خدمــات	تكنولوجيــا	المعلومــات	والتصالــت	كأداة	مســاعدة.

ــو	 ــة،	وه ــة	عظيم ــة	وتنموي ــردودات	اقتصادي ــة	للحوســبة	الســحابية	م ــة	المصري ــي	إســتراتيجية	الحكوم إن	لتبن
ــة	المخفضــة	 ــد	التكلف ــة.		تتضمــن	هــذه	الفوائ ــدول	المتقدم ــة	وال ــدول	النامي ــح	واضحــاً	فــي	كل	مــن	ال ــا	أصب م
والمرونــة	التنظيميــة	وتحــول	الحكومــات.	جــاء	فــي	تقريــر	»جارتنــر«،	المنشــور	فــي	ديســمبر	مــن	عــام	20١2،	»أن	
الحكومــات	علــى	مســتوى	العالــم	تواصــل	االهتمــام	باســتراتيجيات	الحوســبة	الســحابية،	ويتنــوع	هــذا	االهتمــام	
مــا	بيــن	تنميــة	الخدمــات	الســحابية	أو	التوصيــة	بهــا	لتحفيــز	المنظمــات	بشــراء	أو	اســتهالك	خدمــات	الحوســبة	
ــات	 ــد	وأســتراليا	والمملكــة	المتحــدة	والولي ــل	الهن ــدان،	مث ــن،	أطلقــت	بعــض	البل ــك	الحي ــذ	ذل الســحابية«.	ومن
المتحــدة،	اســتراتيجياتها	الخاصــة	بنشــر	الحوســبة	الســحابية	فــي	القطــاع	الحكومــي.	نشــرت	شــركة	البيانــات	
الدوليــة	مقــاالً	فــي	يوليــو	مــن	عــام	20١3	تذكــر	فيــه	أن	إنفــاق	الحكومــة	الفيدراليــة	للوليــات	المتحــدة	األمريكيــة	
علــى	الحوســبة	الســحابية	الخاصــة	بالحكومــة	ســيصبح	١.7	بليــون	دولــر	أمريكــي	مقابــل	إنفــاق	١١8.3	مليــون	
ــات	 ــا	تســاعد	المنظم ــام	20١4	،	مم ــي	ع ــة	ف ــات	الحوســبة	الســحابية	العام ــى	خدم ــط	عل ــي	فق دول	أمريك
الحكوميــة	فــي	تقديــم	خدمــات	أفضــل	للمواطنيــن.	وتشــير	اإلســتراتيجية	الفيدراليــة	األمريكيــة	الخاصة	بالحوســبة	
الســحابية،	المنشــورة	علــى	الموقــع	اإللكترونــي	للبيــت	األبيــض	فــي	فبرايــر	مــن	عــام	20١١	،	إلــى	أن	الحكومــة	

األمريكيــة	أنشــأت	سياســية	الحوســبة	الســحابية	أوالً	للتعجيــل	باعتمــاد	واســتخدام	الحوســبة	الســحابية.

ــت	 ــراج”	دخل ــد	“ميغ ــة	الهن ــة	الســحابية	لحكوم ــة	التحتي ــارس	20١4(	أن	البني ــت	“فورريســتر”	للبحــوث	)م أعلن
حيــز	التشــغيل	مؤخــراً.	وتقــدم	الحوســبة	الســحابية	الحكوميــة	بنيــة	تحتيــة	ونظامــاً	أساســياً	ووســائل	تخزيــن	
ــة	 وبرمجيــات	فــي	صــورة	خدمــات	للقطــاع	العــام	الهنــدي.	وتعتقــد	“فورريســتر”	أن	الحوســبة	الســحابية	الهندي

لماذا	تحتاج	الحكومات	إلى	إستراتيجية	خاصة	بالحوسبة	السحابية؟؟
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ــادم،	 ــد	الق ــدار	العق ــى	م ــا.	وعل ــا	وتكامله ــا	وكفاءته ــادة	مرونته ــة	لزي ــة	المركزي ــة	للحكوم ــات	هائل تشــمل	إمكان
ســوف	يدفــع	توجــه	الحوســبة	الســحابية	للحكومــة	الهنديــة	بتغيــرات	كبيــرة	فــي	نوعيــة	الخدمــات	التــي	تقدمهــا،	
ــة	مــن	 ــي	الحكومــة	الثمــار	اآلتي ــة	أيضــاً.	وســوف	تجن ــن	ولألعمــال	التجاري ــل	للعاملي ــن،	ب ليــس	فقــط	للمواطني
خــالل	مبادرتهــا:	نشــر	الخدمــات	بســرعة،	والحصــول	علــى	الفوائــد	المرجــوة	لضمــان	الســتخدام	األفضــل	للبنيــة	

التحتيــة	مــع	تقليــل	نفقــات	اإلدارة	والحــد	مــن	البيروقراطيــة	وإحــداث	الشــفافية.

ولخصــت	إســتراتيجية	المملكــة	المتحــدة	للحوســبة	الســحابية	الحكوميــة	الفوائــد	التــي	ســتعود	علــى	الحكومــة	
ــة	وســهولة	 ــة،	والجاهزي ــة	والحري ــول	الســلع	األساســية	والمرون ــن	حل ــد	م ــي	مزي ــوذج	ف ــذا	النم ــن	نشــر	ه م

الســتخدام	وإيجــاد	ســوق	تنافســية	منخفضــة	التكلفــة.

يقدم	الشكل	)2(	نظرة	عامة	على	المعالم	البارزة	إلستراتيجية	الحوسبة	السحابية	المصرية

تضــم	إســتراتيجية	الحوســبة	الســحابية	المصريــة	فرصــاً	عظيمــة	لتحســين	كفــاءة	وأداء	الحكومــة،	فهــي	تضمــن	
تقديــم	العائــد	األمثــل	مــن	خــالل	زيــادة	كفــاءة	التشــغيل	والســتجابة	األســرع	إلــى	الحتياجــات	الحكوميــة.	ويقــدم	
هــذا	النمــوذج	للحوســبة	الســحابية	الدعــم	للمؤسســات	الحكوميــة	التــي	تتصــدى	للحاجــة	إلــى	تقديــم	خدمــات	

ابتكاريــة	بصــورة	أســرع	يمكــن	االعتمــاد	عليهــا	بصــرف	النظــر	عــن	قيــود	المــوارد	المتاحــة.

شكل)2(: المعالم البارزة إلستراتيجية الحوسبة السحابية المصرية

الحوســبة  حوكمــة	
ــة الســحابية	المصري

 اإلسراع	بوتيرة	تبني	الحكومة	للحوسبة	السحابية	من	أجل	التفوق	في	األداء
واإلنتاجية	وتقديم	الخدمات الرؤية

 الحسوبة	السحابية
المصرية

 المبادرات
اإلستراتيجية

 التوجهات
اإلستراتيجية

 النظام	البيئي
 للحوسبة	السحابية

المصرية

	وضع	إطار	هيكلي

	تحديد	حقيبة	الخدمات

	وضع	مفاهيم	بيان	
الخدمات

	طرح	المشروع	
التجريبي	القابل	

للتوسع	للحوسبة	
السحابية	المصرية

	سياسية	الحكومة	
الحوسبة	السحابية	

أوالً

	تنمية	القدرات	البشرية

	بناء	بيئة	تتمتع	بالثقة

	التزام	القيادة

	إطار	الحوكمة

	وضع	سياسات	ومعايير
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١.3	التحديات	المتوقعة	للحوسبة	السحابية

1.3.3 نقص الموارد المؤهلة

تعــد	الحاجــة	إلــى	مــوارد	مؤهلــة	بمجموعــة	متنوعــة	
مــن	المهــارات	نتيجــة	مباشــرة	للتحــول	إلــى	البيئــة	
الســحابية.	فالجهــات	الحكوميــة	بشــكل	عــام	تعانــي	
مــن	نقــص	فــي	العمالــة	فــي	مجــال	تكنولوجيــا	
فرصــة	 يقــدم	 مــا	 وهــو	 واالتصــاالت،	 المعلومــات	
لتحديــد	المتطلبــات.	ويتطلــب	ذلــك	تدريبــات	محــددة	
يمكــن	 بحيــث	 البشــرية	 القــدرات	 وتأهيــل	 لبنــاء	
تطبيقهــا	علــى	نطــاق	الحكومــة	بأســرها	لضمــان	
ــاة	المشــروعات	مــن	نقــص	فــي	المــوارد	 عــدم	معان

المؤهلــة	والمدربــة.
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١.2	تحديات	الحكومة	الحالية

تواجــه	البيئــة	القائمــة	لتكنولوجيــا	المعلومــات	واالتصــاالت	فــي	القطــاع	الحكومــي	عــدداً	مــن	التحديــات	البــارزة	
والتــي	يمكــن	حلهــا	مــن	خــالل	تبنــي	نمــوذج	الحوســبة	الســحابية.

1.2.1 ازدواجية الموارد

ــة	طــورت	 ــا	المعلومــات	واالتصــاالت	المطبقــة	فــي	معظــم	الجهــات	الحكوميــة	المصري يعــد	نظــم	تكنولوجي
لمواجهــة	وتلبيــة	احتياجاتهــا	الفرديــة	مــع	محدوديــة	األخــذ	بالعتبــار	تشــارك	المــوارد	مــع	جهــات	أخــرى.	نتــج	
عــن	هــذا	التوجــه	فــي	حــاالت	كثيــرة	وجــود	فائــض	وازدواجيــة	فــي	المــوارد.	عــالوة	علــى	ذلــك،	ال	يوجــد	
ــات	 ــات	واالتصــاالت	داخــل	الهيئ ــا	المعلوم ــات	ومشــتريات	تكنولوجي ــزي	لمشــروعات	وتطبيق تنســيق	مرك

الحكوميــة	المختلفــة.

و	هو	ما	أدى	أيضاً	إلى	إهدار	الجهد	والستثمار	والوقت.

1.2.2 قيود الميزانية والمشتريات

وجــود	القيــود	علــى	المــوارد	الماليــة	للجهــات	الحكوميــة	وخاصــة	عندمــا	تتعلــق	باســتخدامات	تكنولوجيــا	
المعلومــات،	وهــو	مــا	عــزز	الحاجــة	إلــى	البحــث	عــن	حــل	ابتــكاري	لتنفيــذ	مشــروعات	تكنولوجيــا	المعلومات	
واالتصــاالت.	وفــي	الوقــت	الراهــن،	يعــد	شــراء	وتقديــم	تكنولوجيــا	المعلومــات	واالتصــاالت	فــي	القطــاع	العام	
ــا	المعلومــات	 ــة،	إذ	عــادة	مــا	تأخــذ	أكثــر	مــن	اثنــي	عشــر	شــهراً	ألنظمــة	تكنولوجي عمليــة	معقــدة	للغاي
واالتصــاالت	الكبيــرة.	وتكلــف	دورة	الشــراء	لــكل	مــن	الحكومــة	ومورديهــا	مبالــغ	طائلــة.	ومــن	ثــم	فإنــه	مــن	

الضــروري	إيجــاد	طريقــة	شــراء	وتقديــم	أكثــر	مرونــة	وســرعة	لتحســين	األداء	وتعزيــز	اإلنتاجيــة	العامــة.

1.2.3 التفرق وغياب التكامل

أطلقــت	الحكومــة	المصريــة	مبــادرة	المجتمــع	الرقمــي	التــي	تهــدف	إلــى	»بنــاء	نظــام	بيئــي	لتكنولوجيــا	
ــكان،	معتمــدةً	 ــكل	م ــرد	وب ــكل	ف ــة	ذات	جــودة	ل ــات	إلكتروني ــم	خدم ــات	واالتصــاالت	لضمــان	تقدي المعلوم
علــى	تعريــف	رقمــي	موحــد،	مــع	ضمــان	أمــن	وخصوصيــة	البيانــات«.	ويتطلــب	تحقيــق	هــذه	الرؤيــة	تركيــزاً	
أكبــر	علــى	تبنــي	نظــام	تكاملــي،	وهــو	مــا	يعــاق	حاليــاً	بوجــود	تفــرق	للمــوارد	وغيــاب	التكامــل	والتناغــم	

بيــن	أنظمــة	الحكومــة	المختلفــة.

1.2.4 أمن البيانات الحكومية

ــات.	 ــة	البيان ــات	محكمــة	تضمــن	خصوصي ــة	وعملي ــة	تشــغيل	آمن ــاً	بيئ ــة	عموم ــب	األنظمــة	الحكومي تتطل
ــدم	الحوســبة	 ــوم.	وتق ــاط	ضعــف	عــدد	مــن	األنظمــة	المســتخدمة	الي ــد	هــذه	مــن	نق ولســوء	الحــظ،	تع
الســحابية	بعــض	الحلــول	والطــرق	المثيــرة	لالهتمــام	للتغلــب	علــى	هــذه	التحديــات،	ولكــن	مــن	الضــروري	
ــدم	 ــي	ومق ــر	المســتخدم	النهائ ــي	نظ ــن	وجهت ــا،	م ــك	ومواجهته ــة	بذل ــر	المتعلق ــام	للمخاط اإلدراك	الت

الخدمــة.

تهــدف	إســتراتيجية	الحوســبة	الســحابية	المصريــة	إلــى	تحســين	األداء	الحكومــي	العــام،	فباســتغالل	الحوســبة	
الســحابية،	ســوف	تتمكــن	الحكومــة	مــن	االســتفادة	مــن	منتجــات	وخدمــات	تكنولوجيــا	المعلومــات	واالتصــاالت	
ــة	لصياغــة	 ــا	المعلومــات	لجن ــر	االتصــاالت	وتكنولوجي ــك،	شــكل	الســيد	وزي وتشــاركها	بصــورة	أفضــل		ووفقــاً	لذل

ــة. إســتراتيجية	الحوســبة	الســحابية	المصري

ــن	 ــاءً	ممثلي ــة	أعض ــت	اللجن ــراء.	وضم ــن	الخب ــة	م ــة	متنوع ــور	ومشــاركات	مجموع ــن	حض ــة	م اســتفادت	اللجن
ــة	 ــة	والمؤسســات	األكاديمي ــات	التابعــة	لهــا	والجهــات	الحكومي ــا	المعلومــات	والهيئ ــوزارة	االتصــاالت	وتكنولوجي ل
والمجتمــع	المدنــي	والقطــاع	الخــاص	وخبــراء	صناعــة	تكنولوجيــا.	وبذلــت	اللجنــة	مجهــوداً	كبيــراً	فــي	وضــع	أســس	
ــق	العمــل	علــى	الوصــول	 اإلســتراتيجية	وإجــراء	جلســات	نقــاش	وطــرح	وجهــات	النظــر	المختلفــة.	وحــرص	فري
إلــى	توافــق	لصياغــة	النســخة	الحاليــة	لهــذه	الوثيقــة،	التــي	تضمــن	تلبيــة	وتنفيــذ	المصالــح	المختلفــة	مــن	حيــث	
ــام	القطــاع	الخــاص	 ــا	المعلومــات	واالتصــاالت.	وق ــح	قطاعهــا	الواعــد	لتكنولوجي ــة	لمصــر	ومصال المصلحــة	القومي
والشــركات	العالميــة	خصوصــاً	بــدور	حيــوي	فــي	إجــراء	ورش	عمــل	متعــددة	لضمــان	نقــل	الخبــرة	والمعرفــة	الفنيــة	

والعمليــة.	أســهمت	هــذه	المعرفــة	فــي	بلــورة	المخــاوف	الفنيــة	ووضــع	الخطــط	وتحديــد	القــدرات	المطلوبــة.

2.١	المنهجية

2. المنهجية وإطار العمل

ــي	 ــبة	الســحابية	ف ــذ	الحوس ــه	تنفي ــع	أن	يواج يتوق
ــية: ــات	رئيس ــة	تحدي ــي	ثالث ــاع	الحكوم القط

1.3.1 كفاءة االتصال

تعتمــد	كفــاءة	الحوســبة	الســحابية	بشــكل	كبيــر	
علــى	كفــاءة	االتصــال	وأداء	اإلنترنــت،	ففقــدان	خدمــة	
ــى	 ــد	عل ــي	تعتم ــات	الت ــل	الخدم ــد	يعط ــت	ق اإلنترن
ــي	 ــك،	ينبغ ــى	ذل ــالوة	عل ــحابية.	ع ــبة	الس الحوس
أن	توضــع	فــي	االعتبــار	خطــط	الســتدامة	العمــل	

ــوارث. ــن	الك ــي	م والتعاف

1.3.2 مقاومة التغيير

عــادة	مــا	تكــون	ثقافــة	البيروقراطيــة	غيــر	قابلــة	
ــر	 ــد	أكث ــإن	أح ــذا	ف ــر.	وله ــة	للتغيي ــة	ومقاوم للمرون
ــر	 ــو	تغيي ــة	للحوســبة	الســحابية	ه ــات	صعوب التحدي
الثقافــة	الحاليــة	لتقبــل	وتبنــي	هــذا	النمــوذج	الجديــد	
ــة	 ــراءات	المالئم ــق	السياســات	واإلج ــر	وتطبي وتطوي
ــر	إيجابــي	فــي	هــذا	اإلطــار. ــؤدي	إلــى	تغيي التــي	ت
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ــة	ان	الهيــكل	العــام	للحوســبة	الســحابية	المعــد	بواســطة	المعهــد	 ادركــت	لجنــة	الحوســبة	الســحابية	المصري
الوطنــي	للمعاييــر	والتكنولوجيــا	)NIST(	بوصفــه	الهيــكل	األنســب	واألكثــر	مالءمــة	لمصــر.	وينظــر	المعهــد	الوطنــي	
ــه	للحوســبة	 ــز	تعريف ــا،	ويمي ــور	ذاتي ــوذج	متط ــا	نم ــى	الحوســبة	الســحابية	باعتباره ــا	إل ــر	والتكنولوجي للمعايي
الســحابية	علــى	معاييــر	هامــة	وتعــد	وســيلة	للمقارنــات	العريضــة	لخدمــات	الحوســبة	الســحابية	واســتراتيجيات	
التطبيــق	والســتخدام،	ويضــع	أساســاً	للمفاهــي	حــول	ماهيــة	الحوســبة	الســحابية	وكيفيــة	اســتخدامها	علــى	
النحــو	األمثــل.	وعــدم	تعمــد	نمــاذج	الخدمــات	أو	الســتخدام	المحــددة	إلــى	فــرض	طريقــة	معينــة	لالســتخدام	أو	

تقديــم	الخدمــات	أو	تشــغيل	األعمــال.

وخــالل	هــذا	الســتراتيجية	يســتخدم	الهيــكل	العــام	للمعهــد	الوطنــي	للمعاييــر	والتكنولوجيــا	-	كمــا	هــو	موضــح	
بالشــكل	)3(	-	كأســاس	مشــترك	لتيســير	فهــم	متطلبــات	واســتخدامات	وخصائــص	ومعاييــر	الحوســبة	الســحابية

2.2	ا	إلطار	المفاهيمي	العام

شكل)3(: هيكل الحوسبة السحابية بالمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا

يوضــح	هــذا	القــس	المنهجيــة	المتبعــة	للوصــول	هــذه	الســتراتيجية،	والتــي	تشــمل	الحاجــة	إلــى	هيئــة	حوكمــة	
ــبة	 ــو	الحوس ــة	نم ــة	كيفي ــذه	الوثيق ــرز	ه ــا	تب ــة	المســتوى.	كم ــة	عام ــة	تنفيذي ــتراتيجية	وخارط ــات	اس وتوجه
الســحابية	المصريــة	لتدعــم	متطلبــات	الحكومــة	فــي	مجــال	تكنولوجيــا	المعلومــات	واالتصــاالت	وتنميــة	القــدرات	
البشــرية	األساســية	واحتياجــات	ومتطلبــات	الســوق	المحلــي	لتوافــق	التوجــه	الســتراتيجي	للحكومــة	لتفعيــل	

وتنفيــذ	الحوســبة	الســحابية.
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شكل)4(: مسيرة الحوسبة السحابية الشاملة

شكل )5(: رسم بياني لسير عملية تحليل الوضع القائم

يوضــح	الشــكل	أدنــاه	المراحــل	األربعــة	لمســيرة	الحوســبة	الســحابية	الشــاملة،	والتــي	كان	مــن	نطــاق	اعمــال	
لجنــة	الحوســبة	الســحابية	المصريــة	تنفيــذ	المرحلتيــن	األولــى	والثانيــة.	وتعــد	هــذه	اإلســتراتيجية	المُخــرج	األول	

لهاتيــن	المرحلتيــن.

2.3.1 المرحلة األولى: تحليل الوضع القائم

ــم	للقطــاع	 ــة،	والوضــع	القائ ــة	والداخلي ــن	الخارجي ــم	البيئتي ــة	فــي	تقيي ــل	الهــدف	الرئيســي	لهــذه	المرحل يتمث
المصــري	لتكنولوجيــا	المعلومــات	واالتصــاالت	فيمــا	يتعلــق	بتبنــي	تكنولوجيــا	الحوســبة	الســحابية،	وكذلــك	البيئــة	
ــذه	 ــي	ه ــة	ف ــراءات	المتبع ــح	الشــكل)5(	اإلج ــتراتيجية.	ويوض ــذه	اإلس ــي	ه ــة	بتبن ــة	األوســع	المتعلق العالمي

ــة. المرحل

2.3	مسيرة	الحوسبة	السحابية	الشاملة

المعلومات التحليل النتائج

الرؤية

ية
رؤ
	ال
ل
لي
ح
ت

مقابالت	تنفيذية
الرؤية	واالستراتيجية

ورش	عمل	مع	الشركات	متعددة
الجنسيات

أفضل	ممارسات	الحكومة

األنظمة	القائمة	ومراكز	البيانات
التأثير	االقتصادي

دراسة	السوق

التأثيرات	التكنولوجية

تأثير	وأثر	الثقافة

التأثير	السياسي	والقانوني

المرحلة	األولى:	
تحليل	الوضع	

القائم

المرحلة	الثانية:
صياغة	

اإلستراتيجية

المرحلة	الثالثة:
تطوير	الخطة

المرحلة	الرابعة:
التنفيذ
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2.3.2 المرحلة الثانية: صياغة اإلستراتيجية

2.3.3 يتمثــل	المُخــرج	الرئيســي	لهــذه	المرحلــة	فــي	تحديــد	رؤيــة	ورســالة	واضحتيــن	إلرشــاد	الشــركاء	كافــة	
ــكل	المفاهيمــي	للحوســبة	الســحابية	 ــد	الهي خــالل	مســيرة	الحوســبة	الســحابية	الشــاملة،	فضــالً	عــن	تحدي
ــة.	ويوضــح	الشــكل	)6(	 ــذ	الحوســبة	الســحابية	المصري ــوب	لتنفي ــة،	ونمــوذج	الحوكمــة	المطل للحكومــة	المصري

اإلجــراءات	المتبعــة	فــي	هــذه	المرحلــة.

شكل)6(: رسم بياني لسير عملية صياغة اإلستراتيجية

الهيكل	المفاهيمي	العام
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البيئة	وأصحاب	المصلحة

تصميم	االستراتيجية صياغة	اإلستراتيجية

نموذج	الحوكمة

أفضل	الممارسات
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ــذ	مشــروعات	 ــة	لتنفي ــة	التقليدي ــوذج	الخــادم	الالمركزي ــة	محــل	نم ــب	المركزي ــات	الوي ــم	اســتخدام	تكنولوجي يت
ــات	 ــي	الخدم ــن	مقدم ــات	االســتضافة	م ــم	اســتخدام	خدم ــرة.	ويت ــذ	فت ــاالت	من ــات	واالتص ــا	المعلوم تكنولوجي
ــذ	وزارة	 ــام	20١١	،	تأخ ــذ	ع ــة.	ومن ــة	التحتي ــتريات	البني ــار	دورة	مش ــات	اإلدارة	واختص ــل	نفق ــن	لتقلي المختلفي
االتصــاالت	وتكنولوجيــا	المعلومــات	نمــوذج	الحوســبة	الســحابية	بعيــن	االعتبــار.	وفــي	عــام	20١3،	اُتخــذ	قــرار	لبنــاء	
واســتخدام	الحوســبة	الســحابية	الحكوميــة	كإثبــات	للمفهــوم.	عــالوة	علــى	ذلــك،	اعتبــرت	الحوكمــة	والتنفيــذ	

ــة. ــاء	صياغــة	دراســة	إســتراتيجية	شــاملة	للحوســبة	الســحابية	المصري ــة	أثن أولوي

ــل	لنقــاط	القــوة	والضعــف	والفــرص	والمخاطــر.	 ــم	إجــراء	تحلي ولتخطيــط	ومتابعــة	الوضــع	الحالــي	إســتراتيجياً،	ت
ــج	هــذا	التحليــل،	وهــي	كالتالــي: ويقــدم	القســم	التالــي	نتائ

 البيئة	الداخلية:	نقاط	القوة	ونقاط	الضعف

 البيئة	الخارجية:	الفرص	والمخاطر

3. تحليل الوضع القائم

3.2	البيئة	الخارجية:	الفرص	والمخاطر
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3.1.1 نقاط القوة

١.	البنية	التحتية	القائمة	مع	عدم	االستغالل	األمثل	للموارد
2.	وجود	قطاع	قوي	لتكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت

3.	ارتفاع	حجم	الطلب	بالقطاع	الحكومي	ألنظمة	تكنولوجيا	المعلوما
4.	تتوافر	الموارد	البشرية	والمعرفة	والخبرة	بقطاع	تكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت

5.	الوصول	الجغرافي	لتيسير	التشغيل

3.1.2 نقاط الضعف

١.	ارتفاع	المتطلبات	المالية
2.	تجزئة	الطلب	تؤدي	إلى	ازدواجية	األنظمة

3.	التطوير	الضعيف	نسبياً	لتكنولوجيات	الحوسبة	السحابية
4.	ارتفاع	معدل	تغير	الخبرات	الفنية

5.	الدورة	المعقدة	للمشتريات	والعملية	التجارية
6.	عدم	وجود	نموذج	حوكمة	وعدم	تصنيف	البيانات	بالجهات	الحكومية

7.	غياب	أمن	البيانات
8.	الالمركزية	وعدم	الترابط	بين	مراكز	البيانات	والمعلومات	الحكومية
9.	عدم	وجود	نظام	بيئي	ايكولوجي	متاح	لحوكمة	مقدمي	الخدمات

١0.	نقص	المهارات	الفنية

3.2.1 الفرص

١.	نموذج	جديد	للحصول	على	مشروعات	تكنولوجيا	المعلومات
2.	إطالق	إستراتيجية	اإلنترنت	فائق	السرعة

3.	قوة	قطاع	االتصاالت
4.	خدمات	تكنولوجيا	معلومات	على	نطاق	واسع	في	كل	جهة	حكومية

5.	سداد	المستخدم	حسب	الستخدام	مما	يقلل	متطلبات	استثمار	رأس	المال
6.	الستخدام	األمثل	للموارد	مع	التحول	إلى	الحوسبة	السحابية

7.	تنمية	الوعي	باألجندة	الخضراء	واألساليب	الجديدة	لتقليل	بصمة	الكربون
8.	التوجه	العالمي	لنقل	التركيز	من	ملكية	األصول	إلى	إدارة	الخدمات

3.2.2 المخاطر

١.	التغير	السريع	في	مجال	التكنولوجيا
2.	مخاوف	أمن	البيانات	الحكومية

3.	التغيرات	التشريعية	المطلوبة	لتعديل	النموذج	الجديد	للشراء
4.	األحوال	االقتصادية	والسياسية

5.	السلوك	الحضاري	والتقبل	والفجوة	الرقمية
6.	تصاعد	الجرائم	اإللكترونية

7.	غياب	الموارد	المالية	لتطوير	النسخة	الشاملة	واسعة	النطاق
8.	البيانات	الحكومية	في	خطر	)األمن	والخصوصية	وغيرها(

3.١	البيئة	الداخلية:	نقاط	القوة	ونقاط	الضعف
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يستعرض	الجدول	)١(	اإلجراءات	اإلستراتيجية	الصادرة	عن	تحليل	الوضع	القائم

إجراءات	إستراتيجية مجموعات	إستراتيجية

	إنشــاء	الحوســبة	الســحابية	المصريــة	لتعظيــم	اســتخدام	
مــوارد	تكنولوجيــا	المعلومــات	القائمــة	)نقــاط	القــوة	أرقــام	

١،5،7	والفــرص	أرقــام	6،7،١	(
	تطويــر	النظــام	البيئــي	ا	أليكولوجــي	للحوســبة	الســحابية	

المصريــة
	خلــق	إطــار	لتقديــم	خدمــات	حكوميــة	تتمتــع	بالكفــاءة	

)نقــاط	القــوة	أرقــام	2،5	والفــرص	أرقــام	3،2(
ــوة	 ــاط	الق ــدرات	البشــرية	)نق ــة	الق ــج	لتنمي ــالق	برنام 	إط

ــام	8( ــرص	أرق ــام	6،3	والف أرق
ــام	4،2	والفــرص	 	إنشــاء	جهــة	الحوكمــة	)نقــاط	القــوة	أرق

ــام	4،7( أرق
ــا	المعلومــات	واالتصــاالت	صديقــة	 ــة	أنظمــة	تكنولوجي 	تقوي

البيئــة	)نقــاط	القــوة	أرقــام	2،١	والفــرص	أرقــام	8،7(

إستراتيجيات	نقاط	القوة	والفرص
استثمار	نقاط	القوة	لستغالل	الفرص

ــام	١0،7،8،6  ــف	أرق ــاط	الضع ــة	)نق ــة	الحوكم 	إنشــاء	جه
والفــرص	أرقــام	2،3،4،١(

	إنشــاء	برنامــج	دمــج	مراكــز	البيانــات	لتقليــل	التكلفــة	
ــام	3،9،١  ــف	أرق ــة	والســتهالك(نقاط	الضع ــة	والطاق العام

والفــرص	أرقــام	2،3،6،8(
بتكنولوجيــا	 للعامليــن	 وحوافــز	 تدريــب	 برامــج	 إطــالق	 	
المعلومــات	)نقــاط	الضعــف	أرقــام	5،١١	والفــرص	أرقــام	

)8،١

إستراتيجيات	نقاط	الضعف	والفرص
تقليل	نقاط	الضعف	لستغالل	الفرص

	تعزيــز	االســتثمار	علــى	نطاق	واســع	لمقدمــي	التكنولوجيا	
والحلــول	القائميــن	)نقــاط	القــوة	أرقــام	2،3	والمخاطــر	

أرقــام	8،١(
	خلــق	بيئــة	تتمتــع	بالثقــة	)نقــاط	القــوة	أرقــام	7،2،3 

)2،6،١،8 أرقــام	 والمخاطــر	
	عمــل	برنامــج	توعيــة	للحكومــة	إلحاطــة	موظفيهــا	بالجديــد	
فــي	القضايــا	كافــة	)نقــاط	القــوة	أرقــام	5،6	والمخاطــر	

ــام	5( أرق
	إنشــاء	برنامــج	حكومــي	لتنميــة	الصناعــة	المحليــة	وزيــادة	

التنافــس	)نقــاط	القــوة	أرقــام	2،3	والمخاطــر	أرقــام	١	(
	مشــاركة	خبــراء	الصناعــة	لضمــان	معرفــة	فنيــة	دوريــة	
ــر	 ــام	2	والمخاط ــوة	أرق ــاط	الق ــات	)نق ــدث	التكنولوجي بأح

أرقــام	١(

إستراتيجيات	نقاط	القوة	والمخاطر
استثمار	نقاط	القوة	للحد	من	المخاطر

	تطويــر	نمــوذج	جديــد	للســداد	حســب	االســتخدام	)نقــاط	
الضعــف	أرقــام	١،2	والمخاطــر	أرقــام	١(

	إنشــاء	جهــة	الحوكمــة	)نقــاط	الضعــف	أرقــام	2،8	والمخاطر	
أرقام	2،3،6	(

	مشــاركة	مجلــس	األمــن	القومــي	)نقــاط	الضعــف	أرقــام	8 
والمخاطــر	أرقــام	2،6،8(

	عمــل	حملــة	توعيــة	ثقافيــة	)نقــاط	الضعــف	أرقــام	5 
)5 أرقــام	 والمخاطــر	

إستراتيجيات	نقاط	الضعف	والمخاطر
تقليل	نقاط	الضعف	للحد	من	المخاطر

جدول )1(: تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر
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4. التوجهات اإلستراتيجية
هنــاك	اهتمــام	متصاعــد	بخلــق	بيئــة	مســاعدة	للحوســبة	الســحابية	المصريــة.	وبإجــراء	مراجعــة	شــاملة	
إلســتراتيجيات	الحوســبة	الســحابية	فــي	عــدد	مــن	البلــدان	المتقدمــة	والناميــة،	وقــد	تــم	االتفاق	علــى	التوجهات	

ــة: اإلســتراتيجية	التالي

 إنشاء	جهة	حوكمة	تتحمل	مسئولية	وضع	المعايير	والقوانين	المنظمة

	إنشاء	نظام	بيئي	ملزم	لخلق	بيئة	تتمتع	بالثقة	وضمان	االستفادة	من	الموارد	األساسية

		البدء	في	تحويل	التطبيقات	الحكومية	من	خالل	مشروع	تجريبي	قابل	للتوسع	إلثبات	المفهوم

ووفقــاً	لهــذه	المبــادئ	والمناقشــات	الثريــة	والخبــرات	المتبادلــة	بيــن	أعضــاء	اللجنــة،	توصــى	اللجنــة	بالتوجهــات	
اإلســتراتيجية	المدرجــة	فــي	الشــكل	)7(.

شكل ) 7 (: التوجهات اإلستراتيجية للحوسبة السحابية المصرية

Strategic InitiativesStrategic Directions

Dimension One
EG-Cloud Governance

Dimension Two
EG-Cloud eco system

Dimension Three
EG-Cloud establishment

 Leadership commitment
 Governance Framework
 Developing Policies and Standards

 Government-First Policy
 Develop a trusted environment
 Develop Human Capacity

 Develop Architechure Framework
 Data Centers Consolidation
 Develop scalable EG-Cloud Pilot
 Define Service Portofolio
 Deveop and implement the service catalogue
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4.1.1 الحاجة إلى هيئة حوكمة

تعــد	حوكمــة	الحوســبة	الســحابية	تحديــاً	صعبــاً،	وتصبــح	العمليــة	أكثــر	تعقيــداً	مــع	اســتخدام	خدمــات	الحوســبة	
الســحابية	العــام	والخــاص	التــي	تــزداد	أهميتهــا.	وبنــاءً	علــى	ذلــك،	يزيــد	عــدد	تطبيقــات	الحوســبة	الســحابية	

ويصيــر	التوســع	أكثــر	تعقيــداً	وتنمــو	أعــداد	المشــاركين	فــي	إدارة	وتشــغيل	هــذه	التطبيقــات.

ويتوقــع	أن	تظهــر	معظــم	التحديــات	المقــدرة	فــي	القســم	األول	أثنــاء	تطبيق	وتشــغيل	وإدارة	الحوســبة	الســحابية	
الحكوميــة.	تنتــج	هــذه	التحديــات	بشــكل	رئيســي	مــن	عــدم	وجــود	جهــة	تنظيميــة	مركزيــة.	كل	هــذا	يقودنــا	إلــى	
الحاجــة	إلــى	إنشــاء	هيئــة	حوكمــة	تتحمــل	مســئولية	وضــع	المعاييــر	والقوانيــن	التنظيميــة	والمبــادئ	الضروريــة	

لبنــاء	وتطبيــق	وإدارة	الحوســبة	الســحابية	المصريــة.

4.١	البعد	اإلستراتيجي	األول:	حوكمة	الحوسبة	السحابية	المصرية

األمن

ــي	 ــة	ف ــة	بدق ــات	األمني ــع	التحدي ــل	م ــي	التعام ينبغ
مــا	 التحديــات	 هــذه	 وتتنــوع	 الحكومــي.	 الســياق	
بيــن	ســرية	المعلومــات	وحقــوق	الملكيــة	الفكريــة	
ــى	المعلومــات	الخاصــة	 ــم	إل ــر	المالئ ــن	النفــاذ	غي وبي
مناســبة	 إجــراءات	 تتخــذ	 أن	 فينبغــي	 والســرية.	
ــة	 للخصوصيــة	واألمــن	وأن	تُطبــق	وتُرصــد	بصفــة	دوري

ــة. ــة	الحوكم ــل	جه ــن	قب م

موقع البيانات

هنــاك	ظاهــرة	أخــرى	مهمــة	تنتــج	عــن	الطبيعــة	
أال	 الســحابية	 الحوســبة	 لممارســات	 الحيويــة	
وهــي	عــدم	القــدرة	علــى	تحديــد	موقــع	البيانــات.	
ــر	هــذا	 ــت	محــدد؟	يثي ــي	وق ــات	ف ــن	تســتقر	البيان أي
ــاذ	 ــات	والنف ــة	البيان ــق	بملكي ــاوف	تتعل ــاؤل	مخ التس
إليهــا	وخصوصيتهــا	وأمنهــا.	وبنــاءً	علــى	ذلــك،	قــد	
ــات	علــى	متغيــرات	 يعتمــد	قــرار	تخزيــن	أو	نقــل	البيان
ــات	 ــف	البيان ــق	وتصني ــية	التطبي ــل	حساس ــدة،	مث ع
ــا	 ــن،	بم ــة	واألم ــق	بالخصوصي ــرى	تتعل ــارات	أخ واعتب
ــاص	 ــة	لالختص ــة	والقانوني ــر	التنظيمي ــك	األط ــي	ذل ف
ــه	ينبغــي	أن	 ــة.	وعلي ــي	المعنــي	بهــذه	القضي القضائ
ــة	 ــل	جه ــن	قب ــر	م ــذه	السياســات	والمعايي ــم	ه تنظ

ــازة. ــر	منح ــة	غي حيادي

المنافسة

مــع	نضــوج	عــروض	الحوســبة	الســحابية،	يصبــح	مقدمو	
الخدمــات	أكثــر	تنافســاً،	ويتوقــع	أن	يتمايــزوا	ويتنافســوا	
مــن	خــالل	عروضــه	المقدمــة،	التــي	تتمثــل	فــي	
تخفيــض	األســعار	وتحقيــق	مــردود	اســتثماري	مرتفــع.	
ــى	 ــد	عل ــة	يعتم ــي	الخدم ــن	مقدم ــز	بي ــل	التماي ويظ
ــدرات	 ــدم	وق ــن	متق ــل	وأم ــة	أفض ــر	إتاح ــودة	وتوفي الج
لممارســات	 وينبغــي	 الخدمــات.	 إدارة	 فــي	 معــززة	
وإجــراءات	مقدمــي	الخدمــات	أن	تحــوك	وتنظــم	لتنميــة	

ــا. ــاء	عليه ــا	والقض ــس	لعرقلته ــة	ولي الصناع
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4.1.2 هيئة الحوكمة

تقــوم	هيئــة	الحوكمــة	بــدور	رئيســي	فــي	تنظــي	وإدارة	عمليــة	التطويــر	والتطبيــق	وإجــراءات	التشــغيل	بأكملهــا	
للحوســبة	الســحابية	المصريــة.	وتنقســم	أنشــطة	هيئــة	الحوكمــة	إلــى	ثالثــة	أدوار	مختلفــة	أال	وهــي	التنظيــم	

والتطويــر	والتشــغيل.

عــالوة	علــى	ذلــك،	هنــاك	ظواهــر	حرجــة	أخــرى	ينبغــي	أن	تحــوك	،	مثــل	العالقــة	بيــن	أصحــاب	المصلحــة،	ونمــاذج	
وممارســات	األعمــال،	ومعاييــر	التنفيــذ	)طلبــات	العــروض،	واتفاقيــات	مســتوى	الخدمــة	وغيرها(

4.1.3 هيكل هيئة الحوكمة

توافقــت	لجنــة	الحوســبة	الســحابية	المصريــة	علــى	الهيــكل	اآلتــي،	الموضــح	فــي	الشــكل	)١0(،	الــذي	يظهــر	
عناصــر	الهيــكل	األساســية	الضروريــة	للقيــام	بــدور	الهيئــة.

شكل )٨(: نموذج الهيكل اإلداري لحوكمة الحوسبة السحابية المصرية

مجلس	كبار	مسئولي	تكنولوجيا	المعلومات

هيئة
الحوسبة

مجلس	إدارة	الحوسبة

الفريق
المدير	التنفيذياالستشاري

الجهات	المشاركةمجتمع	الحوسبة	السحابية مقدمو	خدمات	الحوسبة

االشراف	الفني التطوير التشغيل
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4.2	البعد	اإلستراتيجي	الثاني:	النظام	األيكولوجي	البيئي	للحوسبة	السحابية	
المصرية

النظــام	البيئــي	األيكولوجــي	للحوســبة	الســحابية	هــو	مصطلــح	يســتخدم	لوصــف	البيئــة	العامــة	التــي	تتكــون	
مــن	عناصــر	تابعــة	وأخــرى	مســتقلة	تعمــل	مــع	بعضهــا	البعــض	لدعــم	خدمــات	الحوســبة	الســحابية	المصريــة.	
والحوســبة	الســحابية	–	علــى	عكــس	التحولــت	التكنولوجيــة	–	الســابقة	ال	تمثــل	مجموعــة	مــن	التكنولوجيــات	
فحســب،	بــل	هــي	مفهــوم	تحولــي	يحتــاج	إلــى	نظــام	بيئــي	مطــور	.	ويعــد	النظــام	البيئــي	األيكولوجــي	أمــراً	

ــاً	لنجــاح	تنفيــذ	إســتراتيجية	الحوســبة	الســحابية	المصريــة. ضروري

يشمل	النظام	البيئي	للحوسبة	السحابية	المبادرات	اإلستراتيجية	الرئيسية	المدرجة	أدناه:

١.	مبادرة	سياسة	الحكومة	الحوسبة	السحابية	أوالً

2.	مبادرة	بناء	القدرات	البشرية

3.	مبادرة	تطوير	بيئة	)سياسات	وتشريعات(	تمتع	بالثقة

4.2.1 مبادرة سياسة الحكومة الحوسبة السحابية أوالً

الوصف

ــاره	 ــبة	الســحابية	باعتب ــوذج	الحوس ــة	لنم ــات	الحكومي ــى	إدراك	الجه ــد	عل ــى	التأكي ــادرة	إل ــذه	المب ــدف	ه ته
خيارهــا	األول	فــي	الحصــول	علــى	تكنولوجيــا	المعلومــات	وتطبيقهــا.	ويعنــي	هــذا	أن	علــى	هــذه	المنظمــات،	عنــد	
النظــر	فــي	الحصــول	علــى	منتجــات	أو	خدمــات	جديــدة	لتكنولوجيــا	المعلومــات،	إدراك	وتقديــر	الحلــول	الممكنــة	
ــا،	يجــب	 ــا	رأت	أي	جهــة	أن	الحوســبة	الســحابية	ليســت	أفضــل	خياراته ــة.	وإذا	م للحوســبة	الســحابية	كأولوي

عليهــا	الحصــول	علــى	موافقــة	لتنفيــذ	حــل	ال	يعتمــد	علــى	الحوســبة	الســحابية	مــن	هيئــة	الحوكمــة.

المخرجات:

	نشر	سياسة	الحوسبة	السحابية	أوالً

 الوعي	الحكومي	بفوائد	نموذج	الحوسبة	السحابية

4.2.2 مبادرة بناء القدرات البشرية

الوصف

صُممــت	هــذه	المبــادرة	اإلســتراتيجية	لدعــم	اســتغالل	وتطويــر	الحوســبة	الســحابية	المصريــة	بجميــع	القطاعــات	
ــرة	بالســوق	فــي	الوقــت	الراهــن.	 ــز	مجموعــة	المهــارات	المتوف ــن،	وتعزي ــم	متخصصيــن	مؤهلي مــن	خــالل	تقدي
ــة	والقطــاع	 ــات	األكاديمي ــة	والهيئ ــة	مشــاركين	رئيســين:	الحكوم ــادرة	ثالث ــي	هــذه	المب ــي	أن	يشــارك	ف وينبغ

الخــاص.

المخرجات

 تنمية	متخصصون	وخبراء	التكنولوجيا
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 مجلس	إدارة	الحوسبة	السحابية	المصرية	)المدير	
التنفيذي(

 الوحدة	االستشارية

 وحدة	التشغيل

 وحدة	التطوير

 وحدة	اإلشراف	الفني

 وحدة اإلشراف الفني:

تتحمل	هذه	الوحدة	المسئوليات	اآلتية:

-	وضع	المعايير	واللوائح	التنظيمية	والسياسات	
والمبادئ	التي	يجب	أن	يتبعها	مجتمع	الحوسبة	

السحابية	)مقدمو	الخدمة	والمستفيدون(

-	تصميم	إطار	هيكلي	والحفاظ	عليه	يوجب	االعتماد	
على	جميع	الحلول	المطروحة

-	ضمان	توافق	جميع	الحلول	مع	اإلطار	والمعايير

-	ضمان	األمن	والخصوصية	للخدمات	والبيانات	
الحكومية

-	وضع	المعايير	المتعلقة	بعمليات	البيانات	)التبادل	
والتصنيف	واألمن	والخصوصية(

 وحدة التطوير:

تتحمل	هذه	الوحدة	المسئوليات	اآلتية:

-	تصميم	وتطوير	خدمات	الحوسبة	السحابية

-	الحصول	على	الحلول	بما	في	ذلك	إجراءات	وأدوات	
التفاوض	)طلبات	العروض،	واتفاقيات	مستوى	

الخدمة	وغيرها(

-	إجراءات	الصيانة	والدعم

-	العالقة	اإلجرائية	بين	الجهات	المشاركة	على	
مستويي	التعاقد	والتنفيذ

 وحدة التشغيل:

تتحمل	هذه	الوحدة	المسئوليات	اآلتية:

-	إجراءات	تطبيق	الحلول	والتنفيذ

-	عمليات	الزيادة	والتقليص

-	المستوى	األول	من	الدعم

-	اإلدارة	التشغيلية:	توفير	األنظمة	ورصد	وضبط	األداء	
واألمن،	إلخ

 مجلس إدارة الحوسبة السحابية:

يتحمل	المجلس	مسئولية	عملية	صنع	القرار	لهيئة	
الحوكمة.	يعمل	المجلس	مع	المدير	التنفيذي	للهيئة،	
الذي	يتحمل	مسئولية	إدارة	الوحدات	الثالث:	وحدة	
اإلشراف	الفني	ووحدة	التشغيل	ووحدة	التطوير	.

 الوحدة االستشارية:

تعمل	هذه	الوحدة	على	تقديم	آراء	الخبراء	وإجراء	
دراسات	تحليلية	لدعم	عملية	صنع	القرار	لمجلس	

إدارة	الحوسبة	السحابية	المصرية	والمدير	التنفيذي،	
وأعضاؤها	خبراء	ممارسون	في	مجال	الحوسبة	

السحابية.	ويتمثل	دور	المجلس	الستشاري	في	
تقديم	توصيات	وتصديقات	فيما	يتعلق	بإجراءات	

وقرارات	الحوكمة،	فضالً	عن	إبراز	القضايا	والمخاوف	
التي	قد	تشكل	خطراً	أو	تهديداً.

تتكون هيئة حوكمة الحوسبة السحابية المصرية من الوحدات التالية:



4.3.1 مبادرة تطوير اإلطار الهيكلي

الوصف

يتــم	بنــاء	الحوســبة	الســحابية	المصريــة	بشــكل	يتوافــق	مــع	توصيــات	حوكمــة	الحوســبة	الســحابية	مــع	
القــدرة	علــى	التوســع	فــي	المســتقبل.	ويكــون	هــذا	التوســع	إمــا	مــن	خــالل	إضافــة	مــوارد	ماديــة	أو	مــن	
ــة	 خــالل	التكامــل	مــع	خدمــات	حوســبة	ســحابية	أخــرى.	وســوف	تتضمــن	الحوســبة	الســحابية	المصري
األدوات	التــي	تدعــم	إدارة	ورصــد	خدماتهــا	المقدمــة	ومســتخدميها.	وســوف	تضــم	الحوســبة	الســحابية	
المصريــة	تكنولوجيــات	ومنتجــات	مــن	مورديــن	مختلفيــن	لتجنــب	االعتمــاد	علــى	مــورد	بعينه	ومنــع	اآلخرين.

المخرجات

الحوسبة	السحابية	المصرية

هيكل	التفصيلي	والمكونات	والتكامل	والترابط	وسياسات	التوسع

قواعد	التجهيز

خطة	تنفيذ	الحوسبة	السحابية	المصرية	التي	تشمل:

وثائق	الطرح

منهجية	التقييم

اإلجراءات	والكتيبات	اإلرشادية
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تتضمــن	الحوســبة	الســحابية	المصريــة	تكنولوجيــا	ســحابية	تتميــز	بتعــدد	مقدمــو	الخدمــات	مــع	انتشــار	توزيعــه	
الجغرافــي،	وتتكــون	مــن	نموذجيــن	أساســين	للنشــر:

 الحوسبة السحابية الحكومية الخاصة

تمتلــك	الحكومــة	هــذه	الحوســبة	الســحابية	وتقــدم	بنيــة	تحتيــة	ســحابية	للجهــات	الحكوميــة،	والتــي	
تتطلــب	بصفــة	أساســية	أدوات	التأميــن	العالــي	والمتوســط	والمنخفــض	لمناطــق	الخدمــات	مــن	حيــث	

األمــن	واإلتاحــة.

 الحوسبة السحابية العامة

رفــع	عــروض	الحوســبة	الســحابية	المتاحــة	تجاريــاً	لالســتفادة	مــن	التكلفــة	المنخفضــة	لمــوارد	الحوســبة.	
ويمكــن	اســتخدامها	فقــط	مــع	الخدمــات	والتــي	تتطلــب	تأميــن	منخفــض.

ــي	 ــى	مقدم ــد	إل ــن	أن	تعه ــة	يمك ــة	الخاص ــبة	الســحابية	الحكومي ــات	تشــغيل	الحوس ــر	أن	عملي ــر	بالذك جدي
ــة. ــة	الحكوم ــى	ملكي ــاظ	عل ــع	الحف ــن	م ــات	مختلفي خدم
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4.2.3 مبادرة تطوير بيئة الثقة

الوصف

ــة	 ــن	الحوســبة	الســحابية	وحماي ــر	أم ــر	والسياســات،	ولتوفي ــزام	بالمعايي ــان	االلت ــادرة	لضم ــذه	المب تنشــئ	ه
ــة	 ــروح	لحماي ــار	المط ــدف	اإلط ــدد	المســتأجرين.	ويه ــز	بتع ــي	تتمي ــة	الت ــات	الحيوي ــي	البيئ ــة	ف ــات،	خاص البيان
ــه	.	 ــن	بيانات ــم	جمــع	واســتخدام	ونشــر	ونقــل	وتأمي ــة	مــن	خــالل	تنظي ــة	الجهــات	الحكومي ــى	حماي ــات	إل البيان
ــات	علــى	نطــاق	واســع،	وهــو	أمــر	مطلــوب	للجهــات	الحكوميــة	لســتخدام	 ــة	بيان ــون	حماي ــم	قان ويوصــى	بتقدي

ــة. ــراض	شــرعية	ووجيه ــات	ألغ البيان

ويمكــن	أن	يســاعد	إطــار	عمــل	األمــن	متعــدد	األوجــه	الــذي	يتنــاول	قضايــا	تتنــوع	مــا	بيــن	التكنولوجيا	والسياســات	
ــق	 ــا	يتعل ــة	فيم ــاً	أفضــل	للرؤي ــدم	وضوح ــا	يق ــرض	للخطــر.	كم ــى	مســتوى	التع ــح	أفضــل	عل ــم	توضي ــي	تقدي ف
ــبة	 ــن	الحوس ــاوف	أم ــوع	مخ ــه	.	وتتن ــى	اختالف ــبة	الســحابية	عل ــة	الحوس ــي	خدم ــة	لمقدم بالشــروط	األمني

الســحابية	مــا	بيــن	غيــاب	ا	إلدراك	لعــدم	توفــر	خطــوط	إرشــادية	ومعاييــر	واضحــة.

المخرجات

 إطار	عمل	وسياسة	حماية	البيانات

 إطار	عمل	وسياسة	أمن	الحوسبة	السحابية

 منهجية	تقدير	مخاطر	الحوسبة	السحابية

4.3	البعد	اإلستراتيجي	الثالث:	نشر	الحوسبة	السحابية	المصرية

يركــز	هــذا	البعــد	علــى	إنشــاء	مجموعــة	مــن	المبــادرات	الضروريــة	لتصميــم	ونشــر	الحوســبة	الســحابية	المصريــة.	
فســتحدد	الحكومــة	المتطلبــات	المتعلقــة	بالخدمــات	العامــة	كعــروض	البرمجيــات	كخدمــة/	النظــام	األساســي	
ــات	 ــاج،	وإدارة	عالق ــي،	وأدوات	اإلنت ــد	اإللكترون ــات	البري ــل	خدم ــبة	الســحابية	)مث ــالل	الحوس ــن	خ ــة	م كخدم

العمــالء،	وإدارة	المحتــوى،	وغيرهــا(	فضــالً	عــن	خدمــات	القطاعــات	كالصحــة	والعــدل	والتعليــم	وغيرهــا(.

شكل )٩(: هيكل المفاهيم للحوسبة السحابية المصرية



4.3.2 مبادرة دمج مراكز البيانات

الوصف

إلــى	تقليــل	 البيانــات	 تهــدف	مبــادرة	دمــج	مراكــز	
ــات	واســتهالك	 ــز	البيان ــات	مراك التكلفــة	العامــة	لعملي
الطاقــة،	وهــو	مــا	يمكــن	أن	يتحقــق	مــن	خــالل	دعــم	
تعــزز	هــذه	 الســحابية.	وســوف	 الحوســبة	 نمــوذج	

المبــادرة	مــن	اســتغالل	المــوارد	الحاليــة.

المخرجات

 سياسات	تدعم	دمج	مراكز	البيانات

 بنية	تحتية	قوية	لتبني	مراكز	البيانات	المدمجة

 تكامــل	الحوســبة	الســحابية	مــع	مبــادرات	البنيــة	
التحتيــة	لــوزارة	االتصــاالت	وتكنولوجيــا	المعلومــات	
الســرعة،	 فائــق	 اإلنترنــت	 الرقمــي،	 )المركــز	

ــا( ــة،	وغيره ــادر	المفتوح المص

القابــل  التجريبــي  المشــروع  مبــادرة   4.3.3
المصريــة الســحابية  للحوســبة  للتوســع 

الوصف

تضــع	هــذه	المبــادرة	اإلســتراتيجية	النــواة	لبنــاء	ونشــر	
الحوســبة	الســحابية	المصريــة.	وســوف	تتحمــل	وزارة	
ــل	 ــئولية	تموي ــات	مس ــا	المعلوم ــاالت	وتكنولوجي االتص
ــذ	 ــة	بهــدف	تنفي ــة	البداي مشــروع	تجريبــي	فــي	مرحل
مشــروع	تجريبــي	والحصــول	علــى	خبــرات	عمليــة.

سيتم	التركيز	على	النقاط	اآلتية:

 جاهزيــة	قطــاع	االتصــاالت	وتكنولوجيــا	المعلومــات	
لنشــر	حلــول	وتقديــم	صيانة/دعــم

 تقدير	المتطلبات	الفعلية	للجهة	اإلدارية	الحكومية

 تقييــم	قطاعــات	الســوق)متطلبات	القطــاع	الحكومي	
+	المخــزون	العــام(

 تحديد	متطلبات	بناء	القدرات

 ضبط	معايير	الخدمات	)التسعير	واإلتاحة(

يعتمد	تنفيذ	المشروع	التجريبي	على	اآلتي:

مــن	حوســبة	 أكثــر	 مــن	خــالل	 الخدمــة	 تقديــم	  
ســحابية	وشــركة	)تعــدد	مقدمــو	الخدمــات(	تتكامــل	

تحــت	إدارة	واحــدة

	حقيبــة	خدمــات	واســعة	النطــاق	تشــمل	البنيــة	
األساســية	كخدمــة،	والنظــام	األساســي	كخدمــة،	

والبرمجيــات	كخدمــة

المخرجات

)أجهــزة	 حكومــي	 ســحابية	 حوســبة	 مركــز	  
وبرمجيــات	وتطبيقــات	وخدمــات(	يعمــل	بالتنســيق	

مــع	جهــات	حكوميــة	متعــددة

	تقديــم	عشــر	خدمــات	مشــتركة	وعلــى	أقــل	
ثــالث	ســنوات تقديــر	تطبيقيــن	قطاعييــن	خــالل	

4.3.4 مبادرة تحديد حقيبة الخدمات

الوصف

بنــاء	الحوســبات	الســحابية	بصفــة	أساســية	 يتــم	
لتقديــم	نمــوذج	خدمــات	أفضــل.	إن	مجموعــة	الخدمــات	
ضخمــة	 كافــة	 الحكومــة	 احتياجــات	 تغطــي	 التــي	
وتتنــوع	فــي	طبيعتهــا	وغيــر	محــدودة،	ولهــذا	ينبغــي	أن	
تــدرج	خدمــات	الحوســبة	الســحابية	المصريــة	بشــكل	
ــوح،	 ــف	بوض ــد،	وأن	توصــف	بشــكل	شــامل،	وتصن جي

ــر. ــاً	للمعايي وتحــدد	وفق

ــع	المســتوى	 ــات	م ــذه	الخدم ــش	ه ــي	أن	تتعاي وينبغ
المعقــد	لالســتخدام	الحكومــي،	مــع	إمكانيــة	الحصــول	
أو	مشــتراة	 مرخصــة	 إمــا	 مختلفــة،	 بطــرق	 عليهــا	
أو	مطــورة،	أو	غيرهــا.	وســوف	يحظــى	مســتخدمو	
خدمــات	 لشــراء	 متعــددة	 بطــرق	 أيضــاً	 الحكومــة	
الحوســبة	الســحابية	المصريــة،	إمــا	مباشــرة	أو	محزمة	
أو	ببنيــة	تحتيــة	أو	بنظــام	أساســي	أو	بدونهمــا،	أو	

ــا. غيره
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المخرجات

 تحليل	احتياجات	الجهات	الحكومية

تحديــد	 ونظــام	 المســتهدفة	 الخدمــات	 حصــر	 	
األولويــات

	حصر	الموردين	المعتمدين

	تقييــم	الميزانيــة	للحصــول	علــى	حلــول	حوســبة	
ســحابية

4.3.5 مبادرة تطوير قائمة كتالوجات الخدمات

ــة	 تمثــل	قائمــة	خدمــات	الحوســبة	الســحابية	المصري
الســوق	والمتجــر	الفعلــي	للخدمــات،	حيــث	تســتطيع	
التــي	 الخدمــات	 عــن	 البحــث	 الحكوميــة	 الجهــات	
وســوف	 واختيارهــا.	 ومقارنتهــا	 وإيجادهــا	 تحتاجهــا	
تتمكــن	المؤسســات	المحاســبية	مــن	إجــراء	حســابات	
الشــراء	الضروريــة	حســب	اإلفــادة.	وســوف	تكــون	
ــن	ســيخول	 ــن	الذي ــن	المعتمدي ــاك	قائمــة	بالموردي هن
ــه.	 ــة	المتعلقــة	بخدمات لهــم	نشــر	المعلومــات	الضروري
وســوف	يــدار	بيــان	الخدمــات	مــن	قبــل	وزارة	االتصــاالت	
معلومــات	 تقــدم	 وســوف	 المعلومــات،	 وتكنولوجيــا	
ــاً،	 ــة	حديث ــات	المعلن ــل	الخدم ــة	مث ــات	الحكومي للجه
ودراســات	الحالــة،	والمشــتريات	الجديــدة	واللوائــح	

التنظيميــة	للمشــتريات.

المخرجات

 إجــراءات	بيــان	الخدمــات	والمتطلبــات	الوظيفيــة	
)واجهــة	التواصــل	مــع	المســتخدم،	المحتــوى،	

ــث( ــر	البح ــوار،	معايي الح

	تشغيل	بيان	الخدمات	وإجراءات	اإلدارة
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إنشاء	برنامج	تدريب	على	

الحوسبة	السحابية	للشركات	

الصغيرة	والمتوسطة

إنشاء	برنامج	تدريب	على	

الحوسبة	السحابية	للخريجين

إنشاء	معمل	للبحث	والتدريب	

)مقدمو	التكنولوجيا،	الجامعات،	

مؤسسات	التدريب(

التوجه	اإلستراتيجي	)3(:	تأسيس	الحوسبة	السحابية	المصرية

هيكل	الحوسبة	السحابية	المصرية

تمكين	البائعين	من	إضافة	خدماته	على	

المتجر	الحكومي

توفير	متجر	حكومي	للتطبيقات بناء	هيكل	الحوسبة	السحابية	

للمؤسسات

تحليل	بدائل	الهيكل

وضع	إطار	مشتريات	الحوسبة	

السحابية	المصرية

دمج	مراكز	البيانات

استكمال	دمج	مراكز	البيانات دمج	وإغالق	مراكز	بيانات	أكثر	بالقطاع	العام البدء	في	برنامج	دمج	لمراكز	

البيانات	المملوكة	للقطاع	العام

دمج	وإغالق	ثالثة	مراكز	بيانات	

بالقطاع	العام

المشروع	التجريبي	للحوسبة	السحابية	المصرية

إنشاء	برنامج	تجريبي	للحوسبة	

السحابية	المصرية

توفير	أولى	خدمات	الحوسبة	

السحابية

توفير	بنية	تحتية	جديدة	وخدمات	

مراكز	البيانات	لخدمات	تكنولوجيا	

المعلومات	واالتصاالت

اختيار	متبني	الحوسبة	

السحابية	األولى

تحديد	حقيبة	الخدمات

إضافة	بقية	خدمات	قائمة	الخدمات	إلى	

المتجر	الحكومي

تمكين	الجهات	الحكومية	من	استخدام	

الخدمات	المقدمة	حديثاً	)في١0	%	من	

الوزارات	و	50	%	من	المحافظات(

تحديد	قائمة	الخدمات	وتحديد	

أولويات	القالب

تمكين	الجهات	الحكومية	من	استخدام	

الخدمات	المقدمة	الجديدة

إصدار	سوق	لخدمات	الحوسبة	السحابية	

األولى

إصدار	أولى	الخدمات	المفضلة	

بالجهات	الحكومية

إقرار	الحوسبة	السحابية	المصرية	

بالجهات	الحكومية	المتبقية

إضافة	خدمات	بيان	الخدمات	إلى	المتجر	

الحكومي

تمكين	الجهات	الحكومية	من	

استخدام	الخدمات	المقدمة	

الجديدة	)على	األقل	في	5 

وزارات	و	5	محافظات(

إقرار	الحوسبة	السحابية	المصرية	

بالجهات	الحكومية	المتبقية

تطوير	قالب	حساب	تكاليف	

الخدمات	ودراسات	الحالة	

لستخدام	الخدمات

جدول )2(: خطة التنفيذ رفيعة المستوى
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5.خارطة التنفيذ العامة
ــكل	مرحلــة	مــن	 ــاه	المخرجــات	المتوقعــة	ب تعتمــد	خارطــة	التنفيــذ	علــى	خطــة	خمســية.	وتمثــل	الخارطــة	أدن

ــوازي. مراحــل	اإلســتراتيجية.	وســتنفذ	األنشــطة	بالت

خطة	طويلة	األجل

)3-5(	سنوات

خطة	متوسطة	األجل

)2-3(	سنوات

خطة	قصيرة	األجل

)0-	2(	سنوات

التوجه	اإلستراتيجي	)١(:	حوكمة	الحوسبة	السحابية	المصرية

اعتماد	مقدمي	خدمات	عامة	مؤهلين اعتماد	مقدمي	خدمات	عامة	مؤهلين	)١0 

مقدمي	خدمات(	من	داخل	البالد

إنشاء	هيكل	لنموذج	الحوكمة

وضع	قانون	خصوصية	البيانات	الرقمية بناء	مجتمع	تكنولوجيا	الحوسبة	

السحابية

إنشاء	برنامج	اعتماد	ولوائح	تنظيمية	

لمقدمي	الخدمات	العامة	خارج	البالد

بناء	إطار	حوسبة	سحابية

إحكام	التفاقيات	اإلطارية	مع	الموردين	

المعتمدين

وضع	لوائح	تنظيمية	لتصنيف	

البيانات

وضع	معايير	ألمن	البيانات

التوجه	اإلستراتيجي	)	2	(:	النظام	البيئي	للحوسبة	السحابية
سياسة	الحكومة	الحوسبة	السحابية	أوالً

التحول	التام	إلدارات	القطاع	العام	

لتكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت	إلى	

النموذج	الجديد	للحوسبة	السحابية

وضع	سياسة	لنقل	األنظمة	الحالية وضع	سياسة	الحوسبة	
السحابية	أوالً

عمل	دراسات	حالة	ولوائح	تنظيمية	للخدمات	

المشتركة

ورش	عمل	للتوعية	بالسياسات

إنشاء	برامج	تحفيزية	للحوسبة	

السحابية

بناء	بيئة	تتمتع	بالثقة

وضع	منهجية	تقييم	مخاطر	

الحوسبة	السحابية

وثائق	مرجعية	فنية	حول	

الخطوط	اإلرشادية

إطار	وسياسة	أمن	الحوسبة	

السحابية

إطار	وسياسة	حماية	البيانات

طرح	أفضل	الممارسات	لمعايير	

الحوسبة	السحابية

تنمية	بناء	القدرات

وضع	منهج	تعليمي	جديد	لكليات	تكنولوجيا	

المعلومات	وهندسة	البرمجيات

حمالت	توعية	وورش	عمل	

للقطاعين	العام	والخاص

إنشاء	برنامج	مسابقات	»الثقافة	اإلبداعية	

باستخدام	الحوسبة	السحابية«

إنشاء	برنامج	تدريب	على	

الحوسبة	السحابية	للجهات	

الحكومية
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6. عوامل النجاح األساسية
يتضمــن	هــذا	القســم	عوامــل	النجــاح	األساســية	لتنفيــذ	اإلســتراتيجية	بأكملها.	وتشــمل	هــذه	العوامــل	التحديات	
واالســتدامة	اللذيــن	يمثــالن	عنصريــن	ضرورييــن	للنجــاح	الشــامل.	وقــد	تــم	صياغــة	المحــركات	األربعــة	التاليــة	

إلبــراز	أهــم	العوامــل	األساســية	لتحقيــق	وتنفيــذ	اإلســتراتيجية.

تعــد	القيــادة	السياســية	القويــة	للحكومــة	أمــراً	حاســماً	وأساســياً	لوضــع	اآلليــات	السياســية	وتحقيــق	التعــاون	
بيــن	الــوزارات	التــي	تتشــارك	االهتمامــات	واألجنــدات.	ويعتبــر	هــذا	العامــل	مطلوبــاً	أيضــاً	إلعطــاء	توجيهــات	قويــة	
لتخصيــص	المــوارد	الكافيــة	ولالختصاصــات	ولرفــع	تقاريــر	النتائــج.	ويتطلــب	تبنــي	التقنيــات	الحديثــة	لــدى	الجهــات	
الحكوميــة	التــي	تتفاعــل	مــع	المواطنيــن	مباشــرة	قيــادة	حكيمة	تــوازن	بيــن	الفوائد	المحتملــة	والمخاطــر	المتعلقة	
ــا	تتعلــق	بالتشــغيل	 بهــا.	كمــا	أن	القيــادة	مطلوبــة	أيضــاً	خــالل	مرحلــة	التصميــم	لحســم	أي	اختالفــات	أو	قضاي

البينــي.

ينبغــي	أن	يتبــع	تعديــل	القوانيــن	المصريــة	الحاليــة	لإلعــالن	عــن	حوكمــة	الحوســبة	الســحابية	قيــادة	قويــة	لكــي	
تتغلــب	علــى	قضايــا	التشــغيل	البينــي	وتحصــل	علــى	رؤيــة	شــاملة	لتطويــر	النظــام	بالكامــل،	وإال	فــإن	الحوســبة	

الســحابية	الحكوميــة	فــي	القطــاع	الحكومــي	قــد	تــؤدي	إلــى	نتائــج	غيــر	متوافقــة	وآثــار	جانبيــة.

ــة	األساســية	والمســتقبلية	 ــاً	للتنمي ــراً	ضروري ــول	أم ــذا	التح ــاء	ه ــه	أثن ــه	والتزام ــور	ووعي ــد	مشــاركة	الجمه تع
وكذلــك	للحصــول	علــى	رضــاء	العمــالء.	ويرجــى	مــن	مقدمــي	الخدمــات	المحليــة	توفيــر	تعديــل	وتكييــف	للحلــول	

ــة. ــات	الراهن ــاً	لالســتجابة	إلــى	المتطلب الموجــودة	حالي

إن	وجــود	جهــة	حوكمــة	أمــر	ضــروري	لتنظيــم	وحوكمــة	اإلجــراءات	والعمليــات	الخاصــة	بجميــع	أصحــاب	المصلحــة.	
وكمــا	تــم	التوضيــح	بشــكل	شــامل	فــي	القســم	4.١.١	فــإن	حوكمــة	الحوســبة	الســحابية	تعــد	أمــراً	ضروريــًا	مــن	
أجــل	التحــول	للتحكــم	فــي	تزايــد	األنظمــة	المعقــدة	والمدمجــة	والخدمــات	وبيئــات	المــوارد	البشــرية.	عــالوة	علــى	
ذلــك،	أصبــح	هنــاك	أمــر	واقــع	يتمثــل	فــي	قلــق	المنظمــات	مــن	تحويــل	التطبيقــات	إلــى	الحوســبة	الســحابية	
ــر	المنظمــات	الحكوميــة	أكثــر	عرضــة	 بســبب	مخاوفهــا	وعــدم	تيقنهــا	مــن	حوكمــة	الحوســبة	الســحابية.	وتعتب
لذلــك	بســبب	طبيعــة	البيانــات	الخاصــة	قيــد	التجهيــز	لديهــا،	وعــروض	الخدمــات	العامــة	والنفــوذ	السياســي	ســواء	
فــي	النجــاح	أو	فــي	الفشــل.	ولهــذا	فــإن	حوكمــة	الحوســبة	الســحابية	المصريــة	تعــد	خطــوة	ضروريــة	لضمــان	

نجاحهــا	المســتدام.

6.١	القيادة

6.2	التحول

6.3	الجمهور

6.5	الحوكمة




