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   الدورة الرابعة والسبعون
   من جدول األعمال 141البند 

       وحدة التفتيش املشرتكة
 إدارة خدمات احلوسبة السحابية يف منظومة األمم املتحدة   

  
 مذكرة من األمني العام  

 
 إضافة  

 
ــاق   ــاق اهم ءع ال امع س اءراسا وس اءرا   ا  الع  ــــــــ ــعا األم  ال اىل أع اء  جلم يع ــــــــ يتشــــــــ

ــ  ع امل نوع    ــء  عاة سرعيع و دة التفتءع املشـــــــــ ”جلدارة التنفءذي  يف منظومع األمم املتحدة امل ين ابلتنســـــــــ
 (.A/74/691خدما  احلو بع السحابءع يف منظومع األمم املتحدة“ )
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 موجز 
جلدارة خدما  احلو ـبع السـحابءع يف منظومع ”قامت و دة التفتءع املشـ  ع  يف سرعيعاا امل نوع   

ــ اسءتءا   A/74/691)  “األمم املتحدة ــبع (  إبجعاق حتاء  ملختاف يطع وا ـ ــا  احلو ـ ــا  و ار ـ ــءا ـ و ـ
 السحابءع املتب ع يف طائفع خمتارة من مؤ سا  األمم املتحدة.

وس عض اذه املذ عة آراق مؤ ــــــــســــــــا  منظومع األمم املتحدة بشــــــــاع التو ــــــــءا  الواردة يف اذا  
لع  ـاق الترعيع. وقد ُجم ت ساك اآلراق ا ـتنادا  جلم اس ـماما  املردةمع من املؤ ـسـا  األع ـاق يف  ا  ا

التنفءـــذي  يف منظومـــع األمم املتحـــدة امل ين ابلتنســــــــــــــء   الج ر ةبـــت ابلترعيع وييـــةد  جزئءـــا مـــا ورد  ءـــا 
 ا تنتاجا . من
 
 

  

https://undocs.org/ar/A/74/691


A/74/691/Add.1 
 

 

20-03201 3/5 

 

 مقّدمة  - أّوال   
 منظومع  يف  السـحابءع  احلو ـبع  خدما  جلدارة”  امل نوع  سرعيعاا  يف  املشـ  ع   التفتءع  و دة  يجع  - 1

 السـحابءع  احلو ـبع  و ار ـا   و ـءا ـا   وا ـ اسءتءا   يطع  ملختاف  حتاءال   (A/74/691)  “املتحدة  األمم
ــا   من  خمتارة  طائفع  يف  املتب ع ــسـ ــ    لألمم  مؤ ـ املتحدة  وذلك بغءع الوقوا عاة م اوما  قءةمع عن ي  ـ

اسبتكاريع والدروس املســـــتفادة ذا  الوـــــاع  واآللءا    واي حتاة  يي ـــــا يف اذا الترعيع الن م   .املمار ـــــا 
ــءع البءا     الرائمع  الءا يف  ال ــائ  األمن وخوــــو ــ جلدارة املخاطع  واحلو مع عاة نطاق املنظومع  ومســ

 الناشئع عن ا تخداىل احلو بع السحابءع.
  

 تعليقات عامة  - اثنيا   
ويـمَ دة الترعيع   .شـــــــــــام   ملا جاق  ءا من ا ـــــــــــت عاض  سرديعاا عن  وسم عب  ابلترعيع  نظما امل  سع ةب - 2

نر  املزيد من سطبءرا  سكنولوجءا امل اوما  واسسواس  مسالع  لامنظما  الج سنظع يف  جل ادة قءةمع    مبثابع
 .السحابجلم 

من   اسطالع عاة موارد ي ثع سفوـءالجلم    حتتاج  املؤ ـسـا   ألعة    ـاءمايو ع الترعيع خط ي ـاس  و  - 3
ــبع الســــحابءع. وعاة وجا ا وــــو    يج  اإلدارة الف الع ل ــائ    سكتســــيامخاطع الج سنفعد هبا احلو ــ املســ

سزال   طاب  ا م رةدا واي ما   وخوــو ــءع البءا    وا  اىل اسمتءاوا  واحلوــا    املت ارع مبكمن البءا   
ا ــك ترب  مل تم   حم ة شـــــك أل ة ــ  عاة نطاق منظومع األمم املتحدة.وا  بشـــ ــول جلم التحاء  الرانو  و    ـــ الو ـــ

 .ا يع يساعد املنظما  عاة جتاوو اذا الت رءد من شانا يي ا املبادئ التوجءمءع التشغءاءعجلم و 
ــوع من يعة م    يف العيي  ف  املنظما وستة  - 4 ــع إلدارة   ما يعاه املفتشــــ ــحابءع ستءر الفع ــــ ــبع الســــ احلو ــــ

ــاس  مبزيد من املعونع  و   عماءع سردمي ــعيف لخدما  سكنولوجءا امل اوما  واسسوـــ ــتمعاريع سوـــ تحســـــ  ا ـــ
ا س بمدة لك  مؤ ـسـع من سوـمءم بءاع . غري ينة منخف ـعاألعمال  وحتسـ  األمن وسردمي ا دما  بتكافع  
  اناك ومن دوع ذلك  األاداا األرب ع؛يتمة باوغ اذه    اهدوى وا ــ اسءتءع اسعتماد بشــك   ــعير  ى

 خطع حمتم  يف يس ستمكةن املؤ سا  من جين  وائد ال م  ابحلو بع السحابءع. 
ســـاق يف اس ـــتفادة التآور واسسة ضـــعورة    مؤ ـــســـا عدة    سدركويف  ـــءاق جل ـــال  األمم املتحدة    - 5

 سبادهلا.يف من ا ربا  والسءا ا  املش  ع و 
ُج  جلجناو عماءع  قد اوداد بوسرية  ــــــعي ع منذ    الســــــحابءعيع اعتماد احلاول   املؤ ــــــســــــا وسال ظ   - 6

ا ــدمــا  الج يرــدممــا مع ز األمم املتحــدة الــدو  واي سشــــــــــــــري جلم يعة  عاءمــا الترعيع. قــاىلالبءــا   الج 
ويي ـــــا واملرباع    املتا ع اع لاتفكري يف الفع     وسعى يعة الوقت قد   سغريا  برياا قد سغرية نفســـــم   لاحو ـــــبع

سو ـء  وسيع املع ز لتشـم   اس  بشـاع  ن مر  ا  مامو ـع  الترعيع يت ـمة   . بءد يعة ا ا ـعا تءاجاهتا  يف  
ــ    عديدة يعة   مؤ ــــــــســــــــا ميكن سو رياا عاة نطاق املنظومع. وسعى    جديدة من ا دما  الج من األ  ــــــ

 .5التو ءع  ضمنرد  الءا سناول اذه املر  ا  داخ  هنع اإلدارة ولء  عاة النحو الوا
ــارة جلم الفرعة   - 7 ــءا ع ال املءع ي ا    سؤ ة 170وابإلشـــــــــــ  ال م  مبنوـــــــــــــع  انترات منقد  د منظمع الســـــــــــ

Sharefile  ــع  جلم  عاا املع ز  ويعة الج يو ة   Office 365  بعا ءع  سعاخءص  من خالل One Drive  ال م  مبنوــــــ
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الشـــعومل املنطبرع عاة املؤ ـــســـا  األخعى التاب ع ف   امتءاوا  األمم املتحدة و وـــا هتا مشـــمولع اآلع بن
 ملنظومع األمم املتحدة.

احلو بع أتثري اعتماد  ا  ءكوع من املفءد التفوء  ي ثع يف مسالع  جلم ينة  املؤ سا ويخريا   سشري  - 8
ب تطاة ي ثريا ما     املشار جللءما حتديدافي احلاس   .  دي املطاوب لاشبكعالسحابع عاة ععض النطاق ال دة 

زايدة يف نوعءع و مءع خدما  ال  من األشـكال املنا ـبع()أي شـك     احلو ـبع السـحابءعطبءرا  جلم  نر  التة 
آاثر من  ءث   عاءا  باملواق  اهغعا ءع. واذا ال نوــع ميكن يع س سة م  ة من  موق     داخ وــال املتا ع  اسسة 

 الالومع لتردمي ا دما . الوظائفدة بسبب عدىل سوا ع يي ا خماطع حمدة ولكنةا قد يشكة  التكافع  
 ومن مث   إعة املؤ سا  سؤيةد جزئءا التو ءا  املر  ع. - 9
  

 تعليقات على توصيات بعينها  - اثلثا   
 1التوصية   

ينبغي للرؤسااااات التنفيذيني ملتسااااسااااات األمم املتحدة أن ي فلوا اتااااتما  خ   اسااااتمرارية  
اتيجيات وتدابري تروم التخفي  من خ ر عدم وفات مقدِّمي اخلدمات تصااااااااري  األعما  على اساااااااارت 
 .السحابية ابخلدمات التعاقدية

 سؤيةد املؤ سا  اذه التو ءع. - 10
يع يتم عاة  الءا بتنفءذ خطط س ــــتمعاريع سوــــعيف األعمال هتدا جلم    مؤ ــــســــا سروىل عدة  - 11

ا  يف الســـحاب   و ذا احلاول املخزنع  حماءا     املخزنعاحلاول    الســـواق سو ري جتد  ـــ وبع وذلك عاة العغم من ي ة
بشـــــــك    ال من األعمال    سوـــــــعيف  لاتخفءف من خماطع الكوارث ول ـــــــماع ا ـــــــتمعاريعيف سنفءذ خطط  
 .واملوثوقءع ءث التكافع 

د معا ز  دبملعا ز البءا   و   عق  اهغعا ءا الءا من مشــــا   ست ا  ابملو س ا     املؤ ــــســــا   وب ض - 12
ــتتءبالبءا     ــعومل  الج سســــــــ ــا  سال ظ يع اذه املاي  األمم املتحدة  و   لشــــــــ سؤثع عاة قدرهتا عاة  شــــــــ
     املمار ا .األخذ أ

 
 2التوصية   

ينبغي جملالس إدارات متسااسااات األمم املتحدة أن ت ل  إس رؤسااات ؤذس املتسااسااات إدرا   
ر الت ي  و  القدرة على االسااتجابة وال فاتة يف اسااتخدام النفقات أح ام يف اساارتاتيجيا ا املالية تيسااِّّ

 .التشغيلية واالستثمارات الرأمسالية املتعلقة ابلت نولوجيات اجلديدة
سمال ظ املؤ ــــــــســــــــا  يعة اذه التو ــــــــءع موجمع جلم  ال  اإلدارا   واي س عب عن أتيءداا هلا    - 13

 وسستثين من ذلك احلاس  الج سكوع  ءما املنمتءع املر  ع قد يمقعَّ    ال ويمباغت جلم  ا  اإلدارة امل ين.  
النفرا    بدقع  التراءدي   التنبؤيف  الع مردمي ا دما   نســـــبءا     ميكنأنةا   املؤ ـــــســـــا فءد  وسم  - 14

ولكن يف  الع مردةمي   .وجلدراج اذه النفرا  مســــــــــبرا يف املنظومع املالءعالتشــــــــــغءاءع لتكنولوجءا امل اوما   
  قد ستوقف اذه النفرا  عاة مدى اس ـتخداىل الف اي  الذي س ميكن التنبؤ خدما  احلو ـبع السـحابءع

 ءع قد تتاف اختال ا  بريا عمةا او مدرج يف املءزانءع. با ابلكام ؛ ولذلك  إعة النفرا  الف ا
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 3التوصية   
ينبغي أن يتَّخذ الرؤساااات التنفيذيون ملتساااساااات األمم املتحدة إجراتات دورية ت ف  مواتمة  

اسااااارتاتيجيا ا املتساااااساااااية يف ملا  ت نولوجيا املعلومات واالتصااااااالتا  ا يف  ل  االسااااارتاتيجيات 
سااااابة الساااااحابيةا م  احتياجات وأولوست عم  املتساااااسااااااتا و قيق ها القيمة اخلاصاااااة  دمات احلو 

 .مقاب  االستثمار
 حتع ما املوـــال التتاريعاذه التو ـــءع وسال ظ يع خدما  احلو ـــبع الســـحابءع   املؤ ـــســـا سؤيد   - 15

 بردر ما حتع ما سكنولوجءا امل اوما  واسسواس .
 

 4التوصية   
ملتسااسااات األمم املتحدة أن ي فلوا إجرات  لي  تااام  للمخا ر   ينبغي للرؤسااات التنفيذيني 

قب  التعاقد بشاااااااتن خدمات ت نولوجيا املعلومات واالتصااااااااالتا  ا يف  ل  اخلدمات الساااااااحابية. 
وينبغي أن يراعي ؤااذا التحلياا  املخااا ر والفواقااد التقنيااة واملاااليااة على حااد ساااااااااااواتا وينبغي إدرا  

 .ق مستوى اخلدماتالضماانت  ات الصلة يف اتفا
 سؤيد املؤ سا  جزئءا اذه التو ءع. - 16
عي  قـب  سنفـءذ ال رود  سرءءمـا مل - 17 ا جتم ُجء    ـلدىخـاطع يمن امل اوـما   يـ اد  املؤ ــــــــــــــســــــــــــــا  أ ـة

ولكنةما يشــــــــار    مبن  ءمم مردمو ا دما  الســــــــحابءع   من األطعاا الثالثعمردمي ا دما  ا ارجء   
ــا معونع  جلم يعة   ــســـــ دودة يو غري موجودة م  ب ض عاة املتطابا  األمنءع الت اقديع حميف التفاوض    املؤ ـــــ

املزوةدين  ب التفاوض م  ب ض  وعاة وجا ا وو   من الوة   . بار مردمي خدما  احلو بع السحابءع
  املؤ ــــســــع  وــــا   وامتءاوا     محايعأت ءد يو    وعماءع  جلجعاق التةدقءرا يف    قبء  احل ة   عاة مســــائ  من

 لبءا    وي كاىل املسؤولءع والت ويض.ا دما   ءما يت ا  ابلتودي سنتماك  عيع اواسفاقا  مستوى 
جلضـــــــا ءع   سدابريَ   س ـــــــم  اسفاقا  مســـــــتوى ا دمعينا ميكن يي ـــــــا     املؤ ـــــــســـــــا ال ظ ب ض  وسم  - 18
ب لك سدابري ذا  طاب  ا ــ اسءتي  مث  جتنة   مبا يف ذ“ضــما  ”خفءف من  دة املخاطع بو ــفما  لاتة 

 .نماءب ع يو منوة  مزوةد ب ءنااسعتماد عاة 
 

 5التوصية   
ينبغي أن تعم  اجلمعية العامة على اسااااااااتعرار والية مركمل األمم املتحدة الدوة للحوساااااااابة  

وختويلها مسااااتوست م قمة من و ديثها وأن تنظرا يف مجلة أمورا يف تنوي  عضااااوية جلنة إدارة املركمل  
يف  لا   الصااااااااااا حياات فيماا يتعلا ابختاا  القرارات اخلااصاااااااااااة بت نولوجياات املعلوماات الرقمياةا  اا

 .املبادرات املتَّخذة يف ملا  احلوسبة السحابية
 مع جلم اهم ءع ال امع.سال ظ املؤ سا  يع اذه التو ءع موجة  - 19
سردمي   عماءع  لواضـــــر  ءف  ـــــتؤدي التو ـــــءع املر  ع جلم س زيزمن ا  و ءما يت ا  ابحلو مع  لء  - 20

ــبعمع ز األمم املتحدة الدو     جلم ال مالق من جانب  ا دما  ــا  يعة اناك   .لاحو ـــــــ ــســـــــ  ما سعى املؤ ـــــــ
ــءع  غموض بشــــــــــــاع ما او مر   من سنوي  ومن سفويض لاســــــــــــاطا . واي سعى  يخريا  يعة اذه التو ــــــــــ

التاب  لامع ز ضـــــــمن لفعي  اس ـــــــتشـــــــاري احلا   الدور الذي  ـــــــءروىل با ا   عاة ما يبدوجلطالقا   ستناول   س
 .اهلءك  اإلداري الذي  ءكوع لامع ز يف املسترب 

 


