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 -المستخلص :
من حيث مفهومها بالنسبة لتخصص تهدف هذه الدراسة إلي التعرف علي الحوسبة السحابية

ارس مشروع انتربالتعرف علي  إلي باإلضافة الوثائق واألرشيف وتاريخها وسماتها وطبقاتها
(InterPARES)  من حيث خلفيته واسباب نشأة المشروع والهدف منه ، ووصواًل  إلي مراحله

اول الدراسة مزايا وفوائد الحوسبة ن، كما تت 2018، وحتي عام  1998منذ نشأته عام 
 السحابية من واقع مشروع انتربارس وعيوبها بالنسبة لألرشيفات وتوصي الدراسة  بضرورة

، ا المعلومات وغيرهم من المهنيينلوثائق واألرشيف مع متخصصي تكنولوجياختصاصي ا تواصل
يجب أن و وإنشاء شراكات جديدة ومن ِثم تطوير أدوار ومهام جديدة لإلخصائيين والمتخصصين ، 

تكون هناك مسؤولية مشتركة ومواجهة التحديات التي تواجه حفظ الوثائق والسجالت 
 علومات واالتصاالت.،والمساءلة الناشئة عن تقنيات الم

 السحابة. –مشروع انتربارس  –الحوسبة السحابية  -حية :تاالكلمات المف

Abstract : 
This study aims to identify cloud computing in terms of its concept of 

records and archives specialization, their history, characteristics and 

Levels, in addition to identifying the InterPARES project in terms of its 

background, the reasons for the project’s origin, and its purpose, and 

up to its stages since its inception in 1998 until 2018, and the study is 

also underway. Advantages and benefits of cloud computing from the 

reality of the Interpars project and its disadvantages for archives. The 

study recommends that the document and archive specialist 

communicate with IT specialists and other professionals, create new 

partnerships and then develop new roles and tasks for specialists and 

specialists, and there must be a joint responsibility, and facing the 

challenges facing preservation Documentation, records and 

accountability arising from information and communication 

technologies 

 Keywords :Cloud Computing – The cloud - InterPARES Project. 
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 تمهيد :
 خاص، بشكل غامضاً  المصطلح كان ، مرة ألول عرض مصطلح السحابة  حينما
الموزع "  التخزين مثل القائمة للتكنولوجيات جديدة كلمة مجرد بأنها البعض وجادل

أي حفظ الوثائق بأنواعها المختلفة علي أجهزة  تخزين مترابطة  بأماكن مختلفة 
 مفاهيم يدمج إذ ، كبيراً  اختالفاً  يختلف أنهب آخرون  وجادل متصلة بخادم مركزي "،

 المسوقين للتكنولوجيا  يستخدم ما التنفيذ، وغالباً  عن مستقلة كخدمة التخزين
 ومبتكرة جديدة باعتبارها ؛ الحالية والخدمات للمنتجات للترويج" سحابة"مصطلح 

نت هذه نطاقها ،وكا وتوسيع السحابية الحوسبة مفهوم توضيح تم ومنذ فترة قصيرة
نظرة المهتمين بعلوم الوثائق ،ومنها مشروع انتربارس عند ظهور مصطلح الحوسبة 

 . (1)السحابية 

الحوسبة السحابية للوثائق اإللكترونية من واقع  "ولعل أهم اسباب اختيار موضوع 
 -للدراسة والبحث ما يلي :"  مشروع انتربارس

 في مجال الحفظ الوثائقي أهمية تطبيقهمما يتطلب إبراز حداثة الموضوع ،  .1
 األرشيفي  و

في  المتخصصة قلة الدراسات العربيةمحاولة لسد الفجوة الموجودة ؛ نظرًا ل .2
  .هذا المجال

فتنبع من أهمية مشروع انتربارس والذي يهتم بكل ما يخص أما أهمية الدراسة  
ة يلمجال حفظ الوثائق اإللكترونية  والبحث الدائم عن المشاكل التي تخص عم

 الحفظ والوصف األرشيفي والميتاداتا 

 -:  و تهدف الدراسة إلي 

التعرف علي مشروع انتربارس وخدمات الحوسبة السحابية بالنسبة للوثائق  .1
 اإللكترونية.
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العوامل التي تؤثر علي صحة الوثائق الُموقعة إلكترونيًا بالتخزين معرفة  .2
 .السحابي

 عند استخدام التخزين السحابي. قتحليل المخاطر المتعلقة بإدارة الوثائ .3
هذه علي المنهج الوصفي التحليلي ،ومنهج دراسة  اعتمد الباحث في دراسته وقد

الحالة للتخزين السحابي ، كما استعان الباحث بأدوات البحث التي أمدته 
 بالمعلومات وساعدت في تطبيق المناهج وهي المالحظة ، وتحليل المضمون.

الحوسبة السحابية للوثائق اإللكترونية من خالل  مشروع  موضوع وتم اعداد دراسة
 2013انتربارس ، وذلك بداية من تاريخ بدء المرحلة الرابعة من المشروع عام 

 م.2018وحتي نهايتها عام 

 -وقد حاولت الدراسة اإلجابة علي التساؤالت اآلتية :

بة سنماهية الحوسبة السحابية ، وأنواع خدمات الحوسبة السحابية بال .1
 للوثائق اإللكترونية؟

 ما هو مشروع انتربارس؟ .2
 ما هي أنواع مخاطر الحوسبة السحابية بالنسبة لألرشيفات؟ .3
فال توجد دراسات عربية مثيلة ، ولكن توجد دراسات أما الدراسات السابقة  .4

تعرضت للحوسبة السحابية من نواحٍي عدة دون مشروع انتربارس ، ومن 
 :هذه النماذج ما يلي

1. Duranti , Luciana ; Jansen , Adam. Records In The Cloud 
:Authenticity And Jurisdiction .- IEEE, 2013. 

 الحوسبة الموجودة علي الوثائق أصالة  بمراقبة المحيطة الدراسة القضايا لتتناو
 الحوسبة تكنولوجياتعلي  السريع وكانت نتائج الدراسة أن االعتماد،السحابية 

وأوصت الدراسة  التكاليف، توفير تدابير من تدبيرا الغالب فين كا  السحابية
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 والمستخدمين السحابية الخدمات مقدمي بضرورة صياغة عقود نموذجية تساعد
 إدارتها أو إنشاؤها تم التي الوثائق أصالة بشأن المخاوف تسوية في سواء حد على

 . ةالسحاب في تخزينها أو

2. Duranti , Luciana. Digital Records and Archives in the Com-
mercial Cloud .- Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2015. 

وتتناول الدراسة القضايا الرئيسة المتعلقة بالحوسبة السحابية التجارية حتي      
تكون جديرة بالثقة بها ،وكانت من نتائج الدراسة أن المعلومات الرقمية في نمو متزايد  

ويختار منتجوها  نترنت، وتصبح غير قابلة لإلدارةعددة على اإل متت وتنتشر عبر منصا
توصي الدراسة بضرورة وضع سياسة لتنظيمها وبالتالي  ،بساطة السماح لها بالتراكمب

مع ضمان حماية االمتياز القانوني أو األسرار التجارية عند استخدام الطرف الثالث 
التعاقدية باإلضافة إلي إجراء عمليات  اتاموعدم إتاحة الوثائق المخزنة له نتيجة اللتز 

 .لضمان  مراجعة للحسابات السحابية

 -الحوسبة السحابية من وجه نظر التخصص :مفهوم 

تقنية تسمح  بأنها : يعرف األرشيف القومي األمريكي الحوسبة السحابية   
وخدمات الحوسبة عبر  ،واستخدام البيانات المشتركة،بالوصول إلى  مستفيدينلل

إمكانية الوصول إلى  المستفيدينفهو يمنح  ،نت أو شبكة افتراضية خاصةتر ناإل 
الموارد دون الحاجة إلى إنشاء بنية أساسية لدعم هذه الموارد داخل بيئاتهم أو 

تتضمن التفسيرات العامة للحوسبة السحابية "تأجير" مساحة ،و  شبكاتهم الخاصة
تشير ، و ة من الخدماتوعجمالتخزين على خوادم منظمة أخرى أو استضافة م

عية جتماالال التواصل التفسيرات األخرى للحوسبة السحابية إلى تطبيقات وسائ
 وأنواع أخرى من تطبيقات الويب اإللكتروني المستند إلى السحابة والبريد  خاصةً 

(2) . 
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خدمة أو مجموعة من :بأنها .أما تعريف مشروع انتربارس للحوسبة السحابية:   
من موقع بعيد بداًل من اإلقامة على عبر اإلنترنت حسب الطلب ة دمقالخدمات الم

سطح مكتب / كمبيوتر محمول أو خوادم المنظمة ؛ وذلك من خالل تعاقد 
معالجة و / أو التطبيقات عبر الويب و  لتقديم التخزين الخدمة  قدمالمؤسسات مع م

(3). 

لقة بتخزين تعلممصطلح الحوسبة يعبر عن جميع الممارسات ا وفي الواقع أن
المعلومات وتبادلها عبر الفضاء اإللكتروني ؛ نتيجة التطور التكنولوجي والتقني و 

 من واشمل اعم السحابية الحوسبة فأن وبالتالي ، استخدام االنترنت بشكل واسع

 المادية المعدات من التحتية البنية هي السحابية الحوسبة أن أي ؛ الخدمات

 السحابية. ماتخدال تقدم التي  والبرمجيات

 تاريخ نشأة و تطور الحوسبة السحابية :
 ،أنه السابقة األوقات في أثبت قد السحابية والحوسبة لإلنترنت الطويل المدى إن

 فإن ، ذلك من الرغم على ولكن ومعرفة بداية وكيفية النشأة ، حسابه يصعب
 ، جديدة بطرق  رضاأل  كوكب في الخدمة وتقديم العالم لتوحيد جاهدة تسعى الهيئات

السحابية  والحوسبة االنترنت من كل على االعتماد إلى حاجة هناك وستكون 
 التاريخ أن حقيقة من الرغم ؛الرتباطهما ببعضهما كجزء ال يمكن تجزئته ، وعلى

ومعروفًا ، إال أنه كانت البداية الفعلية له  موجوًدا ليس السحابية للحوسبة الدقيق
 بشركة والعمالء للشركات السحابية الحوسبة إلدارات ىولاأل  المواقع)منذ نشأة 

Salesforce.com إلى شركة  باإلضافة Google  عام في تقديمها تم ،والتي 
1999). 

 -:( Essential Characteristics ) السمات األساسية للحوسبة السحابية 

 -: في اآلتي السحابية  األساسية للحوسبة تتمثل السمات
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 : (On-Demand Self-Service ) الطلب على ءبنا ذاتية خدمة .1
 حسب ومعالجة ،تخزين خدمات طلب من السحابة فيدمست تمكن خاصية
 .وتلقائيا الحاجة

 يتضمن : ( Broad Network Access ) الشبكة الى واسع وصول .2
 طريق عن السحابة قدمم مصادر إلى مكان أي من الشبكي الوصول
ب الحاس وأجهزة اللوحية واألجهزة لةجواال الهواتف :مثل الشركة منصات

 .المحمولة اآللي

 تجميع يتم :( Resource Pooling ) أو الموارد المصادر تجميع .3
 من الكثير لخدمة السحابةم مقد قبل من المختلفة الحوسبة مصادر

 .السحابة مستفيدي
 وقدرات اإلمكانات توفير يمكن :( Rapid Elasticity ) سريعة مرونة .4

 المصادر حجم ضبط وامكانية  وتلقائي مرن  بشكل السحابة ىعل المعالجة
 مستفيد قبل من المطلوب العمل حجم مع يتناسب بما ؛المستخدمة

 .السحابة

 في تلقائيا التحكم يمكن : ( Measured Service ) الُمقاسة الخدمة .5
 وعمل وتدقيقها استخدامها ومراقبة وتحسين  السحابة مصادر استخدام

 .ذلك وصبخص تقارير

 أو الموارد نفس استخدام هو  (Multi‐tenancyتعددية اإليجار : ) .6
 هيئات أو حكومية تإلدارا تابعة تكون  ، قد متعددة إدارات بلقِ  من التطبيق
 .(4)العامة للسحابة جدا مهمة خاصية ، وهي( وخاصة عامة) مختلفة

 -السحابية : الحوسبة اهداف
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 تحقيق الى تسعى السحابية الحوسبة يةتقن ان السابقة الميزات خالل من يتضح
 : التالية االهداف

 الذى Server" " الخادم إلى للوصول عبور محطة مجرد الحاسب جهاز من تجعل .أ 
 .بياناته مع التعامل من المستفيد تمكن؛  تخزين مساحة يحوي 

 .الجودة عالية للمعلومات تخزينية مساحة توفير .ب 
 مكان اي ومن وقت اي في ترجاعهاسا ةوسهول المعلومات الى الوصول إتاحة .ج 

 .االنترنت شبكة فيه تتوافر
 اسبات اآلليةالح على المخزنة للمعلومات احتياطية نسخ عمل الى الحاجة انتفاء .د 

واالسطوانات المدمجة، الصلبة  كاألقراص الخارجية التخزين اجهزة او الشخصية
 .وغيرها

 اغلب في( مجانية ةصور وب والتطبيقية التشغيلية البرمجيات معظم إتاحة .ه 
 .والصيانة  والوقت التكلفة المستخدم على يوفر مما؛ )االحيان

 عبر وتناقلها تداولها وسهولة  الموظفين بين بالمعلومات المشاركة عملية توفر .و 
 .ملفاتها واشكال المعلومات تلك حجم عن النظر بغض ؛االنترنت شبكة

 وأ  الملفات نشاءإب تعلقةلموا بعد عن معلوماته معالجة إمكانية للموظف توفر .ز 
 الى اضافة عليها االطالع مستويات تحديد وأ عليها التعديالت جراءإ وأ حذفها

 . (5) وتخزينها حفظها في التنظيم اجراءات
 -: (  Deployment Models) نماذج نشر الحوسبة السحابية

نواع ة أربعيمكن تقسيم الحوسبة السحابية من حيث تقديم الخدمة السحابية إلي أ
 رئيسة وهي:

هي حوسبة سحابية من حيث المفهوم  (:Private Cloudالسحابة الخاصة  )أواًل 
التقني ، ولكنها ليست مفتوحة للعامة ،وإنما مغلقة لعدد محدد من العمالء مثل 

ة التحتية السحابية  حوسبة سحابية لبنك أو لجامعة او لحكومة  ، ويتم تشغيل البني
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داخل أو طرف ثالث كما انها قد توجد إداراتها من جانب الهيئة تم د تقو  فقط للهيئة 
وُتعد السحابة الخاصة من أقل نماذج النشر خطورة ،  (6)أو خارجة موقع الهيئة 

 -ومن الممكن أن يحقق استخدام نموذج السحابة الخاصة ما يلي :
ضمان الثقة من خالل توفير السيطرة الكاملة علي سحابة المؤسسة  -

 .اصةالخ
ومستوي عال خدمة أقصي درجات الرقابة علي البيانات واألمن وجودة ال -

 من السيطرة علي الموارد ؛ نظرًا المتالك الشركة للبنية التحتية للسحابة.
إيصال تطبيقات متدرجة واحتياجات عمل مختلفة لمن يحتاجها من  -

 المستفيدين.
 .(7)الحوسبة االفتراضيةرد مواإدارة بنية مركز البيانات كحزمة واحدة من  -

ويطلق عليها أيضًا السحابة الخارجية  ( :Public Cloudالسحابة العامة ) ثانيًا 
(External Cloud وهي حوسبة سحابية متاحة لجميع من يريد الخدمة ،)

وهي المنتشرة في وقتنا الحالي مثل خدمات ، المقدمة علي شبكة االنترنت 
(Googleوتتم إتاحة ا ، )و االتحتية للحوسبة السحابية لجميع المستفيدين ية لبن

،  (8)المسئولة عن الخدمات السحابية  هيئةمجموعة كبيرة منهم ، وهي مملوكة لل
 أو تجارية شركة وتشغيلها اتهو إدار العامة السحابية الخدمات ملكية تتولى وقد

 مقدم مقر في مةالخد هذه وتوجد منها، مزيج أو حكومية هيئة أو أكاديمية مؤسسة
 يواجه ال بحيث للغاية، واسعة حدودها العامة السحابية السحابية، والخدمة الخدمات

 الخدمات إلى نفاذه لدى وجدت إن محدودة، قيود سوى  السحابية الخدمة عميل
 -ويحقق استخدام السحابة العامة الفوائد التالية: العامة السحابية

ر موارد الحوسبة عبر االنترنت ألي وفيل تزيادة كفاءة وفاعلية العمل من خال -
 مكان حسب الحاجة.

خفض نسبة المخاطر عن طريق نقل مسئولية أمن البيانات إلي الشركات المضيفة  -
Host Company. 
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دون ؛خفض تكلفة دعم تقنية المعلومات ؛نظرًا لتوفر أحدث إصدارات البرمجيات  -
 .(9) اتلومم الداخلي لفريق تقنية المعالحاجة إلي الدع

هي حوسبة  ( :Community Cloud)   )سحابة مجتمع ما أو مشاركة(ثالثًا 
الخدمة أو شركات لها نفس الهدف من تكون الخدمات مقتصرة علي مؤسسات سحابية 

أو أكثر لها نفس الهدف، وتسعي لتحقيقه من خالل ، حيث تكون هناك مؤسستان 
ات والمصروفات مقابل توفير أمن نفقال الحوسبة السحابية ، وتشترك هذه الشركات في

االتصاالت مثل : الخدمات السحابية التي تقدمها شركات  ات بشكل كبيرالمعلوم
وسترنيون) للمؤسسات و الشركات، والبنوك التي تتصل مع شركات تحويل األموال مثل 

Westernuion وهي شركة أوروبية لتحويل األموال ولديها فروع  في جميع أنحاء )
  .(10)وتوجد بجميع محافظات جمهورية مصر العربية  م ،عالال

، كما أنها تدعم  الهيئاتمن الكثير وقد تكون البنية التحتية السحابية مشتركة بين 
يتفق في اهتمامات مشتركة ) مثل المهام أو األهداف ، ومتطلبات األمن  اً محدد اً مجتمع

أو طرف ثالث ، كما أنها قد  ئةلهيا،والسياسة ...الخ( ، وقد تتم اإلدارة من جانب 
 أو خارجه. الهيئةتوجد داخل موقع 

 الخدمات عمالء من مجموعة على المشاركةبالسحابة  السحابية الخدمات وتقصر
 للخدمات المنفتح الطابع عكس على مشتركة، شواغل مجموعة لديهم ممن السحابية
 أوسع مشاركة بقاعدة ؛ سحابة مجتمع ما الخدمات تتميز حين في العامة، السحابية

 ال المثال سبيل على المشتركة، الشواغل هذه وتشمل ،الخاصة السحابية الخدمات من
بلوائح  المتعلقة واالعتبارات، والسياسات المعلومات أمن ومتطلبات المهمة الحصر
 .(11)العمل 

وهي حوسبة سحابية تكون فيها  : ( Hybrid Cloudالسحابة الهجينة )رابعًا 
الخدمة ، وهي بين خصائص السحب العامة والخاصة  قدميمة من ممقدات الخدم
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؛بحيث يستفيد العميل من خدمات السحابة الخاصة وهي ضمن سحابة عامة ، كمواقع 
 التسوق الضخمة مثل سوق امازون اإللكتروني .

أو أكثر من السحاب لسحابية بمثابة تركيبة من اثنين وتكون البنية التحتية للحوسبة ا
، أو العامة ( التي تظل بمثابة كيانات فريدة من نوعها ،  مجتمعيةة ، أو الخاصال )

لكن يتم ربطها من خالل التكنولوجيا التي تساعد في إمكانية نقل البيانات والتطبيقات ) 
 .(12)مثل عمليات النقل لكي يتحقق التوازن بين انواع السحاب( 

 عاتق على يقع وهنا، للنشر وذجمن نم أكثر دمج بسبب؛  مخاطر ذلك عن ينشأ وقد
 الخاص النشر نموذج على تخزينها ليتم المعلومات تصنيف مسؤولية السحابة تفيدمس

 بها،

 ا،تهوإدار الهجين السحابية الخدمة ملكية ثالث طرف أو نفسها الهيئة تتولى أن ويمكن
 السحابية ماتالخد عنه، وتمثل بعيداً  أو العميل مقر في موجودة تكون  وقد وتشغيلها،

 ظال وإن متمايزين، نشر نموذجي بين التفاعل فيها يلزم قد التي الحاالت الهجينة
 الخدمة تعّينها التي الحدود تعكس وبذلك مالئمة، تكنولوجيات بواسطة مرتبطين
 .لها األساسيين النشر نموذجي الهجين السحابية

ية لتخزين البيانات ارجة خويفيد هذا النوع المؤسسات التي ال ترغب في استخدام بيئ
أو التي يكثر استخدامها في ث يمكن تخزين المعلومات الحساسة الخاصة بها ،حي

 .(13) البنية التحتية الخاصة والبيانات األقل حساسية في السحابة العامة

 -: الحوسبة السحابية  طبقات

ة ابيلسحيمكن من خاللها تقديم الخدمات ا ،يةو مستويات أساسأطبقات  ثالثتوجد 
 -في جميع المجاالت ، وهي كالتالي :

 :(Software as a Service (Saas))البرمجيات كخدمة  الطبقة األولي
 إلى الوصول من مكنتً  تقنية وهي ،اإلنترنت على خدمة أو تطبيق المصطلح يعني 
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، مما تحرر من  الويب على مبنية كخدمة، بعد عن بوظائفها والقيام البرمجيات
 عقدة للبرمجيات والعتاد.المرة عبء اإلدا

( فليس لدي المستفيد ان يتحكم في  (Applicationحينما نستعمل تطبيقًا معيناً  
أي شيء له عالقة بهذا التطبيق؛ إال أنه يستخدمه ويوظفه في أداء مهامه 
المختلفة ،حيث تدار هذه الطبقة من ِقبل مقدم الخدمة ، ولتقريب هذا المعني نقول: 

مثاًل ، فإنه ال   G-mailحدنا خدمة البريد اإللكتروني المتاحة من م أتخدعندما يس
يملك ان يتحكم في نظام التشغيل القائم عليه هذا التطبيق ،وال في الخادم المعتمد 

علي   Google Docsعليه  ،وكذلك الحال عند استخدام تطبيق وثائق جوجل 
تابة وثائقه وحفظها ي كق فسبيل المثال ؛ فإن العميل يستفيد من هذا التطبي

؛بصيغة الوورد أو الباوربوينت ...الخ ، كما يمكنه رفع ملفاته الشخصية عبر هذا 
التطبيق ، وكذلك تحميل ما ُكتب من تلك الوثائق إلي حاسبه اآللي الشخصي ،فضاًل 
عن إمكانية مشاركة هذه الوثائق ، وتلك الملفات مع غيره من الزمالء والموظفين 

  .ال أنه ال يملك التحكم في نظام التشغيل القائم عليه هذا التطبيق؛إ يينواإلدار 

يمكن للمؤسسة ان تستخدم برامج التطبيقات من خالل إحدى وفي هذه الطبقة 
خدمات االستضافة ؛ مثل وثائق جوجل كما تقدم ،ولكن ال يتاح لها أن تتعامل مع 

لها بإدارة البرامج وال مح يس البني التحتية االساسية كالشبكات والخوادم ، ولن
 -صيانتها ،حيث تتولي شركات االستضافة هذه المهام ، كما تتميز بالتالي:

 الوصول في الوقت الحقيقي ، والتحديث من خالل الشبكة. -
والتي تتاح ،المكتب  حمماثلة لتلك الموجودة بسط  المستفيد بالسحابة واجهة -

 Rich Internetة )غنيبفضل تطبيقات اإلنترنت ال؛لعمالء الويب 
Applications مثل فالش )Flash  جاكس ،Ajax  أو جافا Java 

 ....الخ
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أو تحديثات للبرمجيات ؛نظرًا لعدم تملك عدم الحاجة إلي قوي عاملة أو إدارة  -
 المستفيد للبرنامج. 

أن التكلفة تعتمد علي مستوي االستخدام والمساحة االفتراضية ،وبالرغم من  -
أو شراء تراخيص ؛إال أنها أرخص من شراء ام الشهري تخدالسالدفع حسب ؛ا

 المؤسسة للتطبيق ذاته.
لم يعد )وتخزين بياناتها عبر االنترنت ( نظرًا لتشغيل هذه التطبيقات  -

 ونسخها احتياطياً فاتهم وحفظها المستفيدون بحاجة إلي القلق ؛ بشأن إدارة مل
(14). 

دمة يعد نموذجًا محدودًا مقيدًا كخ ياتأن مستوي أو نموذج البرمج ويتضح من هذا
يبدو فيه المستفيد محصورًا من جهة االنتفاع ؛ بإمكانات التطبيقات البرمجية  ،

المعتمدة علي السحابة ؛دون التدخل في نظم تشغيلها أو معرفة الخوادم التي تخزن 
 فيها بياناته بشكل مؤكد.

هي   : Platform as a Service (PaaS) :كخدمة الطبقة الثانية المنصة
،ولكنها   Saasخدمة أخري من خدمات السحابة قريبة الشبة بالبرمجيات كخدمة

والمبرمجين التي يمكن من خاللها بناء قواعد بيانات مقدمة للمصممين والمطورين 
التطبيقات القائمة لعمل المؤسسات ، وتصميم مواقع خاصة بها ،ولبناء وتشغيل 

يب ألي نوع من أنواع البرمجيات ،كما تتيح تنصأو علي االنترنت بدون تحميل 
التحكم في التطبيقات التي تم نشرها ؛دون البنية التحتية االساسية ؛بما في ذلك 
الشبكة والخوادم ونظم التشغيل أو التخزين، ومن أمثلتها منصة مطوري الشبكة 

، ومحرك   Facebook Developers Platformاالجتماعية  الفيس بوك 
، الذي يسمح للمستفيد ببناء التطبيقات   Google Apps Engine قاتتطبي

؛بغض النظر عن حجم التحميل ،وكمية البيانات ، ويدعم خدمة الويب الديناميكية 
،وتقنياتها وواجهة المستفيد ، كما يوفر مساحة التخزين مع إمكانية إجراء عمليات 
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  E-mailلكتروني اإل  ريد، وإرسال الب  Sorting، والفرز  Queryاالستعالم 
، كبيئة لتطوير ،وتشغيل  Windows Azureومنصة تشغيل  باستخدام جوجل ،

 كخدمة  المنصة تقدم، و    Amazon Web servicesوتطبيقات ميكروسوفت ،
 ، البرمجة لغات تنفيذ وبيئة،  التشغيل نظام ذلك في بما ؛ متكاملة حوسبة بيئة

 وتشغيل، تطوير من السحابة فيدمست لتمكين ؛ الويب وخوادم،  البيانات وقواعد
 والتحكم، للسحابة التحتية البنية على تطبيقاته ونشر، به الخاصة التطبيقات
 ،للسحابة التحتية البنية في التحكم أو بإدارة فيد؛ المست يقوم أن دون ؛  بإعداداتها

 .(15) التشغيل وأدوات ،البرامج بتحديث Platforms)) المنصات تختصكما 
 Infrastructure as a Service  :كخدمة التحتية البنيةطبقة الثالثة لا

(IaaS) :  األخرى  والمصادر االفتراضية أو الماديةاآللي  الحاسب أجهزة توفير يتم 
 ؛الخاصة العمليات لدعم السحابة مقدم بلقِ  من التخزين ووسائط ،الشبكات مثل

 مثل البرامج بعض وتشغيل ،نشر على قادر فيدالمست يكون  حيث، السحابة فيدبمست
 التحتية البنية في التحكم أو ،بإدارة؛  فيدالمست يقوم وال والتطبيقات، التشغيل أنظمة

 المنشورة، والتطبيقات ،والتخزين،  التشغيل أنظمة في التحكم يمكنه ولكن للسحابة،
لي لتاوبا، )النارية الجدران مثل( الشبكات مكونات بعض على محدودة سيطرة وربما
 الخوادم، شراء من وبدال التحتية، والبنية ،األجهزة توفير على النموذج هذا يعتمد

 هذه استخدام تكلفة دفع يمكن ، البيانات بمركز؛  الخاصة والمساحات والبرمجيات،
 المنفعة أساس على عادة الخدمة وصف ويتم ،تماما   مستقلة كخدمة المصادر

 األمازون  خدمات IAAS نموذج أمثلة ومن ،دمةالمستخ المصادر وكم، الحوسبية
Amazon web services  ،لها ويقدم، االنترنت مواقع يستضيف حيث 

 النسخ وإعداد ،التفاعلية الخدمات أو ،التخزين سواء المستفيد طلب حسب الخدمات
،  المالية وخصوصاً  ،الموقع على التعامالت وتأمين ، Backup االحتياطية

 لتعديل؛  Pixlr موقع وخدمات الرقمية،إدارة الوثائق  مع راكثي هذا ويتماشى
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 وبه والصورة الصوت لتحرير Avairy موقع يقوم كما وتخزينها،، وإتاحتها ،الصور
 على نصوص ووضع،  األفالم وتحرير إلعداد؛ Jaycut وموقع ،أرشيف صوتي

 البيانات زينتخ هي لألفراد المقدمة السحابية الحوسبة خدمات أشهر من ، والفيديو
 و السحابة، على موجودة و صوره ملفات المستفيد، تكون  حيث اإلنترنت على

 التي ، شاشة و إنترنت اتصال تحتاجه ما كل ،و مكان أي من إليها الوصول يمكنه
 شركة تقدمه ما ذلك على مثال أفضل و،  الصور و الملفات تخزين إمكانية تتيح
 و الجهاز، محتويات لجميع تياطيحاال خدمات النسخ خالل من (ICloud) آبل

 الصور. بث و البيانات استعادة

البنية التحتية كخدمة  تكفل هذه الطبقة للمستفيد عددًا أكثر أن  ويتضح من ذلك
من االمكانات والفرص ،حيث يمكنه التحكم في برامج التطبيقات ،ونظم التشغيل 

ثبيت برامج الحماية ق تطريوأمن المعلومات ،عن ،والشبكات وخصوصية البيانات ،
 واألفراد ،هذه المؤسسات  إعفاءتميز ب إلى ذلك  ضافةوباإل، بهذا الشأن ؛ المعنية 

 و تخزين وحدات ، خوادم من التحتية البنية مكونات مراقبة و، صيانة عناء من
 . (16) شبكة

 (InterPARES )مشروع انتربارس ماهية 

البحث الدولي حول " نوان  للعار اختصهو   (InterPARES )انتربارس مشروع
 ”InterPARES“" في األنظمة اإللكترونية للوثائق الدائمة االصالة

)The International Research on Permanent Authentic Rec-
ords in Electronic Systems ( 

مبادرة بحثية دولية كبرى يتعاون فيها واالصالة هنا تعني موثوقية الوثائق ،وهو 
ومؤسسات األرشيف الوطني ،وعلماء هندسة الحاسبات ، ق واألرشيفثائالو علماء 
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للمحافظة  والمنهجية الالزمة ،وممثلي القطاع الخاص لتطوير المعارف النظرية 
  .األصلية التي يتم إنشاؤها في األنظمة اإللكترونية الوثائقالدائمة على 

ومات قد غيرت معلال قد ظهرت الحاجة لهذا المشروع حيث أن ثورة تكنولوجياو 
وتنفذ  واألفراد  والشركات  بشكل دراماتيكي الطريقة التي تتواصل بها الحكومات

من الوثائق التي كان من المعتاد  كثيرونتيجة لذلك  فإن ال أنشطتهم اليومية،
يتعين الحفاظ  ، وواالحتفاظ بها على الورق هي اآلن في شكل إلكتروني إنشاؤها 

وباإلضافة ،  أو ثقافية أو قانونية  ئم ألسباب إدارية دا شكلب على هذه الوثائق 
إلي ذلك  فإن التقادم التكنولوجي ، وهشاشة وسائط التخزين ، وإمكانية استغالل 

 علي على الوثائق اإللكترونية األنظمة اإللكترونية تتحدى قدرتنا على ضمان الحفاظ
المجلس الدولي ء عضااجتمع أولذلك فقد تها ،المدى الطويل وكذلك موثوقي

المتخصصين التقليديين للحفاظ علي الوثائق المتنوعة تحت  همبوصفلألرشيف 
، وتعاونية مظلة "انتربارس" لمعالجة "مشكلة الوثائق اإللكترونية" بطريقة شاملة 

تم تقديم مساهمات كبيرة في التمويل لهذا المشروع  من قبل مجلس أبحاث قد و 
واللجنة األمريكية الوطنية للتأريخ والسجالت ، الكندي ية سانالعلوم االجتماعية واإلن

والمجلس   ،الوطنية في الواليات المتحدة الوثائق واألرشيفالتاريخية ، وإدارة 
كذلك فإن الجامعات ومؤسسات األرشيف الوطني من  الوطني اإليطالي للبحوث،

تشمل البلدان  و، روعلمشجميع أنحاء العالم قد التزمت بالموارد المالية و البحثية ل
كندا والواليات المتحدة وإيطاليا وهولندا والسويد وفنلندا وفرنسا والبرتغال : المشاركة 

 وإنجلترا واسكتلندا وإيرلندا وأستراليا والصين وهونغ كونغ .

 -:  ( InterPARES)الهدف من مشروع انتربارس 

مة نظاأل  في للوثائق الدائمة األصالة يهدف البحث الدولي حول 
للحفاظ علي الوثائق ؛ لمعرفة األساسية اإلي تطوير  ( InterPARESاإللكترونية)

وتوفير ،األصلية علي المدي الطويل التي يتم إنشاؤها / أو صيانتها في شكل رقمي 
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اساس للمعايير والسياسيات واالستراتيجيات وخطط العمل قادرة علي ضمان طول 
 . بهاالوثوق و ا همادستخاوفترة  لهذه المواد العمر 

 -:   ( InterPARES)انتربارس موقع مشروع 
 المكتبات واألرشيف والمعلومات كلية دراساتفي  InterPARES يقع مشروع

 مديرة مشروعو  ،بجامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر  كولومبيا البريطانية كندا
InterPARES  الدكتورةهي  Luciana Duranti .  

 -مراحل المشروع :
 InterPARES )من المشروعاألولي ركزت المرحلة  المرحلة األولي من المشروع :

على الحفاظ على صحة  م 2001م وحتي عام 1998عام  منذت أوالتي بد،  (1
أو  ئة بحاجة إليها للوفاء بمهمتهامنشالوثائق اإللكترونية التي لم تعد الهيئة ال

 على الحفاظ تضمن التي واألساليب النظريات تطوير و)غير النشطة( ، ضهااغر ا
 وأنظمة البيانات قواعد في بها االحتفاظ  أو/  و إنشاؤها تم التي الوثائق صحة
وكانت الوثائق التي تم فحصها عبارة  ، اإلدارية األنشطة سياق في الوثائق إدارة

تم إنتاجها وصيانتها في قواعد البيانات وأنظمة ، ثائق نصية في المقام األول ن و ع
 من معقدة مجموعة وتهدف هذه المرحلة  لمعالجة ،اإللكترونية إدارة الوثائق

 تم األصالة الدائمة للوثائق اإللكترونية ، وقد  على الحفاظ على تؤثر التي القضايا
والخاصة بـ )الصحة   مترابطة مجاالت عةأرب إلى المشروع أبحاث خطة تقسيم

 .واالستراتيجيات ( –والحفظ  –والتقييم  –واألصالة 

أن الحلول المحددة للحفظ علي المدي الطويل  هيهذه المرحلة  نتائجوكانت ابرز 
للوثائق من الناحية اإلدارية والقانونية والتي انتجت بقواعد بيانات كبيرة ،أو بأنظمة 

كترونية غير كافية لضمان استمرار اصالتها وصحتها خصوصًا إللإدارة الوثائق ا

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=http://www.slais.ubc.ca/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhgeYq04G0aqc1hXUQnOB5PEzc2bvQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=http://www.slais.ubc.ca/PEOPLE/faculty/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhifmS60unQipgDtTfDh1M1FTOx5UA
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المنشأة أو التي تم اختيارها بشكل تلقائي باألنظمة اإللكترونية والتي أنشئت بأنظمة 
 معقدة .

والتي سوف تركز علي موثوقية اإلنشاء  لذلك جاءت المرحلة الثانية من المشروع
ي للوثائق بشكل ديناميكي وتفاعلي رونبالتساوي والتزامن مع توثيق الحفظ اإللكت

أو  من حيث اإلداء باألنظمة التجريبية ، وتشمل تلك التي انتجت سواًء باإلنشاء
 بواسطة األنشطة المنجزة لها .

 : InterPARES 2 (2002-2007) الثانية من مشروع انتربارس  المرحلة

اميكية دينوال والتفاعلية التجريبية جاءت هذه المرحلة بعنوان الوثائق
(Experiential, Interactive and Dynamic Records )  وأهتمت ،

 حياة دورة خالل والدقة الموثوقية مسائل ،ودراسة األصالة قضايا في بالبحث
 الوثائق على ركزت الدائم، و الحفظ وحتى اإلنشاء من بدًءا ؛ بأكملها الوثائق
 الفنية األنشطة سياق في ةعليوالتفا الديناميكية الرقمية البيئات في المنتجة
والحكومية )الحكومة اإللكترونية( والتي تتم  باستخدام تكنولوجيا الحاسب  والعلمية

 .اآللي سواًء التجريبية أو التفاعلية أو الديناميكية  

إلي تطوير االساليب الالزمة لضمان أن الوثائق الرقمية الناتجة  وهدفت هذه المرحلة
لنظم الديناميكية والتجريبية والتفاعلية تنشأ في شكل دقيق وا في قواعد البيانات ،

وموثوق به وتدار وتحفظ ؛بطريقة صحيحة علي المدي القصير و الطويل 
لتستخدمها الجهات التي أنشأتها وكل المجتمع في أي وقت  بغض النظر عن 

 .التقادم التكنولوجي وهشاشة وسائط التخزين

أن الوثائق األرشيفية الرقمية التي يجري النظر  هي وكانت أبرز نتائج هذه المرحلة
اية بالنسبة للبيئة إليها للحفظ علي المدي الطويل ، قد تتطلب تدابير معقدة للغ

 والتي قد تؤدي مشاكل تتعلق بحفظها.  عن حفظها  والهيئة المسئولةالتكنولوجية 
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 ي إدارةة ف" النظري -(: 2012 -2007)انتربارس  مشروعالمرحلة الثالثة من 
 األرشيف"

لوثائق األرشيفية الختبار المرحلتين السابقتين علي وحدات ا جاءت المرحلة الثالثة
والخاصة  و الصغيرة   والبرامج  األرشيفية العامةداخل المؤسسات  وتمكين الجهات 

 الرقمية حفظ الوثائق عن وذات الموارد المحدودة  والجهات المسؤولةوالمتوسطة 
 واألنشطة ، والترفيه والفن والبحث األعمال وقطاع الحكومية نشطةاأل  عن الناتجة

المجتمعية ، أن تحفظ الوثائق الموثوق بها علي المدي الطويل  االجتماعية و
بالتوافق مع متطلبات المؤسسات واحتياجات المجتمع لوثائق كافيه عن ماضيه ، وقد 

 نظرية من المشروع حيث تنطبق نيةتم ذلك بناًء علي مخرجات المرحلتين األولي والثا
InterPARES للمؤسسات  ، واإلجرائي االستراتيجي الهيكل على وأساليبها

 أو هيئات على مباشرة تطبيقها يمكن ال ولكن ، بالموارد الغنية الكبيرة األرشيفية
 .(17) الحجم المتوسطة أو الصغيرة األرشيفات برامج

 الهيئات والمؤسسات األرشيفية مع ون تعاالالمشروع إلي تهدف هذه المرحلة من  و
 عمل وخطط وإجراءات واستراتيجيات  سياسات تطوير في الحجم والمتوسطة الصغيرة

 الحصول يتوقعون  التي الرقمية المواد على تنفذها للحفاظ أن يمكن للتطوير، قابلة
 البحوث مشاريع من ونتائج التوصيات باستخدام بالفعل عليها حصلوا أو عليها

 .ئدةلراا
المشروع بترجمة نظرية وأساليب الحفاظ الرقمي التي  هذه المرحلة من تقاموقد 

وغيرها من المساعي البحثية حتى اآلن في خطط عمل   InterPARESطورها 
الموجودة التي سيتم االحتفاظ بها على المدى الطويل  وذلك للوثائق ،لهيئاتلملموسة 

موارد ال وذات - هيئاتداخل ال لوثائقا/ ووحدات األرشيف  -من قبل األرشيفات 
 السياسات تم تطوير المعرفة التفصيلية حول:وقد في هذه العملية ،  محدودةال

 والمتوسطة الصغيرة األرشيف برامج أو بمؤسسات الخاصة واإلجراءات واالستراتيجيات
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 مسؤوليتهم تحت الوثائق تقع والتي الوثائق لمنشئي التوجيهية والمبادئ الحجم
 . هدتهموع

تطوير وحدات التدريس لبرامج التدريب الداخلية ، وأوصت هذه المرحلة بضرورة 
مهنيين االختصاص للوورش العمل التعليمية المستمرة ، والمناهج الدراسية التي توفر 

ليس فقط للحفاظ على التراث الوثائقي للمجتمع على المدى الطويل في شكل رقمي ، 
والمؤسسات من خالل حماية دقة وصحة هيئات  لللة ولكن أيضا لضمان المساء

  (18).المعلومات الرقمية التي تنتجها

 : (InterPARES Trust 2013-2018) المرحلة الرابعة من مشروع انتربارس

 عنوان " الثقة والوثائق الرقمية في مجتمع متزايد الشبكات" ،جاءت  تحت  وقد

 ngly Networked asi“Trust and Digital Records in an Incre
 Society” ،أيًضا باسم  ةوالمعروف(InterPARES Trust) ( ،ITrust  ،)

 InterPARES المراحل السابقة من مشروع  على أسسهذه المرحلة وتعتمد 
، والتي بدأت اإللكترونية(  للوثائق األصالة الدائمة الحفاظ على  حول الدولي بحث)ال
ادة الدكتورة لوسيانا دورانتي في جامعة بقيو ، 2012حتى عام و  1998عام  ذمن

كولومبيا البريطانية ، فإن الدراسة "هي أحدث مرحلة من األبحاث الجارية التي بدأت 
والتحقق منها على  ،وتركز على الحفاظ على الوثائق الرقمية،  1999عام  من قبل

 ."نالمستفيديالمدى الطويل لمجموعة متنوعة من 

 النظري  اإلطار إنشاء في InterPARES Trust مشروع من يتمثل الهدف الرئيسيو 
 واإلجراءات السياسات من ومتسقة متكاملة، شبكات تطوير سيدعم الذي والمنهجي

 يتم التي الرقمية الوثائق على تطبيقها يمكن التي والتشريعات والمعايير واللوائح
 وتثبت تزيد أن مكني راألط هذه األنترنت، باستخدام إليها والوصول وتخزينها إنشاؤها
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 القوي، الرقمي الرشيد واالقتصاد الحكم على دليل تقديم خالل من الجمهور ثقة
 .المستمرة والذاكرة

 بين العالقة هذه المرحلة  ينصب على تركيز ومن خالل ذلك يمكن القول أن
 المواطنين أي) عمالئها ، ومجموعات( سواء حد على والخاصة العامة) المؤسسات

 على وضعها للعمالء يمكن التي الثقة ، ودرجة( ذلك إلى وما ، والطالب ءوالعمال
 وكذلك ، اإلنترنت إتاحتها من أو تخزينها أو إنشاؤها تم التي الهيئات هذه وثائق

عمالئها  مع ثقة عالقة على والحفاظ إنشاء حول الهيئات به تهتم الذي المستوى 
 بالوثائق يتعلق فيما  جديدة معرفة ويرتط إلى الثقة عالقة على التركيز هذا سيؤدي

 جديدة طرق  ،وتوفير السحابة وفي االجتماعي مواقع شبكات التواصل على المحفوظة
 في والحق والشفافية والسرية واإلتاحة الخصوصية بين المناسب التوازن  لتحديد

 المتصلة عالمًيا . بالشبكات النسيان في والحق المعرفة

 ،ووضع  الحالية التحتية والبنية التشريعات على تغييرات راءإج هذه المرحلة تقترحو  
 اإلنترنت عبر الرقمية الوثائق وإدارة لتخزين نموذجية وممارسات وإجراءات سياسات

 اإلنترنت ويمكن مزودو يستخدمها التي الشبكية لألنظمة وظيفية متطلبات وإنشاء
 اإللكترونية باألدلةقة المتعل النموذجية للتشريعات كأساس الطرق  هذه استخدام
 تطوير في أساسية المرحلة نتائج كانتو  والخصوصية، واألمن اإللكترونية والجرائم

 خالل اإلنترنت من عبر االحتيال من والحماية اإلنترنت على الهوية من التحقق طرق 
 : جيًدا أساًسا النتائج توفر كماالشبكة،  أمان زيادة و ، الهوية إدارة تعزيز

  اإلنترنت على الوثائق إلدارة والمعايير واإلجراءات السياسات جماذن لتطوير -
 . العليا الدراسات لبرامج األكاديمية والمناهج للمهنيين تعليمية ووحدات

 إدارة الوثائق عبر أنظمة لتأمين الوظيفية والمواصفات تحديد المتطلبات  -
 . اإلنترنت
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 الناشئة األعمال نماذج ييملتق استخدامها يمكن التي التحليلية وضع األطر  -
 تحقيقها. يمكن ال والتي المتطورة اإلنترنت بيئة عن

 -مزايا وفوائد الحوسبة السحابية :

تتنوع مزايا وفوائد الحوسبة السحابية وقد تناولها مشروع انتربارس في النقاط 
 التالية:

ة (: توفر السحابUnlimited Storage Capacity) تخزينية غير محدودة قدرة  -
،ويمكن زيادة السعة التخزينية في أي  ادة تقريبً و عة تخزين افتراضية غير محدس

 وقت برسوم إضافية بسيطة علي الرسوم الشهرية.

( Anywhere Acess to your Documents) من أي مكان أتاحه الوثائق -
 ب،حيث يمكن الوصول للحاس الوثائقمع السحابة ليس هناك حاجة الصطحاب 

 نترنت.إل لن يتوافر به إمكانية الوصول مكاالشخصي من أي 

 لوثائق(:وفيما يتعلق با Latest Version Availabity) توافر آخر التعديالت -
أيضًا ؛ حيث عند تحرير وثيقة في المؤسسة ، وعند الرغبة في فتحها من اي 

بأكمله مركزيًا في ؛مكان آخر ، سيتم عرض أخر تحديث ، حيث يتم حفظ العمل 
 السحابة.

و أ: يعود ذلك إلي عدم تحميل برامج  (Better Performance) أفضل عرض -
للتأخير نتيجة  فيدون الشخصية المحلية ، وال يتعرض المست اسباتملفات علي الح

الشخصية أو إغالقها ، كما ستصبح الشبكة الداخلية اسرع بكثير  اسباتتشغيل الح
 ؛ نتيجة عدم حدوث أي حركات مرورية داخلية.

( : يتم تخزين كافة البيانات في Increased Data safety) ن البياناتأمازيادة  -
السحابة  مما يشجع علي عدم القلق من ضياع القرص أو حدوث أي كوارث ، 

حث عنها عند االختيار ما بين أنظمة يتم البوذلك من أهم الخصائص التي 
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نسخ  ديمفالشركات المقدمة لهذه الخدمة تعمل على تق ؛الحوسبة السحابية
بشكل دوري لبيانات عمالئها وملفاتهم المهمة، كما تقوم بتحديثات ؛ احتياطية 

بسبب انقطاع التيار ؛ لضمان عدم تعرض البيانات للفقدان  ؛لبرامج التشغيل
الكهربائي أو حدوث أية أعطال في برامج التشغيل ؛ مما يؤدي لضمان استمرارية 

 . الخدمة

: ويقصد بالتعاون في البيئة  (Efficiency Collaboration )ن كفاءة التعاو -
سحابية القدرة على التواصل والمشاركة بسهولة أكبر خارج الطرق التقليدية، ال

من  إدارةوستتمكن كل ، حيث يمكن تخزين جميع المستندات مركزًيا في مكان واحد 
العمل وتحديث الوثائق اإللكترونية في وقت واحد، و سوف تسمح الخدمة 

المعلومات بسهولة تبادل و ،بااللتقاء الفعلي  الموزعين جغرافيًا ة للموظفين ابيالسح
 ؛يتم العمل علي مشروع عبر مواقع مختلفة  حين في الوقت الفعلي؛ وذلك

أو أي  أطراف  فباستخدام الحوسبة السحابية  يمكن منح الموظفين والعاملين 
 .أخري الوصول إلى نفس الملفات

( تحتاج جميع Automatic Software Updates) اً ائيتحديث البرامج تلق -
البرامج إلي تحديث ، وما يميز الحوسبة السحابية عدم القلق بأي تحديثات ،وليس 
هناك نفقات إضافية ؛ تتطلبها عمليات التحديث أو الترقية للبرامج الخاصة 

 .الهيئاتبالمؤسسات أو 

 .(19)لمختلفة ا االتوافقية للملفات والمستندات والوثائق بأنواعه -
 -الحوسبة السحابية بالنسبة لألرشيفات : عيوب

لألرشيفات خصوصية معينة ودرجات أمن وامان عالية في حفظها وإتاحتها مما ينتج عنه 
 في اآلتي: مشكالت خدمات التخزين السحابي بالنسبة للحفظ األرشيفي

 مؤسساتلل يمكن :وعدم مزامنة التطبيقات لبعضها البعض المتداخل  التشغيل .أ 
 هذه في واحد، وقت في السحابية الخدمات مقدمي من الكثير خدمات نقل



 ( م 2022سبتمبر  -)يوليو 64ع                                                        فجامعة بني سوي –كلية اآلداب مجلة          

        الحوسبة السحابية للوثائق االلكترونية                             سلوى علي ميالد ، جمال صابر ابراهيماسالم 
                                   

  36 

 

  فإنها تتم ، أخرى  منصة مع مشتركة ما تطبيق منصة تكون  أن يمكن  الحالة
 يقدمها التي الخدمات تكامل للغاية ،فإن معقد بشكل ولكن الويب خدمات عبر

 قادرين غير دين فهمتفيبالنسبة للمس للغاية صعب أمر الخدمة مقدمي مختلف
 خدمة"  المثال سبيل على السحابية، للحوسبة الفعلية بالمكاسب اإلحساس على

أو  IBMمن  Blue Cloud مع تتوافق ال   Amazon من" البسيط التخزين
Google أو مع خدمات شركة Dell  ؛ مما يؤثر بالسلب علي طرق األرشفة

( ، والنقل Emulationحاكاة )ماإللكترونية ، والتي تتمثل في ال
(Conversationوالهجرة ، )Migration )  .) 

يوجد الكثير من الدول واإلرشادات التنظيمية وعقود الخدمة :  ضعف التشريعات .ب 
التي لم تحدد األُطر القانونية والتنظيمية لضبط العمليات وآليات التعامل 

ت بعض الدول تجهلالستفادة من خدمات الحوسبة السحابية ؛ إال انه وبالفعل ا
إلصدار بعض التشريعات والتوجيهات واإلرشادات ومنها استراليا ، وبالتالي 

 عند والتنظيمية التشريعية بالمتطلبات دراية على يكون المستفيد أن يجب
 وقوانين بالخصوصية الشخصية وخاصًة القوانين الخاصة البيانات تخزين

 والمتطلبات بالتشريعات ايةدر  على يكون  أن إلى أيًضا باإلضافة  األرشيفات
 .الجغرافي الموقع هذا في التنظيمية

: أحد المشاكل التي تثير مخاوف مستفيدي تلك  حماية حقوق الملكية الفكرية .ج 
 الخدمات فال يوجد ضمانات  بعدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية للمستخدمين.

التي تحكم كيفية  ميةة المختلفة إلى المعايير الفنية الرسيتفتقر البنى السحاب .د 
هذا يهدد الثقة على ، و تخزين البيانات والتالعب بها في البيئات السحابية

  المدى الطويل واستدامة البيانات.
الخاصة  الوثائققد يؤدي نقص معايير قابلية النقل إلى صعوبة في إزالة  .ه 

 ذلكويمكن أن يؤثر  ،أو تعقيد االنتقال إلى بيئة أخرى الوثائق  بمتطلبات حفظ
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السجالت الخاصة الوثائق و حفظ  بمسؤوليات على الوفاء  الهيئاتعلى قدرة 
 أو ذات القيمة التاريخية التي يتم نقلها إلى،المؤقتة الوثائق بها فيما يتعلق ب
 .األرشيف القومي

في حالة الطوارئ التي تتغير  ةالمستمر  اإلتاحةكيف سيتم حل مشاكل الحفظ و  .و 
الخدمة السحابية )مثل اإلفالس( أو تتوقف  ممقدفيها العمليات التجارية ل

 .(20)تماًما
 من الوثائق و التخلص جداول تنفيذ على القدرة إلى السحابية التطبيقات تفتقر .ز 

 وظائف أداء ،أو نهائًيا الوثائق وحذف نقل على القدرة ذلك في بما ؛ السجالت
 بكافة المحددة  شروالن  الخدمة نماذج تفي ال قد  لذلك الوثائق األخرى ، إدارة

 :يلي ما المتطلبات هذه على األمثلة من  السجالت إدارة الوثائق و متطلبات
 وظائفها على تحافظ ؛ بطريقة الوثائق و السجالت على الحفاظ  ،

 الكاملة. حياة دورة طوال ونزاهتها
 (21)بها  الخاصة الوصفية ،والبيانات الوثائق بين الروابط على الحفاظ. 
 ة وتشمل :اتمواخيرًا الخ

 أواًل النتائج :

من واقع مشروع تناولت الدراسة خدمات الحوسبة السحابية وكل ما يتعلق بها 
 -، وقد توصلت الدراسة إلي النتائج التالية: انتربارس

طبقة  وهي الثالثمن طبقات الحوسبة السحابية أصبحت األرشيفات تستفيد  -1
 (.(IaaS بنية التحتية ال طبقةو  (PaaS)المنصة  طبقةو  (SaaS) البرمجيات

نظًرا لحقيقة أن منشئي ؛ تعتبر فكرة الخدمة السحابية األرشيفية جذابة للغاية  -2
التي قد تفتقر و السجالت عادة ما يكونون من المؤسسات غير األرشيفية الوثائق و 

الوثائق إلى البنية األساسية والقدرات التقنية ومعرفة الموظفين الكافية للحفاظ على 
 .ت الموقعة إلكترونًيا على المدى الطويلجالالسو 
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هناك أربعة جوانب مهمة يجب أخذها في االعتبار عندما يقرر المنشئ وضع  -3
واستدامة ، االستمرارية الرقمية و ،  : قابلية النقل وهي أرشفة مقتنياته في السحابةو 

 .لسياق القانوني با لتزاموضمان اال ، البيئة 
 نشاءإب ؛والمتعلقة بعد عن معلوماته معالجة إمكانية ظفللمو  الحوسبة السحابيةتوفر  -4

 عليها االطالع مستويات تحديد وأ عليها التعديالت اجراء وأ حذفها وأ الملفات
 عملية توفر، كما  وتخزينها حفظها في التنظيم اجراءات الى ضافةوإتاحتها ، باإل

 شبكة عبر ناقلهاوت تداولها وسهولة الموظفين بين المعلوماتالوثائق و ب المشاركة
 استرجاعها وسهولةالوثائق   واشكال المعلومات تلك حجم عن النظر بغض االنترنت

 .وقت اي في
ضعف التشريعات تتمثل أهم عيوب الحوسبة السحابية بالنسبة لألرشيفات في  -5

دمة التي تحدد االُطر القانونية وعقود الخواإلرشادات التنظيمية  وحماية المعلومات
لضبط العمليات وآليات التعامل  لالستفادة من خدمات الحوسبة ية والتنظيم

والوصول المستمر في حالة الطوارئ التي تتغير ،الحفظ السحابية ، وكذلك مشاكل 
،  الخدمة السحابية )مثل اإلفالس( أو تتوقف تماًما لمقدمفيها العمليات التجارية 

 ذلك في بما ؛ السجالت ق ومن الوثائ التخلص جداول تنفيذ على القدرةوأيضًا 
الوثائق  إدارة وظائف أداء أو نهائًيا الوثائق والسجالت وحذف نقل على القدرة

 األخرى.
 وبعد استعراض نتائج الدراسة توصي :ثانيًا التوصيات : 

تكنولوجيا  تخصصيالتواصل مع م اختصاصي الوثائق واألرشيفيجب أن يتعلم  -1
 تطوير أدوارمن ِثم شاء شراكات جديدة و نإو ،  المعلومات وغيرهم من المهنيين 

يجب أن تكون هناك مسؤولية ،  لإلخصائيين والمتخصصين جديدة ومهام
والمساءلة الوثائق والسجالت التحديات التي تواجه حفظ  ومواجهة، مشتركة 

 .الناشئة عن تقنيات المعلومات واالتصاالت
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رشادات المنظمة اإل إصدار التشريعات والتوجيهات و يجب علي الدول سرعة  -2
 دراية على يكون المستفيد أن للحوسبة السحابية وحماية البيانات، كما يجب

الشخصية ،وخاصًة  البيانات تخزين عند والتنظيمية التشريعية بالمتطلبات
 والتشريعات اإلرشيفية. قوانين الخصوصية

ف بحذالبيئة السحابية، للسماح ب يجب تتبع البيانات ومراقبتها طوال الوقت -3
يجب أن تسمح البنية الجديدة بالحذف اآلمن  جميع النسخ، باإلضافة إلي 

بتطبيق  عندما يتم حذف النسخ المرتبطة ، والسماح أيضا ، للبيانات الوصفية
قد تتغير وتتطور هذه و جميع الطبقات على السحابة، بطرق الحذف اآلمنة 
 .وتصبح أكثر قابلية للتحقيق البنية كتشفير متماثل

توصل يتم التحرك بسرعة نحو السحابة حتى تأن  للجهات الحكومية  بغي ين ال -4
ين النهائيين ، والتي بموجب القوانين المستفيدأواًل إلى كيفية حماية خصوصية 

رى التي تسعى إلى السحابة والقوى األخ قدميواللوائح الحالية تحت رحمة م
 .حماية التراخياالستفادة من 

وتطورها  بما يتناسب مع األهمية  ير المناهجتغيتوصي الدراسة بضرورة  -5
الجديدة لعمل متخصصي الوثائق والمعلومات وحتي يستطيع الخريجون من 

 .قسم الوثائق اداء عملهم الجديد بكفاءة وفاعلية



 ( م 2022سبتمبر  -)يوليو 64ع                                                        فجامعة بني سوي –كلية اآلداب مجلة          

        الحوسبة السحابية للوثائق االلكترونية                             سلوى علي ميالد ، جمال صابر ابراهيماسالم 
                                   

  40 

 

 :المراجع والحواشيقائمة 

                                                           

(1) International Research On Permanent Authentic Records In 
 InterPARES Trust: Electronic Systems Project (Interpares).

Terminology Database .- available at :" https://interparestrust.org 
/terminology" last visited 20/9/2018. 

(2 ) David S. Ferriero. Guidance on Managing Records in Cloud Com-
puting Environments.- available at :” 
https://www.archives.gov/records-mgmt/bulletins/ 2010/2010-
05.html “ last visited 20/4/2018. 
(3 ) The International Council On Archives (ICA) ; International Re-
search On Permanent Authentic Records In Electronic Systems Pro-
ject (Interpares).Digital Records Pathways: Topics In Digital Preser-
vation: Module 8 Cloud Computing Primer ,DRAFT ,July 2012, Pg 8. 
(4 ) Governance & Standards Division. Cloud Governance Framework 
:Governance & Standard Division.-  sultanate of Oman :information 
technology authority,2017,pg9-10. 

See Also: 

Duranti , Luciana .records in the cloud .- available at  :  " 
http://www.recordsinthecloud.org/ritc /research" last visited 
28/7/2018. 

 متاح علي : -عيد نبيل .الحوسبة السحابية :معناها واستخدامها ، االيجايبات والسلبيات .(  (5

http://mogtamaatelecentre.org/profiles/blogs/cloudcomputing?xg_sou
rce=activitylast visited 2/7/2018. 



 (  م2022سبتمبر -)يوليو 64ع                                                            جامعة بني سويف –كلية اآلداب مجلة       

 

                                                               
 علوم املعلوماتبحوث                                                                                                                                                                      

   41 

 

                                                                                                                                                    
البحث  -عبد العزيز. مسارات الوثائق الرقمية :موضوعات في الحفظ الرقمي. محمدأماني  ( (6

 -( .Interparesق الصحيحة الدائمة في مشروع النظم اإللكترونية )ئالدولي المعني بالوثا
 .15-14، ص2012مسودة ، يونيو ،

(7 ) Telecommunication Standardization Sector Of Itu. Information 
Technology – Cloud Computing – Overview And Vocabulary.- Series 
Y: Global Information Infrastructure, Internet Protocol Aspects And 
Next-Generation Networks Cloud Computing, Recommendation Itu-T 
Y.3500,2014,Pg6-7. See Also: 

 .39نجالء يسن .مرجع سابق ،ص
(8 ) Mell, Peter ;Grance ,Timothy . The NIST Definition Of Cloud Com-
puting.- Recommendations Of The National Institute Of Standards 
And Technology, September 2011,Pg3. 
(9 ) Rabai ,Latifa Ben Arfa;Jouini ,Mouna . Design Challenges Of Cloud 
Computing.- 2015, IGI Global..Pg 12. 
(10 ) Mell, Peter ;Grance ,Timothy . The NIST Definition Of Cloud Com-
puting.-  Recommendations Of The National Institute Of Standards 
And Technology, September 2011,Pg3. 
(11 ) Governance & Standards Division. Cloud Governance Framework 
:Governance & Standard Division.opcit,Pg9-10. 

النامية.  للبلدان وفرص تحديات :السحابية الحوسبة إلى لالتصاالت. النفاذ الدولي االتحاد ( (12
 .10،ص2017االتصاالت ، تنمية مكتب

(13 ) Bera, Sova Pal. " Cloud Computing In Brief ".- IOSR Journal Of 
Computer Engineering (IOSR-JCE) , Volume 18, Issue 6, Ver. V 
(Nov.-Dec. 2016), Pg 101. 



 ( م 2022سبتمبر  -)يوليو 64ع                                                        فجامعة بني سوي –كلية اآلداب مجلة          

        الحوسبة السحابية للوثائق االلكترونية                             سلوى علي ميالد ، جمال صابر ابراهيماسالم 
                                   

  42 

 

                                                                                                                                                    
(14 ) Duranti ,Luciana ; Rogers, Corinne. Trust In Digital Records: An 
Increasingly Cloudy Legal Area.- Computer Law & Security Review 2 
8 , 2012, Pg 529. See Also: 

InterPARES Trust Project. 10-Contract Terms with Cloud Service 
Providers.- 2016 ,pg9. 
(15 ) Telecommunication Standardization Sector Of Itu. Information 
Technology – Cloud Computing – Overview And Vocabulary.- Series 
Y: Global Information Infrastructure, Internet Protocol Aspects And 
Next-Generation Networks Cloud Computing, Recommendation Itu-T 
Y.3500,2014,pg 12. See Also : 

 أداء تحسين في المبتكرة الرقمية الحوسبة تطبيقات اللطيف. دور عبد حدادي؛ صالح خويلدات
 االجتماعات إلدارة (GOTOmeetin) السحابي التطبيق المؤسسة في البشرية الموارد

،ص 2016،ديسمبر  10ع،واالقتصادية  القانونية للدراسات االجتهاد الجزائر: مجلة -نموذجا(.
238-239. 

(16 ) Sehgal ,Naresh Kuma; Bhatt, Pramod Chandra . Cloud Computing 
:Concepts and Practices.- Switzerland: Springer,2018,pg 2. See Al-
so: 

Hoefer,c.and karagiannis, G. taxonomy of cloud computing ser-
vices.- available at (http://doc.utwente.nl/75374/1/1569336959.pdf) 
,last visited 3/8/2018. See Also: 

 خدمات تقديم في السحابية الحوسبة تطبيقات من اإلفادة سبل .العليمي المرسي العليمي ثروت
  .6ص -.مرجع سابق المتحدة. العربية اإلمارات بدولة تالمعلوما

(17 ) International Research On Permanent Authentic Records In Elec-
tronic Systems Project (Interpares). InterPARES 3 Project : Project 



 (  م2022سبتمبر -)يوليو 64ع                                                            جامعة بني سويف –كلية اآلداب مجلة       

 

                                                               
 علوم املعلوماتبحوث                                                                                                                                                                      

   43 

 

                                                                                                                                                    

Overview.- available at " http://www.interpares.org/ip3/ip3_overview 
.cfm" last visited 14/2/2019. See Also : 

Luciana Duranti. "An Overview of InterPARES 3 (2007-2012)".- Ar-
chives & Social Studies: A Journal of Interdisciplinary Research , Vol. 
1, no. 1 , September 2007, pg 2-21. 
(18 ) International Research On Permanent Authentic Records In Elec-
tronic Systems Project (Interpares). InterPARES 3 Project : Prod-
ucts.- available at: " 
http://www.interpares.org/ip3/ip3_expected_products .cfm" last visit-
ed 13/2/2019. 

See Aslo : 

Luciana Duranti. The Long-term Preservation of Authentic Digital 
Records: The Findings of the InterPARES 3 Project.- Istanbul: Man-
agement of Cultural Heritage in a Digital World & InterPARES 3 – An 
International Symposium,2012,pg4-48. 

المتحدة :  منظمة األمم -العربية . للدول السحابية الحوسبة الديماسي. فرص صبيدين هانيا ( (19
 أجل واالتصاالت من المعلومات تكنولوجيا آسيا ، نشرة لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة

 : أنظر أيضاً . 37،ص21،2014العربية ،العدد  المنطقة في التنمية

Hsu, P., S. Ray & Y. Li-Hsieh. “Examining cloud computing adoption 
intention, pricing mechanism and deployment model”. International 
Journal of Information Management, Vol.34, Iss.4, 2014, pg474-488. 
See Also : 

Dhar, S. “From Outsourcing to Cloud Computing: evolution of IT ser-
vices”. Management Research Review, Vol.35, Iss.8, 2012,  pg 664-
675. 



 ( م 2022سبتمبر  -)يوليو 64ع                                                        فجامعة بني سوي –كلية اآلداب مجلة          

        الحوسبة السحابية للوثائق االلكترونية                             سلوى علي ميالد ، جمال صابر ابراهيماسالم 
                                   

  44 

 

                                                                                                                                                    
(20 ) David S. Ferriero. Guidance On Managing Records In Cloud Com-
puting Environments .- Available At : " 
Https://Www.Archives.Gov/Records-Mgmt/Bulletins/2010/2010-
05.Html" Last Visited 3/1/2019. See Also : 

InterPARES Trust Project. Annotated Bibliography for Transnational 
Team .- 10 November 2016, pg 9-10. 
(21 ) Office Of Inspector General National Archives .Audit of NARA,s 
Adoption and management of Cloud Computing .- Oig Audit Report 
No.17- AUD-08 ,March 15,2017.pg 14-17. 


