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 املستخلص 

أهم    ومعرفةمميزاهتا ىف ظل التحول الرقمي وتكنولوجيا املعلومات،  خصائصها، وتناولت الدراسة أمهية احلوسبة السحابية و

القائمني عليها. وعرض خدماهتا املتمثلة ىف ثالث خدمات واملصطلحات ذات الصلة باحلوسبة السحابية، ومعرفة املستفيدين منها،  

وكذلك التطرق ألهم القضايا   ، تحتية كخدمةالبنية ال  IaaSو  النظام األساسى كخدمة،  PaaSو  الربجميات كخدمة،  SaaS  :ة، وهىيرئيس

واملشكالت اخلاصة باستخدام احلوسبة السحابية، سواء الداخلية منها، أو اخلارجية، وتقديم املعاجلة املعيارية للمشكالت والقضايا 

، من خالل ترمجته وعرض واعتمدت الدراسة عىل منهج دراسة احلالة للمعيار موضوع الدراسة  ،النامجة عن استخدام احلوسبة السحابية

 وباالعتامد عىل جمموعة من املصادر العربية واألجنبية.  ي،حمتوياته باستخدام  أداة التحليل املوضوع

وقد خٌلصت الدراسة إىل الوقوف عىل أهم القضايا واملشكالت والتحديات، التى تقف عائقا بني اهليئات واستخدامها خلدمات 

وضع حلول معيارية للحد من اآلثار السلبية للحوسبة السحابية، وتشجيع اهليئات عىل حفظ وختزين  احلوسبة السحابية، مع حماولة ل

 وثائقها باستخدام خدمات احلوسبة السحابية.

 اإللكرتونية. الوثائق  التحول الرقمي؛ احلوسبة السحابية؛ املنظمة الدولية للتوحيد القيايس )األيزو(؛ املعايري؛ الكلامت الدالة:

 ت قائمة املصطلحا
 املصطلح العربى  املصطلح األجنبى  االستهالل 

ـ   احلوسبة السحابية  Cloud Computing ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   نوع القدرة السحابية  Cloud capability type ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   نموذج تطبيق السحابة  Cloud deployment model ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   الوثائق السحابية  Cloud records ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   إدارة الوثائق السحابية  Cloud records management ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــ  عميل خدمة إدارة الوثائق السحابية  Cloud records management service customer ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   رشيك خدمة إدارة الوثائق السحابية  Cloud records management service partner ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   مزود خدمة إدارة الوثائق السحابية  Cloud records management service provider ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   اخلدمة السحابية  Cloud service ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   عمالء اخلدمة السحابية  Cloud service customer ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 املصطلح العربى  املصطلح األجنبى  االستهالل 

SLA Cloud(SLA)  اتفاقية مستوى اخلدمة 

ـ   اتفاقية مستوى اخلدمة السحابية  Cloud service level agreement ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   مزود اخلدمة السحابية  Cloud service provider ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IaaS Infrastructure as a service  البنية التحتية كخدمة 

ـ   تعدد املستأجرين Multi- tenancy ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

PaaS Platform as a service كخدمة  املنصة األساسية 

ـ   السحابة اخلاصة  Private cloud ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   السحابة العامة  Public cloud ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

SaaS Software as a service  الربجميات كخدمة 

SOA Service Oriented Architecture  املوجهة نحو اخلدمة البنية املعامرية 

SORMA Service Oriented Records Management Architecture البنية املعامرية املوجهة إلدارة الوثائق نحو اخلدمة 

ـ   املستأجر Tenant ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متهيد 
بواسطة   املعيار  هذا  إعداد  القيايس  ISOتم  للتوحيد  الدولية  هليئات    ىهو  ،(  )املنظمة  عاملي   لكيانات )اقومية  عايريالاملاحتاد 

األيزو، إن أى كيان أو عضو معني اللجان الفنية ملنظمة    من قبل  عادة ما يتم  املعايري الدولية  جتهيز  إن  ،(ISO  منظمة األيزو  األعضاء يف

فإن  بموضوع ما، له احلق ىف أن يكون ممثاًل باللجنة الفنية املتعلقة هبذا املوضوع، إذا كانت هذه اللجنة موجودة فعاًل ىف املنظمة، كذلك  

تتعاون األيزو متاما مع اللجنة املنظامت الدولية )العاملية( واحلكومية وغري احلكومية ذات عالقة بمنظمة األيزو وهلا دور ىف عملها؛ و

 .( (ISO/TR 22428-1, 2020الدولية للتقنية الكهربية ىف كل املوضوعات املتعلقة بمعايري )مواصفات( التقنية الكهربية. 

هى تقديم خدمات احلوسبة عند الطلب عرب اإلنرتنت عىل أساس و:  1احلوسبة السحابية يتناول املعيار إدارة الوثائق ىف بيئات  

دفع عند االستخدام، ويمكن أن ترتاوح هذه اخلدمات من توفري التخزين، إىل التطبيقات ، مثل: قواعد البيانات، إىل استئجار قوة ال

فبدال من امتالك بنية حتتية أو مراكز بيانات باهظة الثمن للحوسبة واالضطرار إىل صيانتها، يمكن للرشكات أو األفراد   ،معاجلة خادم

الوظا  العمالءتأجري نفس  تقديم نفس اخلدمات ملجموعة واسعة من  السحابة من خالل  يتمكن مقدمو    ،ئف من مزود خدمة  حيث 

 مادة: احلوسبة السحابية(. ،2020اخلدمات السحابية من خفض تكلفة هذه البنية التحتية )وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات، 

يها عرب اإلنرتنت والربامج وقواعد البيانات التى تعمل عىل تلك اخلوادم،  إىل اخلوادم التى يتم الوصول إل  Cloudتشري السحابة  

فيمكن أن تكون السحابة شبكة واسعة، مثل: اإلنرتنت، كام يمكن أن تكون شبكة خاصة بأى حجم، ُتتيح السحابة للمستخدمني ىف  

ريبا، وتتم معاجلة اخللفية والتخزين لتحقيق ذلك  أي موقع جغرايف الوصول إىل ملفاهتم وتطبيقاهتم من أي شكل من أشكال األجهزة تق

 (.سحابةمادة: ال ،2020)وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات،   عىل اخلوادم ىف السحابة، بدال من وجودها فقط عىل جهاز املستخدم

السحابية  تقدم   السحابية    cloud serviceاخلدمة  احلوسبة  من  املستمدة  اcloud computingاإلمكانات  يستعريها  ،  لتي 

للربامج   واملتضمنة  باملرونة  تتسم  التى  واالفرتاضية)الرقمية(  املادية،  املوارد  الستخدام  األساسية softwareاملستفيدون  والنظم   ،

platform ،   باإلضافة إىل البنية التحتيةinfrastructureة ، مثل: البيانات املخزنة عىل اخلدمات السحابية، كام تقدم احلوسبة السحابي

التوسع الديناميكى، وخفة احلركة التنظيمية املعززة، واملرونة والتكلفة املخفضة، مع رفع الكفاءة التنافسية والتنظيمية،   ةمزايا، منها: قابلي

واألجهزة  اإلنرتنت،  عرب  وإتاحتها  مستقل،  بشكل  للموارد  لتخزينها  املعلومات  تكنولوجيا  جوانب  أحد  السحابية  اخلدمات  وُتعد 

   .((ISO/TR 22428-1,2020 لة، مع تقديمها للخدمات عند الطلب بأقل تكلفة. املحمو
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 / أهمية الدراسة:1

املحاور الرئيسية التى يتناوهلا املعيار بداية من املعايري وأمهيتها للوصول إىل اجلودة الشاملة ىف أداء    :يف أمهية هذه الدراسة    تمثلت

اخلدمات؛ حيث إن املعايري عبارة عن أسس وقواعد يتم وضعها لتطبيقها لضامن جودة أداء اخلدمات، وما تعكسه من إجيابيات ملموسة  

وأمهيتها وما تتميز به من سامت وخصائص ومميزات جيب االستفادة منها بأقىص درجة ممكنة،  عىل املجتمع، مرورا باحلوسبة السحابية  

ونية  مع احلد من اآلثار السلبية النامجة عنها واملتمثلة ىف القضايا واملشكالت التى يتناوهلا املعيار بشكل مفصل، وهناية بالوثائق اإللكرت

ىف  وامللموس  امللحوظ  الرقمي  التحول  عن  احلوسبة  الناجتة  أساسه  عيل  تقوم  الذى  الرئييس  املحور  باعتبارها  احلياة،  جماالت  شتى   

 السحابية؛ حيث إهنا هتتم بحفظ وختزين وإدارة الوثائق اإللكرتونية، ويمكن إجياز األمهية ىف العنارص اآلتية:

 ترمجة املعيار.  1/1

 . اهليئات عن استخدامها، وختزين ملفاهتا هبا  معرفة قضايا ومشكالت احلوسبة السحابية، التى تؤدى إىل عزوف 1/2

 معرفة كيفية التعامل مع القضايا واملشكالت اخلاصة باحلوسبة السحابية وطرق معاجلتها. 1/3

 / أهداف الدراسة: 2

 هتدف الدراسة إىل:

 إبراز أمهية احلوسبة السحابية ومميزاهتا ىف ظل التحول الرقمي وتكنولوجيا املعلومات.  2/1

 ضيح أهم املصطلحات املرتبطة باحلوسبة السحابية، وخدماهتا، والقائمني عليها.تو  2/2

 تناول أهم القضايا واملشكالت اخلاصة باستخدام احلوسبة السحابية. 2/3

 تقديم املعاجلة املعيارية للمشكالت والقضايا النامجة عن استخدام احلوسبة السحابية.  2/4

 / تساؤالت الدراسة:3

 احلوسبة السحابية؟، وما مميزاهتا ىف ظل التحول الرقمي وتكنولوجيا املعلومات؟ ما أمهية 3/1

 ما أهم املصطلحات املرتبطة باحلوسبة السحابية، وما خدماهتا، ومن هم القائمون عليها؟ 3/2

 امللفات اخلاصة هبم؟.ما األسباب التى تؤدى إىل ختوف عمالء احلوسبة السحابية من االعتامد عليها ىف حفظ وختزين  3/2

ما طرق معاجلة املشكالت والقضايا اخلاصة باحلوسبة السحابية، سواء ما قبل االستخدام، أو أثناء االستخدام، أو ما بعد    3/3

 االستخدام؟.

 مشكلة الدراسة: / 4

أسباب أدت إىل التخوف  من ا ؛ لوجود  اخلاصة هب  وثائقيف اعتامد اخلدمات السحابية إلدارة ال  اهليئات  رددتكمن املشكلة ىف ت

عن  بشكل جيد  اإلعالن  باإلضافة إىل غياب عامل    ،واخلصوصية  السالمةطر  مخا ؛ تتعلق هذه األسباب بالسحابية  اتخلدماستخدام ا

 الوثائق.يف االعتبار يف سياق إدارة أخذها الوعي باملخاطر والقضايا التي جيب غياب و السحابية،مزايا اخلدمات 

 ة وأدواته:/ منهج الدراس5

 تتبع الدراسة منهج دراسة احلالة، وقد متت ترمجة املعيار  ودراسته، وذلك من خالل جمموعة من األدوات: 
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 التحليل املوضوعى.  -

 املصادر العلمية املختلفة التى اعتمدت عليها الدراسة.  -

 / الدراسات السابقة والمثيلة: 6

إسالم مجال صابر إبراهيم )مجال، دراسة  ، ولكن ُتعد  2السحابية بشكل مفصل هناك دراسات كثرية تناولت موضوع احلوسبة  

أكثر الدراسات ارتباًطا بموضوع    "احلوسبة السحابية للوثائق اإللكرتونية من واقع مرشوع إنرتباس"، ص ص و: ح، باملقدمة(،  2021

صص الوثائق واألرشيف، فقد عرفت احلوسبة السحابية الدراسة؛ فهى الدراسة الوحيدة التى تناولت احلوسبة السحابية حتت مظلة خت

 وأمهيتها من واقع مرشوع إنرتباس. 

ويكمن الفرق بني الدراستني أن هذه الدراسة تناولت معيار إدارة الوثائق ىف بيئات احلوسبة السحابية بالرتمجة والدراسة، فهذا  

 املعيار مل تسبق دراسته من قبل. 

 / محاور الدراسة: 8

 يار جمموعة من املحاور عددها ثامنية حماور:تناول املع

 جمال املعيار. -1

 ISO 30300, ISO 13008, ISO/IECاملراجع املعيارية، وهى متمثلة ىف املعايري ذات الصلة هبذا املعيار واملعتمد عليها )  -2

17788)   

 املصطلحات والتعريفات. -3

 املنتفعون من املعيار.  -4

 ات السحابية.إدارة الوثائق ىف البيئ -5

 حاالت االستخدام ىف إدارة الوثائق السحابية. -6

 خماطر نظام إدارة الوثائق السحابية. -7

 القضايا االجتامعية والقانونية للخدمات السحابية. -8

 الدراسة التحليلية ملعيار إدراة الوثائق ف بيئات احلوسبة السحابية.   - 

تشتمل عىل   بخامتة  الدراسة  عليها  انتهت  واعتمدت  املعيار،  عليها  اعتمد  التى  باملصادر  بقائمة  وُأحلقت  والتوصيات،  النتائج 

 الدراسة. 
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 املعايري واحلوسبة السحابية:
تتضح أمهية املعايري ىف جمال األرشيف ، باعتبارها مواصفات حمددة تصدرها هيئات دولية متخصصة ىف املجال بناء عىل جتارب  

الوصول   هدفها  القياس  جممعة،  هيئات  قبل  من  عليها  املوافقة  املواصفات متت  وهذه  اخلدمات،  أداء  ىف  الشاملة  اجلودة  إىل  بتطبيقها 

واملعايري، فهى بمثابة قواعد وإرشادات ألفضل طرق أداء األعامل، وهى كذلك ُتعد إدارات مساعدة لإلدارة العليا ىف التخطيط ومراقبة  

 يم اللذان يؤديان إىل التطوير والتحسني املستمر.األداء، باإلضافة إىل القياس والتقو

تتضمن املعايري قواعد اجتامعية واقتصادية كثرية  ىف احلياة اإلنسانية؛ ألهنا تضمن اجلودة والسالمة واملوثوقية والكفاءة، كام توحد  

، ص  2012ع املعايري اخلاصة هبا )ميالد،  أساليب العمل، وينعكس ذلك عىل مدى ثقة املستفيد ىف اخلدمة املقدمة له، ىف حال توافقها م

 دارة الوثائق.الذين يعتزمون اعتامد اخلدمات السحابية إل  يئاتتوفري إرشادات لألشخاص واهل ا املعيار إىل دف هذ(، هي5، 4ص 

،  "م من األيامقد تنظم احلوسبة ىف يو  "يرجع تاريخ فكرة احلوسبة السحابية إىل الستينيات عندما عرب عنها جون مكارثى بقوله: 

م عندما قامت رشكة مايكروسوفت بتوسيع مفهوم استخدام  2000إال أن تطبيقات احلوسبة السحابية ظهرت بالفعل ىف بدايات عام  

الربجميات من خالل شبكة اإلنرتنت، ثم تبعتها بعد ذلك الكثري من الرشكات، ومن أبرزها رشكة جوجل التى قامت بإطالق الكثري من  

نظام تشغيل متكامل للحاسبات يعمل من خالل مفهوم احلوسبة    2009تعتمد عىل احلوسبة السحابية، كام أطلقت ىف عام    اخلدمات التى

 (.  3، ص 2015حممد،   &السحابية )عوض الكريم 

من    اجتهت املؤسسات إىل نقل أنظمة احلوسبة وأصول املعلومات اخلاصة هبا إىل السحابة؛ نتيجة للنمو اهلائل للمحتوى الرقمي

اخلدمات   إىل  أعامهلا  أنظمة  بتحويل  احلكومية  واهليئات  الرشكات  من  عدد  وقام   ، األشياء  وإنرتنت  املحمول  اهلاتف  منصات  خالل 

 السحابية، وىف املستقبل القريب ختطط الكثري من اهليئات األخرى العتامد اخلدمات السحابية، ومن املتوقع أن تتم معاجلة معظم البيانات 

 . (ISO/TR 22428-1, 2020)اخلدمات السحابية.  وختزينها يف

 ماهية احلوسبة السحابية: 
باستخدام أحد املصطلحني:    السحابية  بيئة احلوسبة  أو  "”Coud computingُيعرب عن   ،"  The cloud" ومها يستخدمان ،

 (.2، ص 2021بصفة ترادفية )مجال، 

اإلنتاج الفكرى حول مفهوم احلوسبة السحابية؛ سواء بالنسبة ألدبيات علوم احلاسب  وهناك الكثري من التعريفات التى تناوهلا  

 3  (.3، ص 2021اآلىل وتكنولوجيا املعلومات ، أو بالنسبة ألدبيات دراسات علوم املعلومات واألرشيف واملعايري الدولية )مجال، 

شبكة اإلنرتنت إلتاحة جمموعة   نموذج لتمكني  حابية بأهنا:عرف معيار إدارة الوثائق ىف بيئات احلوسبة السحابية احلوسبة الس

، وتتضمن املوارد اخلوادم،  مع توفري اخلدمة الذاتية واإلدارة عند الطلب  ملشاركةواقابلة للتطوير  من املوارد املادية أو االفرتاضية املرنة،  ال

 . (ISO/IEC 17788:2014, 3.2.5)وأنظمة التشغيل ، والشبكات، والربجميات، والتطبيقات، ومعدات التخزين 

 مسات وخصائص احلوسبة السحابية: 
 تتمتع احلوسبة السحابية بمجموعة كبرية من املميزات واخلصائص التى تعكس أمهيتها، ومن أبرز هذه السامت واخلصائص: 

 ، دون التدخل من طرف مزود اخلدمة.on-demand self-serviceاخلدمة الذاتية حسب الطلب  -1

 عرب قنوات ومنصات خمتلفة.Broad network access ول الشبكي الواسعالوص -2
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 ، وتقديمها للمستفيدين عىل اختالفهم وفقا لطبيعة عملهم، واختالف اهتامماهتم.Resource pooling جتميع املوارد -3

 اء. ىف االستجابة الحتياجات املستفيدين مع الرسعة ىف األد  Rapid elasticityاملرونة والرسعة -4

اخلدمة  -5 وعدد    Measured serviceقياس  والتطبيقات  التخزين،  ووسائط  املوارد،  استخدام  لقياس  أدوات  باستخدام 

، ص ص  2015حممد،    &املستفيدين، وهذا القياس يكون لدى مقدم اخلدمة ومتلقي اخلدمة ) العميل( حلظة بلحظة )عوض الكريم

7 ،8 .) 

إلدارة الوثائق ىف بيئات احلوسبة السحابية: القضايا واملشكالت بالتفصيل   ISO/TR22428-1وسوف يتم تناول معيار األيزو  

 والدراسة: 

 Scopeالمجال:   -1

املعيار   العنرص أن  الُذكر ىف هذا  التيحيو  ،السحابية  وثائقنموذج إلدارة  املخاطر والقضايا  قبل مديري   دد  فيها من  النظر  يتم 

إلدار  الوثائق السحابية  اخلدمات  اعتامد  نموذًج كام    هتا،قبل  واملأل  ا يتضمن  والعمليات  املصلحة  املعامرية، واهلندسة    يتاداتا صحاب 

االستخدام كاموحاالت  املعيار  ،  إىل  صنف  والقضايا  داخليا وخارجيا   :املخاطر  السحابية  اخلدمات  عن  الناشئة  بحيثتلك  ترتبط    ؛ 

تعمل    املخاطر والقضايا اخلارجية يف السياق االجتامعي والقانوين الذياملنتفعني منها، وترتبط  وخدمات السحابة  نظم  باملخاطر الداخلية  

 . فيه اخلدمات السحابية

 منها:  وأشار بأن مستخدمي هذا املعيار جمموعة من الفئات،

 . ن يف جمال احلوكمةوواملعلومات واملعرفة واملهني وثائقالمتخصصو 

 السحابية.اخلدمات  عامريو م -

 وثائق.الذين يستخدمون اخلدمات السحابية إلدارة ال أخصائيو األرشيف -

 . املنترشة عىل السحابة وثائقمطورو برامج إدارة ال  -

 .موظفو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -

 املستندة إىل السحابة.  وثائققدمو خدمات إدارة الم -

 Normative referencesالمراجع المعيارية:     -2

 اعتمد عىل جمموعة من املعايري التى أصدرهتا منظمة األيزو ، مثل:  و تناول العنرص الثاين من املعيار املراجع املعيارية؛

 املفاهيم األساسية واملفردات.  -إدارة الوثائق نظام -املعلومات والتوثيق ISO 30300معيار األيزو  -

 . وترحيلها  الرقمية الوثائق حتويل  عملية –املعلومات والتوثيق  ISO 13008معيار األيزو  -

 .واملفردات عامة نظرة -السحابية احلوسبة –تكنولوجيا املعلومات  ISO/IEC 17788معيار األيزو  -

   Terms and definitionsالمصطلحات والتعريفات:  -3

اشتمل العنرص الثالث عىل املصطلحات والتعريفات التى يشتمل عليها أي معيار؛ ألنه يتناول املصطلحات اخلاصة بموضوع  

ها ىف ذات الوقت  املعيار مع وضع تعريفات معيارية هلا، مما يساعد املتخصصني ىف التعرف عىل املصطلحات اخلاصة بالتخصص ويوحد
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مع الوقوف عىل املصطلحات احلديثة كذلك، وقد عرف املعيار جمموعة من املصطلحات اخلاصة بمحتوياته لفهمه واملساعدة ىف تطبيقه،  

 وهى:

السحابية:    -1 الدفع عند   Cloud computingاحلوسبة  الطلب عرب اإلنرتنت عىل أساس  تقديم خدمات احلوسبة عند  هى 

 ،ن أن ترتاوح هذه اخلدمات من توفري التخزين، إىل التطبيقات ، مثل: قواعد البيانات، إىل استئجار قوة معاجلة خادماالستخدام، ويمك

الثمن للحوسبة واالضطرار إىل صيانتها، يمكن للرشكات أو األفراد تأجري نفس   بيانات باهظة  بنية حتتية أو مراكز  فبدال من امتالك 

من خالل تقديم نفس اخلدمات ملجموعة واسعة من العمالء حيث يتمكن مقدمو اخلدمات السحابية   الوظائف من مزود خدمة السحابة

 .(مادة: احلوسبة السحابية ،2020وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات، ) من خفض تكلفة هذه البنية التحتية

التي تو   Cloud capability typeنوع أو نمط القدرة السحايب:  -2 فرها اخلدمة السحابية لعميل اخلدمة تصنيف الوظائف 

 .(ISO/IEC 17788:2014. 3, 2, 4) طبيعة املوارد املستخدمة السحابية، استنادا إىل

( بناء  3.1الطرق التي يمكن من خالهلا تنظيم احلوسبة السحابية )  Cloud deployment modelنموذج تطبيق السحابة:    -3

 . (ISO/IEC 17788:2014. 3.2.7))الرقمية( واالفرتاضيةموارد املادية أللعىل التحكم واملشاركة 

 ISO/TR)الوثائق الرقمية التى تم إنشاؤها وحفظها وإدارهتا بواسطة خدمة سحابية    Cloud recordsالوثائق السحابية:    -4

22428-1,2020) . 

 اخلدمة السحابية. إدارة الوثائق املحملة عىل  Cloud records managemen إدارة الوثائق السحابية: -5

الطرف الذى له عالقة عمل    .Cloud records management service customer  :عميل خدمة إدارة الوثائق السحابية  -6

 مع مقدم خدمة إدارة الوثائق بغرض استخدام خدمات إدارة الوثائق السحابية.

الطرف الذي يشارك يف دعم   .Cloud records management service partner رشيك خدمة إدارة الوثائق السحابية: -7

 .(، أو كليهام3.6السحابية )وثائق ( أو عميل خدمة إدارة ال3.8) السحابية وثائقإدارة الكل من مقدم خدمة أنشطة ىف  ساعديأو 

ت  خدما   ُيتيحلطرف الذي  ا  .Cloud records management service provider مزود خدمة إدارة الوثائق السحابية:  -8

 ,  (ISO/TR 22428-1, 2020)( 3.5لسحابية )وثائق اإدارة ال

ليها فقط من مزود خدمة احلوسبة  إهى خدمة تقنيات معلوماتية يتم توفريها والوصول    Cloud serviceاخلدمة السحابية:    -9

ليا بشكل تقليدى ويمكن أن حتل  توفر اخلدمات السحابية الكثري من خدمات تقنيات املعلوماتية التى متت استضافتها داخ  ،السحابية

عىل سبيل املثال: يمكن استبدال التخزين الداخىل الباهظ الثمن بأحد حلول التخزين السحابى، بينام يمكن الوصول إىل الربامج    ،حملها 

زارة االتصاالت  )و  والتطبيقات مبارشة من متصفح اإلنرتنت دون أن يضطر املستخدم إىل تثبيتها حمليا عىل أجهزة احلاسب اخلاصة به

 ، مادة: اخلدمة السحابية(.2020وتقنية املعلومات، 

السحابية:    -10 اخلدمة  اخلدمات   Cloud service customerعميل  استخدام  بغرض  عمل  عالقة  له  الذى  الطرف 

 ).(.ISO/IEC 17788:2014, 3,2,8) .3.9السحابية)

هى اتفاقية قانونية بني مزود اخلدمة السحابية وعميل   Cloud service level agreementاتفاقية مستوى اخلدمة السحابية:  

واالستجابة   والتوافر  املوثوقية  من  عليها  متفق  مستويات  االتفاقية  وتضمن  اخلدمة،  مستوى  من  األدنى  احلد  تضمن  وهى  األعامل، 

اتف وثيقة  حتدد  اخلدمة،  انقطاع  أثناء  حيدث  ملا  إجراءات  أيًضا  وحتدد  والتطبيقات،  املقاييس لألنظمة  من  عدًدا  اخلدمة  مستوى  اقية 
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النظام أو معاجلتها، قد يدفع موفر   واملسؤوليات للموفر، بام ىف ذلك املقدار املحدد لوقت االستجابة املسموح به لإلبالغ عن أعطال 

مادة: اتفاقية   ،2020ات،  اخلدمة السحابية أيًضا غرامة لعدم استيفاء رشوط اتفاقية مستوى اخلدمة )وزارة االتصاالت وتقنية املعلوم

 .(مستوى اخلدمة السحابية

رشكة تقدم نظاما أساسيا أو بنية أساسية أو تطبيقا أو خدمات ختزين   Cloud service provider مزود اخلدمة السحابية:    -11

قائمة عىل سحابة، عادة ما تدفع الرشكات املستفيدة من هذه اخلدمة مقابل اخلدمات السحابية التى تستخدمها فقط، والتى يمكن أن  

،  SaaS، أو الربامج كخدمة  IaaSالتحتية كخدمة    تزيد حسب متطلبات العمل، يوفر مزود اخلدمة السحابية حلوال متنوعة، مثل: البنية

 .  (مزود خدمة سحابية  مادة: . )وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات،PaaSأو النظام األسايس كخدمة 

التحتية كخدمة:    -12 يوفر معها مزود اخلدمة    Infrastructure as a service: (IaaS)البنية  هى: خدمة حوسبة سحابية 

 كإصدار  –، يتم تزويد العميل بمكدس حوسبة كامل  "البنية التحتية كخدمة  "ء منصة حوسبة أساسية، عند نرش خدمة  السحابية للعمال

للعمالء باستخدام ما حيتاجون إليه فقط، مع ترك   IaaS  خدمة  تسمح  اخلدمة،  عىل  القائمة  األخرى  العروض  كحال  حاهلا   افرتايض،

 (.IaaSمادة: البنية التحتية كخدمة )، 2020وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات، اإلدارة املعقدة ملزود اخلدمة السحابية )

(  3,21)كون املستأجرون املتعددون  ختصيص املوارد املادية أو االفرتاضية بحيث ي  multi- tenancyتعدد املستأجرين:    -13

 ,ISO/IEC 17788:2014, 3, 2) .من شخص ألخرأو إتاحتها    معزولة وال يمكن الوصول إليها اخلاصة هبم  البيانات  و  وحساباهتم

27). 

اخلدمة السحابية التي يكون فيها نوع القدرات  من فئات  فئة    :Platform as a service  (PaaS) املنصة األساسية كخدمة:  -14

 . (ISO/IEC 17788:2014,3, 2, 27) .قدرات النظام األسايس العميل متوافقة مع   ( املقدمة إىل3.2السحابية )

كخدمة:  -15 اخلاصة  )3.3)  ةالسحاب  تطبيق  نموذجPrivate cloud   -السحابة  السحابية  اخلدمات  استخدام  يتم   )3.9  )

للحرصيا   واحد  عميل  فقط.  3.9)سحابيةالخدمة  بواسطة  العميل  هذا  قبل  من  املوارد  ىف  التحكم  يتم  بحيث   ،)(ISO/IEC 

، وتستخدم السحابة اخلاصة مبادئ احلوسبة السحابية داخل شبكات الرشكات الواسعة أو املحلية، وتتمتع (3.2.32 ,17788:2014

  إضايف  حتكم   مع - التوسع وقابلية الذاتية اخلدمة  ذلك ىف  بام  –احلوسبة السحابية اخلاصة بالكثري من املزايا التى تتمتع هبا السحابة العامة 

  نظرا   واخلصوصية  األمان  من  أعىل  مستوى   أيضا   هذا  يوفر  نفسها،  الرشكة  تستضيفها   التى  التحتية  بنيةال  عىل  املخصصة  املوارد  من  متاح

إدارة    وصول   إمكانية  لعدم تتطلب  بأهنا  السحابة اخلاصة  السلبي ىف  يتمثل اجلانب  بيانات حساسة،  أو  أية عملية  ثالث إىل  أي طرف 

معلوماتية داخلية، مما قد يؤدى إىل تكاليف تعادل استضافة مركز بيانات داخيل باهظ التكلفة )وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات،  

 . (مادة: السحابة اخلاصة ،2020

عميل من  ( ألي3.9اخلدمات السحابية )  وحُيتمل أن ُتتاح( 3.3السحابة ) تطبيقنموذج Public cloud :سحابة العامةال -16

وهى    (ISO/IEC 17788:2014.3.2.33)(.  3.12)، ويتم التحكم ىف املوارد بواسطة مزود اخلدمة السحابية  سحابيةالدمة  اخل  عمالء

ت السحابية عرب اإلنرتنت، وهي متاحة ألي شخص يرغب ىف استخدامها أو رشائها، وقد  خدمات احلوسبة التى يقدمها مقدمو اخلدما 

العامة جمانية متاما، أو يمكن بيعها عند الطلب، مما يسمح للعمالء بالدفع مقابل استخدامهم فقط، فيام يتعلق بأنظمة   تكون السحابة 

تنوعة من االشرتاكات أو التسعري حسب الطلب، وتتبع السحابة  الدفع، يمكن تقديم اخلدمات السحابية العامة من خالل جمموعة م
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العامة نموذج احلوسبة السحابية العامة األسايس، فيستضيف موفر خارجي موارد قسم املعلوماتية القابلة للتطوير عند الطلب، ويوفرها  

 .(مادة: السحابة العامة علومات،للرشكات أو املستخدمني الشخصيني عرب االتصال بالشبكة )وزارة االتصاالت وتقنية امل

السحابة   Software as a service الربجميات كخدمة:  -17 إمكانات  نوع  فيها  يكون  التى  السحابية،  اخلدمة  فئات  فئة من 

  ، هى نموذج لرتخيص الربامج. و(.ISO/IEC 17788:2014, 3.2.36)( املقدمة لعمالء اخلدمة السحابية من نوع قدرات التطبيق.  3.2)

مقر يو السحابة وليس ىف  عىل  قائمة  الربنامج عىل خوادم خارجية  االشرتاك، مع وجود  التطبيقات من خالل  إىل  الوصول  توفري  تم 

إىل تطبيقاهتم عادة من خالل متصفح اإلنرتنت، هذا يعنى أنه ال داعى للقلق بشأن تثبيت الربامج بشكل   SaaSيصل عمالء  و  ،العميل

) وزارة االتصاالت  اصة هبم أو اإلصدارات أو التحديثات اجلديدة التى يوفرها مزود اخلدمة السحابيةعىل أجهزة احلاسوب اخل  يفرد

 . (مادة: الربجميات كخدمةوتقنية املعلومات، 

البنية املعامرية أسلوب يدعم توجيه    Service Oriented Architecture: (SOA) البنية املعامرية املوجهة نحو اخلدمة:  -18

 . IT. (ISO/TR 22428-1,2020)هو نموذج لبناء احللول العلمية باستخدام تكنولوجيا املعلومات، اخلدمة، و

اخلدمة:  -19 املوجهة نحو  الوثائق  املعامرية إلدارة   .Service Oriented Records Management Architecture البنية 

البنية   ال  املعامرية املرجعيةنموذج  ال  تتضمن اخلدمة   بحيثاستنادا إىل اخلدمات السحابية،    وثائقإلدارة  يف    وثائقمكونات لدعم إدارة 

 .  .SOA (3.19) (ISO/TR 22428-1,2020)شكل 

يtenant :  املستأجر  -20 الذين  السحابية  اخلدمات  مستخدمي  من  أكثر  أو  املادية    إتاحةشاركون  تواحد  املوارد  من  جمموعة 

 .(ISO/IEC 17788:2014, 3,2,37) واالفرتاضية

 Stakeholder modelنموذج المنتفعين:  -4

ويمتد إىل جمال  ،ISO / IEC 17788 مواصفة األيزو:  من نموذج اخلدمة الذي تقدمه تم استعارة نموذج املنتفعني ىف هذا املعيار

 ( التايل فئات املنتفعني من السحابة:1ويوضح الشكل ) وثائق،إدارة ال

 .تفعني من إدارة الوثائق السحابيةفئات املن (1)يوضح الشكل 

 .Cloud records management service customer -عميل خدمة إدارة الوثائق السحابية: -1

 والتخلص   وصيانتها   ونقلها   وامليتاداتا   الرقمية  الوثائق  إلنتاج  السحابية  اخلدمات  الوثائق السحابية  إدارة  خدمة  عمالء  يستخدم

 اخلدمة،   التعاقد عىل  قبل  السحابية  مزودي اخلدمات  الوثائق مع  إدارة  وإجراءات  سياسات  عىل  للتفاوض  جاهدين  فهم يسعون  منها،

الوثائق،    إدارة  جودة  يف  الثقة  لضامن  السحابية  اخلدمات  مزودي  مع  السحابية  اخلدمة  مستوى  اتفاقية  عقود  عىل  احلصول  للعمالء  ويمكن

  )منتج   :التايل  النحو   عىل   داخليا   الوثائق  إدارة   يف   دورهم   عىل  بناء(  وهيئات  وفرق عمل،  أفراد، )  أنواع:  عدة  إىل  العمالء   تقسيم   ويمكن

 . (ISO/TR 22428-1,2020) الوثائق السحابية( الوثائق السحابية؛ ومستخدم السحابية؛ ومدير الوثائق

: منتج الوثائق السحابية:     Cloud records producer أوالا

ارة الوثائق السحابية إلنتاج وثائق موثوق ىف صحتها، فهو بذلك يضمن صحة الوثائق وسالمتها وموثوقيتها  يستخدم خدمات إد

التى أنتجها ويتحقق من ختزينها ىف اخلدمة السحابية دون املساس بسامهتا،  الوثائق  عن طريق اخلدمة السحابية، كذلك يقوم بفحص 
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ثائق التى أنشأها بحيث تتضمن سياق العمل دون خلل، ويتحمل بذلك مسؤولية تسجيل  باإلضافة إىل ذلك يقوم بإنشاء امليتاداتا للو

 هذه امليتاداتا وحفظها ىف اخلدمة السحابية.

 

 

 -مفتاح الشكل:

 طرف.                     

 كيان.                      

 ( فئات المنتفعين من إدارة الوثائق السحابية 1الشكل )

 Cloud records managerمدير الوثائق السحابية:     - ثانيا: 

السحابية، وجيب أن يكون عىل دراية    -1 الوثائق  إدارة  باستخدام خدمات  بأعامهلا  القائم  اهليئة  إدارة وثائق  يتحمل مسؤولية 

معه إذا لزم األمر، ألنه يستفيد من    بسياسات إدارة البيانات اخلاصة بمزود اخلدمة السحابية قبل استخدام اخلدمة السحابية والتشاور

واالستعالم،   البحث/  وطلبات  وحتويلها،  وترحيلها،  وحفظها،  الوثائق،  تسجيل  مثل:  اإلدارية،  املهام  ألداء  السحابية  اخلدمات 

 والتحقق من سالمة الوثائق وصحتها، ومصادقة املستخدم. 
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العمل وتلبية توقعات املنتفعني منها، والبيئة التنظيمية للهيئة، كام    يقوم بمراجعة اخلدمة السحابية لضامن تلبية مجيع متطلبات  -2

 .يقوم بفحص اخلدمة السحابية ملعرفة ما إذا كانت هناك أية قيود، أو مشكالت تتعلق بإدارة الوثائق بدايًة من إنشائها وهنايًة بإعدامها 

إل  -3 باهليئة)اجلهة(  اخلاصة  املتطلبات  واجراءات  سياسات  بوضع  اخلدمة  يقوم  مزود  مع  باالتفاق  السحابة  ىف  الوثائق  دارة 

 السحابية، فقد تطلب اهليئة)اجلهة( حفظ وثائقها ىف مستودع خاص هبا، باإلضافة إىل سياسة التحكم ىف الوصول إىل الوثائق. 

حة ملستخدمى الوثائق  يتحكم ىف إتاحة الوثائق عن طريق حتديد مستوى اإلتاحة لكل الوثائق السحابية، وحتديد مستوى اإلتا   -4

الوثائق  تسجيل  عىل  دوري  بشكل  ُيرشف  كام  ذلك،  إىل  وما  ومركزهم  األمني  وترصحيهم  وأقدميتهم  دورهم  عىل  اعتامًدا  السحابية 

 وتصنيفها وحفظها وأمنها.  

وجودة األمان هلا مع مزود اخلدمة السحابية للحفاظ عىل استقرار الوثائق  SLAيقوم بعقد اتفاقية مستوى اخلدمة السحابية  -5

 بام يتجاوز مستوى معينًا. 

الكوارث   -6 للتعايف من  بإنشاء خطة  الوثائق    4يقوم  بإدارة  تتعلق  أية مشكلة حمتملة  السحابية؛ حلل  مقدًما مع مزود اخلدمة 

 السحابية.

   Cloud records user- مستخدم الوثائق السحابية:  - ثالثاا: 

و هيئة يبحث ىف الوثائق، أو تتاح له، أو يتصفحها من خالل اخلدمات السحابية، تتم  هو كيان قد يكون فردا، أو فريق عمل، أ

 مصادقته وحتديد مستوى اإلتاحة اخلاصة به من ِقبل مزود اخلدمة السحابية قبل االستخدام.

 Cloud records management service provider مزود خدمة إدارة الوثائق السحابية: -1

)النظام األسايس كخدمة(   PaaS  )البنية التحتية كخدمة( ومزودو  IaaS  مزودو  أهنمب  السحابية  اخلدمات  مزودي  تصنيف  يتم

 الوثائق  إدارة  ألداء  الالزمة  واملسؤوليات  األدوار  ولدهيم  يقدموهنا،  التي  اإلمكانات  عىل  اعتامدا  )الربجميات كخدمة(،  SaaS  ومزودو

 واملوثوقة.  اآلمنة الرقمية

 :  Cloud records management SaaS provider)الربجميات كخدمة(:    SaaS  زود م  - أوالا

  إلدارة   املطلوبة  الوظائف  مجيع  الوثائق  )الربجميات كخدمة( إلدارة  SaaSوتتضمن    الوثائق،  إلدارة  التطبيقات  خدمات  يوفر

إلدارة  SaaS  مزود  ويقدم  الوثائق، كخدمة(  يف    جودة  الوثائق  )الربجميات  لـعالية  العامة  قدر    SaaS  اخلدمة  كخدمة(  )الربجميات 

 والتي  السحابية،  اخلدمة  مزود  مع  SLA  السحابية  اخلدمة  مستوى  اتفاقية  السحابة  عمالء  يعقد  اخلدمة،  جودة  إىل  واستنادا  استطاعته،

 . SLA السحابية اخلدمة مستوى اتفاقية يف  املحدد اجلودة مستوى عىل باحلفاظ قانونا  ملزما   املزود يكون بموجبها 

 معاجلتها   وقدرات  البيانات  إدارة  بسياسات  دراية  عىل  الوثائق  إلدارة  الربجميات كخدمة()  SaaS  جيب أن يكون مزود خدمة

النظام األسايس  )  PaaS  ةالبنية التحتية كخدمة( وخدم)  IaaS  خلدمة  واالسرتجاع  االحتياطي  والنسخ  املوزعة  املعاجلة  آلية  إىل  باإلضافة

  SaaS  مزود خدمة  كام ينص   العوامل السابقة،  مراعاة  الوثائق مع  إدارة  خدمة  بتنفيذ  الوثائق  إلدارة  SaaS  مزود خدمة   كام يقوم   دمة(،كخ

كام  .  IaaS  أو خدمة  PaaS  قيود خدمة   بسبب  يقدموهنا   التي  SaaS  الوثائق  إدارة  قيود   عىل   اخلدمة  رشوط   يف   بوضوح   الوثائق  إلدارة
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 مزودي خدمة  أو  PaaS  مزودي خدمة  مع  SLA  السحابية  اخلدمة  مستوى  اتفاقية  مع  الوثائق التعاقد  إلدارة  SaaS  خدمةملزودي    يمكن

IaaS. 

 Cloud records management PaaS provider )النظام األساس كخدمة(:   PaaSثانياا: مزود خدمة املنصة   

ملزود    الرئيسة  األدوار  وموثوقة أحد  آمنة   )الربجميات كخدمة( بطريقة  SaaS  خلدمةالوثائق    إدارة  وتشغيل  لتطوير   منصة  توفري  ُيعد

  للعميل   ويمكن  ، PaaS  خدمة  إىل  استنادا  SaaS  خدمات  تطوير  SaaS  ملزودي خدمة  كام يمكن   ،النظام األسايس كخدمة()  PaaSخدمة  

 مزودي   مع  السحابية  اخلدمة  مستوى   اتفاقية  عقد   SaaS  مزودو خدمة  مبارشة،ويعقد  اخلاصة  تطبيقاته  لتطوير  PaaS  استخدام خدمة 

 . ومتميزة مستقرة منصة خدمات عىل للحصول  PaaS خدمة

 Cloud records management IaaS provider )البنية التحتية كخدمة(:   IaaSثالثاا: مزود خدمة 

مزودو    كام حيتاج   Kالوثائق  إلدارة  خدمات  شكل  يف  والشبكات  واخلوادم  أجهزة، مثل: وسائط التخزين  IaaS  مزودو خدمة  يوفر

الوثائق   ختزين  ويتم  ،لوحدات التخزين االفرتاضية  حلفظ الوثائق بالرغم من استخدامهم  موثوقة  ختزين  مساحة  توفري  إىل  IaaS  خدمة

 الوثائق  إدارة  يف   املتخصصون   IaaS  مزودو خدمة  وقد يقوم  ،IaaS  خدمة ختزين وحدة  يف   وآمن  ثابت  بشكل  الوصفية  وبياناهتا   الرقمية

 الوثائق للعمالء.  تسجيل أو األجل طويل احلفظ مثل: الوثائق، وظيفة إلدارة وتوفري  بتطوير

 شريك خدمة إدارة الوثائق السحابية:  -2

: وكيل إدارة الوثائق السحابية:   أوالا

  ويمكن  عنه،  نيابة  السحابية  اخلدمة  يف  املخزنة  الوثائق  أوإدارة  خاصة به،  خدمة  لرشاء  العميل  قبل  من  معه  التعاقد  يتم  هو كيان

  والتعاقد  السحابية،  الوثائق  إدارة   اختيار خدمة  أو  املناسبة  السحابية  القدرة  اختيار  مثل:  مهام معينة  تنفيذ  السحابية  الوثائق  إدارة  لوكيل

 واخلدمات  الرقمية  الوثائق  إدارة  بخصائص   دراية   عىل  السحابية  الوثائق  إدارة  وكالء   يكون  أن  وجيب   السحابية،  اخلدمة  مزود  مع

 وهو يعمل السحابية، البيئة  يف الرقمية الوثائق إدارة خدمات ألداء واخلربة املعرفة إىل السحابية  الوثائق إدارة وكيل كام حيتاج السحابية،

 التايل: النحو  عىل

 التى أنشأها  الوثيقة  بتخزين  -العميل  من  ئقالوثا   إدارة  توىل سلطة  الذي  -  السحابية  الوثائق  إدارة  وكيل  يقوم  — -

 .العميل عن وإدارهتا نيابة السحابية، األنظمة يف العميل

  بإدارة   املتعلقة  املشكالت  عن  الناشئة  القانونية  للنزاعات  قانوين   كممثل  السحابية  الوثائق  إدارة  وكيل  يعمل  — -

 أحد العمالء. من قبل   قانونية تفويضه بسلطة تم  السحابية، إذا الوثائق

 ثانياا: مدقق إدارة الوثائق السحابية: 

 خدمة  بيئة  داخل  للهيئة  الرقمية  الوثائق  إدارة  عمليات  مراجعة  دوره يف  ويتمثل  خارجيا لعميل اهليئة،  أو  مدقًقا داخليا   يكون   قد

  الوثيقة   لعقد)اتفاقية(  وفقا   السحابية  اخلدمة  توفر  مدى  بتقييم  السحابية  الوثائق  إدارة  مدقق  ويقوم  حمددة،  بمعايري  السحابية  الوثائق  إدارة
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 اتفاقية  يف  املحدد  النحو  عىل  توفريها   التدقيق، مع  خدمة  خاص جلودة  بشكل  السحابية  الوثائق  إدارة  مدققو  حيتاج  السحابية،  5الرقمية

 .السحابية اخلدمة مستوى

  ذلك   ويف  السحابية ىف حال إغالقها،  الوثائق  إدارة  خدمة  وتقييم   فحص   يتمثل يف  السحابية  الوثائق  إدارة  ملدقق   آخر  هناك دور 

  قد   الوثيقة   )منبع("تتبع"  أو  وثائق املصدر  النظام، وأن   من   ترحيلها   تم  قد   وامليتاداتا   الوثائق  مجيع  بأن   التأكد   إىل  املدقق  حيتاج  الوقت،

 :السحابية باخلدمات يتعلق فيام التالية رصالعنا  تدقيق  يتم ذلك، إىل باإلضافة اخلدمات، مزودي نظام من اختفى أثرها 

 . الرقمية وإدارهتا  وثائقإجراءات إنشاء ال -

 .الرقمية وثائقإجراءات إرسال واستقبال ال -

 .واالستقرار واألداء تاحةاألمن واإل -

 .السحابية وأنظمة الفوترة وثائقأنواع خمتلفة من خدمات إدارة ال -

 . خطة حفظ طويلة األجل -

 االحتياطي.خطة النسخ  -

 رتحيل. خطة ال -

 . الكوارث التعامل مع -

 . سياسات مراقبة الدخول عىل النحو املالئم دى استخدامم -

 . عىل النحو املطلوب االلتزام بإعدام الوثائق دىم -

 .واسرتجاعها وعرضها وتفسريها   وثائقال أماكن حفظ حتديد  دىم -

 .أخرىترتيب خدمة إىل من ويمكن إدارهتا أثناء االنتقال   تنقلةم وثائقما إذا كانت الالنظر  -

                          Cloud records management service customer عميل خدمة إدارة الوثائق السحابية:   - 5

 -املرتبطة باملخاطر-اآلثار السلبية  تنجم    وثائق،إجيابية وسلبية عىل إدارة ال  اآثارً   سحابيةلخدمات التسبب الطبيعة اجلوهرية ل

  تدعيم ينبغي  وهلذا    ،إىل مزود اخلدمة السحابية  وثائقال  ضبط  من إدارة  بعض يف الغالب عن نقل كل أو    -السابعالبند    سيتم تناوهلا ىفالتي  

 إىل أدنى حد. هلا من اآلثار السلبية العمل عىل احلد ، ووثائقإدارة ال يف  ها طبيقتأجل التحفيز عىل  اآلثار اإلجيابية للخدمات السحابية من 

البند   تناولي املستندة إىل السحابة لتقليل اآلثار السلبية    وثائقدمات إدارة المعامرية خالعمليات وامليتاداتا و  بعني االعتبار  هذا 

 . وثائقاملحتملة من اعتامد اخلدمات السحابية إلدارة ال

 ات إدارة الوثائق يف البيئة السحابية: عملي
  يستفيد العمالء  إعدامها، حتى وثائقإنشاء ال ذ، منالوثائقعمليات   منبعض يوفر مزود اخلدمة السحابية خدمات تدعم كل أو 

 ب عىل حيولذا    ،السحابيةي اخلدمات  زودبالكامل إىل م  وثائق، أو قد يعهدون بإدارة ال وثائقمن اخلدمات السحابية إلدارة ال  مبارشةً 

وثائق، وفيام يىل عمليات إدارة الوثائق ىف البيئة  إدارة ال   اتعملي  السحابة القائمة عىل   اخلدمات السحابية مراعاة ما ييل يف   مزوديعمالء و

 السحابية:
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جميات كخدمة(  )الرب  SaaS  خدمة  حيتاج العمالء إىل استخدام  Creating/ Capturing recordsإنشاء/ التقاط الوثائق:    -

  إىل اخلادم السحايب عرب شبكة SaaS خدمة التي تم إنشاؤها يف وثائق يتم نقل الو ،اخلاصة يف املخازن السحابية حفظ وثائقهمإلنشاء أو 

ويضمن    به،  ا وموثوق  ا رسي  البد أن يكون  فإن بروتوكول نقل البيانات  لذلك،  ا،أو صحته  وثيقةمما يعرضها خلطر سالمة ال  اإلنرتنت،

يتم ختزين  بحيث    ،بشكل موثوق اخلاصة بالوثائق السحابية    ن امليتاداتا يتخزأيًضا ل  SaaS  خدمةستخدم  وتُ   وثيقة وموثوقيتها،سالمة ال 

الالرابط  بيانات   بأمان    ا بياناهتبني  و  وثيقةبني  السحايب  وضامن عدم الوصفية  التخزين  العمالء   الكثرييشارك او  ، فقداهنا يف    خدمة  من 

SaaS  مقدمو خدمات    وفري   لذلك،  ،من خالل آلية متعددة اإلجياراتSaaS  وامليتاداتا    وثائقبوضوح طرق التحكم يف الوصول وملكية ال

عميل كل  أنشأها  وهلذا  التي  خدمات  ،  مقدمو  خدمات    SaaSحيتاج  بموفري  اخلاصة  احلوسبة  موارد  إدارة  سياسات  فهم  إىل 

PaaS)النظام األساسى كخدمة(  دمات  أو موفري خIaaS ،)التحتية كخدمة العمالء بمستوى جودة    )البنية  يتم  ف.  SaaSوإبالغ  قد 

ومستوى جودة اخلدمة يف اتفاقية بني العميل ومزود    ،والتحكم يف الوصول وامللكية  وثائقحتديد الدور واملسؤولية املرتبطني بإنشاء ال

 .SaaSخدمة 

الوثائق ىف حال ما إذا   Classification and indexingالتصنيف والتكشيف:  - يوفر مزود اخلدمة السحابية خدمة تصنيف 

  وثائقل ل كشاًفا مقدم اخلدمات السحابية   وفرييف هذه احلالة  اخلاصة هبا، وامليتاداتا  وثائقال ولكن يتحتم عىل العميل توفري  طلبها العميل،

ويف هذه احلالة يقوم  العميل،بناء عىل طلب  تكشيفها بمجرد  وثائقيف الوقد يلزم إعادة تصن ،التصنيفاخلاصة هبا ملحق ب امليتاداتا  مع

 امليتاداتا.  أو إعادة صياغة بتعديل لوثائقبإعادة تصنيف ا ابةمقدم خدمات السح

الرشوط   لوصول إىلا لسلطة    أسسا وقواعدمقدم اخلدمات السحابية  ضع  ي  Access controlالتحكم يف الوصول)اإلتاحة(:    -

وثائقهم  يمكن للعمالء تصفح  وهلذا    ،وفئة التصنيف  عن امليتاداتا  العميل بأدوات البحث  كام يزود  املخزنة،وثائق  والقيود املتعلقة بال

والترسيب،    القانوين، ملنع النسخ غري  الالزمة  التدابري التقنية  مع األخذ ىف االعتبار    فقط،  التي يسمح هلم بالوصول إليها وثائق  اخلاصة أو ال

 .وما إىل ذلك ،التزويرو

  لسهولة   بأكثر من نسخة  وثائقالوحفظ  يف اخلدمات السحابية، يتم ختزين    Storing recordsختزين الوثائق )حفظ الوثائق(:  -

يتفق مقدمو اخلدمات السحابية  وهلذا جيب أن    ،متطلبات العميل؛ لضامن دقة اتساقها مع    إدارة وتتبع كل نسخةاإلتاحة؛ مع رضورة  

ومنع  وثائق،احلفظ املستقر للو تخزينالعىل عملية كذلك حتتوي اخلدمة السحابية و ،سياسات إدارة البيانات املعمول هبا  مالء عىلوالع

ختزين توفر بدورها  سياسة إدارة طويلة األجل  السحابية بتوفري  يقوم مزود اخلدمة    كام  النظام،بسبب الكوارث أو فشل    وثائقفقدان ال

 ، بناًء عىل رغبة العميل. األجل ة طويلملدد مستقر 

  ، وهلذا يقوم قابلة لالستخدامُتعد الوثائق املخزنة ىف السحابة بطبيعة احلال    Use and reuseاالستخدام وإعادة االستخدام:  -

مع توفر إمكانية   وثائق، قابلية استخدام الوامليتاداتا لألنظمة السحابية للحفاظ عىل وثائق  إدارة امليتاداتا للب  مقدمو اخلدمات السحابية

الوثائق إىل خطة   يةلسحاباحيتاج مقدمو اخلدمات    ذلك،باإلضافة إىل    ،قابلة للتحويل إىل تنسيقات بديلة حسب رغبة العمالء   جعل 

  توقف اخلدمة ألسباب طارئة. وسهولة استخدامها يف حالة  وثائق لضامن استمرار الوصول إىل ال

أو من   أخرى:  سحابية  من خدمة سحابية إىل خدمة  وثائقبناء عىل طلب أحد العمالء، يمكن ترحيل ال   Migration:هجريالت  -

العميل خادم  إىل  سحابية  عملية    ،خدمة  الت  اتفاقية  توفري  السحابية  وثائقال  جريهتوتسبق  التخزين  هجري،جداول  ملفات   ،وأنواع 

البيانات النقل  ،واألمان  ،وبروتوكوالت نقل  ال  ،وأنواع ملفات  هناك عملية لضامن    عملية التهجري، بعد  تكامل، ووطرق التحقق من 
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وهيكلها   وثائقالتكامل   امليتاداتا  باخلطأ و  ،وحمتويات  العميل  بإبالغ  السحابية  اخلدمة  مزود  يقوم  العملية،  يف  خطأ  اكتشاف  تم  إذا 

 إخطاربمزود اخلدمة السحابية    يف هذه احلالة يقومو  السحابية،مل يف اخلوادم  بالكا الوثائق التى تم ترحيلها    إعداميتم  والتخلص منه، و

 .عملية اإلعدام والتخلص من الوثائق املُرحلةنتائج بالعميل 

أو عند انتهاء ،  املخزنة يف خدمة سحابية إما بناء عىل طلب العميل  وثائقال   التخلص من يتم    Dispositionاإلعدام:االستبعاد/    -

 تلقائيا يف   وثائققبل التخلص من ال  العميل لتمديد فرتة االحتفاظ    قد يسأل مقدمو اخلدمات السحابية  ،فاظ املحددة يف العقدفرتة االحت

مزود اخلدمة  ؛ حيث إن  وامليتاداتا املرتبطة هبا   وثائقال  يتحكم مزود اخلدمة السحابية يف عمليات التخلص ويدمر  ،هناية فرتة االستبقاء

 . وثائقوزعة من ال املنسخ ال قدرة عىل التخلص من مجيعالسحابية لديه ال

 يتم تسجيل األنشطة التي يقوم هبا عمالء اخلدمات السحابية أو موفرو اخلدمات السحابية Audit trial: تبعمسار التمراقبة/ -

 . بناء عىل طلب الوكالء املخولني بذلكوتتوفر  ، حممية ضد اخلسارة أو التغيري غري املرصح به وهي ،يف مسارات التدقيق

 امليتاداتا فى خدمات إداة الوثائق السحابية: 

 يمكن تصنيف امليتاداتا يف بيئة إدارةوخزنة يف السحابة،  املُ   وثائقلضامن صحة الللوثائق بطريقة سليمة  امليتاداتا    البد من إدارة     

 السحابية، عىل النحو التايل: وثائقال

 جمياتبرمن خالل    )الربجميات كخدمة(، أو  SaaSخدمة    إما من خالل تطبيق  ئها،إنشا ب  للوثائق، التى يقوم العميل  امليتاداتا   (1

        . وثائقامليتاداتا لل تكاملة ؤوليمس العميل وىف هذه احلالة تقع عىل ،للعميلتابعة 

  وتنشأ  ة، وهى مهمة إلدارة الوثائق والتعامل معها ىف النظم السحابية،بواسطة اخلدمات السحابي  تنشأالتي    ،ظام( امليتاداتا للن2

 وثائق، باإلشارة إىل امليتاداتا لل  بإنشائها جزئيا مزود اخلدمة السحابية  ولكن قد يقوم    السحايب،لنظام تلقائيا يف النظام  امليتاداتا لمعظم  

 امليتاداتا فيام ييل عنارص  و  ،وصحتها   وثائقال  تكاملأو كدليل للتحقق من    وثائقويمكن استخدام هذه امليتاداتا كمسار تدقيق إلدارة ال 

 حسب نوع القدرة السحابية: وثائقالتي يمكن استخدامها إلدارة ال

إدارة الوثائق لية مزود خدمة  ؤوودور ومس  ورشوط االستخدامم  املستخدُتعرف  عرف املستأجر وتُ   :SaaSامليتاداتا خلدمة    —

 .السحابية

إصدار  و  النظام األسايس،  تطويرخدمة    واسم وإصدار  ،اسم وإصدار النظام األسايس للتنفيذ تتضمن    :PaaS  دمةامليتاداتا خل  —

API(Application Programming Interface)  ،اسم التطبيق املستخدم للتكامل املستمر والتطوير املستمرو . 

  احلاوية؛ التخزين ونوع    ونوع  OS  (An operating system)  6  نظام التشغيل  اسم وإصدارتتضمن    :IaaS  دمةامليتاداتا خل  ـــ

 . hypervisor7 اسم نظام امللفات ونوع وإصدار برنامج و؛ الوثائق نسخ عدد ونوع الشبكة، و

 ،تكون مملوكة ملزود اخلدمة السحابية  ىف العادة  امليتاداتا للنظام  إال أن  ،يف أي وقت بناء عىل طلب العميل  وثائقتتوفر امليتاداتا لل      

العميل    سبق عىل ملكية النظام بنيمشكلة يف احلاالت التي ال يوجد فيها اتفاق مُ وقد حُيدث ذلك    ،قد ال يلزم توفريها للعمالءهلذا  و

اعتامدا عىل نوع    التعاقد،  يوضح مزود اخلدمة السحابية االلتزام بتوفري امليتاداتا وملكيتها يف وقتوهلذا جيب أن    ،ومزود اخلدمة السحابية

 :وامليتاداتا للنظام التي تم إنشاؤها يف خدمات السحابة وثائقالعالقة بني امليتاداتا لل التايليوضح الشكل ، وامليتاداتا 
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 ( الميتاداتا للوثائق فى الخدمات السحابية 2الشكل )

 البنية املرجعية السحابية إلدارة الوثائق املوثوقة: 

تقدمها كل خدمة،    التي املوارد التقنية    قدرات  عىل   اعتامدا  SaaS  وخدمة PaaSخدمة  و  laaSخدمة    إىل  السحابية  اخلدمات  تصنف

  وحدة )  الرقمي الفعيل  اخلادم  بواسطة  من العمالء  لعدد  حموسبة مرنة  حتتية  بنى  )البنية التحتية كخدمة( خدمات  IaaS  وُتوفر خدمات

وتوفر (والشبكة  والتخزين[  OS]  التشغيل  ونظام  والذاكرة  CPUاملركزية    املعاجلة   األساسية   والقدرات  الوظائف  PaaS  خدمات ، 

الوثائق،    إدارة  بوظيفة  خاصة  وليست  عامة  PaaS  تكون خدمات  أن  املرجح  ومن .  SaaS  وتطبيق خدمات  الطلب،  للتطوير عند   الالزمة

 خدمة. شكل يف تطبيقات  SaaSوُتعد خدمات 

توفر    كام  الوثائق،  واآلمن من  املوثوق  التخزين  حوادث  أشكال  من  شكل  ألي  ومستعدة  دائمة بشكٍل كاٍف   IaaSُتعد خدمات  

خدمات  و  ،8واالسرتداد   االحتياطي  النسخ  خدمات  وكذلك   املخزنة،  الوثائق  وإعدام  بحفظ  تتعلق  وظائف  الوثائق  إلدارة  IaaSخدمات  

SaaS وتصفحها  عنها  والبحث وحفظها  الوثائق عىل  للحصول الالزمة  إلدارة الوثائق لدهيا الوظائف . 

 الوثائق السحابية يتم   أن خدمات إدارة  يعني  مما   اخلدمة،  نحو  معامرية موجهة  بنية  عىل  أسايس  بشكل  السحابية  احلوسبة  حتتوي

  غري   والتى تكون فيها تفاصيل العمل  هلا،  أو املخرجات املحددة  مع النتائج  بذاهتا   العمل القائمة  ألنشطة  معياري  عىل أساس  تقديمها 

السحابية ُتشري إليه اهليئة عند قيامها   الوثائق  إدارة  خلدمات  مرجعي  معيار  عىل  احلصول  املفيد  من  وهلذا  السحابية،  اخلدمة  لعميل  معلومة

 . بإدارة الوثائق من خالل اخلدمات السحابية

املوثوق للوثائق    9ملعيار مستودع الطرف الثالث  مرجعيًا   نموذًجا   -  السحابة  إىل  املستندة  الوثائق  إدارة  خدمة  -املعيار    هذا  ُيعد

  جيمع   مصطلح  وهو  ،(  SORMA)  الوثائق  إلدارة   البنية املعامرية املوجهة  املرجعي   النموذج   هذا   ويسمى   ISO 17068.10ـ  واملعروف ب

الوثائق،SOA   Service Oriented Architecture(  بني   يتضمنه  الذي   للخدمات  اهلرمي  التدرج  أوصاف  ييل   وفيام  ( وبني إدارة 

(Service Oriented Records Management Architecture)  (SORMA)                    

  تشكل   التي  اخلدمات  ن)البنية املعامرية املوجهة إلدارة الوثائق ىف خدمة الربجميات كخدمة( م  SORMA SaaS  ُتعترب خدمة  -

 . واإلعدام  واحلفظ  والتحويل  والتصنيف  والتسجيل  االقتناء  مثل:  خدمات  وتشمل  العمالء،  يستخدمه  الذي  الرقمية  الوثائق  إدارة  تطبيق

القدرات  SORMA PaaSتوفر خدمة    - النظام األسايس كخدمة(  الوثائق ىف خدمة  املوجهة إلدارة  املعامرية    الالزمة   )البنية 

 وواجهة التحكم ىف خدمات  ،  والتنفيذ  رةوتطبيق اإلدا  تطبيق تطوير النظام األسايس،  ، مثل:SaaSالوثائق ىف خدمات    وإدارة  لتنفيذ

IaaS. 

 SaaSالميتاداتا لخدمة 

 SaaS 

 PaaSالميتاداتا لخدمة 

 IaaSالميتاداتا لخدمة 

 الميتاداتا
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التحتية كخدمة(، وخدمات  SORMA laaS  توفر خدمة  - البنية  الوثائق ىف خدمة  املوجهة إلدارة  املعامرية   التخزين   )البنية 

 .واحلوسبة والشبكة

؛ PaaSعىل خدمات    SaaSتطوير خدمات    يتم  الغالب  يف  ولكن  ،IaaSأو عىل خدمات    حميل  خادم  عىل  SaaSتطوير خدمات    يتم

  أن خدمات   فيها   يبدو  التي  احلاالت   من  الكثري  هناك  األخرية،  اآلونة  ففي.  SaaS  أو تزيد من خدمات  األداء  من  تزيد  PaaS  ألن خدمات

PaaS  موفري خدمات  معظم  ألن  السحابة  بنية  من  مستبعدة  IaaS   خدمات  يقدمون  ما   غالبا  PaaS   وظيفة    ختتِف   مل  ذلك،  ومع  معا

   PaaSعىل خدمات  اعتامدا  SaaS  خدمات  الشكل التايل هيكل  يوضح  الصدد،   هذا   ويف.  IaaS  يف خدمات  متضمنة  ؛ فهيPaaS  خدمات

 .SORMA معامرية  ضمن ،IaaS إىل خدمات واستنادا

 

- CI استمرارية التكامل :Continuous Integration. 

- CD استمرارية التطبيق :Continuous Deployment. 

 مصادر البنية المعمارية إلدارة الوثائق فى السحابة( 3شكل )

 حاالت االستخدام ف إدارة الوثائق السحابية:   6

يمكن للعمالء استعارة اخلدمات السحابية جزئيًا أو كليًا وفًقا ملتطلباهتم، أو تطوير نظام وثائقهم باستخدام اخلدمات السحابية، 

اخلدمات السحابية، ويعرض هذا البند املخاطر والقضايا املرتتبة عىل حاالت استخدام    لذلك تتنوع حاالت استخدام إدارة الوثائق ىف

 إدارة الوثائق املستندة عىل اخلدمات السحابية.

 )الربجميات كخدمة(:   SaaSمشاركة العمالء خلدمة    - 1

  يف شكل   وثائقإلدارة الها  يتم توفريو  يف مهمة إدارة الوثائق،  SaaSيستخدم مديرو الوثائق السحابية ىف اهليئة )اجلهة( خدمة  

قائم عىل برجميات، وىف هذه احلالة يمك العميل،  نموقع  بناًء عىل طلب  العمالء مقابل و  تكوين واجهة اخلدمة وتعديلها جزئيا  يدفع 
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حيث   اخلدمة،تتم إدارهتا بواسطة مزود    SaaS  خدمة  نظرا ألن؛  SaaSخدمة    أه مزودا لنظام الفوترة الذي أنشوفق  SaaS  خدمة  استخدام

   ومراقبة جودة اخلدمة. وثائقإدارة ال الرتكيز عىلب يقوم فقط وثائقإن مدير ال

  SaaS  خدمة  الرغم من أنعىل  ،  SaaS  خدمة  إىل  النضامماىف بعض األحيان يصعب عىل مزودى اخلدمات تلبية طلب العمالء  

 وبالتايل،   ،سوى احلد األدنى من التخصيص لواجهة املستخدم  مزودو اخلدمة  ال يقدم  احلاالت،ي معظم  ففاإلجيارات،    تعددلدهيا ميزات  

 . العملبام يتناسب مع وضع أو يئة)اجلهة(املثىل التي تلبي احتياجات اهل  وثائقخيارات إدارة ال ديدحت  يف العمالء صعوبة يواجه

؛ SaaSمزود خدمة    استمرارية أعاملوثائقهم ينتاهبم القلق بشأن  العمالء الذين حيتاجون إىل فرتات احتفاظ طويلة األجل لو

العمالء  ، وباإلضافة إىل ذلك يقوم  والتكاليف واملوارد املحتملة إذا لزم األمرالرتحيل،  يف ترتيبات اخلروج وخطط  وا  قد يفكر  لذلك،

  SaaSفيام إذا كان مزود خدمة    وهيتم العمالء كذلك .  laaS  خدمة  أو  PaaS  خدمة  عىلاعتامًدا    SaaSكان قد تم تنفيذ    ا إذابالتأكد مم

 . SaaS، وكذلك  laaSأو  PaaSيف   عطلسيتحمل املسؤولية الشاملة كخدمة، عندما حيدث  

قد تكشف آليات اإلجيار  و  ،اركة تطبيق واحديمكن للعديد من العمالء مشوعىل آلية متعددة اإلجيارات  SaaS خدمة تعتمد      

البيانات يف واجهة الويب تلقائيا إدخال   تطلبت  املثال، عىل سبيل    ،ن عمالء آخرينعاملتعدد عن غري قصد معلومات   وظيفة إدخال 

دمون أكثر من غريها  الكلمة التي يبحث عنها املستخ أن ُتظهر بسهولة SaaS خدمة يمكن حلزمة اإلحصاءات يف، وهلذا البيانات مسبقا 

لضامن    البد من العناية الالزمة  ،SaaS  دمةعند تنفيذ ميزة اإلجيار املتعدد خل  لذلك،  اإلخراج.فئة بيانات اإلدخال /  معلوماتُتظهر  أو  

 :SaaS، ويوضح الشكل التايل مشاركة العمالء إلدارة وثائق خدمة خصوصية كل عميل

 : SaaSتطوير العمالء خلدمة    - 2

املطور كام لو  وثائق  يتم استخدام تطبيق إدارة الو  ،PaaS  اخلاص هبم كخدمة باستخداموثائق  يقوم العمالء بتطوير تطبيق إدارة ال 

 ت التالية: حيدث هذا النهج يف احلاالو بعميل، خاًصا كان تطبيقا 

 للعميل. لمتطلبات املحددة ل  SaaS عدم تلبية خدمة -

 الوثائق.إدارة  عامالتما من ا كبريً ال يمكن أن تستوعب عددً  SaaS خلدمة احلالية لوثائقإدارة ا -

 .وثائقالعميل يف مشاركة تطبيقات إدارة ال عدم رغبة -

ال  ىف هذه احلالة اليعكس  و  ة،املتطلبات املحدد  الذي يلبي  وثائقيقوم العميل بتطوير تطبيق إدارة  ال  "تطبيق  هذا   وثائق سياسة 

واالقتصادي الفني  العمالء،  ،والوضع  بني  بمشاركته  يسمح  ال  التطبيق  هذا  تطوير  األمان  وهلذا    وبمجرد  حيث  من  مفيد  فهو 

عىل الرغم من  ف  وثائق،ال  لدى العميل التكلفة والقدرة عىل تطوير نظام سحابة  كونيتطلب أن يفإن هذا النهج    ذلك،ومع  ة،  واخلصوصي

بيئة    PaaS  خدمة  استخدام تكاليف  أن    التطوير،يقلل من  التطوير  إال  السحابية  ستتطلب تكاليفعملية  الربجميات  ، إضافية ملحرتيف 

 املطور بواسطة العميل: SaaSويوضح الشكل التاىل تطبيق خدمة  
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 SaaS( مشاركة العمالء إلدارة وثائق خدمة 4)شكل 

 

 المطور بواسطة العميل SaaS( تطبيق خدمة 5شكل )
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 : IaaSإدارة الوثائق املستندة عىل    - 3

األجهزة أو   عن  للعمالء معلومات  هذه اخلدمة  توفرو.  IaaSباستخدام خدمة ختزين    وثائقيقوم العمالء بتطوير تطبيق إدارة ال 

ُتنَفذ عملية االحتفاظ بالوثائق  دارة، واإلالعميل عملية    وثائقتطبيق إدارة  وُينَِفذ    ،واجهات برجمة التطبيقات الالزمة الستخدام األجهزة

 الشكل التاىل: كام هو موضح يف  IaaS خدمة يف

 

 بواسطة العميل.  IaaS( االستخدام المباشر لخدمة 6شكل )

عىل العمالء    تسهلكام  ،  بتكلفة زهيدة  وثائقأنه يمكن للعمالء استخدام التخزين لل   حلالة االستخدام هذهامليزة األساسية  ُتعد  

 مبارشةً   وثائق، يتفاعل تطبيق إدارة الهذه احلالة أيًضا يف  ، وسحابية بمرور الوقتالدمة  اخلاخلاص هبم تدرجييا إىل    وثائقترحيل نظام ال

وهذا ُيعد غاية ىف    ،IaaS  خدمات  وإدارة موارد   بشكل مفصل ضبطوهذا يتطلب    للتخزين؛ لوصول  من أجل ا  laaS  تقديم خدمةمع  

بشكل    احلفظ واالستبعادودورة النسخ االحتياطي و  IaaSالنهج تتم حماذاة منهجية النسخ االحتياطي ملزود خدمة  ففي هذا    الصعوبة،

 .ئقوثا صحيح مع تلك املطلوبة من قبل تطبيق إدارة ال

عىل املدى الطويل  ها  والترصف في  وثائقيزات لدعم حفظ الوتشمل مم  وثائقخصيصا إلدارة ال   laaS  خدمات  تم تصميم بعض 

  مقارنةً . ومع ذلك ، غالبا ما تتحمل هذه امليزات رسوم ترخيص أعىل  التاىل  يف الشكل  كام هو موضح   وثائق، مما يسهل تنفيذ أنظمة ال

 غري املتخصصة.  IaaSخدمات ب

 

 مع وظائف إدارة الوثائق  IaaS( خدمة 7شكل )
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 طة العميل: س بوا   IaaSتعددية االستخدام خلدمة   - 4

ها كام هو موضح يف  إتاحتووثائق  لضامن استقرارختزين ال  laaSخدمتني أو أكثر من خدمات    وثائقل اعمالء    يستخدم نظام أحد

عن    IaaS  خدمة  حتى لو توقف أحد مزودي  وثائقهم،لعمالء استمرارية  ليضمن    هامليزة األساسية هلذا النهج أنوُتعد    التاىل،  الشكل

  اإلصدارات املخزنة يف كل   )االستيثاق أو التوثيق( بني  11 املصادقةجهد تقني كبري للحفاظ عىل   بذلأن هذا النهج يتطلب    العمل، إال

 .laaS  من خدمات استخدام خدمة واحدة أعىل من تكلفة بالتأكيدتكلفة هذا النهج  ، باإلضافة إىلlaaS خدمات

 

 IaaS( تعددية استخدام خدمات 8شكل )

 وكيل إدارة الوثائق:   - 5

  السحابية،اخلدمات  بمصادر خارجية للقيام بمهام إدارة الوثائق الرقمية اخلاصة هبم إذا مل يتمكنوا من استخدام  العمالء    يستعني

 ،الرقمية واخلدمات السحابية  وثائقيف جمال حفظ ال ا  خبريً الذي جيب أن يكون    سحابيةالدمة  اخلبدال من موفر  طرف ثالث وكياًل    وهو 

 (. 9)ني مزود اخلدمة السحابية والعميل كام هو موضح يف الشكل كوسيط بوثائق يعمل وكيل إدارة الو

  هذا النهج يتميز  ،عىل اتفاقية مستوى اخلدمة السحابية نيابة عن العميلعادًة    ةيدمة السحاباخلمع مقدم    وثائقاليتعاقد وكيل إدارة  

إال أنه حُيمل    وثائق اخلاصة هبم،ا يف إدارة الستخدامهبا   -  الذين يواجهون صعوبة يف استخدام خدمات السحابة  -ء  للعمال  يسمحبأنه  

 التكاليف العادية للخدمات السحابية. إضافية بجانب تكلفةالعميل 
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 SaaS( استخدام وكيل إدارة الوثائق لخدمة 9شكل )

السحابية للعمالء    وثائقتوفري خدمات إدارة ال   اخلاصة هبم من أجل  وثائقتطوير تطبيقات إدارة ال  وثائقيمكن لوكالء إدارة ال 

مما يصُعب عىل إدارة خدمات  طبيعية غريالعميل    وثائقمتطلبات إدارة    عندما تكون   حيدث هذا عادةو   (،10)  كام هو موضح يف الشكل

في  ف ،اخلاصة به جمياتيتطلب استخدام الرب نموذج عمل ل إدارة الوثائقأو عندما يكون لدى وكي املتطلبات، السحابة العامة تلبية هذه

 وثائق مهام إدارة ال  أداءباستخدام اخلدمات السحابية والوثائق إدارة تطبيقات تطوير   وثائقحالة االستخدام هذه، يمكن لوكالء إدارة ال

 من العمالء.  بتكليف

 

 .IaaS( استخدام وكيل إدارة الوثائق لخدمة 10شكل )
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 خماطر نظام إدارة الوثائق السحابية  7

البند   ال  ،6كام هو موضح يف  إدارة  تنفيذ  إمكانات سحابية خمتلفة  وثائقيتم  باستخدام  السحابة  إىل  من خالل شبكة   املستندة 

ال  مفتوحة، إدارة  متوقعة يف  غري  إىل خماطر  تؤدي  أن  يمكن  املخاطر  وثائق،والتي  إىل هذه  املتأصلة    :تنقسم  الطبيعة  عن  ناشئة  خماطر 

جيب أن يكون املنتفعون من اخلدمة السحابية؛ وهلذا  واملخاطر التي يسببها    السحابة،  نظام خاطر الناجتة عنوامل  السحابية،للخدمات  

هذا    تناولي  ،ضد هذه املخاطر  الالزمة  تدابري الأن مزود اخلدمة السحابية يمكنه اختاذ  بالتأكد  و  ،العمالء عىل دراية هبذه املخاطر مقدما 

 فحص لفرتة وجيزة للتحضري.  ويقرتح نقاط كل نوع  البند خماطر

 : خماطر اخلدمة السحابية   - 1

ال إدارة  طبيعة   وثائقمتثل  بسبب  املحتملة  املخاطر  من  الكثري  السحابية  اخلدمات   Serviceسحابية  الوسبة  احل  باستخدام 

Oriented Architecture)SOA،اخلدمة نحو  املوجهة  املعامرية  البنية  النموذج  (  السامت  أدناه  اجلدول  السحابية يرسد  للحوسبة  ية 

 املخاطر املرتبطة هبا.  ويلخص 

 المخاطر المحتملة إلدارة الوثائق المرتبطة بالخدمات السحابية ( 1) جدول

 املخاطر املحتملة إلدارة الوثائق  الوصف خصائص اخلدمة السحابية 

يتم توفري مجيع موارد احلوسبة يف شكل خدمات من قبل   اخلدمات املوجهة. 

 اخلدمات السحابية. مقدمو 

حيدد مقدمو اخلدمات السحابية من جانب واحد سياسة إدارة موارد 

قد تنشأ تعارضات إذا كانت سياسة مقدم اخلدمة السحابية غري  و  .احلوسبة

 متسقة مع سياسة إدارة وثائق العميل.  

خلوادم والشبكات والتخزين عن طريق ترتيب ايمكن  املرونة.

تغيري   القوية معالعمالء من االستجابة  لكى مُتكن رقمنتها

 . عملالإجراءات 

في  ا. ف فاظ عليهينبغى التكامل بني التخزين املستقر للوثيقة وبني طلب احل

  اخلوادم االفرتاضية كثري من األحيان تتم تغيريات متكررة ىف إعدارات

مرونة تقديم اخلدمات   من أجل توفرية السحابية؛ املستخدمة ىف احلوسب

،  إىل عواقب غري مقصودةهذه التغيريات املتكررة وقد تؤدي  عند الطلب. 

أو امليتاداتا أو   وثائق خمازن الإعدادات التعديالت غري املتوقعة عىل  : مثل

 . الضوابط األمنية

أقىص حوسبة السحابية بالقدرة عىل رشاء املوارد الالزمة لل مزامنة توفري املوارد. 

 رسعة ممكنة. 

يتم رشاء املوارد الالزمة حسب احلاجة والتخلص   السحابية،يف احلوسبة 

منها عندما ال تكون هناك حاجة إليها؛ مما يسبب مشكالت تتعلق  

باستقرار أنظمة الوثائق، نتيجة للنمو غري املتوقع أو اإلعدادات غري 

 التخزين. املخطط هلا للخدمات اجلديدة أو موارد

يمكن للجمهور الوصول إىل   اخلاصة،باستثناء السحابة  االتاحة. 

 . اخلدمات السحابية

يف اخلدمات السحابية العامة. يشارك العمالء الربامج واألجهزة. ومن 

للخصوصية أو غريها  اخرتاقات املحتمل أن يزيد هذا من احتامل حدوث 

ولكن  النية،عن طريق اخلطأ أو  اخرتاقهامن الترسيبات األمنية التي تم 

التي  يتم ختفيف هذا اخلطر بشكل كبري من خالل املوارد األمنية اإلضافية 

يساهم هبا مقدمو اخلدمات السحابية ، والتي تؤدي يف معظم احلاالت إىل  

 أحكام أمنية يتم تعزيزها بشكل كبري مقارنة بأمن الشبكة الذي وضعته

 معظم املؤسسات الصغرية / املتوسطة. 

إدارة الوثائق متطلبات العميل كام جيب، ىف حال  قد ال تلبى برجميات  يتم إخفاء األعامل الداخلية للخدمة السحابية عن العميل.  احلجب. 

حدوث مشكلة ىف اخلدمة السحابية، ىف هذه احلالة يقف العميل عاجزا  

 عن التعامل مع مثل هذه املشكالت. 

املقدمة   وثائقال يمكن للعميل عادة استخدام أدوات إدارة ال السلعة، أو املنتج. 

 . SaaSعىل أساس 

عىل نفس   "ىكام ه" اخلدمةيقوم مزود اخلدمة السحابية ببساطة بتسليم 

 وظائف معينة. بتصنيف و ب األساس جلميع العمالء 

مما   متاما،العميل عىل اخلدمة السحابية  جميات عملعتمد برت االغالق، أو الغلق. 

 جيعل من املستحيل االنتقال إىل سحابة أخرى. 

ىف ذات    ةومكلف ةالسحابية صعب بني اخلدمات وثائقترحيل العملية 

قد تؤدي الرشوط التعاقدية ملزود اخلدمة السحابية أيضا إىل  و . الوقت

 لخروج. ل تكاليف ىف الزيادة 
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هناك دائام احتامل أن  ومن املعايري واملنتجات.  كثريهناك ال احلارض،ويف الوقت  برسعة،تتغري تكنولوجيا اخلدمات السحابية      

وبعبارة    ، ات يف التكنولوجيا السحابية أو التغيريات يف مزودي اخلدمات السحابية أو التغيريات يف املعايريريبالتغي  عملاستمرارية التتأثر  

وفقا   رسعةبموارد احلوسبة  يوفرالذي  مزامنة توفري املوارد(،)التوفري عد يُ وهلذا  ،أخرى، فإن اخلدمات السحابية عرضة للتغيري املستمر

إال أنه مع ذلك قد جيعل عملية حفظ الوثائق الرقمية املستقرة   ،العمالء يف اخلدمة السحابية ، أحد أهم مزايا اخلدمة السحابيةلطلب  

 وطويلة األجل من األمور الصعبة، باإلضافة لتعريض موثوقية الوثائق للخطر. 

مزود اخلدمة السحابية لتقليل األرضار النامجة عن املخاطر  يمكن للعمالء مراجعة النقاط التالية بعناية يف مرحلة التعاقد مع        

 يف اخلدمات السحابية.

 السحابية حمددة بوضوح؟  وثائقيف حالة وجود مشكلة يف اخلدمة، هل مسؤوليات مقدم خدمة إدارة ال  -

 ؟  SaaSكيف يضمن مزود اخلدمة السحابية خصوصية املستأجر ورسية البيانات عىل الرغم من مشاركة خدمة   -

ال  )الرقمي(  كيف يضمن مزود اخلدمة السحابية االستقالل االفرتايض  - وامليتاداتا ذات    وثائقأو املادي بحيث يمكن ختزين 

 أو التوفري؟  )الرقمية( ودون عوائق بسبب تغيريات التخزين أو الشبكة بسبب املحاكاة االفرتاضية ، الصلة بشكل موثوق

 ؟وثائقيف نسخ ال   أو املصادقة سة لضامن املصادقة )االستيثاق أو التوثيق(هل لدى مقدم اخلدمة السحابية سيا  -

 ؟ خلص أو اإلعداميف وقت الت وثيقةكيف يضمن مقدم اخلدمة السحابية التخلص الكامل من مجيع نسخ وإصدارات ال -

 هل لدى مقدم اخلدمة السحابية إدارة خدمة؟ -

 أو تدمريها بشكل غري قانوين أو غري الئق دون موافقة العميل؟   وثائقحذف ال  هل هناك طريقة ملنع مزود اخلدمة السحابية من  -

هل يمكن ملزود اخلدمة ويف أي حال بناء عىل طلب العميل بموجب عقد؟    وثائقهل يمكن ملزود اخلدمة السحابية إرجاع ال  -

 بالتنسيق الذي يطلبه العميل؟ وثائقالسحابية أيضا إرجاع ال

 إىل العمالء حتى لو توقف مزود اخلدمة السحابية عن العمل؟ ائقوثهل يمكن إرجاع ال  -

 : خماطر النظام السحاب   - 2

موثوق وغري مكلف  بشكل  اخلدمات  لتقديم  أساسية  آليات  السحابية عىل ثالث  احلوسبة  البند  للعمال تعتمد  هذا  يعرض  ء، 

 :  واملخاطر األمنية، كام يىلاملخاطر الناشئة عن اآلليات السحابية الثالث األساسية 

  العامة، يف اخلدمة السحابية    ،حيث إنهمن العمالء تطبيقا أو منصة  كثرييشارك هبا ال   هذه اآلليةاإلجيار املتعدد،آلية    : اآللية األوىل

ا ما  هذو  جميات،ربلكنهم يشرتكون يف نفس األجهزة وال  اآلخرين،  العمالء  وثائقالعميل والبيانات األخرى منطقيا عن  وثائق  يتم فصل  

أو  عن غري قصد  أو ترسب أمني بسبب خطأ    ،للخصوصيةاخرتاقات  احتامل حدوث    فيها   ، والتى يزيدآلية متعددة اإلجياراتُيعرف ب

  والتي  السحابية،بشكل كبري من خالل موارد األمان اإلضافية التي يساهم هبا مقدمو اخلدمات  داركهيتم ت ولكن هذا اخلطر عن قصد،

 الصغرية واملتوسطة.   يئاتالذي وضعته معظم اهل  لشبكةاؤدي إىل أحكام أمنية يتم تعزيزها بشكل كبري مقارنة بأمن تاحلاالت  يف معظم

 امليتاداتا   طلب من مزود اخلدمة تقديم بيانات تعريف األداء أو حيث يُ   ؛قد يكون هناك أيضا بعض اإلمكانات لترسب املعلوماتو

  مستوى عاىل من األداء، ومن نشاط البيانات الذى ُيقدم بحذر ولكن هذا    خدمتهم، منظم فيام يتعلق بتشغيل    إىل  عميل أو  للنظام إىل

 ات. يئملعظم اهل 
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الثانية هي آلية تقوم بمحاكاة موارد األجهزة افرتاضيا بحيث يمكن استخدامها    لألجهزة،  12املحاكاة االفرتاضيةآلية    :اآللية 

  لضامن حتقق احلفظ املطلوب للوثيقة، وقد حتدث تغيريات ىف إعدادات ا  ا مستقرً ختزينً  امل الوثيقةتك تطلب  ، ويبمرونة حسب احلاجة

قد تؤدي  و  ،من أجل توفري مرونة تقديم اخلدمة عند الطلب  والتخزين املستخدم يف احلوسبة السحابية بشكل متكررأاخلوادم االفرتاضية  

أو عنارص التحكم    وامليتاداتا   وثائقخمازن ال  إعداداتالتعديالت غري املتوقعة عىل    :مثل  ،عواقب غري مقصودة  هذه التغيريات املتكررة إىل

 يف األمان.  

 الوقوع ىف اخلطأ أثناء القيام بإعدادات وجيعل التخزين من السهل  ،  بشكل كبري  معاجلتهماملرونة للمستخدمني زيادة قوة  تيح  تو

وتدفقات العمل بشكل صحيح عىل مناطق كاملة من الشبكة االفرتاضية   الوثائقارة  تطبيق سياسات إد  التوسعات، مما يؤدى إىل عدمهذه  

 نفقات عامة كبرية. البد من حتملإدارة املوارد االفرتاضية للحوسبة السحابية بشكل صحيح ، ولكي تتم للمنظمة أو التخزين

امللفات حفظ  لتحسني   آلية لتوزيع نسخ من ملف عرب خوادم أو أنظمة ختزين متعددة  ، هى13توزيع امللفات آلية    :اآللية الثالثة 

  وضامن التخلص  ،يمكن آللية توزيع امللفات أن جتعل من الصعب احلفاظ عىل املصادقة )االستيثاق أو التوثيق(، وها جاعوسهولة اسرت

بيانات وصفية بنفس املحتوى، ولكن    ا املخزنة يف نظم خمتلفة هل   وثائقنسخ ال فقد تكون    ؛ املخزنة التي توزع بشكل عشوائي  من الوثائق

 خمتلفة للنظام. 

السحايب  يقوم   فإدارة  بالنظام  املامثلة،  كالوثيقة  ال النسخ  عىل  تغيريات  إجراء  األصلية عند  النظام    وثائق  فإن  التحويل(،  )مثل 

ملصادقة   تضمن اإلدارة املتسقة  و  للنظام،  امليتاداتا   عىلالتغيريات    هذهيعكس    الوثائق، ثمإجراء نفس التغيريات عىل نسخ  يقوم ب  السحايب

 يف السحابة. أخرى من الوثيقة ، حتى لو كانت هناك نسخ وثيقةصحة الة السحابي وثيقةللنظام لنسخة ال امليتاداتا 

  إال أنه قد يكون   ا من نسخ،وما يرتبط هب  بالتخلص منها قوم مزود اخلدمة السحابية  ، يعدام الوثيقةبناًء عىل طلب العميل إل و

من الوثائق، وىف الكامل    خلص الت  وهلذا قد يكون من الصعبامللفات اخلاصة به،  خاصة به للتخلص من  ملزود اخلدمة السحابية سياسة  

يقوم مزود اخلدمة السحابية بفحص امليتاداتا  سحابية أخرى    حالة طلب العميل ترحيل الوثائق أو نقلها من خدمة سحابية إىل خدمة

قبل   التي بقيت عىل اخلادم السحايب وثائقمجيع نسخ الثم يتم إعدام   ،، ثم يقوم بعملية النقلرحلالتي جيب أن تُ  وثائق، وحيدد ال وثائقلل

 .رتحيلال

نموذج اإلنرتنت  يقدم  اخلدمات عرب  السحابية  احلال    ،احلوسبة  هو  املتصلة  جل  بالنسبةكام  املعلومات  تكنولوجيا  ميع خدمات 

يشء   من املحتمل أن تكون اخلدمات السحابية معرضة للخطر منو اهليئة )اجلهة( اخلاصة،بام يف ذلك تلك املستضافة يف مقر ابالشبكة، 

اخلربة األمنية واملوارد األمنية أكثر من   معظم مزودي اخلدمات السحابية لدهيمو  ،اخلدمة  منع  الفريوسات أو القرصنة أو  :مثل  ،ضار

يمكن أن يتم تقليلها عن طريق  التى  هذه األشياء   :مثل اهليئة )جهة( بصفتها عميل،  تشكلها الوثائق من خاللواملخاطر التي   عمالئها،

 .خدمة سحابية إلدارة الوثائقنقلها إىل 
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قد تؤدي إجراءات مجيع الرشكات التابعة لكل من العميل    معلومات،شبكة تكنولوجيا    ةكام هو احلال مع أي  تاحة:خماطر اإل  -

ال السحابية إىل خماطر عىل  السحابية  وثائقومزود اخلدمة  للمستخدمني غري املرصح هلم  و  ،املخزنة يف اخلدمات  املؤهلني  جيوز  أو غري 

القيام مكن أولئك الذين لدهيم نية عدائية من  ت، وقد يحذفها أو تعديلها أو نسخها أو    وثائقالوصول عن طريق اخلطأ أو عمدا إىل ال

 ضارة. جميات أو الرسقة أو إدراج بر باالحتيال
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مزود اخلدمة السحابية    السحابية بالتأكد من  وثائققبل رشاء خدمات إدارة الالبد أن يتأكد العمالء املحتملون من تأمني أنفسهم  

تتضمن هذه العمليات للعميل  كام    ،للمستخدم الرشعي  الوثائق إالالوصول إىل  التمكن من  قد وضع عمليات مصادقة كافية تضمن عدم  

موثطرقً  هويات  إلصدار  الدخولا  تسجيل  )مثل  هلم  املرصح  للمستخدمني  الرس(،و  قة  وضع  و   كلمة  حقوق  كذلك  لتقييد  طريقة 

أي مستخدم يف مسارات   قوم هبا جيب تسجيل مجيع اإلجراءات التي يكام    ،ومستوى أمان املستخدم  وثيقةاملستخدم حسب تصنيف ال

 .التدقيق املناسبة

 إلعدادات النظامذري  جأن يقوم بتغيري  ب  ؛نظام احلوسبة السحابيةمن خالل له    حاملُرصملستخدم  هناك احتاملية وقع اخلطأ من ا 

قد  و  ،ةليلتسمح بعض اخلدمات السحابية بتشغيل مئات اخلوادم االفرتاضية مع بعض التعليامت الق  املثال،عىل سبيل  ف بسهولة نسبية؛  

 ،صحيحبشكل   إذا مل يكن خمططا له أو مل يتم تنفيذه  وثائقها،حابة ولسإلدارة االنظام  تكامل  يكون هلذه التغيريات تأثري سلبي كبري عىل  

وأن خيارات التحكم واملراقبة   مناسبا،رصح هلم بإجراء مثل هذه التغيريات مدربون تدريبا  أن املستخدمني املُ بالعميل    فيجب أن يتأكد

السحا  احلوسبة  موارد  من  أخرى  مرة  ومنعها  العدائية  األعامل  عن  للكشف  هبممتاحة  اخلاصة  أيضا  و  ،بية  العميل  يكتشف  توفر قد 

 . ملزود اخلدمة السحابية حول األمان وقدرات املراقبة ضامنات

)  غري العادية  زدوجةاالت امل احلبشكل مستقل تقريبًا يف    اإلعدادات  تغيري والتحكم يف معلوماتالنظمة السحابية  يمكن لألو 

في بعض األحيان،  ف  ،ومع ذلك، يف ظروف استثنائية، قد ينهي مزود اخلدمة السحابية اخلدمة السحابية التي يقدمها   ألية متعدد اإلجيار(،

يف هذه احلالة، قد يكون طلب املستخدم   ،قد يطلب املستخدم عن قصد أو عن طريق اخلطأ عملية خارج نطاق التحكم التلقائي للنظام

 ابة بأكمله.  اخلاطئ بمثابة هتديد كبري لنظام السح

احلرمان من   هجامت  DDoS: A distributed denial-of-serviceأو    قرصنةال  جمياتيمكن أن تشكل الفريوسات أو بركام  

النظام و  ،واهلجامت األمنية أيًضا هتديًدا لألنظمة السحابية  اخلدمة يف ضوء هذه املخاطر، حيتاج مقدمو اخلدمات السحابية إىل مراقبة 

الوقت يف  املش  بأكمله  ظهور  عند  برسعة  االستجابة  عىل  والقدرة  السحابية  عامليت كالت،الفعيل  اخلدمة  لضامن   بانسجابية  مزود 

  ، ومع ذلك، يف ظروف استثنائية، قد ينهي مزود اخلدمة السحابية اخلدمة السحابية فجأة   ،اخلدمات السحابية التي يقدمها   عملاستمرارية  

  وثيقة جودة الإخالل ب املحفوظة يف اخلدمة السحابية إىل العميل أو اخلدمة السحابية األخرى دون    ائقوث في هذه احلالة، من املمكن نقل ال ف

 وفًقا إلجراءات حمددة مسبًقا. تكاملها و

   : القضايا االجتامعية والقانونية للخدمات السحابية    8

أهنا البنية التحتية األساسية لتكنولوجيا املعلومات،  بمع تزايد تركيز املجتمع عىل البيانات، أصبح ينظر إىل اخلدمات السحابية  

ومع ذلك، فإن املعيار القانوين املناسب لتنظيم احلوسبة السحابية   ،واحلكومات اخلدمات السحابية أكثر فأكثر  اهليئات)اجلهات(وتتبنى ا

يؤدي الغموض  مما  ،بالكامل يف معظم الواليات القضائية، ومل يتم االتفاق بعد عىل قوانني دولية موحدة لتنظيم اإلنرتنتليس موجودا 

األساس القانوين إلنفاذ اتفاقيات استخدام السحابة إىل ظهور الكثري من املخاطر ضعف  املعايري القانونية الستخدام السحابة وغياب  أو  

 املحفوظة يف اخلدمة السحابية. وثائقلالقانونية املتعلقة با 

البيانات سيتم ختزينها قريبا باستخدام  العظمى من    غالبيةالإىل  احلالية، التى تشري  التقديرات    عىل الرغم من   ذلك،باإلضافة إىل  

 .هام كاماًل هم نطاق اآلثار القانونية واالجتامعية املحتملة هلذا التغيري فَ مل يتم بعد فَ السحابية، إال أنه اخلدمات 
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قد   السحابية  اخلدمات  موفري  خمتلفة ألن  قضائية  السحابية يف واليات  اخلدمات  وموفرو  السحابية  اخلدمة  يكون عمالء  قد 

ل موحدة دوليا خاصة بك  ال توجد لوائح أو قوانني قياسية أو سحابيةوحيث    ،يقومون أيضا بتشغيل خوادم موجودة يف بلدان متعددة

تشمل قضايا املخاطر و  هذا النزاع،  حل  ليس من السهل  خمتلفة،عندما ينشأ نزاع بني عميل ومزود خدمة سحابية حيمل جنسية  ف   ،بلد

 القانونية الرئيسية ما ييل:

 . املسائل املتعلقة بالوالية القضائية للبيانات العابرة للحدود -

 . الرشوط التعاقدية تنفيذعدم القدرة عىل  -

 .رشوط الرتخيص غري القابلة للتفاوض -

 .قضايا ملكية البيانات -

 التعارض بني الرشوط واألحكام. -

 : املسائل املتعلقة بالوالية القضائية للبيانات العابرة للحدود 

بحيث   العميل؛يف موقع بعيد عن  جودة  العميل عىل األجهزة املادية املو  وثائقتقوم خدمات إدارة السجالت السحابية بتخزين  

، يف بعض الظروف، يف بلد أجنبي له والية قضائية قانونية  وثائقوقد ختزن ال  ،افرتايضوصول  اخلاصة    وثائقهوصول العميل إىل  يكون  

عىل    ،اخلدمة السحابيةمزود  عمل فيها  يبعض املخاطر للعميل إذا مل يكن عىل دراية بقوانني الوالية القضائية التي    مما يسبب  ،منفصلة

ال  ال،املثسبيل   إىل  الوصول  األجنبية  للحكومة  منتهكة    وثائقيمكن  تكون  أن  يمكن  والتي   ، السحابية  اخلدمة  مزود  قبل  من  املخزنة 

قد تنشأ النزاعات بسبب اختالف فوباملثل،    ،للقوانني املعمول هبا يف البيئة القانونية اخلاصة بالعميل فيام يتعلق بأمن البيانات الشخصية

 ون، أو تفسري حقوق امللكية. القان تنفيذمعايري 

 : الرشوط التعاقدية   تنفيذ عدم القدرة عىل  

مع    ،هناك نقص يف التوحيد القيايس الدويل فيام يتعلق بتنظيمها   السحابية،عىل الرغم من االستخدام الواسع النطاق للخدمات  

لعمالء يف والية قضائية قانونية واحدة ومزود  الرشوط التعاقدية بني ا  تنفيذ  قد يؤدى إىل وجود صعوبة ىف   مشرتك، عدم وجود اتفاق  

  حدوث   املستحيل احلصول عىل املعاجلة والتعويض عنمن  أو حتى  غري املمكن  وقد يكون من    أخرى،خدمة سحابية يف والية قضائية  

الشخصية للعمالء، ولكن قد ال  احلق القانوين يف املطالبة بحذف البيانات  لهيئة  عىل سبيل املثال، قد يكون لف  ،لتلك الرشوط  نقض أي  

حلفاظ عىل البيانات املوضوعة يف  با من إجبار مزود اخلدمة السحابية عىل حذف البيانات إذا كانت خاضعة ألمر حمكمة    يئةتتمكن اهل 

 مة السحابية.لعقوبات مالية، مع فرصة ضئيلة أو معدومة لنقل هذه املسؤولية إىل مزود اخلد يئةوقد يعرض ذلك اهل  ،واليتها القضائية

 : رشوط الرتخيص غي القابلة للتفاوض 

الوصول إىل اخلدمات  للتفاوض من أجل  قابلة  املوافقة عىل رشوط خدمة غري  السحابية إىل  ما يضطر عمالء اخلدمات  غالبا 

وقد يكون هذا    ة،السحابيقد حتد هذه الرشوط من حقوق أو خصوصية العميل بناء عىل االختصاص القانوين ملزود اخلدمة  و   ،املطلوبة

وقد تفرض هذه الرشوط أيضا أحكاما   ،غري متوافق مع االلتزامات التي تفرضها ترشيعات اخلصوصية اإلقليمية يف موقع العميل نفسه
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تتطلب من أصحاب املصلحة املعنيني املوافقة عىل الكشف عن املعلومات الشخصية ملوظفيهم أو عمالئهم ألغراض املصلحة العامة  

 . دولتهم يمة، األمر الذي قد يتعارض أيضا مع ترشيعات اخلصوصية يف منع اجلرك

 قضايا ملكية البيانات: 

لوثائقها  اهليئات  ملكية  الوثائق  هبا االحتفاظ  و  ُتعد  بتلك  اخلاصة  الوصفية  أنظم  وببياناهتا  اهليئاتيف  مؤكدة  ملكية    اخلاصة،  ة 

رشكة ختزين  ب  وثائق، أو االستعانةلو تم االستعانة بمصادر خارجية لتخزين وإدارة تلك ال  وتستمر كذلك حتى  ، وواضحة يف الغالب

ال سيام فيام يتعلق بامليتاداتا التي تم إنشاؤها   السحابية،فإن مسألة ملكية البيانات أكثر تعقيدا قليال يف اخلدمة    ذلك، ومع    ،خارج املوقع

ولكنها تتعلق    السحابية،عادة ما تنتمي هذه امليتاداتا املتعلقة بالنظام إىل مزود اخلدمة  و  ،بواسطة النظام الالزم لتشغيل النظام السحايب

قد تشري أوقات ذروة االستخدام إىل    املثال،عن بيانات حساسة عن العميل )عىل سبيل    نادرة،يف حاالت    تكشف،وقد   العميل،  وثائقب

 وقد يتم ترسيب بيانات املنتج بواسطة نقطة هناية إنرتنت األشياء وما إىل ذلك(.  والطلب،تقلب يف العرض 

معلومة،  تكون تفاصيل إنشائها وحمتواها غري  بحيثيكون العميل عىل علم بوجود مثل هذه امليتاداتا؛ ال ويف كثري من احلاالت، 

فقد يكون من الصعب أو املستحيل عىل العمالء إقناع مزود   العميل،حمتوى هذه امليتاداتا للنظام قد يمثل خطرا عىل    م من كونفعىل الرغ

ُتعد ملكية فكرية ملزودي اخلدمات    من الناحية القانونيةفهى    ا؛  أو اختاذ إجراء فيام يتعلق هب ،أو حذفها  ،  اخلدمة السحابية بتسليم امليتاداتا 

 ة.السحابي

 : التعارض بني الرشوط واألحكام 

عادة ما يتم حتديد سياسات اخلصوصية ومسؤوليات مزود اخلدمة السحابية يف الرشوط واألحكام التي يقبلها العميل عند توقيع  

ا  ذلك،ومع    ، العقد هل لتعاقدات تكون فيها  فإن معظم  السحابية خمصصة  يقدمها مقدمو اخلدمات  التي    أو   ،يئاهتمالرشوط واألحكام 

لدهيم الضامنات واحلامية القانونية التي يرغبون    أنبهذا جيعل من الصعب عىل العمالء التأكد    ،لخدمة املحددة التي يتم رشاؤها ل  خمصصة

              فيها. 

قبل السحابية للعميل من    وثائق: يتم توفري خدمة إدارة العندما بشكل خاص  بوضوح ويف اليقني القانوين  االفتقار  هذا  يظهر  

املعامرية إلدارة الوثائق املوجهة   ) البنية SORMAعىل كل مستوى من مستويات    السحابية ىف خدمة سحابية خمتلفة  اخلدمات  يمقدم

الباطن من أجل    نحو اخلدمة(؛ املقاولني من  الكثري من  السحابية  البيانات   ؛"تقديم اخلدمة"حيث يستخدم مزود اخلدمة  نقل  يتم  أو 

مزود اخلدمة السحابية   رشوط وأحكامأيضا بسبب حقيقة    القانوين  يف اليقني  االفتقاروقد يتفاقم هذا  ،  الشخصية بني الواليات القضائية

 : هي  رشوطهذه الو

 ة.يقدمها نفس مزود اخلدمة السحاب ي، حتى بني اخلدمات التي اتوالتعريف جالختتلف يف الشكل وامل غالبا ما  -

 دفع من قبل العميل.تُ التى  عىل الرسوم احلالية وحتى األمان بناءً   ،قد خيتلف مستوى اخلدمة والوصول والدعم -

 اخلاصة. وثائقهمالوصول إىل حساباهتم أو كبري ىف   شكلوبالتايل قد تقيد العميل ب، لصالح مزود اخلدمة السحابية قد ُتكتب -

املوثقة  تركز عادة عىل كيفية إدارة وصول العمالء إىل البيانات واستخدامها؛ وبالتايل فإن مسؤوليات مقدم اخلدمة السحابية    -

 وثائق.ارة العندما تنشأ بدال من املسؤوليات املتعلقة بمتطلبات إدكالت، إىل الرتكيز عىل معاجلة املش متيل
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 : القضايا االجتامعية   - 2

إدارة  أنشطة  السحابية ألداء  اخلدمات  استخدام  تنشأ عن  أن  يمكن  التي  املحتملة  السلبية  اآلثار  إىل  االجتامعية  املخاطر  تشري 

هم خماطر وآثار التبني قد جتاوز فَ  د عليها عتاماالإن  :رسعان ما أصبحت اخلدمة السحابية منترشة يف كل مكان، ويمكن القولف وثائق،ال

وملثل هذه التكنولوجيا اجلديدة، ومن املؤكد أهنا جتاوزت الرسعة التي يمكن هبا تنفيذ اللوائح التنظيمية إلدارة تلك    جال هلا الواسع امل

 تشمل املخاطر االجتامعية املتعلقة بإدارة السجالت يف البيئة السحابية ما ييل:و ،املخاطر واآلثار

 .القيود املفروضة عىل األمن التقني -

 .التأثري االجتامعي لترسب املعلومات الشخصية -

 .الشخصية وثائقال اتاحةعدم  -

 . عىل املدى الطويل يف اخلدمة السحابية لوثائقخطر حفظ ا -

 :لتأثري االجتامعي حلوادث ترسب املعلومات الشخصيةا

قد يتم الكشف عن حجم البيانات ف،  وجسيممني من خالل خطأ أو إجراء ضار  ق أارتخال  ةالسحابي  دمةيف حالة تعرض نظام اخل

يف حالة    وثائقت( املسؤولة عن إدارة هذه ال يئا ة )اهل يئيف حني الكثري من البلدان تفرض عقوبات عىل اهل   ،الشخصية بشكل غري مناسب

هذا باإلضافة إىل األزمة التي يعانون منها   ،دان بياناهتمألفراد املترضرين من فقاتعويض    إال أنه قد ال يتم  ق،ارتخحدوث مثل هذا اال

األحكام استبدال  اجلرائم املالية واإلزعاج والتكاليف املتصلة بمن    وزيادة خطر االحتيال أو غري ذلك  اخلاصة،التعرض لبياناهتم  بسبب  

وثائق  جيب الكشف عن  املثال،  و الوفاة )عىل سبيل  قد يتعرض خلطر األذى أ  نادرة،ويف حاالت    (،تغيري بطاقات االئتامن:  الضامنية )مثل

للمترضرين، فقد ال يكون كافيا للتخفيف من كل هذه اآلثار    التعويض املايللو تم  حتى  ىف هذه احلاالت    ،ألولئك الذين يؤذوهنم(   املوقع

فال يزال كل من مزودى اخلدمات السحابية واملسؤولني عن إدارة الوثائق باستخدام السحابة عىل دراية ىف مجيع األوقات      ،املحتملة

 بمسؤوليتهم االجتامعية لتوفري األمن الكاىف لوثائق اآلخرين التى حتتوي عىل البيانات الشخصية. 

 : الشخصية   إتاحة الوثائق عدم 

ال ا  البلدان، من    كثري يف  البيانات الشخصية املتعلقة لقانون ليسمح  م من قبل  هب  لمواطنون األفراد باحلق يف طلب الوصول إىل 

فالبد    بسهولة،الوصول إليها  وة لتوفري خدمات املواطن  يلسحابا   احلكومية نحو احلوسبة  يئاتمن اهل   كثريمع حتول ال ف  ،اهليئات احلكومية

احلصول عىل نسخة   احلق يف الوصول أو :مثلاملواطن، أجل تسهيل حقوق   صحيح منبشكل  احلوسبة السحابيةمن معاجلة مشكالت 

  ، حذف هذه البيانات عندما ال تكون رضوريةىف    أو حتى احلق  دقيقة،أو احلق يف تصحيح تلك البيانات إذا كانت غري    اخلاصة،من بياناهتم  

ضامن   أو يف   ،)الدقة(  لوثائقحلفاظ عىل املزامنة بني إصدارات اصعوبة متزايدة يف ا  جتد احلوسبة السحابية غالبا ما  أن    بالفعل، كام نوقش  

 بشكل صحيح. شكالت ومعاجلتها يتم النظر يف هذه اململ  قد تنتهك حقوق املواطنني بشكل منهجي إذاو ،املوزعة وثائقحذف نسخ ال

 : خطر حفظ السجالت عىل املدى الطويل ف اخلدمة السحابية 

يمثل ُيعد جديًدا نسبيًا، واملرتبط هبا  العمل  إال أن التكنولوجيا ونموذج    مكان،عىل الرغم من انتشار احلوسبة السحابية يف كل  

  ، مما يعكس قلق عىل املدى الطويل أو إىل األبدوبقائها   الوثائقحلفاظ عىل عىل ا  خدمات إدارة الوثائق السحابيةقدرة من   التأكدعدم  هذا

الذ" التي  :مثل  "اكرةمؤسسات  البحوث  واملعارض ومعاهد  واملتاحف  ال  املكتبات  إدارة  االستفادة من خدمات  ترغب يف   وثائق قد 
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العمر التنظيمي املحتمل    عني االعتبار  هؤالء املستخدمون يف  يأخذقد  ف  ،وبيانات البحث  السحابية لتوفري التخزين ملجموعاهتا الرقمية

إىل مزود خدمة سحابية آخر أو أي شكل  وثائقهم  أن لدهيم خططا كافية وخمتربة لرتحيل  بالتأكد  ، ولنفوذهم  مزود اخلدمةالذي حدده  

 . آخر من أشكال التخزين واملعاجلة التي قد تكون خمصصة

ر  الطابع االجتامعى قد تأخذ ىف االعتبا ذات  يئات  بالنظر إىل املخاطر املتصورة )والفعلية( املتعلقة باحلوسبة السحابية، فإن اهل و

القانونية لضامن تكامل خدمة   ال  عىل  أيضا   وثائق، وتركز  الاملسؤولية  السحابية املتعددين   وثائقرضورة وجود موفري خدمات إدارة 

أو ما شابه ذلك، وإمكانية قيام احلوسبة الشبكات  عرب مرافق    لتكاملبالتوازي من أجل توفري املرونة، ورضورة إجراء اختبار منتظم ل

ال بتوفري إصدارات متعددة من  املختلفة    ةالرقمي  وثيقة السحابية  لتسهيل حاالت االستخدام  املستخدم،   ك عرب خدمات خمتلفة  وصول 

 . (ISO/TR 22428-1,2020) احلفظ أو التعايف من الكوارثو

 دراسة التحليلية ملعيار إدارة الوثائق فى بيئات احلوسبة السحابية: ال

    لدراسة يمكن من خالل الدراسة التحليليلة التالية وضع املالحظات اآلتية ىف االعتبار:وبعد تناول املعيار با  

يستمد هذا املعيار أمهيته من اجلهة التى أنشأته، وهى: منظمة األيزو الدولية التى هتدف إىل اجلودة الشاملة ىف األداء من    أوال:

امل اعتمد  وقد  تطبيقها؛  عىل  واحلث  املعايري  إعداد  األيزو،  خالل  منظمة  أصدرهتا  التى  األخرى  الدولية  املعايري  من  عيار عىل جمموعة 

مميزات   من  هلا  ملا  حاليًا  املطروحة  املوضوعات  أبرز  من  ُتعد  التى  السحابية،  احلوسبة  أي:  اهتاممه،  حمور  من  كذلك  أمهيته  ويستمد 

 وخصائص كثرية، منها عىل سبيل املثال:

 الطلب.هي خدمة ذاتية تقدم حسب  -

 ُتقدم من خالل شبكة اإلنرتنت ذات الوصول الشبكي الواسع.  -

 تقوم بتجميع املوارد املادية واالفرتاضية وتقدمها للمستفيدين عىل اختالف فئاهتم، وختصصاهتم، ومتطلباهتم. -

 تتميز باملرونة ىف التطوير والتغيري عند الطلب أيضا. -

 طلبات املستفيدين.تتميز بالرسعة ىف تلبية احتياجات ومت -

 توفر اإلتاحة بكفاءة عالية. -

الوثائق السحابية، مع الوقوف عىل أهم املخاطر والقضايا التى جيب أن تؤخذ ىف    ثانيا: ينحرص جمال املعيار ىف االهتامم بإدارة 

قد صنف املعيار املخاطر الناجتة عن  االعتبار قبل استخدام احلوسبة السحابية، والتعريف باملنتفعني والقائمني عىل اخلدمة السحابية، و

 السحابة إىل خماطر داخلية، وخماطر خارجية. 

يستفيد من هذا املعيار اهليئة بصفتها العميل املستخِدم للخدمة السحابية؛ ملا تنتجه من وثائق، مروًرا بالقائمني عىل اخلدمة   ثالثا:

وأخري الربجميات،  ومطورو  املربجمون  مثل:  وتطويرها،  والوثائق السحابية  املعلومات  أخصائيو  مثل:  والباحثينن  املتخصصني  ا 

 واألرشيف.  

تناول املعيار جمموعة كبرية من املصطلحات والتعريفات املهمة ذات الصلة بموضوعه، وعرف هبا تعريًفا دقيًقا، مما يساعد    رابعا:

 صص.ذلك ىف توحيد املصطلحات وحتديثها باستمرار ملالءمة التطور ىف جماالت التخ
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إىل ثالث    خامسا: الطرف، وقسمهم  بمصطلح  السحابية، وقد عرفهم  الوثائق  إدارة  من  املنتفعني  فئات  األول  الشكل  تناول 

 جهات متمثلة ىف :  

سواء أكانت اهليئة، أو مقدم اخلدمة السحابية، ومدير الوثائق   منتج الوثائق، الذى ينقسم بدوره إىل  عميل اخلدمة السحابية  -

 ، والذى قد يكون مزودون أو هيئة، أو فريق. واملستخدمواء أكان من قبل العميل، أو من قبل مقدمي اخلدمات السحابية، السحابية، س

، ومزود  SaaSمزود اخلدمة السحابية، والذى ينقسم بدوره حسب اخلدمات السحابية املقدمة إىل: مزود الربجميات كخدمة    -

 . IaaS، ومزود البنية التحتية كخدمة PaaSالنظام كخدمة 

 رشيك اخلدمة السحابية، والذى ينقسم بدوره إىل رشيك اخلدمة السحابية، ومدقق اخلدمة السحابية.  -

 تناول البند اخلامس من املعيار كل ما يتعلق بإدارة الوثائق السحابية، مثل: -سا:ساد 

الوثائق    -1 إدارة  أثناء  املحتملة  املخاطر  عنها  ينجم  قد  التى  األسباب  أهم  أحد  باعتبارها  السحابية  الوثائق  إدارة  عمليات 

ا للوثائق  اإلنشاء  بداية من  العمليات  املعيار هذه  فقد عرف  بالتتصنيف  السحابية،  اإللكرتونية، ومرورا  للوثائق  االلتقاط  أو  لرقمية، 

الذى   النحو  عىل  التتبع،  مسار  ومراقبة  واالستبعاد،  والتهجري،  االستخدام،  وإعادة  واالستخدام  والتخزين،  واإلتاحة،  والتكشيف، 

 يوضحه الشكل التاىل :

 

 ( عمليات إدارة الوثائق السحابية11شكل )

التقاط/ إنشاء

التصنيف 
والتكشيف

اإلتاحة

التخزين
االستخدام وإعادة 

االستخدام

التهجري

االستبعاد

مسار التتبع
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الوثائق امليتاداتا ىف خد  -2 يقوم منتج  ما  الوثائق، والتى عادة  ميتاداتا  بدورها إىل  تنقسم  السحابية، والتى  الوثائق  إدارة  مات 

اتا املتمثل ىف اهليئة، وىف هذه احلالة ُتعد امليتاداتا ملكية خاصة بالعميل ويقع عىل عاتقه مسؤولية صحتها وتكاملها وموثوقيتها، وميتاد

 . 14دو اخلدمات السحابية عىل مستوى كل خدمة من اخلدمات الثالث التى تقدمها السحابةالنظام، والتى يقوم هبا مزو

وهو يوضح البنية املعامرية إلدارة الوثائق السحابية بداية من  SORMA. 15البنية املرجعية إلدارة الوثائق السحابية املوثوقة  -3

طية، وخدمة التهجري، وخدمة التخزين، وخدمة الشبكة، وغريها، ثم  البنية التحتية كخدمة، وما تقدمه من خدمات، مثل: خدمة التغ 

، وخدمة إدارة التطبيق،  CD، وخدمة استمرارية التطبيق  CIالنظام كخدمة، وما تقدمه من خدمات، مثل: خدمة استمرارية التكامل  

وخدمة التطبيق، وغريها من خدمات،  وغريها، ثم الربجميات كخدمة، وما تقدمه من خدمات، مثل: خدمة اإلتاحة ، وخدمة احلفظ،  

، التى PaaSقوهتا من خدمة    SaaSعلاًم بأن خدمات احلوسبة الثالث تعتمد مجيعا عىل بعضها البعض وتتكامل بحيث تستمد خدمة  

 ، والعكس.  IaaSبدورها تستمد قوهتا من خدمة 

السحابية،  سابعا: احلوسبة  بيئات  ىف  االستخدام  حاالت  السادس  البند  جيب    يتناول  إجيابيات  احلاالت  هذه  من  حالة  لكل 

االستفادة منها؛ كوهنا حافزا الستخدام احلوسبة السحابية ىف إدارة الوثائق، وسلبيات جيب جتنبها وأخذها ىف االعتبار، كوهنا العامل  

 األساس الذى ينجم عنه املخاطر واملشكالت التى بسببها يرتدد عمالء اخلدمة السحابية ىف استخدامها. 

فيام بينهم، وتعتمد هذه احلالة   SaaSمن حاالت االستخدام، وهى التى يتشارك فيها عمالء اخلدمة السحابية خدمة    حلالة األوىلا

القليلة مقارنة باحلاالت األخرى اآلتى ذكرها، لكن هلا عيوبا منها: استخدام  عىل آلية تعددية اإلجيار، والتى عىل الرغم من تكلفتها 

اوف لدى العميل من  اخلدمة كام يقدمها مزود اخلدمة، وقد ال تلبي مجيع احتياجات ومتطلبات العميل، باإلضافة إىل تسببها لقلق وخم

 . 16مدى استمرارية اخلدمة املقدمة من قبل مزود اخلدمة، غري خماوفه اخلاصة بالرسية واألمان نتيجة لتشارك اخلدمة مع آخرين

، وىف هذه احلالة يتم تطوير تطبيق إدارة الوثائق اخلاصة بالعميل باستخدام   SaaSاحلالة الثانية، وهى حالة تطوير العمالء خلدمة  

 ، ويتم استخدام التطبيق املطور كام لو كان تطبيقا خاصا بالعميل، يلجأ العميل إىل هذه احلالة لألسباب اآلتية: PaaSدمة خ

 عدم تلبية اخلدمة احلالية ملتطلباته واحتياجاته اخلاصة بإدارة وثائقه.  -

 عدم استيعاب التطبيق املستخدم لعدد كبري من معامالت إدارة الوثائق. -

 عدم رغبة العميل ىف مشاركة تطبيقات إدارة الوثائق. -

 .17وعىل الرغم من هذه احلالة تتجنب العنارص السابقة، إال أن تكلفتها عالية مقارنة باخلدمة السابقة 

لوثائق ىف ، ىف هذه احلالة يقوم العمالء بتطوير تطبيق إدارة ا  IaaS،  وهى حالة إدارة الوثائق املستندة عىل خدمة  احلالة الثالثة

، التى توفر معلومات عن األجهزة وواجهات برجمة التطبيقات الالزمة الستخدام األجهزة، بينام IaaSمن خالل خدمة    SaaSخدمة  

 . وتنقسم هذه احلالة إىل حالتني من االستخدام ، مها:  IaaSيتم التخزين ىف خدمة 

 مميزات هذه احلالة:  .ومن18بواسطة العميل IaaSحالة االستخدام املبارش خلدمة  -1

 تتم خدمة التخزين بتكلفة بسيطة. -

 ُتسهل عىل العمالء عملية التهجري تدرجييًا لوثائقهم ىف حالة تطوير اخلدمة. -

 بينام تتمثل عيوب هذه احلالة ىف: 
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د خدمة ، وتكمن املشكلة ىف صعوبة حماذاة النسخ االحتياطي ملزوIaaSتتطلب بشكل مفصل ضبط وإدارة موارد خدمات    -

IaaS. 

 قد ال تتم عملية احلفظ واالسرتجاع بشكل صحيح، كنتيجة من نتائج العنرص السابق. -

الوثائق، وىف هذه احلالة يتم تصميم بعض خدمات    IaaSحالة استخدام خدمة    -2 خصيًصا إلدارة    IaaSمع وظائف إدارة 

ترصف فيها عىل املدى البعيد، مما ُيسهل من نظم الوثائق، لكن  وثائق العميل، ويشمل التطوير مميزات إضافية لدعم حفظ الوثائق وال

 .  19ىف السحابة العامة  Iaasمن عيوهبا؛ التكلفة العالية مقارنة باستخدام خدمة 

، ىف هذه احلالة يستخدم أحد العمالء خدمتني أو أكثر من خدمات  IaaS، وهى حالة تعددية استخدام العميل خلدمة  احلالة الرابعة

IaaS  لضامن استقرار ختزين الوثائق وإتاحتها، وهذه ُتعد ميزة من أهم مميزات هذه احلالة ألهنا تتضمن للعميل حفًظا مستقًرا لوثائقه ؛

عىل املدى البعيد؛ ىف حال توقف أحد مزودي اخلدمة بالتأكيد يستمر اآلخر، لكن من عيوهبا أهنا تتطلب جهًدا تقنيًا كبرًيا للحفاظ عىل  

 .20اإلصدارات املُخزنة ىف كال اخلدمتني املستخدمتني من جانب العميل، وتكلفتها عالية املصادقة بني

 ، وتنقسم هذه احلالة إىل:احلالة اخلامسة

، وىف هذه احلالة ُيعد الوكيل بمثابة طرف ثالث يعمل كوسيط بني مزود اخلدمة  SaaSحالة استخدام وكيل إدارة الوثائق خلدمة    -

ل، برشط أن يكون خبرًيا ىف جمال إدارة وحفظ الوثائق الرقمية، وكذلك اخلدمات السحابية، ويقوم الوكيل بالتعاقد  السحابية وبني العمي

ء  مع مزود اخلدمة السحابية عىل اتفاقية مستوى اخلدمة نيابًة عن العميل، وهذه ُتعد ميزة من مميزات هذه احلالة ألهنا ُتسهل عىل العمال 

أو ص  يواجهون مشكلة  يتحملها  الذين  التى  التكلفة اإلضافية  لكن من عيوهبا  السحابية،  اخلدمات  استخدام  أو  مع  التعامل  عوبة ىف 

 .21العميل باإلضافة إىل تكلفة اخلدمة السحابية نفسها

الوثائق خلدمة    - إدارة  الوثائIaaSحالة استخدام وكيل  إدارة  الوثائق تطوير تطبيقات  إدارة  لوكيل  ُيمكن  ق ، وىف هذه احلالة 

اخلاصة به لتوفري خدمات إدارة الوثائق اخلاصة بالعميل، كام هو موضح بالشكل، وحيدث هذا عادًة عندما تكون متطلبات إدارة وثائق  

العميل أكرب من إمكانات إدارة اخلدمات السحابية العامة، أو عندما يكون لدى الوكيل نموذج عمل يتطلب استخدام برجميات خاصة 

احلالة   هذه  الوثائق به، ىف  إدارة  مهام  وأداء  السحابية،  اخلدمات  باستخدام  الوثائق  إدارة  السحابية تطوير  الوثائق  إدارة  لوكيل  يمكن 

 .22بتكليف من العميل

،  23املخاطر املحتملة إلدارة الوثائق املرتبطة باخلدمات السحابية، واملشكالت املحتملة من استخدام اخلدمات السحابية  -ثامنا:

 (12)جيازها ىف الشكل والتى يمكن إ

تناول البند الثامن من معيار إدارة الوثائق ىف البيئة السحابية القضايا االجتامعية والقانونية للخدمات السحابية، والتى تاسعا:  

 تتمثل ىف العنارص التالية:

 القضايا القانونية للخدمات السحابية، متمثلة ىف اآلتى:  -1

 ئية للبيانات العابرة للحدود. املسائل املتعلقة بالوالية القضا  -

 عدم القدرة عىل تنفيذ الرشوط التعاقدية.  -

 رشوط الرتخيص غري القابلة للتفاوض. -
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 قضايا ملكية البيانات. -

 التعارض بني الرشوط واألحكام. -

 القضايا االجتامعية للخدمات السحابية، واملتمثلة ىف اآليت:  -2

 التقنى.القيود املفروضة عىل األمن  -

 التأثري االجتامعي لترسب املعلومات الشخصية. -

 عدم إتاحة الوثائق الشخصية.  -

 خطر حفظ الوثائق عىل املدى الطويل ىف اخلدمة السحابية.  -

  

 ( مخاطر نظام إدارة الوثائق السحابية12شكل )

السحابية بتناول كل عنرص عىل حدة، يمكن أن نستخلص وبالدراسة التحليلية لعنارص معيار إدارة الوثائق ىف بيئات احلوسبة  

 اآلتى:

تفي  ة، باإلضافة ألهنا  مناسب  تكلفةب  وثائقلدارة التنفيذ نظام إل  والنظم الالزمةالربجميات واألجهزة    توفر اخلدمات السحابية  -

لخدمة  لغياب حاالت االستخدام  تفسري  ل  نعةمق  ا أسباب   اهليئاتلدى  ، إال أن  ISO 15489-1  24  معيار  بجميع املعايري املنصوص عليها يف 

  طر وخما  معروفة،خماطر غري ا لتخوفها من اخلاصة هب  وثائقمرتددة يف اعتامد اخلدمات السحابية إلدارة ال هذه األسباب جتعلها  ،السحابية

الوعي باملخاطر غياب  و  السحابية،عن مزايا اخلدمات  بشكل جيد  اإلعالن  باإلضافة إىل غياب عامل    ، واخلصوصية  تتعلق بالسالمة

 . (ISO/TR 22428-1,2020)الوثائق يف االعتبار يف سياق إدارة أخذها والقضايا التي جيب 

خماطر نظام إدارة الوثائق  
السحابية

خماطر املنتفعني

اإلتاحة

التدريب

خماطر النظام السحابي

تعددية اإلجيار

احملاكاة االفرتاضية لألجهزة

توزيع امللفات

خماطر اخلدمة السحابية

اخلدمات املوجهة

املرونة

احلجب
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، كام هى دون الكشف third party  ثالثيقدمها الطرف التستند اخلدمات السحابية عىل مفهوم استعارة موارد احلوسبة التي    -

 نت هذه املوارد املستعارة معرفة ما إذا كا   عىل العميل  من الصعبداخل السحابة، مما جيعل    اهلياكل القائمة عن الوظائف أو العمليات أو  

 . (ISO/TR 22428-1,2020) متطلباته حتى إذا اتفق العميل مع مزود اخلدمة السحابية حول   أم ال، مقدما  تلبية متطلباته ها يمكن

 الوثائق،من أجل تطبيق اخلدمة السحابية ملهمة إدارة  كانات خمتلفةمنها إميقدم كل أنواع خمتلفة من اخلدمات السحابية  هناك -

لخدمات  ل ةصائص العاماخلالعميل فهم باإلضافة بأنه جيب عىل  وثائق،خلصائص إدارة ال يمكن للعميل اختيار خدمة سحابية مناسبةو

، كام ُذكر ىف  سحابيةالدمة  اخلبعد اعتامد  وثائق  ارة الدعدم الوصول إىل املتطلبات املستهدفة إلاحتامل  الوضع ىف االعتبار    مع  ،السحابية

 . (ISO/TR 22428-1, 2020)العنرص السابق 

يمكن للمستخدمني من  ىف حالة اخلدمات السحابية الضخمة يتم توزيع األنظمة السحابية بحيث تتجاوز احلدود الوطنية، ف  -

تسبب خصائص السحابة تعارضات وقضايا    وهبذا يمكن أن  ، بلد معنيخمتلف البلدان أو املجتمعات اإلقليمية مشاركة خدمة تنتمي إىل

االجتامعيةخمتلفة؛   والبيئة  القضائي  اهليكل  السحابية،   للبلد     بسبب  اخلدمة  مقدم  انتامءات    و مستخدم   يواجه   لذلك نتيجة    واختالف 

 . (ISO/TR 22428-1, 2020)  للتكنولوجيا السحابية  دروسةباالتفاقيات القانونية واالجتامعية غري امل  ترتبطتوقعة  مخماطر غري    السحابة

 : اخلامتة
تناولت الدراسة ماهية احلوسبة السحابية، وخصائصها، ومميزاهتا التى جيب عىل اهليئات االستفادة منها ىف إدارة الوثائق اخلاصة  

املشكالت الناجتة عن استخدام اخلدمات السحابية ىف إدارة الوثائق، وذلك عن طريق تطبيق معيار  هبا، مع األخذ ىف االعتبار املخاطر و 

إدارة الوثائق ىف بيئات احلوسبة السحابية بعد دراسة ومعرفة بنوده املعرفة اجليدة بالوقوف عىل كل جزئية وعنرص من عنارصه؛ فقد قدم 

الت من  بداية  املهمة  البنود  من  منه، املعيار جمموعة  باملستفيدين  والتعريف  به،  اخلاصة  والتعريفات  املصطلحات  وأهم  بمجاله،  عريف 

  وكذلك املنتفعني من اخلدمات السحابية سواء القائمني عليها، أو املنتفعني هبا، ثم عمليات إدارة الوثائق ىف بيئات احلوسبة السحابية،

ق وما  القيام هبا،  تناول كل عملية عىل حدة ورشح طريقة  استخدام مع  اهليئات عن  قد تسبب ىف عزوف  عنها من مشكالت  ينتج  د 

اخلدمات السحابية، وكيفية تفادي هذه املشكالت، واالستفادة الكاملة من مميزات السحابة، كام تناول املعيار املخاطر الناجتة عن نظام 

 امعية التي قد تسببها السحابة.   إدارة الوثائق وطريقة حلها، باإلضافة إىل املخاطر واملشكالت القانونية واالجت

 وخُلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج ، أمهها: 

تتسم احلوسبة السحابية بمجموعة كبرية من املزايا، التي تساعد ىف حفظ وختزين وإدارة وثائق املوسسات بكفاءة عالية، مع   -1

مات السحابية، أو عن النظام السحايب، أو عن املنتفعني، باإلضافة توفري الوقت واجلهد، لكن هلا سلبيات قد تكون داخلية تنتج عن اخلد

 إىل سلبيات خارجية تنتج عن اإلطار القانوين واالجتامعي للبيئة املحيطة بالسحابة. 

تمثلة ُتعد إتفاقية مستوى اخلدمة األساس الذى تقوم عليه السحابة؛ ألهنا الضامنة الوحيدة للعمالء لتفادي اآلثار السلبية وامل  -2

 ىف القضايا واملشكالت اخلاصة باحلوسبة السحابية.

 معرفة املنتفعني وفئاهتم، ومهامهم، واملشكالت النامجة عنهم سواء بقصد أو عن غري قصد.  -3

معرفة عمليات إدارة الوثائق ىف البيئة السحابية، وكيفية القيام هبذه العمليات، وتفادي ما ينتج عنها من مشكالت تؤثر عىل   -4

 اخلدمات السحابية. 
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معرفة حاالت االستخدام املختلفة للخدمات السحابية، وما يتعلق هبا من مميزات وعيوب؛ للعمل عىل االستفادة من مميزات   -5

 كل حالة، وتفادي عيوهبا قدر املستطاع. 

ية، وحماولة تفادي هذه املشكالت  معرفة القضايا القانونية واالجتامعية املتعلقة باستخدام السحابة ىف إدارة الوثائق السحاب  -6

 وأخذ التدابري الالزمة لعدم الوقوع فيها.

 كام تويص الدراسة بام ييل: 

القانونية واالجتامعية  وثائقال  ينبغي عىل مديري  -1 الفنية مقدما    ،النظر يف اجلوانب  العتامد االستعداد  قبل  وكذلك اجلوانب 

الالدمات  اخل لتجنب  سحابية إلدارة  املحتملةوثائق  ملكام    ،املخاطر  الوثائقيمكن  بمتطلبات   ديري  السحابية  اخلدمات  موفري  تزويد 

 ها.لتقليل احتاملية ظهور املحددة، مع تضمينها ىف العقود لمخاطر ل اإلدارة

تناوهلا املعيار ىف كل جزئية من جزئيات جيب األخذ ىف االعتبار اآلثار الناجتة عن السحابة، من خالل اتباع التعليامت التى    -2

 استخدام احلوسبة السحابية ىف إدارة الوثائق السحابية.

االهتامم أوال وأخريا بعقد اتفاقية اخلدمة؛ بحيث تضمن للمستخدم كل حقوقه كاملة، ومتكنه كذلك من تفادي اآلثار السلبية   -3

 الناجتة عن السحابة، واالستفادة القصوى من مميزاهتا.

احلواشي   
 

ين هائلة يقوم المستخدمون بتحميل، أو رفع ملفاتهم عليها ليتم   يضخمة تحتو يهى أجهزة حاسب آل 1 على مساحات تخز
ية والوصول إليها   يقة مركز ين البيانات بطر يلة، بحيث يسمح بمشاركة المهام ومعالجة وتخز ينها وحفظها لفترات طو تخز

 ص ل بالمقدمة(. ،2021 ،جمال)  يعبر شبكة الإنترنت من أى مكان ومن أى جهاز حاسب آلى أو جهاز رقم 
يد من التفاصيل الرجوع إلى: )جمال 2  (. 2021 ،لمز
يفات الحوسبة السحابية من الجانبين اللغو 3 سواء بصفة عامة ، أو من   يوالاصطلاح يتناولت هذه الدراسات جميع تعر

 خلال وجهة نظر التخصص. 
هذه المشكلة أكثر أهمية فى الحوسبة   يمثل استعادة النظام بعد ال كوارث مشكلة بمنصات تكنولوجيا المعلومات، 4

 ،تعين عليهم تقديم الخدمات لمستفيديهم حتى فى حال حدوث كارثة أو عطليالخدمة السحابية  يالسحابية؛ لأن مقدم 
من ال كوارث يتطلب وضع خطة واضحة ومحكمة لاستعادة نشاط الشركات والهيئات إلى وضعها الطبيعى  يوالتعاف 

 Disasterمن ال كوارث ) يلكارثة فى أقل وقت ممكن، وتلك الخطة تسمى خطة التعاف بنفس حالتها قبل وقوع ا 
Recovery Plan,DRP( ية العمل (، والتى تعتبر خطة  Business Continuity Plan,BCP(، أو خطة استمرار

ص  ،2021،) جمال يتأمينية لاستعادة البيانات والمعلومات مما يسمح للشركة، أو المؤسسة بالعودة إلى نشاطها الطبيع
199.)     

ُأنشئت، أو استلمت، ووضعت جانبا  ي: ، هى وثيقة أنشئت ) أ archival science الوثيقة الرقمية فى علم الأرشيف   5
يد من العمليات عليها، أو بهدف الرجوع إليها مستقبلا( بواسطة شخص طبيع فى سياق   يأو اعتبار يبهدف إجراء المز
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يف لا يمكن اعتبار الوثيقة الرقمية وثيقة  ،ج من منتجات هذا النشاط، كأداة أو كمنتينشاط عمل ووفقا لهذا التعر
 دبلوماتية إلا إذا توافرت فيها المكونات الستة الآتية: 

يف به   identifiable contextسياق محدد قابل للتعر
،  writer، والكاتب author، والفاعل )المتصرف( originatorن يشاركون فى إنشائها كمصمم النظام وأشخاص محدد

يجب أن تشمل أيضا تاريخ إنشائها، أ  ،creator، والمنشئ addressee يوالمتلق التاريخ الذى أنشئت واستلمت   ي:و
 ك فيه.كما تشمل أيضا تاريخ الإرسال والإشارة إلى العمل الذى تشار ،وحفظت فيه

 جرائيا، أو كجزء من عملية اتخاذ القرارات. إحدث يكون للوثيقة دور فيه، أو تدعمه سواء 
وهى عبارة عن علاقات واضحة مع الوثائق الأخرى فى إطار المنظومة الرقمية، أو خارجها من خلال   الرابطة الأرشيفية:

يدة أخرى  يةكود تصنيف، أو أ يف فر  . unique identifierوسيلة تعر
 .fixed formشكل ثابت 
 (.17،  16ص ص  ،2018 ،. )علىstable content  محتوى ثابت

وضمان عمل التطبيقات   ،( برمجيات تبدأ عملها مع تشغيل الجهاز، لمعالجة جميع مكونات الجهازOSنظام التشغيل ) 6
يو الأخرى،  أو  يشخص ركان كمبوتأجهاز سواء  يلتنفيذ أبسط المهمات التى يقوم بها أ ايُعد نظام التشغيل ضرور

كل نظام تشغيل يعمل من خلال رموز بيانية )أيقونات(، بالإضافة إلى تفغيل عمل تطبيقات مُصممة   ي،يوتر لوح بكم
للعمل  OS X ووندوز( كما ُصمم نظام تشغيل ،من الأمثلة على نُظم التشغيل )لينكس ،خصيصا للعمل من النظام

 .(OS)مادة: نظام التشغيل ،2020 ،وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات(،على أجهزة أبل

يسمح  VMsيقوم بإنشاء وتشغيل أجهزة افتراضية ) ي(: تطبيق برمج Hypervisorبرنامج مراقب الآلة الافتراضية ) 7 ( و
المتعددة الضيوف من خلال مشاركة موارده معها افتراضيا،  VMلجهاز حاسب آلى واحد مضيف بدعم أجهزة 

ين  يادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة للنظام ،مثل: الذاكرة والمعالجة والتخز وتوفر قدرًا   ،تعمل هذه البرامج على ز
افتراضية الضيفة مستقلة عن الأجهزة المضيفة، وهذا ما يسمح لهم  أكبر من تقنيات المعلومات، نظرًا لأن الأجهزة ال

مادة: برنامج مراقب الآلة  ،2020 ،)وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات  ،بالانتقال بسهولة بين الخوادم المختلفة
 .(Hypervisor)الافتراضية 

عندما يفقد  يخادم للنسخ الاحتياط يأ الغرض من تقنية الاسترداد، هو مساعدة المستفيد على جمع البيانات من 8
 (. 200ص   ،2021 ،الخادم بياناته )جمال

بأنه: طرف ثالث مستقل عبارة عن هيئة)جهة( غير منفصلة عن المصالح المباشرة  17068الأيزو  ييُعرف المعيار الدول 9
يعمل كوسيط عندما يتم تبادل المعلومات الرقمية بين الطرفين  يقة آمنللأطراف المتعاملة، و كما عرفه المعيار  ة،بطر

أو وكيل يقدم   ،توجيهات استخدام وإدارة الطرف الثالث الموثوق به بأنه عبارة عن هيئة 14516الأيزو  يالدول
وهو موثوق به من قبل كيانات أخرى فيما يتعلق بالأنشطة  security serviceواحدًا أو أكثر من الخدمات الأمنية 

ا يُستخدم الطرف الثالث الموثوق به لتقديم خدمات إضافية ذات قيمة للكيانات التى  كم ،المتصلة بخدمات الأمن
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ية بين المتعاملين سواء فى مجال التجارة الإل كترونية،   تتعامل معه وتستفيد من تلك الخدمات، وذلك لتوفير الثقة والسر
ية والموثوقية لعملائها )على.  يةأو فى أ  (. 52. ص 2018مجالات أخرى تتطلب السر

( من أجل ضمان إثبات تكاملية  TTPRيتناول هذا المعيار رعاية الخدمات المخولة للطرف الثالث فى المستودع الرقمي ) 10
يمكن الاعتماد عليه كمصدر موثوق به  ،وصحة الوثائق الرقمية للمستفيدين كما يصف هذا المعيار الخدمات والعمليات   ،و

للمستفيدين من الوثائق الرقمية خلال فترة الاحتفاظ بها؛  TTPRلموثوق به المقدمة من قبل مستودع الطرف الثالث ا
، مثل: TTPR" والمتطلبات الخاصة بخدمات ال  ”trustworthinessوهو أيًضا يتناول معيار الثقة  ،لضمان الثقة

ون فقط بين الطرف كما يحدد هذا المعيار مهمة مستودع الوثائق المخزنة تك ،الأجهزة، وأنظمة البرمجبات والإدارة
 (. 147ص  ،2018 ي،. )علclientوالعميل  third partyالثالث 

يقة للتوثيق ل ك يهى عبارة عن نظام أمن 11 ية المستفيد )جمال ييتطلب أكثر من طر ص م   ،2021 ،يتم التحقق من هو
 بالمقدمة(. 

  يالمحاكاة الافتراضية: هى إنشاء نسخة افتراضية إما من قطعة من الأجهزة، أو البرامج، باستخدام برنامج خاص يحاك 12
تسمح ممارسة المحاكاة الافتراضية لمؤسسات المعلوماتية بتشغيل   ي،وظائف الأجهزة بدقة من أجل إنشاء نظام افتراض

فضلا عن مجموعة متنوعة من التطبيقات على نفس الخادم   ،حدوا  يأنظمة تشغيل متعددة وأكثر من حاسوب افتراض
يوفر حجم أكبر من نشر آلات مادية متعددة )وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ي،الفعل   ،هذا النهج أكثر كفاءة و

 مادة: المحاكاة الافتراضية(. 
كما لو   ،ى الملفات ومعالجتها على الخادم( للمستخدمين باختلاف مواقعهم الوصول إلDFSيسمح نظام الملفات الموزعة ) 13

يستطيع أيضا التحكم فى حقوق الوصول الخاصة بالعملاء على الرغم من إمكانية   كانت موجودة على أجهزتهم المحلية، و
، والتعاون من خلال المستندات والبيانات بمساعدة نظام يوصولهم إلى البيانات والموارد دون تكرار غير ضرور

يد من أمنها فى حالة حدوث عطل )وزارة الاتصالات اتكرار البيانو، DFSزعة الملفات المو ت على عدة مواقع يز
 مادة: نظام الملفات الموزعة(. ، وتقنية المعلومات

 (. 2انظر الشكل رقم ) 14
 (. 3انظر الشكل رقم ) 15
 (. 4انظر الشكل رقم ) 16
 (. 5انظر الشكل رقم ) 17
 (. 6انظر الشكل رقم ) 18
 (. 7رقم ) انظر الشكل 19
 (. 8انظر الشكل رقم ) 20
 (. 9انظر الشكل رقم ) 21
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 (. 10انظر الشكل رقم ) 22
 .38ص  ،انظر جدول المخاطر المحتملة لإدارة الوثائق المرتبطة بالخدمات السحابية 23
 – Information and documentationمن جزئين، وهذا هو الجزء الأول  15489الأيزو  ييتكون المعيار الدول 24

records management part 1 ية، فهو يعط إطارًا    يمدخل عام يتضمن القواعد العامة لنظام إدارة الوثائق الجار
يشرح إدارة الوثائق الجيدة، والاعتبارات القانونية، وأهمية جعل شخص مس ول عن  ؤلحفظ الوثائق بمستوى عاٍل و

يشمل أيضا ما هو مطلوب للإدارة الجيدة للوثائق، ونظم حفظها وتصميم عمليات إدارة الوثائق،  ،حفظ الوثائق و
يب )ميلاد   (.405 ،404ص ص  ،2012 ،والتدقيق والتدر
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The study aims to highlight the importance of cloud computing and its advantages in light of digital transformation 

and information technology, With learn about the most important issues and problems related to cloud computing, and 
provide standard treatment of problems and issues arising from the use of cloud computing. 

The study relied on the case study approach of the standard in question, through its translation and presentation of 
its contents  . The study used the objective analysis tool based on a range of Arab and foreign sources. 

The study found the most important issues, problems and challenges that stand in the way of bodies and their use of 
cloud computing services, while trying to develop standard solutions to reduce the negative effects of cloud computing, and 
encourage bodies to save and store their documents using cloud-computing services. 
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