
 2013أطلق في كلية العمال في الجامعة الردنية اليوم التقرير السنوي للقتصاد المعرفي 
والذي يتناول محور "الحوسبة السحابية"

 أطلق في كلية العمال في الجامعة الردنية اليوم التقرير السنوي للقتصاد المعرفي
  وال&&ذي يتن&&اول مح&&ور "الحوس&&بة الس&&حابية". ويه&&دف التقري&&ر الص&&ادر ع&&ن2013

 الم&&ؤتمر ال&&دولي للتج&&ارة والتنمي&&ة "الونكت&&اد" ال&&ى مس&&اعدة ال&&دول النامي&&ة لتخ&&اذ
 الخطوات اللزمة لمواجهة تحديات الزمة المالية والقتصادية العالمي&&ة. وق&&ال عمي&&د
 كلية العمال الدكتور زعبي الزعبي خلل حفل اطلق التقرير ال&&ذي حض&&ره رئي&&س
 الجامع&&ة بالوكال&&ة ال&&دكتور عزم&&ي محافظ&&ة ان القتص&&اد المعرف&&ي أص&&بح م&&ن أه&&م
 القتص&اديات وأس&&رعها نم&&وا= ف&ي عالمن&ا المعاص&&ر لم&ا تحت&ويه ص&&ناعة المعرف&&ة م&ن

 وأض&&اف ان التف&&اوت بي&&ن ال&&دول اص&&بح الن يرك&&ز طاقات هائلة وقدرة سوقية كبيرة
 على سهولة الوصول الى تكنولوجيا المعلومات والتص&&الت واس&&تخدامها مؤك&&دا= ف&&ي
 هذا الصدد ان ما يميز العالم المتقدم عن الدول النامية هو ما يعرف بالفجوة الرقمية.
 وتابع الزع&&بي ان م&&ا يبع&&ث عل&&ى القل&&ق للحكوم&&ات ومؤسس&&ات المجتم&&ع ال&&دولي ع&&دم
 الوصول الى المعلومات بسرعةودقة والتي تضفي قدرة تنافسية لي&&س للص&&ناعات ب&&ل
 للخ&&دمات الحكومي&&ة م&&ا ينعك&&س ايجاب&&ا عل&&ى ق&&درات ال&&دول م&&ن تعلي&&م وص&&حة ودف&&اع
 اجتماعي. وتطرق الزع&&بي ال&&ى مح&&اور التقري&&ر ال&&ذي يتن&&اول المكان&&ات القتص&&ادية
 التي تنطوي عليها الحوسبة السحابية بالنسبة لبلدان منخفضة ومتوس&طة ال&دخل حي&ث
 ل تزال معدلت تبني ه&ذا الن&&وع المتمي&&ز م&&ن الحوس&&بة بش&&كل ملح&&وظ. وأع&&رب ع&ن
 اعتزازه لختيار كلية العمال لنطلق التقري&&ر م&&ن رحابه&&ا مؤك&&دا ان الكلي&&ة س&&تبذل
 جهودا مضاعفة لتطوير انفتاحها وتواصلها مع العالم الخارجي. وعرض نائب عمي&&د
 كلية العمال الدكتور طالب عوض نت&&ائج التقري&&ر مش&&يرا= ال&&ى ان مص&&طلح الحوس&&بة
 الس&&حابية يش&&مل المص&&ادر والنظم&&ة الحاس&&وبية المت&&وافرة تح&&ت الطل&&ب ع&&بر الش&&بكة
 والتي تستطيع توفير خدمات حاسوبية متكاملة دون التقي&&د ب&&الموارد المحلي&&ة. وته&&دف
 الحوسبة السحابية بحسب - عوض – الى التيس&&ير عل&&ى المس&تخدم خصوص&&ا تخزي&&ن
 البيانات والنسخ الحتياطي والمزامنة الذاتية وقدرات معالجة برمجية وجدولة للمهام
 لدفع البري&&د اللك&&تروني والطباع&&ة ع&&ن بع&&د. وق&ال ع&&وض ان التقري&&ر اظه&&ر امكاني&&ة
 اس&&&تفادة مؤسس&&&ات العم&&&ال والحكوم&&&ات ف&&&ي البل&&&دان النامي&&&ة مم&&&ا تنتج&&&ه الحوس&&&بة
 الس&&حابية م&&ن معلوم&&ات رقمي&&ة متزاي&&دة الس&&رعة والمرون&&ة م&&ا يمك&&ن المس&&وقين م&&ن



 توس&&&يع نط&&&اق نظمه&&&م المعلوماتي&&&ة. ووفق&&&ا – لع&&&وض – ف&&&ان التقري&&&ر اظه&&&ر ق&&&درة
 الحوس&&بة الس&حابية عل&&ى تعزي&&ز الكف&&اءة ال&&تي م&&ن ش&أنها تمكي&&ن الص&&ناعات الص&&غيرة
 الحج&&&م م&&&ن تع&&&ويض امتلك مه&&&ارات تكنولوجي&&&ا المعلوم&&&ات اض&&&افة ال&&&ى تمكي&&&ن
 الش&&ركات م&&ن الس&&تفادة م&&ن ق&&درات تخزي&&ن وحوس&&بة أك&&بر. وأش&&ار ع&&وض ال&&ى أن
 التقرير بين أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تبدو مختلفة تمام عن غيرها م&&ن
 ال&دول المتقدم&ة ف&ي الس&تفادة م&ن خ&دمات الحوس&&بة الس&حابية المتاح&ة مجان&ا كالبري&د
 اللكتروني وشبكات التواص&&ل الجتم&&اعي اللكتروني&&ة. وأوص&&ى التقري&&ر الحكوم&&ات
 ب&&الترحيب بالحوس&&بة الس&&حابية ش&&ريطة ان تخط&&و فيه&&ا بت&&أن وأن تس&&عى ف&&ي ح&&دود
 مواردها الى انشاء هياك&&ل قانوني&&ة ومنتظم&&ة. وأك&&د ع&&وض ان التقري&&ر ش&&دد عل&&ى أن
 تنتظ&&ر البل&&دان النامي&&ة ف&&ي وض&&ع ق&&وانين وأنظم&&ة خاص&&ة متعلق&&ة بالحوس&&بة الس&&حابية
 بهدف مراعاة الخصوصية وحماية البيانات وأم&&ن المعلوم&&ات والج&&رائم اللكتروني&&ة,
 لفتا الى أن التقري&ر أش&اد ب&الردن ال&ذي حق&ق انج&ازات ملموس&&ة عل&&ى ص&&عيد ت&وفير
 بنى تحتية في تكنولوجيا المعلومات والتصالت بالرغم من محدودية موارده المالية
 والطبيعية. من جهته عقب وزير التصالت وتكنولوجيا المعلومات الس&&بق ال&&دكتور
 م&&روان جمع&&ة عل&&ى نت&&ائج التقري&&ر مش&&يرا إل&&ى أن الحوس&&بة الس&&حابية إح&&دى الدوات
 المهمة ال&&تي يس&&تفيد منه&&ا المس&&تثمر بكلف&&ة أق&&ل عن&&د اس&&تخدامها. وأض&&اف أن اس&&تخدام
 الحوس&&بة الس&&حابية ت&&وفر أجه&&زة ومع&&دات وأي&&دي عامل&&ة داعي&&ا الحكوم&&ة والقط&&اع
 الخاص إلى إيلئها أهمية خاصة من خلل توفير البن&&ى التحتي&ة الملئم&&ة للتوس&&ع ف&ي
 استخدامها والستفادة منها. وأكد أهمية وضرورة تأهيل القضاة لتمكينهم من التعام&&ل

 حض&&ر حف&&ل مع قضايا تقنية الحوسبة السحابية كون المواد المتعلق&&ة به&&ا معق&&دة تقني&&ا.
 اطلق التقرير ع&&دد م&&ن الخ&&براء والمختص&&ين القتص&&اديين ورج&ال الم&ال والعم&&ال

وأنظمة المعلومات وجمع من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة.


