
كلمة البروفسور سليم دكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في جلسة افتتاح المؤتمر 
"، CNILالوطنّية للمعلوماتّية والحرّيات  الّلجنةالرقمّي : إنشاء : "تحديث اإلدارة في زمن التحّول  تحت عنوان

تشرين  3 الواقع فيه ، يوم الخميس(LITA)تنّظمه كلّية الهندسة والجمعّية الّلبنانّية لتكنولوجيا المعلومات 
 حرم العلوم اإلنسانّية. –، في مدرَّج بيار أبو خاطر 2019األّول )أكتوبر( 

 

شدياق، وزيرة الدولة لإلصالح معالي رئيس مجلس الوزراء السيّد سعد الحريري، ممّثالً بمعالي الوزيرة السيّدة مي 
 اإلدارّي.

 

 أّيها األصدقاء األعّزاء،

 .ات على أكبر عدد من الناس ينمو بسرعة غير مسبوقة في التاريخر هذه التقنيّ اشتناو  ر التكنولوجيّ إّن التطوّ 
 ،والسحابة ،مصطلحات مثل البيانات الضخمةتندرج " وكذلك ل الرقميّ ة أو "التحوّ يتم إدخال المفردات الرقميّ 

قائمة في  blockchain قواعد البيانات المتسلسلة  واإلنترنت أو صطناعيّ والذكاء اإل ،والواقع االفتراضيّ 
 ة.المفردات اليوميّ 

ق يتعلّ  .الرقمّية فحسب ، واألدواتق األمر باالبتكار التكنولوجيّ "، ال يتعلّ ل الرقميّ ث عن "التحوّ عندما نتحدّ 
ر ا أن نغيّ ب منّ تطلّ تة، وبالتالي داريّ البشر والعالقات اإلبوثقافتها وكذلك  ،وأدائها ،اتمتنظيوال ،اتاألمر بالعمليّ 

 (.mindsetشيء طريقة تفكيرنا ) ، ولكن أيًضا وقبل كلّ تصّرفليس فقط طريقتنا في ال

تدعم فهي في تنمية البلد،  ل الرقميّ التحوّ عمل  ورشة ةأهميّ تدرك يس يوسف في بيروت جامعة القدّ بما أّن و 
ة الجهات الفاعلة الرئيسيّ  إحدىالجامعة أيًضا  دّ ع  ت   .برامجها صميمل وتضع تكنولوجيا المعلومات في هذا التحوّ 

ة ، أطلقت كليّ سببلهذا ال .ةة وخلق أوجه التآزر والشراكات الفكريّ وتطوير األفكار اإلبداعيّ  ،في تشجيع االبتكار
: خيار  في األنظمة والشبكات ستر"الما، في هذا المجال رائدة دائًماهي الو  ،القّديس يوسفالهندسة في جامعة 

وورش  ة،مستمرّ  دورات تنشئة نّظممت وما زالت تكما نظّ  .ها(حماية الحواسيب والدفاع عن) "األمن السيبراني
الوطنّية  الّلجنةإنشاء :  ل الرقميّ اإلدارة في عصر التحوّ  المؤتمر حول "تحديثومؤتمرات، مثل هذا  ،ملع
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الثالث  سلطات، ووضعها في خدمة الهاواقتراح مشاريع قوانينب التفكيربهدف " CNILللمعلوماتّية والحرّيات 
 ... والمجتمع المدنيّ 

لتدريب ليس فقط محترفين  التي تسعى ة الجامعةمهمّ  في صميم يندرجموضوع هذا المؤتمر  داتي وسادتي، إنّ سيّ 
، جميع شرعة جامعة القّديس يوسففي الواقع ، في  .ممتازين، ولكن أيًضا مواطنين يحترمون بعضهم البعض

ة المختلفة مثل الحوار ة والروحيّ ة واألخالقيّ ون للحفاظ على تطبيق القيم االجتماعيّ الجامعة مدعوّ  أسرةأعضاء 
استخدام اإلنترنت والشبكات  شرعةة ... وفي ة، والصدق ، والحريّ بنانيّ الروح اللّ و ة واالحترام والتعدديّ  صغاءواإل

ات، ات الجديدة يجب أن يحترم الحريّ استخدام التكنولوجيّ  على أنّ  قّديس يوسفجامعة ال ، تصرّ أيًضا ةاالجتماعيّ 
 حياة الخاّصة الشخصّية.حقوق اإلنسان وال

حياتنا الشخصّية ر على نقاط ضعف كبيرة تؤثّ  يوِجدإلنترنت ل ةالمتزايد ناتبعّيت إنّ  أّيها األصدقاء األعّزاء،
لين، ل مجرمي اإلنترنت / المتسلّ ب  ومستهدفة من قِ  عّقدةأصبحت مساحة اإلنترنت موضوع تهديدات م الخاّصة.

ا من البيانات حالي  " وحماية "األمن السيبرانيّ  دّ ع  ي   .ة استغالل نقاط ضعف هذا الفضاءًدا كيفيّ الذين يعرفون جيّ 
 الّلجنةة إنشاء ومن هنا تأتي أهميّ  .ة األفراد، وكذلك على الشركاتر على خصوصيّ الخطيرة التي تؤثّ  رهاناتال

 .أمن المعلومات والبياناتفي ما يتعّلق بة في لبنان، ووضع استراتيجيّ   (CNIL) الوطنّية للمعلوماتّية والحرّيات

في هي تكنولوجيا المعلومات  د من أنّ التأكّ  في « CNIL »الّلجنة الوطنّية للمعلوماتّية والحرّيات  تكمن مهّمة
ة مهمّ  في الواقع، فإنّ  .ةة أو العامّ ات الفرديّ الحريّ و نسان حقوق اإلو  ،ةة اإلنسانيّ ض الهويّ خدمة المواطن وال تقوّ 

ال  معلوماتّيةأدوات ال ق من أنّ ات والتحقّ ة والحريّ حماية الخصوصيّ  ستكون بشكل أساسيّ  وأهدافها جنةهذه اللّ 
 قت الحالّي.هو الحال في الو هذا ة لألفراد وكرامتهم، وليس ما الحياة الخاّص ة، وال سيّ تنتهك الحقوق األساسيّ 

 إذن : هذه األهداف ستكون 

 معلوماتّيةفي تطبيقات ال ة من خالل التحكمّ وضمان احترام قانون حماية البيانات الشخصيّ  مراقبة

ات موضوًعا حريّ للخطورة  جات األكثر شيوًعا واألقلّ العمطة، بحيث تكون المن خالل وضع قواعد مبسّ  تنظيمال
 .إلجراءات مخففة

الوصول إلى البيانات الواردة  إجراءات تنفيذ حقّ  د من أنّ والتأكّ إلى المعلومات  الوصول إمكانّية ضمان حقوق 
 .ة لهذا الحقّ ال تعيق الممارسة الحرّ جات العمفي ال
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 .ة التي تراها مفيدةة أو التنظيميّ التدابير التشريعيّ ب إلى الحكومة اقتراحتقديم الناس بحقوقهم والتزاماتهم و  إبالغ

التي  (LITA) ة لتكنولوجيا المعلوماتبنانيّ ة اللّ تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع الجمعيّ  اء، تمّ أصدقائي األعزّ 
الذين ساهموا في تحقيق  الخاّص و  العامّ  ينفي القطاع   األشخاصجميع أن أشكر  كما أودّ  .ا جزيالً أشكرها شكرً 

أغتنم  ،وهنا... ESIB المعهد العالي للهندسة في بيروت  ة البروفسور مارون شمعون منهذا الحدث، وخاّص 
 متواجدين هنا !!!لاالمعهد العالي للهندسة في بيروت جميع طالب  إلى ةحيّ وجيه تهذه الفرصة لت

ستساعد المناقشات  سّيداتي سادتي، إّن أعمال هذا المؤتمر سوف تعّزز تبادل الخبرات الناجحة بين المشاركين.
 التي ستدور على مدى هذين اليومين على توطيد حوار بّناء بين مسؤولي القطاع ين العاّم والخاّص.

بطريقة جّيدة النتقال الرقمّي ال األعمال والتوصيات ركيزة ومساهمة مهّمة من أجل تطوير على أمل أن تشكّ 
 !حماية األفراد والشركات، أتمّنى لكم مؤتمًرا جّيًدا للجميع... في جامعة القّديس يوسف في بيروت من أجل و 

 جميًعا. شكركمأ


