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حل ّريات» يف «الي�صوعية»
موؤمتر «املعلوماتية وا ُ

افتتحت ممثلة رئيس مجلس ال��وزراء سعد احلريري
وزي���رة ال��دول��ة ل��ش��ؤون التنمية االداري����ة ال��دك��ت��ورة مي
ش��دي��اق مؤمتر «حت��دي��ث إدارة التحول الرقمي :إنشاء
اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات « CNILلبنانية»،
ال��ذي نظمته كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف
واجلمعية اللبنانية لتكنولوجيا املعلومات ()LITA
في مقر اجلامعة  -كلية العلوم االنسانية  -قاعة بيار أبو
خاطر ،بحضور رئيس جلنة املعلوماتية والتكنولوجيا
النيابية النائب ندمي اجلميل.
بعد كلمة ترحيبية ملسؤولة التواصل واالع���الم في
اجلامعة اليسوعية سينتيا غبريل ،وع��رض مصور عن
اجلامعة وكلياتها وح��ال التطور التي تشهدها ملواكبة
ال��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ،ك��ان��ت ك��ل��م��ة رئ��ي��س��ة اجلمعية
اللبنانية لتكنولوجيا املعلوماتية الدكتورة منى االشقر
جبور حتدثت فيها عن دور اجلمعية في»احلماية وآلية
ال��ع��م��ل ح��ي��ث ي��ت��م االت��ص��ال بالهيئة ال��وط��ن��ي��ة حلماية
البيانات ذات الطابع الشخصي واحلريات ،والتنسيق
معها في املسائل املرتبطة بحماية االشخاص من املعاجلة
االلية او اليدوية للبيانات ذات الطابع الشخصي».
ب��دوره ،لفت ممثل رئيسة الهيئة الوطنية الفرنسية
للمعلوماتية واحل��ري��ات الدكتور ب��رت��ران دو م��اري الى
أن «التعاون يكون ملا فيه مصلحة البلدين ،خصوصا أن
هذه املسألة تتطرق الى موضوع الدميوقراطية واحلماية
لها وللحريات االنسانية بكل أوجهها ،فالتنوع الثقافي

والتعددية يبرهن على عمق الدميوقراطية في البلدين».
وق����ال رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة ال��ي��س��وع��ي��ة االب ال��دك��ت��ور
سليم دك��اش« :إن موضوع هذا املؤمتر هو جوهر مهمة
اجلامعة لتدريب ليس فقط محترفني مم��ت��ازي��ن ،ولكن
أيضا مواطنني محترمني .في الواقع ،في ميثاق اجلامعة
اليسوعية ،جميع أعضاء املجتمع اجلامعي مدعوون
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى تطبيق ال��ق��ي��م االج��ت��م��اع��ي��ة واألخ��الق��ي��ة
وال��روح��ي��ة املختلفة ،وف��ي ميثاق اس��ت��خ��دام اإلنترنت
والشبكات االجتماعية ،تصر اجلامعة على أن استخدام
التكنولوجيات اجلديدة يجب أن يحترم احلريات ،حقوق
اإلنسان واخلصوصية».
أما شدياق فقالت« :باختصار ،للوصول الى التحول
الرقمي بشكل فعال ،نحتاج ال��ى اع��ادة هيكلة ل��الدارات
العامة ،وسنلعب دورا أساسيا في هذا املضمار أيضا.
فاملكننة م��ن دون اع���ادة هيكلة وحت��دي��ث االدارة ،يعني
تعقيد حياة املواطن وتعذيبه ه��ذه امل��رة الكترونيا بدل
تعذيبه وج��ه��ا ال��ى وج���ه .ل���ذا ،ف��إن ت��راب��ط حلقات احلل
والتطوير أمر ال بد منه .البلد لم يعد يحتمل ،واملماطلة
م��رف��وض��ة م��رف��وض��ة م��رف��وض��ة .االص���الح���ات املقترحة
ملوازنة  2020هي األساس ،ومحاولة الهروب منها جرمية
تضاف الى اجلرائم التي ترتكب بحق الوطن وما أكثرها.
العملية احلسابية للموازنة أساسية ،لكنها ال تلمس
جوهر الواقع احلالي».
بعد ذلك ،عقدت طاولة نقاش مستديرة.

