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 ،(Cloud Computing)السحابية والحوسبة  ،(Artificial Intelligence) طناعيُيعتبر الذكاء اإلص
 Big dataالـ و ، (loE) األشياء كل   تإنترنو ، (IoT) األشياء ترنإنتو ، (Blockchain) بلوك تشينالو 
ل الرقمي )و   نيالقطاع في المؤثرة في عصرنا الحالي عواملال أهم   من (Digital Transformationالتحو 

 .(Sukman, 2015)  الدفاعاألمن و على  ال سيم ا العام والخاص
عتمدة في مال السياسات يف رات جذرية وإستراتيجيةتغيي (Smart Technology) التكنولوجيا الذكية أحدثت

الوقائية والهجمات  رانيةالسيب ال سي ما في الحروب العمالنيو ستراتيجي صعيدين اإلعلى ال الدفاعاألمن و 
 .(Work and Brimley, 2014; Sloan, 2015) وسائلال هذه استخدام اإللكترونية من خالل

ز: نو  ستعمال األمثل لألسلحة، اإلو اإلتصال، وسائل و عية العمليات، من شأن الذكاء اإلصطناعي أن يعز 
ل إلى نتائج قتالية أفضل ) القيادة والسيطرةو   ,Hoadley and Lucasواإلدارة اللوجستية بغية التوص 

2018). 

 ؟والدفاع األمنسينعكس هذا الواقع على كيف 
 :جديدة قد تحولت مؤخرًا بفعل التطور التكنولوجي نحو معادلة التقليديةالعسكرية األعمال  إن  

“Whole-of-government and whole-of-society against another (D2G & 2S)”  
(De Spiegeleire, Maas, and Sweijs, 2017) يات األمنية  أهم من من السيبرانياأل وبات التحد 

د مختلف اي امم   المتكررة إلعتداءاتوا خروقاتالإلى نظرًا  األساسية  الخاصة ساتإلدارات الحكومية والمؤسهد 
 .األفرادحتى و 
مليار دوالر  071حوالى  نفاق العالمي على األمن السيبراني سيبلغمجموع اإل أن   إلى اإلحصاءات تشير 

 .0101العام أميركي بحلول 
 
 



AISD 2019: 
الجيش اللبناني، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لألنظمة في  ستراتيجيةمركز البحوث والدراسات اإل مينظ  

-MENA(، وجمعية الشرق األوسط وشمال أفريقيا لألنظمة المعلوماتية )LAIS) في بيروت لمعلوماتيةا
AIS)  في باريس المؤسساتا المعلومات والتواصل في تكنولوجيوجمعية(ICTO،)  ًا بعنوانمؤتمر: 

 .0102خالل شهر آذار  عقدسيُ  والذي (AISD 2019) "ألمن والدفاعا فياإلصطناعي  الذكاء" 
حيث  الدفاعاألمن و  يالتكنولوجيا الذكية في مجالع اضيمو  يناقش كونه من نوعه األولهذا المؤتمر  عد  ي

 هذه األنظمة الذكية أهمية التركيز على مع هاواعتماد هذه التكنولوجيا استخدام يةكيفُيسل ط الضوء على 
 . ةوالتقني ةالعمالنية، د اإلستراتيجيالصعمختلف  على وتأثيرها

إلى المشاركة في  األخصائيين وشركات المعلوماتيةو األكاديميين، و الباحثين،  (AISD 2019) مؤتمر دعوي
في قطاعي  المعلوماتيةو  التكنولوجيا الذكية تمجاالمختلف في  والتقنية تقديم الدراسات والبحوث العلمية

العمليات و رانية، يلحرب السباو رهاب، اإلمكافحة و من القومي، مع التركيز على مواضيع األ، األمن والدفاع
 خذين بعين االعتبار استراتيجيات التطبيقآ من الناحيتين النظرية والعملية العسكرية والدعم اللوجيستي

 .ومخاطرها
الحوسبة و  (،Artificial Intelligenceالذكاء اإلصطناعي ) تمجاال مختلف في ل  يتخل ل المؤتمر ورش عم

كل   إنترنتو  ،(IoT) األشياء إنترنتو (، Blockchainلبلوك تشين )او (، Cloud Computing) السحابية
ل الرقمي ،Big dataالـ و  (،IoE) األشياء  في مجالي األمن والدفاع، (Digital Transformation) والتحو 

( بين Brainstormingوالعصف الذهني ) وجهات النظرتبادل األفكار و لفرصة باإلضافة إلى إعطاء 
 ..مختلف المشاركين

 الذكر ال الحصر(:)على سبيل  المواضيع المطروحة
اإلطار القانوني ) الموضوعي واإلجرائي، المحلي، الدولي واإلنساني...( والقواعد األخالقية والمهني ة   -

 للذكاء اإلصطناعي وتكنولوجيا المعلومات واالعالم االلكتروني. 
-  Big Data المؤسسات العامةو  األمن والدفاع قطاعيوالذكاء اإلصطناعي في . 
 مكافحة اإلرهاب. و  في مجالي األمن (Smart Technology) التكنولوجيا الذكية -
 .والمؤسسات العامة الدفاعي األمن و في قطاع Big Dataتطبيقات الـ -
 .ةالسيبراني والجرائم في األمن Big Dataوالـ الذكاء اإلصطناعي  -



 .والتجسس هابر مكافحة اإلفي  Big Dataالذكاء اإلصطناعي والـ  -
 دور الذكاء اإلصطناعي في أمن األجهزة المحمولة.  -
- Data Mining والمؤسسات العامة في قطاعي األمن والدفاع. 
 . من قبل القوى المسلحة الذكاء اإلصطناعياستخدام وتطبيق  -
 .الدولةمؤسسات ات بين البيان وتشارك: تبادل التحول الرقمي -
 األمن والدفاع. يفي مجال ها وتأثيرهاجتماعي: استخداموسائل التواصل اإل -
- Deep Learning في مجال مكافحة اإلرهاب. 
 ....(،واللوجستية الموارد البشريةإدارة األمن والدفاع ) يفي مجال (Innovationبداع )التطوير واإل -
 .المؤسسات العامةفي  (IoE) األشياء كل   إنترنتو  (IoT) األشياء إنترنت -
 .(Cyber Security) واألمن السيبراني (Blockchain) بلوك تشين -
ي األمن والدفاع في مجال (Digital Currencies) والعمالت الرقمية (Blockchain) بلوك تشين -

 والمؤسسات العامة.
 ي األمن والدفاع والمؤسسات العامة.في مجال (Smart Buildings/ Cities) الذكية المدن واألبنية -
 (.(Digital Forensicsاألدلة الجنائية الرقمية  -

 

 تواريخ مهّمة:معلومات و 
 .01/10/0102آخر موعد لتقديم األبحاث  -
 .01/10/0102تحديد األوراق البحثية المقبولة  -
 .01/10/0102آخر موعد لتقديم األوراق البحثية بصيغتها النهائية  -
 .02/3/0102-02موعد إنعقاد المؤتمر  -
ل بإرسال صورة عن جوازلل ،لتأشيرات الدخول -  السفر على البريد اإللكتروني تفض 

)aisd2019@army.gov.lb(  01/10/0102قبل. 
 بيروت. -لو رويال أوتيل: مكان إنعقاد المؤتمر

  https://goo.gl/vzVaJh  :انموذج إلعداد األوراق البحثية
  https://easychair.org/conferences/?conf=aisd2019 :ألوراق البحثيةتقديم ا
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