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المغفور له بإذن الّله تعالى الشيخ

زايد بن سلطان آل نهيان
تغمده اهلل بواسع رحمته

»مؤسس دولة اإلمارات وباني نهضتها الحديثة«

»إّن الثروة الحقيقية هي العمل الجاد المخلص الذي يفيد 
اإلنسان ومجتمعه، وإّن العمل هو الخالد والباقي،

وهو األساس في قيمة اإلنسان والدولة«.



»يعتبر نظام السجّلّ السكاني وبطاقة الهوّية من المشروعات 
االستراتيجّية للدولة، ويمثل إضافًة نوعية، من شأنها تعزيز مسيرة 
التطور االقتصادي واالجتماعي التي تشهدها اإلمارات في مختلف 

مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية«.

صاحب السمّو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة



»يمثل المشروع مثااًل واضحًا على أهمية االستفادة
من التقنيات المتقدمة في تحسين األداء والعمل الحكومي،

كونه واحدًا من أكبر المشاريع المتقدمة تكنولوجّيًا
على صعيد منطقة الشرق األوسط«.

صاحب السمّو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

رئيس مجلس الوزراء  حاكم دبي



»نحن على ثقة أّن هيئة اإلمارات للهوّية
سوف يكون لها كبير األثر في دعم الجهود المخلصة،
الرامية لتحقيق التنمية الشاملة لما فيه خير الوطن«.

الفريق أّول سمّو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان 
ولّي عهد أبو ظبي 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة



»إن هيئة اإلمارات للهوّية تواصل مسيرتها نحو آفاق المستقبل 
المشرق الذي رسمته قيادتنا الرشيدة، مكرسة جهودها 
لإلسهام في مسيرة التقّدم والنماء واالزدهار الثقافّي 

واالجتماعي واالقتصادي والعمرانّي، مرّسخة بذلك منظومة 
متكاملة الستقرار المجتمع وأمنه وطمأنينته«.

سمّو الشيخ

هزاع بن زايد آل نهيان 
مستشار األمن الوطني 

رئيس مجلس إدارة هيئة اإلمارات للهوّية



»ُيعّد برنامج السجّلّ السكانّي وبطاقة الهوّية امتدادًا حيوّيًا 
لمسيرة النهضة والتطوير التي تشهدها الدولة في ظّل الرؤية 

الحكيمة للقيادة الرشيدة، ويمكن القول إّن هيئة اإلمارات للهوّية 
باستراتيجّيتها الجديدة 2010ـ2013 تسير بخطى واثقة

نحو تحقيق األهداف المرسومة«.

الفريق سمّو الشيخ

سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

نائب رئيس مجلس إدارة هيئة اإلمارات للهوية
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الهيئة تعر�س اأحدث اأجهزة اخلدمة الذاتية

ويل عهد اأم القيوين يتفقد جناح »الهوية«
ال�شعفار والري�شي يطلعان على اأحدث تقنيات الت�شجيل

موؤمتر ومعر�س اأمن الطباعة
نبذة عن احلدث

الكلمة الفتتاحية للهيئة
.. وتعر�س ورقة عمل

اأحداث وفعاليات هيئة الإمارات للهوية 2012 بال�سور
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�سنويًا  للهوية  الإمارات  هيئة  حتر�س 
من  العديد  وح�سور  ورعاية  تنظيم  على 
املرتبطة  والعاملية  املحلية  الأحداث 

ب�سناعة الهوية الإلكرتونية.

الإمارات  هيئة  �ساركت   ،2012 العام  ويف 
اأحداث  ثالثة  ورعاية  تنظيم  يف  للهوية 
اأر�س  على  فعالياتها  اأقيمت  مهمة  عاملية 
الدولة، وهي »قمة اأبوظبي العاملية لأنظمة 
ال�سرق  ومعر�س  و»موؤمتر  املتقدمة«  الهوية 
الإلكرتوين«  والدفع  للبطاقات  الأو�سط 
احلادي  الطباعة  اأمن  ومعر�س  و»موؤمتر 

ع�سر يف اآ�سيا وال�سرق الأو�سط واإفريقيا«.

كما نظمت الهيئة خالل 2012 بالتعاون مع 
اجلمعية الدولية للتعلم املوؤ�س�سي والدولية 
لالأداء املتميز »موؤمتر التعلم املوؤ�س�سي الأول 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا«، 
على  نوعه  من  الأول  احلدث  يعترب  الذي 

م�ستوى الدولة واملنطقة.

ورعاية  تنظيم  على  الهيئة  حر�س  وياأتي 
العديد  يف  وم�ساركتها  الأحداث،  هذه  مثل 
من الفعاليات الأخرى امل�سابهة مثل )اأ�سبوع 
�سمن  توثيقها  ثم  ومن  للتقنية(،  جيتك�س 
اإطار جهود الهيئة و�سعيها  كتيب خا�س، يف 
على  والتعّرف  اخلربات  لتبادل  الدائم 
اأف�سل املمار�سات العاملية، وامل�ساهمة يف دعم 
جمتمع املعرفة يف الإمارات، بالإ�سافة اإلى 
والتعريف  الرقمية  الهوية  ثقافة  تعزيز 
مببادرات الهيئة ودورها امل�ستقبلي يف دعم 
انطالقًا  وكذلك  الإلكرتونية،  احلكومة 
يف  التميز  نحو  و�سعيها  الهيئة  التزام  من 
حتقيق  ي�سمن  مبا  عملها  جوانب  خمتلف 

اأهدافها ال�سرتاتيجية.

تمهيد



قّمة 
أبوظبي 
العالمّية 
ألنظمة 
الهوّية 
المتقّدمة
2012
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نبذة
عن الحدث

ا�شت�شافت هيئة الإمارات للهوية للعام اخلام�س على التوايل 
قّمة  فعاليات   ،2012 مار�س   19-18 يومي  اأبوظبي  يف 
اأبوظبي العاملّية لأنظمة الهوّية املتقّدمة، وذلك حتت رعاية 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الداخلية  وزير  الوزراء  جمل�س 

هيئة الإمارات للهوّية، وبدعم من املفو�شية الأوروبية.

الإمارات  »مركز  يف  اأقيمت  التي  القمة  فعاليات  وت�شمنت 
 60 من  اأكرث  عر�س  ال�شرتاتيجية«  والبحوث  للدرا�شات 
ورقة عمل متخ�ش�شة، �شّكلت فر�شة ل�شانعي القرار على 
العاملية  املمار�شات  اأحدث  على  للتعرف  املنطقة  م�شتوى 

املرتبطة باأنظمة الهوية املتقدمة وتطبيقاتها العملية.

و�شهدت القمة م�شاركة وح�شور ممثلي العديد من اجلهات 
اإلى جانب نخبة من  والعاملية،  املحلية  احلكومية واخلا�شة 
اخلرباء واملتخ�ش�شني يف �شناعة بطاقات الهوية »الذكية« 
املعر�س  �شهد  كما  الرقمية.  بالهويات  التعريف  واأنظمة 
امل�شاحب للقمة م�شاركة اأكرث من 20 �شركة عاملية من اأبرز 

ال�شركات العاملة يف قطاع اأنظمة الهوية املتقدمة.

اأوراق  اأبرز  عن  ونبذة  اجلل�شة  كلمات  ملخ�س  يلي  وفيما 
العمل امل�شاركة يف احلدث:
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الجلسة االفتتاحية

كلمة سمو نائب 
رئيس مجلس إدارة 
هيئة اإلمارات للهوية

سيف بن زايد 
يؤكد حرص 
قيادة الدولة 
على تطوير 
منظومات 
تكنولوجية 
آمنة إلثبات 
الهوية

»القمة تأتي في 
وقت تقف فيه 

دول العالم 
وجهًا لوجه أمام 

تحديات جديدة 
أبرزها ضرورة 

توفير منظومة 
متكاملة من 
األمن واألمان 
لمجتمعاتها 

ومواطنيها«

سيف بن زايد

لأنظمة  العاملية  اأبوظبي  قمة  يف  نرى  »اإننا  �شموه:  واأ�شاف 
الهوية املتقدمة فر�شة مثالية لتبادل الأفكار، والطلع على 
�شموه  الهوية«، معربًا  اأنظمة  املمار�شات احلديثة يف جمال 
فعاليات  يف  امل�شاركة  العمل  اأوراق  ت�شهم  اأن  يف  اأمله  عن 
هذه القمة بن�شر الوعي التطبيقي لأنظمة الهوية املتقدمة، 
من  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  يف  امل�شوؤولني  ومتكني 
وامل�شاريع  املبادرات  لتنفيذ  فاعلة  ا�شرتاتيجيات  تطوير 
التطويرية با�شتخدام اأف�شل الو�شائل التكنولوجية والأنظمة 

احلديثة.

ملركز  والتقدير  ال�شكر  خال�س  عن  �شموه  اأعرب  كما 
ل�شت�شافته  ال�شرتاتيجية،  والبحوث  للدرا�شات  الإمارات 
مكانة  تر�شيخ  يف  البارزة  اإ�شهاماته  مثمنًا  القمة،  اأعمال 
جعلت  والتي  والفكرية،  والبحثية  والعلمية  الثقافية  الدولة 
املرموقة  والبحوث  الفكر  مراكز  اأبرز  بني  من  واحدًا  منه 
على امل�شتويني الإقليمي والعاملي، متمنيًا لأعمال هذه القمة 
اأر�س  على  الإقامة  طيب  امل�شاركني  وجلميع  التوفيق  كل 

u .بلدهم الثاين دولة الإمارات العربية املتحدة

اآل نهيان نائب  � اأكد الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
جمل�س  رئي�س  نائب  الداخلية  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س 
على  البلد  قيادة  حر�س  للهوية،  الإمارات  هيئة  اإدارة 
يف  املتكاملة  التكنولوجية  املنظومات  من  �شل�شلة  تطوير 
واآمنة لإثبات  بنية حتتية متطورة  اإن�شاء  الدولة، من خلل 
ما  اأحدث  با�شتخدام  املتغري،  عاملنا  يف  الهويات  وتاأكيد 
تو�شلت اإليه العلوم احلديثة، وتهيئة البنى املعرفية والعلمية 
ا�شرتاتيجيات  مع  يتما�شى  ن�شج  اإلى  و�شوًل  والقت�شادية، 

الدولة وين�شجم مع توجهاتها امل�شتقبلية.

وقال �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان يف كلمة له مبنا�شبة 
انطلق فعاليات قمة اأبوظبي العاملية لأنظمة الهوية املتقدمة 
2012، األقاها بالإنابة عن �شموه �شعادة الدكتور املهند�س 
»اإن  للهوية:  الإمارات  علي محمد اخلوري مدير عام هيئة 
هذه القمة تاأتي يف وقت تقف فيه دول العامل اأمام حتديات 
متكاملة  منظومة  توفري  �شرورة  اأبرزها،  من  لعل  جديدة، 
بكل  والتعامل  ومواطنيها،  ملجتمعاتها  والأمان  الأمن  من 

م�شوؤولية مع التحديات املعا�شرة ومعرفة �شبل مواجهتها«.

الدكتور اخلوري يلقي الكلمة الفتتاحية للقمة بالإنابة عن �سمو رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الإمارات للهوية
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»اإلنتربول« يشيد 
بتعاون اإلمارات 

ودورها في إنفاذ 
القانون الدولي

كلمة أمين عام 
المنظمة الدولية 
للشرطة الجنائية 
)اإلنتربول(

رونالد نوبل: 
النظم 
الحديثة 
لتحديد 
الهوية 
أصبحت 
عنصرًا رئيسًا 
في مكافحة 
التهديدات 
األمنية التي 
تواجه دول 
العالم

اأدت  )الإنرتبول(  اأ�شدرها  التي  ال�شفر اجلديدة  وثيقة  اأن 
اإلى تخفيف العناء الناجم عن هذه امل�شكلة اإلى حد كبري.

واعترب الأمني العام للإنرتبول اأن منع اأي تهديد من عبور 
امل�شوؤول  يتخذه  الذي  القرار  على  يتوقف  يزال  ل  احلدود 
الأمني امل�شرف على احلدود، م�شريًا اإلى اأن الإنرتبول قّدم 
يف  احلدود  اأمن  �شباط  مّكنت  بيانات  قواعد   2005 عام 
وال�شيارات  ال�شفر  وثائق  التحقق من  الدول من  الكثري من 
اجلهات  لبع�س  الإنرتبول  منح  كما  وغريها.  امل�شروقة 
اإمكانية فح�س الأ�شخا�س بناًء على قاعدة بيانات الوثائق 
امل�شروقة من اأجل احلد من ظاهرة اأو جرمية �شرقة الهوية.

وجه  على  العاملية  التوريد  �شل�شل  تاأمني  اإلى  نوبل  ودعا 
ال�شرعة للحد من الجتار العاملي غري امل�شروع باملواد التي 
تعر�س القت�شاد وال�شلمة وال�شحة للخطر، لفتًا اإلى اأن 
اأن  تثبت  اإيجابية  تعريف  و�شيلة  اإلى  يحتاجون  املتعاملني 
الب�شائع التي طلبوها هي الب�شائع نف�شها التي ي�شتلمونها، 
عاملي  �شجل  لإن�شاء  الإنرتبول  �شعي  على  التاأكيد  جمددًا 
يجمع البيانات كافة التي تقدمها ال�شناعة حول املنتجات 

u .العاملية

اأكد رونالد نوبل الأمني العام للمنظمة الدولية لل�شرطة  �
اجلنائية )الإنرتبول(، يف كلمة له خلل اجلل�شة الفتتاحية 
للقمة، اأن التحقق ال�شريع والفعال من الهوية �شي�شكل حجر 

الزاوية يف بنيان اأمن الدول يف امل�شتقبل.

الإمارات  التي تقوم بها دولة  الكبرية  واأ�شاد نوبل باجلهود 
والدول  املنظمة  مع  الدويل  التعاون  لدعم  املتحدة  العربية 
يوؤكد  ما  امل�شتويات،  مختلف  على  القانون  واإنفاذ  الأع�شاء 
املكانة وال�شمعة الكبرية التي تتمتع بها يف مختلف املحافل 
الدولية والإقليمية، مثمنًا دور الإمارات يف مواجهة الأن�شطة 
الإجرامية املنظمة، وجهودها لك�شف عمليات تزوير الهوية، 
التي تعترب عقبة كبرية وتهديدًا مبا�شرًا للأمن وال�شتقرار 
ارتفاعًا  الق�شايا  من  النوع  هذا  ي�شهد  حيث  العامل،  حول 
م�شطردًا يف الوقت الراهن يجعل من متابعتها وحلها حجر 

زاوية يف اأمن املجتمعات.

وقال نوبل اإن �شمة ال�شرعة يف هذا الع�شر، وتزايد اإمكانية 
ال�شفر جوًا، وانتفاء �شرط الوجود املادي للأ�شخا�س، باتت 
اأهم  من  كلها  وتعدُّ  الدول،  لأمن  تهديدًا  جميعها  ت�شكل 
املنوطة  واملوؤ�ش�شات  احلكومات  تواجهها  التي  التحديات 
بتطبيق القانون وتوفري الأمن ملجتمعاتها، موؤكدًا اأن النظم 
احلديثة لتحديد الهوية اأ�شبحت عن�شرًا رئي�شًا يف مكافحة 

هذه التهديدات.

واأ�شاف نوبل اأن قمة اأبوظبي العاملية لأنظمة الهوية املتقدمة 
اإلكرتونية  هوية  بطاقة  باإ�شدار  ال�شابقة  دورتها  يف  اأو�شت 
يوا�شل  الإنرتبول  اأن  اإلى  لفتًا  عامليًا،  ا�شتخدامها  ميكن 
العمل على �شقل هذا املفهوم بالتعاون مع الرابطة الدولية 
 ،)Association for International Mobility( للتنقل الدويل

كما اأن البنك الدويل مهتم ببحث هذا املفهوم.

واأ�شار نوبل اإلى اأن فرق العمل املتخ�ش�شة التابعة للإنرتبول 
واجهت اإجراءات اأمنية �شارمة للغاية اأثناء عبورها احلدود 
للم�شاركة يف دعم ال�شتعدادات الأمنية لعدد من الأحداث 
الدولية منذ العام 2002، وذلك على الرغم من اأنها كانت 
تتلقى دعوات ر�شمية من اجلهات التي ت�شت�شيفها، لفتًا اإلى 

رونالد نوبل
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كلمة وزير داخلية 
إندونيسيا

جموان فوزي: 
مشاريع 
الهوية 
اإللكترونية 
ترفع مستوى 
دقة قواعد 
البيانات 
الوطنية 
للسكان 
وتسّهل 
الخدمات 
الحكومية

اأهمية  � الإندوني�شي  الداخلية  وزير  فوزي  جموان  اأكد 
م�شاريع بطاقة الهوية الإلكرتونية يف رفع الرتقاء مب�شتوى 
اخلدمات  وت�شهيل  لل�شكان  الوطنية  البيانات  قواعد  دقة 
احلكومية، رغم التحديات الكثرية التي تواجه هذه امل�شاريع 

يف مختلف دول العامل.

تنفيذ  نحو  و�شعيها  اإندوني�شيا  جتربة  اإلى  فوزي  واأ�شار 
برنامج  ي�شمى  �شكانها  هويات  لتحديد  اإلكرتونيا  برناجما 
الن�شج  من  بال�شتفادة  الإلكرتونية،  الهوية  بطاقة 
هذه  لتنفيذ  املجال  اأف�شح  الذي  التطور  فائق  التكنولوجي 

الربامج وا�شعة النطاق لتحديد هويات الأفراد.

بالإنابة  األقاها  كلمة  يف  الإندوني�شي  الداخلية  وزير  وقال 
تقييم  هيئة  رئي�س  نائب  بريانتو  اأونغول  الدكتور  عنه 
وتطبيق التقنية يف ق�شم تقنية املعلومات والطاقة واملواد يف 
منها  يعاين  التي  امل�شاكل  اإن  الإندوني�شية،  الداخلية  وزارة 
نظام الهوية احلايل، مبا يف ذلك بطاقات الهوية املزورة، 
اإلى  وتوؤدي  الوطني  الأمن  تهدد  املتكررة،  الهوية  وبطاقات 

عدم الفاعلية يف اخلدمات العامة.

الأمن  م�شلحة  يف  ت�شب  خطوة  يف  اأنه  فوزي  واأ�شاف 
القومي الإندوني�شي، وا�شتعدادًا للنتخابات الوطنية املزمع 
وبرملانها  بلده  حكومة  وافقت   ،2014 عام  يف  اإجراوؤها 
بطاقة  وبرنامج  املوحد  الهوية  رقم  برنامج  اإطلق  على 
الهوية الإلكرتونية، مو�شحًا اأن الهدف من هذه الربامج هو 
اإ�شدار  و�شمان  لل�شكان،  وطنية  دقيقة  بيانات  قاعدة  بناء 
لل�شخ�س  ومتنح  تتكرر  ل  اأرقام  حتمل  لهم  هوية  بطاقات 

مدى احلياة.

ت�شعى  بلده  اأن  اإلى  الإندوني�شي  الداخلية  وزير  واأ�شار 
لإ�شدار بطاقات هوية وطنية اإلكرتونية حلوايل 172 مليون 
ذلك  يف  مبا  لل�شكان،  البيومرتية  البيانات  تت�شمن  ن�شمة، 
u .شورة الوجه وب�شمة العني وخط اليد وب�شمات الأ�شابع�

الدكتور اأونغول بريانتو خالل اإلقائه كلمة وزير الداخلية الإندوني�سي
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يتم تزويد 
المسجلين 

بأرقام هوية 
فقط، وال يتم 

إصدار بطاقات 
ذكية لهم

اليوم األول

 التوجهات العالمية

تصميم 
نظام هوية 
موحد
في الهند

رام شاران شارما
املدير العام لهيئة 
الهوية املوحدة يف الهند 
)UIDAI(

الجلسة األولى:

ومت ت�شجيل 200 مليون �شخ�س عرب 50 األف م�شغل معتمد. 
ومت اإ�شدار 140 مليون رقم هوية حتى مار�س 2012 مبعدل 

مليون اإ�شدار جديد كل يوم.

الرعاية  برامج  يف  الغ�س  حالت  من  الفريد  الرقم  ويقلل 
الجتماعية عن طريق �شمان عدم اإ�شدار بطاقات هويات 
اإذ يعمل مبنزلة عنوان �شامل، ويتيح التخل�س من  مزيفة، 
احلكومية.  الدوائر  مختلف  يف  املتعددة  البيانات  قواعد 
اإلى  امل�شتحقة  اخلدمات  و�شول  التوثيق  خدمة  و�شت�شمن 

امل�شتفيد املق�شود.

البيانات  اأحد  مع  الفريد  الرقم  ربط  عرب  التوثيق  ويتم 
امل�شروع،  هذا  تنفيذ  خلل  ومن  الأقل.  على  البيومرتية 
اأ�شبح من الوا�شح اأن الت�شميم اجليد يتيح احل�شول على 

u .%98 دقة يف التوثيق تتعدى ن�شبة

حتتاج الهند اإلى نظام هوية موحد لإعداد هوية قابلة  �
ثبوتية  اأوراق  اأي  لي�س لديهم  الذين  لل�شتخدام من جانب 
اخلدمات  على  باحل�شول  لهم  ي�شمح  ومبا  �شخ�شية، 
املزورة  اأو  املتكررة  ال�شجلت  من  والتخل�س  احلكومية 

�شمن قواعد البيانات املتوفرة حاليًا يف الهند.

تعريف  رقم  توفري  مهمة  الهندية  الهوية  هيئة  وتتولى 
اإلكرتونية عرب  توثيق  وتوفري خدمات  كافة،  ل�شكانها  فريد 

الإنرتنت بتكلفة معقولة يف جميع اأنحاء البلد.

وت�شمل اأهداف وقيود نظام الهوية من حيث الت�شميم عدة 
 4 للنظام  التكلفة الإجمالية  التكلفة )تبلغ  اأبرزها  جوانب، 
واإمكانية  للفرد(،  دولرات   3 يعادل  ما  اأو  دولر  مليارات 
و�شرعة  ال�شكان،  من  كبريًا  عددًا  لي�شمل  النظام  تو�شع 
التنفيذ، وراحة املتعاملني، وال�شمولية جلميع فئات الدخل، 
وا�شتخدام اأف�شل التكنولوجيات، و�شمان التفرد من خلل 

ا�شتخدام بيانات بيومرتية متعددة.

ويعمل نظام الهوية بالعتماد على اأجهزة متوافرة بالأ�شا�س 
ولي�س بناًء على ت�شميم مخ�ش�س له، وقد مت ت�شميم النظام 
القطاعني  يف  اخلارجية  التطبيقات  منه  ت�شتفيد  بحيث 
اأربعة  على  البيانات  قاعدة  وتقت�شر  واخلا�س.  احلكومي 

مكونات، هي: ال�شم، والعمر، واجلن�س، ومنطقة ال�شكن.

بيانات مقدم  فريدة من خلل مطابقة  اإ�شدار هوية  ويتم 
الطلب مع جميع ال�شجلت املوجودة يف النظم القدمية، ويف 
اإدراج �شجل جديد يف  حال مل يتم العثور على تطابق، يتم 
قاعدة البيانات، وتقت�شر طلبات التوثيق يف قاعدة البيانات 

على اإجابات )نعم( اأو )ل(.

ونتيجة خليارات الت�شميم، يتم تزويد امل�شجلني باأرقام هوية 
فقط، ول يتم اإ�شدار بطاقات ذكية لهم، ويتم اإ�شدار اأرقام 
للمقيمني كافة، مبا يف ذلك الأطفال، والتفرد م�شمون من 
خلل خ�شائ�س بيومرتية، ول متنح الهوية بحد ذاتها اأي 

�شمانات بخ�شو�س احلقوق اأو املواطنة اأو ال�شتحقاقات. 

 2010 29 �شبتمرب  انطلق برنامج الهوية يف الهند بتاريخ 

رام �ساران �سارما
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الهوية 
االفتراضية 
والدفعات 
المجهولة 

المصدر 
وشبكة 
اإلنترنت 
الرديفة

سكوت دوويكي
ا�ست�ساري اأول يف اإدارة 

الهوية الفرتا�سية ل�سركة 
)بوز األن هاملتون(

التي  � الإنرتنت  عرب  الدفع  اأنظمة  من  الكثري  هناك 
الك�شف عن هويتهم،  الأموال دون  ت�شمح للأ�شخا�س بدفع 
باإبرام  ت�شمح  التي  الإلكرتوين  النقد  مواقع  ذلك  يف  مبا 
اأو �شجلت، ومواقع املحافظ  �شفقات دون وجود ح�شابات 
ح�شابات  باإن�شاء  م�شتخدميها  تلزم  التي  الإلكرتونية 
كما  الإلكرتونية.  ال�شراف  واأجهزة  امل�شتمر،  لل�شتخدام 
وال�شبكات  الفرتا�شية  والعوامل  الإنرتنت  األعاب  ت�شكل 
توفر قدرات حتويل  التي  الآليات  لهذه  الجتماعية، مكمًل 

الأموال وحتقيق قيمة مادية.

عرب  املالية  للآليات  الفرتا�شي  الطابع  من  الرغم  وعلى 
حيث  التقليدية،  املالية  باخلدمات  ترتبط  فهي  الإنرتنت، 
�شبكة  على  وا�شتخدامها  وحتويلها  الأموال  اإيداع  ميكن 
جدًا  محدودة  اإجراءات  وجود  مع  �شحبها  اأو  الإنرتنت 

للتحقق من الهوية.

للم�شتخدمني  ت�شمح  التي   )TOR( »تور«  �شبكة  اأن  كما 
بت�شفح الإنرتنت يف اخلفاء، اأدت اإلى ن�شوء �شبكة اإنرتنت 
رديفة يرتكز ا�شتخدامها يف تبادل امللفات ب�شكل غري قانوين 
امل�شروعة.  غري  املخدرات  �شراء  وحتى  العملت،  و�شرف 
دون  �شراء  عمليات  بتنفيذ  للأ�شخا�س  ت�شمح  املواقع  هذه 

الك�شف عن هوياتهم وحتويل الأموال عرب الإنرتنت.

اجلديدة  الإلكرتونية  الدفع  اأنظمة  ت�شهد  وباخت�شار، 
افرتا�شية  هوية  ت�شتخدم  منها  والكثري  كبريًا،  ازدهارًا 
عن  الك�شف  دون  �شراء  عمليات  بتنفيذ  للأ�شخا�س  ت�شمح 
نطاق  على  الأنظمة  هذه  انت�شرت  وقد  احلقيقية،  هوياتهم 
مازالت  كبرية  تعاملت  تنفيذ  على  قدرتها  ولكن  وا�شع، 
غري معروفة. وتعمل ع�شابات اجلرمية املنظمة، واجلهات 
ال�شاعية اإلى اإحداث تغيري جذري يف النظام املايل العاملي 

u .احلايل على الرتويج لهذه الأنظمة

تحدي الهوية 
في »إنترنت 
األشياء«

الدكتور جيرالد 
سانتوكجي

رئي�س وحدة �سبكة 
امل�ساريع وتعريف الرتددات 
RFID الال�سلكية
من املفو�سية الأوروبية

�  )Internet of Things( الأ�شياء«  »اإنرتنت  ي�شم 
اإن  الإنرتنت.  ب�شبكة  املت�شلة  الذكية  الأجهزة  مليارات 
م�شاألة حتديد هوية غر�س معني واآلية معاجلته تلعب دورًا 
من  عدد  وهناك  كافة.  الأخرى  اجلوانب  يف  يوؤثر  حا�شمًا 
التحديات يف هذا املجال، فهل من املمكن توفري اآلية فريدة 
لتعريف هوية الأجهزة ال�شغرية بطريقة فعالة؟ وهل ينبغي 
اأن تكون هوية غر�س ما وعنوانه على ال�شبكة مميزة؟ لي�س 

هناك نظام عاملي قيد ال�شتخدام يحقق ذلك.

املهمة يف ت�شميم نظام حتديد هوية  العتبارات  وتت�شمن 
معني وخطة املعاجلة والت�شمية، ما يلي:

• ال�شفافية وا�شتقللية ال�شبكة.	
• قابلية التو�شع، بحيث ي�شمل املليارات من الأجهزة.	
• املعاجلة 	 �شعة  اإن  حيث  جدًا،  الب�شيطة  الأجهزة  كفاءة 

لذا  جدًا،  ال�شغرية  الأجهزة  يف  للغاية  محدودة  تكون 
فاإن عملية التوثيق يجب األ تتطلب �شعة معاجلة كبرية.

• حماية اخل�شو�شية، اإذ اإن مخطط جهاز حتديد الهوية 	
مب�شتخدم  البيانات  ربط  على  قادرًا  يكون  األ  ينبغي 

معني. 
• على 	 قادرًا  النظام  يكون  اأن  يجب  اإذ  املرن،  التوثيق 

التعرف على مختلف الأ�شخا�س عرب اأجهزة مختلفة.
• عني 	 اأجهزة مختلف امل�شنِّ اأن تكون  اإذ ينبغي  التوافقية، 

متوافقة فيما بينها، �شواء من خلل معايري امل�شتخدم اأو 
عرب و�شائط حتقق التوافق فيما بينها.

• املوثوقية، لأن نظام التوثيق اإن مل يكن غري م�شمون فلن 	
يتم اعتماده.

• اإلى 	 جديدة  اأجهزة  اإ�شافة  اإتاحة  يجب  التو�شع،  قابلية 
جمموعة الأجهزة احلالية.

املمكنة  اخليارات  من  اإلى جمموعة  توؤدي  العتبارات  هذه 
لت�شجيع تطوير خطط حتديد الهوية، وهي خيارات تتفاوت 
للأ�شواق  ال�شماح  اإلى  و�شول  �شيء  باأي  القيام  عدم  من 
بتطوير هذه املعايري اإلى درجات مختلفة من التنظيم، واإلى 

u .اإ�شدار قوانني ملزمة يف هذا ال�شاأن
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يتلخص مفهوم 
»المدينة الذكية« 
في بيئة حضرية 

تستخدم 
التكنولوجيا 

للجمع بين 
األبعاد المادية 

واالجتماعية 
واالفتراضية

المجتمع 
الذكي.. نحو 
نوعية حياة 
أفضل

صوفي لندن
مبعوث الحتاد الدويل 
لالت�سالت ل�سوؤون جلنة 
النطاق العري�س من اأجل 
التنمية الرقمية

اللزمة لبناء مناذج الثقة املطلوبة يف املجتمع الفرتا�شي.

حر.  جمتمع  اأي  يف  رئي�شي  قلق  م�شدر  اخل�شو�شية  وُتعدُّ 
ولكن محاولة ال�شيطرة على �شبكة الإنرتنت يف جميع اأنحاء 
من  جديد  نوع  اإلى  حاجة  فهناك  جمٍد.  غري  اأمر  العامل 
تتعالى  وبينما  جديدة.  قواعد  لو�شع  احلدود  عرب  التعاون 
مئات  فاإن  اخل�شو�شية،  م�شاألة  تناق�س  التي  الأ�شوات 
عن  يتخلون  الجتماعية  ال�شبكات  م�شتخدمي  من  املليني 

خ�شو�شياتهم ب�شكل طوعي.

الأخرى.  احليوية  امل�شائل  من  واحدة  ال�شبكات  اأمن  وميثل 
جرائم  مكافحة  اأجل  من  اأف�شل  تعاون  اإلى  حاجة  وهناك 

u .الإنرتنت

مدى  � على  املجتمعات  لتطور  الرئي�شة  ال�شمة  كانت 
املعلومات،  لتقنية  املتنامي  الدور  هي  املا�شيني  العقدين 
املحمولة  الأجهزة  يف  العري�س  النطاق  توفر  �شمح  فقد 
للعامل النامي باأن يحقق قفزة نوعية يف التنمية القت�شادية 

والجتماعية.

يف  العري�س  النطاق  ا�شتخدام  على  القدرة  فاإن  هنا،  ومن 
حق  هي  بل  فح�شب،  قانونيًا  حقًا  لي�شت  النامية  البلدان 
و�شيا�شات  حتتية  بنية  وجود  يتطلب  التغيري  هذا  اإن�شاين. 
التخ�شي�س  ُيعدُّ  املثال،  �شبيل  فعلى  منا�شبة.  ات�شالت 
يف  اأ�شا�شية  م�شاألة  الل�شلكية  املوجات  لطيف  ال�شحيح 

تطوير البنية التحتية اخلا�شة بالت�شالت.

ونتوقع اأن ي�شهد هذا العقد منوًا هائًل يف الت�شالت فيما 
�شركة  توقعات  وت�شري  مكان.  كل  يف  الآلية  الأنظمة  بني 
بني  مرة   22 �شيت�شاعف  البيانات  تدفق  اأن  اإلى  »�شي�شكو« 
)ال�شبكة  الأ�شياء  لإنرتنت  وميكن  و2016.   2011 عامي 
تكون  اأن  بع�شها(  مع  والآلت  الأجهزة  فيها  تت�شل  التي 
العاملية  الق�شايا  من  العديد  حل  يف  ت�شتخدم  للتنمية  اأداة 
تزيد من  الآلت  املناخ، لأن الت�شالت فيما بني  مثل تغري 

الفعالية وتقلل من الأثر البيئي.

مفيدة  تكون  اأن  الآلت  بني  فيما  الت�شال  لتقنيات  وميكن 
للغاية يف زيادة رفاهية امل�شنني من خلل مراقبة محيطهم 
فيما  الت�شال  �شي�شاعد  كما  وراحتهم.  �شلمتهم  ل�شمان 
التي  للبيئات  املتزايد  التعقيد  مع  التعامل  يف  الآلت  بني 
نعي�س فيها. فعلى �شبيل املثال، ميكن تقدمي اخلربة الفنية 
يف كل مكان، بحيث يتمكن الأفراد ذوو املهارات الأ�شا�شية 

من ا�شتخدام الأنظمة املعقدة.

ويتلخ�س مفهوم »املدينة الذكية« يف بيئة ح�شرية ت�شتخدم 
والجتماعية  املادية  الأبعاد  بني  للجمع  التكنولوجيا 
والفرتا�شية. وقد قدم امل�شاركون يف القمة العاملية لأنظمة 
الهوية املتقدمة عددًا من امل�شاهمات التي ت�شاعد يف تطوير 
املجتمع »الذكي«، حيث ت�شكل النظم احلديثة لإدارة الهوية 
ركائز بناء جمتمعات امل�شتقبل، وهي التي ت�شع اأ�ش�س الهوية 
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اتفقت دول 
مجلس التعاون 

الخليجي على 
مواصفات 

مشتركة 
للبطاقة 

واألجهزة 
المرتبطة بها، 
باإلضافة إلى 

الخدمات التي 
سيجري تقديمها.

اليوم األول

الجلسة الثانية

خدمة السكان

بطاقة 
ذكية قابلة 
للتشغيل 
البيني كرمز 
للوحدة 
اإلقليمية

محمد العامر
رئي�س اجلهاز املركزي 
للمعلومات يف مملكة 
البحرين

م�شبقًا  امل�شجلون  التعاون  جمل�س  دول  مواطنو  وي�شتطيع 
ا�شتخداَم بطاقات الهوية اخلا�شة بهم للمرور عرب البوابات 
بياناتهم  من  التحقق  بعد  البحرين  مطار  يف  الإلكرتونية 
دول جمل�س  على جميع  التجربة  و�شتعمم هذه  البيومرتية. 
التالية  اخلطوات  وتت�شمن  القريب.  امل�شتقبل  يف  التعاون 
تنفيذ نظام لعبور املواطنني احلدود دون ت�شجيل م�شبق عن 
طريق املطابقة بني البيانات البيومرتية والبطاقة، وتو�شيع 
نطاق ا�شتخدام بطاقة الهوية لتطبيقات اأخرى، مثل رخ�شة 
القيادة واخلدمات ال�شحية واملحفظة الإلكرتونية، وغريها 

u .من خدمات القطاعني العام واخلا�س

اقرتح �شاحب اجلللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة  �
�شاأنها  من  خطة   2003 العام  يف  البحرين،  مملكة  عاهل 
الوطنية  الهوية  اأنظمة  بني مختلف  البيني  الت�شغيل  حتقيق 
دول  وقامت  العربية.  لدول اخلليج  التعاون  دول جمل�س  يف 
جمل�س التعاون بعدد من الن�شاطات التعاونية يف هذا ال�شاأن 

منذ عام 2004.

حّلت  ذكية  بطاقة  البحرين  مملكة  يف  للمواطن  وت�شُدر 
اليوم  وت�شتخدم  للهوية.  املختلفة  الأ�شكال  من  عدد  محل 
للجمهور.  اخلدمات  لتقدمي  البطاقة  هذه  الوزارات  جميع 
وقد ا�شُتخدمت لإ�شدار هذه البطاقة قاعدة بيانات ال�شجل 
الإعلن  ومت   .1984 عام  منذ  املوجودة  املركزي  ال�شكاين 
عن نظام الهوية اجلديد يف عام 2005، وبداأ تطبيقه على 

امل�شتوى الوطني يف عام 2007.

بطاقات  با�شتخدام  التعاون  جمل�س  دول  مواطنو  بداأ  وقد 
ويف  املجل�س.  دول  بني  ال�شفر  جوازات  عن  كبديل  الهوية 
ر�شمية  جتارب  التعاون  جمل�س  دول  اأجرت   ،2012 عام 
ل�شتخدام بطاقات الهوية يف البوابات الإلكرتونية يف مطار 

البحرين تكللت بالنجاح.

يف  الهوية  لبطاقات  البيني  للت�شغيل  عديدة  فوائد  وهناك 
الرقابة على  اأمتتة عملية  اأبرزها  التعاون، من  دول جمل�س 
والرتقاء  بينها،  فيما  التعاون  جمل�س  دول  مواطني  �شفر 
وتطوير  اعتماد  وت�شريع  احلكومية،  اخلدمات  مب�شتوى 
وزيادة  احلدود،  اأمن  وتعزيز  »ذكية«،  وطنية  هوية  اأنظمة 
تاأثري دول جمل�س التعاون على �شل�شلة التوريد التكنولوجي، 
املدة  وتقلي�س  للموردين،  بالن�شبة  املتطلبات  وتو�شيح 

الزمنية والتكاليف اللزمة لتطبيق نظام الهوية »الذكية«.

واتفقت دول جمل�س التعاون اخلليجي على عدد من املبادئ 
تبادل  وقواعد  واملوا�شفات  باملعايري  يتعلق  فيما  التوجيهية 
للبطاقة  البيانات. كما مت التفاق على موا�شفات م�شرتكة 
التي  اخلدمات  اإلى  بالإ�شافة  بها،  املرتبطة  والأجهزة 

�شيجري تقدميها.

حممد العامر
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ضمان تقديم 
الخدمات 

العامة 
استنادًا إلى 

الهوية

الدكتور سريني 
تريبورانيني

رئي�س جمل�س الإدارة 
والرئي�س التنفيذي ل�سركة 

)جي 4( حللول الهوية

تنفق احلكومات مليارات الدولرات �شنويًا على تقدمي  �
اخلدمات  من  وغريها  الرعاية  برامج  وتطوير  اخلدمات 
اأف�شل، يف حني  ال�شكان تقدمي خدمات  احلكومية. ويطلب 
تطلب احلكومات اأخطاء اأقل يف قواعد بياناتها، كما حتتاج 
اخلدمة  تقدمي  اإلى  تواجهها  التي  املالية  الأزمات  ظل  يف 

مبزيد من احلر�س.

العامة  اخلدمات  لتوفري  الأ�شا�شية  التحتية  البنية  وت�شمل 
ربط ال�شكان والربامج والأماكن من خلل هوية موّحدة لكل 
فرد من اأفراد ال�شعب. ويدل الفتقار اإلى هوية موحدة على 
تلقي  واحلكومات يف  ال�شكان  منه  يعاين  اختناقًا  اأن هناك 

وتو�شيل اخلدمات العامة ب�شورة فعالة.

وجود  عدم  �شمان  املوحد  الهندي  الهوية  لنظام  وميكن 
الجتماعي  الربنامج  من  ت�شتفيد  زائفة  هويات  اأو  تكرار 
اأي  لتوثيق  اآلية  النظام  ويقّدم  الفقراء.  ي�شتهدف  الذي 
ي�شمن  فيه مبا  يوجد  اأي مكان  الإنرتنت ويف  �شخ�س على 
ي�شتحقونها. ومن  الذين  الأ�شخا�س  اإلى  امل�شاعدات  و�شول 

�شاأن ذلك توفري مليارات الدولرات على احلكومات. 

وثمة حتٍد يكمن يف و�شع هوية موحدة تت�شمن جميع قواعد 
الأنظمة  مبختلف  �شخ�س  كل  بيانات  وربط  البيانات، 
واخلدمات، حيث ينبغي على الهوية املوحدة اأخذ العلقات 
العائلة  ت�شتهدف  بع�س اخلدمات  لأن  العتبار  الأ�شرية يف 
نظام  على  ينبغي  كما  الأفراد.  ي�شتهدف  الآخر  وبع�شها 
الهوية اأخذ التغريات الدينامية يف بنية العائلة بعني العتبار 

اأي�شًا. 

املعلومات  على  يحتوي  بيانات  مركز  اإن�شاء  ويتوجب 
والرعاية  الأ�شرية  والعلقات  الأ�شا�شية  ال�شخ�شية 
ومن  ال�شكان.  تخ�س  التي  باخلدمات  املتعلقة  واملعلومات 
على  بالعتماد  احلكومية  اخلدمات  توفري  �شمان  �شاأن 
اأن  ال�شكان،  بيانات  مركز  يف  املوجودة  املعلومات  حتديث 
u .يخفف كثريًا من حالت الق�شور ب�شبب غياب البيانات

 

 جني ثمار 
بطاقة 
الهوية 
اإللكترونية

ألكسندر مارتينز
مدير ال�سوق العاملية 
ل�سركة )مورفو( العاملية

احلكومة  � ا�شرتاتيجيات  احلكومات  ت�شتخدم 
تبادل  اأجل  من  ال�شغط  منها  عدة،  لأ�شباب  الإلكرتونية 
املتزايد  والنت�شار  املختلفة،  الهيئات  بني  فيما  البيانات 
للعوامل التكنولوجية التي تدعم مثل هذه ال�شرتاتيجيات، 
وتغلغل الإنرتنت املت�شاعد يف الأ�شواق. وُيعدُّ تغلغل الإنرتنت 
منطقة  يف  خا�س  ب�شكل  عاليًا  املتحركة  الهواتف  و�شبكات 

ال�شرق الأو�شط.

تو�شيع  الإلكرتونية  الهوية  بطاقة  من  لل�شتفادة  وينبغي 
خدمات  يوّفر  احتادي  برنامج  اإلى  بها  املرتبطة  امل�شاريع 
رقمية للقطاعني العام واخلا�س )توثيق – وتوقيع - ودليل 
اأجل توفري اخلدمات املتعددة املطلوبة، ل  الأر�شفة(. ومن 
التي  ال�شخ�شية  وبياناتهم  ال�شكان  بني  ربط  اإيجاد  من  بد 

مت توثيقها.

نظرًا  الربط  هذا  اإيجاد  ي�شعب  الأرقام،  عامل  يف  اأنه  اإل 
امل�شدر  جمهولة  الإنرتنت  على  الهويات  من  العديد  لأن 
قوية  هوية  بطاقة  توافر  اإلى  ال�شكان  ويحتاج  مفربكة.  اأو 
العامل  يف  متوافر  هو  كما  الفرتا�شي  العامل  يف  وموحدة 
خدمة  برنامج  ويتيح  الورقية.  ال�شجلت  خلل  من  املادي 
الفرتا�شية  املواطن  هويات  كافة  ربط  امل�شرتكة  الهوية 

واإدارتها، بحيث يتوافر �شجل للمعاملت الفرتا�شية.

لل�شكان  الإلكرتونية  الهوية  بطاقة  م�شاريع  تبّني  ُيتيح  كما 
الو�شول  من  متّكنهم  ومرتابطة  ديناميكية  هوية  بطاقَة 
خ�شو�شياتهم.  ت�شمن  ذاته  الوقت  ويف  اخلدمات،  اإلى 
من  اأطراف  ثلثة  بني  امل�شرتكة  الهوية  برنامج  يوّفق  كما 
اأ�شحاب امل�شالح هم ال�شكان وومزودو اخلدمة واحلكومة. 
مبعلوماتهم  هويتهم  لربط  لل�شكان  الفر�شة  اإتاحة  وينبغي 

u .البيومرتية من خلل برنامج الهوية امل�شرتكة
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بوابات 
الخدمة 
الذاتية 
للمواطنين 
في ُعمان 
وقطر

بيتر سميت
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 
)ويب ميديا جلف(

من  � الإلكرتونية  احلكومة  اإلى  الو�شول  اإمكانية  تزداد 
للخدمات  واحدة  واحد مع هوية  خلل �شمان وجود منفذ 
اأن تتوافر اخلدمات يف كل مكان.  احلكومية كافة. وينبغي 
و�شريعًا.  واآمنًا  ب�شيطًا  التعريف  نظام  يكون  اأن  ينبغي  كما 
ويجب اأن تتم فهر�شة اخلدمات والبيانات كافة مع محرك 

بحث جيد للغاية ل�شمان الو�شول اإلى املحتوى ب�شهولة.

وينبغي اأن تكون اخلدمات املقدمة ذات مغزى، بحيث ت�شمل 
مختلف اخلدمات املهمة التي يتعامل النا�س معها يف كثري من 
الأحيان )مثل ال�شرائب(، وتلك التي يتعني على النا�س القيام 

بها مرة اأو مرتني يف العمر )مثل ت�شجيل مولود جديد(.

كما ينبغي اأن يكون ا�شتخدام اخلدمات على الإنرتنت اأ�شهل 
اإي�شال اخلدمة التقليدية، وكذلك الرتكيز على  واأ�شرع من 
امل�شتخدم.  على  بالعتماد  الإنرتنت  على  اخلدمات  توفري 
احلكومة  تقدمها  التي  اخلدمات  من  الكبري  للعدد  ونظرًا 
الإلكرتونية، فمن عدم الكفاءة تقدمي قائمة �شاملة للم�شتخدم، 
بل يجب ا�شتخدام املعلومات يف بطاقته ل�شمان و�شول �شهل 

اإلى اخلدمات التي يرجح اأن يطلبها امل�شتخدمون.

عليها  احل�شول  يتم  التي  املعلومات  جمع  ل  يف�شّ ولهذا 
احلكومة  لتمكني  تلقائيًا،  احلكومية  اخلدمات  كافة  عرب 
ال�شكان.  ملفات  ب�شاأن  وافية  معلومات  على  احل�شول  من 
اخلدمات  تقدمي  للحكومات  اأي�شًا  يتيح  اأن  هذا  �شاأن  ومن 
عند  لهم  تذكري  ر�شائل  واإر�شال  فعالة،  ب�شورة  للمواطنني 
البيانات  من  وا�شعة  جمموعة  �شاأن  من  اأن  كما  احلاجة. 
�شني  املعرَّ الأ�شخا�س  العثور على  م�شاعدة احلكومات على 

للخطر وحتديد البيانات الغري ذات قيمة تلقائيًا.

نتيجة  النهائيني  امل�شتخدمني  على  تعود  التي  الفوائد  اأما 
ا�شتخدام بطاقات الهوية املتقدمة، فتتمثل يف اأنهم يوفرون 
الو�شول  وميكنهم  الطويلة،  الطوابري  ويتجنبون  الوقت، 
لأ�شحاب  وبالن�شبة  نف�شه.  املكان  يف  كافة  اخلدمات  اإلى 
معاملة،  لكل  اأقل  تكاليف  ت�شمل  احلوافز  فاإن  اخلدمات، 
و�شهلة  �شفافة  واآلية  اخلدمة،  لإي�شال  اأ�شهل  ومنوذجًا 

u .للتطبيق
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صحة ودقة 
البيانات 

المجموعة هو 
أكثر من 98%، في 

حين أن معدل 
الخطأ وعدم 

الدقة أقل من 
0.01%. وُيستلزم 
أن يكون النظام 

قادرًا على إزالة 
أكثر من 900 ألف 

من السجالت 
المكّررة يوميًا

اليوم األول

التقدم في نظم 
هوية السكان

الجلسة الثالثـــــــــة

بطاقة 
الهوية 
اإللكترونية 
الوطنية في 
إندونيسيا.. 
تقنية التنفيذ

الدكتور حسني 
فهمي

رئي�س الإدارة الفرعية 
لل�سكان يف وزارة ال�سوؤون 
الداخلية الإندوني�سية

وحتتوي البيانات التي يتم جمعها يف محطات الت�شجيل على 
لأ�شابع  الع�شر  والب�شمات  وال�شور  ال�شخ�شية  البيانات 
اليدين وب�شمة القرنية والتوقيع الإلكرتوين والرقم ال�شري.

 )e-KTP( بطاقات  من  احلايل  اجليل  وي�شتخدم 
ف�شوف  التايل  اجليل  اأما  فقط،  الهوية  على  للم�شادقة 
ي�شتخدم بطاقات هوية متعددة الأغرا�س، ت�شمح بالت�شويت 
والجتماعية  ال�شحية  باخلدمات  وترتبط  الإلكرتوين 
لقيادة  كرخ�شة  ا�شتخدامها  وميكن  الإلكرتونية  واملحافظ 

u .ال�شيارات

الوطنية  � الإلكرتونية  الهوية  بطاقة  برنامج  من  الهدف 
بيانات  قاعدة  بناء  هو   ،)e-KTP( اإندوني�شيا  يف  املطبق 
موحدة  هويات  توفري  و�شمان  ال�شكان،  عن  دقيقة  وطنية 
 6457 يف  مقيم  مليون   172 ت�شجيل  هذا  ويتطلب  لهم. 
نظام  وتطبيق   ،2012-2011 عامي  يف  فرعية  منطقة 
واإ�شدار  موحدة  هويات  ل�شمان  اآيل  بيومرتي  تعريف 

بطاقات هوية اإلكرتونية موحدة وموثوقة.

�شريحة  على  حتتوي  بل�شتيكية  بطاقة   )e-KTP( وتعد 
اإلكرتونية، مع واجهة متا�س تخزن بيانات حيوية، كالتوقيع 
وال�شورة وب�شمتي ال�شبابة اليمنى والي�شرى. وُي�شتخدم يف 
هذه احلالة نظام هوية بيومرتي متعدد الو�شائط، ي�شتخدم 
هذا  ويزيد  الوجه.  و�شورة  العني  وقرنية  الأ�شابع  ب�شمات 

من �شمولية النظام، ونوعية البيانات التي يتم جمعها.

ونتيجة لذلك، فاإن �شحة ودقة البيانات املجموعة هو اأكرث 
اأقل من  الدقة  اأن معدل اخلطاأ وعدم  98%، يف حني  من 
اإزالة  على  قادرًا  النظام  يكون  اأن  وُي�شتلزم   .%0.01
وتتوافق  يوميًا.  املكّررة  ال�شجلت  من  األف   900 من  اأكرث 
البيانات التي يتم جمعها مع العديد من املعايري البيومرتية 
من  التحقق  الت�شجيل  عملية  وت�شمل  املختلفة.  الدولية 
البيانات  التقاط  قبل  م�شبقًا  املوجودة  ال�شكانية  البيانات 
دقائق.   3 نحو  الت�شجيل  زمن  وي�شتغرق معدل  البيومرتية، 
وبلغ عدد الذين مت ت�شجيلهم حتى 17 مار�س 2012 اأكرث 

من 44 مليون �شخ�س.

البيومرتية  املعلومات  التقاط  يف  الف�شل  معدلت  وتعترب 
منخف�شة للغاية، وت�شكل مع معدل الف�شل يف التقاط ب�شمات 
الأ�شابع وقرنية العني حوايل 0.01%. ويبلغ معدل الف�شل 
يف التقاط �شورة التعرف على الوجه 0.01%، وبالإ�شافة 
0%. وتزداد  اإلى ذلك، فاإن ن�شبة الف�شل يف الت�شجيل هي 
ال�شن.  تقدم  مع  البيومرتية  البيانات  التقاط  عملية  مدة 
الأ�شابع.  التقاط ب�شمات  املهنة دورًا يف مدة  تلعب  كذلك 
كما اأن جودة بيانات ب�شمات الأ�شابع تنخف�س بعد �شن الـ 

60 عامًا. 
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انتشار المعلومات 
الشخصية 

على شبكة 
اإلنترنت، وخاصة 

في مواقع 
وسائل التواصل 

االجتماعي، يمكن 
أن ُيستخدم 

للحصول على 
معلومات 
»بيومترية«.

االعتراف 
بالهوية 
من الناحية 
المؤسسية

جوزيف أتيك
نائب الرئي�س التنفيذي 
رئي�س املكتب ال�سرتاتيجي 
يف �سركة حلول الهوية 
)L-1(

حا�شم: اإن الرقم املرتبط بالفرد �شي�شتمد من ج�شمه، بدًل 
من اأن يكون معينًا اإداريًا.

الهوية  مراقبة  يف  املوحدة  الهوية  اأنظمة  �شاهمت  وقد 
اإلى تدخل يف  توؤدي  اأن  التحقق منها ميكن  اإن مل يتم  التي 
 )DNA( احلريات املدنية والتجارية، مع العلم اأنه ميكن لـ
فاإن  وبالتايل  للأمرا�س،  القابلية  اأو  وال�شلوك  املزاج  توقع 
الهوية  على  للتعرف  البيانات  من  النوع  هذه  ا�شتخدام 
اأن  ميكن  للمجتمع  املعادي  ال�شلوك  ومنع  التنبوؤ  وكمحاولة 
اأن حتدث  املدنية مبجملها، وميكن  للحريات  انتهاكًا  يكون 
�شبيل  فعلى  البيانات.  ا�شتخراج  خلل  من  اأي�شًا  املراقبة 
املثال، ميكن ا�شتخدام طلبات توثيق املعلومات لتتبع تاريخ 
�شركة  يد  يف  ال�شيء  هذا  كان  ورمبا  معني.  �شخ�س  حياة 

جتارية كربى اأخطر منه يف يد احلكومة.

الإنرتنت،  �شبكة  على  ال�شخ�شية  املعلومات  انت�شار  اإن 
اأن  ميكن  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  مواقع  يف  وخا�شة 
�شورة  مثل  »بيومرتية«  معلومات  على  للح�شول  ُي�شتخدم 
هذا  �شاأن  ومن  ال�شخ�شية،  البيانات  من  وغريها  الوجه 

الأمر اخرتاق ظاهرة عدم الك�شف عن الهوية. 

تتيح  اآليات  بناء  فينبغي  الهوية،  تثبيت  ُبّد من  ل  كان  واإذا 
ظروف  حتت  م�شتعارة  اأ�شماء  قبول  ينبغي  اأي  تغيريها. 
م�شروعة. ويجب العرتاف باأن الهوية وكل �شيء يتعلق بها 
مثل ال�شمعة واملقايي�س احليوية وغريها، ملك �شخ�شي من 
اأجل و�شع الهوية حتت حماية قانون امل�شوؤولية التق�شريية. 
حول  بيانات  توليد  تقليل  من  التاأكد  الأفراد  على  ويتعني 
الهوية و�شمان اأن م�شارات التدقيق ل تختزن ملدة اأطول من 
الوقت الأدنى املحدد لها، ومنع الربط بني هويات الأ�شخا�س 

u .على ال�شبكة وتلك املوجودة خارجها

العلقات  � يف  للتاأثري  اجلديدة  التقنيات  تتقارب 
بني  والربط  املوحدة،  الهوية  مفهوم  مع  الجتماعية 
الأ�شخا�س املت�شلني عرب الإنرتنت وغري املت�شلني، وظهور 
حتديًا  كلها  لت�شكل  ف،  كمعرِّ  )DNA( النووي  الـحم�س 
بالن�شبة  الجتماعية  ومعايرينا  القانونية  لأفكارنا  جديًا 

للهوية.

ومن اأجل العرتاف بالهوية، ينبغي اإثبات وجودها ومتييزها 
والو�شول اإليها. اأما الت�شجيل فهو العملية التي يتم التحقق 
الناحية  من  بالهوية  والعرتاف  العوامل،  هذه  من  فيها 

املوؤ�ش�شية.

وت�شمل الأنظمة احلالية )ملاأْ�َش�شة( الهوية كلًّ من ت�شجيل 
الآونة  ويف  املوحدة.  الهوية  خلل  من  والت�شجيل  املواليد 
الأخرية اأ�شبحت و�شائل الإعلم الجتماعية بديًل محتمًل 

لل�شجل املدين.

يف املا�شي، كان ال�شجل املدين يفتقر لبع�س الأ�شياء ب�شبب 
ال�شعوبة يف ال�شيانة والنقطاع يف و�شائل الت�شال نتيجة 
لتغيري العناوين املتكرر، ولأن ت�شجيل املواليد غري عملي يف 
املجتمعات كلها. اأما اليوم، فقد غرّيت نظم الهوية املوحدة 

)UID( والو�شول اإلى الإنرتنت هذا الأمر.

اأم خا�شة، ولديها احلق منفردة  و�شواء كانت الهيئة عامة 
نخاطر  ونحن  كبرية،  م�شوؤولية  عليها  فاإن  الهوية،  باإثبات 
الت�شدي  يتم  مل  اإذا  العزيزة  الإن�شانية  القيم  بتدمري 

للتحديات التي تواجه اإدارة م�شاريع الهوية.

وتعترب فكرة ربط كل �شخ�س برقم موحد طيلة حياته هي 
فكرة قدمية. وكان املانع يف املا�شي الفتقار اإلى تقنية قابلة 

للتطبيق.

متييز  اإيجاد  يف  �شابقًا  امل�شتخدمة  التقنيات  و�شملت 
ع�شر،  التا�شع  القرن  يف  )النرثوبومرتية(  النا�س  بني 
والأنظمة  الع�شرين،  القرن  مطلع  يف  الأ�شابع  وب�شمات 
املوؤمتتة للتعريف البيومرتي يف اأواخر القرن الع�شرين، والـ 
ب�شكل  القول  وميكن  امل�شتقبل،  ويف  الأيام  هذه   )DNA(
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يمكن منع سرقة 
الهوية الرقمية 

باستخدام الهوية 
البيومترية )هذا 

النهج تبنته هيئة 
اإلمارات للهوية( 

ونتج عنه نظام 
شفاف وآمن 
للهوية قابل 

لالستخدام من 
قبل القطاعين 
العام والخاص.

الثقة 
بالحكومة 
وخطر سرقة 
الهوية

الدكتور محمد 
فارمر

املعهد الربيطاين للتقنية 
والتجارة الإلكرتونية

من الهوية الإلكرتونية. ولدى هيئة الإمارات للهوية واحدة 
العامل،  يف  املدجمة  البيومرتية  البينات  قواعد  اأكرب  من 
ومراكز  جيدة،  وقيادة  متعددة  خدمات  مع  قّيمة  وبطاقة 
احتادي.  قانون  اإلى  ي�شتند  وا�شح  واخت�شا�س  ت�شجيل، 
للخدمات  بوابة  لتكون  و�شع جيد  للهوية يف  الإمارات  هيئة 

u .احلكومية

لتحديد  � مركزي  نظام  بتنفيذ  املهتمة  احلكومات  على 
للتعريف  �شامل  نظام  اإيجاد  �شرورات  بني  املوازنة  الهوية 
مل  املتحدة  اململكة  ففي  احلكومة.  يف  ال�شعب  ثقة  و�شمان 
ملثل  بالن�شبة  باحلكومة  الوثوق  ميكن  باأنه  اجلمهور  يقتنع 

هذه املعلومات.

تختلف  التي  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  بالن�شبة  اأما 
اأف�شل  و�شع  فاإنها يف  واجتماعيًا،  بريطانيا دميغرافيًا  عن 

لتنفيذ نظام مركزي للهوية.

ملعار�شي تطوير نظام مركزي  الرئي�شي  الهاج�س  يزال  ول 
للهوية يتمثل بخطر �شرقة الهوية، ففي اململكة املتحدة يقع 
ويحقق  عام،  كل  الهوية  ل�شرقة  �شحايا  ن�شمة  مليون   1.8
املجرمون مك�شبًا ماليًا معدله يبلغ حوايل 1580 دولرًا لكل 

هوية �شخ�شية يتم �شرقتها.

العامل  اأو  املادي  العامل  يف  الهوية  �شرقة  حتدث  اأن  ومُيكن 
با�شتخدام  الرقمية  الهوية  �شرقة  منع  وميكن  الفرتا�شي. 
الهوية البيومرتية )هذا النهج تبنته هيئة الإمارات للهوية( 
من  لل�شتخدام  قابل  للهوية  واآمن  �شفاف  نظام  عنه  ونتج 

قبل القطاعني العام واخلا�س.

وينبغي ال�شتثمار اأكرث يف التكنولوجيا التي ل تعود بال�شرر 
اأمن  من  التاأكد  الإجراءات  وت�شمل  تعطلها.  حال  يف 
ووجود  اآمنة  تقنية  وا�شتخدام  القانون  وتطبيق  املعلومات 

وعي لدى املتعاملني.

على  يعتمد  التحقق  اأن  طاملا  الهوية  �شرقة  منع  ميكن  ول 
على  احلفاظ  ميكن  ل  اأنه  كما  واأرقام.  وكلمات  بطاقات 
ت�شمل احلماية  اأن  وينبغي  اآمنة متامًا.  ال�شبكات يف �شورة 
من �شرقة الهويات يف امل�شتقبل التحقق البيولوجي، وتقنية 
على  ويتعني  اأخرى.  وتقنيات  اجليني،  الت�شكل  ت�شتخدم 
احلكومات الت�شدي لعمليات اخرتاق البيانات و�شمان عدم 

�شوء ا�شتخدام البيانات ال�شخ�شية.

الإلكرتونية،  احلكومة  لنظام  الفوائد  من  عدد  وهناك 
بالتحقق  النظام  اإدراك املزيد من خلل ربط هذا  وميكن 
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يمكن أن يسوء 
عدد من األمور 

في تنفيذ نظام 
الهوية، بما في 

ذلك الفشل 
التكنولوجي 
والفشل في 

األطر التنظيمية 
والقانونية..

نظم هوية 
السكان 
- منظور 
المواطنين

تي فيجاي 
سارادي

نائب الرئي�س للمعهد 
الوطني للحكومة الذكية 
)NISG( يف الهند

اخلدمات على مراحل من اأجل حل امل�شاكل يف نطاق اأ�شغر.

الأوقات  جميع  يف  الذاكرة  يف  النجاح  معيار  اإبقاء  ويتعني 
يتم  ل  اأن  ينبغي  ذلك،  على  وعلوة  التنفيذ.  دورة  خلل 
النظر اإلى ا�شتخدام التقنية على اأنه العامل احلا�شم. كما 
كما  تاأثرياته.  من  التوقعات  على  واقعية  قيود  و�شع  ينبغي 
يف  املحتملة  الق�شايا  اأخذ  الت�شريعية  اجلهات  على  يتوجب 

العتبار، وخا�شة تلك املتعلقة ب�شرقة الهوية.

واأخريًا، يجب األ ُيوؤخذ املفهوم على اأنه مطلق، لأن التنفيذ 
على نطاق وا�شع يواجه حتديات مختلفة اأكرث من التجارب 

u .املحدودة

اأنظمة الهوية الإلكرتونية  � ال�شكان يف  العادة ي�شكك  يف 
املواطن خربًة  النجاح من منظور  وي�شمل معيار  اجلديدة. 
جيدة للم�شتخدم خلل الت�شجيل، والقدرة على اإثبات الهوية 
كافة  اخلدمات  اإلى  الو�شول  على  والقدرة  واحدة،  بوثيقة 
واحلريات  البيانات  خ�شو�شية  باأن  والتاأكد  واحدة،  بهوية 
اإلى نقطة  الو�شول  والقدرة على  املدنية قد متت حمايتها، 
منه  الطلب  وعدم  بالهوية،  املتعلقة  كافة  للتظلمات  واحدة 

الت�شجيل مرة اأخرى.

كما يعتقد املواطنون اأن على احلكومات التاأكد باأن الندماج 
مع مبادرات احلكومة الإلكرتونية كافة وكذلك الندماج مع 
ميثل  الهوية  حتديد  يف  م�شبقًا  املوجودة  املتعددة  الو�شائل 

اأولوية.

وي�شمل معيار النجاح بالن�شبة للحكومة ت�شجيل جميع اأفراد 
بيانات  قاعدة  وخلق  لهم،  هوية  بطاقات  واإ�شدار  ال�شعب، 
ا�شتخدام  ودعم  الثقة،  من  موؤكد  م�شتوى  و�شمان  وطنية، 

الهوية.

وبالن�شبة ملوّردي الأجهزة ومطّوري الأنظمة املتكاملة، ت�شمل 
معايري النجاح بطبيعة احلال ح�شة ال�شوق ومواقع املنتجات 
والرتكيب الناجح. وهناك معايري اأخرى ت�شرتط م�شتهلكني 
وتوافقية وحيادًا من جانب احلكومة نحو مختلف  متعلمني 
املواطنني  جناح  معايري  مع  واملواءمة  واملطّورين،  املوّردين 

واحلكومة. 

وميكن اأن ي�شوء عدد من الأمور يف تنفيذ نظام الهوية، مبا 
التنظيمية  الأطر  يف  والف�شل  التكنولوجي  الف�شل  ذلك  يف 
والف�شاد  واأمنها  البيانات  خ�شو�شية  وق�شايا  والقانونية، 
وعدم قبول املواطنني والرتكيز الكبري على الت�شجيل كمعيار 

للنجاح.

ويف املمار�شة العملية، ُيعد الت�شل�شل التمهيدي بتطبيق نظام 
الهوية ت�شل�شًل خطيًا، فالت�شجيل اجلماعي يتبعه ا�شتخدام 
وميكن  تثار.  التي  وامل�شاكل  الق�شايا  وتتبعه  امل�شادقة، 
واإدخال  ال�شكان  ت�شجيل  طريق  عن  الت�شل�شل  هذا  حت�شني 
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بطاقة 
الُمواطن 
العالمي..
هل هي 
ممكنة؟

بيتر وينت
الرئي�س التنفيذي ل�سركة 

 WCC Smart(
)Search & Match

الهجرة العالمية

الجلسة األولى

التنّقل 
العالمي..
ما هو 
المستوى 
التالي؟

راتان باجاج
ممثل وزارة املالية
يف جمهورية الهند

ل يخفى على احد اأنه من دون »هوية«، ل ميكن للأفراد  �اليوم الثاني
املال  ك�شب  اأو  م�شرفية  ح�شابات  فتح  اأو  عقارات  امتلك 
احل�شول  اأو  النتخابات  يف  الت�شويت  اأو  قانونية  بطريقة 
يف  املرء  يعي�س  اأن  امل�شتحيل  ومن  البطالة...  اإعانات  على 
جمتمع حديث من دون اأن تكون لديه و�شيلة لإثبات هويته. 
وهذا ما يقّره الإعلن العاملي حلقوق الإن�شان ال�شادر عن 

الأمم املتحدة.

وتتفاوت �شعوبة ال�شفر الدويل تبعًا للبلد املق�شود. ويرجع 
ذلك اإلى عدم ثقة احلكومات باأن نظرياتها متلك معلومات 
عاملية  طريقة  توجد  ل  اإذًا  فلماذا  مواطنيها.  عن  وافية 

لتحديد الهوية تثق بها احلكومات جميعها؟

عامل  يف  املعلومات  هذه  بع�س  توافر  من  الرغم  وعلى 
على  اأدلَّ  ول  كافيًا.  لي�س  ذلك  اأن  اإل  الرقمية،  ال�شبكات 
ذلك من بطاقة الئتمان امل�شرفية، فلهذه ال�شناعة العديد 
العملء  على  يتوجب  اإذ  بالدرا�شة،  اجلديرة  املزايا  من 
القيام بالت�شجيل واإعطاء الكثري من املعلومات ال�شخ�شية. 
العامل.  م�شتوى  على  البطاقات  هذه  ا�شتخدام  وبالإمكان 
بطاقات  جميع  اأن  من  الرغم  على  اأنه  ذلك،  اإلى  اأ�شف 
ب�شكل  ت�شعريها  يتم  فاإنه  نف�شها،  املهام  توؤدي  الئتمان 

مختلف تبعًا لختلف المتيازات واملراتب.

نحو  على  العاملي  املواطن  بطاقة  تعمل  اأن  ينبغي  وعليه، 
معلومات  وتقدمي  الت�شجيل  الأفراد  على  يتعنّي  اأي  مماثل، 
�شخ�شية خا�شة بهم، ومن ثم ت�شدر الأمم املتحدة بدعم 
من حكومات الدول بطاقة للأفراد تكون قابلة لل�شتخدام 
عامليًا كوثيقة هوية. وميكن متويل هذا الربنامج من خلل 
ومراتب  امتيازات  ذات  تناف�شية  باأ�شعار  بطاقات  تقدمي 
u .شتى. كما ميكن اإ�شدار بطاقات جمانية للمحتاجني�

النا�س عرب  � لت�شهيل حركة  املطبق عامليًا  النظام  يّت�شم 
من  متّكن  طريقة  اإلى  حاجة  وثمة  الفعالية.  بعدم  احلدود 
وكذلك لبّد من  اأكرب.  ب�شرعة  الأفراد  التحقق من هويات 

التمييز بني التنقل والهجرة.

وتكمن م�شكلة القوائم الثابتة للعمال املوثوق بهم اأو القوائم 
ال�شلبية للمطلوبني من العدالة، يف اأنها ل تاأخذ يف احل�شبان 
الظروف املتغرية للنا�س. وعليه، لبّد من وجود ملف �شامل 
ومتعدد امل�شادر ي�شم املعلومات اخلا�شة بامل�شافر ويدعم 

الت�شدي لهذه امل�شكلة.

للأموال  اجلديد  التدفق  ر�شد  الدولية  الوكالت  وحتاول 
العاملية، وهو تدفق يعّد مبهمًا نتيجة للتكنولوجيات اجلديدة 
ولظهور اأطراف معنية جديدة. اأما النهج ال�شحيح، فيتمثل 
حتديد  على  ي�شاعد  املخاطر  لإدارة  اإطار  وجود  ب�شمان 

املعاملت غري املنا�شبة واحليلولة دون اإمتامها.

وترتبط نظم الدفع اجلديدة املزدهرة يف )اإنرتنت الظل( 
دائمًا  املجرمون  ي�شتخدم  كما  التقليدي.  املايل  بالنظام 
اإجناز  من  منعهم  بالإمكان  ولكن  تقليدية،  غري  اأ�شاليب 

مهمتهم يف نقطة ات�شالهم بالأنظمة التقليدية.

وينبغي جتميع امللمح ال�شاملة واملتعددة امل�شادر اخلا�شة 
�شركات  من  �شواء  املعلومات  بجمع  العامليني،  بامل�شافرين 

u .الطريان اأو وكلء ال�شفر اأو الفنادق اأو امل�شارف
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هل يمكن 
توحيد 
الهوية في 
تكنولوجيا 
المعلومات 
واالتصاالت؟

د. تيجيندر سينغ
املدير والرئي�س التنفيذي 
)Spanco( ل�سركة

اأنحاء  � جميع  يف  دويل  مهاجر  مليون   214 نحو  هناك 
الإمارات  ودولة  ال�شعودية  العربية  اململكة  وتعّد  العامل. 
العربية املتحدة وقطر و�شنغافورة، دوًل ذات ن�شب مهاجرين 

مرتفعة ب�شكل ا�شتثنائي.

ويف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، يقدم كل بلد من 
مازالوا  فاملقيمون  مختلفة.  هوية  بطاقات  املجل�س  بلدان 
بلدان  بني  فيما  ال�شفر  على  مفرو�شة  قيودًا  يواجهون 
املجل�س، كاحلاجة اإلى م�شح ب�شمة قرنية العني، وذلك على 
)بيانات  البيومرتية  البيانات  ت�شجيل  يتم  اأنه  من  الرغم 
فيها  يقيم  التي  الدولة  للم�شافر يف  البيولوجي(  ال�شتدلل 
ال�شوؤال:  يطرح  وهنا  التعاون.  جمل�س  دول  جميع  يف  الفرد 
بلدان املجل�س بحيث  املعلومات بني  تبادل هذه  يتم  ملاذا ل 
الإلكرتونية  البوابات  ا�شتخدام  املقيمني  جلميع  يت�شنى 

لل�شفر بني هذه البلدان؟

اأ�شا�س  على  تقوم  موحدة،  هوية  بطاقة  تطوير  �شاأن  ومن 
والت�شالت، �شادرة من دول جمل�س  املعلومات  تكنولوجيا 
من  ويحّد  الطويلة،  النتظار  طوابري  تقّل�س  اأن  التعاون 
تقدمي الوثائق وي�شّهل تتّبعها، ويقدم فوائد اأخرى للمقيمني 
واحلكومات. ومن �شاأن تطبيق هذا الإجراء يف دول جمل�س 
مناطق  اأن حتذو حذوه  مثاًل جيدًا ميكن  يكون  اأن  التعاون 

اأخرى يف العامل.

ي�شمى  مماثًل  برناجمًا  قطر  يف  ال�شركات  اإحدى  وتنفذ 
»تذاكر الدوحة«، هدفه توحيد الو�شول اإلى جميع اخلدمات 
ميكن  الربنامج،  هذا  يف  الت�شجيل  خلل  فمن  الدولة.  يف 
النقل  مثل:  اخلدمات،  مختلف  على  احل�شول  للفرد 
والرتفيه وغريها من اخلدمات احلكومية واخلا�شة. ومتنح 
يف  ي�شهم  مبا  اخلدمات  لكل  واحدة  هوية  الدوحة«  »تذاكر 

u .ت�شهيل التنقل وتوفرّي الراحة حلامليها
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اليوم الثاني

مستقبل 
برامج الهوية 

الحكومية: 
عوامل النجاح 

الحاسمة 
واالتجاهات 

الناشئة

توماس هارينبيرغ
نائب رئي�س املبيعات 

وحلول الهوية احلكومية 
يف �سركة

)HID Global(

مستقبل وثائق إثبات 
الهوية

الجلسة الثانية

الوثائق 
المأمونة 
إلثبات الهوية

طارق مالك 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
»هيئة قاعدة البيانات 
الوطنية والت�سجيل« 
الباك�ستانية

منذ  � الر�شمية  الهوية  اإثبات  وثائق  ا�شتخدام  ر  تطوَّ
اإثبات  و�شائل  وتقع  الع�شرين.  القرن  ت�شعينيات  اأوائل 
ويجب  اجلديدة.  الهوية  اأنظمة  �شلب  يف  املتطورة  الهوية 
الهوية،  اإثبات  من  متعددة  اأنواعًا  الهوية  بطاقات  توفر  اأن 
فهي تتطلب اإطار معاملت اآمن جدًا، ولكن يجب اأن تكون 

مفتوحة لقبول تطبيقات اإ�شافية �شيتم تطويرها.
وتعّد  الت�شجيل.  النجاح احلا�شمة من مرحلة  وتبداأ عوامل 
البيانات  قاعدة  من  كل  يف  اأي�شًا  مهمة  البيانات  جودة 
البطاقات  بّد من ت�شميم  نف�شها. ول  الهوية  اإثبات  ووثيقة 

والربجميات واأنظمة الإ�شدار معًا.
ب�شكل رئي�شي �شجًل مدنيًا يعتمد  اأنغول كان املطلوب  ففي 
ول�شمان  وحتديدها.  املواطنني  هوية  لإثبات  ماأمونة  وثيقة 
متنقلة،  ت�شجيل  �شاحنات  توفري  جرى  املاأمون،  الت�شجيل 

ونقل البيانات عرب الأقمار ال�شناعية اإلى مركز البيانات.
جعلها  من  لبّد  ولكن  الآن،  متاح  التقنيات  من  عدد  وثمة 
التي  الهوية  اإثبات  وثائق  بع�س  هناك  فمثًل،  معًا.  تعمل 
ولذلك،  تغيريها.  ميكن  ل  تلم�شية  رقاقات  على  حتتوي 
الأقدم يف  التقنيات  تاأخذ  اأحدث  تقنيات  لبّد من ت�شميم 

العتبار.
وعلى �شبيل املثال، بطاقة الإقامة الأمريكية )غرين كارد( 
الأمنية  »الو�شائط  بطريقة  الهوية  اإثبات  وثائق  ت�شتخدم 
للهوية«  دة  املحدِّ الل�شلكية  »الرتددات  وتقنية  الب�شرية« 
الب�شرية«  الأمنية  »الو�شائط  ُا�شتخدمت  وقد   .)RFID(
للتحقق من الهوية وتخزين البيانات، اأما تقنية »الرتددات 

دة للهوية« فت�شّهل عبور احلدود. الل�شلكية املحدِّ
وملكافحة التزييف، لبّد من اإدخال عدد من املزايا الأمنية 
الجتاهات  ت�شرت�شد  اأن  املحتمل  ومن  الت�شنيع.  عملية  يف 
ذلك  يف  مبا  النا�شئة،  التكنولوجيا  باجتاهات  امل�شتقبلية 
البطاقات  وَتطّور  ال�شحابية  واحلو�شبة  الذكية  الهواتف 
الذكية، مبا يف ذلك البيومرتات املحمولة املتعددة الو�شائط. 
تدريب  تعزيز  ولكن  جديدة،  معايري  اإيجاد  املطلوب  ولي�س 

u .املوظفني املحليني ودعمهم يعّد اأمرًا فائق الأهمية

ُتعد »هيئة قاعدة البيانات الوطنية والت�شجيل« موؤ�ش�شة  �
الوطنية  البيانات  قاعدة  »هيئة  اأما  حكومية،  باك�شتانية 
والت�شجيل تكنولوجيز املحدودة« فهي �شركة تابعة تعمل على 
البيانات  »قاعدة  وت�شتخدم  ودوليًا.  محليًا  جتاري  اأ�شا�س 
الوطنية والت�شجيل« نظامني بيومرتيني للتعرف على الوجه 
مليون   116 هوية  بتعريف  الهيئة  قامت  وقد  والب�شمات. 

�شخ�س، واأ�شدرت 90 مليون بطاقة هوية.

تلقائيًا.  خانة   13 من  مكون  رقم  للمواطنني  وي�شدر 
احلكومة  اإلى  بالن�شبة  مهمة  الهوية  اإثبات  وثائق  وتعّد 
التعداد  بيانات  ا�شتخدامها يف قاعدة  يتم  اإذ  الباك�شتانية، 
خط  على  واحل�شول  ال�شفر،  جوازات  واإ�شدار  ال�شكاين، 
هاتفي محمول، والعديد من التطبيقات الأخرى. اأما اأحدث 

ا�شتخداماتها، ففي الت�شويت خلل النتخابات.

والت�شجيل  الوطنية  البيانات  قاعدة  »هيئة  ا�شطلعت  وقد 
باك�شتان،  خارج  امل�شاريع  من  بعدد  املحدودة«  تكنولوجيز 
مفو�شية  لدى  للجئني  البيومرتي  الت�شجيل  نظام  مثل: 
اإ�شدار  ونظام  اللجئني،  ل�شوؤون  ال�شامية  املتحدة  الأمم 
الت�شجيل  ونظام  )كينيا(،  بها  والتحكم  ال�شفر  جوازات 

املدين )ال�شودان(.

قاعدة  »هيئة  �شتطرح   ،2012 عام  يونيو  �شهر  ويف 
البيانات الوطنية والت�شجيل« بطاقات ذكية جديدة �شتمّكن 
احلكومة من تقدمي املزيد من اخلدمات. وت�شمل اخلدمات 
وبرامج  الجتماعية  واحلماية  املالية  اخلدمات  امل�شتهدفة 
اإ�شافة عدد من مزايا  وقد مت  ال�شحية.  والرعاية  التعليم 
الأمان اإليها ل�شمان عدم تزويرها. وي�شتند ت�شميم الهوية 
قاعدة  لـ«هيئة  يوفر  فهو  محلي.  ت�شغيل  نظام  اإلى  الذكية 
لربجمة  عة  مو�شـَـّ تطبيــقات  والت�شجيـل«  الوطنية  البيانات 
»تطبيــق  تطويـر  بالأ�شل  مت  وقد  الهوية.  تطبيـقات  واجهة 
البطاقة  ا�شتخدام  بالإمكان  و�شيكون  الأ�شا�شي«.  الهوية 
الذكية بطرق عدة، مبا يف ذلك عرب �شبكة الهاتف املحمول 
على  الناخبني،  ت�شجيل  من  وللتحقق  النقدية،  للمدفوعات 

u .شبيل املثال ل احل�شر�
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تحقيق أداء 
بيومتري 

موثوق في 
البرامج 
واسعة 
النطاق

سوجان ت.ف. 
بارتاسارادي
مدير التطبيقات 

البيومرتية يف �سركة 
)Lumidigm(

 الهوية 
اإللكترونية 
العالمية 
والفريدة

مانويل فيالماير
مدير التعريف احلكومي 
الآمن ل�سركة
)NagraID(

يوؤكد ن�شر النظام البيومرتي على نطاق وا�شع محدودية  �
البيومرتي  للنظام  احلقيقي  الختبار  ويتمثل  النظام.  هذا 
يف مدى موثوقية عمله يف ظل ظروف العامل احلقيقي. وحني 
منه  اأكرث  معرقًل  عامًل  ي�شبح  البيومرتي،  النظام  يف�شل 

عامًل اإيجابيًا.
وتلعب جودة الب�شمات دورًا مهمًا يف جناح اأي نظام بيومرتي 
وا�شع النطاق. ومتّثل الب�شمات ذات اجلودة املتدنية حتديًا 
لعملية الت�شجيل. كما ميكن للبيانات ذات الدقة املتدنية اأن 
تعرقل اإلغاء البيانات املتكررة، واحلد من تبادلية النظام، 
وزيادة تكاليف الإنتاجية وال�شيانة، وتعويق نظم احلكومة 

وبراجمها، والتاأثري يف راحة امل�شتخدمني واأمنهم.
يف  الهوية  لربامج  النهائيون  امل�شتخِدمون  يعمل  ما  وغالبًا 
البلدان النامية يف مهن توؤدي اإلى تدهور ب�شمات اأ�شابعهم. 
كما يوؤثر العمر والعوامل البيئية يف جودة الب�شمات. ولهذه 
الأ�شباب، ل تكون العديد من تقنيات ال�شت�شعار التي حتقق 
تكرار  على  قادرة  بها  التحكم  اأداء جيدًا يف ظروف ميكن 
ذلك الأداء يف العامل احلقيقي. وتعّد عملية الت�شوير املتعدد 
احلقيقي.  العامل  ظروف  ظل  يف  قوية  تكنولوجيا  الأطياف 
وتلتقط  للإ�شبع،  ال�شطحية  الطبقة  حتت  ما  ت�شور  فهي 

�شورًا وا�شحة للب�شمات يف كل الظروف.
اأنحاء  جميع  يف  التكنولوجيا  هذه  ن�شر  بالأ�شل  جرى  وقد 
من  لبّد  املثال،  �شبيل  على  كونغ  هونغ  حدود  فعلى  العامل. 
يف  �شخ�س  مليون  ن�شف  من  اأكرث  ب�شمات  من  التحقق 
حكومة  اختارت  البدائل،  اختبار  وبعد  الظروف.  �شتى 
التقنية  مف�شلة هذه  الأطياف  املتعدد  الت�شوير  كونغ  هونغ 
ُا�شتخدمت هذه  التقليدية. كما  الب�شرية  التكنولوجيا  على 
بوندي�شريي  اإقليم  يف  مايل  دمج  برنامج  يف  التكنولوجيا 
اعتياد  عدم  من  الرغم  على  النجاح،  وحققت  بالهند، 
والظروف  الريفيني،  ال�شكان  وتنّوع  عليه،  امل�شتخدمني 
الأطياف  املتعدد  الت�شوير  مزايا  ومن  ال�شعبة.  املناخية 
وقوته  احلقيقي  العامل  ظروف  يف  واأداوؤه  ودقته  موثوقيته 
�شهولة  اإلى  بالإ�شافة  القائمة  احللول  يف  دجمه  و�شهولة 

u .ا�شتخدامه وانخفا�س تكلفة امتلكه

اللزمة  � التحتية  والبنية  التكنولوجيا  اليوم  يدينا  بني 
اخلدمة  بطاقة  اأو  فريدة  عاملية  هوية  بطاقة  لإ�شدار 
الإلكرتونية. وت�شمل مختلف املعايري التي تطلبها احلكومات 
ال�شريع  التنفيذ   - املنخف�شة  – الكلفة  )الأمن  والوزارات 
– الراحة و�شهولة ال�شتخدام - قابلية التو�شع - ا�شتخدام 
املواطنون  ين�شده  ما  وهو  اأ�شًل(،  املوجودة  التحتية  البنية 
باأمن هوياتهم وحمايتها  املتعلقة  اأي�شًا، وحتديدًا اجلوانب 

من ال�شرقة.
وثيقة  تطوير  مبوجبها  يتم  التي  التقليدية  الطريقة  وتتمثل 
الهوية من  التي حتدد  املعلومات  الهوية يف و�شع كل  اإثبات 
م�شادر مختلفة يف رقاقة اإلكرتونية واحدة. وقد ف�شلت هذه 
املعلومات  مبلكية  املحيطة  امل�شائل  تعالج  ل  لأنها  العملية 
وامل�شوؤولية عن تغطية التكاليف ومن الذي �شيقوم بتحديث 

املعلومات مبا مينع ت�شارب امل�شالح والأدوار احلكومية.
وت�شمل العوامل الرئي�شة اللزمة لتطوير الهوية الإلكرتونية 
والراحة  الأمن  التالية:  اخلم�شة  العنا�شر  بنجاح  الفريدة 

والتطور ال�شريع وا�شتخدام البنية التحتية املتوفرة.
املحمولة  الهواتف  ن�شف  �شتكون   2013 العام  وبحلول 
تقريبًا هواتف ذكية، و�شيفوق عدُد الهواتف املحمولة عدَد 
اإن�شاء  وبالإمكان  القائمة.  التحتية  البنية  هي  هذه  النا�س. 
نظام يقوم على هذه البنية التحتية للتعرف ب�شكل اآمن على 

اأي مواطن يف اأي مكان ويف اأي زمان.
بها،  مرتبطة  حتتية  بنية  دائمًا  الذكية  البطاقات  وتتطلب 
ل  ذلك،  من  النقي�س  وعلى  البطاقات.  قراءة  اأجهزة  مثل 

حتتاج من�شة العر�س اإلى جهاز قراءة.
اأما  اأبدًا.  اآمنة  التقليدية  البل�شتيكية  البطاقات  تعّد  ول 
البطاقات الذكية فاآمنة ولكن تكلفتها عالية ومعقدة ويتطلب 
تنفيذها قدرًا كبريًا من الوقت والبنية التحتية. ولدى معظم 
احلكومات وزارة لتكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيا حتاول 
احلكومية  الوزارات  بني  فيما  التبادلية  حتقيق  ت�شمن  اأن 
اآمن  كمفتاح  الهوية  بطاقة  ا�شتخدام  وميكن  الأخرى. 

u .للو�شول اإلى البيانات عرب كافة الدوائر احلكومية
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الوثيقة 
اآلمنة إلثبات 
الهوية

براق يلدز
مدير تطوير املبيعات 
واأعمال الهوية يف �سركة 
NXP Semico -(
)ductors

�شوق  لنمو  دافعًا  الوطنية  الذكية  الهوية  م�شاريع  متثل   
ال�شفر  جوازات  اأما  الإلكرتونية،  للحكومة  التقنية  احللول 
تتطلب  وكذلك  نا�شجة،  �شوق  بالأ�شل  فهي  الإلكرتونية 
البطاقات  ت�شتلزم  كما  واحدًا،  مثاليًا  حًل  القيادة  رخ�س 
ال�شحية يف الغالب وجود �شرائح اإلكرتونية تعمل بالت�شال 
التلم�شي. ولكن مع الهوية الوطنية، تعّد �شل�شلة املتطلبات 

الفنية وا�شعة للغاية وغري محددة بدقة.

يف  تنفيذها  جرى  وطنية  هوية  م�شروع   40 حاليًا  وهناك 
الإعداد.  قيد  م�شروعًا   60 من  واأكرث  العامل،  اأنحاء  جميع 
�شرائح  وجود  اإلى  اجلديدة  امل�شروعات  معظم  وتتطلع 

اإلكرتونية هجينة اأو ل تلم�شية.

الأمني  الهاج�س  بني  وترتاوح  بالتنوع،  املتطلبات  وتّت�شم 
نحو  التوجه  وترية  وتت�شارع  بالتكاليف،  املتعلقة  واملخاوف 
دمج العديد من اخلدمات احلكومية الإلكرتونية يف بطاقة 
واحدة. ويعّد فهم متطلبات تطبيق هذه امل�شروعات املتعددة 

اأمرًا اأ�شا�شيًا لأداء اأي موؤ�ش�شة يف ال�شوق.

وعلى �شبيل املثال، تخطط رو�شيا لإ�شدار بطاقة اإلكرتونية 
موحدة ملواطنيها البالغ عددهم 130 مليون ن�شمة. و�شوف 
عدة  تطبيقات  الحتادية  برو�شيا  اخلا�شة  الهوية  تت�شمن 
واملعاملت  ال�شحية  والرعاية  الجتماعية  كالتاأمينات 
اأو  امل�شتقلة  التطبيقات  من  عدد  جانب  اإلى  امل�شرفية، 
وال�شني  واإندوني�شيا  والهند  الربازيل  ولدى  الختيارية. 

جميعًا م�شروعات مماثلة لكل منها متطلباتها الفريدة.

متعددة  بطاقات  اعتماد  تعرقل  التي  الرئي�شة  العقبات  اأما 
اأ�شحاب  رغبات  بني  التوفيق  �شعوبة  فت�شمل:  التطبيق 
التعاقدي،  والإطار  التجاري  النموذج  وتعقيد  امل�شلحة، 
و�شعوبة مراحل و�شع املوا�شفات والتطوير، و�شرورة وجود 
�شركاء ن�شيطني يف الإدارة، واإدارة دورة حياة البطاقة، وهي 
التزام  على  الناجحة  امل�شروعات  وتعتمد  الأهم.  املرحلة 
حكومي قوي واإدارة م�شروع قوية اإلى جانب �شلطة معرتف 

u .بها لإدارة دورة حياة البطاقة
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أصبح األمن 
مسألة اقتصادية 

وسياسية إلى 
جانب كونه 
شاغاًل تقنيًا..

الهوية اآلمنة
في العالم الرقمي

الجلسة الثالثـــــــة

اليوم الثاني

سرقة الهوية 
وانعكاساتها 
على 
المصارف

د. فالديمار 
غرودتسين

مدير رابطة امل�سارف 
الأملانية

اأربع  ت�شكيل  اإلى  الإلكرتوين  الأمن  ا�شرتاتيجية  اأّدت  وقد 
فرق عمل ب�شاأن التمرينات على الت�شدي حلالت الطوارئ 
على  والتعاون  والإدارة،  للأزمات  والت�شدي  والأزمات، 
الهوية  خدمات  و�شيانة  والدويل،  الوطني  ال�شعيدين 
اأن تكون لدى ال�شركات يف كل قطاع  املوؤ�ش�شية. وهي تكفل 
املتعلقة  ال�شوؤون  يخ�س  فيما  للتن�شيق  وحيدة  ات�شال  جهة 

بالأمن الإلكرتوين.

التعاون  بني  يختار  اأن  الأعمال  جمتمع  مبقدور  يعد  ومل 
وعدمه مع احلكومة فيما يخ�س ال�شيا�شات الأمنية، اإذ اأن 
كيفية  على  يقت�شر  اأ�شبح  املجتمع  على  ذلك  تاأثري  جمال 

التعاون وينطوي مثل ذلك التعاون على مزايا جتارية.

مل تعد �شـــــرقة الهويـــــة منذ وقت طويــــل خطــــرًا على  �
الأول  القطاع  كانت  فامل�شارف  فقط،  امل�شارف  �شناعة 
اجلناة،  منظور  ومن  الظاهرة.  بهذه  عملوؤه  تاأثَّر  الذي 
كان عملء امل�شارف هدفًا جذابًا على اعتبار اأن امل�شارف 
هي ال�شناعة الوحيدة التي تنطوي على و�شول مبا�شر اإلى 

الأموال.

ولكن منذ فرتة طويلة، تعر�شت �شناعات وقطاعات اأخرى 
جماعات  اكت�شفت  اأن  منذ  الهوية،  �شرقة  خلطر  اأي�شًا 
اجلرمية املنظمة املزيد من ال�شتخدامات املربحة للهويات 
التحتية  البنى  وحتى  واملوظفني.  العملء  من  امل�شروقة 
الإلكرتونية  الهوية  بطاقات  قبيل  من  اجلديدة،  احلكومية 
اأ�شبح  الهوية. ولذلك  نة �شد �شرقة  اجلديدة، غري املح�شّ
�شاغًل  كونه  جانب  اإلى  و�شيا�شية  اقت�شادية  م�شاألة  الأمن 

تقنيًا.

�شعيد  على  اتُّخذت  التي  التدابري  من  العديد  وهناك 
اأ�شبحت  اليابان،  ففي  العاملي.  النطاق  على  ال�شيا�شات 
البطاقات  يف  اإلزامية  الإلكرتونية  ال�شرائح  تكنولوجيا 
عددًا  الأوربي  الحتاد  واأطلق   .2004 عام  منذ  امل�شرفية 
من امل�شاريع التنظيمية ب�شاأن عدد من امل�شائل، من اأبرزها 
والت�شدي  احليوية  الأ�شا�شية  والبنى  ال�شحابية  احلو�شبة 

للجرمية الإلكرتونية.

متنوعة  وطنية  ا�شرتاتيجيات  مختلفة  دول  و�شعت  كما 
املرتكز  امل�شارف  تعد  ومل  الإلكرتوين.  الأمن  جمال  يف 
واإن  ال�شيا�شات،  جمال  يف  لها  ط  املخطَّ للتدابري  الرئي�شي 
كانت �شتتاأثر تاأثرًا قويًا بالت�شريعات الأو�شع نطاقًا يف جمال 

مكافحة �شرقة الهوية.

املوؤ�ش�شية  للهوية  الأملانية  الوطنية  ال�شرتاتيجية  وتن�ّس 
بالتعاون  الداخلية  وزارة  تن�شقها  والتي  املثال،  �شبيل  على 
مع املكتب الحتادي للحماية الوطنية وامل�شاعدة يف حالت 
الوزارات  جميع  الدور  بهذا  ت�شطلع  اأن  على  الكوارث، 
بني  م�شرتكة  م�شوؤولية  املعلومات  اأمن  اأن  على  الحتادية، 

الدولة وم�شّغلي البنى الأ�شا�شية احليوية واملواطنني.
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زون –  المميَّ
المستخدمون 

الخارقون 
خارج نطاق 

السيطرة

يوشان كوالر
املدير الإقليمي ل�سركة 

)�سايرب اآرك للربجميات(

صْمت 
الشرائح 
اإللكترونية 
وخصوصية 
الترددات 
الالسلكية 
دة  المحدِّ
للهوية

برنارد بنامو
مبعوث الوزارات املتخ�س�س 
با�ستخدام الإنرتنت يف 
وزارة البحوث والتعليم 
العايل يف وزارة ال�سناعة 
والقت�ساد الرقمي 
الفرن�سية

ل �شك اأن اأنه باإمكان امل�شتخدمني الذين يحظون بحق  �
البيانات  جميع  اإلى  الو�شول  الإنرتنت  على  »مميز«  دخول 
املميَّزة،  واحل�شابات  �شخ�شية.  اأم  موؤ�ش�شية  كانت  �شواء 
ل  املواقع،  مديري  وح�شابات  الرئي�شية،  احل�شابات  مثل: 
فيها م�شتخدمون  ي�شرتك  لأن معظها  نحو جيد،  تدار على 
با�شتمرار،  بها  اخلا�شة  ال�شر  كلمة  تتغري  ول  متعددون، 
معروفة  تكون  ما  وكثريًا  عدة،  نظم  �شمن  مت�شابهة  وهي 
اإدارة تكنولوجيا املعلومات، ول  مل�شتخدمني حتى من خارج 
توجد مراجعة ب�شاأن من يدخلها، وهو ما يحتاج اإلى جهود 

كبرية لإجراء تغيريات عليها.

متتثل  ل  املميَّزين  امل�شتخدمني  تراقب  ل  التي  وال�شركات 
)الآيزو  معايري  مثل  الدولية  الرتاخي�س  من  الكثري  اإلى 
�شناعة  يف   )DSS( البيانات  اأمن  ومعيار   ،)27001

بطاقات الدفع )PCI(، وغريهما.

له  ال�شر  كلمة  يخ�س  فيما  �شحيحة  ل�شيا�شة  والمتثال 
عر�شًة  الثابتة  ال�شر  كلمات  اأن  اعتبار  على  اأهميته  اأي�شًا 
لأن ي�شتغلها العاملون ال�شابقون مثًل. وُتقر نحو 41% من 
املوؤ�ش�شات التي تّدعي اأنها طبقت معايري )الآيزو 27001( 
بتقا�شم ح�شابات امل�شتخدمني املميَّزين. وقد بداأ املراجعون 

اخلارجيون يلحظون تلك امل�شائل.

تلك  اآثار  من  للتخفيف  املعيارية  التدابري  من  عدد  وهناك 
حتويرها  )اأي  كافة  احل�شابات  �شخ�شنة  منها  امل�شائل، 
من  ولبد  بعينهم(.  لأ�شخا�س  متاحة  ت�شبح  بحيث 
يخ�س  فيما  وتطبيقها  ال�شر  بكلمة  تتعلق  �شيا�شات  اعتماد 
احل�شابات املميَّزة. ول بد من ال�شطلع بعمليات مراجعة 
واحلل  كافية،  غري  التدابري  تلك  اأن  بيد  منتظمة.  داخلية 
الأف�شل، هو اإر�شاء نظام حديث لإدارة الهوية املميزة، نظرًا 
وير�شد ح�شابات  املميزة،  ال�شر  كلمات  اإدارة  يتيح  اأنه  اإلى 

u .امل�شتخدمني املميزين

ببع�شها.  � احلوا�شيب  مليارات  الإنرتنت  �شبكة  ربطت 
وقريبًا، �شتكون هناك اأجهزة اأخرى كثرية غري احلوا�شيب 
الرتددات  تقنية  بالإنرتنت، وخ�شو�شًا عن طريق  مرتبطة 
دة للهوية. وهذه الرتددات ل تتطلب طاقة،  الل�شلكية املحدِّ
اأبدية  الرقاقات  فاإن  ولذلك،  متحركة.  اأجزاء  ت�شمل  ول 

ب�شورة اأ�شا�شية.

ومع م�شّينا نحو تو�شيل مليارات الأجهزة الإلكرتونية ب�شبكة 
الوقت  بني  التمييز  امل�شتحيل  من  ي�شبح  �شوف  الإنرتنت، 
الذي نكون فيه مرتبطني بالإنرتنت وعدا ذلك من الأوقات. 
�شوف نكون مت�شلني بالإنرتنت على الدوام! ولذلك، اأعتقد 
اأنه من املهم احلفاظ على ثقة امل�شتخدمني لتفادي النتائج 

العك�شية لهذه الظاهرة الوا�شعة النت�شار.

التوا�شل  �شبكات  عرب  امل�شتمر  النقا�س  تعزيز  من  بد  ول 
الإلكرتونية  الر�شائل  با�شتقبال  ال�شماح  ب�شاأن  الجتماعي، 
العام  الراأي  اأوروبا مييل  ففي  رف�شها.  اأو  املبا�شر  للت�شويق 
فيما  مطلوبًا  �شيكون  نف�شه  والأمر  املوافقة.  ا�شرتاط  نحو 

دة للهوية. يخ�س تقنية الرتددات الل�شلكية املحدِّ

لإبطال  اآلية  تت�شمن حاليًا  ل  الإلكرتونية  ال�شرائح  ومعظم 
قاعدة  وجود  اأما  الفور.  على  وتبّث  ن�شطة  فهي  املفعول، 
جميع  تفعيل  عدم  �شمان  �شاأنه  فمن  املوافقة،  ل�شرتاط 
على  بناء  اإل  �شراء  بعملية  املتعامل  قيام  حلظة  الإ�شارات 

اختياره.

حق  وهو  األ  املتعامل،  حقوق  من  جديدًا  حقًا  ذلك  وميثِّل 
هذا  ومنح  »اإ�شكاتها«.  اأو  الإلكرتونية  بال�شرائح  التحكم 
احلق ي�شتلزم ت�شميمًا جديدًا لهذه ال�شرائح على امل�شتوى 
الهند�شي، وبالتايل اإعادة النظر يف التكلفة الإ�شافية التي 
ينطوي عليها اإ�شافة هذا امل�شتوى من التعقيد، والتي �شتوؤدي 
اإلى ردود فعل �شلبية عاملية حتمية اأقل من ردود الفعل التي 

u .شتعقب الإخفاق يف تطبيق هذا الت�شميم�
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سّن القوانين 
العامة 
والخاصة 
فيما يخص 
التجارة 
اإللكترونية 
العالمية

جون بوالرد
�سفري عاملي ل�سركة 
اآيدن ترا�ست(

تبني امل�شارف يف العامل �شبكة ائتمانية ت�شمح باإ�شدار  �
على  ا�شتخدامها  ميكن  ماأمونة  اإلكرتونية  هوية  بطاقات 
دوائر  اإلى  بالن�شبة  اأهميته  له  اأمر  وهذا  العاملي.  النطاق 
اأمر  الثقة  اأن  الأعمال واحلكومات وامل�شارف، على اعتبار 

اأ�شا�شي يف كل خطوة من خطوات اأي تعامل عرب الإنرتنت.

وقد ا�شتوعبت �شركة )اآيدن ترا�شت( الدرو�س امل�شتقاة من 
�شبيل  فعلى  اأعّم.  نطاق  على  وطبقتها  ال�شريفة،  �شناعة 
لأن  اآمنة،  هوية  على  مثاًل  امل�شريف  احل�شاب  يعد  املثال، 

امل�شرف يوَثق بوقوفه اإلى جانب عميله.

َمن  هوية  من  الآمن  التحقق  الإلكرتونية  الهوية  وت�شمن 
الهوية  هذه  من  التحقق  على  القدرة  وتكفل  معه،  تتعامل 
ا�شم  كان  اإن  وكذلك  باإ�شدارها  تقوم  التي  اجلهة  ومعرفة 
تولِّد  كما  رقم.  جمرد  ولي�س  حقيقيًا  ا�شمًا  الهوية  حامل 
على  بناء  الت�شرف  يف  الكاملة  الثقة  الإلكرتونية  الهوية 
تعليمات تلك اجلهة، وت�شمن وجود قناة �شفافة للمراجعة، 
واعتبار الهوية الإلكرتونية مكونًا رئي�شًا للحّد من امل�شوؤولية 

والنك�شافات اخلارجية.

ولقد بادرت جمموعة من امل�شارف العريقة باإن�شاء �شركة 
من  للحّد  ائتماين  منوذج  بناء  اأجل  من  ترا�شت(  )اآيدن 
امل�شوؤوليات املرتبطة باملعاملت التي ت�شمن فيها امل�شارف 
على  كبرية،  بدرجة  للتو�شع  قابلة  وال�شبكة  عملئها.  هوية 
بينما  م�شارفهم،  مع  اإل  يتعاملون  ل  العملء  اأن  اعتبار 

تتعامل امل�شارف مع )اآيدن ترا�شت(.

ومبا  للتطوير،  قابًل  يكون  بحيث  النموذج  ت�شميم  وقد مت 
اأي جمال يتطلب  يتيح تو�شعته خارج النطاق املايل لي�شمل 
�شمانًا رقميًا للهوية. ومعروف اأن العمل امل�شرتك بني النظم 
التعاقدي احلاكم،  النظام  بف�شل  العاملية ممكن  القانونية 
والذي ي�شع ت�شوية النـزاعات �شمن نطاق قانون امل�شوؤولية 
امل�شارف  دور  ابتكار  يعيد  النظام  وهذا  التق�شريية. 
باعتبارها املكان الأف�شل لإدارة املخاطر الت�شغيلية املرتبطة 

u .بهوية امل�شاركني يف اإحدى املعاملت
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اليوم الثاني

آفاق تكنولوجيا الهوية

رؤية رئيس تنفيذي

املتحدثون:

بيل بارنيل
الرئي�س التنفيذي ل�سركة 
)داتا لوجيك اأي دي �سي(

دنيس هربرت
الرئي�س التنفيذي ل�سركة 
)اإت�س اآي دي(

فرنر بلسينغ
الرئي�س واملدير التنفيذي 
ل�سركة )بيومرتي(

كارل - أوتو 
كوِنكي
 الرئي�س التنفيذي

واملدير الإداري ل�سركة 
)اأوّتو كونيكي(
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دنيس هربرت

األطروحة:

الهوية 
اإللكترونية 
الحكومية 

اآلمنة أصبحت 
أكثر جاذبية 

بسبب تزايد عدد 
الطلبات عليها.

بيل بارنيل

األطروحة:

الثورة الرقمية 
والتواصل 
الشبكي بين 
األجهزة والتنقل 
وزيادة جمع 
المعلومات أمور 
تدفع إلى االبتكار 
الذي من شأنه 
تحسين تجربة 
التسوق.

باجتاه  � الفائت  العقد  مدى  على  الهوية  تعريف  ر  تطوَّ
الرتددات  تقنية  على  القائمة  املتعددة،  التقنيات  بطاقات 
مطلب  الراحة  اأن  اعتبار  على  للهوية،  دة  املحدِّ الل�شلكية 
ذلك  نقي�س  اأن  اإلى  نظرًا  الوثائق،  بتلك  للتعامل  اأ�شا�شي 

وقّلق املتعامل عادة ما تق�شي على مثل تلك التطبيقات.

عدة  يدمج  الذي  النوع  من  هي  اليوم  املوجودة  والبطاقات 
التلم�شية،  الإلكرتونية  ال�شرائح  مثل:  تقنية  تطبيقات 
والو�شائط  للهوية،  دة  املحدِّ الل�شلكية  الرتددات  وتقنية 
ر البطاقات بدرجة متزايدة  الأمنية الب�شرية وغريها. وتوفِّ
تقنيات متعددة من اأجل املزيد من املرونة يف ال�شتخدام يف 
اآخذ يف  القائمة، وهو اجتاه  الأ�شا�شية  التحتية  البنى  �شوء 
الزيادة. وقد طراأ حتول مّطرد من العتماد على بطاقات 
الإلكرتونية.  الهوية  بطاقات  اإلى  التقليدية  الوطنية  الهوية 
وبحلول عام 2015، نتوقع اأن تغدو 85% من جميع بطاقات 
الهوية ال�شادرة من النوع الإلكرتوين. بيد اأن تقنية قراءة 
مثل تلك الوثائق مل تنت�شر على نطاق وا�شع بعد، واإن�شاء تلك 
اإ�شدار  ي�شتغرقه  اأطول مما  وقتًا  ي�شتغرق  الأ�شا�شية  البنية 

الوثائق التقليدية.

واأحد الأمثلة على البطاقات املتعددة التقنيات، هو برنامج 
الإيطالية  ال�شرطة  لقوات  الإلكرتونية  الهوية  بطاقة 
)كارابينيريي(، والتي جتمع بني ال�شرائح الإلكرتونية غري 
وتقنيات  الب�شرية  والو�شائط  ل�شلكيًا  نة  املمكَّ التلم�شية 
ال�شرائح التلم�شية. وقد حّلت بطاقة الهوية الوحيدة هذه 
الهوية  اإثبات  وثائق  اإحدى  وتعد  هوية،  بطاقات  اأربع  محل 

الأكرث اأمنًا يف العامل.

كما تعد بطاقة الإقامة الأمريكية املعروفة بـ«الغرين كارد« 
مثاًل اآخر، حيث ُي�شتخدم فيها عدد من التقنيات املختلفة، 
الرتددات  لتقنية  ا�شتخدام  اأول  البطاقة  هذه  ومتثل 

دة للهوية. الل�شلكية الفائقة املحدِّ

كحامل  اأي�شًا  املحمول  الهاتف  ُي�شتخدم  قد  امل�شتقبل،  ويف 
بتحميل  ت�شمح  اأن  ميكن  تقنيات  وتوجد  الأفراد.  لهوية 
بيانات الهوية ب�شكل اآمن على اأجهزة الهاتف على نحو يكفل 
u .يف الوقت ذاته اخل�شو�شية وعدم القدرة على التعّقب

اأكان  � �شواء  اليوم،  م�شتهلك  اإر�شاء  ال�شهل  من  لي�س 
وثمة  الهاتف.  عرب  اأو  الإنرتنت  عرب  اأو  املتجر  يف  ت�شّوقه 
الكثري من اخليارات الرقمية املتاحة لل�شراء، مبا فيها نقاط 
البيع داخل املتاجر واملواقع الإلكرتونية وتطبيقات الهواتف 
الذكية وغريها. وهذا امل�شهد طراأت عليه تغريات كثرية يف 

ال�شنوات القليلة املا�شية.

فتّجار التجزئة الكبار يف الوليات املتحدة الأمريكية �شرعوا 
بتغيري طريقة تفكريهم والتحول نحو �شيغة املتاجر الأ�شغر 
اللوج�شتية  النظم  على  كبريًا  �شغطًا  ي�شع  وهذا  حجمًا. 

املطاَلبة باأن تتمتع بدرجة فائقة من الكفاءة.

وهناك بع�س جّتار التجزئة الذين ي�شمحون للعملء بطلب 
منتجاتهم عرب الإنرتنت وا�شتلمها يف املتاجر، بينما يقوم 
مواقع  يف  اآمنة  خزانات  يف  املنتجات  تلك  بت�شليم  اآخرون 
على  امل�شتهلكون  يح�شل  اأن  اإلى  حاجة  وهناك  منا�شبة. 

املعلومات الآنية مبا يحق ر�شاهم على نحو �شريع واآمن.

البيانات  ونوع  كّم  يف  طفرة  حدوث  اإلى  ذلك  اأدى  وقد 
البيانات  تلك  اإدارة  على  القدرة  يف  وكذلك  املتداولة، 
البيانات  على  احل�شول  متطلبات  اأن  العلم  مع  وحتليلها. 
ت�شمن  اأن  احلكومية  الهيئات  وعلى  ديها  مزوِّ على  حُتتِّم 

الأمن وال�شرعة.

ق املعلومات عن طريق �شل�شلة الإمداد يعني اأنه مل يعد  وتدفُّ
فاملطلوب  »�شومعة«.  اأنه  على  العامل  اإلى  النظر  بالإمكان 
وامل�شتودعات  املتاجر  بني  للبيانات  الفوري  التبادل  هو 
اإر�شاء  لأن  اللوج�شتي،  الإمداد  و�شركات  عني  وامل�شنِّ
امل�شتهلك يتطلب اأن تعمل اأجزاء �شل�شلة الإمداد مع بع�شها 

u .ومن دون اأخطاء
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كارل- أوّتو 
كوِنكي

األطروحة:

إصدار البطاقات 
مركزيًا هو الخيار 

األكثر أمنًا لكن 
الطلب يتركز 
على اإلصدار 

الفوري

فرنر بلسينغ

األطروحة:

 االستدالل 
البيومتري قد 
يصبح بدياًل عن 
كلمة السر

�شتحتفظ وثائق التعريف املادية باأهميتها لزمن طويل.  �
وقد اأّدت التغرّيات العاملية يف التنقل اإلى تغرّي معنى وثائق 
الإرهاب  يف  املتمثل  التهديد  ن�شوء  واأدى  الدولية.  ال�شفر 
وتت�شمن  الوثائق.  تلك  تاأمني  على  هائًل  طلبًا  واجلرمية 
وثيقة الهوية احلديثة ما يزيد على 25 عن�شرًا من عنا�شر 
الأمن، وهي تف�شح املجال لتطبيقات جديدة مثل: احلكومة 
فيه  عززت  وقت  يف  الإلكرتوين،  والتوقيع  الإلكرتونية 
بني  العلقة  يف  الراحة  على  الطلب  الدمُيقراطية  الأنظمة 

احلكومة واملواطن.

التوازن بني توقعات املتعاملني من حيث الراحة  اإن حتقيق 
اأمام برامج الهوية  اإلى الأمن، هو التحدي املاثل  واحلاجة 
التوازن  املطالب ل ميكن حتقيق  احلكومية جميعها. وهذه 

ب�شاأنها اإل عن طريق اإ�شدار وثيقة اآمنة.

وت�شمل املخاطر الأمنية يف هذا املجال خطر وقوع النماذج 
الأ�شلية )الفارغة( للوثائق يف اأيدي اجلهات اخلطاأ، وتزوير 
الإ�شدار،  وقت  الر�شمي  والحتيال  ال�شخ�شية،  الوثائق 

واملخاطر اأثناء النقل.

وعلى الرغم من اأن الإ�شدار الفوري للوثائق يريح املتعاملني، 
اإل اأنه ينطوي على مخاطر عالية من حيث الحتيال والأمن 
و�شياع البيانات. ومع اأن الإ�شدار املركزي للوثائق ي�شتهلك 
طريقة  اأن  كما  اأمنًا.  اأكرث  لكنه  مريح  وغري  طويًل  وقتًا 
الأمنية  املخاطر  اأحد عوامل  ال�شخ�شية هي  الوثائق  توزيع 

u .ال�شاملة

من  � اآليًا  يتحقق  الذكي  الهاتف  جعل  اليوم  املمكن  من 
املتوفرة  التقنيات  با�شتخدام  اآمن  نحو  على  �شاحبه  هوية 
ودجمه  )غوغل(  البحث  محرك  تطوير  مت  وقد  حاليًا. 
اأحدث  يف  الوجوه  على  البيومرتي  ال�شتدلل  بخا�شية 
)ويندوز  ن�شخة  وتقوم  )اأندرويد(.  نظام  من  اإ�شداراته 
8( بال�شيء نف�شه، اإل اأن امل�شكلة تكمن يف اإمكانية التحايل 
على هذه الأنظمة، مع اإمكان تفادي ذلك با�شتخدام ثلث 
التعرف  خلل  من  البيومرتي،  لل�شتدلل  جمتمعة  �شمات 
اأن  املتحدث  الطلب من  والكلم عرب  وال�شوت  الوجه  على 
ينطق باأربعة اأرقام يولِّدها اجلهاز ع�شوائيًا. وهذا من �شاأنه 

حت�شني اجلهاز �شد هجمات التحايل وتكرارها.

بالوجه  التحقق  اأ�شكال  بدمج  تتمثل  الأب�شط  والطريقة 
العملية  يحاكي  النظام  اأن  اعتبار  على  وال�شوت،  والأذن 
فقط،  ال�شوت  النظام  ويقبل  الهاتف.  على  للرّد  الطبيعية 
لكنه يعمل عند م�شتوى اأقل اأمنًا ويتيح دخوًل مقيَّدًا. وميكن 
للدخول  تدريجي  نظام  على  للح�شول  النظامان  دمج 

مب�شتويات اأمن مت�شاعدة.

والتقنية الأخرى للتحقق الآمن من الهوية عن طريق الهاتف 
»الذكي« تتمثل يف ال�شتدلل البيومرتي ا�شتنادًا اإلى طريقة 
امل�شي. ويوفر ذلك طريقة ملنع ال�شرقات. وت�شمل التطبيقاُت 
الهوية للدخول املادي، وتوفري قدرات  التحقَق من  املتوفرة 
اإلى  الآمن  الدخول  واإتاحة  الأموال،  لتحويل  و�شهلة  موثوقة 

u .الإنرتنت يف البيئات غري الآمنة
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م�سارك: يبدو اأن الهاتف هو احل�شان الرابح يف امل�شتقبل 
باعتباره الآداة املف�شلة للتعريف بالهوية.

معلومات  لأن  ل�شاحبه  الهوية  اأمَن  الهاتف  يوفر  بل�سينغ: 
نة يف خادم التوثيق املركزي. اإثبات الهوية مخزَّ

يف  الهوية  اإثبات  مبعلومات  الحتفاظ  اإمكانية  هربرت: 
مكانني ل يبدو اأنها متثل م�شكلة.

اأ باأن قدوم البطاقات الئتمانية �شوف  كوِنكي: هناك من تنبَّ
ينهي الوجود املادي للعملة، لكن ذلك مل يتحقق.

بارنيل: لي�س الكل عنده هاتف ذكي، لذلك نحن بحاجة اإلى 
نظم اأخرى للو�شول اإلى عموم ال�شكان.

لفرتة  والهاتف  الهوية  بطاقة  تتعاي�س  اأن  ميكن  جريودي: 
لقطاع  ينبغي  اأجدى،  حلًّ  الهواتف  ت�شبح  ولكي  طويلة. 
اإلكرتونية  اأجهزة  ت�شميم  يدعم  اأن  التحويلية  ال�شناعات 
اأطول عمرًا مبا يتيح اإدراج من ل ميكنهم حتمل تكلفة �شراء 

هواتف جديدة با�شتمرار.

الهاتف  بوا�شطة  �شيء  كل  ُينجز  اأن  ُي�شرتط  ل  بل�سينغ: 
ما  مقاومة  ت�شعب  كثريين  اإلى  بالن�شبة  لكن  املحمول، 
توفره هذه التقنية من اأمن وراحة. كما يتعني علينا النظر 
ح�شابات  لديهم  لي�شت  لكن  هواتف  ميلكون  من  حالت  يف 

م�شرفية.

حيث  الأمنية،  العنا�شر  من  الكثري  الهاتف  يف  م�سارك: 
البطاقات  قبيل  التقنيات من  بني  لديه خيار  امل�شتخدم  اأن 
الرقمية الآمنة. وميكن اأي�شًا ا�شتخدام البطاقات الذكية يف 

الهواتف عرب تقنية البلوتوث.

اأجل  من  مهمًا  البيومرتي  النظام  يزال  ما  بل�سينغ: 
ال�شتخدام الآمن للهواتف.

محل  حتّل  لن  الأجهزة  من  وغريها  الهواتف  م�سارك: 
البطاقات الذكية وجوازات ال�شفر لفرتة زمنية طويلة.

الهاتف املحمول ل يحّل محل جواز ال�شفر، واإمنا  بل�سينغ: 
ُي�شتخدم اأكرث لتحقيق الراحة اليومية.
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سيف بن 
زايد يلتقي 
المشاركين 
في القمة

املجتمعات واملواطنني.

وحث �شموه امل�شاركني يف القمة على تعزيز قنوات التوا�شل فيما بينهم، وتبادل اخلربات التي 
من �شاأنها اأن تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

كما اأكد �شموه ملمثلي دول جمل�س التعاون اخلليجي امل�شاركني يف القمة حر�س دولة الإمارات 
على تكثيف اجلهود امل�شرتكة على م�شتوى املجل�س للعتداد ببطاقة الهوية وت�شريع عملية ربط 
و�شعوب جمل�س  لدول  العليا  امل�شلحة  اإلى حتقيق  و�شوًل  الأع�شاء،  الدول  بني  الهوية  اأنظمة 

التعاون، مبا يعزز الأمني الوطني والفردي على م�شتوى اخلليج العربي.

ووّجه �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان، بعقد قمة اأبوظبي العاملية لأنظمة الهوية املتقدمة 
الفائدة وتو�شيع  الدولة يف دوراتها املقبلة م�شتقبًل، وذلك بهدف تعميم  اإمارات  يف مختلف 
دائرة م�شاركة املوؤ�ش�شات احلكومية بالدولة يف هذا احلدث العاملي، ومبا يدعم م�شروع التحول 
نحو احلكومة الإلكرتونية على م�شتوى الإمارات. كما وّجه �شموه بتوثيق اأوراق العمل امل�شاركة 

يف القمة.

نا�شر  اأحمد  واللواء  الداخلية،  وزارة  وكيل  ال�شعفار  عبداهلل  �شيف  الفريق  اللقاء  وح�شر 
الإمارات  اإدارة هيئة  اأبوظبي ع�شو جمل�س  �شرطة  املركزية يف  العمليات  الري�شي مدير عام 

u .للهوية، والدكتور املهند�س علي محمد اخلوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية

التقى الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية  �
امل�شاركني يف  الدوليني  امل�شوؤولني  للهوية، عددًا من  الإمارات  اإدارة هيئة  نائب رئي�س جمل�س 

فعاليات قمة اأبوظبي العاملية لأنظمة الهوية املتقدمة 2012.

و�شم الوفد الزائر كل من رونالد ك. نوبل الأمني العام للإنرتبول، وجريالد �شانتوكجي رئي�س 
اآل  امللك  وعبد  الأوروبي،  الحتاد  ممثل  الل�شلكية  الرتددات  وتعريف  امل�شاريع  �شبكة  وحدة 
ال�شيخ ممثل الأمانة العامة لدول جمل�س التعاون اخلليجي، و�شويف ليندن ممثلة الأمم املتحدة 
لقطاع الت�شالت وزيرة الت�شالت الفنلندية ال�شابقة، وهون كينجي وزير ال�شناعة الكيني، 

وعددًا من ممثلي الدول اخلليجية امل�شاركة يف القمة.

ومت خلل اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك �شمن 
فعاليات قمة اأبوظبي للهوية 2012.

على  مكتبه،  يف  الزائر  الوفد  ا�شتقباله  لدى  نهيان،  اآل  زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  واأكد 
اأهمية امللتقيات الدولية املتخ�ش�شة بق�شايا اأنظمة الهوية املتقدمة، كمن�شة لتبادل الأفكار 
اأف�شل املمار�شات، مبا ي�شاعد على جتاوز التحديات التي يواجهها  واخلربات والطلع على 
العامل وخا�شة مع تنامي ظاهرة �شرقة وتزوير الهوية، الأمر الذي من �شاأنه تعزيز اجلهود 
ل�شالح  والأمان  الأمن  منظومات  دعم  وبالتايل  الظاهرة،  لهذه  للت�شدي  املبذولة  الدولية 

على هامش القمــة

أنشطة وفعاليات 
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»الهوية«: 
قرب إنجاز 
السجل 
السكاني 
لإلمارات

ورفع الدكتور اخلوري اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير والعرفان 
الأمن  م�شت�شار  نهيان  اآل  زايد  بن  هّزاع  ال�شيخ  �شمّو  اإلى 
على  للهوّية،  الإمارات  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الوطني 
الرعاية الكرمية التي يوليها �شمّوه اإلى هذه الهيئة الوطنّية 
الرائدة من خلل دعم �شمّوه املو�شول وتوجيهاته ال�شديدة 

واحلكيمة لهذه الهيئة وم�شريتها.

التقدير  وبالغ  ال�شكر  اخلوري عن خال�س  الدكتور  واأعرب 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمّو  للفريق 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الداخلية  وزير  الوزراء  جمل�س 
هيئة الإمارات للهوّية، على رعاية �شمّوه الكرمية لفعالّيات 
قمة اأبوظبي العاملّية لأنظمة الهوّية املتقّدمة 2012، موؤكدًا 
يف  العليا  القيادة  حر�س  تعك�س  ال�شامية  الرعاية  هذه  اأن 
خلل  من  املعرفية«  »املجتمعات  ومتكني  دعم  على  الدولة 

رعاية مثل هذه امللتقيات العاملية.

الإمارات  مركز  دور  على  اخلوري  الدكتور  اأثنى  كما 
القمة  فعاليات  دعم  يف  ال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات 

u .يف دورتها اخلام�شة

اأكد �شعادة الدكتور املهند�س علي محمد اخلوري مدير  �
عام هيئة الإمارات للهوية، اأن دولة الإمارات العربية املتحدة 
باتت على م�شارف اإجناز م�شروع ال�شجل ال�شكاين وبطاقة 
التكنولوجية  امل�شاريع  اأ�شخم  اأحد  يعترب  الذي  الهوية، 

احلديثة على م�شتوى املنطقة.

وك�شف الدكتور اخلوري يف حينها عن و�شول اإجمايل عدد 
امل�شجلني يف نظام ال�شجل ال�شكاين وبطاقة الهوية اإلى اأكرث 
من 6.2 مليني مواطن ومقيم على م�شتوى الدولة، وذلك 

منذ ن�شاأة الهيئة وحتى منت�شف مار�س 2012.

�شعادة مدير عام هيئة  بها  اأدلى  ت�شريحات  جاء ذلك يف 
الإمارات للهوية ردًا على اأ�شئلة ال�شحفيني على هام�س قمة 
اأبوظبي العاملية لأنظمة الهوية املتقدمة 2012، حيث اأعلن 
عن و�شول معدل امل�شجلني اجلدد ببطاقة الهوية اإلى اأكرث 
مقابل  الدولة،  م�شتوى  على  �شهريًا  �شخ�س  األف   350 من 
ال�شهر  يف  وجمددة  جديدة  بطاقة  األف   600 نحو  طباعة 
بطاقة  معاملت  عدد  اإجمايل  و�شول  اإلى  لفتًا  الواحد، 
الهوية املنجزة �شهريًا مبختلف اأنواعها اإلى اأكرث من 600 

األف معاملة.

عازمة  للهوية  الإمارات  هيئة  اإن  اخلوري  الدكتور  وقال 
اإطار  يف  الدولة  �شكان  جميع  ت�شجيل  من  النتهاء  على 
ذلك  يف  م�شتندة   ،2013-2010 ال�شرتاتيجية  خطتها 
الوطني  امل�شروع  لهذا  اللمحدود  الدولة  قيادة  دعم  اإلى 
التقنيات  من  ال�شتفادة  على  وحر�شها  ال�شرتاتيجي، 

املتقدمة يف حت�شني الأداء والعمل احلكومي الإلكرتوين.

و�شعت  للهوية  الإمارات  هيئة  اأن  اخلوري  الدكتور  واأ�شاف 
على  الإلكرتونية  للحكومة  التحتية  البنية  تعزيز  م�شروع 
ت�شجيل  من  النتهاء  قرب  مع  بالتزامن  اأولوياتها  راأ�س 
�شكان الدولة، وذلك انطلقًا من ر�شالتها ومتا�شيًا مع خطة 
احلكومة الإلكرتونية الحتادية 2014، والتي تهدف اإلى رفع 
واإقامة  اخلدمية  القطاعات  يف  الإلكرتوين  التحول  م�شتوى 
بنية حتتية اإلكرتونية متقدمة وتوفري بنية ت�شريعية وقانونية 

وتنظيمية منا�شبة لتقدمي خدمات اإلكرتونية متقدمة.

تصريحات رسمية

د. الخوري: 
اإلمارات شارفت 

على إنجاز أحد 
أضخم المشاريع 
التكنولوجية في 

المنطقة



77

Emirates Identity Authority   |   Conferences & Exhibitions 2012 هيئـــــــــة الإمـــــــــــــــارات لله�يـــــــــــــة   |   م�ؤمترات ومعار�ض 762012

»الهوية« 
تكّرم »مركز 
الدراسات« 
الستضافته 
»قمة أبوظبي 
للهوية«

د. السويدي: 
التكريم يضيف 
حوافز نوعية 
جديدة لمزيد من 
العمل والتفاني 
لتحقيق رؤية 
القيادة الحكيمة 
للدولة

جائزة القيادة 
المتفردة والنظرة 

المستقبلية

»قمة الهوية 
العالمية« 

تمنح جمال 
السويدي 

»جائزة 
القيادة 

المتفردة 
والنظرة 

المستقبلية«

تكـــــــــــــــــــريـــم

منحت جلنة التحكيم الدوليـــــــــة لقمــة الهوية العاملية  �
ال�شويدي  �شند  جمال  الدكتور  �شعادة   ،)ID WORLD(
مدير عام مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية 
»جائزة القيادة املتفردة والنظرة امل�شتقبلية«، وذلك تتويجًا 
للدار�شات  الإمارات  تاأ�شي�س مركز  البارز يف  �شعادته  لدور 
العلمي،  البحث  ملجالت  ودعمه  ال�شرتاتيجية،  والبحوث 
وتر�شيخ  والفكر  املعرفة  ن�شر  يف  الأثر  كبري  لها  كان  التي 
املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف  العلمي  البحث  اأ�ش�س 

ب�شكل خا�س واملنطقة العربية ب�شكل عام.

ال�شويدي،  جمال  الدكتور  ل�شعادة  اجلائزة  بت�شليم  وقام 
لقطـــــــــــاع  املتحــــــدة  الأمم  ممثلة  ليندن  �شويف  معــايل 
محمد  علي  املهند�س  الدكتور  �شعادة  بح�شور  الت�شالت، 
ختام  يف  وذلك  للهوية،  الإمارات  هيئة  عام  مدير  اخلوري 
التي   2012 املتقدمة  الهوية  لأنظمة  العاملية  اأبوظبي  قمة 
على  ال�شرتاتيجية  والبحوث  الدار�شات  مركز  ا�شت�شافها 

u .مدى يومني

كّرمت هيئة الإمارات للهوية �شعادة الدكتور جمال �شند  �
والبحوث  للدرا�شات  الإمارات  مركز  عام  مدير  ال�شويدي 
بذلها  التي  واجلهود  للتعاون  تقديرًا  وذلك  ال�شرتاتيجية، 
وخطط  م�شاريع  دعم  يف  املركز  واأ�شرة  ال�شويدي  الدكتور 
اآخرها  كان  والتي  ال�شرتاتيجية،  للهوية  الإمارات  هيئة 
لأنظمة  العاملية  اأبوظبي  قمة  فعاليات  املركز  ا�شت�شافة 

الهوية املتقدمة.

مدير  اخلوري  محمد  علي  املهند�س  الدكتور  �شعادة  وقام 
عام هيئة الإمارات للهوية بت�شليم درع هيئة الهيئة ل�شعادة 
الإمارات  مركز  مبقر  مكتبه  يف  ال�شويدي  جمال  الدكتور 

للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية.

اأن  املنا�شبة،  بهذه  له  ت�شريح  يف  ال�شويدي  الدكتور  واأكد 
العمل  التكرمي ي�شيف حوافز نوعية جديدة ملزيد من  هذا 
الدولة  قيادة  روؤية  لتحقيق  الهادفة  وبذل اجلهود  والتفاين 
احلكيمة وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، لنهو�س دولة الإمارات 
العربية املتحدة يف مناحي التنمية امل�شتدامة كافة اإلى اأعلى 
املراتب، والرقي بني بلدان العامل، وحتقيق طموحات �شعب 
اأعلى درجات الرفاه الجتماعي  اإلى  الإمارات والو�شول به 
الإمارات  مركز  ا�شتعداد  �شعادته  وجّدد  والقت�شادي. 
يف  موؤ�ش�شة  لأية  وا�شت�شاري  وفني  بحثي  دعم  اأي  لتقدمي 
الدولة �شواء كانت من القطاع احلكومي اأو القطاع اخلا�س 
بل اأية موؤ�ش�شة اأو جهة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية ومن البلدان العربية.

الإمارات  مركز  يحملها  التي  الر�شالة  »اإن  ال�شويدي:  وقال 
نحو تنمية �شعوبنا، �شتظل مفعمة بالقيم الوطنية والعربية 

والإن�شانية الأ�شيلة ما دارت الأيام«.

مركز  وخرباء  واعتزازه  تقديره  بالغ  عن  �شعادته  واأعرب 
التحكيم  جلنة  من  به  حظي  الذي  التكرمي  بهذا  الإمارات 
الإمارات  هيئة  جانب  ومن  العاملية،  الهوية  لقمة  الدولية 
لتنمية  الإجنازات  املزيد من  للهيئة حتقيق  متمنيا  للهوية، 

u .دولة الإمارات وخدمة �شعبها وتقّدمه

الدكتور جمال �سند ال�سويدي
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اتفاقية تعاون

»الهوية« 
توقع اتفاقية 
تعاون مع 
المعهد 
البريطاني 
للتكنولوجيا

االتفاقية تهدف 
إلى دعم البحث 
العلمي في 
مجال تقنيات 
الحد من سرقة 
الهوية

وقعت هيئة الإمارات للهوية اتفاقية تعاون م�شرتك مع  �
املعهد الربيطاين للتكنولوجيا والتجارة الإلكرتونية، تهدف 
اإلى دعم البحث العلمي يف جمال تقنيات احلد من �شرقة 
الهوية واآليات توظيف بطاقة الهوية يف تطبيقات احلكومة 

الإلكرتونية والتجارة والقت�شاد الإلكرتوين.

محمد  علي  املهند�س  الدكتور  �شعادة  التفاقية  ووقع 
فارمر  ومحمد  للهوية،  الإمارات  هيئة  عام  مدير  اخلوري 
الرئي�س التنفيذي للمعهد الربيطاين للتكنولوجيا والتجارة 
الإلكرتونية، وذلك على هام�س قمة اأبوظبي العاملية لأنظمة 
الهوية املتقدمة 2012، ويف مقر مركز الإمارات للدار�شات 

والبحوث ال�شرتاتيجية باأبوظبي.

البنية  لتعزيز  الهيئة  �شعي  اإطار  يف  التفاقية  توقيع  وجاء 
التحتية للحكومة الإلكرتونية وتفعيل الربط الإلكرتوين مع 
وذلك  الدولة،  يف  احلكومية  اخلدمية  املوؤ�ش�شات  مختلف 
ال�شرتاتيجية  وخطتها  وروؤيتها  الهيئة  ر�شالة  من  انطلقًا 
الإلكرتونية  احلكومة  خطة  مع  ومتا�شيًا   ،2013-2010
م�شتوى  رفع  اإلى  تهدف  والتي   ،2014-2012 الحتادية 
بنية  واإقامة  اخلدمية  القطاعات  يف  الإلكرتوين  التحول 
وقانونية  ت�شريعية  بنية  وتوفري  متقدمة،  اإلكرتونية  حتتية 

وتنظيمية منا�شبة لتقدمي خدمات اإلكرتونية متقدمة.

العوامل  كفاءة  ورفع  حت�شني  �شرورة  على  الطرفان  واتفق 
املتعلقة بالتقنيات والأنظمة امل�شتخدمة والكوادر الوظيفية، 
مبا ي�شاعد على تعزيز الت�شال املبا�شر بني الإدارات املعنية 
املعلومات،  ونظم  التكنولوجية  احللول  وتطوير  لتح�شني 
اإ�شافة اإلى حت�شني اأنظمة تقييم املوظفني والأنظمة الأخرى 
الهيئة  �شعي  يخدم  مبا  اأدائهم،  وحت�شني  بتطوير  املرتبطة 

الدائم للرتقاء بخدمة املتعاملني.

الإلكرتونية  والتجارة  للتكنولوجيا  املعهد الربيطاين  ويعترب 
خدمات  بتوفري  املتخ�ش�شة  العاملية  املعاهد  اأبرز  اأحد 
البحث  م�شاهمة  على  تركز  وبحوث  واأكادميية  تعليمية 
الأمن  دعم  منها  متعددة،  تكنولوجية  جمالت  يف  العلمي 

u .املحلي والدويل وخدمات تقنيات املعلومات احليوية
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نشرة أخبار 
الساعة:

اإلمارات توفر 
بنية متطورة 
وآمنة إلثبات 
الهويات 
وتأكيدها

نقل مباشر 
لوقائع القمة

وّفرت هيئة الإمارات  �
للهوية خدمة النقل 

املبا�سر بال�سوت وال�سورة 
لوقائع قمة اأبوظبي 

العاملية لأنظمة الهوية 
املتقدمة 2012، وذلك عن 
طريق موقعها الإلكرتوين، 

وبهدف تعميم املعرفة 
واإتاحة الفر�سة ملوظفي 
الهيئة وللمهتمني بق�سايا 

الهوية ملتابعة جمريات 
القمة والطالع على اأوراق 
العمل امل�ساركة يف احلدث.

وجتاوز عدد الأ�سخا�س 
الذي تابعوا جمريات 

جل�سات القمة التي اأقيمت 
فعالياتها يف مركز الإمارات 

للدرا�سات والبحوث 
ال�سرتاتيجية يف اأبوظبي، 

اأكرث من األفي �سخ�س.

وقد وّفرت الهيئة هذه 
اخلدمة للمرة الأولى يف 

فعالياتها، وذلك بالتعاون 
مع مركز الإمارات 

للدرا�سات والبحوث 
u .ال�سرتاتيجية

البالغ باأهمية هذه الق�شية والعمل على مواجهة التحديات 
تطبيق  يف  الإمارات  دولة  تو�شع  مع  خا�شة  بها  املرتبطة 
اأنظمة احلكومة الإلكرتونية والعتماد املتزايد على بطاقات 
الهوية يف اإجناز الكثري من املعاملت يف مختلف موؤ�ش�شات 
املعلومات  باأمن  الهتمام  معه  يتطلب  الذي  الأمر  الدولة 
احلديثة  والأنظمة  التكنولوجية  الو�شائل  اأف�شل  با�شتخدام 
و�شد اأي ثغرات ميكن من خللها التلعب ببطاقات الهوية 

اأو تزويرها.

ونوهت الن�شرة باأن الإمارات اأ�شبحت على م�شارف اإجناز 
اأحد  يعترب  الذي  الهوية  وبطاقة  ال�شكاين  ال�شجل  م�شروع 
م�شتوى  على  احلديثة  التكنولوجية  امل�شروعات  اأ�شخم 
املنطقة، م�شرية اإلى حر�شها على توفري بنية حتتية متطورة 
لأمن املعلومات لإجناز هذا امل�شروع احليوي �شواء من خلل 
اإثبات  اأرقى التقنيات والتكنولوجيات التي ت�شهم يف  اقتناء 
اخلربات  من  ال�شتفادة  خلل  من  اأو  وتاأكيدها  الهويات 

u .والتجارب الدولية الرائدة يف هذا ال�شاأن

على  � الإمارات  حر�س  ال�شاعة«  »اأخبار  ن�شرة  اأكدت 
بالهويات  التعريف  واأنظمة  الذكية،  الهوية  بطاقات  تطوير 
الرقمية لرتباطها بالأمن الوطني، وذلك من خلل توفري 

بنية حتتية متطورة لأمن املعلومات. 

 20 بتاريخ  ال�شادرة  ن�شرتها  يف  ال�شاعة«  »اأخبار  وقالت 
والتحديات  اأبوظبي  »قمة  عنوان  وحتت   ،2012 مار�س 
العاملية لأنظمة الهوية  اأبوظبي  اإن »قمة  الأمنية املتجددة«، 
املتقدمة 2012« التي عقدت ملدة يومني، واختتمت فعالياتها 
)اأم�س( يف قاعة ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان يف مركز 
باأبوظبي،  ال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  الإمارات 
نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  برعاية 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية نائب رئي�س 
جمل�س اإدارة هيئة الإمارات للهوية، تكت�شب اأهمية 
ال�شركات  ا�شت�شافت  لأنها  لي�س  كبرية  نوعية 
يف  املتخ�ش�شني  واخلرباء  الرائدة  العاملية 
�شناعة بطاقات الهوية الذكية، واأنظمة التعريف 
بالهويات الرقمية فقط، واإمنا لأنها تناولت واحدًا 
من اأهم املو�شوعات احليوية التي ترتبط ارتباطًا 
الإمارات  دولة  يف  لي�س  الوطني  بالأمن  وثيقًا 
مع  وخا�شة  اأجمع  العامل  دول  يف  ولكن  فح�شب، 
بتزوير  املرتبطة  املنظمة  اجلرائم  ق�شايا  تزايد 
الهوية ما يجعل من الرتكيز على هذه النوعية من 

اجلرائم والبحث يف كيفية مواجهتها اأولوية اأمنية ق�شوى.

واأ�شافت الن�شرة التي ي�شدرها مركز الإمارات للدرا�شات 
بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  اأن  ال�شرتاتيجية،  والبحوث 
زايد اآل نهيان اأكد يف كلمته مبنا�شبة انطلق فعاليات القمة 
املنظومات  من  �شل�شلة  تطوير  على  البلد  قيادة  حر�س 
التكنولوجية املتكاملة، من خلل اإن�شاء بنية حتتية متطورة 
املتغري  العامل  هذا  يف  وتاأكيدها  الهويات  لإثبات  واآمنة 
هذا  يف  احلديثة  العلوم  اإليه  تو�شلت  ما  اأحدث  با�شتخدام 

ال�شاأن.

الإدراك  تعك�س  املجال  هذا  يف  الدولة  جهود  اأن  واأو�شحت 
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المعرض 
المصاحب للقمة

20 شركة 
عالمية 
عرضت 
أحدث أنظمة 
الهوية 
المتقدمة

�شاركت اأكرث من 20 �شركة عاملية متخ�ش�شة ب�شناعة  �
الهوية الرقمية وتوفري الأنظمة واحللول التقنية، يف املعر�س 
املتقدمة  الهوية  لأنظمة  العاملية  اأبوظبي  الذي �شاحب قمة 
2012. وعر�شت ال�شركات يف املعر�س الذي اأقيم يف مركز 
الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية، اأحدث اأنظمة 
بطاقات  تكنولوجيا  اإليه  تو�شلت  ما  واآخر  املتقدمة  الهوية 
كاأحد  املعر�س  اأهمية  امل�شاركون  واأكد  الذكية.  الهوية 
التي  املتقدمة  الهوية  ب�شناعة  املتخ�ش�شة  الأحداث  اأبرز 
املنطقة،  م�شتوى  على  با�شتمرار  ح�شورها  على  يحر�شون 
ة متميزة ت�شهم يف متكينهم من التعريف  حيث يعترب من�شّ
الأمن  قطاعات  يف  مبتكاراتهم  واآخر  منتجاتهم  باأحدث 
على  للتعرف  وكذلك  الرقمية،  الهوية  واأنظمة  املعلوماتي 
u .احتياجات املوؤ�ش�شات والهيئات العاملة يف هذا املجال

جناح »الهوية«
اأبوظبي  � لقمة  امل�شاحب  املعر�س  يف  خا�س  بجناح  للهوية  الإمارات  هيئة  و�شاركت   ...

العاملية لأنظمة الهوية املتقدمة، حيث ا�شتعر�شت عددًا من مطبوعاتها واأبحاثها العلمية التي 
واملبادرات  امل�شاريع  واأبرز    ،2013-2012 ال�شرتاتيجية  وخطتها  ور�شالتها  روؤيتها  تو�شح 

املنبثقة عنها.

كما عر�شت الهيئة عددًا من الأجهزة الإلكرتونية التي ت�شتخدمها يف عمليات ت�شجيل ال�شكان 
للمتعاملني معها يف  توفريها  تعتزم  التي  الذاتية  اأجهزة اخلدمة  اأحدث  اإلى جانب عدد من 

u .اإطار �شعيها الدائم للرتقاء مب�شتوى خدماتها
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القمة كانت مهمة  �
جدًا، ول �شك اأن احلدث 

يف تطور م�شتمر عام 
تلو عام. ويتميز احلدث 

با�شتقطابه عدد كبري 
من امل�شوؤولني احلكوميني 

من مختلف دول العامل 
ولي�س فقط املوردين. 

وقد جرى تبادل وجهات 
النظر والتعرف على 

اأحدث تطورات �شناعة 
الهوية وتاأثريها على 
م�شتقبل املجتمعات. 

وقد اأعجبتني املناق�شات 
جدًا، فمن ال�شروري 

حتقيق التوازن 
بني التكنولوجيا 

والحتياجات الب�شرية.

كارل أوتو كونيكي
الرئي�س التنفيذي ل�سركة 

»اأوتو كونيكي«

قالوا
عن القمة

املتقدمة  � الهوية  لأنظمة  العاملية  اأبوظبي  قمة  تكت�شب 
اأهمية بارزة عامًا تلو عام من خلل مناق�شتها الجتاهات 
العاملية املرتبطة ب�شناعة الهوية وتاأثري تكنولوجيا املعلومات 
اأن  جمددًا  القمة  وتثبت  ال�شناعة.  هذه  على  والت�شالت 
مو�شوع التعريف بالهوية يخ�شع لتطورات هائلة ومت�شارعة.

الدكتور المهندس علي محمد الخوري
مدير عام هيئة الإمارات للهوية

لقد كنا مذهولني يف قمة اأبوظبي العاملية لأنظمة الهوية  �
املتقدمة بعد اأن تعرفنا على عمليات تنفيذ اأنظمة الهوية يف 
الدول الأخرى التي ا�شتطاعت، ت�شهيل احلركة واملعاملت 

والت�شجيل الجتماعي والتقدم يف اإدارة الهوية.

الدكتور حسني فامي
قائد الفريق التقني للنظام الإلكرتوين لبطاقات الهوية يف 
وزارة الداخلية الإندوني�سية

كنت م�شرورًا للغاية مب�شتوى القمة وجودة اأوراق العمل  �
على  معتادًا  الآن  اأ�شبحت  لكنني  مناق�شتها،  جرى  التي 
العاملي،  احلدث  لهذا  املتميز  والتح�شري  التنظيم  امل�شتوى 
وقد بهرتني نخبة ال�شخ�شيات البارزة امل�شاركة يف اجلل�شة 

الفتتاح وعلى مدار اأيام القمة.

سبارغوي أكلي
خبري تكنولوجي يف �سركة »اإنرتميك«

ي�شرين دائمًا امل�شاركة يف قمة اأبوظبي العاملية لأنظمة  �
الأفكار  ومناق�شة  النظر  وجهات  لتبادل  املتقدمة  الهوية 
التي نعمل على تطويرها، اأو للتعرف على اأف�شل املمار�شات 
رائعة  فر�شة  مبثابة  احلدث  كان  وقد  ال�شوق.  يف  الأخرى 

ملعرفة حاجات املوؤ�ش�شات يف املنطقة.

أليكساندر مارتينز
مدير الت�سويق العاملي يف �سركة »مورفو«

الهوية  � لأنظمة  العاملية  اأبوظبي  قمة  اإن  القول  ميكن 
بانفتاح وبهدف  الأفكار  لتبادل  املتقدمة عبارة عن جمتمع 
بارز  حدث  اأنها  القمة  اأثبتت  وقد  العمل.  علقات  تطوير 
على هذا امل�شتوى، فهي ت�شكل بيئة جمتمعية تكرب فيها فكرة 

بطاقة الهوية العاملية  كجهد جمتمعي واإن�شاين م�شرتك.

بيتر وينت
الرئي�س التنفيذي ل�سركة

»دبليو �سي �سي �سمارت �سريت�س اآند مات�س«

لقد كانت هذه القمة مبثابة فر�شة بارزة لتعزيز التعاون  �
والتوا�شل مع املوؤ�ش�شات املهتمة باأنظمة الهوية املتقدمة. كل 
القمة  دورة  حل�شور  ونتطلع  احلدث،  على  للقائمني  ال�شكر 

املقبلة  يف فرانكفورت.

أرنيم فون سكويدلر
نائب رئي�س �سركة »اأمريكا لالأوراق املالية يف اأوروبا واأفريقيا«

املدير العام يف حوار مع وزير كيني م�سارك يف القمة
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لقد كان هذا احلدث  �
مبثابة اإجناز جديد 
للمهتمني باأنظمة الهوية 
املتقدمة، واأمل يف حدوث 
انفراجات جديدة يف 
العلوم والتكنولوجيا 
والأعمال املرتبطة يف 
هذا املجال. وكالعادة، 
كانت قمة اأبوظبي علمة 
فارقة حيث اأتاحت 
الفر�شة للجهات املعنية 
لتبادل الأفكار وعر�س 
الروؤى واخلربات.

الدكتور جيرالد 
سانتوكجي

رئي�س وحدة املوؤ�س�سات 
املرتابطة وحتديد 
الرتددات الإذاعية يف 
املفو�سية الأوروبية

لقد كان احلدث  �
مفيدًا وممتعًا جدًا، 
وخا�شة جل�شة...

ألبان فيراود
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 
»اأوبريثور تكنولوجيا«

اأنا يف الواقع م�شرور  �
مل�شاركتي يف قمة اأبوظبي 

العاملية لأنظمة الهوية 
املتقدمة، وقد لحظت 
اأن اختيار املو�شوعات 

والعرو�س ينم عن فهم 
�شديد حليثياتها، خا�شة 
ً فيما يتعلق بالبتكار يف 
جمال الربيد واحلو�شبة 

ال�شحابية وال�شحة 
الإلكرتونية، وبعيدًا عن 
هذا، فقد كان التوا�شل 

مع املتحدثني والعار�شني 
واملنظمني املختلفني يف 
احلدث مفيدًا للغاية.، 
واأنا �شعيد للغاية فعًل 

مب�شاركتي يف هذا 
املوؤمتر.

روداه ماسافيرو
رئي�س جمل�س اإدارة »احتاد 

الربيد الأفريقي«

والدعم  � التنظيم  وكان  للغاية،  مهمة  جتربة  كانت 
رائعني.

سفين هوثر
الرئي�س واملدير التنفيذي ل�سركة »بالنيت اآي دي«

اأنا �شعيد للغاية مل�شاركتي يف قمة اأبوظبي العاملية لأنظمة  �
الهوية املتقدمة. واأود اأن اأثني على م�شتوى التنظيم املمتاز 
مناق�شتها  مت  التي  املحاور  يف  والتوازن  املتحدثني  ونخبة 

والتي تغطي كافة جوانب �شناعة الهوية املتقدمة.

جون بوالدر
ال�سفري العاملي لتحالف �سركة »اإيدن تر�ست«

تهانينا على العمل اجليد. لقد قمتم بعمل رائع. �

خوان جيزوس توريس كاربونيل
مدير الأنظمة التقنية واملبتكرة يف هيئة الربيد الإ�سبانية

الرئي�س  � املرجع  العاملية  اأبوظبي  قمة  اأ�شبحت  لقد 
ب�شاأن  املنطقة  يف  واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  جلميع 
املوا�شيع ذات ال�شلة باأنظمة الهوية املتقدمة والتحقق من 

�شخ�شية الأفراد.

مانويل فيالمايور
مدير اأنظمة الهوية احلكومية والأمنية �سركة »ناجرا اآي دي«

نقدم خال�س التهاين على تنظيم هذا احلدث الناجح.  �
حدثا  كان  لقد  اأبوظبي،  يف  ال�شيافة  كرم  على  ون�شكركم 

مفيدا ومميزًا وغنيًا.

فايز م. إسحاق
رئي�س احلرم اجلامعي يف معهد ال�سهيد ذو الفقار علي بوتو 
للعلوم والتكنولوجيا

كالعادة، اأنا �شعيد مل�شتوى تنظيم القمة على هذا النحو  �
من  مثالية  اأبوظبي  قمة  تكون  ما  ودائماً   الحرتافية.  من 

حيث امل�شمون وال�شكل والتنظيم.

ويرنر بليسنج
الرئي�س التنفيذي ورئي�س جمل�س الإدارة ل�سركة »بيومرتي«

لقد كان من الرائع اأن اأ�شارك يف قمة اأبوظبي العاملية  �
اخلرباء  مع  الأفكار   واأتبادل  املتقدمة  الهوية  لأنظمة 

امل�شاركني ب�شكل بناء.

فيجاي سارادي
نائب الرئي�س ورئي�س املوقع يف املعهد الوطني للحكومة الذكية

كان من الرائع وامل�شّرف بالن�شبة يل اأن اأ�شارك يف هذا  �
القائمني  مع  الطيبة  العلقة  ملوا�شلة هذه  واأتطلع  احلدث، 

على تنظيم هذه القمة العاملية املهمة.

ماكس سنيجدر
املدير العام ملجموعة »يوروبيان بيوميرتيك�س«



مؤتمر 
ومعرض 
الشرق 
األوسط 
للبطاقات 
والدفع 
اإللكتروني 
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نبذة عن 
الحدث

موؤمتر  � فعاليات  يف  للهوية  الإمارات  هيئة  �شاركت 
الإلكرتوين  والدفع  للبطاقات  الأو�شط  ال�شرق  ومعر�س 
الذي  للحدث  الر�شمي  احلكومي  الراعي  ب�شفتها   2012
اأقيمت فعالياته خلل الفرتة 15-16 مايو 2012 يف مركز 

اأبوظبي الوطني للمعار�س.

وجاءت رعاية الهيئة لهذا احلدث، يف اإطار التزامها بدعم 
جمتمع املعرفة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وترجمة 
تعزيز  يف  املتعلقة  ال�شرتاتيجية  خطتها  محاور  اأهم  لأحد 
واآفاقها  ودورها  باأهميتها  والتعريف  الرقمية  الهوّية  ثقافة 

امل�شتقبلية.

ورّكزت الهيئة من خلل م�شاركتها يف احلدث الذي نظمته 
الهوية  بطاقة  مب�شروع  التعريف  على  »تريابني«،  �شركة 
احليوية  التكنولوجية  امل�شاريع  اأبرز  اأحد  باعتباره  الذكية، 
التي تنفذها الدولة، الهادفة اإلى امل�شاهمة يف تعزيز الأمن 
دقيق  �شكاين  �شجل  على  واملحافظة  والفردي،  الوطني 
وتب�شيط  الإلكرتونية  احلكومة  م�شاريع  ودعم  و�شامل، 

اخلدمات وت�شهيل املعاملت.

وقد افتتحت هيئة الإمارات للهوية فعاليات معر�س وموؤمتر 
ال�شرق الأو�شط للبطاقات والدفع الإلكرتوين 2012، بكلمة 
املهند�س علي محمد اخلوري مدير  الدكتور  �شعادة  األقاها 
الهيئة، وذلك بح�شور كل من �شعادة املهند�س محمد  عام 
عبدالعزيز ال�شحي وكيل وزارة القت�شاد ع�شو جمل�س اإدارة 
مدير  الري�شي  نا�شر  اأحمد  واللواء  للهوية،  الإمارات  هيئة 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  املركزية  العمليات  عام 
اإلى جانب عدد  للهوية،  الإمارات  اإدارة هيئة  ع�شو جمل�س 

من كبار امل�شوؤولني يف الدولة.

وفيما يلي كلمة �شعادة مدير عام هيئة الإمارات للهوية يف 
افتتاح احلدث:
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قطعت دولة 
اإلمارات ومن 

خالل هيئة 
اإلمارات للهوية 

شوطًا كبيرًا 
في سعيها 

نحو المساهمة 
في تعزيز أمنها 

الوطني والفردي 
مع نجاحها في 
تسجيل أكثر من 

7 ماليين نسمة 
من سكانها.

كلمة مدير 
عام هيئة 
اإلمارات 
للهوية

ال�شكاين  ال�شجل  نظام  مع  اإلكرتوين  ب�شكل  احلكومية 
بعني  الأخذ  مع  ودقيق،  اآين  ب�شكل  الأفراد  ملف  لتحديث 

العتبار اأعلى معايري احلماية وال�شرية.

ثانيًا: م�شروع الهوية الرقمية )مركز الت�شديق الإلكرتوين(، 
الذي يهدف اإل توفري خدمات رقمية تنال ثقة الأفراد عند 
يف  احلكومية  املوؤ�ش�شات  مع  الإلكرتونية  التعاملت  اإجراء 
الرقمي  »القت�شاد  مفهوم  تر�شيخ  يف  ي�شهم  مبا  الدولة، 

الأمن«.

ومعر�س  )موؤمتر  احلدث:  هذا  عنوان  يتقاطع  هنا،  ومن 
البطاقات والدفع الإلكرتوين( مع محور هذه الكلمة، حيث 
موؤ�ش�شات  تعي  اأن  �شرورة  على  وطنية  كهيئة  نوؤكد  اأن  نود 
»بطاقة  م�شروع  اأهمية  و«اخلا�س«  »احلكومي«  القطاعني 
للتعريف  املقبلة، على م�شتوى احلاجة  ال�شنوات  الهوية« يف 
من  للخروج  املُلّحة  احلاجة  وبالتايل  الأفراد،  بهويات 
هذه  لتتمكن  املجال،  هذا  يف  التقليدية  واملفاهيم  الأمناط 
�شعيها  يف   »2021 الإمارات  »روؤية  مواكبة  من  املوؤ�ش�شات 

الأو�شط  � ال�شرق  ومعر�س  »موؤمتر  دورة  فعاليات  تنعقد 
�شارفت  العام، يف وقت  الإلكرتوين« هذا  والدفع  للبطاقات 
م�شروع  اإجناز  على  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  فيه 
مواطنيها  لكافة  الهوية  بطاقة  واإ�شدار  ال�شكاين  ال�شجل 

واملقيمني على اأر�شها.

اجلهات  دخول  مع  احلدث،  هذا  انعقاد  يتزامن  كما 
مرحلة  يف  ر�شمي  وب�شكل  الإمارات،  دولة  يف  احلكومية 
احلكومة  خطة  اإطار  يف  وذلك  الإلكرتوين،  التحّول 

الإلكرتونية الحتادية 2014-2012.

الإمارات  هيئة  لكلمة  كمقدمة  املحورين  هذين  اختيار  اإن 
و�شوح  على  للدللة  يهدف  احلدث،  هذا  افتتاح  يف  للهوية 
اأف�شل  روؤية قيادة دولتنا يف �شعيها لأن تكون الإمارات من 

دول العامل.

اإدراك  نعني  الروؤية(،  )و�شوح  عن  ُهنا  نتحدث  وعندما 
)التحول  م�شار  ترابط  ملدى  وا�شت�شرافها  قيادتنا 
الهوية  لإثبات  حتتية  بنية  )اإن�شاء  م�شار  مع  الإلكرتوين( 

ال�شخ�شية( على املدى ال�شرتاتيجي.

ول يخفى على اخلرباء اأهمية الدور الذي باتت تلعبه اأنظمة 
الهوية »الذكية« اأو »املتقدمة« يف دعم خطط احلكومات التي 
تطلع نحو م�شتقبل م�شرق ملجتمعاتها واأكرث اأمنًا ملواطنيها، 
وخا�شة مع ت�شاعف حجم التحديات يف ظل تنامي ظاهرة 
تهدد  باتت  التي  العاملي،  امل�شتوى  على  الهوية«  »�شرقة 

املوؤ�ش�شات مبختلف اأنواعها عدا عن الأفراد.

هيئة  خلل  ومن  الإمارات  دولة  قطعت  الإطار،  هذا  ويف 
امل�شاهمة  نحو  �شعيها  يف  كبريًا  �شوطًا  للهوية،  الإمارات 
ت�شجيل  مع جناحها يف  والفردي،  الوطني  اأمنها  تعزيز  يف 
اإطلق  عرب  وذلك  �شكانها،  من  ن�شمة  مليني   7 من  اأكرث 
التحول  م�شروع  خدمة  يف  ي�شّبان  رئي�شيني  م�شروعني 

الإلكرتوين احلكومي، وهما:

احلكومية،  املوؤ�ش�شات  مع  الإلكرتوين  الربط  م�شروع  اأوًل: 
املوؤ�ش�شات  بيانات  وقواعد  اأنظمة  ربط  اإلى  يهدف  الذي 
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املتميزة عامليًا«، وما يرتبط  الإلكرتونية  لتحقيق »احلكومة 
التجارة  يف  والدخول  املعرفة  اقت�شاد  نحو  حتّول  من  بها 
ع�شرنا  يف  املت�شارعة  التغيري  وترية  ملواكبة  الإلكرتونية، 

احلديث.

الأ�شمى  الهدف  اأن  على  للتاأكيد  الفر�شة  هذه  ننتهز  واإذ 
الذي تهدف اإليه هيئة الإمارات للهوية من وراء رعاية مثل 
هذه الأحداث املهمة، هو: ت�شهيل حياة املواطنني واملقيمني 
على اأر�س الإمارات، وت�شخري الأنظمة التكنولوجية احلديثة 
وبالتايل  واأمنه،  وراحته  وم�شلحته  الإن�شان  ُرقي  اأجل  من 
التعامل  عرب  جمالتها،  مبختلف  احلياة  نوعّية  حت�شني 
بوعي مع حتّديات العوملة 
املعلومات  وتكنولوجيا 

والت�شالت.

هي فر�شة تتجدد �شنويًا، 
لّلقاء مع هذه النخبة من 
واملتخ�ش�شني،  اخلرباء 
املعرفة،  جمتمع  لتعزيز 
على  والطلع  وللتعرف 
اإليه  تو�شلت  ما  اأحدث 
�شناعة البطاقات الذكية 
الإلكرتوين،  والدفع 
وحلول  تكنولوجيا  من 
اأن  �شاأنها  من  واأنظمة، 

تخدم م�شاريع الهوية املتقدمة يف بلداننا.

احلدث  هذا  يف  امل�شاركة  العمل  اأوراق  ت�شاهم  اأن  ناأمل 
املتقدمة،  الهوّية  لأنظمة  التطبيقي  الوعي  ن�شر  يف  العاملّي 
الرقمّية،  الهوّية  بعامل  املرتبطة  العلمّية  املفاهيم  وتر�شيخ 
القطاعني احلكومي واخلا�س على  امل�شوؤولني يف  وم�شاعدة 
وامل�شاريع  املبادرات  لتنفيذ  فاعلة  ا�شرتاتيجّيات  تطوير 
يف  �شّيما  ول  للجمهور،  املقدمة  اخلدمات  بتطوير  املتعلقة 

القطاع العام.

u ...نتمنى لأعمال هذا احلدث كّل التوفيق
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مشاركة 
محلية 
وعالمية

الأو�شط  � ال�شرق  ومعر�س  موؤمتر  فعاليات  يف  �شارك 
للبطاقات والدفع الإلكرتوين 2012 نحو 125 خبريًا محليًا 
اأنظمة وتكنولوجيا البطاقات الذكية  وعامليًا متخ�ش�شًا يف 

من مختلف دول العامل.

وا�شتعر�س اخلرباء امل�شاركون يف احلدث اأكرث من 70 ورقة 
عمل علمية متخ�ش�شة رّكزت على اأحدث التجارب واأف�شل 
واأنظمتها  الذكية  الهوية  بطاقات  �شناعة  يف  املمار�شات 

املتقدمة، ويف ال�شناعة امل�شرفية و�شناعة الت�شالت.

وا�شتقطب احلدث يف دورته الرابعة ع�شر اأكرث من 2500 
واأنظمة  حلول  اأحدث  على  اطلعوا  يومني،  مدى  على  زائر 
والدفع  الرقمية  الهوية  وتطبيقات  الذكية  البطاقات 
تواجهها  التي  التحّديات اجلديدة  تواكب  التي  الإلكرتوين، 
واخلا�س  العام  القطاعني  وموؤ�ش�شات  العامل  دول  مختلف 
يف  والأمان  الأمن  من  متكاملة  منظومة  لتوفري  �شعيها  يف 

عمليات التعريف بالهوية ال�شخ�شية والدفع الإلكرتوين.

وكان من بني املتحدثني يف املوؤمتر:

• نائب رئي�س �شركة )باي بال( يف 	 لوران يل مول  ال�شيد 
منطقة اأوروبا وال�شرق الأو�شط واأفريقيا.

• �شعادة ثاين الزفني ع�شو جمل�س الإدارة مدير عام �شركة 	
)اإماراتك( لتكنولوجيا املعلومات واحللول الإلكرتونية.

• )الفردان( 	 �شركة  عام  مدير  رحمة  اآل  اأ�شامة  ال�شيد 
لل�شرافة.

• )دبي 	 ل�شركة  العام  املدير  الب�شتكي  محمود  ال�شيد 
التجارية(.

�سعادة ثاين الزفني

لوران يل مول
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90
مندوبًا م�سرفيًا

ح�سر فعاليات احلدث

30
اإعالميًا

قاموا بتغطية
فعاليات احلدث

26
جهة قامت برعاية 

فعاليات احلدث

%76
من العار�سني رّكزوا 

على حلول البطاقات 
الذكية وخدمات الدفع 

الإلكرتونية

%26
من العار�سني رّكزوا 
على حلول الهوية 
الرقمية والربامج 

احلكومية

%100
ن�سبة الزيادة

يف م�ساحة املعر�س 
مقارنة بالدورة 

ال�سابقة

الحدث
بلغة 
األرقام

2400
مرت مربع

هي امل�ساحة الإجمالية 
للمعر�س

2500
عدد ح�سور

املوؤمتر واملعر�س

75
وفدًا ر�سميًا ودوليًا

زار احلدث

125
خبريًا ومتخ�س�سًا 
�ساركوا يف احلدث

57
عار�سًا جديدًا ان�سموا 

اإلى قائمة العار�سني

101
جهة عر�ست خدماتها 

ومنتجاتها

100
اجتماع عمل

عقد بني الزوار 
والعار�سني

%69
من ال�سركات العار�سة 

كانت اأجنبية

 

تصنيف الحضور وفق� لبياناتهم الجغرافية

تصنيف الحضور بحسب قطاعات ا�عمال

%40

%
17%14

%12

%10

%
7

الشــــرق ا�وســــــــط

آســــــياأوروبـــــــــا

أفريقيا

أمريكا

البنـــــــوك

مجموعات التجزئة

شركات االتصاالت

شركات الصرافة

الحكومة
(البنوك المركزية) العارضون

من القطاع الخاص

%77

%13%8
%1

%1
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ا�شت�شاف موؤمتر ومعر�س ال�شرق الأو�شط للبطاقات والدفع 
الإلكرتوين 6 منتديات رئي�شية على مدى يومني هي:

W )Digital ID( موؤمتر الهوية الرقمية

W موؤمتر الدفع بالهواتف املتحركة
)Mobile Money(

W )Prepaid Card( موؤمتر بطاقات الدفع امل�شبق

W )NFC( موؤمتر الت�شال قريب املدى

W  Kiosk Self( موؤمتــر اأك�شـــــــــاك اخلدمــــة الذاتيـــــة
)Service

W  الراديو موجات  با�شتخدام  الهوية  حتديد  موؤمتر 
)RFID World(

منتديات 
المؤتمر 

م�شتقبل  � على  املنتديات  هذه  يف  النقا�شات  تركزت 
املتحركة  بالهواتف  والدفع  الرقمية  الهوية  بطاقات 
من  عددًا  ا�شتعرا�س  وجرى  التلم�شية.  غري  والبطاقات 
تقدمي  يف  رائدة  عاملية  �شركات  اأجرتها  التي  الدرا�شات 
بتقنيات  املرتبطة  املتكاملة  الإلكرتونية  اخلدمات  وتطبيق 
الإلكرتونية  البوابات  وتقنيات  املدى  قريب  الت�شال 
الهوية  اأنظمة  واإدارة  احليوية،  واملقايي�س  احلدود  ومراقبة 
وامل�شادقة  الإلكرتونية،  ال�شفر  وجوازات  الإلكرتونية، 
التجارية  املزايا  اإلى  اإ�شافة  الرقمي،  والتوثيق  الإلكرتونية 
با�شتخدام  الهوية  حتديد  نظام  يقدمها  اأن  ميكن  التي 

u .موجات الراديو
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أبرز العروض 
واالبتكارات

• اخلا�س 	 جناحها  يف  للهوية  الإمارات  هيئة  عر�شت 
الإلكرتوين،  والدفع  للبطاقات  الأو�شط  ال�شرق  مبعر�س 
اإلى  للمتعاملني،  توفرها  التي  اخلدمات  من  جمموعة 
جانب عددًا من الأجهزة والتقنيات التي تعتزم اإطلقها 
خلل الفرتة املقبلة، ومن بينها اأك�شاك اخلدمة الذاتية.

• عر�شت الإدارة العامة للإقامة و�شوؤون الأجانب �شيارة 	
الت�شجيل املتنقلة اخلا�شة بها »اآمر«. 

• منتجاتها 	 من  جمموعة  »اإماراتك«  �شركة  اأطلقت 
وبراجمها الإلكرتونية وخدماتها اجلديدة.

• الدفع 	 معاملت  لنظام  عر�شًا  نت«  »كي  �شركة  قّدمت 
يف  عملياتها  مركز  خلل  من  بها  تقوم  التي  الفوري 

الكويت.
• قدرات 	 على  التعرف  جتربة  »نوكيا«  �شركة  اأتاحت 

ووظائف تكنولوجيا الت�شال قريب املدى.
• قاعتها 	 يف  ال�شينية  باي«  »يونيون  �شركة  ا�شت�شافت 

خللها  من  ا�شتهدفت  التي  الجتماعات،  من  �شل�شلة 
تعزيز وجودها الإقليمي يف ال�شرق الأو�شط.

• للربط 	 تو�شيحية  عرو�شًا  »اإمبينج«  �شركة  قدمت 
با�شتخدام  الهوية  حتديد  لنظام  الفوري  والت�شغيل 

موجات الراديو.
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جائزة البطاقات 
الذكية 2012

»الهيئة« 
تحصل 
على جائزة 
أفضل برنامج 
ألنظمة 
التعريف 
بالهوّية

اجلهات التي فازت بجوائز 
اجلائزة:

جائزة اأف�سل برنامج 	•
للهوية الوطنية: هيئة 

الإمارات للهوية.

جائزة اأف�سل تطبيق 	•
حكومي: القيادة العامة 

ل�سرطة اأبوظبي.

جائزة اأف�سل عالمة 	•
جتارية م�سرتكة: بنك 

اأبوظبي الإ�سالمي و�سيف 
الحتاد.

جائزة اأف�سل ابتكار غري 	•
تالم�سي: »فرن�سبنك« 

و«ما�سرت كارد«. 

جائزة اأف�سل بطاقة 	•
ائتمان: �سركة »دبي 

فري�ست«.

جائزة اأف�سل بطاقة خ�سم 	•
مبا�سر: بنك اأبوظبي 

الوطني.

جائزة اأف�سل بطاقة 	•
اإ�سالمية: بنك اأبوظبي 

الإ�سالمي و�سيف الحتاد.

جائزة اأف�سل تطبيق للدفع 	•
بالهاتف املتحرك: بنك 

قطر الوطني.

جائزة اأف�سل بطاقة 	•
بنكية جديدة: �سركة 

»دبي فري�ست«.

جائزة اأف�سل بطاقة 	•
»برمييوم« كارد: بنك 

اأبوظبي التجاري و�سيف 
الحتاد.

جائزة اأف�سل بطاقة 	•
م�سبقة الدفع: هيئة 

الطرق واملوا�سالت - دبي.

جائزة اأف�سل بطاقة 	•
�سركات: بنك الإمارات 

دبي الوطني.

برامج  بنجاح  تطلق  التي  للحكومات  اجلائزة  هذه  ومُتنح 
اأنظمة الهوّية املتقدمة لتوفري خدمات اأف�شل ملواطنيها، بناء 
على قرارات اللجنة املحكمة التي ت�شرتط وجود ا�شرتاتيجّية 
وا�شحة لدى اجلهة التي يتّم تر�شيحها للفوز، بالإ�شافة اإلى 
عامل  وجود  مع  التنفيذ،  م�شارات  تو�شح  طريق  خارطة 
للو�شول  للتكنولوجيا  والفعال  الأمثل  وال�شتخدام  البتكار 

u .اإلى تلك الأهداف

برنامج  � »اأف�شل  بجائزة  للهوّية  الإمارات  هيئة  فازت 
التوايل، �شمن  للعام الثاين على  لأنظمة التعريف بالهوّية« 
قرار  على  بناء  وذلك   ،»2012 الذكية  البطاقات  »جائزة 
جلنة التحكيم الدولّية املنبثقة عن موؤمتر ومعر�س ال�شرق 

الأو�شط للبطاقات والدفع الإلكرتوين 2012.

محمد  علي  املهند�س  الدكتور  �شعادة  اجلائزة  درع  وت�شلم 
اخلوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، وذلك خلل حفل 
جائزة البطاقات الذكية 2012 الذي اأقيم يف فندق ق�شر 
يف  امل�شاركني  من  كبري  عدد  بح�شور  باأبوظبي،  الإمارات 
والدفع  للبطاقات  الأو�شط  ال�شرق  ومعر�س  موؤمتر  اأعمال 

الإلكرتوين 2012.

روؤ�شاء  من  جمموعة  من  املكّونة  التحكيم  جلنة  واأ�شادت 
من  وعدد  املحّكمة  العاملّية  املجلت  من  عدد  حترير 
امل�شت�شارين الدوليني، مب�شروع الهوّية الرقمية الذي تنفذه 
هيئة الإمارات للهوية، منّوهة باخلطة ال�شرتاتيجية للهيئة 
ناجح  منوذج  باأنها  اللجنة  و�شفتها  التي   2013-2010

ميكن ال�شتفادة منها يف كثري من دول العامل.

وجاء فوز الهيئة بعد مناف�شات ا�شتمرت 4 اأ�شهر بني اأكرث 
من 200 مر�شح، م�شتفيدة من املعايري التي ا�شتندت عليها 
ا�شرتاتيجّية  م�شاهمة  ملدى  دقيق  بتحليل  التقييم  عملّية 
الدولة  يف  اخلدماتية  املنظومة  تطوير  يف  اجلديدة  الهيئة 
يتعلق  فيما  واملقيمني  املواطنني  متطلبات  مع  للتعامل 
و�شفافية اخلدمات  وكفاءة  ونوعية  نواحي اجلودة،  بتعزيز 
الفنية  وقدراتها  الداخلية  الأنظمة  وموا�شفات  احلكومية، 

مبا فيها �شمان اأمن و�شرّية املعلومات.

منح  قرار  يف  التحكيم  جلنة  اعتمدتها  التي  املعايري  ومن 
فعالّية  ومدى  الأداء  اإدارة  للهوّية  الإمارات  لهيئة  اجلائزة 
حتقيق املوؤ�شرات املو�شوعة، بالإ�شافة اإلى الروؤية واخلطط 
للمتعاملني  امل�شتقبلّية لتطوير املنتجات واخلدمات املقدمة 

وتقدمي خدمة حكومّية من الدرجة الأولى.
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بث مباشر 
لوقائع 
المؤتمر

الأو�شط  � ال�شرق  »اأثار موؤمتر ومعر�س 
اإعجابي  الإلكرتوين  والدفع  للبطاقات 
ال�شديد، حيث فاقت اأهمية ونوعية الزوار 

والوفود امل�شاركة توقعاتي«.
بيرند فان غيفن
كبري امل�سوؤولني التجاريني يف �سركة »كوليز بي يف«

الأو�شط  � ال�شرق  ومعر�س  موؤمتر  »اإن 
معيارًا  ُيعد  الإلكرتوين  والدفع  للبطاقات 
عامليًا للقطاع فهو حدث دويل رائد بدعم 

عاملي امل�شتوى«.
نونا فايز
مدير تطوير الأعمال يف �سركة فرييفون

»اأ�شكركم على دعوتي اإلى هذا احلدث  �
العالية  اجلودة  اأبهرتني  فقد  املميز، 
جودة  اإلى  اإ�شافة  واملعر�س،  للموؤمتر 

الندوات الفنية التي قدمتها ال�شركات«.
د. وسيم رعد
مدير خمترب البطاقات الذكية وحتديد الهوية 
با�ستخدام موجات الراديو يف جامعة امللك فهد 
للبرتول واملعادن

»متّكنت من خلل ح�شور هذا احلدث  �
لتقنيات  الراهن  الو�شع  حقيقة  فهم  من 

الت�شال قريب املدى يف املنطقة«.
غيفين باين
مدير تكنولوجيا التجزئة يف �سركة »جي دابليو 
تي«

الذي  � واملتزايد  املهم  الدور  »اإن 
الدفع  وتقنيات  الذكية  البطاقات  تلعبه 
م�شتقبل  معامل  و�شع  يف  الإلكرتوين 
ال�شرق الأو�شط يجعل من موؤمتر ومعر�س 
ل  حدثًا  الإلكرتوين  والدفع  البطاقات 

ميكن جتاهله«.
منى يحشوشي
املدير العام ل�سركة »فيدا�س«

»تابعت العديد من املناق�شات الرائعة،  �
املتحدثني  من  عدد  مع  اخلربات  وتبادلت 
مدة  ق�شر  من  الرغم  فعلى  واحل�شور 
احلدث، اإل اأنه كان زاخرًا باملحتوى املفيد 

وامل�شاركني املتميزين«.
بالل دياب مدير
اإدارة خدمة العمالء ومركز الت�سال يف بنك 
املوارد اللبناين

دولتي  � من  ومتحدثني  بوفود  »التقيت 
الرقمية،  الهوية  جل�شة  يف  وعمان  الكويت 
والتي متكنت من خللها من الطلع على 
املهنية  والآراء  املدرو�شة  ال�شرتاتيجيات 

املذهلة«.
فرانك سميث
مدير برنامج حلول البنية التحتية للمفتاح 
العام وتكنولوجيا املعلومات يف وكالة احلدود 
الربيطانية

موقعها  � طريق  عن  للهوية  الإمارات  هيئة  وّفرت 
لوقائع  وال�شورة  بال�شوت  املبا�شر  البث  خدمة  الإلكرتوين 
موؤمتر ال�شرق الأو�شط للبطاقات والدفع الإلكرتوين 2012.

اجلل�شة  جمريات  تابعوا  الذي  الأ�شخا�س  عدد  وجتاوز 
األف  من  اأكرث  والثاين  الأول  اليومني  وجل�شات  الفتتاحية 

�شخ�س.

قاعات  يف  املبا�شر  البث  خدمة  توفري  على  الهيئة  وعملت 
املوؤمترات الرئي�شية الثلث التي عقدت يف اآن معًا، لتتمكن 
الفر�شة  واإتاحة  وتوثيقها  املوؤمتر  وقائع  جميع  تغطية  من 
جمريات  ملتابعة  املهتمني  الأ�شخا�س  وكافة  الهيئة  ملوظفي 

القمة والطلع على اأوراق العمل امل�شاركة.

احلدث  لوقائع  الفورية  الرتجمة  خدمة  الهيئة  وّفرت  كما 
حيث تولى �شتة مرتجمني محرتفني ترجمة جميع اجلل�شات 
واأوراق العمل التي مت مناق�شتها على مدى يومني، وذلك يف 
واملعار�س  املوؤمترات  يف  العربية  اللغة  مكانة  تعزيز  �شياق 
ال�شتفادة  فر�س  ولتكون  والعاملية،  والإقليمية  املحلية 

u .متكافئة بني جميع احل�شور

قالوا عن الحدث



مؤتمر 
التعلم 
المؤسسي 
األول
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نبذة عن 
الحدث

املوؤ�ش�شي  � التعلم  موؤمتر  للهوية  الإمارات  هيئة  نظمت 
الول يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا، ا�شت�شافت 
فيه نخبة من اخلرباء العامليني، ويف مقدمتهم الربوفي�شور 
بيرت �شينج موؤ�ش�س اجلمعية الدولية للتعلم املوؤ�ش�شي وموؤلف 
كتاب »املوؤ�ش�شة املتعلمة - البعد اخلام�س« كمتحدث رئي�س.

و�شّلط املوؤمتر الذي اأقيمت فعالياته يف فندق »فريمونت - 
باب البحر« باأبوظبي بتاريخ 21 اأكتوبر 2012، ال�شوء على 
الرتقاء  وكيفية  املوؤ�ش�شي(،  )التعلم  وممار�شات  مفاهيم 
متعلمة،  موؤ�ش�شات  لتغدو  للموؤ�ش�شات  الداخلية  بالثقافة 
الإمارات  هيئة  من  موظف   200 من  اأكرث  بح�شور  وذلك 
للهوية، اإلى جانب عدد من ممثلي املوؤ�ش�شات احلكومية يف 

الدولة.

الدولية  اجلمعية  مع  بالتعاون  احلدث  هذا  الهيئة  ونظمت 
للتعلم املوؤ�ش�شي و«الدولية للأداء املتميز« وعدد من اجلهات 
احلكومية واخلا�شة املحلية والعاملية. وهو يعترب اأول موؤمتر 

من نوعه يجري تنظيمه على م�شتوى الدولة واملنطقة.

للموؤمتر  حت�شريي  موؤمتر  مبثابة  احلدث  هذا  يعترب  كما 
الرئي�س املزمع تنظيمه يومي7-8 اأبريل 2013 يف اأبوظبي، 
خبري   600 على  يزيد  ما  م�شاركة  ي�شهد  اأن  يتوقع  والذي 
جائزة  اأول  اإطلق  و�شيتخلله  وعاملي،  محلي  ومتخ�ش�س 
املوؤ�ش�شات  ت�شجيع  اإلى  تهدف  املتعلمة،  للموؤ�ش�شات  دولية 
جميع  من  وال�شتفادة  املوؤ�ش�شي  التعلم  مفاهيم  تبني  على 

اأن�شطة التعلم الر�شمي وغري الر�شمي.

وفيما يلي كلمة هيئة الإمارات للهوية يف اجلل�شة الفتتاحية 
للموؤمتر، والتي األقاها �شعادة الدكتور املهند�س علي محمد 
اخلوري مدير عام الهيئة، يليها اأبرز اأوراق العمل التي جرى 

u .مناق�شتها خلل احلدث
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د. الخوري:
تبّني مفاهيم 
اإلدارة الحديثة 

وسيلة لتحقيق 
األهداف وتحقيق 

رؤية اإلمارات 
2021

كلمة مدير 
عام هيئة 
اإلمارات 
للهوية

اخلطط وامل�شاريع، وهو احلكم الأول والأخري على جناح اأي 
جهد اأو عمل حكومي.

اإن م�شاركة هيئة الإمارات للهوية بهذا احلدث الرائد على 
م�شتوى املنطقة ينطلق من:

.. التزامنا و�شعينا نحو التميز يف مختلف جوانب عملنا.
.. وتاأكيدنا على اأهمية املورد الب�شري يف الهيئة.

الأهداف  حتقيق  يف  موظف  كل  بدور  واإمياننا   ..
ال�شرتاتيجية.

.. وقناعتنا باأن التعلم الدائم هو الذي ي�شنع »الثقة« التي 
بدورها تعزز »امل�شوؤولية«، وحتث على »العمل بروح الفريق«، 
املتعاملني،  ر�شا  ك�شب  اإلى  و�شوًل  »البتكار«،  نحو  وتدفع 
دولتنا  م�شتوى  على  ال�شاملة  التنمية  حتقيق  يف  وامل�شاهمة 
لت�شتفيد منها  الناجحة  احلبيبة، وتعميم املعرفة والتجربة 

الإن�شانية يف مختلف املجتمعات.

والنجاح  التوفيق  كل  املوؤمتر  هذا  لأعمال  متنياتنا  مع 
u .املن�شود

موؤمتر  � م�شتهل  يف  للهوية  الإمارات  هيئة  كلمة  تتمحور 
التعلم املوؤ�ش�شي حول خم�شة )قيم( هي:

- الرتكيز على املتعاملني
- الثقة

- البتكار
- امل�شوؤولية

- العمل بروح الفريق
هي باخت�شار قيم هيئة الإمارات للهوية املنبثقة عن خطتها 

ال�شرتاتيجية 2013-2010.
مظلة  حتت  اليوم  يجمعنا  ما  هي  اخلم�شة،  القيم  وهذه 
هذا املوؤمتر الدويل، مع هذه النخبة »الرائدة« من اخلرباء 

واملتخ�ش�شني العامليني يف جمال التعلم املوؤ�ش�شي.
بينها  يجمع  )قيم(،  خم�شة  من  مرتابطة  �شل�شلة  هي 

ويحققها مفهوم واحد، هو )التعلم املوؤ�ش�شي(.

كادرها  باأن  للهوية  الإمارات  هيئة  اإميان  من  وانطلقًا 
هذه  تطوير  واأن  للموؤ�ش�شة،  املكّونة  الوحدة  هو  الب�شري 
الوحدة هو الذي ي�شمن حتقيق الأهداف والرتقاء بالأداء 
وم�شتوى اخلدمات، تبّنت الهيئة مفاهيم )التعلم املوؤ�ش�شي( 
املتقدمة واحلديثة، كو�شيلة لتحقيق اأهدافها ال�شرتاتيجية، 
جلعل  تهدف  التي   ،2021 الإمارات  روؤية  مع  يتوافق  ومبا 
التغريات  ورغم  تقدمًا،  الأكرث  الدول  م�شاف  يف  الدولة 

املت�شارعة التي ي�شهدها العامل من حولنا.

وعندما نتحدث عن التعلم املوؤ�ش�شي، نعني التعلم الهادف 
اإلى:

- حتقيق قيم )البتكار(
- وتعزيز روح )امل�شوؤولية(

- وبناء )الثقة(
- والعمل بروح )الفريق(

.. و�شوًل اإلى )الرتكيز على املتعاملني( اأو )الإن�شان( بلغة 
جميع  محور  هو  الذي  اهلل(،  )حفظها  الر�شيدة  قيادتنا 
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لمحة عن 
مفهوم 
التعلم 
المؤسسي

ُيذكر اأن مفهوم التعلم 
املوؤ�س�سي ن�ساأ يف الوليات 
املتحدة الأمريكية، 
ثم امتد اإلى الدول 
ال�سكندنافية واململكة 
املتحدة الربيطانية، 
وما لبث اأن مت تطبيق 
نظريات وممار�سات 
التعلم املوؤ�س�سي يف 
ع�سرات املوؤ�س�سات 
الكربى، من بينها وكالة 
الف�ساء الأمريكية 
)نا�سا( واجلي�س 
الأمريكي و«جرنال 
اإلكرتيك« و�سركة 
»زيروك�س« و«فيديك�س«. 
كما قامت حكومات كل 
من الوليات املتحدة 
الأمريكية وال�سني 
و�سنغافورة ونيوزيلندا 
وكندا واململكة املتحدة 
الربيطانية بتبني مفهوم 
التعلم املوؤ�س�سي.

عناوين وملخصات أوراق العمل
التعلم  � موؤمتر  يف  امل�شاركة  العمل  اأوراق  متحورت 

حول  اإفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  يف  الأول  املوؤ�ش�شي 
الرتقاء  وكيفية  املوؤ�ش�شي،  التعلم  وممار�شات  مفاهيم 

بالثقافة الداخلية للموؤ�ش�شات لتغدو موؤ�ش�شات متعلمة.

وفيما يلي قائمة باأ�شماء اأبرز املتحدثني يف املوؤمتر:

1- الدكتور عالء جراد
رئي�س موؤمتر التعلم املوؤ�س�سي الرئي�س التنفيذي للدولية 

)IPE( لالأداء املتميز

2- البروفيسور الدكتور بيتر سينج
الأ�ستاذ املحا�سر يف معهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا 

الرئي�س املوؤ�س�س جلمعية التعلم املوؤ�س�سي

3- سودي شريفي
ال�ستاذة املحا�سرة يف نظرية التنظيم يف كلية اإدارة 

الأعمال - �سالفورد

4- البروفيسور جيف جولد
اأ�ستاذ التعلم املوؤ�س�سي يف كلية ليدز لإدارة الأعمال يف 

جامعة ليدز مرتولوليتان

5- زياد الكحلوت
م�ست�سار يف برنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز

6- الدكتور روبن مان
مدير مركز البحوث يف التميز املوؤ�س�سي - نيوزيلندا
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7 ُيذكر اأن الدكتور 
عالء جراد متخ�س�س يف 

اأ�ساليب التعلم املوؤ�س�سي 
وقائد فرق تقييم يف 

العديد من اجلوائز املحلية 
والإقليمية. ويتولى 

ت�سميم وتنفيذ ور�س 
عمل ودورات تدريبية 
وتقدمي ا�ست�سارات يف 

العديد من املجالت، مثل 
ا�ساليب واأطر التعليم 

املوؤ�س�سي واجلودة ال�ساملة 
واملقارنات املرجعية 
وتطبيقات النموذج 

الأوروبي للتميز املوؤ�س�سي 
وامل�ستثمرون يف املوارد 

الب�سرية وتطبيقات التميز 
املوؤ�س�سي وبطاقة الأداء 

املتوازن.

موؤ�ش�شاتهم  اأداء  لتح�شني  وال�شاعني  املوؤ�ش�شي  بالتطوير 
الإمارات  دولة  تنتهجه  الذي  التميز  �شباق  يف  وامل�شاركة 
العربية املتحدة، لفتًا اإلى اإحدى مقولت الربوفي�شور )بيرت 
واحد  �شخ�س  يتعلم  اأن  يكفي  »ل  فيها:  والتي جاء  �شينج( 
اإن  الباقون.  ويتبعه  املوؤ�ش�شة  حتتاجه  ما  بتحديد  يقوم  ثم 
كيف  تكت�شف  التي  هي  امل�شتقبل  يف  �شتنجح  التي  املوؤ�ش�شة 
علم  اأن  اإذ  اأفرادها.  جميع  لدى  التعلم  طاقة  من  ت�شتفيد 
العامل  اأن  اإل  اأفرادها،  علم  جمموع  من  اأكرب  املوؤ�ش�شة 
u .»الأ�شا�س هو كيف ننقل علم الفرد اإلى املوؤ�ش�شة ككل

التعلم 
المؤسسي.. 
الميزة 
التنافسية 
المستدامة

الدكتور عالء جراد
رئي�س موؤمتر التعلم 
املوؤ�س�سي الرئي�س التنفيذي 
للدولية لالأداء املتميز 
)IPE(

»التعلم  � بعنوان  ورقة عمل  الدكتور علء جراد يف  اأكد 
املوؤ�ش�شي: امليزة التناف�شية امل�شتدامة« اأنه باإمكان اأي موؤ�ش�شة 
اأن  اإل  التكنولوجيا،  وكذلك  واخلدمات  املنتجات  تن�شخ  اأن 
الو�شول اإلى مرحلة التعلم بوترية اأ�شرع من املناف�شني، هي 
ف�شاء  اإلى  باملوؤ�ش�شة  تخرج  التي  الرئي�شة  التناف�شية  امليزة 
اآخر ي�شهم يف حتقيق اأهدافها ال�شرتاتيجية بطريقة فعالة.

املوؤ�ش�شات  على  لزامًا  اأ�شبح  اإنه  جراد  الدكتور  وقال 
باختلف اأنواعها، اإيجاد �شبل لكت�شاب املعارف وترجمتها 
اإلى اأفعال تقود نحو التغيري والتح�شني ثم ن�شرها، مو�شحًا 
اأنظمة  مثل  اليوم  عديدة  باتت  التعلم  و�شبل  اأ�شاليب  اأن 
القرتاحات وال�شكاوى وتخطيط ال�شيناريوهات واملقارنات 

املعيارية والتقييم الذاتي ودوائر التغذية الراجعة.

قيادة  ال�شبل يف ظل  تطبيق هذه  اأن  الدكتور جراد  واعترب 
اإلى  التحول  للموؤ�ش�شة  تت�شمن  بالتعلم  وملتزمة  واعية 

موؤ�ش�شة متعلمة ومتميزة.

واأكد الدكتور جّراد اأهمية املوؤمتر كمنتدى للباحثني واملهتمني 

د. جراد:
على المؤسسات إيجاد سبل 
الكتساب المعارف وترجمتها إلى 
أفعال تقود إلى التغيير
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7 ُيذكر اأن 
الربوفي�سور بيرت �سينج 

هو اأ�ستاذ حما�سر يف 
معهد ما�سات�سو�ست�س 

للتكنولوجيا. وهو الرئي�س 
املوؤ�س�س جلمعية التعلم 

املوؤ�س�سي. وهو موؤلف 
الكتاب امل�سهود له على 

نطاق وا�سع »النظام 
اخلام�س: فن وممار�سات 
 The( املوؤ�س�سة املتعلمة

 Fifth Discipline: The
 Art and Practice of
the Learning Org -

.)nization

بتطلعات الأفراد وال�شعوب.

عاملية  بيئة  يف  القيادة  تتطلبه  ما  اإلى  �شينج  تطرق  كما 
ي�شبق  الذي مل  التغيري  اأوقات  البتكار يف  وتعزيز  مرتابطة 
له مثيل، معتربًا اأن بناء �شبكات من التعاون بني املنظمات 
املختلفة، على �شبيل املثال، والتي هي على حد �شواء مرنة 
ال�شغوط  اأوقات  يف  البتكار  على  للحفاظ  الكفاية  فيه  مبا 
املالية، �شوف يكون هدفًا رئي�شيًا، م�شريًا اإلى اأن املوؤ�ش�شات 
القادرة على الوعي بالأهداف الدائمة والتي لديها القدرة 
اقت�شاد  بناء  يف  حيويًا  دورًا  �شتلعب  ال�شريع،  التاأقلم  على 

u .امل�شتقبل والرفاه البيئي والجتماعي

القيادة 
واالبتكار 
ألجل 
مستقبل 
مستدام

البروفيسور
بيتر سينج
الأ�ستاذ املحا�سر يف معهد 
ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا 
الرئي�س املوؤ�س�س جلمعية 
التعلم املوؤ�س�سي

الأ�شتاذ املحا�شر  � الدكتور بيرت �شينج  اأكد الربوفي�شري 
بعنوان  ورقة عمل  للتكنولوجيا يف  ما�شات�شو�شت�س  معهد  يف 
القيادة  اأن  م�شتدام«،  م�شتقبل  لأجل  والبتكار  »القيادة 
احلقيقية تدور حول بناء وتر�شيخ القدرة اجلماعية للنا�س 

يف ت�شكيل امل�شتقبل الذين يرغبون يف حتقيقه.

وقال الربوفي�شور �شينج اإن ال�شركات امل�شممة على حتقيق 
النجاح �شتتمكن من �شنع جو من الثقة والنفتاح حيث ميكن 
على  للعمل  النا�س  اأف�شل  وجتذب  املبادرة  روح  تزدهر  اأن 

اإيجاد حلول لأكرث امل�شاكل تعقيدًا.

يف  ونظرياته  اأعماله  اآخر  �شينج  الربوفي�شور  وا�شتعر�س 
كيفية  وحول  تتعلم(  اأن  للموؤ�ش�شة  ميكن  )هل  مو�شوع 
معاينة  جمالت  يف  الرئي�شية  للكفاءات  القادة  زراعة 
اجتماعية  �شبكات  واإن�شاء  احلدود،  عرب  والتعاون  النظم، 
والنتقال  اجلديدة،  البتكارات  ومواكبة  واإدراك  مفيدة، 
من حل امل�شاكل اإلى عامل البتكار والتجربة، بالإ�شافة اإلى 
ا�شتح�شار روح الإلهام والإبداع، والتوجه نحو م�شتقبل يليق 

سينج: إن القيادة الحقيقية تدور 
حول بناء وترسيخ القدرة الجماعية 
للناس في تشكيل المستقبل الذين 
يرغبون في تحقيقه



121

Emirates Identity Authority   |   Conferences & Exhibitions 2012 هيئـــــــــة الإمـــــــــــــــارات لله�يـــــــــــــة   |   م�ؤمترات ومعار�ض 1202012

دور القيادة 
في بناء 

مؤسسات 
متعلمة

البروفيسور جيف 
جولد

اأ�ستاذ التعلم املوؤ�س�سي 
يف كلية ليدز لإدارة 

الأعمال يف جامعة ليدز 
مرتولوليتان

املوؤ�ش�شي  � التعلم  اأ�شتاذ  جولد  جيف  الربوفي�شور  اأ�شار 
ليدز مرتوبوليتان،  الأعمال يف جامعة  لإدارة  ليدز  كلية  يف 
اإلى وجود العديد من النماذج املختلفة عن التعلم املوؤ�ش�شي، 

والتي تربز افرتا�شات مبدئية حول تدفق التعلم واملعرفة.

»دور  بعنوان  قّدمها  عمل  ورقة  يف  جولد  الربوفي�شور  وقال 
القيادة يف بناء موؤ�ش�شات متعلمة«، اإنه اإذا تقبلنا الختلف 
اللفظي يف نظرة ويك ووي�شتلي )1996( عن مفهوم التعلم 
املوؤ�ش�شي ب�شاأن عدم قدرة املوؤ�ش�شات على اكت�شاب مفاهيم 
التعلم املوؤ�ش�شي مبا�شرة، فاإنه من ال�شعوبة ادعاء القدرة 
على اإثراء الرتابط بني التعلم املوؤ�ش�شي وامليزات التناف�شية.

املجّردة  للنظريات  النقي�س  اأن  جولد  الربوفي�شور  واعترب 
 ،)2000 )يانو-  الثقايف  الراأي  يف  يكمن  املوؤ�ش�شي  للتعلم 
م�شريًا اإلى اعتقاده باأن وجهات النظر هذه هي التي ت�شنع 
القيادة،  اأدوار  يتقلدون  الذي  لهوؤلء  حقيقية  حتديات 
اأكرث للقيادة، واحتواء ما ي�شمى  وهذه الأدوار حتتاج لفهم 

u .»م�شتقبًل بـ »�شر القائد

دور عملية 
التعلم في 
تعزيز ثقافة 
اإلبداع

سودي شريفي
ال�ستاذة املحا�سرة يف 
نظرية التنظيم يف كلية 
اإدارة الأعمال �سالفورد

7 ُيذكر اأن الربوفي�سور 
جيف جولد قام بت�سميم 
وتقدمي جمموعة وا�سعة 

من الربامج والندوات 
وور�س العمل حول التغيري 

والتعلم ال�سرتاتيجي 
والإدارة والقيادة مع 

الرتكيز ب�سكل خا�س على 
امل�ساركة والتوزيع. وهو 
موؤلف م�سارك لعدد من 

الكتب يف جمال التنمية 
القيادية والإدارية 

واملوارد الب�سرية.

يف  � املحا�شرة  الأ�شتاذة  �شريفي  �شودي  الدكتورة  دعت 
ورقة  يف  �شالفورد  الأعمال  اإدارة  كلية  يف  التنظيم  نظرية 
الإبداع«،  ثقافة  تعزيز  يف  التعلم  عملية  »دور  بعنوان  عمل 
الأبعاد  على  التعرف  اإلى  اأ�شكالها  مبختلف  املوؤ�ش�شات 
من  ميكن  اإطار  �شمن  وو�شعها  املوؤ�ش�شي  للتعلم  املختلفة 
املجال  هذا  يف  للمبدعني  ال�شابقة  التجارب  معرفة  خلله 
على مر الع�شور، موؤكدة على دور التعلم املوؤ�ش�شي يف تعزيز 
الأهداف  حتقيق  يف  ت�شهم  التي  والبتكار  الإبداع  ثقافة 
يف  �شريفي  الدكتورة  وا�شتعر�شت  التميز.  اإلى  والو�شول 
ورقتها مفاهيم التعلم ب�شكل عام وعاداته. كما تطرقت اإلى 
املوؤ�ش�شي لكّتاب مثل �شيا  التعلم  العلمية يف جمال  الأعمال 

u .و�شكتز وويك

7 ُيذكر اأن الدكتورة �سريفي هي اأ�ساتذة حما�سرة منذ 20 
�سنة يف كليات اإدارة الأعمال املختلفة يف اململكة املتحدة ،مبا 

يف ذلك مان�س�سرت ووا�ستون وبرمنغهام. وتعمل الدكتورة �سودي 
مديرة لربنامج املاج�ستري يف اإدارة الأعمال بجامعة �سالفورد، 

وهي حاليا مدير مركز البحوث لالأفراد والعمل واملوؤ�س�سات 
الذي يتبع ملعهد اإدارة البحوث العلمية.
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دور المقارنات 
المعيارية 

في بناء 
إطار للتعلم 

المؤسسي

الدكتور روبن مان
مدير مركز البحوث 
يف التميز املوؤ�س�سي - 

نيوزيلندا

يف  � البحوث  مركز  مدير  مان  روبن  الدكتور  حتّدث 
التميز املوؤ�ش�شي يف نيوزيلندا، حول دور املقارنات املعيارية 
املوؤ�ش�شي،  للتعلم  اإطار  بناء  يف  املمار�شات  اأف�شل  وتطبيق 
عجلة  وت�شريع  املمار�شات  اأف�شل  حتديد  كيفية  مو�شحًا 

التعلم املوؤ�ش�شي.

وغري  الر�شمية  املقايي�س  مان  روبن  الدكتور  اأو�شح  كما 
الر�شمية للتعلم املوؤ�ش�شي، مقدمًا عددًا من الن�شائح حول 
كيفية حتديد اأف�شل املمار�شات التي ترتقي بعمل املوؤ�ش�شات 

u .من خلل ت�شريع عجلة التعلم املوؤ�ش�شي

7 ُيذكر اأن الدكتور روبن مان هو املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي 
ملركز اأبحاث التميز يف جامعة ما�سي الذي يدير م�ساريع 

ا�ست�سارية لبحوث التميز املوؤ�س�سي واملقارنات املعيارية، ويوفر 
اي�سًا دورات تدريبية يف املقارنات املعيارية.

دور جوائز 
التميز 
في إنشاء 
منظمات 
متعلمة 

زياد الكحلوت
م�ست�سار يف برنامج دبي 
لالأداء احلكومي املتميز

دبي  � برنامج  يف  م�شت�شار  الكحلوت  زياد  الدكتور  قّدم 
جودة  جمال  يف  واملتخ�ش�س  املتميز  احلكومي  للأداء 
بري�شتول،  يف  اجنلرتا  غرب  جامعة  يف  اخلدمات  ت�شميم 
منظمات  اإن�شاء  يف  التميز  جوائز  »دور  بعنوان  عمل  ورقة 
انتهجها  التي  والعوامل  املبادرات  على  فيها  رّكز  متعلمة«، 
بنجاح  والتي رّوجت  املتميز،  برنامج دبي للأداء احلكومي 
لإدارة املعرفة، واأدت اإلى بلورة موؤ�ش�شات متعلمة يف حكومة 

u .دبي

7 ُيذكر اأن الدكتور زياد الكحلوت يحمل �سهادة الدكتوراه 
يف اإدارة اجلودة )جودة ت�سميم اخلدمات( من جامعة غرب 

اجنلرتا يف بري�ستول - اململكة املتحدة. وترتكز خربته 
واهتماماته البحثية يف التميز املوؤ�س�سي واإدارة اجلودة واإدارة 

املعرفة واإدارة النزاهة املوؤ�س�سية والإنتاجية.
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ورشة عمل 
مع مبتكر 
مفهوم 
»التعلم 
المؤسسي«

و�شارك �شعادة الدكتور املهند�س علي محمد اخلوري مدير 
اأقيمت يف  التي  العمل  ور�شة  للهوية يف  الإمارات  هيئة  عام 
فندق »فريمونت باب البحر« باأبوظبي، وتخللها حفل ع�شاء 
قطاعات  مختلف  من  وم�شوؤوًل  مديرًا   50 نحو  ح�شره 
العامليني  اخلرباء  من  نخبة  جانب  اإلى  الهيئة،  واأق�شام 
الذين  الدولة  يف  احلكومية  املوؤ�ش�شات  من  عدد  وممثلي 

u .)شاركوا يف فعاليات )موؤمتر التعلم املوؤ�ش�شي�

تفاعلية  � عمل  ور�شة  للهوية  الإمارات  هيئة  نّظمت 
مبتكر  �شينج  بيرت  الربوفي�شور  مع  الهيئة  ومدراء  لقيادات 
للتعلم  الدوليـة  املوؤ�ش�شي« وموؤ�ش�س اجلمعية  مفهوم »التعلم 
املوؤ�ش�شي وموؤلف كتاب »املوؤ�ش�شة املتعلمة - البعد اخلام�س«.

ت�شمن  ممنهجة  خطة  و�شع  �شبل  حول  النقا�س  وترّكز 
خططها  يخدم  مبا  املوؤ�ش�شي  التعلم  مفهوم  تطوير  للهيئة 
ال�شرتاتيجية، وحتديد اآليات قيا�س موؤ�شرات هذا التطوير، 
وانعكا�شه على ثقافة املوؤ�ش�شة وقياداتها وموظفيها، وبالتايل 

على اأدائها وخدماتها ور�شا املتعاملني معها.
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د. الخوري:
الهيئة تعمل 

على غرس 
مفاهيم التعلم 

المؤسسي كجزء 
من منهجية 

عمل كل موظف 
لديها.

التعلم 
وإدراك الدور 
الوطني

الدولة،  يف  القرار  �شّناع  ودعم  الإلكرتوين،  احلكومي 
احلكومي  القطاعني  يف  واملعاملت  اخلدمات  وتب�شيط 

واخلا�س، ومبا يدعم روؤية الإمارات 2021.

واأ�شار الدكتور اخلوري اإلى اأن حتّول هيئة الإمارات للهوية 
اإلى موؤ�ش�شة متعلمة، ي�شتلزم من كوادرها الوطنية موا�شلة 
حري�شة  الهيئة  اأن  اإلى  لفتًا  املعريف،  والتح�شيل  التعلم 
و�شوًل  املجال،  هذا  يف  الدعم  اأوجه  مختلف  تقدمي  على 
وواجباتهم  دورهم  باأهمية  موظفيها  بوعي  الرتقاء  اإلى 
وم�شوؤولياتهم الوطنية والإن�شانية واملهنية، وحتقيق تطلعات 
م�شايف  يف  الإمارات  تغدو  اأن  يف  للدولة  الر�شيدة  القيادة 

u .الدولة املتقدمة عامليًا

دعا �شعادة الدكتور املهند�س علي محمد اخلوري مدير  �
عام هيئة الإمارات للهوية، يف كلمة له خلل ور�شة العمل، 
اأ�شرة الهيئة اإلى العمل على غر�س مفاهيم التعلم املوؤ�ش�شي 

كجزء من منهجية عمل كل موظف يف الهيئة.

لتبّني  و�شعيها  الهيئة  حر�س  اأن  اخلوري  الدكتور  واأكد 
مفاهيم التعّلم املوؤ�ش�شي، يهدف اإلى تو�شيع اآفاق موظفيها 
كموؤ�ش�شة  الهيئة  به  ت�شطلع  الذي  الدور  لأهمية  واإدراكهم 
ال�شكان  ت�شجيل  عمليتي  على  دورها  يقت�شر  ل  وطنية 
باأ�شواط  ذلك  يتعدى  واإمنا  لهم،  هوية  بطاقات  واإ�شدار 
كثرية من خلل امل�شاهمة يف الأمن الوطني والفردي، ويف 
العمل  تطوير  ويف  الإمارات،  يف  ال�شاملة  التنمية  حتقيق 
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نجاح 
المؤسسات

سينج: نجاح 
المؤسسات بات يقاس 

في عصرنا الحالي 
بمدى رعايتها لمفاهيم 

التعلم المؤسسي

اأن التعّلم احلقيقي يتم من خلل  وراأى الربوفي�شور �شينج 
املمار�شة العملية والتجربة وامللحظة والتعرف على اأف�شل 
املمار�شات، لفتًا اإلى اأن املوؤ�ش�شة الناجحة هي التي ت�شتمد 
قوتها من ثقتها بكادرها الب�شري وحتر�س ب�شكل دائم على 
تغذيته معرفيًا من خلل توفري التعلم امل�شتمر له، مبا ميّكنه 

u .من ال�شري باأعمالها وفق روؤية وا�شحة

الدول  � وتقّدم  جناح  اأن  �شينج  بيرت  الربوفي�شور  اعترب 
رعايتها  مبدى  احلايل  ع�شرنا  يف  يقا�س  بات  واملوؤ�ش�شات 
امل�شتدام  التطوير  اأهمية  موؤكدًا  املوؤ�ش�شي،  التعلم  ملفاهيم 
يف  �شواء  للموظفني  والأكادميي  املوؤ�ش�شي  التعلم  لعمليات 

املوؤ�ش�شات احلكومية اأو اخلا�شة.
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تكريم الرعاة 
والمتحدثين 
الرسميين

املوؤمتر،  رعاة  املتميز  للأداء  والدولية  الهيئة  كرمت  كما 
رعاية  يف  �شاركت  التي  دبي  يف  القت�شادية  التنمية  وهيئة 
املوؤمتر ك�شريك داعم، بالإ�شافة اإلى كل من جامعة اأبوظبي 
رعاية  يف  �شاركتا  اللتان  القاهرة،  يف  الأمريكية  واجلامعة 

u .املوؤمتر ك�شريكني اأكادمييني

موؤمتر  � فعاليات  ختام  يف  للهوية  الإمارات  هيئة  كّرمت 
و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  الأول  املوؤ�ش�شي  التعلم 
مقدمتهم  ويف  املوؤمتر،  يف  الرئي�شيني  املتحدثني  اإفريقيا، 
الربوفي�شور بيرت �شينج، وذلك تقديرًا جلهوده وم�شاركته يف 

موؤمتر التعلم املوؤ�ش�شي وور�شة العمل.
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نبذة عن 
مشاركة 
الهيئة في 
الحدث

�شاركت هيئة الإمارات للهوية يف فعاليات الدورة الثانية  �
2012 التي عقدت  والثلثني من »اأ�شبوع جيتك�س للتقنية« 
اأكتوبر   18-14 الفرتة  العاملي خلل  التجاري  دبي  مبركز 

.2012

وعر�شت الهيئة من خلل جناح خا�س بها، اأحدث التقنيات 
واأنظمة الت�شغيل التي ت�شتخدمها يف عمليات الت�شجيل، كما 
من  للمتعاملني  الهوية  بطاقة  يف  الت�شجيل  اإمكانية  اتاحت 

زوار املعر�س.

وجاءت م�شاركة هيئة الإمارات للهوية يف هذا احلدث �شمن 
يف  املعرفة  جمتمع  دعم  يف  للم�شاهمة  الهادفة  جهودها 
مب�شاريع  والتعريف  الرقمية،  الهوية  ثقافة  وتعزيز  الدولة، 
احلكومة  دعم  يف  امل�شتقبلي  ودورها  الهيئة  ومبادرات 

الإلكرتونية.

للتقنية  جيتك�س  اأ�شبوع  يف  الهيئة  م�شاركة  جاءت  كما 
على  والطلع  اخلربات  تبادل  على  حر�شها  من  انطلقًا 
اأف�شل املمار�شات العاملية يف جمال اأنظمة الهوية املتقدمة، 

ومبا يخدم خطتها ال�شرتاتيجية 2013-2010.

ُيذكر اأن اأ�شبوع جيتك�س للتقنية ي�شتحوذ على مكانة ريادية 
يف  �شة  متخ�شّ عاملية  معار�س  ثلثة  اأهم  كاأحد  دولية 
احلدث  �شهد  وقد  والت�شالت،  املعلومات  تقنية  �شناعة 

u .م�شاركة اأكرث من 3500 �شركة من 54 دولة
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د. الخوري:

هذا اإلنجاز الذي 
حققته الهيئة 

ُيعد إضافة 
جديدة إلى 

سجل اإلنجازات 
العالمية التي 

تحققها اإلمارات 
في مختلف 

المجاالت، وتأكيدًا 
على بعد رؤية 

القيادة الرشيدة 
للدولة

»الهوية« 
تكشف عن 
امتالكها 
أكبر عدد من 
السجالت 
المدنية 
الحيوية 
»المدمجة« 
في العالم 
بإجمالي 
يناهز 103 
مليون سجل 
إلكتروني

الهيئة تقدمت 
بطلب رسمي 
لألكاديمية 
الدولية لألرقام 
القياسية 
لالعتراف بإنجازها 
غير المسبوق

اإجناز نظام �شجل  وبالتايل  الدولة،  �شكان  ت�شجيل  م�شتوى 
ي�شكن  فرد  كل  هوية  وتاأكيد  تعريف  يتيح  متطور،  �شكاين 
منحهم  خلل  من  ومقيمني  مواطنني  من  الإمارات  دولة 
الفريدة  احليوية  بخ�شائ�شهم  مرتبطة  �شخ�شية  اأرقام 

املتمثلة بالب�شمات.

ال�شرتاتيجية  خطتها  طورت  للهوية  الإمارات  هيئة  وكانت 
�شجلت  عدد  بت�شاعف  اأ�شهم  ما   ،2009 العام  نهاية  يف 
ال�شكان، وبالتايل الب�شمات املدنية للأفراد خلل ال�شنوات 
الثلث املا�شية، مبعدل 6 مرات حتى نهاية �شبتمرب 2012، 
مدنية  ب�شمة  �شجل  مليون   102 نحو  اإلى  و�شل  وباإجمايل 
الفرتة  يف  ب�شمة  �شجل  مليون   14 بنحو  مقارنة  مدجمة، 

ذاتها من العام 2009.

�شاملة  بيانات  قاعدة  توفر  اأن  اخلوري  الدكتور  واأكد 
امل�شروعات  دعم  يف  �شي�شهم  الدولة،  �شكان  لب�شمات 
اأمن  تعزيز  اإلى  الرامية   ،2021 الإمارات  بروؤية  املرتبطة 
املجتمع وتقدمه، وكذلك دعم م�شاريع احلكومة الإلكرتونية 

ك�شفت هيئة الإمارات للهوية على هام�س م�شاركتها يف  �
»اأ�شبوع جيتك�س للتقنية 2012«، عن امتلكها اأكرب قاعدة 
بيانات لل�شجلت املدنية احليوية الإلكرتونية »املدجمة« على 
م�شتوى العامل �شمن نظام ال�شجل ال�شكاين لدولة الإمارات 
ب�شمة  مليون   103 يناهز  وباإجمايل  املتحدة،  العربية 
ع�شرية ودائرية اإلى جانب ب�شمات كف اليد وجانب اليد، 
بالإ�شافة لأكرث من 15 مليون �شجل لب�شمة الوجه والتوقيع 

الرقمي، وذلك حتى منت�شف يوم 11 اأكتوبر 2012.

واأعلنت هيئة الإمارات للهوية عن تقّدمها بطلب ر�شمي لدى 
 World Record( الأكادميية الدولية للأرقام القيا�شية
لت�شجيل محاولتها حتقيق رقم قيا�شي هو   ،)Academy
الأول من نوعه يف العامل، ي�شمن لها اعرتافًا دوليًا جديدًا 

بالرقم غري امل�شبوق الذي حققته.

مدير  اخلوري  محمد  علي  املهند�س  الدكتور  �شعادة  وقال 
حققته  الذي  الإجناز  هذا  اإن  للهوية،  الإمارات  هيئة  عام 
دولة الإمارات العربية املتحدة، هو اأحد ثمرات قرار قيادتها 
الر�شيدة باإن�شاء هيئة الإمارات للهوية بهدف تطوير نظام 
الوطني  الأمن  تعزيز  يف  ي�شاهم  ال�شكاين،  لل�شجل  متقدم 
والفردي يف الدولة، مبا يدعم م�شاريع التنمية ال�شاملة يف 

البلد.

حققته  الذي  الإجناز  هذا  اأن  اخلوري  الدكتور  واأ�شاف 
العاملية  الإجنازات  �شجل  اإلى  جديدة  اإ�شافة  ُيعد  الهيئة، 
على  وتاأكيدًا  املجالت،  مختلف  يف  الإمارات  حتققها  التي 
بعد روؤية القيادة الر�شيدة للدولة، وحر�شها على اإجناح هذا 
م�شلحتها  يف  ي�شب  الذي  وال�شرتاتيجي  الوطني  امل�شروع 
وت�شهيل  تطوير  يف  لدوره  نظرًا  �شكانها،  وم�شلحة  العليا 
حول  اللزمة  املعلومات  وتوفري  احلكومية،  اخلدمات 
والتخطيط  القرار  �شناعة  تدعم  التي  ال�شكانية  الرتكيبة 
مختلف  ويف  املوارد،  تخ�شي�س  جمالت  يف  ال�شرتاتيجي 

القطاعات واملجالت احليوية.

واأكد الدكتور اخلوري اأن هيئة الإمارات للهوية التي تاأ�ش�شت 
على  كبريًا  �شوطًا  قطعت   ،2004 العام  من  �شبتمرب  يف 

إعالن عالمي
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تقنية التعرف 
على البصمات 
التي تستخدمها 
الهيئة حازت 
المرتبة األولى 
على مستوى 
العالم للمرة 
الثانية على 
التوالي

عرب تاأكيد الهوية ال�شخ�شية يف التعاملت الرقمية التي تتم 
عرب �شبكة الإنرتنت، وبالتايل امل�شاهمة يف احلد من ظاهرة 
�شرقة الهوية التي تزداد يومًا بعد يوم على م�شتوى العامل، 
مالية  خ�شائر  �شنويًا  والأفراد  واحلكومات  الدول  وتكّبد 

فادحة، تقّدر مبئات مليارات الدراهم.

حتقيق  يف  جنحت  الهيئة  اأن  اخلوري  الدكتور  واأو�شح 
هند�شة  واإعادة  التطوير  عمليات  �شوء  يف  الإجناز،  هذا 
وعلى  الت�شجيل  اإجراءات  على  اأجرتها  التي  الإجراءات 
متطورة  جمموعة  اإدخال  عرب  الإلكرتونية،  التحتية  بنيتها 
التقاط  يف  املتخ�ش�شة  الإلكرتونية  والأجهزة  الربامج  من 

الب�شمات بجودة عالية.

عن   ،2011 العام  خلل  اأعلنت  قد  كانت  الهيئة  اأن  يذكر 
كانت  ت�شتخدمها  التي  الب�شمات  على  التعرف  تقنية  اأن 
الثانية  للمرة  العامل  م�شتوى  على  الأولى  املرتبة  حازت  قد 
املنتجة  العاملية  مورفو«  �شافران  ل�شركة  وفقًا  التوايل،  على 
متخ�ش�شة  عامليًا  �شركة  اأكرب  تعترب  والتي  التقنية،  لهذه 
يف اخلوا�س احليوية والتعرف على الهوية عن طريق العني 

والوجه وب�شمات اأ�شابع اليدين.

�شمن  جاءت  النتيجة  هذه  اأن  حينها،  الهيئة  واأو�شحت 
الوطني  )الأمريكي(  املعهد  عن  ال�شادرة  اجلودة  معايري 
جاءت  والتي  تي(  اأ�س  اآي  )اأن  واملوا�شفات  للتكنولوجيا 
هوية  انظمة  على  اأجرتها  التي  الفنية  الختبارات  نتيجة 
يف  التوافق  على  والقدرة  والدقة  ال�شرعة  لقيا�س  مختلفة 

جميع الظروف.

من  تعد  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  اإن  الهيئة  وقالت 
الأولى  املرتبة  احلائزة  التقنية  طبقت  التي  الدول  اأوائل 
منذ العام 2003، ول تزال ت�شتخدمها يف عملية امل�شاهاة 
للتعرف على هوية الأ�شخا�س وتاأكيدها  على بطاقة الهوية 
وفقًا  الذكية،  ال�شريحة  على  املخّزنة  الب�شمات  خلل  من 
البطاقة  على   )ISO 7816 )اآيزو  العاملية  للموا�شفات 

u .الذكية
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أكشاك الخدمة 
الذاتية تتيح 

للمتعاملين 
تجديد 

بطاقاتهم 
واستالمها 

وتحديث البيانات 
وتفعيل أو تغيير 

الرقم السري 
الخاص بالبطاقة 

وفي وقت ال 
يتعدى الـ5 دقائق.

الهيئة 
تعرض
أحدث 
أجهزتها 
للخدمة 
الذاتية

لتجديدها  املطلوبة  املدة  وتقلي�س  الهوية،  بطاقة  اإ�شدار 
وا�شتلمها.

اخلا�شة  الذاتية  اخلدمة  اأجهزة  اأن  الهيئة  واأ�شافت 
لزيارة  م�شبق  موعد  حجز  ت�شتلزم  ل  »هويتي«  بخدمات 
مركز الت�شجيل، كما ل تتطلب تعبئة ال�شتمارة الإلكرتونية 
لفتة  الطباعة،  مكاتب  اأحد  يف  البطاقة  بتجديد  اخلا�شة 
بطاقة  اإ�شدار  ر�شوم  ت�شديد  املتعاملني  باإمكان  اأنه  اإلى 
الهوية )ور�شوم التاأخري يف حال ا�شتوجب ذلك( من خلل 
طريق  عن  اأو  النقدي  الدفع  طريق  وعن  نف�شه،  اجلهاز 

بطاقة الئتمان، واحل�شول على اي�شال باملبلغ املدفوع.

ونوهت الهيئة اإلى اأن اإطلق م�شروع الأك�شاك الإلكرتونية هو 
واحد من م�شاريعها التي ت�شب يف م�شلحة املتعاملني الذين 
املحور  من  انطلقًا  اأولوياتها،  راأ�س  على  الهيئة  ت�شعهم 
واملتمثل   ،2013-2010 ال�شرتاتيجية  خلطتها  الرابع 
مع  ين�شجم  ومبا  عاملية،  مبعايري  خدمات  موؤ�ش�شة  بتطوير 
u .»قيمها التي ياأتي يف مقدمتها »الرتكيز على املتعاملني

يف  � م�شاركتها  خلل  للهوية  الإمارات  هيئة  عر�شت 
اأ�شبوع جيتك�س للتقنية 2012، اأحد اأحدث اأجهزتها للخدمة 
الذاتية، التي تعتزم اإطلقها ر�شميًا قل نهاية 2012 حتت 
عنوان »خدمات هويتي«، على مراحل تدريجية، وذلك عرب 
4 مراكز ت�شجيل رئي�شية تابعة للهيئة، وهي م�شفح والعني 

والرب�شاء وال�شارقة.

اأك�شاك  م�شروع  الأولى( من  )املرحلة  اأن  الهيئة  واأو�شحت 
دول  ولأبناء  الدولة  ملواطني  �شتتيح  الذاتية،  اخلدمة 
15 �شنة(، اإمكانية جتديد  جمل�س التعاون اخلليجي )فوق 
بطاقاتهم اأو ا�شتبدالها اأو ا�شتلمها، بالإ�شافة اإلى حتديث 
البيانات املرتبطة بعنوان املتعامل، اإلى جانب تفعيل اأو تغيري 
الـ5  يتعدى  ل  وقت  ويف  بالبطاقة،  اخلا�س  ال�شري  الرقم 

دقائق لكل معاملة.

�شوف  امل�شروع  الثانية( من  اأن )املرحلة  اإلى  الهيئة  ولفتت 
ت�شتهدف �شريحة اأو�شع من املتعاملني، وتت�شمن زيادة عدد 
اأجهزة اخلدمة الذاتية بحيث تغطي جميع مراكز الت�شجيل 
�شعيها  اإطار  يف  وذلك  الدولة،  م�شتوى  على  للهيئة  التابعة 
اإجراءات  وتب�شيط  املتعاملني،  بخدمة  للرتقاء  املتوا�شل 
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سمو ولي 
عهد أم 
القيوين 

يتفقد جناح 
»الهوية« في 

»جيتكس«
تفقد �شمو ال�شيخ  �

را�شد بن �شعود بن 
را�شد املعل ويل عهد 

اأم القيوين، جناح هيئة 
الإمارات للهوية يف 

معر�س جيتك�س للتقنية 
2012، حيث اطلع �شموه 

على اأحدث التقنيات 
واأنظمة الت�شغيل التي 
ت�شتخدمها الهيئة يف 

عمليات الت�شجيل، اإلى 
جانب اإجراءات الت�شجيل 
يف نظام ال�شجل ال�شكاين 

وبطاقة الهوية التي 
تنفذها الهيئة من خلل 

من�شة خ�ش�شتها 
خلدمة متعامليها من 

زوار املعر�س. وا�شتمع 
�شموه اإلى �شرح قّدمه 

موظفو الهيئة حول 
م�شروع ال�شجل ال�شكاين 

وبطاقة الهوية، اإلى 
جانب اآخر التطورات يف 

ا�شتخدامات التكنولوجيا 
الرقمية لت�شهيل عمليات 

الت�شجيل وحتديث 
البيانات.
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الشعفار 
والريسي 
يطلعان على 
أحدث تقنيات 
إصدار بطاقة 
الهوية

جولتهما  خلل  الري�شي  واللواء  ال�شعفار  الفريق  واأطلع 
التفقدية على جمموعة اخلدمات التي تعر�شها الهيئة. كما 
تابعا عن كثب اآلية و�شري اإجراءات الت�شجيل يف نظام ال�شجل 
ال�شكاين وبطاقة الهوية من خلل من�شة خ�ش�شتها الهيئة 

خلدمة متعامليها من زوار املعر�س.

واأثنى الفريق ال�شعفار واللواء الري�شي خلل زيارتهما على 
اجلهود التي تبذلها الهيئة يف �شبيل دعم جمتمع املعرفة يف 
مب�شاريع  والتعريف  الرقمية،  الهوية  ثقافة  وتعزيز  الدولة، 
احلكومة  دعم  يف  امل�شتقبلي  ودورها  الهيئة  ومبادرات 
على  والطلع  اخلربات  تبادل  على  وحر�شها  الإلكرتونية، 
الهوية املتقدمة  اأنظمة  العاملية يف جمال  اأف�شل املمار�شات 
u .2013-2010 وما يخدم اخلطة ال�شرتاتيجية للهيئة

تفقد �شعادة الفريق �شيف عبد اهلل ال�شعفار وكيل وزارة  �
الداخلية، يرافقه �شعادة اللواء اأحمد نا�شر الري�شي مدير 
عام العمليات املركزية ب�شرطة اأبوظبي ع�شو جمل�س اإدارة 
جيتك�س  معر�س  يف  »الهوية«  جناح  للهوية،  الإمارات  هيئة 

للتقنية 2012.

قّدمه  �شرح  اإلى  الري�شي  واللواء  ال�شعفار  الفريق  وا�شتمع 
موظفو الهيئة حول اأبرز الإجنازات التي حققتها الهيئة على 
اإلى جانب  الهوية،  ال�شكاين وبطاقة  ال�شجل  �شعيد م�شروع 
اآخر التطورات املتعلقة با�شتخدام التكنولوجيا احلديثة يف 
وجتديد  الت�شجيل  عمليات  وت�شهيل  الهوية  بطاقات  اإ�شدار 

البطاقات وحتديث البيانات.



مؤتمر 
ومعرض 
أمن 
الطباعة 
الحادي 
عشر 
في آسيا 
والشرق 
األوسط 
وإفريقيا
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نبذة عن 
الحدث

اأقيم موؤمتر ومعر�س اأمن الطباعة احلادي ع�شر يف اآ�شيا وال�شرق الأو�شط واإفريقيا حتت  �
�شاركت  حيث   ،2012 �شبتمرب   27-24 الفرتة  خلل  دبي  يف  للهوية  الإمارات  هيئة  رعاية 

الهيئة يف احلدث ب�شفتها »ال�شريك احلكومي« اإلى جانب م�شاركتها بورقة عمل ر�شمية.

في�شتيفال  دبي  »انرتكونتيننتال  فندق  يف  فعالياته  اأقيمت  الذي  املوؤمتر  يف  امل�شاركون  ورّكز 
�شيتي«، بح�شور 400 خبري وم�شوؤول دويل، على اآخر ما تو�شلت اإليه تكنولوجيا اأنظمة اأمن 
الطباعة، ف�شًل عن التحديات التي تواجهها هذه ال�شناعة، وخا�شة يف ظل التطورات التقنية 

املت�شارعة التي ي�شهدها العامل على كافة امل�شتويات.

امل�شرفيني واخلرباء  املتحدثني من  النقا�س جمموعة من  املوؤمتر خلل جل�شات  و�شارك يف 
يف حلول الأمن املعلوماتي واأمن الطباعة، ومن بينهم مارتن وايت من �شركة »�شيكيور موند 
ومايك  ال�شرييلنكي«،  املركزي  »البنك  من  كارونتيلك  ينتندينت  و�شوبري  اإنرتنا�شيونال«، 
كريت�شنج من ك�شينك للتكنولوجيا، ويو�شوما�شا كماتا من »توبان للطباعة«، ونايجل جي وارد 

من �شركة »�شافران مورفو« العاملية.

كما �شاركت هيئة الإمارات للهوية يف املعر�س امل�شاحب ملوؤمتر اأمن الطباعة، حيث عر�شت 
u .اأحدث التقنيات والأجهزة التي ت�شتخدمها يف عملية اإ�شدار بطاقات الهوية
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وتعرض
ورقة عمل

ا�ستعر�س �سكري  �
الربيكي مدير اإدارة 

اإ�سدار بطاقة الهوية يف 
هيئة الإمارات للهوية، 
ورقة عمل يف اجلل�سة 

الرئي�سية للموؤمتر، اأكد 
فيها حر�س الهيئة على 

تطبيق اأعلى معايري 
اأمن الطباعة من خالل 
م�سنع الإمارات لإنتاج 

البطاقات الذكية التابع 
للهيئة، والذي تبلغ 

طاقته النتاجية نحو 
يوميًا. بطاقة  األف   40

واأ�سار الربيكي اإلى 
املعايري التي تعتمدها 
هيئة الإمارات للهوية 
وحر�سها على مواكبة 
تطورات �سناعة اأمن 
الطباعة، م�سريًا اإلى 
الآليات التي يتم من 
خاللها التدقيق على 

جودة البطاقات وعملية 
تغليفها اآليًا وفق معايري 

م�سنعية ذات جودة 
عالية، وذلك من خالل 
اأحدث ما تو�سلت اإليه 

تكنولوجيا طباعة 
بطاقات الهوية يف 

العامل.

الكلمة 
االفتتاحية 
للهيئة

»الهوية« 
تؤكد أهمية 
مواكبة 
تطورات 
أنظمة أمن 
الطباعة

د. الخوري:
اإلمارات حريصة 
على توفير البيئة 
التكنولوجية 
الحديثة واآلمنة 
لجميع سكانها

العامل  يف  الأمان  م�شتويات  اأعلى  ت�شمن  هوية  بطاقات 
فح�شب، بل قامت باإن�شاء مركز للت�شديق الإلكرتوين حلماية 
هوية الأفراد وتاأكيد �شحة البطاقات وهوية حامليها، �شمن 
الإلكرتونية  بالتعاملت  املتعاملني  ثقة  درجة  لرفع  �شعيها 
و�شوًل اإلى بناء وتعزيز مفهوم القت�شاد الرقمي الآمن يف 

الدولة، انطلقًا من ا�شرتاتيجية الهيئة 2013-2010.

واأ�شار الدكتور اإلى اأن رعاية هذا املوؤمتر ياأتي انطلقًا من 
املرتبطة  العاملية  امل�شتجدات  مواكبة  على  الهيئة  حر�س 
امل�شاريع  اأبرز  اأحد  يخدم  مبا  الطباعة،  اأمن  باأنظمة 
بطاقة  مب�شروع  واملتمثل  الإمارات،  لدولة  ال�شرتاتيجية 
وتر�شيخ  بخدماتها  للرتقاء  و�شعيها  املتقدمة،  الهوية 
احلديثة  التكنولوجيا  جمال  يف  والعاملية  الدولية  مكانتها 

وتوظيفها مل�شلحة وخري جميع �شكانها.

ولفت الدكتور اخلوري اإلى اأنه مل يعد يخف على اأحد تنامي 
ظاهرة �شرقة وتزوير الهوية على م�شتوى العامل، وما تتكبده 
الدول من خ�شائر �شنوية تقدر مبليارات الدولرات، وهو ما 
اأنظمة  ل�شمان  العمل  بذل مزيد من  اإلى  ي�شاعف احلاجة 
اأمن الطباعة يف مختلف املجالت، داعيًا اإلى ال�شتفادة من 
هذا احلدث الدويل املتنقل، والذي يعقد لأول مرة يف الدولة، 

u .وذلك من خلل تبادل اخلربات والآراء واملعرفة

اخلوري  � محمد  علي  املهند�س  الدكتور  �شعادة  اأكد 
موؤ�ش�شات  مواكبة  اأهمية  للهوية،  الإمارات  هيئة  عام  مدير 
اأنظمة  ت�شهدها  التي  للتطورات  واخلا�س  العام  القطاعني 
اأمن  تعزيز  املجالت، مبا ي�شمن  الطباعة يف مختلف  اأمن 
املجتمعات واملوؤ�ش�شات والأفراد امل�شتخدمني لكل ما يرتبط 
ب�شناعة الطباعة، ومبا ي�شهم يف توفري اأعلى معايري الدقة 
للبيانات واملعلومات املطبوعة والآليات املعتمدة يف عمليات 

التوثيق.

»اأمن  ومعر�س  موؤمتر  افتتاح  يف  اخلوري  الدكتور  وقال 
الطباعة احلادي ع�شر يف اآ�شيا وال�شرق الأو�شط واإفريقيا«، 
توفري  على  حري�شة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  اإن 
اأنظمة  با�شتخدام  �شكانها،  املنا�شبني جلميع  واملناخ  البيئة 
العامل  مفاهيم  ووفق  امل�شتقبل،  لغة  حتاكي  تكنولوجية 
م�شروع  اإلى  م�شريًا  املعرفة،  بلغة  يتحدث  الذي  اجلديد 
امل�شاهمة يف  اإلى  ويهدف  الهيئة  تنفذه  الذي  الهوية  بطاقة 
الأمن الوطني والفردي من خلل تعزيز الهوية ال�شخ�شية 
عرب اإ�شدار بطاقات هوية ذكية تتمتع باأعلى درجات التطور 

والأمان.

واأ�شاف الدكتور اخلوري خلل كلمته الرتحيبية يف انطلق 
بتوفري  تكتف  مل  للهوية  الإمارات  هيئة  اأن  املوؤمتر،  اأعمال 



فعاليات
وأحداث 
هيئة 
اإلمارات 
للهوية
2012
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القوافل الثقافية 
بمنطقة شعم 

راأ�س اخليمة

2012/01/01

القوافل الثقافية 
بمنطقة الوقن 

العني

2012/02/17-16

ملتقى الشركاء 
االستراتيجيين

اأبوظبي

2012/01/18

محاضرة بعنوان 
رحلة إلى عالم 

التميز

حفل توزيع جائزة املدير 
العام للتميز

اأبوظبي 

2012/03/15

المؤتمر السادس 
للجودة في الشرق 
األوسط

دبي

2012/01/30

قمة أبوظبي 
العالمية ألنظمة 
الهوية المتقدمة

اأبوظبي 

مركز الإمارات للدرا�سات 
والبحوث ال�سرتاتيجية

2012/03/18
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القوافل الثقافية 
بمنطقة البدية 

الفجرية

2012/03/22

الملتقى العلمي 
الثاني للمعاقين

خورفكان

نادي خورفكان للمعاقني

2012/05/05-01

معرض توظيف 
ذوي االحتياجات 
الخاصة

العني 

2012/04/24-23

مؤتمر الشرق 
األوسط للبطاقات 

والدفع اإللكتروني 
2012

اأبوظبي

مركز اأبوظبي الوطني 
للمعار�س

2012/05/16-15

رعاية اجتماعات 
تطبيق مواصفة 
المستثمرين في 
الموارد البشرية

دبي

دائرة التنمية 
القت�سادية

2012/04/26-24

المؤتمر 18 
للحكومة 

والخدمات 
اإللكترونية في 

دول مجلس 
التعاون الخليجي

دبي 

 مركز دبي املايل العاملي 

2012/05/23-19
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ورشة عمل حول 
االعتداد ببطاقة 
الهوية

اأبوظبي

2012/06/13

مؤتمر أفكار 
اإلمارات

دبي

2012/10/09

عرس الهوية

ق�سر الإمارات - اأبوظبي

2012/06/24

الدورة الثانية 
والثالثون ألسبوع 
جيتكس للتقنية 

 2012

دبي

مركز دبي التجاري العاملي

2012/10/18-14

المؤتمر الحادي 
عشر ألنظمة أمن 
الطباعة في آسيا 
والشرق األوسط 

دبي 

2012/09/27-24

المؤتمر التحضيري 
لمؤتمر التعلم 

المؤسسي

اأبوظبي

2012/10/21
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الملتقى السابع 
ألفضل الممارسات 
الحكومية 2012

راأ�س اخليمة

2012/11/01

مؤتمر تكنولوجيا 
المعلومات 
الحكومي الثاني 
2012

دبي

2012/11/20-19

المعرض 
الوطني للتوعية 
المجتمعية 
والخدمات 
اإلنسانية – توعية

اأبوظبي

مركز اأبوظبي الوطني 
للمعار�س

2012/11/21-19

مؤتمر الشراكة من 
أجل التميز

نادي �شباط �شرطة دبي

2012/11/25

المؤتمر والمعرض 
األول لإلبداع 

واالبتكار )بصمة 
مبتكر(

جامعة الإمارات – العني

2012/12/05-04

محاضرة القيادة 
المؤسسية 

المتميزة

دبي

2012/12/08
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التاريخ املكان ا�سم الفعالية

2012/01/01 راأ�س اخليمة  القوافل الثقافية مبنطقة �سعم

2012/01/18 اأبوظبي ملتقى ال�سركاء ال�سرتاتيجيني

2012/02/02-01/30 دبي املوؤمتر ال�ساد�س للجودة يف ال�سرق الأو�سط

2012/02/17-16 العني القوافل الثقافية مبنطقة الوقن

2012/03/15 اأبوظبي
حما�سرة بعنوان رحلة اإلى عامل التميز
»حفل توزيع جائزة املدير العام للتميز«

2012/03/18  اأبوظبي - مركز الإمارات للدرا�سات
والبحوث ال�سرتاتيجية

قمة اأبوظبي العاملية لأنظمة الهوية املتقدمة

2012/03/22 الفجرية  القوافل الثقافية مبنطقة البدية

2012/04/24-23 العني معر�س توظيف ذوي الحتياجات اخلا�سة

2012/04/26-24 دبي - دائرة التنمية القت�سادية
 رعاية اجتماعات تطبيق موا�سفة امل�ستثمرين

يف املوارد الب�سرية

2012/05/05-01 خورفكان - نادي خورفكان للمعاقني امللتقى العلمي الثاين للمعاقني

2012/05/16-15  اأبوظبي
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س

موؤمتر ال�سرق الأو�سط للبطاقات
والدفع الإلكرتوين 2102

2012/05/23-19 دبي - مركز دبي املايل العاملي
املوؤمتر 81 للحكومة واخلدمات الإلكرتونية

يف دول جمل�س التعاون اخلليجي

2012/06/13 اأبوظبي ور�سة عمل حول العتداد ببطاقة الهوية

2012/06/24 اأبوظبي عر�س الهوية

2012/09/27-24 دبي
 املوؤمتر احلادي ع�سر لأنظمة اأمن

  يف اآ�سيا وال�سرق الأو�سط

2012/10/09 دبي  موؤمتر اأفكار الإمارات

2012/10/18-14 دبي - مركز دبي التجاري العاملي  الدورة الثانية والثالثني من اأ�سبوع جيتك�س
 للتقنية 2102

2012/10/21 اأبوظبي املوؤمتر التح�سريي ملوؤمتر التعلم املوؤ�س�سي

2012/11/01 راأ�س اخليمة ملتقى اأف�سل املمار�سات احلكومية 2102

2012/11/20-19 دبي
 موؤمتر تكنولوجيا املعلومات احلكومي الثاين

2102

2012/11/21-19  اأبوظبي - مركز اأبوظبي الوطني
للمعار�س

 املعر�س الوطني للتوعية املجتمعية واخلدمات
الإن�سانية – توعية

2012/12/04 ق�سر الإمارات - اأبوظبي رعاية اأكرب بطاقة هوية يف العامل

2012/12/11 ق�سر الإمارات - اأبوظبي رعاية اأكرب بوابة تراثية يف العامل

2012/12/12 ال�سارقة - اأبوظبي رعاية ماراثون )ر�سالة الوفاء للقائد(

رعاية أكبر بطاقة 
هوية في العالم

ق�سر الإمارات - اأبوظبي

2012/12/04

رعاية أكبر بوابة 
تراثية في العالم

ق�سر الإمارات - اأبوظبي

2012/12/11

رعاية ماراثون 
)رسالة الوفاء 
للقائد(

ال�سارقة - اأبوظبي

2012/12/12
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موؤمترات ومعار�س 2012ا�سم الوثيقة

2012/12/15التاريخ

رمز الوثيقة

 c  عـــــــام          c داخلي          c �سري          c �سري للغايةالت�سنيف
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