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»إّن الوطن يتطّلع إلى اليوم الذي يجني فيه ثمرة زرعه،
وإّن الدولة في حاجة لجهود أبنائها في مسيرتها الكبرى

نحو الغد األفضل والمستقبل المشرق، وذلك بعد أن حققت 
إنجازات عظيمة على طريق التطّور والتقدم«.

المغفور له بإذن الّله تعالى الشيخ

زايد بن سلطان آل نهيان
تغّمده اهلل بواسع رحمته

»مؤسس دولة اإلمارات وباني نهضتها الحديثة«



»ُ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
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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للملتقيات  للهوية  الإمارت  هيئة  ا�ست�سافة  �ّسد  تجُ
لأنظمة  العاملية  اأبوظبي  كـقمة  العاملية،  والأحداث 
وموؤمتر  لها،  امل�ساحب  واملعر�س  املتقدمة  الهوية 
اأحد  الرقمية،  للبطاقات  الأو�سط  ال�سرق  ومعر�س 
واملتعلقة  الهيئة،  ا�سرتاتيجية  يف  الواردة  املحاور  اأهم 
بامل�ساهمة يف اإيجاد ودعم املجتمعات املعرفية، وتعزيز 
ودورها  باأهميتها  والتعريف  الرقمية،  الهوية  ثقافة 

واآفاقها امل�ستقبلية.

وقد �سّكلت ا�ست�سافة »قمة اأبوظبي العاملية لأنظمة الهوية املتقدمة 2011«، من�سة فريدة ل�سانعي 
العاملية  املمار�سات  من  لال�ستفادة  واملنطقة،  الدولة  يف  واخلا�س  احلكومي  امل�ستويني  على  القرار 
الناجحة يف ن�سر الوعي التطبيقي لأنظمة الهوية املتقدمة وعامل الهوية الرقمية، وهو ما يوؤكد دور 
والتقنيات  بالهوية  التعريف  اأنظمة  توفره  مبا  وموؤ�س�سات،  اأفرادًا  املحلي  املجتمع  توعية  يف  الهيئة 

املتطورة يف هذا املجال.

للم�سوؤولني  مثالية  فر�سة   ،»2011 الرقمية  للبطاقات  الأو�سط  ال�سرق  ومعر�س  »موؤمتر  �سّكل  كما 
تطوير  ثم  ومن  والأنظمة،  الو�سائل  هذه  ا�ستخدامات  لتفّهم  واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  يف 
ا�سرتاتيجيات فاعلة لتنفيذ املبادرات وامل�ساريع املتعلقة بتطوير اخلدمات املقدمة للجمهور، وخا�سة 

يف القطاع العام. وهو الهدف الذي ت�سعى هيئة الإمارات للهوية من اأجل حتقيقه، و�سوًل اإلى ت�سخري 
التكنولوجيا خلدمة الإن�سان.

ال�سيخ  �سمّو  اأّول  الفريق  لدعم  وتقديرها  �سكرها  للهوية  الإمارات  هيئة  ّدد  تجُ املنا�سبة،  هذه  ويف 
محمد بن زايد اآل نهيان ويّل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س جمل�س اإدارة 
هيئة الإمارات للهوّية، وللفريق �سمّو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الداخلية نائب رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الإمارات للهوية، على رعايته الكرمية لهذين احلدثني، مما 
اأك�سبهما مكانة متميزة وقيمة م�سافة، انعك�ست يف م�ساركة اأكرث من 479 متخ�س�سًا وباحثًا من نحو 
40 دولة يف فعاليات »القمة« التي لقت ثناءًا واإ�سادة من م�سوؤولني دوليني بارزين، ومب�ساركة اأكرث 
من 300 م�سوؤول يف جمال �سناعة البطاقات الرقمية و100 �سركة متخ�س�سة �سمن فعاليات موؤمتر 

ومعر�س ال�سرق الأو�سط للبطاقات الرقمية.

ول �سك اأن حر�س هيئة الإمارات للهوية على تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية وامل�ساركة فيها، ياأتي 
املعامالت احلكومية  الهوية يف  بطاقة  ا�ستخدام  نطاق  تو�سيع  نحو  التدريجي  الهيئة  اإطار حتّول  يف 
وغري احلكومية بالدولة، وان�سجامًا مع ا�سرتاتيجيتها بجعل بطاقة الهوية البطاقة الأكرث قيمة واأهمية 
لبي تطلعات القيادة الر�سيدة للدولة، ويحقق روؤية احلكومة الحتادية 2021 بالتحّول  يف الدولة، مبا يجُ

اإلى جمتمع املعرفة.

تمهيد

أهمية المؤتمرات والمعارض 
ودورها في استراتيجة الهيئة

»هدفنا تعزيز ثقافة 
الهوية الرقمية 

والتعريف بأهميتها 
ودورها وآفاقها 

المستقبلية«



نبذة عن

مؤتمر ومعرض الشرق األوسط 
للبطاقات الرقمية 2011
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ال�سيخ �سيف  الفريق �سمو  2011، حتت رعاية  املتقدمة  الهوية  العاملية لأنظمة  اأبوظبي  اأقيمت قمة 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية نائب رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الإمارات 
للهوية، يومي 3-4 اأبريل 2011، مب�ساركة عدد كبري من الباحثني واملتخ�س�سني من نحو 40 دولة.

وناق�ست القمة التي نظمتها هيئة الإمارات للهوية و�سركة »وايز ميديا« العاملية بالتعاون مع املفو�سية 
و«الإح�ساء  الال�سلكي«  بالرتدد  »التعريف  بينها  من  يومني،  مدى  على  عديدة  ق�سايا  الأوروبية، 

احليوي« و«البطاقات الذكية« و«جمع البيانات«.

وت�سمنت فعاليات هذه القمة التي جرت يف »فندق يا�س«، ثالثة منتديات عاملية للهوية، هي »منتدى 
هوية املواطن« و«منتدى اأمن املوا�سالت«، و«منتدى تتبع الأ�سول«.
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فعاليات
»قمة أبوظبي العالمية ألنظمة 
الهوية المتقدمة 2011«

1

نبذة عن الحدث

نبذة عن
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العاملية  اأبوظبي  لـ»قمة  الإمارات  دولة  ا�ست�سافة  تاأتي 
لأنظمة الهوية املتقدمة«، نتيجة لهتمامات القيادة العليا 
وحر�سها على اإيجاد ودعم املجتمعات املعرّفية من خالل 

مثل هذه امللتقيات.

 كما تعك�س »قمة اأبوظبي العاملية لأنظمة الهوية املتقدمة« 
على  الرابع  للعام  اأبوظبي  العا�سمة  ت�ست�سيفها  التي 

التوايل، مكانة دولة الإمارات اإقليميًا ودوليًا وعامليًا، التي اأ�سبحت وهلل احلمد، نقطة جذب للعديد 
من الفعاليات والأن�سطة واملوؤمترات العاملية البارزة، والتي من بينها هذا احلدث العاملي املهم.

اإّن القيادة العليا لدولة الإمارات العربية املتحدة تتبنى وتدعم مفاهيم التطوير احلديثة، وحتر�س 
على تطبيقها يف كافة املجالت بهدف دفع عملية النماء وتر�سيخ مظاهر الزدهار يف ربوع دولتنا من 

اأجل حا�سر وم�ستقبل املواطنني وجميع املقيمني على اأر�س دولة الإمارات.

النجاحات  على  نعقدها  التي  الآمال  اأّن  كما  جدًا،  كبرية  املعا�سر  العامل  يواجهها  التي  التحديات 
والإجنازات القادمة كبرية اأي�سًا واآفاقها �سا�سعة. وما هذه القمة العاملية اإل نافذة من نوافذ الأمل 
والتفاوؤل والثقة، باأن نبني معًا العامل الأكرث اأمنًا واأمانًا وا�ستقرارًا ونحافظ عليه من اأجل م�سلحة 

دولنا وخري �سعوبنا وم�ستقبل اأوطاننا.

به من اهتمام دويل  2011، ومبا حتظى  املتقدمة  الهوية  العاملية لأنظمة  اأبوظبي  اإّننا نرى يف قمة 
خرباء  يقّدمه  الذي  الفكر  خال�سة  بني  تمع  فهي  اخلربات.  لتبادل  مثالية  فر�سة  وا�سع،  وعاملي 

كلمة سمو نائب رئيس مجلس اإلدارة
في افتتاح القمة

واأف�سل  الناجحة  والتجارب  التطبيق  اآليات  وبني  العامل،  دول  مختلف  من  كبار  ومفكرون  بارزون 
املمار�سات احلديثة.

وناأمل اأن ت�ساهم اأوراق العمل امل�ساركة يف ن�سر الوعي التطبيقي لأنظمة الهوية املتقدمة، ونتعرف من 
خاللها على اآليات عملية توؤدي اإلى تعزيز املنظومة الأمنية املتكاملة التي تهدف اإلى حماية الفرد، يف 
بيئة تتمتع باأق�سى درجات الأمن والأمان، وت�ساعد امل�سوؤولني يف القطاعني احلكومي واخلا�س على 
تطوير ا�سرتاتيجيات فاعلة لتنفيذ مبادرات وم�ساريع ت�سهم يف تطوير اخلدمات املقدمة للجمهور، 

با�ستخدام اأف�سل الو�سائل والأنظمة.

اأمتنى لأعمال هذه القمة كل التوفيق.
واأثق بقدرتها على حتقيق النجاح املطلوب.

الفريق سمّو الشيخ

سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وزير الداخلية،

نائب رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الإمارات للهوية

03 اأبريل 2011

- األقى الكلمة الفتتاحية للقمة بالإنابة عن �سمو نائب رئي�س جمل�س الإدارة،
�سعادة اللواء اأحمد نا�سر الري�سي رئي�س اللجنة التنفيذية ع�سو جمل�س اإدارة هيئة الإمارات للهوية.

»سيف بن زايد يؤكد 
حرص القيادة على 
دعم المجتمعات 

المعرفية«
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جنحت قمة اأبوظبي العاملية لأنظمة الهوية املتقدمة 2011 على مدى يومني، باجتذاب نخبة بارزة 
من �سانعي القرار على امل�ستوى الدويل، ومن اأبرز هذه ال�سخ�سيات التي كان لها م�ساركة لفتة يف 

فعاليات القمة:
- ليونارد ماكرثي نائب رئي�س �سوؤون النزاهة يف البنك الدويل

- رونالد نوبل الأمني العام لالإنرتبول
- لويجي �سوريكا رئي�س ق�سم ال�سوؤون الدولية يف املفو�سية الأوروبية

- رحمن مالك وزير الداخلية الباك�ستاين
وغريهم من ال�سخ�سيات الدولية واحلكومية رفيعة امل�ستوى.

كما اأثبتت القمة جمددًا، اأنها القمة الوحيدة املتخ�س�سة يف عامل الهوية التي تجُ�سنع خاللها القرارات 
خالل  من  العاملية،  والتتبع  والتنقل  الأمن  اأنظمة  على  مبا�سر  ب�سكل  وتوؤثر  امل�ستويات،  اأعلى  على 
ا�ست�سافتها عددًا من اأبرز �سانعي القرار واأكرثهم نفوذًا يف عامل الهوية والأمن العاملي والبتكارات 
القائمة على تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، بالإ�سافة اإلى الروؤ�ساء واملديرين التنفيذيني ل�سركات 

برامج امل�ستخدمني النهائيني، ومن بينهم:
- الدكتور رمزان التينوك رئي�س احلكومة الإلكرتونية يف حكومة تركيا

- الدكتور اآجاي بو�سان باندي نائب مدير عام هيئة بطاقة الهوية املوحدة يف الهند
- بيدرو جاني�س�ض رئي�س مكتب جمل�س الوزراء يف حكومة اأرجنتينا

- الدكتور خالد الطويل م�ست�سار م�ساعد وزير الداخلية لل�سوؤون الأمنية يف اململكة العربية ال�سعودية
- فاهيد غاهرامانوف نائب رئي�س ال�سرطة يف دائرة الهجرة التابعة حلكومة اأذربيجان

- كري�ض اأونيمينام مدير عام جلنة اإدارة بطاقات الهوية الوطنية يف نيجرييا
- اإميانويل كي�سومبي وكيل وزير الهجرة يف حكومة كينيا

- الدكتور حممد بننت الرئي�س واملدير التنفيذي يف �سركة الربيد ال�سعودي
- خليل داوود رئي�س جمل�س اإدارة �سركة »ليبان بو�ست«.

حدث عالمي

وتاأّلقت فعاليات قمة اأبوظبي العاملية لأنظمة الهوية املتقدمة يف دورتها الرابعة، بندواتها ومبادراتها 
املميزة وبحجم امل�ساركني الذين اجتمعوا مل�ساطرة معرفتهم وامل�ساهمة يف ندوة قيادية فكرية عاملية، 
الأمريكية  املتحدة  والوليات  الأوروبية  املفو�سية  بوفود عاملية من  دولة، متثلت   40 اأكرث من  �سمت 
واأذربيجان وبنغالد�س وفرن�سا واأملانيا والهند وكينيا ونيجرييا وباك�ستان واململكة العربية ال�سعودية 

وتنزانيا وتركيا واأوكرانيا والإمارات العربية املتحدة.
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العربية  اململكة  يف  الربيدية  العمليات  عام  مدير  عنزان  بن  ماجد  املهند�س  عر�س  جهته،  من 
الأعمال  ورجال  املت�سّوقني  اأمن  ل�سمان   )POST( بوحدة  اللكرتونية  التجارة  ربط  اآلية  ال�سعودية، 
عرب املواقع اللكرتونية التي حتمل �سهادة التوثيق من قبل الربيد الإحتادي العاملي، لفتًا اإلى تو�سل 
الربيد ال�سعودي اإلى ابتكار اآلية ملعرفة كيفية ك�سب ثقة العامل من حيث الت�سوق عرب الإنرتنت بكل 

ثقة وحرية بني دولة واأخرى.

من جانبها، عر�ست ممثلة �سركة »كابجيميني لالإ�ست�سارات« من جمهورية اأملانيا الحتادية، بع�س 
ب�سورة  العادي  الربيد  كا�ستخدام  مبتكرة،  بريدية  خدمات  لتطوير  دولتها  بها  تقوم  التي  الأمثلة 

اإلكرتونية.

للهوية  عاملية  منتديات  ثالثة   ،»2011 املتقدمة  الهوية  لأنظمة  العاملية  اأبوظبي  »قمة  ا�ست�سافت 
ق�سايا  القمة  وناق�ست  الأ�سول«.  تتبع  و»منتدى  التنقل«  اأمن  و«منتدى  املواطن«  »هوية  منتدى  هي: 
عديدة، اأبرزها »البطاقات الذكية« و»الأمن العاملي« و»جودة وثائق ال�سفر« و»ال�سيطرة على احلدود« 
و»التعريف بالرتدد الال�سلكي« و»الإح�ساء احليوي« و»م�ساريع جمع البيانات« و»احلكومة اللكرتونية«. 
كما �سهدت القمة اإطالق مبادرة ا�سرتاتيجية جديدة هي »قمة الهجرة العاملية« )اأنظر �سفحة 24(.

ومن بني اأبرز الأوراق العلمية التي متت مناق�ستها خالل القمة من ِقبل خرباء وم�ست�ساريني يف جمال 
الذي  الدولية  ال�سهادات  واإ�سدار  املعايري  برنامج  مدير  ماثور  اأخيلي�س  حتدث  الربيدي،  البتكار 
مثـّل »الربيد الإحتادي العاملي« التابع لوكالة الأمم املتحدة، عن طبيعة عمل هذه املنظمة التي توفر 
للبلدان  التقنية  امل�ساعدة  وتقدم  الأع�ساء  بني  الت�سوية  ح�ساب  وت�سهل  الدولية  الربيدية  اخلدمات 

النامية، اإلى جانب ت�سهيل �سل�سلة التوريد العاملية الربيدية.

كما حتدث ماثور عن بع�س التقنيات التي يركز عليها »الربيد الحتادي العاملي« يف حتديد الرتددات 
)RFID(، وهو م�سطلح عام ي�ستخدم لو�سف النظام الذي يحيل على الهوية )يف �سكل  الال�سلكية 
رقم ت�سل�سلي فريد( بيانات اأي �سخ�س اأو كائن ل�سلكيًا با�ستخدام موجات الراديو، لتجمع حتت فئة 

وا�سعة من التكنولوجيات لتحديد الهوية تلقائيًا.

واأ�سار ماثور اإلى بع�س اخلدمات الربيدية واملالية التي تتم عن طريق ا�ستخدام تقنيات عالية اجلودة 
يف �سرية تامة، وتتيح للمتعامل القيام باأية حتويالت اأو �سداد فواتري مالية ب�سهولة و�سرية من خالل 
هاتفة النقال، كا�سفًا عن خدمة مميزة هي )POST(، التي تعد منربًا موثوقًا ينظمه الربيد الحتادي 
يتيح  مبا  اإلكرتونيًا،  وتوثيقها  الهوية  لإثبات  ال�سخ�سية  املعلومات  توفري  على  يحث  والذي  العاملي، 
اإ�ستخدامها كهوية لإجراء تاأمني اأن�سطة التجارة الإلكرتونية وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة مع هوية 

�سخ�س اآخر، تكون ذات م�سداقية وموثوق بها مبا مينع القر�سنة وال�سرقات.

اأما مندوب الهند، فقد اأكد توجه الكثري من ال�سركات الهندية لعتماد جمال )POST( بهدف تاأمني 
اأو  املوؤ�س�سات  ببع�س  اخلا�سة  معامالتهم  لإجناز  �سواء  للمتعاملني،  املوجهة  عملياتها  و�سالمة  اأمن 
للتب�سع من خالل املواقع الإلكرتونية لبع�س ال�سركات، وهو ما يفر�س عليها تقدمي وثائق عدة لذلك، 

.)Universal postal union( والعتماد على الت�سريعات ال�سادرة عن

المنتديات واألوراق العلمية 

n جانب من جل�سات عمل القمة
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انعقد الجتماع الفتتاحي لفعاليات مبادرة القمة العاملية للهجرة �سمن فعاليات قمة اأبوظبي لأنظمة 
الهوية املتقدمة 2011. وحظيت هذه املبادرة بتاأييد ودعم وا�سعني من ِقبل اأبرز �سانعي القرار يف 

القمة.

التي  املتنامية  التحديات  تبادل املعرفة ملواجهة  اأتاحت  ة عاملية  للهجرة من�سّ العاملية  القمة  و�سّكلت 
وتطبيق  تطوير  �سعيد  على  التحديات  مواجهة  يف  احلكومات  دعم  بهدف  عامليًا،  الهجرة  تطرحها 
ال�سيا�سات، وبهدف تطوير مقاربة جديدة اأكرث �سمولية للهجرة عرب احلدود من خالل درا�سة حركة 
الهوية  من  التحقق  نظام  يوؤديه  الذي  املحوري  الدور  على  الرتكيز  مع  والأموال،  الأ�سخا�س  تدفق 

القاطع يف �سبط حركة الهجرة وا�ستحقاق تاأ�سرية الهجرة ومكافحة اجلرمية العاملية.

وكان من بني اأبرز املتحدثني يف القمة العاملية للهجرة، رونالد ك. نوبل الأمني العام لالإنرتبول، الذي 
�سدد على �سرورة و�سع نظام بطاقات هوية اإلكرتونية خا�سة بالعمال املهاجرين ميكن التحقق منها 

يف اأّي مكان من العامل.

ال�سعيدين  على  اأمنية  حتديات  يطرحان  احلدود  واإدارة  الهجرة  م�ستويات  تنظيم  اإن  نوبل  وقال 
الوطني والعاملي، واإن الإنرتبول هو يف موقع ممتاز للم�ساعدة يف مواجهة هذه التحديات.

واأ�ساف نوبل: »يف زمن تجُ�سّجل فيه الهجرة العاملية اأرقاما قيا�سية، حتتاج احلكومات اإلى و�سع اأنظمة 
وطنية تتيح التحقق من هوية املهاجرين ووثائقهم على ال�سعيد الدويل، عرب الإنرتبول«.

واأ�سار نوبل اإلى اأن املهاجرين يف معظمهم مواطنون يحرتمون القانون ويرغبون يف اإثبات هوياتهم يف 

القمة العالمية للهجرة

n الأمني العام للإنرتبول يلقي كلمته يف اجلل�سة الفتتاحية للقمة بح�سور �سوفيا لجريودي  والدكتور علي اخلوري 
ورحمن مالك واللواء اأحمد نا�سر الري�سي وجميل اأحمد خان

األمين العام 
لإلنتربول: ندعو إلى 
وضع نظام بطاقات 
هوية إلكترونية يمكن 
التحقق منها في أّي 
مكان من العالم لتعزيز 
أمن الحدود ومساعدة 
الحكومات في 
تنظيم أوضاع العمال 
المهاجرين وحمايتهم
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مبتكرة وفعالة من حيث الكلفة، ت�ستعني بها احلكومات يف جمال حت�سني وتنظيم حركة الهجرة داخل 
حدودها وعلى امل�ستوى الدويل.

الإفتتاحية  جل�ستها  ح�سر  التي  للهجرة  العاملية  القمة  يف  الرئي�سيني  املتحدثني  اأبرز  بني  من  وكان 
نائب  من  كل  اأبوظبي،  �سرطة  يف  املركزية  العمليات  عام  مدير  الري�سي  نا�سر  اأحمد  اللواء  �سعادة 
املفو�سية  الدولية يف  ال�سوؤون  ورئي�س  ماكارثي،  ليونارد  النزاهة  ب�سوؤون  املعني  الدويل  البنك  رئي�س 
الأوروبية لويجي �سوريكا، ومدير هيئة الإمارات للهوية الدكتور املهند�س علي محمد اخلوري، وع�سو 
الهيئة الوطنية لقاعدة البيانات والت�سجيل يف باك�ستان طارق مالك، و�سويف بي دي لجريودي رئي�سة 

�سركة »وايز ميديا« العاملية، وجميل اأحمد خان ال�سفري الباك�ستاين لدى الدولة.

اأكرث من بلد عن طريق ا�ستخدام وثيقة الهوية نف�سها، معتربًا اأنه اإذا اأ�سدرت البلدان ت�ساريح عمل 
واإقامة يف �سكل بطاقة هوية اإلكرتونية تتما�سى مع املعايري املتعارف عليها دوليًا، فاإن ذلك �سي�سب يف 
م�سلحة العمال املهاجرين والبلدان معًا، اإذ اإنه �سيف�سي اإلى تعزيز الفعالية وحت�سني م�ستوى الأمن 

على ال�سعيدين الوطني والعاملي، ف�سال عن احلد من الف�ساد.
ولفت نوبل اأمام امل�ساركني يف القمة العاملية لأنظمة الهوية املتقدمة، اإلى اأن هذا النوع من البطاقات 
والب�سمة  الأ�سابع  (ب�سمات  للمهاجرين  البيومرتية  ال�سمات  من  التحقق  تتيح  اآلية  و�سع  يتطلب 

الوراثية على �سبيل املثال( يف قواعد البيانات العاملية ب�سكل منتظم.
وقال الأمني العام لالإنرتبول اإن الإنرتبول ي�ساعد حاليًا الدول الأع�ساء على التدقيق يف وثائق �سفر 
امل�سافرين يف رحالت جوية دولية. وميكن لالإنرتبول، كامتداد طبيعي لهذه اخلدمة، اأن ي�ساعد هذه 
البلدان يف حتديد ما اإذا كان ال�سخ�س يحمل بطاقة هوية ميكن التحقق منها يف اأّي مكان من العامل، 
اأو ميلك بطاقة هوية �سارية املفعول عند تقدمي طلب للح�سول على ت�سريح عمل اأو تاأ�سرية اإقامة، اأو 

اإذا كان مطلوبًا على ال�سعيد الدويل عرب قنوات الإنرتبول.
اأّي  التحقق منه يف  للعمال املهاجرين يف �سكل ميكن  اإلكرتونية  اإ�سدار بطاقات هوية  اأن  واأكد نوبل 
مكان من العامل، من �ساأنه اأن ي�سهم اأي�سًا يف احلد من الف�ساد، واأن ي�سمح حلاملي هذه البطاقات 
بال�سفادة من اأنظمة اإلكرتونية تتيح لهم اإجراء حتويالت نقدية اإلى بلدهم الأ�سلي، مبا يدفع عجلة 

التطور القت�سادي ويعزز الرخاء يف البلدان الأع�ساء.

مبادرة جديدة

من جانبه، قال رحمن مالك وزير الداخلية الباك�ستاين يف اجلل�سة الفتتاحية للقمة العاملية للهجرة: 
»ب�سفتي وزير الداخلية يف باك�ستان، هذه الدولة التي ت�سم 200 مليون مواطن تقريبًا، اأدرك كم اأنه 
مهم للحكومات تنظيم حركة الهجرة تنظيمًا منا�سبًا داخل حدودها، وم�ساعدة مواطنيها على ال�سفر 

دوليًا وقانونيًا بحثًا عن فر�س عمل اأف�سل«.
العاملية  القمة  مبادرة  اجلديدة،  املبادرة  ب�سّدة  اأوؤيد  »لذلك  الباك�ستاين:  الداخلية  وزير  واأ�ساف 
للهجرة«، مبديًا ثقته باأّن هذه املبادرة اجلديدة التي انطلقت يف اأبوظبي �ست�ساعد على حتديد اأ�ساليب 
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وركز الدكتور اخلوري على دور م�ساريع الهوية يف توفري خدمات التحقق وتاأكيد الهوية للموؤ�س�سات 
العاملة يف القطاعني احلكومي واخلا�س، وحت�سني نوعية اخلدمات احلكومية وتب�سيط الإجراءات، 
الهدف  اإلى  بالإ�سافة  والإنتاج،  الإدارة  كلفة  وتخفي�س  امل�ستخدمة  البطاقات  توحيد  جانب  اإلى 
ال�سرتاتيجي الأبرز والأهم للهيئة، واملتمثل يف امل�ساهمة باحلفاظ على الأمنني الوطني والجتماعي 

والفردي.

وا�ستعر�س الدكتور اخلوري يف ورقته، اأهم واأبرز املبادرات وامل�ساريع الواردة يف اخلطة ال�سرتاتيجية 
اجلديدة للهيئة 2010-2013، وهي: حت�سني العمليات من خالل »م�سروع اإعادة هند�سة اإجراءات 
�سجل يف  الت�سجيل« وتطوير البنية التحتية عن طريق رفع الطاقة ال�ستيعابية اإلى اأكرث من 20 األف مجُ
اليوم، وربط الت�سجيل بالإقامة مع بدء عملية الت�سغيل التدريجي لـ 25 مركزًا من مراكز الت�سجيل 

املرتبطة بالطب الوقائي اأو القريبة منها على م�ستوى الدولة.

للهوية، خالل اجلل�سة  الإمارات  املهند�س علي محمد اخلوري مدير عام هيئة  الدكتور  قّدم �سعادة 
»القوى  بعنوان  عمل  ورقة   ،2011 املتقدمة  الهوية  لأنظمة  اأبوظبي  قمة  لأعمال  الأولى  الفتتاحية 

املحّركة دور اأنظمة الهوية البيومرتية املتقدمة يف بناء الدولة احلديثة«.

الت�سغيلي«  و«النموذج  الهوية«  م�ساريع  »محركات  هي:  رئي�سة  محاور  ثالثة  على  العر�س  وا�ستمل 
و«ا�سرتاتيجية هيئة الإمارات للهوية«. كما ا�ستمل العر�س على عدد من امل�ساريع ال�سرتاتيجية التي 

تنفذها الهيئة يف 2011، والواردة �سمن ا�سرتاتيجيتها اجلديدة 2013-2010.

العامل،  دول  مختلف  من  واملمار�سني  واخلرباء  امل�ساركني  من  ح�سد  اأمام  اخلوري  الدكتور  واأو�سح 
الأهداف املتعددة مل�ساريع اأنظمة الهوية البيوميرتية املتقدمة، التي من اأبرزها تطوير اآليات التحقق 
وتاأكيد الهوية، ودعم مبادرات احلكومة والتجارة الإلكرتونية ومراقبة احلدود وحت�سني اخلدمات يف 

القطاع العام.

كما تناول الدكتور اخلوري م�ساألة التحقق من الهوية با�ستخدام املقايي�س احليوية وتطوير منظومة 
اأمنية متكاملة من خالل اإن�ساء �سجل حكومي موثوق جلميع �سكان الدولة، ودعم مبادرات احلكومة 
والتجارة الإلكرتونيتني، بالإ�سافة اإلى دعم م�ساريع التنمية القت�سادية من خالل منظومة موثوقة 

للتحقق من الهويات على ال�سبكات الإلكرتونية.

اأهمية الدور الذي تلعبه م�ساريع الهوية يف التخطيط العلمي  واأكد مدير عام هيئة الإمارات للهوية 
للموارد من خالل توفري بيانات واإح�سائيات اآنية ودقيقة ملتخذي القرارات ال�سرتاتيجية بالدولة يف 

عدد من املجالت، من بينها الرعاية ال�سحية والتخطيط والتعليم والطاقة.

ورقة عمل هيئة اإلمارات للهوية

»القوى الُمَحركة دور أنظمة الهوية البيومترية 
المتقدمة في بناء الدولة الحديثة«

وفيما يلي عرض توضيحي لورقة عمل هيئة اإلمارات للهويّة...

n الدكتور علي اخلوري يعر�ض ورقة عمل الهيئة يف افتتاح القمة
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قبل احلديث عن دور اأنظمة الهوية البيومرتية املتقدمة يف بناء الدولة احلديثة، ل بّد من تقدمي نبذة 
عن هيئة الإمارات للهوية.

هيئة الإمارات للهوية هي جهة حكومية احتادية م�ستقلة تتمتع بال�سخ�سية العتبارية، تاأ�س�ست يف 29 
�سبتمرب 2011، مبوجب املر�سوم الحتادي رقم )2( ل�سنة 2004، الذي خّولها كافة ال�سالحيات 
التي يتطلبها تنفيذ وتطوير م�سروع برنامج ال�سجل ال�سكاين وبطاقة الهوية يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة.

وتهدف الهيئة اإلى اإن�ساء نظام متطور لل�سجل ال�سكاين، ي�ساعد يف تعريف وتاأكيد هوية كل فرد ي�سكن 
ذكية  وبطاقة  �سخ�سي  رقم  منح  خالل  من  قانونية،  ب�سفة  ومقيمني  مواطنني  من  الإمارات  دولة 

مرتبطة بخ�سائ�س الفرد البيولوجية.

هيئة  حتر�س  الواعد،  الوطني  الربنامج  هذا  اإدارة  يف  واملبتكرة  احلديثة  التكنولوجيا  وباعتماد 
من  الإمارات،  يف  ال�ساملة  التنمية  مب�سرية  وحيوي  فاعل  ب�سكل  امل�ساهمة  على  للهوية  الإمارات 
باأعلى م�ستويات الأمان، وي�ساعد الدولة يف تطوير  خالل تطوير �سجل �سكاين �سامل ودقيق، يتميز 
وت�سهيل اخلدمات احلكومية وتوفري املعلومات الالزمة حول الرتكيبة ال�سكانية لدعم �سناعة القرار 

والتخطيط ال�سرتاتيجي يف مختلف املجالت.

وعند احلديث عن دور اأنظمة الهوية البيوميرتية املتقدمة يف بناء الدولة احلديثة، ل بَدّ من حتديد 
التحقق من  اآليات  تتمثل يف تطوير  والتي  الأنظمة،  مل�ساريع هذه  املتعددة  والأهداف  املحركة  القوى 
هوية الأفراد وتاأكيدها، وتوفري بطاقة هوية رقمية متعددة ال�ستخدامات، ودعم مبادرات احلكومة 
والتجارة الإلكرتونية، واحلد من ظاهرة �سرقة الهوية، بالإ�سافة اإلى مراقبة احلدود، ودعم اتخاذ 

القرار ال�سرتاتيجي، اإلى جانب حت�سني اخلدمات يف القطاع العام.
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وميثل التحقق من الهوية با�ستخدام املقايي�س احليوية، الهدف الأول مل�ساريع اأنظمة الهوية البيوميرتية 
املتقدمة، وهو ما يتطلب تطوير اآليات التحقق من الهوية وتاأكيدها، من خالل اإن�ساء منظومة اأمنية 

متكاملة عرب تطوير �سجل حكومي موثوق جلميع �سكان الدولة.

ال�سخ�سية  البيانات  وحفظ  ت�سجيل  م�سروع  يف  الطريق«  »ن�سف  للهوية  الإمارات  هيئة  قطعت  وقد 
واحليوية لكافة �سكان الإمارات، ويف اإ�سدار بطاقات هوية حتتوي على الرقم املوحد وبيانات مقروءة 

واأخرى مخّزنة على �سريحة اإلكرتونية تتيح التعامل بها لدى كافة اجلهات.

ول يخف على اأحد اأهمية ودور اأنظمة الهوية البيوميرتية املتقدمة يف دعم م�ساريع التنمية القت�سادية، 
ويف دعم مبادرات احلكومة الإلكرتونية ب�سكل خا�س، وذلك من خالل ما توفره هذه الأنظمة من بنية 

حتتية اآمنة وموثوقة على ال�سبكات الإلكرتونية.

وهنا يربز دور بطاقة الهوية الرقمية التي باتت تتميز بخ�سائ�س كثرية ومتعددة ومبكونات ومحتويات 
 – الإلكرتوين  – الت�سفري  رقمية  )�سهادات  فيها  املت�سمنة  للبيانات  الأمان  م�ستويات  اأعلى  ت�سمن 
التوقيع الرقمي(، التي ت�سمن جميعها اإثبات وتـاأكيد وحماية هويـة الفرد وفقًا للموا�سفات العامليـة، 

مبا يكافح ويحد من عمليات تزويـر هويات الأفراد وتزييفها.
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من اأبرز اآثار املجتمع »املتعومل« انت�سار ظاهرة »�سرقة الهوية« العابرة للحدود، التي باتت من اأحدث 
اجلرائم واأكرثها انت�سارًا على م�ستوى العامل. وتتمثل يف انتحال اجلناة هوّية �سخ�س ما، وذلك عن 
طريق احل�سول على معلوماته ال�سخ�سية من دون علمه بهدف احل�سول على مك�سب مادي اأو فائدة، 

وهي غالبًا ما تكون جرمية مالية يعاقب عليها القانون.

وهنا ميثل هدف احلد من ظاهرة »�سرقة الهوية« محركًا اأ�سا�سيًا لأنظمة الهوية البيوميرتية املتقدمة 
يف بناء الدولة احلديثة والآمنة التي حتمي م�ساحلها الوطنية القت�سادية واأمن كافة اأفراد جمتمعها.

بلغ احلجم التقديري للخ�سائر الناجمة عن جرائم �سرقة الهوية يف الوليات املتحدة الأمريكية على 
الإح�ساءات  مكتب  تقرير  بح�سب   ،2010 العام  يف  دولر  مليار   37 نحو  احل�سر،  ل  املثال  �سبيل 

العدلية لعام 2011.

اأن حجم هذه اخل�سائر  وعند محاولة تقدير خ�سائر �سرقة الهوية على م�ستوى العامل �سنويًا، جند 
على  يخف  ول  منظمة.  عاملية  جرمية  اإلى  الهوية  �سرقة  حتول  مع  مت�سارع  ازدياد  ويف  جدًا،  باهظ 
اأحد العواقب واخل�سائر واملتاعب اخلطرية التي يقع بها �سحية �سرقة الهوية، �سواء كان �سخ�سًا اأو 
موؤ�س�سة. ومن هنا تربز اأكرث واأكرث اأهمية اأنظمة الهوية البيوميرتية ودورها يف حماية هوية الأفراد 

واحلد من ظاهرة �سرقتها.
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عّد التخطيط العلمي للموارد من اأبرز اأولويات الدول احلديثة واملتقدمة، نظرًا لدوره يف عملية دعم  ويجُ
اإجراء تخطيط ناجح للموارد يتطلب توفري بنية حتتية متكاملة  اأّن  اإل  اتخاذ القرار ال�سرتاتيجي، 

ودقيقة و�ساملة لبيانات ال�سكان.

املتقدمة  البيوميرتية  الهوية  اأنظمة  توظيف  اإلى  بادرت  التي  الدول  الإمارات يف مقدمة  دولة  وتاأتي 
�سعي  على  دليل  اأبرز  الرقمية  الهوية  بطاقة  اإ�سدار  م�سروع  ويعترب  فيها.  احلكومي  الأداء  لتح�سني 
وتطوير اخلدمات مبختلف  امل�ستدامة  التنمية  العلمي يف حتقيق  التخطيط  الإمارات لالعتماد على 

اأ�سكالها وتعزيز ال�ستقرار والأمن والرخاء القت�سادي.

يجُعّد حت�سني اخلدمات يف القطاع العام اأحد اأبرز القوى املحركة لأنظمة الهوية البيوميرتية التي تعمل 
اأن تكون واحدة من بني  2021، يف  الإمارات  للهوية على تطويرها، مبا يحقق روؤية  الإمارات  هيئة 

اأف�سل 5 حكومات على م�ستوى العامل.

للجهات  الأفراد  هوية  وتاأكيد  تعريف  خدمات  توفري  اإلى  الهيئة  ت�سعى  الهدف  هذا  اإلى  وللو�سول 
اخلدمات  نوعية  لتح�سني  الطرق  اأحدث  توفري  على  حر�سها  مع  واملحلية،  الحتادية  احلكومية 
احلكومية وتب�سيط الإجراءات وت�سهيلها، وهي تعمل على العديد من امل�ساريع احليوية يف هذا املجال، 
و�سوًل لتبادل بيانات ال�سكان وحتديثها بوترية اآنية، اأو من خالل توفري قارئات اإلكرتونية لبطاقات 
الهوية يف املوؤ�س�سات احلكومية، اأو عرب اإطالق بوابات دفع اإلكرتوين، وغريها من امل�ساريع الطموحة.
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تتميز بطاقة الهوية التي ت�سدرها هيئة الإمارات للهوية ب�سعة ذاكرة هي الأعلى من نوعها يف العامل 
حتى اليوم. ويندرج ذلك يف اإطار ا�سرتاتيجية الهيئة التي تتجه نحو تنفيذ عدد من املبادرات املتعلقة 
بتطبيقات اخلدمات الإلكرتونية وتوحيد البطاقات امل�سخدمة يف الإمارات )بطاقة الهوية – بطاقة 
العمل – مل�سق الإقامة – بطاقة �سحة وغريها(، الأمر الذي من �سانه اأن ي�سهم يف تخفي�س كلفة 

الإدارة والإنتاج والق�ساء على حالت تزوير الهوية.

واعتمدت هيئة الإمارات للهوية بطاقة هوية رقمية متعددة ال�ستخدامات وتتميز مبوا�سفات اأمنية 
متقدمة، وهو الأمر الذي مّكن دولة الإمارات يف اأن تكون الدولة الأولى على م�ستوى العامل يف اعتماد 
هذه التكنولوجيا املتقدمة، بهدف ت�سهيل تقدمي خدمات اإلكرتونية مبتكرة، من خالل متكني بطاقة 
الهوية يف اأن ت�سبح البطاقة الأكرث قيمة وفائدة يف الدولة من خالل دورها يف تب�سيط الإجراءات 
وت�سهيلها يف القطاعني العام واخلا�س، و�سوًل اإلى دعم انت�سار تطبيقات البطاقة واآفاق ا�ستخداماتها 

امل�ستقبلية، كما تتمتع البطاقات بدرجة عالية من ال�سرّية واملوثوقية و�سهولة ال�ستخدام.

تطرح م�ساألة اإدارة ومراقبة احلدود حتديات اأمنية على ال�سعيد العاملي. ولهذا ت�سعى دولة الإمارات 
اأمنها  على  واملحافظة  الوطني  اأمنها  تعزيز  على  احلري�سة  الدول  من  كغريها  املتحدة،  العربية 
الجتماعي، اإلى و�سع نظام بطاقات هوية رقمية تتما�سى مع املعايري املتعارف عليها دوليًا، ي�ساعد 
على التحقق من هوية الفرد يف املنافذ وحتى يف اأّي مكان من العامل، مبا يعزز اأمن احلدود واملنافذ 
محور  �سّكل  ولهذا  اأف�سل.  نحو  على  وحمايتها  العمالة  هجرة  عملية  تنظيم  يف  احلكومات  وي�ساعد 
)امل�ساهمة يف الأمن الوطني والفردي( محور ر�سالة هيئة الإمارات للهوية يف ا�سرتاتيجيتها اجلديدة 

.2013-2010
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اأعّدت هيئة الإمارات للهوية خطة ا�سرتاتيجية جديدة 2010-2013 بهدف اإحداث نقلة نوعية يف 
رئي�سًا  ا�سرتاتيجيًا  وهدفًا  محورًا  الهيئة  وبلورت  الرئي�سة.  واأهدافها  مببادئها  والتعريف  م�سريتها 
وجمموعة من املحاور والأهداف ال�سرتاتيجية املرحلية، بحيث ين�سب تركيزها الرئي�س على ت�سجيل 

ال�سكان. وا�ستندت خطة الهيئة اجلديدة على 4 محاور رئي�سة هي:

تطوير خطة واقعية وفّعالة لت�سجيل �سكان الدولة واملحافظة على �سجل �سكاين دقيق و�سامل.  -  1

احلكومة  م�ساريع  ودعم  الرقمية  الهويات  وتاأكيد  ال�سخ�سية  الهوية  لإثبات  حتتية  نية  بجُ اإن�ساء   -  2
الإلكرتونية.

الربط الإلكرتوين مع الدوائر احلكومية ذات العالقة بالواقعات املدنية كوزارات )الداخلية –   -  3
ال�سحة – العدل – العمل – التعليم – التعليم العايل...(.

4 - تطوير مفاهيم التميز يف خدمة املتعاملني، على اعتبار اأّن ر�سا اجلمهور هو الهدف الذي تتعامل 
معه الهيئة كاأحد اأهم اأولوياتها خالل املرحلة املقبلة.

 

اأثناء اإعداد خطتها ال�سرتاتيجية اجلديدة على اإعداد النموذج الت�سغيلي للعمليات  حر�ست الهيئة 
الرئي�سة ودرا�سة التحولت امل�ستقبلية يف عملها.

لت�سجيل جميع  املنا�سبة  الآليات  الت�سغيلي على و�سع  النموذج  الأولى )احلالية( يف  املرحلة  ورّكزت 
�سكان دولة الإمارات العربية املتحدة، واإن�ساء قاعدة بيانات �سكانية دقيقة، مع تركيز محدود على 

خدمات ت�سهيل املعامالت واخلدمات البيانية.

اأما املرحلتان الثانية )املدى املتو�سط( والثالثة )املدى البعيد(، ووفقًا للنموذج الت�سغيلي، فتقومان 
تقدمها  التي  واخلدمات  املعامالت  يف  رئي�سًا  محورًا  الهوية  بطاقة  جلعل  التدريجي  التحول  على 
وك�سرط  الأفراد  هوية  وتاأكيد  تعريف  كو�سيلة  واخلا�س  احلكومي  الطاع  يف  العاملة  املوؤ�س�سات 

لال�ستفادة من تلك اخلدمات.
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من  انبثقت  التي  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  من  عددًا   2010 العام  يف  للهوية  الإمارات  هيئة  اأطلقت 
املتعلقة  الهيئة  اأهداف  حتقيق  اإلى  الهادفة  اجلديدة،  ال�سرتاتيجية  خطتها  يف  الواردة  مبادراتها 

بالت�سجيل وتطوير البنية التحتية لتبادل البيانات والربط الإلكرتوين مع اجلهات الأخرى.

ومن اأهم مبادرات اخلطة ال�سرتاتيجية 2013-2010:

الت�سجيل(. اإجراءات  هند�سة  اإعادة  )م�سروع  العمليات  · حت�سني 
20 األف �سخ�س(. اإلى  اليومية  الت�سجيل  طاقة  )رفع  التحتية  البنية  · تطوير 

الوقائي«. »الطب  مراكز  خالل  من  الإقامة  مع  »الهوية«  يف  الت�سجيل  · ربط 

ومتثلت اأبرز نتائج تطبيق مبادرات وم�ساريع اخلطة ال�سرتاتيجية اجلديدة للهئة، يف ت�سجيل اأكرث 
من 3.6 مليون ن�سمة، مبعدل ت�سجيل �سهري تاوز 250 األف �سخ�س.

الهيئة  خطة  عن  املنبثقة  الت�سجيل  اإجراءات  هند�سة  اإعادة  مل�سروع  اجلدوى  درا�سات  بّينت  كما 
اجلديدة اإمكانية حتقيق النتائج التالية خالل فرتة 3 �سنوات بني 2013-2010:

انتظار  وقت  فيها  )مبا  اجلديدة  الت�سجيل  اجراءات  تطبيق  بعد  عمل  �ساعة  ماليني   5 توفري   -
املراجعني(.

- توفري 400 مليون درهم كنتيجة مبا�سرة لتقلي�س املدة الزمنية ملعامالت الت�سجيل وارتفاع معدلت 
الت�سجيل اليومية.
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ركزت هيئة الإمارات للهوية يف العام 2011 على 3 م�ساريع ا�سرتاتيجية مهمة هي »الهوية الرقيمة« 
و«الربط الإلكرتوين مع اجلهات احلكومية« و«القارئات الإلكرتونية املوحدة« بني دول جمل�س التعاون.

على  الهوية  وتاأكيد  للتعريف  كو�سيلة  الهوية  بطاقة  ا�ستخدام  اإلى  الرقمية«  »الهوية  م�سروع  ويهدف 
ال�سبكات الرقمية.

اجلهات  مع  التفاعل  تعزيز  اإلى  فيهدف  احلكومية«  اجلهات  مع  الإلكرتوين  »الربط  م�سروع  اأما 
احلكومية بالدولة لإدارة تدفق البيانات.

يف حني يهدف م�سروع »القارئات الإلكرتونية« اإلى ت�سهيل قراءة وا�سرتجاع البيانات املخّزنة يف بطاقة 
الهوية عرب املنافذ احلدودية.

ويعترب م�سروع »الهوية الرقمية« من امل�ساريع املتقدمة على م�ستوى العامل، نظرًا لدوره امل�ستقبلي يف 
تطوير القطاع احلكومي، اإلى جانب اأبعاده القت�سادية املوؤثرة، خا�سة مع حتّول احلكومات والدول 
وتوفري  الإلكرتونية  اخلدمات  تطوير  اإلى  يحتاج  ما  وهو  املعرفة،  واقت�ساد  الرقمي  القت�ساد  نحو 
ال�سبكات  الهويات عرب  وتاأكيد  التحقق  اإلكرتونية متطورة ومتقدمة، بهدف  بنية حتتية رقمية وبيئة 

الإلكرتونية.

ويف هذا الإطار تعمل الهيئة على دمج خدمات ذات قيمة م�سافة يف بطاقتها، متهيدًا جلعل بطاقة 
الهوية البطاقة الأكرث قيمة واأهمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
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قامت الهيئة با�ستخدام حتليل البيئة اخلارجية املحيطة بعملها، يف اإطار خطتها ال�سرتاتيجية اجلديدة 
2010-2013، للتعرف على جمموعة التحديات التي تعرت�س م�سروع التحول اإلى احلكومة الإلكرتونية.

وبناًء على الدرا�سات التي اأجرتها الهيئة يف هذا املجال، تبنّي لها اأن التحدي الأبرز الذي يواجهها يتمثل 
يف »ثقة« الأطراف ب�سحة و�سالمة املعامالت الإلكرتونية، واأهم محاورها:

الإلكرتونية. ال�سبكات  على  الأفراد  هوية  من  •    التثّبت 
الإلكرتونية. الت�سالت  يف  املعلومات  تبادل  �سالمة  •    �سمان 

املعلومات. �سرية  على  •    املحافظة 
للعمليات. القانونية  الإثبات  •    و�سيلة 

روؤية  اإلى  ذلك  يف  م�ستندة  لديها،  املتوفرة  والفر�س  القوة  نقاط  الهيئة  حّددت  التحديات،  هذه  اإزاء 
القيادة الر�سيدة يف الدولة ودعمها الالمحدود مل�ساريع التغيري والتطوير ال�سرتاتيجية. ومن اأبرز هذه 
الفر�س توجه احلكومة الحتادية لتقدمي خدمات احلكومة الإلكرتونية، والتزام الدولة باقت�ساد املعرفة 
يف  امل�ستمرين  والتغيري  للنمو  نظرًا  ودقيقة  �ساملة  �سكانية  اإح�سائيات  لتوفري  واحلاجة  له،  والتخطيط 
البيانات اخلا�سة بال�سكان واأعدادهم، اإلى جانب احلاجة اإلى تعريف هوية الأفراد بطريقة موثوق بها، 
دعم  توافر  اإلى  بالإ�سافة  الهوية،  بطاقة  طالبي  اأعداد  زيادة  يف  ت�ساهم  ت�سريعات  ل�سّن  النّية  وتوافر 
القيادة العليا لالطالع امل�ستمر على اأف�سل املمار�سات يف ظل اتاحة املعلومات والبيئة التناف�سية العاملية.  

مرتبط  بع�سها  ومتعددة،  متقدمة  بخ�سائ�س  تتميز  هوية  بطاقة  للهوية  الإمارات  هيئة  وفّرت 
اأعلى م�ستويات  التي ت�سمن  يتعلق مبكوناتها ومحتوياتها  والآخر  البطاقة وطريقة ت�سنيعها،  ب�سكل 
الأمان للبيانات املت�سمنة فيها، وذلك بهدف اإتاحة اإمكانية التثّبت من هوية الأفراد على ال�سبكات 

الإلكرتونية، و�سمان �سالمة تبادل املعلومات يف الت�سالت الإلكرتونية.

ومن اأبرز اخل�سائ�س املرتبطة مب�سمون البطاقة ، الرتكيبة التكنولوجية التي ت�سمن اأعلى م�ستويات 
الدقة والأمان، وهي تتكون من 3 خ�سائ�س:

.)smart card( الذكية  •    البطاقة 
.)public key infrastructure( الهوية  من  للتحقق  الإلكرتوين  التوقيع  •    مفاتيح 

.)Fingerprint biometric( •    الب�سمات 
وحتمل كل بطاقة هوية رقم تعريفي يرتبط بحامله مدى احلياة، ومّيكنه من ال�ستفادة من جميع 
وت�سم  الهوية.  اإثبات  تتطلب  التي  والتجارية  احلكومية  غري  اخلدمات  وبع�س  احلكومية  اخلدمات 
البطاقة رقاقة هي عبارة عن �سريحة اإلكرتونية حتتوي على البيانات ال�سخ�سية ميكن قراءتها اآليًا 
اأحدث تقنيات البطاقات  اإثبات الهوية وتاأكيدها. كما ت�سم البطاقة  يف ال�ستخدامات التي تتطلب 
الرقمية، وتتمتع بت�سع خ�سائ�س اأمنية تتفوق على املعايري امل�ستخدمة حاليًا يف العديد من البطاقات 

كبطاقات الإئتمان البنكية.
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وانطالقًا من حر�س هيئة الإمارات للهوية والتزامها بالروؤية احلكيمة للحكومة الحتادية يف الدولة، 
الهادفة لتفعيل التعامل الإلكرتويّن يف تخلي�س واإجناز املعامالت احلكومية باأنواعها كافة، �سرعت 
الهيئة باإن�ساء »مركز الت�سديق الإلكرتويّن« على م�ستوى الدولة، بهدف تاأكيد عمليات التعرف اإلى 
هوية امل�ستفيدين من اخلدمات الإلكرتونّية امل�ستقبلية. ومت اختيار نظام عاملّي لأف�سل حلول املفاتيح 
العمومّية )PKI( يف العامل وامل�ستخدمة يف القطاع احلكومّي واخلا�س، اإ�سافة اإلى اختيار �سركة عاملّية 

لتنفيذ امل�سروع.

ال�سرتاتيجية  الأهداف  اأبرز  اأحد  اإطار  يف  الإلكرتوين«  الت�سديق  »مركز  م�سروع  اإطالق  ويندرج 
للهيئة، واملتمثل باإن�ساء بنية حتتية لإدارة الهوّية بالن�سبة لالأفراد، ولي�س جمّرد اإ�سدار بطاقة الهوّية 
عّد اإحدى الو�سائل املهّمة التي تتيح الرتباط بهذه البنية التحتّية وال�ستفادة من تطبيقاتها،  تجُ التي 
مثل الت�سديق والتوثيق الإلكرتوين، والتوقيع الإلكرتوين، وغريها من التطبيقات التي توفرها بطاقة 

الهوّية.

كما يندرج امل�سروع يف اإطار �سعي الهيئة اإلى توفري العديد من اخلدمات عرب تطبيقات بطاقة الهوية 
اأعلى معايري  امل�ستويات، وتقدمي  الدولة على مختلف  الإلكرتوين يف  التعامل  ت�سهيل  �ساأنها  التي من 
الإمارات  لهيئة  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  الإلكرتويّن ملختلف  التعامل  اإجراءات  وال�سرّية يف  احلماية 

للهوّية احلاليني وامل�ستقبليني.

اأعّدت هيئة الإمارات للهوية خطة متكاملة و�ساملة للم�ساهمة ب�سكل فّعال يف دعم امل�ساريع اخلا�سة 
باحلكومة الإلكرتونية يف دولة الإمارات من خالل م�سروع الربط الإلكرتوين مع اجلهات احلكومية.

ومتثلت جهود الهيئة يف هذا الإطار، يف تكثيف اآلية تن�سيق اجلهود مع عدد من اجلهات احلكومية 
واخلا�سة لبحث �سبل تفعيل البطاقة وتطبيق اخلدمات الإلكرتونية املعتمدة على البطاقة.

كما فّعلت الهيئة ا�ستخدام بطاقة الهوية على كافة البوابات الإلكرتونية يف الدولة، فيما يتم العمل 
حاليًا على ت�سغيل القارئات يف كافة املنافذ احلدودية للدولة. كما فّعلت الهيئة نظام قراءة بطاقة 

الهوية الذي �سممته ووفرته للعديد من اجلهات احلكومية يف الدولة.
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اآنية  اإح�سائية  بيانات  وتوفري  القرار(  اتخاذ  )دعم  يف  امل�ساهمة  اإلى  للهوية  الإمارات  هيئة  ت�سعى 
البيانات  لتبادل  واآمنة  متقدمة  اأنظمة  تطوير  خالل  من  ال�سكان  دميوغرافية  حول  القرار  ل�سّناع 
ال�سجل  نظام  بيانات  بتحديث  تلقائيًا  ي�سمح  مبا  الدولة  يف  املدنية  بالواقعات  املعنية  املوؤ�س�سات  مع 
العمل،  )الداخلية،  الإلكرتوين:  الربط  يف  م�ساركتها  توقع  يجُ التي  واجلهات  الوزرات  ومن  ال�سكاين. 

العدل، ال�سحة، الرتبية والتعليم، التعليم العايل(.

وهو ما يندرج يف اإطار �سعي الهيئة للنهو�س بدولة الإمارات نحو »املجتمع الرقمي« من خالل تطوير 
بنية حتتية لتطوير اخلدمات الإلكرتونية وتفعيل تطبيقات بطاقة الهوية الذكية وال�سهادات الرقمية 
لتعريف الهويات الفردية على ال�سبكات الإلكرتونية، مبا ي�سهم يف التحول نحو احلكومة الإلكرتونية 

املتكاملة.

جمل�س  دول  يف  الهوية  بطاقات  باإ�سدار  املخت�سة  اجلهات  مع  العمل  للهوية  الإمارات  هيئة  توا�سل 
التعاون لدول اخلليج العربية، على ت�سهيل اإجراءات التنقل بني مواطني دول املجل�س واملقيمني فيها 
با�ستخدام بطاقة الهوية الذكية، وذلك عرب توحيد اأنظمة قراءة البطاقات اإلكرتونيًا يف جميع املنافذ 

احلدودية اخلليجية، مبا ميّكن من التعرف اإلى بطاقات الهوية املختلفة التي ت�سدرها دول املجل�س.

اجلوية،  املنافذ  عرب  الدولة  يف  الإلكرتونية  البوابات  كافة  على  الهوية  بطاقة  ا�ستخدام  تفعيل  ومت 
مان،  واملنافذ الربية مع دول اخلليج العربي، حيث مت ت�سغيل جميع القارئات على حدود الإمارات وعجُ

ويتم حاليًا التن�سيق مع وزارة الداخلية لت�سغيل القارئات يف كافة املنافذ احلدودية للدولة.
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حّددت الهيئة روؤيتها ور�سالتها وفق اأ�ساليب علمية، لتعرّب عن طموحها ومهمتها الرئي�سة ودورها يف 
املجتمع، اإ�سافة اإلى توجهها امل�ستقبلي ب�سورة مخت�سرة ووا�سحة.

رئي�سًا،  ا�سرتاتيجيًا  وهدفًا  محورًا  الهيئة  بلورت  رئي�سة،  ب�سورة  ولر�سالتها  الهيئة  لروؤية  وحتقيقًا 
وجمموعة من الأهداف ال�سرتاتيجية املرحلية، بحيث ين�سب تركيزها الرئي�س على ت�سجيل ال�سكان 

واملحافظة على �سجل �سكاين دقيق و�سامل وحديث.

وعند التعمق يف قراءة الواقع وامل�ستقبل، تت�سح �سوابية وبجُعد روؤية دولة الإمارات العربية املتحدة يف 
قرار اإن�ساء هيئة الإمارات للهوية، التي حّددت محور ر�سالتها، بامل�ساهمة يف الأمن الوطني والفردي، 
من خالل تعزيز الهوية ال�سخ�سية يف دولة الإمارات، واملحافظة على �سجل �سكاين دقيق، وتقدمي 
خدمات اإلكرتونية مبتكرة، و�سوًل اإلى دخول بطاقة الهوية الرقمية كو�سيلة اأ�سا�سية وموؤثرة يف تغيري 
املجتمع الإماراتي، مبا يواكب التغيري العاملي الذي �ستلعبه اأنظمة الهوية املتقدمة يف ع�سرنا احلديث.
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بو�سائل  ال�ستعانة  جعل  الهويات،  حتديد  تقنيات  جمال  يف  امل�ستمر  التقدم  اأن  امل�ساركون  اأكد  كما 
»التحديد التلقائي للهوية« من الأمور التي ل غنى عنها، والتي تزيد اأهميتها يومًا بعد يوم ملا لها من 

قدرة على و�سع الأفراد واملوؤ�س�سات يف مو�سع ال�سيطرة التامة على �سرية املعلومات والت�سالت.

وقد تقرر متابعة هذه املبادرة ودرا�ستها طيلة عام 2011 )وقد ا�ستاأنفت قمة اأبوظبي لأنظمة الهوية 
املتقدمة مناق�ساتها يف قمة ريو دي جانريو لأنظمة الهوية، القمة الأولى يف القارة الأمريكية اجلنوبية 
يف يونيو 2011. ومن املقرر اأن ت�ستاأنف هذه املناق�سات خالل املوؤمتر العاملي العا�سر لأنظمة الهوية 

املزمع عقده يف ميالنو اإيطاليا خالل نوفمرب 2011(.

اأجمع امل�ساركون يف القمة على اأّن »الهوية« باتت اإحدى اأهم الو�سائل حلماية اأمن املواطنني. و�سددوا 
على اأن القمة ت�سكل محفزًا لتطوير الأ�ساليب ال�سرورية حلفظ اأمن املوارد الب�سرية يف اأية دولة اأو 

موؤ�س�سة اأو �سركة. ودعوا اإلى �سرورة ت�سريع مكافحة �سرقة هذا احلق الأ�سا�سي يف الدولة املعنية.

كما دعا امل�ساركون اإلى اأن تركز القمة على ابتكار مناذج جديدة ل�ستحقاق تاأ�سرية الهجرة واإدارة 
�سفافة  اإمداد  �سال�سل  لتطوير  �سعيًا  العاملية،  القرية  يف  املالية  والتدفقات  للحدود  العابرة  الهجرة 

واإدخال التغيريات اإلى املقاربة ال�سرتاتيجية.

ووجه امل�ساركون يف القمة دعوة ملمثلي احلكومات ووكالت الأمن وقطاع النقل واملوؤ�س�سات امل�سرفية 
والتكنولوجيا  ومزّودي خدمات الت�سالت وخدمات الربيد، لالجتماع مع خرباء قطاع الت�سالت 

ملناق�سة تطوير اأنظمة الهوية والأمن والتنقل والتتبع من خالل ندوات هذا احلدث ال�سنوي.

للهجرة،  العاملية  القمة  الأوروبية،  املفو�سية  يف  الدولية  ال�سوؤون  ق�سم  رئي�س  �سوريكا  لويجي  واأّيد 
معتربًا اأنها قد ت�سكل حدثًا تاريخيًا يف جمايل التنقل والأمن بالن�سبة للحكومات والقطاع اخلا�س معًا، 

منوهًا اإلى اأن هذه القّمة ت�سّكل فر�سة مهمة لالحتاد الأوروبي لطرح �سيا�ساته يف هذا اخل�سو�س.

اأما ليونارد ماكارثي رئي�س �سوؤون النزاهة يف البنك الدويل، فقد �سدد على »اأننا نحتاج اإلى �سبكة 
والتنقل  والتكنولوجيا  الهجرة  بني  الرابط  بات  العاملي،  الأمن  جمال  يف  اأنه  مو�سحًا  �سبكة«،  لهزم 

واملال، اأكرث و�سوحًا يف العقد الأخري نظرًا لت�ساع نطاق عمليات �سرقة »الهوية«.

من جانبه، اأّيد رونالد نوبل اأمني عام الأنرتبول، وجهة نظر ماكارثي، معتربًا اأن اإدارة الهجرة ت�سكل 
مهمة �ساقة لتطبيق القانون عامليًا وللمجتمع الدويل ككل.

للهوية، موؤ�س�سات  علي حممد اخلوري مدير عام هيئة الإمارات  من جهته، دعا الدكتور املهند�س 
لأنظمة  العاملية  اأبوظبي  قمة  فعاليات  من  ال�ستفادة  اإلى  الدولة  يف  واخلا�س  احلكومي  القطاعني 
الهوية املتقدمة التي تقام �سنويًا يف اأبوظبي، لالإطالع على اآخر ما تو�سلت اإليه تكنولوجيا البطاقات 
الرقمية، والتعرف على اأحدث الأنظمة املبتكرة يف هذا املجال، ودرا�سة مدى اإمكانية تطوير الأنظمة 
املقبلة،  ال�سنوات  يف  تنفيذها  املزمع  الإلكرتونية  الربط  م�ساريع  اإطار  يف  ا�ستبدالها  اأو  امل�ستخدمة 

وحتديدًا بني هيئة الإمارات للهوية والعديد من موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�س يف الدولة.

توصيات القمة
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عقد الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية نائب رئي�س 
جمل�س اإدارة هيئة الإمارات للهوية، على هام�س قمة اأبوظبي العاملية لأنظمة الهوية املتقدمة 2011، 
جل�سة مباحثات مع معايل رحمن مالك وزير الداخلية الباك�ستاين، ا�ستعر�س خاللها اجلانبان �سبل 

الرتقاء بعالقات التعاون امل�سرتك يف املجالت ال�سرطية والأمنية بني البلدين ال�سديقني.

ورّحب �سموه بوزير الداخلية الباك�ستاين والوفد املرافق له، موؤكدًا حر�س القيادة العليا للدولة على 
تطوير عالقات التعاون امل�سرتكة مع مختلف الدول ال�سقيقة وال�سديقة.

ح�سر اللقاء خور�سيد اأحمد جونيجو �سفري اجلمهورية الباك�ستانية الإ�سالمية لدى الدولة، والفريق 
�سيـف عبداهلل ال�سعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء الركن عبيد احلريي �سامل الكتبي نائب القائد 
رئي�س جمل�س  نائب  �سمو  اأمني عام مكتب  النعيمي  نا�سر خلريباين  واللواء  اأبوظبي،  ل�سرطة  العـام 
اأبوظبي،  ب�سرطة  واخلدمات  املالية  عام  مدير  بدران  داوود  خليل  واللواء  الداخلية،  وزير  الوزراء 
الدكتوراملهند�س علي محمد اخلوري مديرعام هيئة الإمارات للهوّية، وفاهم عبداهلل املن�سوري مدير 

الإدارة الفرعية لتن�سيق �سوؤون ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يف منظمة » الإنرتبول«.

سيف بن زايد يبحث مع وزير داخلية باكستان 
عالقات التعاون

الوزير الباكستاني يزور جناح الهيئة
في المعرض المصاحب لـ»قمة أبوظبي«

اأبدى معايل رحمن مالك وزير الداخلية الباك�ستاين، اإعجابه با�سرتاتيجية هيئة الإمارات للهوية نظرًا 
لحتوائها على عدد من املبادرات وامل�ساريع ال�سرتاتيجية املهمة، التي تهدف اإلى تقدمي اخلدمات 
احلكومية املتميزة، وامل�ساهمة يف احلفاظ على الأمن والأمان الوطنّيني وتعزيزهما من خالل العديد 

من التطبيقات التي يجري اإدخالها على م�سروع بطاقة الهوية.

امل�ساحب  املعر�س  يف  اأقيم  الذي  الهيئة  جلناح  الباك�ستاين  الداخلية  وزير  زيارة  خالل  ذلك  جاء 
نا�سر  اأحمد  اللواء  �سعادة  بح�سور   ،2011 املتقدمة  الهوية  لأنظمة  العاملية  اأبوظبي  قمة  لأعمال 
وزير  ا�ستمع  حيث  للهوية،  الإمارات  هيئة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  الري�سي 
الداخلية الباك�ستاين اإلى �سرح موجز قدمه �سعادة الدكتور املهند�س علي محمد اخلوري مدير عام 
تعريف  اإلى  بالإ�سافة  واأبرز م�ساريعها ومبادراتها،  الهيئة  ا�سرتاتيجية  للهوية، حول  الإمارات  هيئة 

بالأجهزة املتطورة املعرو�سة يف جناح الهيئة.

لقاءات وزيارات
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املتقدمة  الهوية  لأنظمة  العاملية  اأبوظبي  قمة  اأعمال  يف  �سارك  الذي  الفرن�سي  الوفد  اأع�ساء  اأبدى 
2011، اإعجابهم بعملية الت�سجيل يف مراكز الت�سجيل التابعة لهيئة الإمارات للهوية، و�سـرعـة اإجناز 

املعامالت واآلية التعامل مع املراجعني وم�ستوى ونوعية اخلدمات املقدمة للمتعاملني.

واأ�ساد الوفد الفرن�سي خالل زيارته مركز ت�سجيل الرب�ساء يف دبي، على هام�س م�ساركته يف القمة، 
بالنتائج الإيجابية والالفتة للنظر خلطة الت�سجيل اجلديدة يف الهيئة، والتنفيذ الناجح مل�سروع اإعادة 
الت�سجيل وتقلي�س فرتة انتظار املراجعني داخل مراكز  هند�سة الإجراءات ودوره يف اخت�سار مدة 

الت�سجيل.

وفد تنزاني يزور مركز الوحدة للتسجيلوفد فرنسي يزور مركز البرشاء للتسجيل

اأبدى اأع�ساء الوفد التنزاين الذي �سارك يف قمة اأبوظبي لأنظمة الهوية املتقدمة 2011، اإعجابهم 
بعملية الت�سجيل يف مراكز الت�سجيل التابعة لهيئة الإمارات للهوية، وب�سـرعـة اإجناز املعامالت واآلية 

التعامل مع املراجعني وم�ستوى ونوعية اخلدمات املقدمة للمتعاملني.

اأبوظبي، حيث كان يف  اإلى مركز ت�سجيل الوحدة يف  جاء ذلك خالل زيارة قام بها الوفد التنزاين 
ا�ستقبال الوفد كل من عامر املهري من اإداري اأول عالقات عامة يف الهيئة، وجناة امل�سجري م�سرف 

مركز الوحدة للت�سجيل، وعبدالرحمن اجلابري من مراكز الت�سجيل.
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�سمن فعاليات قمة اأبوظبي العاملية لأنظمة الهوية املتقدمة 2011، مت تنظيم معر�ض 
متخ�س�ض ملدة يومني، لعر�ض التقنيات واحللول املرتبطة باأنظمة الهوية والبطاقات 

الرقمية اأمام املهتمني والوفود امل�ساركة يف القمة.

وقد �ساركت هيئة الإمارات للهوية يف فعاليات هذا املعر�س، بجناح خا�س عر�ست فيه امل�ساريع التي 
تنفذها يف اإطار �سعيها جلعل بطاقة الهوية البطاقة الأكرث قيمة يف الدولة للتعريف بالهوية ال�سخ�سية 
وفقًا لأعلى املعايري الأمنية املطبقة يف العامل. كما عر�ست الهيئة عددًا من اخلدمات التي توفرها 

للجمهور حاليًا وتلك املزمع تقدميها يف امل�ستقبل.

معرض »القمة«

n جناح الهيئة يف قمة اأبوظبي العاملية لأنظمة الهوية املتقدمة

n باحثون ومتخ�س�سون من نحو 40 دولة �ساركوا يف فعاليات القمة

n عر�ض اأحدث التقنيات املرتبطة باأنظمة الهوية والبطاقات الرقمية

n عدد من اأبرز �سانعي القرار يف عامل الهوية �ساركوا يف احلدث
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اأبوظبي  قمة  اأعمال  امل�ساركني يف  الدوليني  امل�سوؤولني  وكبار  القرار  �سانعي  بارزة من  نخبة  اأ�سادت 
الإمارات  دولة  وت�سهدها  �سهدتها  التي  الكبرية  بالتطورات   ،2011 املتقدمة  الهوية  لأنظمة  العاملية 
العربية املتحدة. واأثنوا على نوعية الإجنازات امللمو�سة يف امل�ساريع ال�سرتاتيجية التي تنفذها هيئة 

الإمارات للهوية، والتي من اأبرزها م�سروع بطاقة الهوية وال�سجل ال�سكاين.

وفيما يلي اآراء عدد من ال�سيوف املرموقني حول قمة اأبوظبي العاملية لأنظمة الهوية املتقدمة 2011:

رونالد ك. نوبل اأمني عام الأنرتبول:

»اأ�سكركم على هذا املوؤمتر الناجح جدًا. فقد بات �سروريًا من اأجل مواجهة حتديات الأمن يف يومنا 
هذا، انخراط ال�سلطات العامة يف �سراكات مثمرة مع القطاع اخلا�س. وعندما يتعلق الأمر مبكافحة 
اجلرائم والإرهاب، ت�سبح هذه احلاجة اأكرث اإحلاحًا لأن اأمن مواطنينا وبلداننا على املحك. وي�سكل 
الأمثل حيث  املنتدى  الإمارات،  دولة  داخلية  وزير  �سمو  برعاية  الذي يحظى  العاملي،  الهوية  موؤمتر 
ي�ستطيع املفكرون والأ�سخا�س من ذوي النفوذ الوا�سع يف القطاعني العام واخلا�س الجتماع ملناق�سة 

الأفكار والأ�ساليب املبتكرة التي ت�ساهم يف تطوير اأحدث احللول املتعلقة باأنظمة الهوية«.

لويجي سوريكا مدير عام مديرية ال�سوؤون الداخلية، املفو�سية الأوروبية:

»كان يل كبري ال�سرف باأنكم اأحتتم يل فر�سة الجتماع والعمل معكم. فالتزامكم و�سغفكم �ساهما يف 
جناح قمة اأبوظبي لأنظمة الهوية املتقدمة. واأعتقد اأن القمة العاملية للهجرة �ست�سكل حدثًا تاريخيًا 
اأي�سًا فر�سة مهمة  اإلى احلكومات والقطاع اخلا�س. كما �ست�سكل  بالن�سبة  التنقل والأمن  يف جمال 

لالحتاد الأوروبي ليطرح �سيا�ساته«.

معالي رحمن مالك وزير الداخلية الباك�ستاين:

بقيادة  كافة،  املجالت  يف  ملمو�سة  تطورات  من  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  حققته  مبا  »اأ�سيد 
اآل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة »حفظه اهلل«.  �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
والذي  للهوية،  الإمارات  هيئة  تنفذه  الذي  الطموح  الرقمية  الهوية  بطاقة  م�سروع  على  اأثني  كما 
جعل دولة الإمارات واحدة من بني اأكرث دول العامل تقّدمًا يف تنفيذ هذا النوع من امل�ساريع احليوية 

وال�سرتاتيجية«.

اللواء شفيق إسالم اأمني القاعدة الع�سكرية ال�سابق - بنغلدي�ض:

كان  واللوج�ستي  الإداري  فالتنظيم  احرتافًا.  الطرق  باأكرث  الهوية  لأنظمة  اأبوظبي  قمة  تنظيم  »مت 
ممتازًا، ناهيك عن اأهمية محاور ال�ستقطاب واملناق�سات والعرو�س املحرتفة التي قدمها املتحدثون 
املوقرون. وقد �ساهمت هذه القمة يف ت�سكيل توعية وفهم حول التطورات التي ت�سهدها املنطقة على 
�سعيد اأنظمة الهوية. كما عادت بفوائد متبادلة على جميع امل�ساركني واملتحدثني. عدا عن اأن مكان 
هذا  على  القلب  من  نابعًا  خا�سًا  �سكرًا  املنظمون  ي�ستحق  وبالفعل،  اأي�سًا.  رائعًا  كان  القمة  انعقاد 

احلدث ال�سخم املتعلق بتكنولوجيا املعلومات«.

العميد المتقاعد سليم أحمد معين

مدير عام الهوية )�سابقًا( يف باك�ستان

»كان املوؤمتر رائعًا. وقد تناول موا�سيع متنوعة جميعها متعلق بقطاع اأنظمة الهوية الأتوماتيكية. وقد 
رائعة  فر�سة  القطاع اخلا�س  واحلكومية وممثلي  الدولية  ال�سخ�سيات  كبري من  �سكل ح�سور عدد 
لإدامة الت�سالت والعالقات ب�سكل بّناء. ومل يتمحور املوؤمتر حول اأوروبا وحدها، بل �سم برامج من 
اإفريقيا وال�سرق الأو�سط واآ�سيا. وقد كان الرتكيز مق�سمًا بالت�ساوي بني القارات الآنف ذكرها، وهو 

ما �ساهم يف ا�ستقطاب عمالء غري تقليديني يف قطاع اأنظمة الهوية. ويف املجمل، اإنه حدث رائع«.

قالوا عن القمة
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الدكتور خالد الطويل 
م�ست�سار م�ساعد وزير الداخلية لل�سوؤون الأمنية - اململكة العربية ال�سعودية:

»اأ�سكركم على دعوتكم يل اإلى هذا احلدث الناجح يف اأبوظبي. اأح�سنتم«.

ماجد بن عنزان مدير عام �سركة »الربيد ال�سعودي«:
»ي�سكل عامل اأنظمة الهوية �سلة و�سل بني مختلف القطاعات وال�سركات التي تهدف اإلى تقدمي اأف�سل 

احللول للمواطنني يف امل�ستقبل.«

رودا مسافيرو اأمني عام »الحتاد الربيدي للبلدان الإفريقية«:
»اأود تهنئتكم على جناح قمتكم.«

إيريك بيليارت مدير عام �سركة »جمالتو«:
»اإن قمة اأبوظبي لأنظمة الهوية اأف�سل مكان لتح�س�س نب�س املنطقة، ومقابلة �سانعي القرار وال�سركاء 

املحتملني. نتمنى روؤيتكم يف ال�سنة القادمة«.

بيتر وينت املدير التنفيذي يف �سركة »دبليو �سي �سي«:
»ت�سكل قمة اأبوظبي لأنظمة الهوية احلدث الريادي يف عامل اأنظمة الهوية يف ال�سرق الأو�سط وهي 

تمع امل�ساهمني كافة يف مكان رائع«. 

أرمن فون شفيدلر نائب رئي�ض �سركة اأي بي نوت، اأوروبا واإفريقيا:
»يف قطاعنا هذا، نواجه من وقت لآخر م�سكلة يف تن�سيق جدولنا الزمني حل�سور موؤمترات مختلفة يف 
اأماكن مختلفة. غري اأن �سيافة الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية نائب رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الإمارات للهوية، وكذلك �سرطة اأبوظبي من جهة، اإلى 
جانب متيز املوؤمتر وما يوفره من فر�س لإدامة الت�سالت والعالقات من جهة اأخرى، كلها اأ�سباب 

تربر بالكامل قراري برتكيز اهتمامي على قمة اأبوظبي لأنظمة الهوية«.

خالد العمري املدير التنفيذي يف �سركة »تعاملت التجارة اللكرتونية«:
»اإن قمة اأبوظبي العاملية لأنظمة الهوية املتقدمة، حدث غاية يف الحرتاف. يركز على حلول اإنتاجية 
اأجل حتقيق املزيد  اأحدث التقنيات يف ال�سركات واملوؤ�س�سات من  اإلى تطبيق  عالية امل�ستوى. تهدف 

من النجاحات.«

فيرنر بليسنغ املدير التنفيذي يف �سركة »بيومرتي دوت كوم«:
وقدرتكم  العربي.  العامل  يف  املتقدمة  الهوية  لأنظمة  العاملية  اأبوظبي  قمة  جناح  على  تهنئتكم  »اأوّد 

املتميزة على اإدامة الت�سالت والعالقات على اأعلى امل�ستويات.«



67 66

Emirates Identity Authority   |   Conferences and Exhibitions 2011 هيئة الإمارات لله�ية   |  م�ؤمترات ومعار�ض 2011

معرض الصور

n اللواء الري�سي يف �سورة 
تذكارية مع عدد من 
ال�سخ�سيات الر�سمية
التي �ساركت يف القمة

n ... وخلل ا�ستقباله ممثلي 
الوفود امل�ساركة يف القمة

n اللواء الري�سي يلقي كلمة الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان بالإنابة يف افتتاح قمة اأبوظبي العاملية للهوية

n ح�سور ر�سمي رفيع امل�ستوى يف افتتاح فعاليات احلدث

n القمة �سّكلت فر�سة مثالية 
للم�سوؤولني للتعرف على اأحدث 
تطورات �سناعة الهوية
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n د. اخلوري يتبادل احلديث
مع وزير الداخلية الباك�ستاين 
خلل اجلل�سة الفتتاحية

n املهند�ض حممد ال�سحي 
وكيل وزارة القت�ساد

واللواء الري�سي يطلعان 
على التقرير ال�سنوي 

للهيئة

n نائب رئي�ض �سوؤون النزاهة 
يف البنك الدويل ليونارد 
مكارثي يلقي كلمته خلل 
افتتاح القمة

n اللواء الري�سي 
والدكتور اخلوري 

خلل القمة

n اأمني عام الإنرتبول 
رونالد نوبل خلل اجلل�سة 
الفتتاحية للقمة بح�سور 
لندن والدكتور اخلوري

n ... وخلل جتربة 
اأنظمة اإحدى ال�سركات 

امل�ساركة يف املعر�ض
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n اللواء الري�سي يف لقاء مع 
ال�سحفيني على هام�ض القمة

n ... وخلل جولة يف املعر�ض 
اإلى جانب عدد من ال�سخ�سيات 

الر�سمية 

n �سركات عاملية عر�ست اأحدث 
ما تو�سلت اإليه تكنولوجيا 

البطاقات الرقمية

n د. اخلوري يعر�ض ورقة 
عمل الهيئة

n رئي�سة ال�سركة املنظمة 
للحدث خلل اجلل�سة 
الفتتاحية

n م�ساركة وطنية وا�سعة يف 
القمة



73 72

Emirates Identity Authority   |   Conferences and Exhibitions 2011 هيئة الإمارات لله�ية   |  م�ؤمترات ومعار�ض 2011

n مدير عام الهيئة يف لقاء مع 
اأع�ساء اإحدى الوفود امل�ساركة

n ... ويف لقاء مع ممثلي و�سائل 
الإعلم

n اأحد امل�ساركني يف القمة 
يّطلع على التقنيات املعرو�سة

n القمة واملعر�ض �سهدا اإبرام  
عدد من التفاقيات بني العديد 
من اجلهات امل�ساركة يف احلدث

n القمة ا�ست�سافت نخبة من 
املدراء التنفيذين العاملني يف 
جمال الهوية الرقمية

n جناح الهيئة ا�ستقطب 
اأعدادًا كبرية من امل�ساركني يف 
احلدث
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التعاون مع »شباب عونك يا وطن«

n دكتور اخلوري 
يف �سورة تذكارية 
مع »�سباب عونك 
يا وطن« خلل 
ت�سليمهم درع هيئة 
الإمارات للهوية 
تقديرًا لدورهم 
البارز يف تنظيم 
فعاليات القمة
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التغطية اإلعالمية



ال�سيخ �سيف بن  الفريق �سمو  2011، حتت رعاية  الأو�سط  ال�سرق  اأقيمت فعاليات موؤمتر ومعر�س 
الإمارات  اإدارة هيئة  رئي�س جمل�س  نائب  الداخلية  وزير  الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد 
جعله  ما  العامل،  دول  مختلف  من  وخبري  متخ�س�س  عار�س   100 على  يزيد  ما  مب�ساركة  للهوية، 

احلدث الأ�سخم من نوعه على م�ستوى املنطقة.

لل�سركات   2011 مايو   18-17 يومي  اأبوظبي  يف  اأقيمت  التي  الأولى  دورته  يف  املعر�س  هذا  واأتاح 
البطاقات  �سناعة  قادة  مع  للتوا�سل  والفر�سة  الإلكرتوين،  الدفع  طرق  اأحدث  عر�س  امل�ساركة، 
البنوك  من  متخ�س�س   2000 من  اأكرث  ح�سور  احلدث  �سهد  حيث  اأنواعها،  مبختلف  »الذكية« 

واجلهات احلكومية ومتخ�س�سي البيع بالتجزئة و�سركات الت�سالت من مختلف اأنحاء العامل.

علمية  ندوة   60 نحو  للمعار�س،  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  اأقيم  الذي  املعر�س  هام�س  على  واأقيم 
متخ�س�سة، مب�ساركة ع�سرات الباحثني واملتخ�س�سني الذين عر�سوا اأوراق عمل �سلطت ال�سوء على 

اأجنح التجارب واأف�سل املمار�سات احلديثة يف عامل اأنظمة الهوّية الرقمية. 2

فعاليات مؤتمر ومعرض 
الشرق األوسط
للبطاقات الرقمية 2011

نبذة عن الحدث

هيئة الإمارات للهوية   |  موؤمترات ومعار�س 2011
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الثانية  دورته  يف   »2011 الذكية  للبطاقات  الأو�سط  ال�سرق  ومعر�س  »موؤمتر  فعاليات  ا�ستقطبت 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  رعاية  حتت  اأقيمت  التي  ع�سرة، 
م�سارك   2517 من  اأكرث  للهوية،  الإمارات  هيئة  اإدارة  رئي�س جمل�س  نائب  الداخلية  وزير  الوزراء 
�سركة ممثلة، و109 متحدثني، ونحو 93 راٍع و�سركة عار�سة، مما جعله اأكرث  من 56 دولة، و781 

املوؤمترات املتخ�س�سة يف هذا املجال جذبًا للح�سور على م�ستوى املنطقة حتى الآن.

وت�سّمن املوؤمتر عر�س اأكرث من 60 ورقة عمل وندوة علمية متخ�س�سة، تناولت العديد من املجالت 
املتعلقة بالبطاقات الذكية، مثل نظام »بطاقة متا�س« والحتيال والأمن« و«الدفع امل�سبق« و«الدفع عرب 

اجلوال« و«اخلدمة الذاتية عرب الأك�ساك« و«الإح�سائيات«، وغريها من املو�سوعات الأخرى.

وقد �سارك يف هذا احلدث الذي ا�ست�سافته هيئة الإمارات للهوية ونظمته �سركة »تريرابن« ممثلي 
بنوك محلية وعاملية وجهات حكومية و�سركات ات�سالت دولية، �ساهموا بفاعلية يف فعاليات واأحداث 

املوؤمتر واملعر�س وكذلك يف حفل توزيع اجلوائز على اجلهات الرائدة يف هذه ال�سناعة البارزة.

الحدث في سطور

�سهد موؤمتر ومعر�س ال�سرق الأو�سط للبطاقات الرقمية 2011، حتّوًل كبريًا من ناحية حجم املوؤمتر 
واحل�سور وعدد امل�ساركني.

ومت تخ�سي�س ثالثة طوابق كقاعات ندوات للرعاة والعار�سني هيئت لهم تقدمي �سل�سلة من الندوات 
العلمية املتخ�س�سة والعرو�س التعريفية للعمالء وال�سركاء والزوار.

امل�ساركني  ن�سبة  بلغت  وبنوك، حيث  وخا�سة  بني جهات حكومية  ما  واملوؤمتر  املعر�س  وتنوع ح�سور 
اجلغرايف  التوزيع  واأ�سار   .%17 البنوك  ممثلي  ن�سبة  بلغت  بينما   ،%13 احلكومية  اجلهات  من 
باأعداد   2011 دورة  يف  زيادة  وجود  مع  الأو�سط  ال�سرق  من  احل�سور  معظم  اأن  اإلى  للم�ساركني 
ن�سبة احل�سور من  زيادة يف  اأي�سَا  ال�سعودية. وهناك  العربية  واململكة  �سلطنة عمان  امل�ساركني من 
جاء  60% من  وقد   .%50 نحو  حلوايل  ت�سل  بن�سبة   2010 ال�سابقة  املعر�س  دورة  عن  اأوروبا 

الزائرين ل�سراء املنتجات وال�ستفادة من الندوات التثقيفية التي قدمها العار�سون والرعاة. 

واأعلن يف ختام احلدث، اأنه �سيتم تو�سيع نطاق املعر�س يف دورته املقبلة 2012 ،  عرب م�ساعفة  حجمه 
مبعدل 3 اأ�سعاف، ل�ستيعاب امل�ساركني اجلدد، ا�ستجابًة لردود فعل امل�ساركني.

حقائق وأرقام
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�سهد موؤمتر ومعر�س ال�سرق الأو�سط للبطاقات الرقمية انعقاد 4 موؤمترات متخ�س�سة، بح�سور اأكرث 
100 متحدث من اخلرباء ميثلون اجلهات احلكومية الإقليمية والدولية املتخ�س�سة يف جمال  من 
الهويات الرقمية، اإلى جانب امل�سارف و�سركات الت�سالت ومتخ�س�سي البيع بالتجزئة. ول �سّك اأن 
هذا اخلليط من العرو�س الرئي�سة ودرا�سات احلالة وجل�سات النقا�س قد اأثرى املوؤمتر وخلق حالة من 

املناق�سة واحلوار واجلدل حول املو�سوعات اجلديدة. 

لتحقيق والفر�س  التحديات  اأحدث  امل�ساركة،  العمل  اأوراق  ع�سرات  يف  ال�سناعة  هذه  رّواد  وناق�س 
الوطنية،  برامج الهوية  تطوير  حول  النظر  وجهات  تبادل  جرى  حيث  الرقمية،  الهوية  روؤيتهم نحو 
ملراقبة  الرقمية  وتعزيز الهوية  »الذكية«،  خالل البطاقة  من  العامة  اخلدمات  وتن�سيق و�سول 

احلدود وتوفري الرعاية ال�سحية وتطوير بنى حتتية موثوق بها للتحقق من الهوية.

كما ناق�س امل�ساركون يف احلدث، تاأثري العوامل اجلديدة على نظام الدفع الإلكرتوين والدور املتنامي 
من  املتزايدة  والإيرادات  النقدية  والتحويالت  التجارية  املعامالت  كفاءة  وتعزيز  النقالة،  للهواتف 

خالل البتكارات اجلديدة غري التالم�سية والعرو�س امل�سرتكة للعالمات التجارية املختلفة.

�سمت قائمة املتحدثني الرئي�سني يف موؤمتر ومعر�س ال�سرق الأو�سط لعامل الهوية الرقمية، كل من:
- الدكتور املهند�س علي اخلوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية

- مارتن �سايربو مدير تقنية املعلومات يف وزارة الداخلية الحتادية الأملانية
- عبد اهلل ثاين الزفني مدير عام وع�سو جمل�س اإدارة �سركة »اإماراتك«

- الدكتور فهد احلومياين م�ست�سار ورئي�س املركز الوطني للت�سديق الرقمي
لالأنظمة  اأبوظبي  مركز  يف  التكنولوجيا  خلدمات  التنفيذي  املدير  نايفه  ماهر  الدكتور   -

اللكرتونية واملعلومات
- املهند�س �سعيد اهلل نا�سر غنام مدير مركز الأبحاث والتطوير ومركز املعلومات الوطني

العامة لالإقامة  املديرية  الإلكرتونية يف  اإدارة اخلدمات  نا�سر املرزوقي مدير  خالد  املقدم   -
و�سوؤون الأجانب بدولة الإمارات العربية املتحدة

- ماركو�ض نوبينيى رئي�س املكتب الحتادي الأملاين لأمن املعلومات »اإيزي با�س«
- اأ�سامة رفاعي حممد رئي�س ق�سم البنية التحتية الرئي�سية العامة اجلهاز املركزي للمعلومات - البحرين

- حممد امل�سّرب مدير اإدارة البطاقة املوحدة يف هيئة الطرق واملوا�سالت – دبي

قائمة المتحدثين الرئيسينأوراق العمل
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تتم موؤمتر ومعر�س ال�سرق الأو�سط للبطاقات الرقمية، باإطالق حفل توزيع »جوائز موؤمتر ال�سرق  اخجُ
كبار  من  �سخ�س   300 من  اأكرث  ا�ستقطبت  ع�ساء  ماأدبة  تبعه  الذي  الذكية«،  للبطاقات  الأو�سط 

امل�سوؤولني التنفيذيني العاملني يف ال�سركات واملوؤ�س�سات املختلفة.

�سناعة البطاقات  القرار يف  من اأ�سحاب  مر�سح   200 من  اأكرث  بني  تناف�سًا  اجلائزة   و�سهدت 
الذكية وكبار الروؤ�ساء واملديرين التنفيذيني من جميع اأنحاء املنطقة وخارجها، لالحتفال والتعرف 

على ال�سركات والأفراد الذين حققوا جناحات ل ت�ساهى وي�سعون التميز ن�سب اأعينهم.

وكّرمت اجلوائز املمنوحة يف ختام احلدث، الأداء املتميز يف 11 جماًل من جمالت العمل يف �سناعة 
اأ�سهموا يف حتويل قطاع البطاقات الذكية يف ال�سرق  البطاقات الذكية والفاعلني الرئي�سيني الذين 

الأو�سط اإلى اأحد اأكرث الأ�سواق ديناميكية وحيوية يف العامل.

العربية  الإمارات  الهوية الوطنية يف دولة  بالهوية: بطاقة  التعريف  برنامج لأنظمة  اأف�سل  - جائزة 
املتحدة التي ت�سدرها هيئة الإمارات للهوية. 

- جائزة اأف�سل بطاقة ائتمان بعالمة تارية: بطاقة الئتمان »�سيف الحتاد - ارتق«  - بنك اأبوظبي 
التجاري.

- جائزة اأف�سل بطاقة اإ�سالمية: بطاقة »ق�سط الئتمانية - م�سرف الراجحي.
- جائزة اأف�سل بطاقة جديدة:  بطاقة »لبناين« ما�سرتكارد - بنك عودة.

- جائزة اأف�سل بطاقة ائتمان: بطاقة »لولو« من بنك اأبوظبي التجاري.
- جائزة اأف�سل بطاقة �سحب اآيل: بطاقة »برميري ديبيت« - اإت�س ا�س بي �سي – م�سر.

- جائزة اأف�سل بطاقة م�سبقة الدفع: بطاقة »راتبي« من بنك اأبوظبي الوطني.
- جائزة اأف�سل بطاقة نخبوية »برمييام«: بطاقة »برمييري مايلز ما�سرتكارد« من �سيتي بنك.

- جائزة اأف�سل التطبيقات يف الدفع بالهاتف النقال: »خدمة ال�سهم« للدفع الإلكرتوين عرب املوبايل 
من بنك اأبوظبي الوطني.

- جائزة اأف�سل التطبيقات احلكومية: بطاقة العائلة امل�سرية اخلا�سة بوزارة الداخلية امل�سرية.
- جائزة اأف�سل بطاقة �سركات: بطاقة »اأمريكان اإك�سربي�س لل�سركات«.

جوائز »الشرق األوسط للبطاقات الذكية«

n الري�سي واخلوري يت�سلمان جائزة الهيئة عن فئة »اأف�سل برنامج لأنظمة التعريف بالهوية« بح�سور املدراء التنفيذيني
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مورتن هوفستاد
املدير الإقليمي يف �سركة »لووب« ملنطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا والهند:

الهاتف  عرب  والدفع  الإلكرتوين  الدفع  وتقنيات  الذكية  الدفع  حلول  تلعبه  الذي  املتنامي  الدور  »اإّن 
اجلوال يف ت�سكيل م�ستقبل ال�سرق الأو�سط، يجعل من ح�سور موؤمتر ومعر�س ال�سرق الأو�سط �سرورة، 

اأمتنى اأن اأراكم جميعًا مرة اأخرى يف عام 2012«.

برايان ستوبو نائب الرئي�ض يف �سركة »هايربكوم« ال�سرق الأو�سط واأفريقيا:
اأبوظبي  مبركز  اجلديد  موقعه  من  الرقمية  للبطاقات  الأو�سط  ال�سرق  ومعر�س  موؤمتر  »تاوز 
ير�ّسخ  اأن  وا�ستطاع  الزائرين.  امل�سمون وطبيعة وعدد  التوقعات من حيث  للمعار�س حدود  الوطني 
اأجندة الأعمال  نف�سه باعتباره احلدث الرائد مبجال املدفوعات يف املنطقة. و�سوف يظل دائمًا يف 

لــ«هايربكوم«. ونحن بانتظار امل�ساركة يف العام املقبل«.

بريان سومارهايس الع�سو املنتدب يف »بارنز الدولية املحدودة«
تهدف  التي  الإ�سرتاتيجية  اخلطط  لتطوير  املثايل  امللتقى  الأو�سط  ال�سرق  ومعر�س  موؤمتر  »يعترب 
اجلدد  العمالء  ملالقاة  الفر�سة  املعر�س  يتيح  حيث  اأف�سل،  ب�سكل  املنطقة  يف  عمالئنا  خدمة  اإلى 
وجهًا لوجه، وهو اأمر �سعب يف غالب الأمر. كما اأّن املوؤمتر و الندوات املتخ�س�سة تمع الأ�سخا�س 
للبطاقات  الأو�سط  ال�سرق  ومعر�س  موؤمتر  اإّن  تارية.  باأعمال  للقيام  املالئمة  البيئة  يف  املنا�سبني 
الرقمية يفتح الباب لكت�ساب عالقات عمل جديدة ومثمرة مع معظم الفاعلني الرئي�سيني يف جمال 

البطاقات الرقمية. كنا ن�سارك يف املعر�س �سنويًا، وهذا العام كان العائد اإيجابيًا«.

بيريند فان جيفن مدير الإعلم يف �سركة »كولي�ض بي يف«:
اأهمية احلدث  فاقت  اأن  بعد  الرقمية،  للبطاقات  الأو�سط  ال�سرق  اإعجابي مبوؤمتر ومعر�س  »اأ�سجل 

وطبيعة الزائرين واملندوبني حدود توقعاتي«.

كيفن كارتي مدير تطوير الأعمال واخلدمات التجارية يف �سركة »فيك�سو«
املعار�س  بعناية  نختار  اأن  الطبيعي  من  كان  موؤخرًا،  دبي  يف  اجلديد  الإقليمي  مكتبنا  افتتاح  »بعد 
واملوؤمترات التي من �ساأنها اأن تتيح لنا اإمكانات اأف�سل لإطالق عالمتنا التجارية الدولية. كان موؤمتر 
مع  املدعوين  طبيعة  توافقت  حيث  الأمثل،  اخليار  هو  الرقمية  للبطاقات  الأو�سط  ال�سرق  ومعر�س 
احتياجاتنا. كما اأّن الأدوات التي وفرتها »تريرابني« قبل وبعد املوؤمتر، �سهلت املتابعة مع امل�ساركني، 

حتى مع الذين مل نتمكن من لقائهم اأثناء املوؤمتر، وكانت مفيدة وفعالة«.

إريك ويلين جرنال موتورز ال�سرق الأو�سط، �سركة »بيل اآى دي«:
»هذا هو فعاًل احلدث احلقيقي يف ال�سرق الأو�سط للهويات الرقمية والبطاقات الذكية والدفع املبا�سر«.

علي رضا مداح مدير الت�سويق والدعاية يف �سركة »جي اأ�ض اأ�ض اإنرتنا�سونال«:
يف  الت�سجيل«  »راعي  باعتبارها  اإنرتنا�سونال«  اأ�س  اأ�ٍس  »جي  مل�ساركة  الرابع  العام  هو   2011 »عام 
احلدث، غري اأن امل�ساركة يف اأبوظبي هذا العام كانت مثمرة. فقد كانت حقًا تربة عمل رائعة، ونحن 

نتطلع اإلى العمل معكم مرة اأخرى يف عام 2012«.

منى ياتشوشي الع�سو املنتدب يف �سركة »فيدا�ض«
»اإّن الدور املتنامي الذي تلعبه حلول الدفع »الذكية« وتقنيات الدفع الإلكرتوين والدفع عرب الهاتف 
اجلوال يف ت�سكيل م�ستقبل ال�سرق الأو�سط يجعل من ح�سور موؤمتر ومعر�س ال�سرق الأو�سط �سرورة«.

جيلبرت سويدي رئي�ض »�سيميا« - جمموعة »فنرتاك�ض«
»كنا يف غاية ال�سعادة اإزاء نوعية الزائرين. وكانت ن�سبة احل�سور عالية. وكان ح�سورنا حقًا ا�ستثمارًا 
جمديًا. واأعجبنا موقع تنظيم احلدث يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، والدعم امل�ستمر من فريق 

»تريرابني«. ونحن نتطلع اإلى امل�ساركة يف العام املقبل«.

قالوا عن الحدث
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معرض الصور

n الري�سي واخلوري يف افتتاح فعاليات موؤمتر ال�سرق الأو�سط للبطاقات الرقمية 2011

n اخلوري يق�ض �سريط افتتاح معر�ض ال�سرق الأو�سط للبطاقات الرقمية 2011

n الري�سي واخلوري يف م�ستهل 
اجلل�سة الفتتاحية للموؤمتر

n   اخلوري يلقي كلمة الهيئة 
يف افتتاح املوؤمتر

n ح�سد من اخلرباء 
واملتخ�س�سني يتابعون 
اإحدى جل�سات املوؤمتر
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n اخلوري يف لقاءات مع 
العار�سني

n ... ويف لقاء مع ممثلي 
�سركات رائدة يف �سناعة 
البطاقات الرقمية

n ... ويطلع على جديد 
ال�سركات العار�سة

n مدير عام الهيئة برفقة 
عدد من روؤ�ساء الوفود امل�ساركة 

يف احلدث

n اخلوري يف حديث مع عدد 
من امل�ساركني

n جانب من جولة الوفود يف 
املعر�ض
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n جناح الهيئة يف املعر�ض 
ا�ستقطب عددًا كبريًا من 
امل�ساركني يف احلدث

n اخلوري يطلع على اإحدى 
التقنيات املعرو�سة برفقة 

روؤ�ساء الوفود

n وفد من �سرطة اأبوظبي يطلع 
على اأحدث التقنيات املعرو�سة

n الهيئة عر�ست عددًا
من م�ساريعها ال�سرتاتيجية 
يف املعر�ض

n �سركات عاملية واإقليمية 
عر�ست اأحدث منتجاتها 
واأنظمتها خلل احلدث

n... ويخترب اأحد انظمة 
التعريف بالهوية
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n الرئي�ض 
التنفيذي لبنك 
اأبوظبي التجاري 
خلل اإلقاء كلمته

n جانب من احل�سور

n ع�سو جمل�ض الإدارة
مدير عام »اإماراتك«

يلقي كلمته 

n ... ومدير عام »ما�سرت 
كارد« العاملية يف ال�سرق 

الأو�سط يلقي كلمته 

n مدير عام الهيئة يف حديث 
مع ممثلي الوفود امل�ساركة يف 

املعر�ض

n اخلوري يف �سورة تذكارية 
مع عدد من م�سوؤويل ال�سركات 
العاملية العار�سة يف احلدث 
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n مدير عام الهيئة يف لقاء مع 
الإعلميني على هام�ض املوؤمتر

n الري�سي واخلوري يت�سلمان 
جائزة الهيئة عن فئة »اأف�سل 

برنامج لأنظمة التعريف 
بالهوية« بح�سور املدراء 

التنفيذيني

n خلل تكرمي اأحد الوفود 
امل�ساركة يف احلدث

n ... ويتاأملن درع اجلائزة

n جانب من حفل تكرمي 
الفائزين بجائزة ال�سرق 

الأو�سط للبطاقات الذكية

n لقطة من املعر�ض
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التغطية الصحفية



مت تصميم هذا الكتّيب في هيئة اإلمارات للهوية - الشؤون اإلدارية والعالقات - العالقات العامة والتسويق
جميع املعلومات والصور والرسوم البيانية والتصاميم املتضمنة في هذا الكتيب هي ملك لهيئة اإلمارات للهويّة

وال يجوز استخدامها أو نسخها بأي شكل من األشكال إالّ بإذن خّطي مسبق من هيئة اإلمارات للهويّة
جميع احلقوق محفوظة لهيئة اإلمارات للهويّة 2011
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هدفنا.. التمّيز في العمل للوصول إلى القّمة

ســــّر نجاحنا.. الثبات على الهدف


