ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻮﯾﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۶
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﻣﺪارک ﻫﻮﯾﺘﯽ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻓﺮد ﺑﺪون ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﺸﺨﺺ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،رأی دادن و دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺎل ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮای ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد )ﮐﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  1.1ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری  Blockchainﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
اﯾﻦ ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﮐﺴﻨﭽﺮ ) (Accentureو آواﻧﯿﺪ ) (Avanadeروی ﻃﺮح »ﺷﻨﺎﺳﻪ
دﯾﺠﯿﺘﺎل« ) (Digital IDﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه و ﻫﻮﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را
ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ آن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﻪ ،از ﻓﻨﺎوری ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ) (Blockchainﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﯾﺠﺎد ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮای اﺷﺨﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ از اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

در واﻗﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻨﺎوری ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ذﺧﯿﺮه  IDﻫﺎ در ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﺮﮐﺰی،
آﻧﻬﺎ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺤﺼﺎری ،ﮐﻠﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ در
ﺻﻮرت ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻓﺮدی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
در اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری از روش ﻫﺎی اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ و ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺎز ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﭘﺮوژه  ID2020ﺑﺨﺸﯽ از اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﺎ ﺳﺎل  2030اﺳﺖ
ﭘﺮوژه ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮح ﻣﺸﺘﺮک ﺧﺼﻮﺻﯽ-دوﻟﺘﯽ  ID2020اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ) ،SDGﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﻨﺪ  (2030ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽ آﯾﺪ؛ ﯾﮑﯽ از
اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻃﺮح ،اﯾﺠﺎد ﻫﻮﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل  2030اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﻫﻨﻮز زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺗﺎ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ  IDﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ رو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻓﻨﺎوری ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن در ﺻﻮرت ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،در ﻫﺮ
ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﻤﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ
اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺑﻌﺎد ﻓﻨﯽ اﺳﺖ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻨﺶ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

