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 المقدمة
ن محلیین الستكشاف أنظمة الھویة ی) مع باحثThe Engine Roomإنجن روم (منظمة ذي ، عملت 2019في عام 

السكان  على في خمس مناطق. ھدف ھذا المشروع إلى الحصول على فھم أفضل للتأثیر الحقیقي ألنظمة الھویة الرقمیة
 المحلیین المضطرین لالمتثال لھا.

یتكون بحثنا في إثیوبیا من أربع مقابالت متعمقة مع مستطلعین رئیسیین في مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین 
وي. یستاس وجیالجئ في مخیمي ھ 25والمنظمات الشریكة، باإلضافة إلى مقابالت ومناقشات مجموعات الدراسة مع 

. تأتي جمیع الشھادات من مقابالت المستطلعین 2019نیسان  آذار وأبریل/ ھذا البحث األساسي بین مارس/ تم إجراء
الرئیسیین ومناقشات مجموعات الدراسة من مرحلة البحث المیداني خالل ھذه الفترة في إثیوبیا. باإلضافة إلى ذلك، 

)، تواصلنا مع قسم دعم 2019كانون األول من عام  ودیسمبر/تشرین الثاني  أثناء كتابة نتائج البحث (في نوفمبر/
طالع على قمنا بإدراجھا ھنا. یمكن االقد البرامج واإلدارة في المفوضیة للحصول على تعلیقات على التقریر العالمي و

 1مزید من المعلومات حول المنھجیة المتبعة في التقریر العالمي.

لُمعاشة لألفراد، ولیس عكس عینات تمثل كل مجتمع. ال یمكننا استقراء المعاییر یھدف ھذا المشروع إلى فھم التجارب ا
على الرغم من أن األشخاص الذین تمت مقابلتھم كانت لھم  -الدارجة من النظر إلى تجربة شخص واحد بالضرورة 

ن مجموعة متنوعة مإال أن كل تجربة تمنح نظرة عمیقة حول كیفیة تأثر  –تجارب متماثلة في بعض جوانب النظام 
 .األشخاص باإلجراءات والبنیة التحتیة الرقمیة

 نظام الھویة الرقمیة
مخیماً  27من إریتریا والصومال والسودان وجنوب السودان والیمن في  2الجئألف  900تستضیف إثیوبیا أكثر من 

في أنحاء البالد. في ھذه المخیمات، تنفذ مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین عملیة تسجیل  ناتطومست 10و
ة إثیوبیا ، كانت وكالوفقًا لمخبر المفوضیةو . قبل ذلكامستمرة لتسجیل الالجئین في نظام الھویة الرقمیة الخاص بھ

 في جداول البیانات.)، تقوم بتوثیق بیانات الالجئین ARRAلشؤون الالجئین والعائدین (

اد بما في ذلك التاریخ التعلیمي والمھني ومواقع وأسماء أفر -، یتم جمع المعلومات الشاملة البیومتریةبیانات لتسجیل ال
 كل شخص (رقم المنزلل خیممالاإلقامة في عنوان مع  -بصمات ومسح القزحیة والصور الفوتوغرافیة  10األسرة و
من سن الخامسة فما فوق، یتم أخذ بصمات األصابع فقط وصورة. أخبرنا مسؤول تسجیل  والمنطقة). لألطفالوالكتلة 

 .2019 نیسان /وقت بحثنا في أبریلحتى  ألف طفل 500مفوضیة شؤون الالجئین في أدیس أبابا أنھ تم تسجیل حوالي 

ر والحالة مثل االسم والعم قیل لنا أنھ بعد التسجیل، یحصل الالجئون على شھادة تحتوي على بیانات شخصیة أساسیة
ً  14ویتلقى األشخاص الذین تزید أعمارھم عن  ،االجتماعیة صالحة لمدة ثالث سنوات. ال مطبوعة بطاقة ھویة  عاما

بیانات رقمیة (على سبیل المثال ال توجد شریحة رقمیة في البطاقة). كما ھو الحال مع  ةتحتوي البطاقة نفسھا على أی
في جمیع المناطق التي تقدم فیھا المساعدة اإلنسانیة، فإن أحد أغراض نظام الھویة الرقمیة خدمات تسجیل المفوضیة 

الذي تشرف علیھ في إثیوبیا ھو تزوید الالجئین الذین یعیشون في مخیمات تستضیفھا الدولة ببطاقة ھویة. تشیر 
في إثیوبیا دون شھادات میالد وھناك  طفل الجئ ألف 70تقدیرات المفوضیة إلى أنھ في العقد الماضي، ُولد أكثر من 

																																																													
 .فھم التأثیرات المعاشة للھویة الرقمیة :دراسة متعددة البلدان). 2020ذي إنجن روم (1 

2 United Nations High Commissioner for Refugees. (2019). Ethiopia: Global Focus—2018 Year-end Report. 
http://reporting.unhcr.org/node/5738#_ga=2.265964234.418983153.1571232719-
1703704718.1553874537 



إلى معالجة قضایا اً تھدف عملیة التسجیل أیض 3.ھاعن وانفصلاأو  أسرھمبطفل إضافي غیر مصحوبین  900,42	
 حمایة ھؤالء األطفال وضمان حصولھم على التعلیم والخدمات االجتماعیة األساسیة.

أي  - 4بشكل شائع في السیاقات اإلنسانیة كنھج ضد "العد المزدوج" باإلضافة إلى ذلك، یستخدم التسجیل البیومتري
مم مفوضیة األ ُمستَطلَعبرنا أخ. عمال اللوجستیةعندما یسجل الشخص نفسھ عدة مرات، مما قد یعقد التخطیط واأل

عثور على أقل الجئ مسجل للھویة الرقمیة، تم ال ألف 500أنھ من بین أكثر من في أثیوبیا المتحدة لشؤون الالجئین 
 كبیرة  یشكل مشكلة). یشیر ھذا الرقم المنخفض إلى أن الحساب المزدوج ال٪0.1تسجیل مزدوج (أقل من  500من 
 المفوضیة.ومع ذلك تتمنى الجھات المانحة الحصول على أرقام دقیقة من ، أثیوبیافي 

یة لوصول إلیھا من قبل مكاتب المفوضرئیسي أن المفوضیة بصدد إنشاء قاعدة بیانات عالمیة یمكن استطلع أبلغ م
ن ألنا، فإن ھدفھم ھو تمكین موظفي المفوضیة من التحقق من تم التوضیح ذات الصلة في جمیع أنحاء العالم. كما 

دة بیانات . قد تكون عواقب ھذا االنتقال إلى قاعتسجیلھ مسبقاً في أثیوبیاعلى سبیل المثال، تم الیونان، إلى وصل الجئاً 
 5على بلدھم األصلي. اعتماداً ذین یخشون اختالف المعاملة التي یتلقونھا بالنسبة لالجئین ال كبیرةمركزیة 

مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین أن مذكرة التفاھم بین المفوضیة والحكومة  ُمستَطلَعباإلضافة إلى ذلك، أبلغ 
ثیوبیة تتطلب مشاركة المعلومات التي تم جمعھا من خالل عملیة التسجیل ھذه مباشرة مع الحكومة اإلثیوبیة. اإل

أوضحت تعلیقات مسؤول التسجیل في المفوضیة في أدیس أبابا أن االتفاق الحالي المعمول بھ ال یترك مجاالً للموظفین 
 .شھدونھبناًء على ما ی یة القیام بذلكو كیفأ ،البیانات التي یتم جمعھاماھیة  لتعدیلداخل البلد 

خصوصیة  44تتناول المادة  2019،6لحسن الحظ، في قانون الالجئین الجدید الذي تبنتھ الحكومة اإلثیوبیة في عام 
ھذه الحمایة ضروریة ألن العدید  7.األصلي بیانات الالجئین وتمنع الكشف عن المعلومات للسلطات في بلد الالجئین

ویمكن أن یكونوا أھدافاً لمزید من االضطھاد.  ،قسراً بسبب النزاع في بلدانھم األصلیة ھُّجرواً من ھؤالء الالجئین قد 
لیست شاملة، فھي خطوة أولى مھمة لضمان سالمة األشخاص الذین تھددھم حكوماتھم.  44على الرغم من أن المادة 

ً خارج قانون الال  لحمایة البیانات ینطبق على البلد بأكملھ، لذلك لیس من الواضح كیف جئین، لم تصدر إثیوبیا تشریعا
 دیر المعلومات المتعلقة بالالجئین التي ال تدخل ضمن إعالن الالجئین.ت

 الُمعاشةتجارب ال
الضوء على  2019 نیسان /أبریلوآذار  /مارس بینالتي أجریت في إثیوبیا دراسة المقابالت ومجموعات اللقي ت

لوجود القلیل من األبحاث حول تجارب األشخاص في  نظراً  .نظامھذا اللالجئین الذین یتفاعلون مع معاشة رب الاالتج
قد تتعارض بعض ھذه التجارب مع أنظمة الھویة الرقمیة، فإن ھذه البیانات النوعیة مفیدة لفھم واقع لبعض األفراد. 

فوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین ووكالة إثیوبیا لشؤون الالجئین لمادئ التوجیھیة أو المب التقاریر الرسمیة
																																																													
3 United Nations High Commissioner for Refugees. (2018). Comprehensive refugee response framework: 
The Ethiopia model. http://www.globalcrrf.org/wp-content/uploads/2018/12/UNHCR-CS-Ethiopia-
screen.pdf 
4 The Engine Room and Oxfam. (2018). Biometrics in the Humanitarian Sector. 
https://www.theengineroom.org/wp-content/uploads/2018/05/Oxfam-Report-May2018.pdf 
5 See, for example, Court calls Canada’s treatment of ‘safe country refugees’ unconstitutional, by Nicholas 
Keung (2019, March 22) in The Star. Available at:  https://outline.com/AWgeJx 
6 See Ethiopia: Proclamation No. 1110/2019, by Ethiopian National Authorities. Available at: 
https://www.refworld.org/docid/44e04ed14.html 

 .شؤون الالجئین تتبع سیاسة بشأن حمایة البیانات الشخصیة لألشخاص الذین تعنى بھم المفوضیةل األمم المتحدة الحظ أن مفوضیة7 



 نھدف إلى أن تصبح .ماثلةتجربة واحدة مالالجئین جمیع لیس لدى  ھلكن من األھمیة بمكان أن نفھم أن، ووالعائدین
 نسانیة.من النقاش األوسع حول حلول الھویة الرقمیة في السیاقات اإل ھذه الدروس جزءاً 

 والتفھم التوعیة
بیانات المرتبط أن جمع ال البیومتریةالبیانات من بین الالجئین الذین تحدثنا إلیھم، اعتبر أولئك الذین یمرون بتسجیل 

اقة بطستالم وبالتالي أعرب الكثیرون عن تقدیرھم ال ،بھ ھو خطوة ضروریة نحو الوصول إلى الخدمات األساسیة
المخیمات، تسمح لھم بطاقة الھویة بالحصول على رخصة إلى خارج النتقال من اھویة. بالنسبة لالجئین الذین تمكنوا ال

قیادة وحساب مصرفي، وكالھما مفید بشكل خاص ألولئك الذین یرغبون في االندماج في المجتمع اإلثیوبي و/أو 
حول التواصل مع مجتمعات الالجئین حول التسجیل،  8. لدى المفوضیة إرشاداتھمتاجون إلى إعالة أنفسھم وأسریح

ً ، بیتاً بیمزایا البطاقة الرقمیةأعلمت الجمیع عن  وأفاد العدید من األشخاص الذین تمت مقابلتھم أن السلطات في حین . تا
 الجئین.نھم سمعوا عن الفوائد من زمالئھم الأقال آخرون 

رأى الكثیر من الالجئین الذین تحدثنا إلیھم أن الحصول على بطاقة ھویة ھو تطور جید ألنھ یتیح لھم الوصول إلى 
الخدمات والتنقل والسالمة التي یفتقرون إلیھا. الحظ فریق البحث لدینا االرتیاح الذي یظھره األشخاص عند استالم 

دون كانوا یری نالالجئین ال یرون أي بدیل إلعطاء بیاناتھم الشخصیة إبطاقاتھم، لكنھ حرص على اإلشارة إلى أن 
 تلقي المساعدة.

استخدامھا قصة أخرى. كان لدى من أجریت معھم المقابالت طریقة و البیومتریةلبیانات لالحاجة بغیر أن الوعي 
مستویات منخفضة للغایة من الوعي حول ما یقوم بھ النظام نفسھ وما الذي سیتم عملھ ببیاناتھم. وجدنا أن معظم الناس 

حد أالقزحیة. كما قال  مسحكانوا على درایة بأسباب أخذ بصمات أصابعھم، ولكن كان ھناك وعي قلیل بالغرض من 
"إنھ أمر مخیف أن نسأل ھذه األسئلة [حول الغرض من مسح قزحیة العین]. أنا خائف من الذھاب إلى  :الالجئین

 لو تمكنت من السؤال، لكنني خائف". المكاتب وطرح األسئلة. كنت سعیداً 

ت األصابع، بھم وبصماقزحیة العین الخاصة  مسحشامل، سمع بعض الالجئین أنھ إذا تم البیومتري التسجیل العندما بدأ 
فلن یتمكنوا بعد ذلك من مغادرة البالد. الحظ أحد موظفي المفوضیة الذین تمت مقابلتھم أن بعض األشخاص، وخاصة 

ن مفوضیة أالقزحیة. قیل لنا  مسوحاتربما بسبب  أنھ ، معتبراً لتسجیل في البدایةل اضرویح لمالالجئون من الیمن، 
قطع المساعدة عن ھؤالء األفراد حتى یتم تسجیلھم. أدى ھذا القرار إلى زیادة في أرقام ب شؤون الالجئین اتخذت قراراً 

 التسجیل.

ً من داخل المخیمات، یبدو أن الناس یخشون مما قد یحدث لبیاناتھم  عدم الیقین جعالوالمعلومات الخاطئة  مزیجا
ستاس. على الرغم من أن یھ خیمن من م) عن أشخاص یختفوؤكدةوأنفسھم. على سبیل المثال، ھناك شائعات (غیر م

ً البیومتریةبیانات ھذه الشائعات لیست مرتبطة بال عي داخل المخیم. إلى جانب قلة الوالشك ب ، إال أنھا تعطي إحساسا
ً كھذه البیانات البیومتریة، فإن استخدام حول  ت ضد البیانااستخدام بسھولة إلى شائعات عن تقود یمكن أن شكوكا

المعلومات المضللة وانتشار الشائعات داخل مخیمات الالجئین مشكلة جدیدة، على الرغم من أن لیست الالجئین. 
 9العواقب قد تكون وخیمة.

																																																													
8 UNHCR. Communicating with communities on registration. Guidance on registration and identity 
management. https://www.unhcr.org/registration-guidance/chapter4/ 
9 For examples of the consequences of misinformation and rumours, see Refugees misdirected: How 
information, misinformation, and rumors shape refugees’ access to fundamental rights, by Melissa Carlson 



 بنیة على معرفة الموافقة المغیاب 
یة على بنمن عملیة الموافقة الم یعد ضمان إطالع الناس على الغرض من النظام ونتائج جمع البیانات الشخصیة جزءاً 

 .بنیة على معرفةالموافقة المالحصول على  من لكننا صادفنا أمثلة قلیلة جداً  10التي تتطلبھا سیاسة المفوضیة،معرفة 
بأغراض استخدام غوا بلّ ھیستاس وجوي إنھم لم یُ  يالجئ تمت مقابلتھ في مخیم 25من بین  24لسوء الحظ، قال 

بیاناتھم  أخذلم یطلب منھم الموافقة قبل  أنھالبیومتریة بیاناتھم تسجیل  أكملوا بالفعلممن  16من  15بیاناتھم، وقال 
 .البیومتریة

الشریكة  من إحدى المنظماتمستطلعین للمفوضیة أحد ال بنیة على معرفةالمھذا الفشل في اتباع توجیھات الموافقة أكد 
ة على عالو .في بعض األحیانلألشخاص فیما كانوا یتحدثون مع صور التقطت  ،متسرعةبالعملیة الوصف والذي 

، للبیانات البیومتریة. مرة أخرى بنیة على معرفةمالحصول على موافقة خاللھا م یتم لذلك، شھدنا عملیات تسجیل 
لى عأفضل  تطبیق فرض تدریب أوالمزید من الالحاجة إلى ، مما یرجح یتعارض ھذا الفشل مع سیاسة المفوضیة

ما یجعل الالجئین یشعرون باالحترام وعدم ب، أو على األقل دراسة مخصصة لتفعیل السیاسة العامة الواقعأرض 
 .البیومتریةبیاناتھم الخوف عندما یتعلق األمر بحقوقھم و

بنیة م. تتطلب الموافقة الات عنھممساعدالیعني قطع سإعطاء بصمات أصابعھم لنا أنھم أُخبروا بأن عدم قال الناس 
مفقودة عندما یرى الالجئون إعطاء البیانات الشخصیة ساسیة الطوعیة والرغبة، ولكن ھذه الخطوات األ معرفة على

لبوا "بالطبع لم یط :ضروریة نحو الوصول إلى االحتیاجات األساسیة مثل الغذاء والمأوى. أخبرنا أحد الالجئین خطوةً 
وضة سلطة المفرلم یكن مفاجأة. وأشار آخر إلى أن ھذه ال معرفةبنیة على المالموافقة غیاب إلى أن  موافقتي"، مشیراً 

 ".لأن تفع لكیُقال ل كما م، لیس لدینا رأي. تعئین"كالج ین:جدید ینأمر الیس وتغییب القدرة على اتخاذ قرار

ت االحظ موظفو المفوضیة والموظفون الحكومیون الذین تحدثنا إلیھم أنھم لم یروا بعد أي شخص یرفض تقدیم بصم
ھ رفض فھم بشكل فعال على أنأصابع. ھذا أمر غیر مفاجئ إلى حد كبیر بالنظر إلى أن رفض تقدیم بصمات األصابع یُ 

 للمساعدة.

 التسجیلعوائق 
، لكن ظھرت العدید من المشكالت في تذكر ادثودون أي ح البیانات البیومتریة كامالً  معظم األشخاص تسجیلأكمل 

على سبیل المثال، في إحدى الحاالت لم یكن لدى المرأة دلیل على طالقھا والذي حدث في المقابالت التي أجریناھا. 
وأنا أعاني اآلن من أجل الحصول على ھذا اإلثبات.  ةإریتریا: "لیس لدي بطاقة ھویة. یجب أن أثبت أنني لست متزوج

عدم إثبات  حقیقةتعیق طفلي اآلخر. ة ي لم أتمكن من حل مشكلاألطفال الذین أنجبتھم من زوجي، لكنقضیة تتم معالجة 
ً  بعدوقد أخبرتنا المفوضیة  ،"ناة تسجیلملیعطالقي   أمام التسجیل. ذلك أن ھذه المشكلة لن تشكل عائقا

 ھلم یكن بعض األفراد في حالة مناسبة لتقدیم إجابات دقیقة عند وصولھم إلى إثیوبیا. وصف أحد األشخاص سوء فھم
ل تسجی"، مما یعني أن النظام صنّفھم على أنھم مولودون في إثیوبیا، بدالً من من "وصل أنھعلى مكان المیالد" ل"

من جزء آخر من إثیوبیا. نتیجة لھذا الخطأ في البیانات، ال یتعرف النظام على ھذا الفرد كالجئ من خارج وصولھم 
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األمم المتحدة لشؤون الالجئین تعارض البالد، مما یتركھ غیر قادر على تلقي المساعدة، على الرغم من أن مفوضیة 
 ھذا االدعاء.

الحظ األشخاص الذین تحدثنا إلیھم صعوبة كبیرة في تصحیح أخطاء إدخال البیانات الصغیرة، مثل األخطاء اإلمالئیة 
في  لمساعدةإلى إیقاف اأدت في حدوث مشكالت إضافیة ھذا االختالف في المعلومات تاریخ المیالد. تسبب  أخطاء و
 .عض الحاالتب

امل ش بیومتريالمجتمع إحجام بعض الالجئین المسیحیین عن الحضور للحصول على تسجیل زعماء وصف أحد 
تمكن قادة المجتمع من إقناعھم بأن المتنورین یبحثون فقط عن  11ألنھم اعتقدوا أن بیاناتھم ستذھب إلى المتنورین.

مكتب وھي ال)، ARRAلغت وكالة شؤون الالجئین والعائدین (، وأبالفقراءاألثریاء ولن یكونوا مھتمین باألشخاص 
قم لم ت نلن تتلقى الطعام إ ااإلثیوبي الذي یعمل مع مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، المجموعة أنھ يالحكوم

 ل. منذ ذلك الحین، تم تسجیل المزید من المسیحیین.یسجبالت

 اإلبالغ عن التظلمات
التقاضي، حیث یتوفر محام لتقدیم معلومات حول المشاكل أو حل األخطاء. باإلضافة إلى ذلك، مكتب قمنا بمراقبة 

كان ھناك ممثلون عن المجتمع المدني، ال سیما من المجلس النرویجي لالجئین، یقدمون الدعم لألشخاص الذین 
ل راء تغییرات أكثر أھمیة (مث، لكن یجب إجطفیفة ھنا وھناكث تغییرات ویحتاجون إلى تغییر معلوماتھم. یمكن حد

كانت ھناك "محكمة متنقلة" یعمل  خیماتعام) من خالل المحكمة. في أحد الم 16إلى  20تغییر عمر شخص ما من 
 .یینحكومرفوعة عندما تستدعي الحاجة، باإلضافة إلى موظفین قضایا المالبھا قاض یأتي من المدینة لسماع 

ھذا یخلق قد مرأة واحدة فقط. امكاتب المساعدة ھذه یدیرھا رجال. تم تشغیل باإلضافة إلى ذلك، الحظنا أن معظم 
، ال سیما ، بحیث قد یحجمن عن اإلبالغللنساء اللواتي یسعین لإلبالغ عن مشاكلھنمخیفة التباین بین الجنسین بیئة 

 بالنظر إلى المعاییر الثقافیة للعدید من الالجئین الذین یعیشون في إثیوبیا.

األشخاص إعطاء بصمات أصابعھم، یتم إرسالھم إلى مكتب التقاضي حیث یشرح شخص آخر سبب  رفضحال 
تم إخباره بأن ذلك یتم على یالحاجة إلى بصمات أصابعھم ویناقش الرفض معھم. إذا استمر الفرد في الرفض، ف

دة" ون بفقدان المساعمفوضیة شؤون الالجئین "قد یخاطرستطلعین من مالمسؤولیتھ الخاصة، على حد تعبیر أحد 
 كنتیجة مباشرة.

 المجتمع المدني
خففت الحكومة الجدیدة  2019شدیدة على المجتمع المدني في إثیوبیا، لكن في عام  قیوداً  2009فرض قانون عام 

فإن الفرص المتاحة للمجتمع المدني قد انفتحت. بشكل عام، یركز  ،في حین ال تزال ھناك بعض القیود 12من الحظر.
المجتمع المدني اإلثیوبي حتى اآلن على قضایا حقوق اإلنسان التقلیدیة مثل التعذیب واالختفاء القسري. على غرار 

 القضایا الرقمیة لیست أولویة. فإن العدید من البلدان األخرى في المنطقة،

على عكس العدید من البلدان المضیفة، یُسمح لالجئین في إثیوبیا إذ صة فریدة في إثیوبیا. لدى المجتمع المدني فر
ً ، أصدرت إثیوبیا قانون2019 كانون الثاني /باالستقرار خارج المخیمات. في ینایر یمنح ما یقرب من ملیون الجئ  ا
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باعتبارھا واحدة من  ُرّحب بھا ئیندمج الالجل، وھي خطوة 13)2019الحق في العمل والعیش خارج المخیمات (بھال 
ً في أفریقیا. ھذه الخطوة أن تمكن الالجئین من التعامل مع منظمات المجتمع یمكن ل 14أكثر سیاسات الالجئین تقدما

 حقوق اإلنسان.بھتم المدني التي ت

عامل عني أن التالالجئین، مما یمع  متعاطفةالحكومة اإلثیوبیة تبدو ومن خالل البحوث،  يشخصبشكل كما الحظنا 
للمجتمع المدني بموارد كافیة. قد یخطو المجتمع المدني في مناصرة عملیة كون استراتیجیة یمع الحكومة یمكن أن 

 .على حٍد سواء حقوق الالجئینلحراك المدني ولمدى دعم الحكومة الجدیدة لستكشف ببطء فیما یإثیوبیا 

مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، تخطط الحكومة اإلثیوبیة إلقامة نظام وطني للھویة الرقمیة حسب مستطلع ب
ن للمجتمع المدني المحلي. یمك أھمیة، مما یجعل النتائج الواردة في ھذا التقریر أكثر ذج معلوماتابناء نمیعتمد على 

ضل أنظمة أفبذل الجھود للحصول على و ،ویة الرقمیةأن یتعلم السكان المحلیون من تجارب الالجئین باستخدام الھ
 وحمایة مناسبة.

 االستنتاجات والتوصیات
تي أھم المشاكل المن  مبینة على معرفةكان عدم فھم الجوانب المختلفة لعملیة التسجیل وعدم الحصول على موافقة 

التسجیل والقیود المفروضة على اإلبالغ عن التظلمات. نشجع المفوضیة على إعادة زید من عوائق وجدناھا، كالھما ی
تضمن فعالة  ضوابطعلى األقل، توفیر  -النظر في الشروط التي یتم بموجبھا جمع البیانات البیومتریة من الالجئین 

تسجیل الھم كل شخص یمر بعملیة أن یف بمكان من األھمیة 15.المخیماتفي  المبنیة على معرفةلموافقة تھا لسیاس تطبیق
 استخدامھا.یة لتي یتم جمعھا وكیفھ البیومتریة ابیاناتماھیة 

، فإن القضیة األكبر ھي ما إذا كان المبنیة على معرفةعلى الرغم من السیاسة الرسمیة للمفوضیة بشأن الموافقة 
إلنسانیة ا العملیات في سیاقات ىالقون وازعدم تإن ذات مغزى. بقة الالجئون في وضع یسمح لھم بتقدیم موافقة مس

یعني أن األشخاص الذین یعتمدون على وكاالت الالجئین للحصول على الخدمات األساسیة لدیھم توقعات منخفضة 
تقار إلى فأحیاناً تفاقم النواحي التي یتم فیھا جمع بیانات الالجئین من االاحترام حقوقھم. أو إمكانیة للغایة حول كیفیة 

 .األساسیة مھوانتھاكات الحقوق التي أدت بھم إلى االعتماد على المساعدة اإلنسانیة لتلبیة احتیاجاتذي یعانونھ ال سلطةال

لم یشعر الالجئون الذین قابلناھم بالقدرة على تأكید حقھم في الخصوصیة أو حقھم في معرفة كیفیة استخدام بیاناتھم. 
ً األشخاص األكثر  ذكر كبیر قلق  مصدرلم یكن ھم بیاناتبخصوصیة  ھمیھم أن التفكیر في حقالذین تحدثنا إل ضعفا

ً  االحتیاجات األكثرمقارنةً ب ،لھمبالنسبة  مثل المأوى والحصول على المیاه والسالمة البدنیة. بعد االستماع إلى  إلحاحا
بعض واكتشاف أن الطعام، المزید من حصص المساعدة للحصول على سماعھم یطلبون مجرد قصص الالجئین، 

أولئك ، وأن الجیاعلنا بجلي بطاقات ھویة، أصبح من التملك  ال االقریبة لم تتلق الطعام ألنھالواضحة والمجموعات 
 .ةنیة على معرفبإعطاء موافقة میسمح لھم بلیسوا في موقف  الذین یتضورون جوعاً،
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ع المدني ودعم المجتم ،ةنیة على معرفبمالموافقة للبمواصلة استكشاف المشكالت األساسیة إنجن روم ذي منظمة تلتزم 
حثین وصناع . نحث المجتمع المدني والباالمستضعفةعملیات أكثر مسؤولیة للعمل مع البیانات البیومتریة للفئات وضع ل

ار عتبفي االالسلطة  دینامیكیاتنظمة وعملیات الھویة الرقمیة على النظر في البدائل التي تأخذ األالقرار ومطوري 
كرامة وحقوق الالجئین. یمكن أن یحدث ھذا بطرق متعددة، مثل تحسین عملیات اإلبالغ عن المظالم دون أن تفرط ب

 ،وتطویر عملیات بدیلة ذات معنى ألولئك الذین قد ال یشعرون بالراحة عند تقدیم بیانات بیومتریة ،لتحدید األولویات
ً وإعادة التفكیر في عملیات إدارة المعلومات داخلی  .ا

سیعزز على المدى الطویل الثقة بین من یتلقون المساعدة سلطتھم الفردیة الالجئین وكرامة إن إیجاد طرق لالعتراف ب
 ،المساعدة متقدیطرق مج واالتي من شأنھا أن تعزز البرھم ئآرالجمع والمنظمات اإلنسانیة، ویفتح المزید من اإلمكانیات 

 ة اإلنسانیة.كرامالاحترام  فياإلنسانیة  صلب األھداففي على المدى الطویل صب وت

لمجتمع المدني، نأمل أن نرى مجموعات تدمج حقوق الالجئین في عملھا وتشرك الالجئین لفرص إعطاء ال، عند أخیراً 
في تطویر الحلول. على وجھ الخصوص،  اً مباشرة في ھذه القضایا للتأكد من أن أصواتھم مسموعة وأنھا تلعب دور

ة مع ملیات جمع بیانات آمنة ومسؤولبما یضمن عیمكن تشجیع الحكومة على توسیع التزامھا بحمایة بیانات الالجئین 
ما ندعإمكانیة زیادة الفرص أمام ھؤالء السكان. وقد یساعد ھذا الدعم بدوره في حمایة خصوصیة جمیع اإلثیوبیین 

 لھویة الرقمیة الوطنیة.ل ھاخططمراجعة بلحكومة اتقوم 


