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 المقدمة
الستكشاف أنظمة الھویة محلیین ن یمع باحث )The Engine Roomإنجن روم (منظمة ذي ، عملت 2019في عام 

لتأثیر الحقیقي ألنظمة الھویة الرقمیة على السكان أفضل لفھم إلى الحصول على . ھدف ھذا المشروع مناطقفي خمس 
 لالمتثال لھا.ن یضطرمالمحلیین ال

لتواصل مع السكان ا التي تعیق قام باحثنا في بنغالدیش بتشكیل فریق محلي للتغلب على الحواجز اللغویة والثقافیة
جمة رفریق مساعدین ومترجمین ذكور وإناث على السواء، باإلضافة إلى مترجمین لتال تضمنالمسلمین. الروھینجیا 

 .النصوص إلى اإلنجلیزیة

، وھینجیارالرئیسیین في مجتمع الالجئین العین ستطلً یتكون البحث في كوكس بازار من عشر مقابالت متعمقة مع الم
وغیرھم من قادة المجتمع ومسؤول كبیر من لجنة إغاثة الالجئین وإعادة التوطین التابعة للحكومة  1اجھيمثل الم

بشكل مھمشة بما في ذلك الفئات ال ،یا فرعیةجمع مجتمعات روھیندراسة وعشر مجموعات  (RRRC) الدیشیةغالبن
 جیش میانمار والناجین من التعذیببل من ققُتل أزواجھن لواتي خاص مثل األشخاص ذوي اإلعاقة والمسنین والنساء ال

 نیسان /وأبریل آذار /بین مارس وتكناف یوخیا على أیدي جیش میانمار. تم إجراء ھذا البحث األساسي في مخیمي
الرئیسیین من المقابالت الشخصیة والمناقشات خالل ھذه ستطلعین من الالجئین والمشھادات . تأتي جمیع ال2019

 .2في التقریر العالميالمتبعة یمكن االطالع على مزید من المعلومات حول المنھجیة  كوكس بازار. الفترة في

في كوكس بازار فریق البحث على العمل بسرعة أكبر من خیمات أجبرت المحاوالت الفاشلة المتكررة لدخول الم
العمل. بینما نجح  إلبطاءاالنتظار الطویل للمقابالت داخل المخیمات كما أدى المخطط لھ فور حصولھ على إذن. 

وإجراء مقابالت مع قادة المجتمع وممثلي الحكومة البنغالدیشیة، لم یوافق أي دراسة الفریق في تجمیع مجموعات ال
العاملین في بنغالدیش على إجراء مقابلة. أثناء  )UNHCRاألمم المتحدة لشؤون الالجئین ( من موظفي مفوضیة

)، تواصلنا مع قسم دعم البرامج 2019من عام  كانون األول /ودیسمبر تشرین الثاني /كتابة نتائج البحوث (في نوفمبر
 .ھنا ذه التعلیقاتھ واإلدارة في المفوضیة للحصول على التعلیقات، وقمنا بإدراج

لمعاییر استقراء اكل مجتمع. ال یمكننا تمثل لألفراد، ولیس عكس عینات  الُمعاشةیھدف ھذا المشروع إلى فھم التجارب 
م كانت لھم مقابلتھمن أن األشخاص الذین تمت على الرغم  - بالضرورة تجربة شخص واحدالدارجة من النظر إلى 

حول كیفیة تأثر مجموعة متنوعة من  عمیقةكل تجربة تمنح نظرة إال أن  –النظام تجارب متماثلة في بعض جوانب 
 .الخبرة والھویةصَمَمة بما یراعي تنوع یة غیر المالبنیة التحتیة الرقماإلجراءات واألشخاص ب

 
 السیاق التاریخي

)، فر أكثر من 1982وثائق الھویة منذ عام ببعد عقود من االضطھاد (بما في ذلك رفض االعتراف و 2017في عام 
من میانمار بسبب أعمال عنف مستھدفة قام بھا الجیش (الذي یسیطر على جمیع  نجیایمن مسلمي الروھ ألف 700

د عملیة نفذت "بقص :الحكومیة) في ما أطلق علیھ محققو األمم المتحدة ناصبقوات األمن، وإنفاذ القانون وبعض الم

																																																													
 .أسرة 120-80زعیم مجتمع روھینجیا المسؤول عن 1 
 .فھم التأثیرات المعاشة للھویة الرقمیة :دراسة متعددة البلدان). 2020ذي إنجن روم (2 



یث وافقت الحكومة على إیواء . فر األفراد واألسر إلى البلدان المجاورة وأغلبھم إلى بنغالدیش، ح3اإلبادة الجماعیة"
في الروھینجیا الجئ من  ألف 900بشرط عودة الالجئین في نھایة المطاف إلى میانمار. یوجد حوالي الروھینجیا 
 .20194 آب /أغسطس منذبنغالدیش 

یا حساس بشكل خاص، بالنظر إلى أن العنف ضدھم خاص جروھینالدور الھویة التي تصدرھا الحكومة في قضیة 
كشعب عرقي في میانمار (رغم أنھا تعترف رسمیًا بعدة الروھینجیا ھم. ال تعترف حكومة میانمار بمسلمي بھویت

ن ، وعلى عكس العدید موبالتاليمجموعات أخرى)، وال یُمنح الكثیر منھم الجنسیة على الرغم من والدتھم في البالد. 
لمتعلقة بالعرق أو عدم عرضھا على بطاقات الھویة، "أفضل الممارسات" األخرى التي تتمثل في عدم جمع البیانات ا

ا باالعتراف بھویتھم العرقیة صراحة في وثائق الھویة. یعد تضمین إثنیاتھم على بطاقات الھویة یطالب الروھینج
 .الجنسیة المیانماریة والحفاظ علیھا ھمبالنسبة لھم خطوة أساسیة نحو ضمان االعتراف بھویتھم العرقیة ومنح

ؤون شاألمم المتحدة لتحدید الھویة مع ھذه الفئة من السكان. نظرنا في عملیة تسجیل مفوضیة لعدة أنظمة تستخدم 
 إننافالالجئین (المعروفة محلیًا باسم "عملیة التحقق المشتركة" أو "مشروع البطاقة الذكیة")، ولكن من أجل السیاق، 

ا بواسطة یالروھینج على 5مفروضة قسراً ال ،بحسب البعضأو  ،وثائق الھویة الرسمیة المقدمة إلىأیضاً ھنا  نشرح
 .(NVC) "باسم "بطاقة التحقق الوطنیة، بحسب التسمیة األخیرة، والمعروفة 20166حكومة میانمار منذ عام 

ً بطاقة التحقق الوطنیة ف عرّ ت من الجنسیة  ویحرمھم نجیةیھویتھم الروھبما یلغي "أجانب"،  منجیا بأنھیشعب الروھ فعلیا
د من المزی مع احتمال ،روھینجیاالوالحقوق المرتبطة بھا. یقول النقاد إن حكومة میانمار ستستخدم النظام لتتبع 

ومات استخدام ھذه المعلبعدم نھم سیشعرون بالثقة أنجیا الذین تحدثنا إلیھم یالجئو الروھیقول  7االضطھاد المستھدف.
 جمع البیانات.مع جنسیة ال ھمضدھم فقط إذا تم منح

ار یرفضون العودة إلى میانمالروھینجیا لتالي فإن العدید من إجراءات البطاقة ھذه ترفض إعطاءھم الجنسیة، وبالكن 
طاقة ب ھذا یتركھم في مأزق إلى حد ما: تقول حكومة میانمار إن قبول بطاقة التحقق الوطنیة.المطالبة بكما یرفضون 

الحصول  دونقبول بطاقة التحقق الوطنیة  روھینجیافي حین یرفض شعب  ،لوطنعودة للل ھو شرطالتحقق الوطنیة 
 ً  قابلتھ كجزء من ھذا البحث:أحد األئمة الذي . كما قال على الجنسیة أیضا

األعراق [المختلفة] في میانمار على الجنسیة تحصل كل نجیا التي نبحث عنھا. یھناك سبب وراء ھویة الروھ
ا] ذلك. یالعرقیة... لقد أعطوا جمیع اإلثنیین ھویتھم العرقیة لكنھم لم یعطونا [الروھینج اعلى أساس ھویتھ

ى . جمیع مرافق بورما تعتمد علفي حالتنایتمتع جمیع الناس من مختلف األعراق بحریة الحركة ولكن لیس 
 اإلثنیة.مع الھویة العرقیة. لھذا السبب نطلب من الجمیع أن یعطینا الجنسیة 
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الحوادث التي  20198 أیلول /في أوائل سبتمبر "فورتیفاي رایتس"روھینجیا تقریر صادر عن جماعة حقوق ال یوثق
قالً عن ان ،بطاقة التحقق الوطنیةفي میانمار تحت تھدید السالح وأُجبروا على قبول روھینجیا احتُجز فیھا مسلمو ال

قول ؛ یالعارشعر بنیجعلنا  بطاقة التحقق الوطنیةعلیك ملؤه لقولھم: "إن المستند الذي یتعین روھینجیا أشخاص من ال
 وإجراءاتھیة لنظام تحدید الھو ةالنھائی ةجیأننا غرباء". یسلط ھذا البیان الضوء على الطریقة التي یؤثر بھا كل من النتب

 :2017تموز  /آخر في یولیوال على كرامة وحقوق األشخاص الذین یخضعون للنظام. یتضمن التقریر مث

ً  -... دخل جنود جیش میانمار ومسؤولون حكومیون قریة باو تو الر  في  -باسم قریة باندوال  المعروفة أیضا
بعض  ، فيالتحقق الوطنیة اتبطاقعلى قبول الروھینجیا وأجبروا مجموعات من  ،بلدة مونغداو بوالیة راخین

": "أغلق [الجنود] فورتیفاي رایتسعاماً " 61 یبلغالروھینجیا رجل من أخبر الحاالت تحت تھدید السالح. 
طاقة بالباب وحاصرونا حاملین البنادق". أجبرتھ سلطات میانمار وأربعة من أفراد أسرتھ السبعة على قبول 

قیقیة. إنھ ح بطاقة التحقق الوطنیة قبولالتھدیدات ل إن. "لقد فصلوا بین الرجال والنساء ...التحقق الوطنیة
 9ة لنا".وضع فظیع بالنسب

 نظام الھویة الرقمیة
الحكومة البنغالدیشیة ومفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین عملیة تسجیل مشتركة  تنفذ، 2018 حزیران /منذ یونیو

 الذین فروا من میانمار إلى بنغالدیشالروھینجیا تھدف إلى جمع البیانات الشخصیة وإصدار بطاقات الھویة لالجئین 
"ألغراض الحمایة وإدارة الھویة ه العملیة ھذكانت ا. یمناطق الروھینجعلى عسكریة في میانمار ال الھجماتنتیجة 

منذ  10الجئ".ألف  900الحلول في نھایة المطاف لحوالي تقدیم والتوثیق وتقدیم المساعدة واإلحصاءات السكانیة و
الجئ یومیًا في سبعة مواقع داخل المستوطنات في كوكس  5000 كان یتم تسجیل ما متوسطھ، 2019آب  /أغسطس

القزحیة وبصمات األصابع والمعلومات بصمة موظفو مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین بجمع حیث قام  11بازار.
 إصدار البطاقات الذكیة المتصلة بھذه البیانات من قبل المفوضیة وحكومة بنغالدیش. ، وتمالعائلیة

جئ من ھا أي البیقبل والتي لم  لمیانمارعادتھم الطوعیة ھود الفاشلة التي بذلتھا الحكومة البنغالدیشیة إلبعد الج
 تموز /في یولیو 12بیانات الالجئین مع حكومة میانمار. مشاركة، أفادت التقاریر أن الحكومة بدأت في الروھینجیا

وتشیر التقاریر على وسائل التواصل  13.إلى میانمار نجیایشخص من الروھ ألف 25، تم تسلیم قائمة تضم 2019
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استجابةً لمسودة التقریر العالمي، أخبرتنا المفوضیة أن "حمایة البیانات الشخصیة لالجئین جزء أساسي من حمایة الالجئین. اعتمدت 12 
، سیاسة بشأن حمایة البیانات الشخصیة لألشخاص الذین تعنى بھم المفوضیة وعینت موظفاً رفیع 2014المنظمة في وقت مبكر من عام 

 ." لمستوى لحمایة البیانات یقوم بدعم تطبیق ھذه السیاسة عبر برامجھا حول العالما
13 Radio Free Asia. (2019, July 29). Bangladesh Gives Myanmar 25,000 Rohingya Names for Potential 
Repatriation. https://www.rfa.org/english/news/myanmar/bangladesh-refugees-07292019172753.html 



ً  14االجتماعي االدعاء ال یزال ھذا أن  إال ،مطبوعة من الصور وبصمات األصابع إلى أن ھذه البیانات تضمنت نسخا
 ً ألف من  55ثالث قوائم تحتوي على أسماء ما مجموعھ لوسائل اإلعالم البنغالدیشیة، قدمت الحكومة  غیر مؤكد. وفقا

 15لحكومة میانمار. لروھینجیاا

بین میانمار وبنغالدیش ومفوضیة األمم المتحدة  16لم نعثر على دلیل على وجود اتفاق ثالثي طوعي للعودة إلى الوطن
 یانات التيبما في ذلك الب ،لشؤون الالجئین. من الناحیة النظریة، سیوضح مثل ھذا االتفاق ترتیبات مشاركة البیانات

وقت كتابة ھذا التقریر لم تتم مشاركة أو تأكید مثل حتى لكن یة المشاركة. وكیف ،حكومة میانمارمشاركتھا مع  تتم
 17ھذا االتفاق علنًا. بدالً من ذلك، تعمل المفوضیة بموجب مذكرات تفاھم منفصلة مع كل حكومة.

 عاشةالمُ تجارب ال
الضوء  2019 نیسان /أبریلآذار إلى  /مارس منالتي أجریناھا في كوكس بازار دراسة ألقت المقابالت ومجموعات ال

ن وحكومة مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئیل التابعلالجئین الذین یتفاعلون مع نظام التسجیل  الُمعاشةعلى التجربة 
ة یلوجود القلیل من األبحاث حول تجارب األشخاص في أنظمة الھویة الرقمیة، فإن ھذه البیانات النوع بنغالدیش. نظراً 

فوضیة ملأو المبادئ التوجیھیة  قد تتعارض بعض ھذه التجارب مع التقاریر الرسمیةمفیدة لفھم واقع بعض األفراد. 
 الالجئینجمیع لیس لدى ولكن من األھمیة بمكان أن نفھم أن  ،األمم المتحدة لشؤون الالجئین وحكومة بنغالدیش

من النقاش األوسع حول حلول الھویة الرقمیة في  نھدف إلى أن تصبح ھذه الدروس جزءاً  .ماثلةتجربة واحدة م
 نسانیة.السیاقات اإل

 التوعیة وتوفیر المعلومات
ذكر الالجئون الذین  18على الرغم من إرشادات مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین بشأن المشاركة المجتمعیة،

قابلناھم أن توفیر المعلومات حول نطاق وھدف نظام الھویة الرقمیة كان ضئیالً وغیر متسق. تم توزیع المعلومات 
على قادة المجتمع، الذین قاموا بعد ذلك بمشاركة التفاصیل مع مجتمعاتھم. تُظھر المقابالت التي أجریناھا أن النساء 

عن طریق الرجال واألوالد في مجتمعھم. في أحد بشكل غیر مباشر وغالبًا ما یكون ذلك  -كن آخر من یتم إخطارھن 
 ياللوات: "لقد أجروا مناقشات مع الذكور. أولئك اتالمشارك ىحدت إقات، قالاالتي تضم نساء معدراسة مجموعات ال

 على الذھاب". ات، كن قادرنأوالد في أسرھ نلدیھ

لتوضیح سوء التفاھم بشأن البطاقة،  ) ببنغالدیش جھداً RRRCاإلعادة إلى الوطن (بذل مكتب مفوض إغاثة الالجئین و
لى معدالت التسجیل. وكما قال المفوض في ذلك الوقت، "لقد عذلك ر ثّ أما فقط عند كان ذلك ما قیل لنا، حسبولكن، 

المركزة أو الجلسات كانت لدیھم شكوك... حاولنا تشجیعھم عن طریق إجراء الكثیر من المناقشات الجماعیة 
 معلوماتلاالمتكررة... حاولنا أن نجعلھم یفھمون أنھ من أجل مصلحتھم". بعض الالجئین الذین تحدثنا إلیھم ال یثقون ب
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15 Radio Free Asia. (2019, July 29). Bangladesh Gives Myanmar 25,000 Rohingya Names for Potential 
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 ن. بدالً من ذلك یلجؤومفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئینو مفوض إغاثة الالجئین واإلعادة إلى الوطنمن  المقدمة
 صول على المشورة والمعلومات. قال زعیم االحتجاج:إلى مجتمع الشتات للح

ن یعیشون الذیتنا قادمن لبعض  فیسبوكصورة لھذه البطاقة في لذھاب إلى المكتب، قدمنا لفي الیوم السابق 
. ]روھینجیا. ثم في الیوم التالي ذھبنا إلى مكتب [مجموعة حقوق الھمفي الخارج للحصول على اقتراحات

 الذین یعیشون في الخارج.تنا قاد بذلك ناكما أخبرَ ھا، أال نأخذبأخبرونا 

 ً كان البطاقات الذكیة الصادرة لھذه الفئة من الس ، إذ أنلبعض الالجئین باإلضافة إلى ذلك، شكلت الحواجز اللغویة تحدیا
أو ال یعرفون كیفیة قراءة اللغة اإلنجلیزیة  19مكتوبة باإلنجلیزیة والبنغالیة. الالجئون الذین ال یعرفون القراءة والكتابة
 أو البنغالیة ال یعرفون ما ھو مكتوب على بطاقات الھویة الخاصة بھم.

راءة ؟ ال یمكننا قمعرفة ذلك یا أخيما ھو مكتوب على البطاقة الذكیة أجاب أحد المشاركین، "كیف یمكننا سؤالھ ع عند
"ما الذي یمكن كتابتھ ھناك؟ لیس من المفترض أن یكتبوا أننا  وقال آخر: لیة."اللغة اإلنجلیزیة وال یمكننا قراءة البنغا

 فنحن ال نعرف". ،بنغالدیشیین، ألیس كذلك؟ قد یكتبون أننا من بورما. بما أننا ال نستطیع القراءة

 

 2018 تشرین الثاني /احتجاج في نوفمبر -رفض التسجیل 

 بحثنا المیداني في كوكس بازار، نظم الالجئون مظاھرة احتجاج ضد نظام ھویة مفوضیة بدء قبل وقت قصیر من
ورفضوا التسجیل. أخبرنا قادة االحتجاج أن ھذا الرفض یرجع إلى حقیقة أن بطاقات  األمم المتحدة لشؤون الالجئین

 ،روھینجیاأدرجونا كمسلمین من الو لنجیا". وكما أخبرنا أحد المجاھي، "یالھویة ال تحدد ھویة األفراد باسم "الروھ
ة صفلن یعطونا أنھم كان الناس خائفین. قالوا  ، وإال فإنھم لن یشاركوا.ي جمع البیاناتفن] و[الالجئلشارك 

 [البیانات]؟" ھمإعطاءلنا إذاً ، كیف روھینجیاال

 جھھا الالجئون في میانمار معمحو الھویة التي وامسألة نجیا، تعكس ھذه المشكلة یبالنسبة للعدید من الجئي الروھ
ألخ األكبر ھي ا بطاقة التحقق الوطنیة، "نعتقد أن ھممقابلت تمت. وكما قال أحد األشخاص الذین بطاقة التحقق الوطنیة

... وھذا ما نفكر فیھ. إذا حدث ھذا، فسنظل نعتبر أجانب المصدر. كالھما یأتي من نفس راألصغالبطاقة الذكیة ھي و
 في بلدنا".

على مدار عدة أیام، نجحت المناقشات بین مسؤولي النظام وقادة المجتمع وقادة االحتجاج في حل الموقف. بعد أن 
تبادل المسؤولون المزید من المعلومات حول الغرض من البطاقة الذكیة وأوضحوا أن العرق تم تسجیلھ في قاعدة 

 مظاھرة واستمر التسجیل. وصفالالمتظاھرون بإنھاء البیانات، حتى لو لم یتم عرضھ على البطاقة نفسھا، اقتنع 
 :ذلك قائالً  مفوض إغاثة الالجئین واإلعادة إلى الوطن

على البطاقة ولكن حاولنا جعلھم یفھمون أن العرق لم یرد ذكره في أي الروھینجیا أرادوا أن یذكروا عرق 
ً لیس ضروریفھو بطاقة ھویة...  .. بعد .روھینجیائیسیة عرقھم على أنھم في قاعدة البیانات الرنضع ھنا...  ا
 ...اإلجراء بجدوىأو اقتنعوا ا نصدقوأن رؤوا ذلك 

 

																																																													
19 Bhatia, A., Mahmud, A., Fuller, A., Shin, R., Rahman, A., Shatil, T., … Balsari, S. (2018, December). 
The Rohingya in Cox’s Bazar. Health and Human Rights, 20(2), 105–122: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6293360/ 



 الوعي والتفھم
ات الجھ بینغرض نظام الھویة الرقمیة حول قال األشخاص الذین قابلناھم إنھ كان ھناك القلیل من الفھم المشترك 

نسخ "سوء االستخدام من خالل تكرار  - 20الفاعلة والمسؤولین ومستخدمي النظام. باإلضافة إلى الحد من االحتیال
إن البطاقة تخدم غرض "فصلھم عن سكاننا" ودعم  مفوض إغاثة الالجئین واإلعادة إلى الوطنقال  -" ھذه المعّرفات

 أنھم أصبحوا میانمار". قال أحد الالجئین إنھ تم إخباره أن البطاقة تعنيحالة  ]تتحسن[جھود اإلعادة إلى الوطن "عندما 
 مكتوي وضع الالجئ بامتالك البطاقة الذكیة: "لقد أعطااآلن" وتس األمم المتحدة لشؤون الالجئین "مسؤولیة مفوضیة

 تحدث الجئ آخر عن "أننا بحاجة إلى ."ئینرسمیًا اآلن الج ونتعتبر موسیعلمون العالم أنك اآلن مفوضیة البطاقاتال
 الذین أتوا إلى ھنا".الروھینجیا للجمیع لمعرفة عدد  متریةبیانات بیو

تحدث عدة مشاركین عن مخاوف مشاركة البیانات مع میانمار. "ما زلنا نشك في مسألة واحدة... أكدوا لنا أنھم لن 
 ى إل[عادونا اذا لو خدعونا وتبادلوا ھذه البیانات... [و] أمع [حكومة میانمار]، لكن م متریةیشاركوا بیاناتنا البیو

 میانمار]؟ "

لحصول على حصص اإلعاشة أو اإلى الناس یرجعھا عن الغرض من الھویة، السؤال في كثیر من األحیان، عندما 
لى العدید من إ. بالنسبة الموافقة المبنیة على معرفةقسم  ما یلي فيأكثر فیسنبحث فیھ تلقي المساعدات، وھو شيء 

األشخاص الذین تمت مقابلتھم، كان یُنظر إلى البطاقة الذكیة على أنھا أفضل من النظام القدیم، حیث إنھا تعني الحصول 
على بطاقة واحدة فقط، بدالً من البطاقات المختلفة ألنواع مختلفة من الحصص الغذائیة: "في السابق كانوا یعطوننا 

 ... ولكن ھناك بطاقة واحدة فقط اآلن".والوقودز والبقول والرعایة الصحیة العدید من البطاقات... لألر

 صولح في نظام الھویة الرقمیة وعواقببیانات البیومتریة أظھر الالجئون مستویات منخفضة من الفھم حول غرض ال
ً ارتخا  بیاناتالغرض من الأفكار متضاربة حول دراسة ما كانت لدى المشاركین في مجموعة ال ق للبیانات. غالبا

م ھللمفوضیة (مع عدم وجود تفاصیل أكثر من ذلك) وصوالً إلى إخباراعتیادیة كممارسة  اعتبارھا، بدًءا من البیومتریة
ً األخیر صحیحھذا الجزء ن. إذا كان وض العیامرأبأن ماسحات قزحیة العین تتحقق من  ، فھذه معلومات مغلوطة ا

 .ةالموافقة المبنیة على معرفتنتھك 

فحص قزحیة العین؟ الحكومة لم تفعل شیئًا من ھذا القبیل. أخبرونا أن ذلك یتم نیابةً عن مفوضیة  سألتھم، لمَ " •
 األمم المتحدة لشؤون الالجئین".

 بمسح قزحیة الالجئین في كل مكان في العالم".األمم المتحدة لشؤون الالجئین تقوم مفوضیة أن "أخبروني  •
 یننا لمعرفة ما إذا كان لدینا أي مرض عیون"."أخبروني أنھم یفحصون أع •
ً  ،"لقد فعلوا شیئًا ألعیننا باستخدام أنبوب كبیر. نعم • ً  ت. أستطعلقد فعلوا شیئا من العیون  آخر أن أرى زوجا

 ھناك".

مفوض إغاثة الالجئین واإلعادة إلى في نظام الھویة الرقمیة، شعر بیانات البیومتریة عن الغرض من الالسؤال  عند
قال  .بیانات البیومتریةال ضدھم قبل لتمییزكانوا قد تعرضوا لألن السكان  صحیحةمخاوف كانت غیر الأن  الوطن

 :المفوض

ھذه البیانات البیومتریة، تعرضوا للتعذیب... إذا كانوا یریدون تعذیبھم، إذا كانوا یریدون إلحاق حتى قبل 
، ألیس كذلك؟ إذا كنت أرغب في التمییز بین السكان، ھنا المسألةاألذى بھم، فإن البیانات البیومتریة لیست 
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ت... لم لتعذیب منذ أواخر السبعینیامن ا ن لحلقة مفرغةتعرضوینھم إ... البیومتریةھم فأنا ال أحتاج إلى بیانات
 ي.ضرور غیر ، وذلكغیر موجودشيء من أي دور في ذلك... لذا، فھم خائفون البیومتریة تلعب البیانات 

لالجئین وكرامتھم. إن معاملة اقوة د وتقیّ مھمشة على المجتمعات ال 21التجاربفي دائرة مفرغة من ھذه الفكرة دور ت
دئ ال یتماشى مع مباعدم تطبیقھ وأقل من المفروض أفضل مما تفعلھ بلدانھم األصلیة، ھو بشكل قسراً  المھجرین

رغم أن بنغالدیش لیست من الدول الموقعة. ومع ذلك،  22المتعلقة بوضع الالجئین، 1951المتحدة لعام  اتفاقیة األمم
دیدة شفقرھم كانت فإن تعلیق المفوض یتماشى مع آراء العدید من الالجئین الذین قابلناھم والذین قالوا إن ظروف 

ً كان ثانویالبیومتریة لدرجة أن القلق بشأن البیانات   البدنیة.احتیاجاتھم من الغذاء والمأوى والسالمة امام  ا

 الموافقة المبنیة على معرفةغیاب 
 عد الموافقة المبنیة على معرفةأنظمة الھویة الرقمیة ب تطبیق 23األمم المتحدة لشؤون الالجئین تتطلب سیاسات مفوضیة

من جمیع األشخاص المسجلین في ھذه األنظمة. بمعنى آخر، یجب على جمیع المسجلین فھم غرض ونطاق النظام. 
نیة على الموافقة المبحو، قد یعكس الفھم غیر المتسق حول الغرض من ھذا النظام مشاكل في تنفیذ سیاسة على ھذا الن

 .معرفة

م المتحدة مفوضیة األموإنما قامت  ،البیومتریةبیانات أخذ الاألفراد على  طلب موافقةأفاد أحد قادة الناشطین أنھ لم یتم 
مخیمات إلعالم الناس بأنھم "یرغبون في جمع بیاناتك ... الماعات في عقد اجتبلشؤون الالجئین أو موظفي الحكومة 

 موضوعاللقد فھم  –فھموا بالفعل فإنھم قد ". وأضاف: "عندما یذھب الناس إلى المركز، مإنھا مفیدة، لیس لنا ولكن لك
وقادة المجتمع  يالمجاھبالبطاقة الذكیة من قبل  ھمعلمدراسة عن المشاركین في مجموعة العالن إل ". نظراً ووافق

الجمیع: باآلخرین، فقد طلبنا التوضیح. أكد القائد الناشط أن موظفي المفوضیة أو موظفي الحكومة التقوا بالقادة، ولیس 
 ،أھم األشخاص". ما وصفھ األشخاص الذین تمت مقابلتھم آنذاك كان عملیة متدرجةتم شمل الجمیع، لكن شمل "لم یتم 

موافقة لبتطبیق إجراءات المفوضیة لالموظفین  قیاممع بشكل غیر مباشر موافقة جماعیة بدالً من حیث أعطى قادة المجت
 لكل فرد عند التسجیل. 24المبنیة على معرفة

ً أخبروا االنظام وظفي م قابلناھم أنغنا من أبلَ  ا لتلقي المساعدات. في ھذ لالجئین أن التسجیل في النظام كان شرطا
السیاق، ال یمكن لالجئین رفض التسجیل ألنھم ال یستطیعون البقاء على قید الحیاة دون حصص اإلعاشة. قال أحدھم: 

 ةیلم یكن لدینا أوبالتالي "لقد أخبروا أنھ من الضروري أخذ البطاقة الذكیة وإال فلن نحصل على حصص إعاشة... 
 اقة".خیارات أخرى سوى أخذ البط

ً  اً یعد وجود بدائل قابلة للتطبیق جزء ً أساسیو ضروریا في تقدیم خدمة یتم فیھا احترام حق الناس في الموافقة. عالوة  ا
اركة ال تتمتع في الغالب بمیزة النظر في عواقب مش ،لبقاء على قید الحیاةاني لالتي تعمھمشة على ذلك، فإن الفئات ال

ط من ؛ إنھم "خائفون فقلبیاناتھم البیومتریةشطین إلى أنھم ال یخشون ما سیحدث بیاناتھا الشخصیة. أشار أحد النا
، أجاب أحد المشاركین: "نحن نعیش ببیاناتھمقد یلحق الضرر من ع دراسةالات مجموعت إحدى میانمار". عندما سئل

 ذھاننا".أل أبداً أتي لدرجة أن أي سؤال من ھذا القبیل ال ی ھناك في منزل مصنوع من القماش المشمع. الجو حار
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لدرجة أنھم وضعوا ثقتھم الكاملة في جمع أي  ،الدیشیة لمساعدتھمغأعرب بعض الالجئین عن امتنانھم للحكومة البن
ً من سمعلومات مطلوبة: "األشیاء التي فعلھا الشعب البنغالدیشي من أجلنا؛ لن ننسى ذلك أبداً. لن ن داد تمكن یوما

كانوا یبیعوننا، فلن نقول أي شيء ألنھم أنقذونا من الموت". ھذا مثال حتى لو  بنغالدیش.. سنطیع حكومة المعروف
ة دون األنظمتطبیق السلطة صحاب بھا أل ، مما یعكس مدى السھولة التي یمكنالقضیةآخر على اختالل التوازن في 

 تحت . إننا نقبلھ ألنناطیب خاطرعن  قبل بذلكال نإننا " :مراعاة حقوق الالجئین وكرامتھم. وكما ذكر الجئ آخر
 ".مبلدك في قوانینالحكمكم اآلن؛ یجب أن نتبع 

ومن المثیر لالھتمام أن العدید من الالجئین الذین تحدثنا إلیھم لم یثقوا بالمفوضیة، مشیرین إلى وكالة الالجئین بأنھا 
 :أحد األئمة نا. أبلغالتابعة لھا یةبطاقة التحقق الوطنمیانمار ومع الواضح  توافقھا" بسبب ة"كاذبة" و"محتال

 /ونیوشؤون الالجئین... في یاألمم المتحدة للسنا خائفین من الحكومة البنغالدیشیة. نحن خائفون من مفوضیة 
لبت منا تلك االتفاقیة ط، وقّعت المفوضیة مذكرة تفاھم مع حكومة میانمار. بناًء على 2018 حزیران

ً التحقق الوطنیةبطاقة [التسجیل في]  المفوضیة ن تجعلنا أ . لذلك، یمكننا أن نرى أن المفوضیة تحاول أیضا
 أجانب.

جزئي في رفض الالجئین التسجیل للحصول على البطاقات الذكیة: "... ولكن بعد بشكل الثقة ھذا االفتقار إلى  ساھم
م یكن للو ھذه المشاكل. لما أوصل ھو البطاقة الذكیة، و على ذلك رأینا شعار مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین

 مشكلة على اإلطالق".لما كان ھناك شعار المفوضیة ھناك، 

ألمام اعلى المنظمات غیر الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني األخرى. وذكر ارتدادي ھذا التصور السلبي لھ تأثیر 
 نفسھ:

ن شؤون الالجئیل األمم المتحدة فوضیةحكومیة عن ھذه البطاقة الذكیة، لكن مالغیر  اتمنظمال كافةتتحدث 
سیطر على معلومات المنظمات غیر الحكومیة فھي تھي وكیل جمیع المنظمات غیر الحكومیة. لھذا السبب 

. إنھم ال یفكرون في على حسابنااألخرى... جمیع المنظمات غیر الحكومیة تحاول القیام بأعمال تجاریة 
... جمیع المنظمات فائدتھماحدة ترید الخیر. إنھم فقط یریدون صالحنا. لیست ھناك منظمة غیر حكومیة و

 الخیر، فلماذا ترید المنظمات األخرى الخیر؟... لنامفوضیة الحیث ال ترید . وغیر الحكومیة تتبع المفوضیة
 لعمل من أجل حقوقنا، لكنھم ال یفعلون ذلك.امرات عدیدة  سألناھم

ش الدیشیة افتقارھم إلى المعلومات حول العالقة بین بنغالدیغالحكومة البنبثقة الالجئین  فيیعكس التناقض الصارخ 
ومیانمار. بدون معلومات كافیة یمكن الوصول إلیھا حول المحادثات الجاریة بین ھاتین الحكومتین، یتم ترك الالجئین 

على األرجح  اً فرید. على الرغم من أن ھذا النوع من المشكالت لیس اومصالحھم الوضع افتراضات حول دوافعھم
، إال أنھ یبدو أنھ یجعل من الصعب على مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین وغیرھا من روھینجیافي سیاق ال

 منظمات المعونة والمجتمع المدني أن تكون فعالة بشكل كامل.

 مشاكل أثناء عملیة التسجیل
في  ، قام الالجئون الذین تحدثنا إلیھم بتفصیل مشاكل أخرىالمبنیة على معرفةموافقة االفتقار الواضح للباإلضافة إلى 

خمس اناً فاقت أحی عملیة التحقق المشتركة. ذكر البعض االضطرار إلى الوقوف أو االنتظار لفترات طویلة من الوقت،
 المشھد:أحد األئمة ساعات. وصف 
في یوم واحد. بعد الذھاب إلى البطاقة الذكیة أكثر مما ھو ممكن حصول على للالمزید من الناس یدعون 

ة، البطاقة الذكیتسجیل للحصول على ھناك، یقف الناس ھناك طوال الوقت. أولئك الذین ال یستطیعون ال
یة مرة البطاقة الذكتسجیل من أجل للنفس المشكلة في الیوم التالي عندما یذھبون  ونواجھیلمنزل ویعودون ل



 إجراءاتطوعین یأخذون المال منھم ویأخذونھم إلى األمام للقیام بأخرى. إذا علق الناس في الحشد، فإن المت
 .نینالبطاقة الذكیة. أخذ المال... ھو ضد القوا

الحظنا وجود مراكز تسجیل متعددة، ورأینا أن مناطق االنتظار كانت في كثیر من األحیان مزدحمة للغایة وغیر 
 د للمحتاجین مثل النساء الحوامل واألطفال والمعوقین.مقاعافتقارھا لالضیقة و والمساحةمریحة بسبب الحرارة 

وشحة . أبلغت النساء عن الحاجة إلى إزالة األباستمرار عالوة على ذلك، فإن عملیة التسجیل لم تحترم المعاییر الثقافیة
، ن رأسھاعوشاحھا رفع الرأس، وھي تجربة وصفھا البعض بأنھا "مھینة". قالت امرأة اضطرت إلى عن والحلي 

 :ىخرأذكرت وھناك مما أزعجني". باالحترام أشعر لم "لقد شعرت بالسوء... 

یام لقیجب ا. ھل ةعاریبرؤوس رؤوسنا، برفع الغطاء عن فتحوا أقراطنا ودبابیس األنف. أخذوا المعلومات 
 .نا أفضلروشعلكان لم یفعلوا ذلك على ھذا النحو،  لوبذلك عن طریق إذاللنا؟... 

 البحثتطورات ما بعد 
الجئ في ألف  200في میانمار، تجمع أكثر من روھینجیا البمناسبة الذكرى الثانیة للیوم الذي بدأ فیھ العنف ضد 

خالل األسبوع نفسھ، قامت الحكومة البنغالدیشیة  2019.25آب  /أغسطس 25مظاھرة سلمیة في كوكس بازار في 
خص للعودة إلى میانمار. بعد ھذا التجمع، م یتطوع أي شولكن ل ،إلى وطنھمالروھینجیا بمحاولة ثانیة إلعادة الجئي 

 اتخذت الحكومة البنغالدیشیة عددًا من اإلجراءات الصارمة، بما في ذلك:

الذي یشرف على  ،مفوض إغاثة الالجئین واإلعادة إلى الوطن محمد عبد الكالم ،إقالة المسؤول الحكومي •
 26، من منصبھلروھینجیابنغالدیش لمساعدة 

 روھینجیا ال مخیماتمنظمة غیر حكومیة في  41حظر جمیع عملیات  •
 27ین من المنظمات غیر الحكومیة الدولیة العاملة في كوكس بازارتحظر عملیات اثن •

 ً لھواتف االتغطیة عن شركات االتصاالت منع من طلب بالخطوة غیر مسبوقة  باإلضافة إلى ذلك، اتخذت الحكومة أیضا
في عام الروھینجیا لالجئین  SIMفرضت الحكومة حظراً على بیع بطاقات  28.روھینجیا المعسكرات  فيالمحمولة 

الحظر بدقة من قبل شركات االتصاالت. قال مصطفى جبار، وزیر االتصاالت في لم یتم االلتزام بلكن  2017،29
 ، مما یعني أنھ الروھینجیان ھذه الخطوة "كانت مدفوعة بعدم وجود وثائق ھویة مناسبة لالجئین الأبنغالدیش علنًا، 

التسجیل ، أدخلت بنغالدیش 2016في عام  SIM."30یسمح لھم بموجب القانون التسجیل للحصول على بطاقات 
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یتم فیھ التحقق من بصمات األفراد الذین یسجلون  ، وأنشأت نظامSIMإلزامي لجمیع مالكي بطاقات البیومتري بشكل 
 31لشخص واحد. SIM)، مما یتیح تتبع كل بطاقة NIDSالھویة الوطنیة (بطاقات باالعتماد على  SIMبطاقات 

دف. من خالل المستھ لإلقصاءلكیفیة استخدام التكنولوجیا وتحدید الھویة كأدوات  جدیداً  االتصاالت بُعداً تعلیق یجلب 
محمولة في ) "للتحقق من مستخدمي الھواتف الBTRCإصدار األمر إلى ھیئة تنظیم االتصاالت في بنغالدیش (

، اتخذت خیماتالم في) 4Gو  3G(سبعة أیام وإجبار مشغلي االتصاالت على تعطیل اإلنترنت خالل  32المخیمات"
 لطة الھیئاتسمع استراتیجیة تجمع بین  ،الدیشیة خطوة جذریة ضد حریة التعبیر والوصول إلى اإلنترنتغالحكومة البن

تغطیة الـ إلى أجل غیر مسمى، في حین أن  4Gو  3Gخدمة  تعلیق 33BTRCالحكومیة والشركات. أكد مسؤولو 
2G ال تزال تعمل. )(التي تسمح باالتصال الصوتي بدون اإلنترنت 

من الناحیة الفنیة.  SIM" بطاقات بإلغاء" األوامرال یزال من غیر الواضح ما إذا كانت شركات االتصاالت ستتبع 
بأن أحد االحتماالت یمكن أن یتمثل في  2019 أیلول /أوائل سبتمبرالبنغالیة في ب الناطقةتكھنت وسائل اإلعالم 

 افیم النظر مع الحكومة، والتي یمكن بعد ذلك المخیماتالنشطة في  SIMقائمة بطاقات بمشاركة شركات االتصاالت 
 34القائمة. تلكلیس في كل من الشركات إلغاء تنشیط من طلب ال"التحقق منھا"، وتم ت على قائمة الشرائح التي إذا كان

انتقادات من قبل الخطوة  واجھت ھذهلكن  35ن ھذه اإلجراءات تُنفذ باسم "األمن القومي"،أتقول الحكومة البنغالدیشیة 
ومنظمات حقوق اإلنسان والحكومات األخرى التي تعتقد أن المزید من عزلة  36الدولیةووسائل اإلعالم الروھینجیا 

 فعاالً.لیست حالً الروھینجیا مسلمي 

 االستنتاجات والتوصیات
بالنظر إلى استجابة حكومة بنغالدیش لالحتجاج السلمي، من المھم أكثر من أي وقت مضى أن تتواصل منظمات 

لمعرفة لتبادل االروھینجیا المجتمع المدني العاملة في مجال الحقوق الرقمیة مع المنظمات التي تدعم حقوق الالجئین 
ي فروھینجیا الجئي التسھیل إجراء أبحاث إضافیة مع مجتمع إنجن روم  ذي منظمةتخطط . مناصرةوتعزیز جھود ال

 وستواصل تبادل النتائج وإقامة صالت بین األفراد والمنظمات التي تعالج ھذه التحدیات. ،كوكس بازار

ة المبنیة الموافقة لضمان اتباع سیاسالعمل على اختبارات فعالة على األمم المتحدة لشؤون الالجئین نشجع مفوضیة 
تي یتم البیومتریة الالبیانات  ما ھيفي المیدان. من األھمیة بمكان أن یفھم كل شخص یمر بعملیة التحقق  على معرفة
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استخدامھا. بغض النظر عن التواصل بین مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین وقادة المجتمع، ومن  یةوكیف جمعھا
ي وقت مع كل فرد ف لموافقة المبنیة على معرفةإجراءات المفوضیة لثم بین ھؤالء القادة ومجتمعاتھم، ینبغي اتباع 

یصال إلالتسجیل. فیما یتعلق بتوفیر المعلومات، یجب التركیز بشكل خاص على الحواجز اللغویة واستكشاف طرق 
 .بشكل شفھي أو مصوربطاقة الذكیة نطاق النظام والمعلومات الموجودة على الالمعلومات حول 

، ال یمكننا تجاھل حقیقة أن الالجئین نادراً ما یكونون في ھامةال تزال  الموافقة المبنیة على معرفةفي حین أن عملیة 
عبء  مثقل كاھلھما زال ی، دراسةألنھ كما ذكر العدید في مجموعات ال ،خصوصیة البیاناتل تلتفاوضع یتیح لھم اال

. متھالتي تطلب بیانا جھة ذاتھاإلى جانب حاجتھم للضروریات األساسیة من ال ،منھ فروا وما زالوا یخشون العنف الذي
بازار في البدایة على البطاقة الذكیة الفریدة من نوعھا بین مخیمات الالجئین ویبدو كوكس في الروھینجیا احتج الجئو 

ً ار ذلك أن بوضوح كوسیلة لحمایة الجنسیة المیانماریة وتجنب المزید من  إلى رغبتھم في تسجیل إثنیتھم جع كلیا
م. المخی إدارة سلطاتو البیومتریةمخاوف بشأن البیانات  ةأی، في حین لم یُبدوا االضطھاد عند اإلعادة إلى الوطن

على  ولكنعند التجمع معًا خوفًا على حیاتھم، سلطة بعض التصرفات أنھ یمكن لالجئین الحصول على تُظھر ھذه ال
 37.فرض أي تغییروسیلة لما من فالمستوى الفردي 

ن . نوصي صانعي القرار والمطوریالموافقة المبنیة على معرفة ةلمشكللبحث عن حلول باإنجن روم  ذي منظمةتلتزم 
، ھموحقوق الالجئینالسلطة وتحافظ على كرامة دینامیكیات ألنظمة الھویة الرقمیة بالنظر في البدائل التي تعترف ب

ً حدی المھّجرینمن السكان عددین ونحث المجتمع المدني على الدعوة إلى البدائل. وقد یشمل ذلك دعوة ممثلین مت  ثا
على النظم في مراحل مختلفة وتحسین توفیر المعلومات وعملیات اإلبالغ عن المظالم لتحدید األولویات اقتراحات لتقدیم 

 ئین من اتخاذ الخیارات وتنقیح عملیات إدارة المعلومات.وتطویر عملیات بدیلة ذات مغزى تمكن الالج

وكرامتھم، مما یجعل من األھمیة بمكان أن تتاح لھم الفرص التخاذ سلطتھم من  مراراً روھینجیا التم تجرید الجئي 
 لبادياقرارات بشأن حیاتھم. بالنظر إلى افتقارھم إلى الثقة في مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین وإیمانھم 

رض من البطاقات الغ التوعیة بشأن بیاناتھم مع میانمار، فإن التركیز على تشاركبالحكومة البنغالدیشیة، التي یقال إنھا 
 الذكیة وجمع البیانات البیومتریة ونطاقھا ومخاطرھا أمر بالغ األھمیة.

																																																													
الحظ أنھ في دراسة الحالة الخاصة بنا حول مخیمات الالجئین في إثیوبیا، قال مسؤولو مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین إن 37 
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