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

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

، باإلضافة اإلنترنتمن خالل ن في أبوجا ویرئیسیمستطلعین یتكون بحثنا في نیجیریا من ست مقابالت متعمقة مع 
ً  المھجرونمع مجموعة متنوعة من المواطنین بمن فیھم  مجموعات الدراسةإلى مقابالت ومناقشات  واألشخاص  داخلیا

، ومنظمات المجتمع المدني. تم إجراء غنیةالالمناطق اإلعاقة واألشخاص الذین یعیشون في المناطق الریفیة و يذو
ن الرئیسییستطلعین من مقابالت الم شھاداتجمیع التأتي . 2019 نیسان /وأبریل شباط /ھذا البحث األساسي بین فبرایر

طالع على مزید من المعلومات الیمكن االل ھذه الفترة. من مرحلة البحث المیداني خات الدراسة ومناقشات مجموع
 1ي.في التقریر العالمالمتبعة حول المنھجیة 

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

إال أن كل تجربة تمنح نظرة عمیقة حول كیفیة تأثر مجموعة متنوعة من  –تجارب متماثلة في بعض جوانب النظام 
 .البنیة التحتیة والبروتوكوالت الرقمیةباألشخاص 

 نظام الھویة الرقمیة
 ً تقدم خدمات الھویة في نیجیریا. تقوم التي الحكومیة وكاالت العلى األقل والعدید من  درالیةیوكالة ف 13، ھناك حالیا

كلفة تما یؤدي لكل وكالة بجمع نفس المعلومات البیومتریة من األفراد، وتتداخل الجھود داخل الوكاالت الحكومیة ب
، إال أن التقدم كان 2014عام منذ ظمة الحكومة النیجیریة دمج جمیع ھذه األنھدف مالیة عالیة للبلد. على الرغم من 

 ً ً لبغا اشار إلیھیُ التي لبطاقة ا حیث تلطخ طرح. بطیئا والتي انتقدھا  ،شركة ماستر كارد شراكة معبسبب  "eID" باسم ا
 ً ً  البعض باعتبارھا مشروعا  2بیانات المواطن. سمی تجاریا

فقط من النیجیریین قد سجلوا أسماءھم في الھویة الرقمیة الوطنیة  ٪19، كان 2019 تشرین األول /بحلول أكتوبر
 3سابقة.المصممة لتحل محل أنظمة الھویة ال

في نیجیریا مع البنك الدولي  (NIMC) للوصول إلى المزید من األشخاص، تعاونت اللجنة الوطنیة إلدارة الھویة
من خالل االستفادة من القطاعین العام والخاص  ةالوطنیه الھویة ھذلتطویر نموذج إیكولوجي مصمم لزیادة تغطیة 

 :البنك الدوليمن  ینالمستطلع أحد صرح. NIMCمع لیصبحوا شركاء للتسجیل 

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

2 See, for example, Branding Nigeria: MasterCard-backed I.D. is also a debit card and a passport, by Alex 
Court (2014, September 25), CNN. Available at: 
http://edition.cnn.com/2014/09/25/business/branding-nigeria-mastercard-backed-i-d-/index.html. And 
Nigeria’s Orwellian biometric ID is brought to you by MasterCard, by Siobhan O’Grady (2014, September 3), 
Foreign Policy. Available at: 
 https://foreignpolicy.com/2014/09/03/nigerias-orwellian-biometric-id-is-brought-to-you-by-mastercard/  
3 Sanni, K. (2019, OCtober 20). National ID card is free, but only 19% Nigerians are registered. Premium 
Times. https://allafrica.com/stories/201910210021.html  



سیتم لدیك بالفعل ھویة وطنیة، دون أن یكون  SIM تسجیل للحصول على بطاقةقیامك بال الفكرة ھي عند
البرامج  مع أي نوع منومع البنك ر منفس األوینطبق . تلك التسجیلفي نفس عملیة تسجیل ھویتك الوطنیة 

 على سبیل المثال. االجتماعیة وحتى البرامج الصحیة

لتوفیر مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك "شبكة األمان   NIMCھویةتھدف الحكومة النیجیریة إلى استخدام 
میة والتعلیم وتن الموظفین والخدمات الزراعیة والرعایة الصحیة وتقاعد االجتماعي والشمول المالي والدفع الرقمي

سیحصل كل من البالغین  4".العام االنتخابات والتعدادواألراضي قوانین القانون وإصالح تنفیذ المھارات والتوظیف و
بصمات  10الشخصیة. یجمع الموظفون البیانات الدیموغرافیة لكل شخص وصور فوتوغرافیة وھویة واألطفال على ال

 16لمن یبلغون من العمر  5متعددة األغراض"ذات شریحة رقمیة قبل إعطاء "بطاقة ھویة عامة في مراكز التسجیل 
 ً  ).NIN( أو أكبر مع رقم ھویة وطني عاما

 عاشةالمُ تجارب ال

عمیقة نظرة  ،2019 نیسان /أبریلشباط و /فبرایربین ریت في نیجیریا التي أجُ الدراسة ت توفر المقابالت ومجموعا
لوجود القلیل من األبحاث حول تجارب  لألفراد الذین یتفاعلون مع األنظمة الموصوفة. نظراً  المعاشةلتجارب ل

ھذه  قد تتعارض بعضاألشخاص في أنظمة الھویة الرقمیة، فإن ھذه البیانات النوعیة مفیدة لفھم واقع بعض األفراد. 
جمیع سكان نیجیریا تجربة واحدة لیس لدى  ھأنبالتجارب مع التقاریر الرسمیة، ولكن من األھمیة بمكان أن نفھم 

 .من النقاش األوسع حول حلول الھویة الرقمیة في السیاقات الوطنیة لى أن تصبح ھذه الدروس جزءاً نھدف إ .ماثلةم

 انخفاض مستویات الوعي العام
ا یتم جمع ، ولماذةالوطنیھویة األشخاص الذین تحدثنا إلیھم في نیجیریا عن نقص عام في الوعي حول وظائف ال ناأبلغ

منخفضة ألن  NIMC ةالرقمیھویة . أظھر بحثنا أن نسبة التسجیل في برنامج الھاتخزین تمی الكثیر من البیانات وكیف
ل ببساطة ألنھم لم یتمكنوا من الوصوسجل البعض معظم الناس ال یعرفون الغرض من البطاقة. في كثیر من األحیان، 

اد ذوي الدخل وفي حالة األفر .أو ألنھم رأوا أشخاص یصطفون في طوابیر NINإلى بعض الخدمات بدون رقم 
داخلیاً، كانوا یأملون في الحصول على بعض الفوائد  ھجرینالمنخفض وخاصة أولئك الذین یعیشون في مخیمات الم

 تعویض.الغذاء أو المثل 

مقابالت أن الحكومة ترغب في تسجیل األشخاص الدعى بعض األشخاص الذین أجریت معھم اعالوة على ذلك، 
بطاقة  في حال عدم حصولنا علىأنھ ددنا الوثائق الرئیسیة األخرى لتحقیق ذلك. "لقد ھُ تھدد بحجب بأنھا بسرعة أكبر و

سفر الدولي ولھذا السبب ذھبنا للتسجیل"، ھذا ما قالھ أحد األشخاص العلى تجدید جواز ین كون قادرنھویة وطنیة، فلن 
 لمضي قدماً وإكمال عملیة التسجیل.لبعض النیجیریین  دفعیق یضتال ان ھذأقیل لنا  ة.ریت معھم مقابلالذین أجُ 

 شبھ معدومةمشاورة عامة 
																																																													
4 National ID Management Commission. (2017 June). A strategic roadmap for developing digital 
identification in Nigeria. 
https://www.nimc.gov.ng/docs/reports/strategicRoadmapDigitalID_Nigeria_May2018.pdf 
5 The World Bank. (2016). ID4D - Country diagnostic: Nigeria. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/136541489666581589/pdf/113567-REPL-Nigeria-ID4D-
Diagnostics-Web.pdf 



تطویر الھویة الرقمیة وتنفیذھا مع الحكومة النیجیریة أھمیة المشاركة العامة، بما في ذلك البنك الدولي لتصف خطة 
السكان" و"التواصل المنتظم مع عامة یة حكوملسلطات المع إیالء اھتمام خاص ل ةاألطراف المعنیخطة إشراك 

 ة منالجدیدمعرفتھم بالھویة ذكر بعض الذین تمت مقابلتھم وفي حین  6".ھمشةو"المشاورات الرسمیة مع الفئات الم
 عامة.مشاورة  ةمعرفة بأی ةلم تُظھر أیالدراسة التلفزیون واإلذاعة، فإن معظم المقابالت ومجموعات خالل  

أخذ بآراء ألشخاص ذوي اإلعاقة عن اجتماع للبنك الدولي (وأكد البنك الدولي أنھ لدراسة سمعت إحدى مجموعات ال
تم سماع لو األشخاص ذوي اإلعاقة) لكنھم لم یعرفوا أي شخص كان حاضراً. صرح قائد ھذه المجموعة قائالً: "

ع من غیر اقتناة". راكش. ال یوجد شعور بالما كانت العملیة مشوبة باألخطاءربما ل، إشراكنا في الحوارأصواتنا و
یمثل . ھویةللوحتى أولئك الذین یسجلون ال یرون قیمة كبیرة  ،األشخاص أي سبب للتسجیلجد ال ی الموضوعجدوى ب

ملیون شخص.  200" مشكلة أساسیة لوكالة حكومیة تھدف إلى تسجیل ما یقرب من شراكةالب"ھذا االفتقار لإلحساس 
ً  7شخص مسجل بطاقاتھم.ف أل 700 أكثر منستلم في الواقع، لم ی عن الحاجة إلى زیادة  تتحدث ھذه التجربة أیضا

حتیاجاتھم لم تتم معالجتھا بشكل ب الناس بإعطاء رأیھم إن وجدوا أن اغیرالوعي العام بالمشاورات التي حدثت. قد 
یزداد وس ،مجتمعھم األوسعأن صانعي القرار قد تواصلوا مع عند علمھم لكنھم سیكونون أكثر ثقة في النظام  كامل،

 بأن شكواھم ستُسمع.ثقتھم احتمال 

 التسجیل واالستخدامعوائق 
وي المجتمعات الریفیة واألشخاص ذسكان التسجیل على األشخاص ذوي الدخل المنخفض وعوائق في نیجیریا، تؤثر 

وظفي ملدفع الریاء یستطیعون ن عملیة التسجیل طویلة للغایة. في حین أن األثأاإلعاقة. قال كل من تحدثنا إلیھم 
 على الرغم من أن ھذه الرشاوى غیر ،بحسب المستَطلَعین قائمة االنتظار"على قفز للالتسجیل للحضور أو الدفع "

أیام. وصف أحد وساعات لمسموح بھا، فإن األشخاص ذوي الموارد المحدودة یقفون في طوابیر مركز التسجیل 
 لعدة أیام".تد تمالناس طوابیر والمراكز مشغولة للغایة.  ةطویلو بأنھا "صعبة للغایةالرئیسیین العملیة ستطلعین الم

 بالنسبة لألشخاص الذین یضطرون إلى السفر مسافات االنتظار في مراكز التسجیل طوال الیوم أكثر تعقیداً یصبح 
 تسجیلعملیة التعیق إلى ذلك، وقد یعني فقدان العمل. باإلضافة  ،للوصول إلى المراكز. یكلف السفر المال طویلة

ة المحافظة. على الرغم من أھداف الحكومدریة مشاركة األفراد في المجتمعات الریفیة الذین یفرض دینھم المعاییر الجن
ذین لاالمتمثلة في الشمول المالي وتوزیع المساعدات، یظھر بحثنا أن بطاقات الھویة ھذه لم تصل إلى كثیر من الناس 

 في المناطق الریفیة. للمساعدةن وحتاجی

ال یمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إلى العدید من مواقع التسجیل. قال رجل أعمى إنھ حصل على نموذج لملء 
تالم سأن یمأله. تحدثت امرأة معاقة عن االنتظار في طابور الفي الطابور البیانات، وعلیھ أن یطلب من شخص آخر 

 وطلبت المساعدة، لكن لم یستجب أحد بسبب لم تعد قادرة على الوقوف بعد أكثر من ساعة بطاقتھا دون مكان للجلوس.
في الغرفة. كان علیھا الصراخ للحصول على انتباه موظفي التسجیل. أبلغ مشارك آخر في مجموعة العالي ضجیج ال

مجرد  عندأنھم أُحبطوا تحركة سي الماكرمقعدو اللألشخاص ذوي اإلعاقة عن تجارب مماثلة: "سیخبرك الدراسة 

																																																													
6 The World Bank. (2018). Project information document/integrated safeguards data sheet (PID/ISDS)—
Nigeria digital identification for development project (p. 9). 
http://documents.worldbank.org/curated/en/501321536599368311/pdf/Concept-Project-Information-
Document-Integrated-Safeguards-Data-Sheet-Nigeria-Digital-Identification-for-Development-Project-
P167183.pdf 
7 Sanni, K. (2019, October 20). National ID card is free, but only 19% Nigerians are registered. Premium 
Times. https://allafrica.com/stories/201910210021.html 



بما  نوصبریتصرفون بتعاٍل وأنھم ال ی بعض المسؤولین خبرك الصم بأنی"، وسوا أدراجھملبوابة وعادلوصولھم 
 كان مسؤوالً: لوذا الشخص ما سیفعلھ نا ھأخبرَ یكفي لفھمھم". ثم 

 اذ اً صسأتأكد عندما أرى شخنحن من أفقر الناس، لذلك ال أرید أن یأتي الناس خمس مرات لمجرد التسجیل. 
ً  ،من إعطائھ األولویة بالتسجیلإعاقة   جرةأ لدفعالمال ل على وحصتمكن من الألنني ال أعرف من أین  غالبا

حتى ال تسجیلھ تم استدعاؤه وأن یمن  إعاقة في المبنى يشخص ذ وجود أي عند... سأتأكد المواصالت
 .لمجيء كل یوم للتسجیلالدفع مجدداً لیضطر إلى 

باإلضافة إلى ذلك، ھناك التباس حول االعتراف باإلعاقة. تسأل نماذج التسجیل األشخاص عما إذا كانوا یعانون من 
ق قلتسبب في  مما . ال تتضمن البطاقة نفسھا أي معلومات عن اإلعاقة، ھاإعاقات ولكن ال تمكنھم من تحدید نوع

لغ صم عن قلقھ ألن البطاقة لم تبأ. على سبیل المثال، أعرب شخص فھمالمن سوء  األشخاص المعاقین الذین قابلناھم
ي حركة فاشتبھ الجنود في أنھ عضو  إذالقبض علیھ عند نقطة تفتیش عسكریة، حیث كاد أن یلقى . عاقةاإل هبھذعامة ال

ئدة في ھذه دیمة الفاع ،ھویتھ التي لم تبلغ عن إعاقتھ تألنھ لم یتمكن من الرد على أسئلتھم. كانالمتطرفة بوكو حرام 
. لیس من الواضح سبب جمع المعلومات المتعلقة باإلعاقة وكیفیة یعرفھر المفاجئ لشخص والحالة. ما أنقذه ھو الظھ

 استخدامھا إذا لم یتم عرضھا بعد ذلك على البطاقة نفسھا أو عند المسح الضوئي.

ت ھویتھم بعد عدة أشھر وحتى سنوات من االنتظار. ، تحدثنا إلى العدید من األشخاص الذین لم یتلقوا بطاقاأخیراً 
ولم یكن  2016في عام تطرفة بوكو حرام المحركة بسبب تمرد ھا حونزبعد  ةالبالستیكیبطاقة ھویتھا مرأة اانتظرت 

بطاقتھ أن الم في كل مرة ذھب الستأنھ قسراً  ھجر. أخبرنا شخص آخر مإلثبات الھویةلدیھا سوى وثیقة ورقیة 
ترك یلم ، مما الخاصة بھ SIMالكمبیوتر ال یعمل بشكل صحیح أو أن الشاشة كانت معطلة. في النھایة، فقد بطاقة 

 لحكومة أي وسیلة إلخباره بأن بطاقتھ جاھزة.ل

أنھ  2019 تشرین األول /في أكتوبرتویتر على  NIMCالمیداني، أعلنت  نابعد عدة أشھر من انتھاء مرحلة بحث
قوبل ھذا بالغضب  9للشخص الواحد لتجدید الھویة الرقمیة الوطنیة. 8نیرة نیجیریة 3000ون ھناك رسوم قدرھا سیك

 یوضح بحثنا الطرق العدیدة 10واإلحباط، خاصة من األشخاص الذین انتظروا سنوات ولم یتلقوا بطاقة ھویتھم بعد.
وجھ أ ومفاقمةمضاعفة ھذه المشكلة لھذه الرسوم جاءت واستبعاد العدید من األشخاص من قبل ھذا النظام  فیھا تمالتي 

 .الموجودةعدم المساواة 

 الموافقة المبنیة على معرفةالموافقة  غیاب

لقدوم ا حیث یعتبر. مبنیة على معرفةعملیة موافقة ي د أي ذكر ألووج عدماألشخاص الذین قابلناھم في نیجیریا أكد 
 للحضور إلى مركز التسجیل على أنھ موافقةمركز التسجیل موافقة. في الواقع، أدى االفتراض الواسع النطاق  إلى

 -صة" بأنھا "مطالبة بموافقة خابنیة على معرفة شارة إلى تفسیر الباحث للموافقة المباإلمستطلعین أحد القیام إلى 
																																																													

 .یورو 7.5) كان ھذا المبلغ یساوي 2019في وقت كتابة ھذا التقریر (نوفمبر/ تشرین الثاني  8 
9 Channels Television. (2019, October 15). Nigerians fume as NIMC attaches N3,000 charges to national ID 
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10 Sahara Reporters. (2019, October 15). Backlash Greets NIMC Announcement Of N5000 For National ID 
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" كانت غیر عادیة ومضحكة ألن الموافقة ال یتم جمعھا بنیة على معرفةالمواعتبر المشاركون أن فرضیة "الموافقة 
 عادة. كان ھذا الرأي واسع االنتشار لدرجة أنھ نادراً ما كان ھناك مزید من النقاش.

لمبنیة احاد مع أفضل الممارسات حول جمع البیانات. یُنظر إلى الحصول على الموافقة  بشكلھذا االكتشاف یتناقض 
على نطاق واسع على أنھ خطوة ضروریة في أنظمة تحدید الھویة من أجل احترام حقوق األشخاص،  على معرفة
  .منھا وخاصة البیومتریة ،الشخص الذي یقوم بالتسجیل قبل جمع البیاناتموافقة  طلبتضمن یویجب أن 

ه. " الموصوف أعالشراكةشعور بالال"باالفتقار إلى  المبنیة على معرفةعالوة على ذلك، یمكن ربط عدم الموافقة 
عندما تفشل العملیات المصممة ألنظمة الھویة الرقمیة في احترام حقوق األشخاص وتمكینھم من اتخاذ قرارات بشأن 

 .شراكةالب ویعطل اإلحساسبیاناتھم، فإن ذلك یضر بعالقة الثقة بین األفراد والمؤسسات الحاكمة 

 حمایة البیانات
العدید من الوكاالت الحكومیة وكذلك العدید من شركات في سیتم استخدام نظام الھویة الرقمیة الجدید في نیجیریا 

، بما في ذلك ةتبادل بیانات غیر توافقی الرئیسیون أن ھناك بالفعل نسبة عالیة منستطلعون القطاع الخاص. أخبرنا الم
المؤسسات المالیة وشركات االتصاالت السلكیة والالسلكیة والمسوقین بیع مجموعات البیانات بین الوكاالت الحكومیة و

ما ك"نعم، یمكن للبنوك الوصول إلى معلوماتي...  :من الجھات الخارجیة. صرح أحد األشخاص الذین تمت مقابلتھم
 الوصول إلى معلوماتنا". بالقدرة علىتتمتع ھیئة موانئ نیجیریا 

أن بیاناتھم لیست آمنة لدى الحكومة والقطاع الخاص، لكنھم یقومون دراسة وعة الیعتقد العدید من المشاركین في مجم
ھو یریا نسبة الجرائم اإللكترونیة في نیجارتفاع یقتنع الكثیرون أن . آخر على أي حال بسبب عدم وجود خیارقدیمھا بت

جموعة ح أحد المشاركین في ماألشخاص الذین یعملون في البنوك اللصوص حق الوصول إلى بیاناتھم. صرنتیجة منح 
قائالً: "أعتقد أن ھناك خوف من إمكانیة مشاركة ھذه المعلومات ألن مسألة الجریمة اإللكترونیة في نیجیریا دراسة ال

 بالتعاون مع [الموظفین] الداخلیین". تتم ما كانت لتنجح إن لم تكن

ً مھمومع ذلك، أخبرنا أعضاء المجتمع المدني أن حمایة البیانات ال تعتبر جزء  اع الرتف . نظراً للعامةن القضیة م ا
 ً یال ح معدل الفقر في البالد، ال یشعر المواطن العادي بالقلق إزاء ما ترید الحكومة القیام بھ مع بیاناتھ. إنھم أكثر قلقا

حد . كما قال أمترف، وینظر الكثیرون إلى الخصوصیة باعتبارھا مصدر قلق البقاء على قید الحیاة وإعالة أسرھم
 ".]المعلومات الشخصیة[ حمایةالالرئیسیین، "[تقوم الحكومة] بجمع [البیانات] ألن ال أحد یشكو من قانون ستطلعین الم

من خالل الھویة تاحة داخلیاً عن مزیج من االمتنان للمساعدة والفرص الم المھجرینمع دراسة كشفت مجموعات ال
الخصوصیة والغرض من جمع البیانات من قبل الحكومة وبرنامج األغذیة العالمي. قالت قلق إزاء احترام الرقمیة وال

ما یتم استخدامھ. أخاف في بعض األحیان من احتمال استخدام اسمي وصورتي ألسباب  البتة "ال أعرف :إحدى النساء
ً شریرة،  ة ألغراض أخرى غیر الھویغالباً الصور المتكررة ( تعتبر عملیات أخذأجل األمان".  » من لكني أصلي دائما

ً دراسة الرقمیة) مصدر قلق كبیر. اشتكى اثنان آخران في نفس مجموعة ال  من قیام األشخاص بالتقاط صورھم یومیا
 :ھموعوددون أن یفوا ب

التقاط الصور سیعلموننا بعض المھارات المختلفة أنھ بعد لنا  ونقولوی ،الصوردائماً ما یأخذون الكثیر من 
مھارات تلك التعلیمنا  دونبعد التقاط الصور  معھم كل شيءأخذون ویؤھلوننا للعمل. ولكن في نھایة الیوم ی

 التي وعدوا بھا مرة أخرى.



مة مثل الحكو نافذةیبدو أن ھذه التجارب مع جمع البیانات وخاصة مع الصور الفوتوغرافیة، من قبل المؤسسات ال
بشكل ھمشة مالنیجیریة وبرنامج األغذیة العالمي، زادت من االھتمام الفردي بالبیانات وخاصة بین الفئات السكانیة ال

 خاص.

 11جیریاحمایة البیانات في نیالئحة لحسن الحظ، اعتمدت الوكالة الوطنیة لتطویر تكنولوجیا المعلومات في نیجیریا 
تتضمن  12. كما رأینا في التشریعات الجدیدة لحمایة البیانات في أجزاء أخرى من العالم،2019 كانون الثاني /في ینایر

في بلد یعاني من مشاكل  ھایعتمد نجاح 13العام لحمایة البیانات في االتحاد األوروبي.نظام ھذه الالئحة بعض مكونات ال
 .نفاذواإل التوعیةعلى  14تم عادةً مشاركة البیانات دون موافقة،تحیث  ،أمنیة رقمیة كبیرة

 المجتمع المدني
العام وبالتالي الضغط العام. إن المجتمع ھتمام نتیجة ضعف اال اً صعب اً الھویة الرقمیة أمرمناصرة لمشروع التُعد 

المدني النیجیري صغیر إلى حد ما وال یتلقى تمویالً كافیاً، ومن الصعب على المنظمات أن تتصدى لقضایا جدیدة 
جموعة ممثل الفقر. في مناقشة  ،التي یواجھھا الناس بشكل یوميكبرى المشاكل الاھتمامھا منصبّاً على كون یعندما 
 :بالتالي مع ممثلي المجتمع المدني، لخص أحد المشاركین المشكلةدراسة 

قدرات لمنھا بسبب ا اً أننا لسنا جزءیقول بشكل أكبر في ھذه القضایا، لكن الواقع  ةشاركعلینا الم أشعر أن
بساطة نحن ب الناس،كل شيء لكل عمل . بالنسبة لي، ال یتعلق األمر فقط بعدم الرغبة في ببساطة والموارد

 .الناسكل شيء لكل عمل ال نملك القدرة على أن ن

حكومة قویة. انخرطت مبادرة في مواجھة التغییر العمل على ھذه التحدیات منظمات الحقوق الرقمیة عبء ل تحمّ 
وھي منظمة للحقوق الرقمیة، في مسألة الھویة الرقمیة التي تعود إلى فترة شراكة ماستركارد مع الحكومة.  ،بارادیغم

 المجتمع المدني:منظمة في ستطلعین أفاد أحد الم

، الحكومة بشكل فردي التعامل معمنظمات المجتمع المدني في حد ذاتھا صغیرة للغایة بحیث ال تستطیع 
قطاع منظمات المجتمع المدني  نا لم نرَ قد خاضت تلك المعركة، إال أن بارادیغمرة وعلى الرغم من أن مباد

تأثیر أكبر قلیالً. إذن لدیك منظمة صغیرة بموارد صغیرة إحداث كي یتمكن من كامل یصطف معاً بشكل 
 - ة. یمكنھم دفنك في المحكم، ال أكثر. أفضل ما یمكنك فعلھ ھو طرح بعض المشكالتالعمالقتقاتل ھذا 

ً إذا كانوا ال یرغبون حق -لدیھم كل الموارد   في تقدیم تلك المعلومات. ا

																																																													
11 National Information Technology Development Agency. (2019). Nigeria data protection regulation.  
https://nitda.gov.ng/wp-content/uploads/2019/01/NigeriaDataProtectionRegulation.pdf 

 على سبیل المثال، الحظت دراستنا لتایالند وجود تشریعات ھناك تستند إلى قانون حمایة البیانات األوروبي. 12
13 https://digitalguardian.com/blog/breaking-down-nigeria-data-protection-regulation 
14 PUNCH. (2019, September 22). Concerns as Nigerian firms move to adopt data protection regulation 
https://punchng.com/concerns-as-nigerian-firms-move-to-adopt-data-protection-regulation/ 



، ومنذ NIMCمن زیادة الوعي بمخاطر حصول شركة أجنبیة على قاعدة بیانات  بارادیغم ومع ذلك، تمكنت مبادرة
 16.لآلن لم یتم اعتمادهالذي  15مشروع قانون الحقوق والحریة الرقمیة،عملت على رفع ذلك الحین 

 االستنتاجات والتوصیات
لمدافعین المنظمات وااستثمار بالنظر إلى حالة المجتمع المدني المثقلة باألعباء في نیجیریا، سیكون من الجید رؤیة 

لمجتمع ام دعلیمكن لموارد في مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني في البالد. لوالممولین اإلقلیمیین والدولیین 
ً فأن یحدث بالنسبة لألشخاص الذین تخدمھم أھمیتھا و ھمفیة تداخل الھویة الرقمیة مع قضایاالمدني في فھم كی لكن  ،رقا

 ً دمج اھتمامات الھویة الرقمیة في عملھم. یمكن لھذا وقدرة جماعیة لإلى القدرة المالیة  ھذه المجموعات تحتاج أیضا
 ارادیغمبالدعم إنشاء شبكة من الناشطین والمنظمات التي تتعامل مع قضایا مثل الموافقة وحمایة البیانات مع مبادرة 

 واحدة. ةوبالتالي تعزیز العمل الذي بدأ بالفعل وزیادة الضغط على الحكومة بطریقة ال یمكن أن تحققھا منظم الرائدة،

الوصول والمعلومات. ال یمكن تحقیق ھدف الحكومة النیجیریة حول أھم القضایا التي وجدناھا في نیجیریا أحد تدور 
أن  التسجیل. یمكنثناء أعوائق التي تنوي مساعدتھا لعدید من المجتمعات حین تواجھ االمتمثل في الشمول المالي 

ص من األشخا ،ة واسعة من المجتمعات التي یخدمھا المجتمع المدنياحتیاجات مجموعمناصرة تعكس استراتیجیات ال
الذین یعیشون في فقر إلى األشخاص ذوي اإلعاقة. سیكون التعامل مع رسوم التجدید والتكالیف المرتبطة بالتسجیل 

سھلة ل راكز التسجیعد م. تُ محدودةموارد مالیة یملكون بالغ األھمیة بالنسبة للعدد الكبیر من النیجیریین الذین  أمراً 
لألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص الذین یعیشون في المجتمعات الریفیة، وخاصة النساء الالئي ال  بالنسبةلوصول ا

، من األمور الھامة للوصول إلى أكثر السكان اجتماعیةالرجال ألسباب بجانب نتظار قاعات االیشعرن بالراحة في 
ً تھمی  .شا

بالغ األھمیة. یجب أن یعطي أي  بشأن مشروع قانون الحقوق والحریة الرقمیة أمراً  رادیغممبادرة با، یعد عمل أخیراً 
 ولویة للدفاع عن حمایة البیانات وضمان حقوق النیجیریین.األاستثمار في تحسین الھویة الرقمیة 
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