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

لتأثیر الحقیقي ألنظمة الھویة أفضل لفھم إلى الحصول على . ھدف ھذا المشروع مناطقالھویة في خمس 
 ھا.لالمتثال لن یضطرمالرقمیة على السكان المحلیین ال

 

منظمات مجتمع  مقابالت معست مع مجتمعات مختلفة، و دراسةبحثنا في تایالند من ست مجموعات  تألف
مسؤولین حكومیین وخبراء تكنولوجیا  مقابالت معست تعمل مع المجتمعات المھمشة، و (CSOs) مدني

المعلومات. باإلضافة إلى ذلك، استعان فریق البحث في تایالند بمترجمین محلیین للتواصل بلغات المھاجرین 
من شھادات . تأتي جمیع ال2019مارس  /فبرایر وآذار /بین شباط ولية. تم إجراء ھذا البحث األالبورمیّ ك

من مرحلة البحث المیداني خالل ھذه الفترة. دراسة الرئیسیین ومناقشات مجموعة العین طلَ ستَ المقابالت مع المُ 
 1ي.في التقریر العالمالمتبعة طالع على مزید من المعلومات حول المنھجیة الیمكن ا

 

 ستقراءاكل مجتمع. ال یمكننا  تمثللألفراد، ولیس عكس عینات  الُمعاشةیھدف ھذا المشروع إلى فھم التجارب 
من أن األشخاص الذین تمت على الرغم  - بالضرورة تجربة شخص واحد النظر إلىالدارجة من اییر المع

كیفیة  حول عمیقةكل تجربة تمنح نظرة إال أن  –النظام بعض جوانب كانت لھم تجارب متماثلة في م مقابلتھ
الخبرة ع تنوصَمَمة بما یراعي البنیة التحتیة الرقمیة غیر الماإلجراءات وتأثر مجموعة متنوعة من األشخاص ب

 .والھویة

 

 أنظمة الھویة الرقمیة
ملیئة بالمشاكل. توقعت الحكومة  2005رقمي عام بیومتري نظام ھویة وضع ل تایالندكانت أول محاولة ل

على  واعتمدت جدوى،دراسة ملیون شخص في ثالث سنوات دون إجراء دراسة تجریبیة أو  64تسجیل 
بیروقراطیة دات تعقی وواجھت ،ح كیفیة عمل البطاقةیفشلت في توضكما مع بعضھا البعض،  ال تتوافقتقنیات 

لتسھیل المعامالت   (NDID)الھویة الوطنیة تطویر وتجریب منصة العمل على بدأ. مؤخراً 2واتھامات بالفساد
ومة على مشروع ، وافقت الحك2018 أیلول /في سبتمبر، وذلك بعد تأخیر البدء عدة مرات. 3اإلنترنتلى ع

. 4ة بیاناتبناء منصة وقاعدتقوم بشركة وطنیة للھویة الرقمیة  تأسیسللمصادقة وطلب  تشریعاتقانون لوضع 
شھر أواخر  حتىولكن ، 5 2019 كانون الثاني /موظفي البنك في ینایرمع مرحلة تجریبیة بدء تُظھر التقاریر 
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 نل .6 مخطط لھبالشكل التبادل البیانات  غیر قادرة على الوكاالت الحكومیةكانت  ،تشرین األول /أكتوبر
عامین آخرین. حتى وقت كتابة ھذا التقریر قبل كامل شكل مركز تبادل البیانات الحكومي المقترح بتمل یك

 .تحدیثات أخرى في الجداول الزمنیة المتوقعة لم تردنا أیة) 2019 تشرین الثاني /(نوفمبر
 

یا التكنولوجعلى مستویات مختلفة من حیث تدیر خمس دوائر حكومیة،  ،ُمجّزأ نظام ھویة تایالندیوجد في حالیاً 
 -زخماً  ندتایالفي  ةالرقمیاألجندة كتسب فیما تالسكان. مجتمعات المختلفة من أنظمة ھویة متعددة لل، ةیالرقم
شاملة  ةظرنإلقاء من المھم فإنھ  –عبر القطاعات المختلفة بیومتریة البیانات االستخدام الواسع النطاق لل اومعھ
ثالثة إلى خمسة مالیین عامل مھاجر في وجود ما بین ونظراً لالھویة. المجموعات المختلفة مع تجارب على 
 .لى ھؤالء السكانعالكثیر من أبحاثنا كزت ر ،7 ھویةصدار وإجراءات معقدة إلیواجھون التھمیش  البالد

 

منا الذي سیوحد بعض األنظمة المنفصلة، ق -نظام الھویة الوطنیة المقترح تطبیق  اتإجراء كنا نبحث فيبینما 
 ً یة بشكل عام. أوالً، قمنا بفحص نظام تایالندالھویة للحكومة الإصدار بتوثیق تجارب الناس مع قطاع  أیضا

ً  60الھویة الوطنیة المخصص لألشخاص الذین تزید أعمارھم عن  لرعایة ، والذي یركز على تقدیم مزایا اعاما
ھتمام على نظام الھویة الذي یستخدمھ االكثیر من الوالرعایة الصحیة. ثانیاً، ركزنا  الدخلاالجتماعیة مثل 

المعروف باسم "البطاقة الوردیة". ثالثًا، تحدثنا و، ةقانونی ةوظیفمن الحصول على تمكن لالعمال المھاجرون ل
 ى حیاتھم.عل في البالدالمختلفة ویة الرقمیة إلى المجتمعات المھمشة األخرى حول تأثیر أنظمة الھ

 

 الندتایبموجب نظام "البطاقة الوردیة"، یتعین على المھاجرین من الوس وكمبودیا ومیانمار الذین یدخلون 
التي و 8التسجیل للحصول على بطاقة ھویة تُعرف باسم "البطاقة الوردیة" ،یة مناسبةتایالندبدون وثائق 

الحكومیة والبنوك ومقدمو الخدمات اآلخرون للتحقق من الھویة. لیس من الواضح ما إذا تستخدمھا الوكاالت 
مة الحكومیین أن الحكوستطلعین أم ال، ولكن أبلغنا أحد الم البیومتریةبیانات اله الھویة تتضمن ھذ تكان

ن المعلومات التایالندیة تجمع الحمض النووي لعدد معین من المھاجرین كل عام "ألغراض أمنیة". تتضم
واسم حیة الصالوتاریخ  تایالنداالسم واللقب وتاریخ المیالد والعنوان الحالي في ھویة ال هتم جمعھا لھذیالتي 

عمل ویطلب منھم الصاحب  قبلصاحب العمل وعنوانھ ونوع ومكان الرعایة الطبیة. یسجل المھاجرون من 
 فیھا وظائفھم. جدید في كل مرة یغیرونالعمل الإعادة التسجیل مع صاحب 

في المقام األول على الخدمات المصرفیة والمالیة ویھدف إلى "تعزیز  NDIDیركز نظام ، من ناحیة أخرى
األمن الرقمي لتسھیل المعامالت عبر اإلنترنت، وتمكین الوصول بشكل أكبر إلى الحسابات المصرفیة 

" ینبلوك تش" تقنیةمدعومة بالھویة ال منالتحقق التعرف على الوجھ وتكنولوجیا ... بناًء على  واإلقراض
blockchain.9  وقد أبرزت التقاریر قابلیة التشغیل البیني مع "الھویة الرقمیة لألمم المتحدة والمصادقة
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. یعد تطویر 10في رابطة دول جنوب شرق آسیا"، مما یشیر إلى إمكانیة تبادل البیاناتالمشتركة اإللكترونیة 
ط التحقق نقافي تایالند، بما في ذلك  البیومتریةبیانات المتزاید نحو استخدام ال التوجھمن  ھذا النظام جزءاً 

مستخدمي الھواتف المحمولة في ثالث  الذي یوجب متطلبالو SIM"11"ھاتف  بطاقة اءاإللزامیة للسماح بشر
رة جماعات المناصخطوة تنتقدھا وھي ، على الوجھالبیومتري  إرسال صور للتعرفبدول ذات غالبیة مسلمة 

 .12المحلیة
 

لن یكون أكثر فائدة من النظام السابق،  NDIDأعرب خبراء التكنولوجیا والقانون عن مخاوفھم من أن نظام 
 13الحكومة.ة صداقیالمصادقة وانتھاكات الخصوصیة، وسیضعف بسبب عدم الثقة في م لمشاكلوسیقع فریسة 

ستطلعین قام أحد الم 14مع العقیدة البوذیة. ةغیر متوافق اباعتبارھبعض البوذیین الھویة الرقمیة عارض كما 
كومة إخبارنا بأن الحبالرئیسیین من المجلس الوطني للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة بمواجھة ھذه المخاوف 

 حصلت على جمیع المعلومات الالزمة للتخطیط والتنفیذ.
 

 المعاشةتجارب ال
 آذار /إلى مارس شباط /التي أجریت في تایالند في الفترة من فبرایراسة درتوفر المقابالت ومجموعات ال

ً مع األنظمة الم یتعاملونلألفراد الذین  الُمعاشةلتجارب عمیقة لنظرة  2019 لقلیل لوجود ا . نظراً ذكورة سابقا
أنظمة الھویة الرقمیة، فإن ھذه البیانات النوعیة مفیدة لفھم واقع بعض  معمن األبحاث حول تجارب األشخاص 

 ھ لیسقد تتعارض بعض ھذه التجارب مع التقاریر الرسمیة، ولكن من األھمیة بمكان أن نفھم أناألفراد. 
من النقاش األوسع حول  نھدف إلى أن تصبح ھذه الدروس جزءاً  سكان تایالند تجربة واحدة. لدى جمیع

 تحدید الھویة الرقمیة في السیاقات الوطنیة. حلول
 

 ةمحدودعامة  مشاورة
یبدو أن الحكومة التایالندیة تدرك الحاجة إلى بعض المشاورات العامة بشأن نظام الھویة الرقمیة الوطني 

، 15إقرار قانون الھویة الرقمیة قبل 2018 تموز /لعقد جلسة استماع عامة في یولیو موعداً  تحدد ، وقدالقادم
عام حول مشروع قانون حمایة البیانات الشخصیة الباب للتشاور الوالمجتمع الرقمي وفتحت وزارة االقتصاد 
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ومع ذلك، ال یمكن لكثیر من السكان األكثر تھمیًشا في  .201816من عام  أیلول /لمدة أسبوعین في سبتمبر
 عمد مع ھذه المجتمعات.تالم لم نعثر على أي دلیل على التشاوركما ، فرصالوصول لھذه ال تایالند

ً  60أو البطاقة الشخصیة لألشخاص الذین تزید أعمارھم عن  ةال تظھر البطاقة الوردی على نحو مماثل،  عاما
 اً مستمر اً المھاجرون الذین تحدثنا إلیھم أن نظام البطاقة الوردیة كان مصدرعلّق تشاور عام. حول أي أدلة 

ویة ھال حولن ومستطلعال أعربلإلحباط واالرتباك، مما یدل على عدم التشاور الفعال في تصمیم النظام. 
ً  60لألشخاص الذین تزید أعمارھم عن  التي أرادوا مشاركتھا مع الحكومة، واألفكار المخاوف عن بعض  عاما

نھم أئة من السكان، لكنھم لم یشعروا بعض الخطط الحكومیة المتعلقة بالھویة لھذه الفالعقالنیة بما في ذلك 
 .إلیصال آرائھم ةفرصطوا الأعُ 
 

 التسجیل عوائق
عدد وجود (ومن المحتمل سجل كان ھناك أكثر من ثالثة مالیین عامل مھاجر م، 2019 شباط /فبرایرفي 

 ،القانونطلب من العمال المھاجرین بموجب أغلبھم من میانمار. یُ  17،) في تایالندسجلأكبر منھم غیر م
التسجیل لدى الحكومة التایالندیة من خالل أرباب عملھم من أجل الحصول على تصاریح العمل ووثائق 
الھویة. یجب على ھؤالء السكان إعادة التسجیل في كل مرة یغیرون فیھا وظائفھم، وھذا یحدث بشكل متكرر 

عمال ادة باللغات األصلیة، ویجب على البسبب الطبیعة غیر المستقرة لعمل المھاجرین. ال تتوفر المعلومات ع
 .ھملطلبالداعمة مجموعة من المستندات  تقدیم

 

حیث یمكن للعمال  18على شبكة اإلنترنت لدى وزارة العمل موقع ،المساعدةطلب ل ھاتفي باإلضافة إلى خط
قدیم . ومع ذلك، ال یتم تمحافظاتفي بعض الوجھاً لوجھ الدعم ، باإلضافة إلى توفیر المھاجرین طرح األسئلة

ً  الحصول علیھوقد یكون ھذا الدعم باستمرار   مسؤول لدعم العمال المھاجرین وجود. على الرغم من صعبا
اجھون ن الذین یویالمھاجریة معاناة ، فقد وصف أحد األشخاص الذین تمت مقابلتھم كیفمحافظاتبعض الفي 

عند عدم  لوزارة العملتصل بخط طلب المساعدة أن نمشاكل للحصول على الدعم من المسؤولین: "اعتدنا 
ون أي عدید من المسؤولین دالمكالماتنا إلى تتم تحویل  الھاتف أورد على ، لكن ال أحد یالجدیدةللقوانین فھمنا 

دون ، فإنھم ال یبعندما یقوم المسؤولون بالرد على المكالمات وأخبرنا نفس الشخص أنھ إجابة أو أي مساعدة."
 لمھاجرین.متطلبات الھویة لأنھم یجھلون أو  ،اھتمامأي 

 

إلى االعتماد على الوسطاء الخاصین غیر  ،الوصول سھولةوالكافیة لمعلومات ھذه العملیة لأدى افتقار 
ؤالء یعتبر ھ 19ة.المعقد ھذه اإلجراءات البیروقراطیةللتعامل مع للحصول على المعلومات والدعم  المرخصین

ً وسطاء ال ً طرافأ أیضا یعمل  ینمابلألقلیات العرقیة في تایالند والذین لم یمنحوا الجنسیة الكاملة. بالنسبة  ةمھم ا
شكل ب لالستغالل المھاجرین واألقلیات العرقیة، فإن ھذه الجماعات معرضةعلى تسھیل حیاة  وسطاءبعض ال
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أو الدفع مقابل  الوسطاءرفض خدمة  "من الصعب جداً  :ال أحد األشخاص الذین تمت مقابلتھمق 21 20.كبیر
لة یة وال یمكننا االنتظار لفترة طویتایالندنفھم اللغة الال ي وتایالندألننا ال نعرف النظام المختصرة طرق 

 تجاھلي أنظمة الھویة الرقمیة األخرى، حیث یتم نسیان أو فھذا التحدیات كما نصادف قنا. اورأإلنجاز 
 شالتھمیالمعلومات، مما یؤدي إلى توفیر المجتمع و مشاركة" للنظام، بما في ذلك غیر الرقمیةالمكونات "

 22وفقدان الثقة.
 

ً وسیط تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً  ً  ا بالنسبة للفئات المھمشة في تایالند، حیث تساعدھم في  مھما
د سھلة موارتقدیم ونصائح الوالتدخل التسجیل من خالل  إجراءات والتعرف علىالوصول إلى بطاقات الھویة 

لقیام ابجمع البیانات من األشخاص و تقوم ھذه المنظماتالفھم بلغات المھاجرین األصلیة. في بعض الحاالت، 
التسجیل الكامل نیابة عنھم. على الرغم من أن ھذا التكتیك فعال في زیادة الوصول وخلق فرص لمنظمات ب

وحقوق المھاجرین، إال أنھ یثیر مخاوف حول حمایة البیانات المجتمع المدني للدفاع عن احتیاجات 
، فمن المستحیل ضمان أمن لھذا الغرضط یوالخصوصیة. عندما تتصرف منظمات المجتمع المدني كوس

وخصوصیة البیانات التي یتم جمعھا. عالوة على ذلك، أخبرتنا إحدى المنظمات التي تساعد المھاجرین أن 
ً وسطاء  دعاءات كاذبة حول عمل إ" ویقدمون الفوضى حول الموضوعما یعتمدون على " المھاجرین غالبا

 خشیة على سالمتھم.المجتمع المدني موظفي منظمة 
 

 الحقوق على قیودال
رین جبأولئك الذین وجدوا أنفسھم مر عبّ ، لھا األشخاص یخضعبغض النظر عن أنظمة الھویة الرقمیة التي 

سكان . أثارت جماعات حقوق المرأة والینإحباطھم وقلقھم العمیقھامش المجتمع عن على العیش على 
مخاوف بشأن استخدام أنظمة الھویة الرقمیة في مراقبة  تقریركجزء من ھذا ال متمت مقابلتھذین الین األصلی

 علىالناجین من االتجار بالبشر إدراج عن  المناصرةوقمع المجتمعات المھمشة. تحدثت إحدى منظمات 
غیر قادرین على الحصول على قروض أو تمدید  أي یصبحون –لسوداء" من قبل المؤسسات المالیة "القائمة ا

 : "نحن سعداء بمساعدة ھذه المرأة ولكن في وقتبغاءالعملھم في بسبب البیانات التي تعكس  -جوازات السفر 
قائمة الفي  ةسجلم اھجدید أو أي قرض ألن أنھا ال تستطیع التقدم للحصول على جواز سفرأخبرتنا الحق 

 السوداء."

 

مع السكان األصلیین، أعرب المشاركون عن عدم فھمھم لسبب جمع بیاناتھم وكذلك كیفیة  دراسةفي مجموعة 
 استخدامھا ومشاركتھا بین الدوائر الحكومیة:
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. اتنمن خالل بطاقة ھویشخصیة المسؤولین الحكومیین الوصول إلى المعلومات ال علىمن السھل 
لدینا أدنى فكرة عن كیفیة  تحكومیة. لیسال توكاالال كافةمع شخصیة مشاركة معلوماتنا التمت 

 الخاصة وتحدیثھا. نالدینا إمكانیة الوصول إلى معلومات تاستخدام كل وكالة لبیاناتنا. لیس
 

ح أحد رحكومة لتتبع المجتمع والسیطرة علیھ. صتستخدمھا الالھویة الرقمیة وسیلة  ةنظمأر ااعتبكما تم 
 األشخاص الذین تمت مقابلتھم:

یعرف المسؤولون الحكومیون المكان الذي نعیش فیھ ویقترحون علینا عدم الخروج من قریتنا 
 دتناقاخروج موعد ، عرف المسؤولون الحكومیون أحد األیام لالنضمام إلى االحتجاجات السیاسیة. في

 إبالغ قادتنا.مشاورات مع القرویین اآلخرین دون  وانظممن القریة و
 

راء ھذه آ ھذا الرابط بین الھویة الرقمیة والمراقبة الحكومیة للسكان األصلیین، فإنال یمكن تأكید في حین 
 الھویة الرقمیة.الحكومة وأنظمة تكشف عن انعدام الثقة في كل من مناصریھا المجتمعات و

 االستنتاجات والتوصیات
الباً ما غ ،مجتمعفئتین من الاألنظمة التي تؤثر على مع نظام الھویة الوطنیة تحلیل ، قمنا به الدراسةفي ھذ

طاقة البفي ن وكبار السن. تثیر المشكالت التي الحظناھا و: العمال المھاجرامھحقوقمن الحرمان من  انتعانی
القدرة  إعاقةتصمیم أنظمة الھویة ل یمكن مخاوف جدیة حول كیف ،الوردیة للعمال المھاجرین بشكل خاص

یل. ومع التسج إجراءاتالمعلومات وفي توضیح مساعدة ال واالفتقار إلىاللغویة نتیجة الحواجز الوصول على 
لبطاقة الوردیة مزایا لألشخاص الذین كانوا قادرین على الحصول على البطاقة، مما یدل على منحت اذلك، 

 اإلمكانات اإلیجابیة لھذه األنظمة.

 

لمترابطة غیر ااالعتماد على البنى التحتیة ھو أن أحد أكبر الدروس المستفادة من البحث في تایالند یعتبر 
عھا م یتعاملونالمحتملین فھم النظم التي مناصرین یجعل من الصعب على كل من السكان المتضررین وال

كانیة إم. على الرغم من من أجل التغییر العمل بشكل صحیح، مما یؤدي إلى االرتباك وانخفاض القدرة على
االت الوك بینھذا النظام أسئلة حول مشاركة البیانات یثیر متعددة، نظمة ھویة ألالحاجة تقلیل  NDID نظام

ركة مشالكون تالجنس أعاله، یمكن أن  ةشركاء القطاع الخاص. كما رأینا في مثال عاملالعدید من الحكومیة و
 بالفعل.ھمشین السكان الم البیانات على نطاق واسع تأثیر سلبي على

 

الضوء على  - خاصة حول البطاقة الوردیة -التجارب التي تمت مشاركتھا معنا تسلط عالوة على ذلك، 
 المشكالت التي ستثار بال شك في أنظمة الھویة األخرى. غالبًا ما یكون المھاجرون وغیر المواطنین أول من

 لعاملة على تطبیق أنظمةرب تحذیرات مھمة للمؤسسات اایواجھ الحرمان من الحقوق، مما یجعل ھذه التج
 ن. كاعن احتیاجات ھؤالء السالتي تدافع المجتمع المدني منظمات الھویة الرقمیة و

ع بناء ثقة المستخدم وضمان التمتفي  بشكل جدي في ھذا البحثكتشفة معالجة المشكالت الم تسھمیمكن أن 
أكثر لیكون  NDIDتطبیق نظام  تھدف إلى یةتایالندالحكومة ال تكانن إالكامل بفوائد أنظمة الھویة الرقمیة. 



المختلفة ستكون فئات المجتمع المشاركة المنتظمة مع إن ، ف2005فاعلیة من النظام الذي تم تطویره في عام 
 ضروریة.

 

مؤسسة و )Thai Netizen( تاي نتیزن الحقوق الرقمیة، مثل الدفاع عن یوجد في تایالند عدد من منظمات
قانون األمن السیبراني في كالھما إلى إجراء تغییرات دعت  وقد .)Manushya Foundation( یامانوشا

كما أنھما على درایة جیدة ببعض القضایا المتعلقة بالھویة الرقمیة. في الواقع، قد  ،201923في أواخر عام 
ً  القانونیة دوراً مناصرة وال ةضي االستراتیجیإجراءات التقاتلعب   ي،في تغییر نظام الھویة الرقمیة الوطن مھما

ي أقرتھ ذوال النظام األوروبي العام لحمایة البیاناتعلى مستند ال 24ةبفضل قانون حمایة البیانات الشخصی
أداة  ، والقدرة على تطبیقھ،قانون حمایة البیانات ھذا یقدم. نأمل أن 2019الحكومة التایالندیة في أوائل عام 

ً للمجتمع المدني الذي یبحث عن استراتیجیات لدعم نھج أكثر أخرى  یة الرقمیة الھو ما یخصلحقوق فیل احتراما
 في المستقبل.
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