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

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

والمكاتب  المجتمع المدنيمنظمات رئیسیین في مستطلعین یتكون بحثنا في زیمبابوي من سبع مقابالت متعمقة مع 
ات جمعیالرعین وازممثل الدراسة من مجموعات مختلفة الحكومیة والقطاع الخاص، باإلضافة إلى ست مجموعات 

. 2019 نیسان /وأبریل آذار /ومجموعة حقوق المتحولین جنسیاً. تم إجراء ھذا البحث األساسي بین مارس یةالسكن
مكن یمن السكان المستھدفین من المقابالت الشخصیة والمناقشات خالل ھذه الفترة في زیمبابوي. شھادات تأتي جمیع ال

 1تقریر العالمي.طالع على مزید من المعلومات حول المنھجیة المتبعة في الاال

 ً  مع استمرار خطط الدولة لنظام الھویة الرقمیة الوطني المرتبط باألمن القومي، قمنا بتوسیع نطاق بحثنا لیشمل أیضا
 نظام تسجیل الناخبین البیومتري أسئلة حولدراسة تضمنت مجموعات ال ".BVR" نظام تسجیل الناخبین البیومتري

حیث عُرض للمشاركین سیناریوھات تركز على جوانب المراقبة  ،ھاتیناریوباإلضافة إلى مناقشات مستندة إلى س
 .من األسئلة حول أفكارھم حول الخصوصیةسئلوا عدداً ، ثم ةالرقمیھویة لل

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

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

 أنظمة الھویة الرقمیة
تجارب األشخاص مع نظام تسجیل الناخبین البیومتري، بما في ذلك االنتقال من بطاقات طلعنا ھذا العمل، است من خالل

 .، وأفكارھم حول نظام الھویة الرقمیة الوطنيالبیومتریةالھویة التقلیدیة إلى البطاقات البالستیكیة مع البیانات 

في  )BVR( نظام تسجیل الناخبین البیومتريزیمبابوي ، قدمت حكومة 2018في الفترة التي سبقت انتخابات عام 
ر الحاجة . رافق ھذا التطومزیفینمحاولة لحل المشكالت اإلداریة لالنتخابات، بما في ذلك ازدواج الناخبین والناخبین ال

 .2ریةمتالبیوإلى االنتقال من بطاقات الھویة المعدنیة القدیمة إلى البطاقات البالستیكیة الجدیدة مع البیانات 

ً لیكان النظام م لعمل مع شركات خارج وامنذ البدایة، حیث قامت الحكومة باالستعانة بمصادر خارجیة اكل بالمش ئا
نظام تسجیل الناخبین  حزمومقرھا الصین بعقد إنشاء ) Laxton( الكستون زیمبابوي. أوالً، فازت مجموعة

ألجھزة  اً عقد "ZEC" ثم منحت لجنة االنتخابات في زیمبابوي 3،الحزب المعارض، وھي خطوة انتقدھا البیومتري
اعترضت علیھ القرار الذي وھو ، في الوالیات المتحدة )IPSIDY Inc( إلغاء االزدواجیة والبرمجیات لشركة

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

2 Share, F. (2017, August 30). RG’s office rolls out mobile registration nationwide. The Herald. 
https://www.herald.co.zw/rgs-office-rolls-out-mobile-reg%e2%80%a2-nationwide-programme-to-run-for-3-
months-%e2%80%a2-metal-ids-to-be-phased-out/ 
3 Dube, G. (2017, June 5). Chinese Company Wins $4 Million ZEC Biometric Voter Registration Tender. VOA 
Zimbabwe. https://www.voazimbabwe.com/a/zimbabwe-electoral-commission/3887026.html 



في الواقع، تشیر  4سیؤدي إلى مشاكل في تسجیل الناخبین. ذلك أن ةمدعی ،دون جدوى شركات الكستون مجموعة
نظام تسجیل الناخبین كما تعرض  5.مزیفألف ناخب  250 الالحقة تضمنتالتقاریر اإلخباریة إلى أن قائمة الناخبین 

د یتحدھ یمكن نظام تسجیل الناخبین البیومتري أقنع أعضاء الحزب الحاكم بعض الناس أن لمشاكل أخرى. البیومتري
 7ابات في زیمبابوي.خلجنة االنت دة بیاناتتم اختراق قاع كما 6كیفیة تصویتھم،

في زیمبابوي تقود نظام الھویة الرقمیة للتحویالت النقدیة  ةاالجتماعیشؤون في الوقت نفسھ، كانت وزارة العمل وال
، امجالبرن منصةإلى  بمساعدة برنامج األغذیة العالمي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة في مقاطعة روشینغا. استناداً 

رقمي مرتبط بالمزایا. قیل لنا أن الحكومة لم  ھویةنظام  یة تطبیقن البرنامج التجریبي الحكومة من معرفة كیفمكّ 
ویة الرقمیة ، فإن النتائج التجریبیة على آثار الھبالتاليفي ھذا المشروع ، وبیومتریة بیانات الالتوافق بعد على استخدام 

 ة كانت قاصرة.غیر البیومتری

 CloudWalk( كالود ووك تكنولوجي في شراكة مع شركة 2018دخلت زیمبابوي في عام  ،أخیراً 
Technology(برنامج التعرف على الوجھ ونظام الھویة الرقمیة طبیق ، وھي شركة ذكاء اصطناعي صینیة لت

ً واضحلوجي كنوشركة كالود ووك ت دافعكان الوطني الذي یربط البیانات بالعمل المصرفي والسفر. في الوقت نفسھ،  : ا
في نھایة المطاف، أدركت  8زیمبابوي لتحسین تكنولوجیا التعرف على الوجھ.سكان الحصول على قاعدة بیانات لوجوه 

 ھیكفیجن شركةبوطالبت بصفقة أفضل، مما دفع  لصینبالنسبة لحكومة زیمبابوي قیمة بیانات المواطن 
)Hikvision(أحد المستشارین المشاركین في قول جدیر بالذكر  9.ھا، وھي شركة صینیة أخرى لتقدیم عرض

وضح أنھ في الوقت الذي یشارك فیھ الزیمبابویون بیاناتھم عن طیب یمما  10بیاناتنا"ب نفرطكنا المفاوضات: "لقد 
 .تلك الثقة تستغلخاطر، فإن الحكومة قد 

مزیفین مال الالعفرز ل ةرقمیالھویة الم في غضون ذلك، قام البنك الدولي بتمویل مشروع للحكومة الزیمبابویة الستخدا
، بعد عدة أشھر من انتھاء بحثنا المیداني، 2019 أیلول /من الخدمة المدنیة وتوسیع استخدام الھویة الرقمیة. في سبتمبر

 11علنت لجنة الخدمة العامة أنھا ستقوم بتسجیل جمیع موظفي الحكومة في نظام بیومتري جدید بحلول نھایة الشھر.أ
 2020.12عام في بدایات التحقق وتخطط للبدء بعملیات 
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 الُمعاشةتجارب ال
الضوء على  2019نیسان  /أبریلآذار إلى  /التي أجریت في زیمبابوي في مارس دراسةالمقابالت ومجموعات اللقي ت

الذین یتفاعلون مع ھذا النظام. نظًرا لوجود القلیل من األبحاث حول تجارب األشخاص  لألشخاص المعاشةالتجربة 
ارب قد تتعارض بعض ھذه التجأنظمة الھویة الرقمیة، فإن ھذه البیانات النوعیة مفیدة لفھم الواقع لبعض األفراد.  مع

ان زیمبابوي تجربة واحدة مماثلة. نھدف لكن من األھمیة بمكان أن نفھم أن لیس لدى جمیع سك، ومع التقاریر الرسمیة
 إلى أن تصبح ھذه الدروس جزءاً من النقاش األوسع حول حلول الھویة الرقمیة في السیاقات الوطنیة.

 الوعي والتفھم
حول عموم من المعلومات المتاحة لل كان ھناك القلیل جداً  ،)2019 تشرین الثاني /وقت كتابة ھذا التقریر (نوفمبر حتى

الھویة الرقمیة الوطني، ولم نعثر على أي دلیل على مبادرة واسعة النطاق من الحكومة لزیادة الوعي العام. وكما نظام 
 لكذ "إذا كانت حكومة زیمبابوي ستنتقل إلى الھویة الرقمیة، فال ینبغي لنا أن نقرأ :أشار أحد ممثلي المجتمع المدني

 في الصحیفة المحلیة". حتى نُشر قد أن الخبرمن مصادر على اإلنترنت. ال أعتقد 

بسبب مجموعة من المشكالت: فقد اختلفت األحزاب السیاسیة  معقداً  تسجیل الناخبین البیومتريكان فھم الناس لنظام 
نظام تسجیل الناخبین عن طریق استخدام المكررین محاوالت إزالة الناخبین كما أدت شركاء القطاع الخاص، مع 

دیین حیث قیل إن مسؤولي الحزب الحاكم والزعماء التقلی ،الناخبینھدید ت ارواستمرمزیفین بین ناخ خلقإلى  البیومتري
تعلقة خلقت جمیع المشاكل الم 13من الناخبین. %31لنسبة على قسیمة تسجیل الناخبین الموجود  يسلسلرقم التسجلوا ال

ً ارتباك نظام تسجیل الناخبین البیومتريب  لناخبین.ل اً یرخط ا

لمشاركة العامة والتشاور فیما یتعلق باالنتقال من نظام غیاب ا، وافق الكثیرون على دارسةمجموعات ال في إحدى
ً  النظام التسجیل الوطني القدیم إلى غییرات بشكل خاص بشأن فشل الحكومة في نقل ت البیومتري الجدید. كان البعض قلقا

ونة من مك. في مناقشة جماعیة متجولینزارعین والباعة البطاقات الھویة إلى الفئات المھمشة، مثل سكان الریف والم
الحكومة لفوائد البطاقة الجدیدة. لیس لدى النساء في زیمبابوي، وخاصة في المناطق وة بعدم شرح النسأفادت النساء، 

لناس الذین ا. على الرغم من وجود بعض الوعي بین نلسبب وكیفیة استخدام الھویة البیومتریة لفائدتھ جیدالریفیة، فھم 
البیومتریة انات ذات البیالجدیدة "التقلیدیة" إلى الھویة  یةالمعدنمن الھویة  الً یعیشون في المناطق الریفیة بأن ھناك انتقا

 الجدیدة، فإن األساس المنطقي لھذا االنتقال ال یزال غیر واضح.

 األمن القومي:تحت ذریعة لجدل ن الحكومة تمیل إلى إخفاء خطط مثیرة لأفي المجتمع المدني ستطلع قال م

دعونا نلقي نظرة على مدى قلة المعلومات المتوفرة حول تقنیة التعرف على الوجھ التي حصلت علیھا حكومة 
البرلمان  تقاریر إلىدون تقدیم أشیاء عمل بتقوم لحكومة انشھد  إننا. كالود ووك زیمبابوي من الشركة الصینیة

جب حلومات من الكیانات الحكومیة، خاصةً عندما یتم سیالً ضعیفاً من المع ال نرى إالً دافعي الضرائب. لأو 
 فإنھاھناك موضوعات ال ترغب الحكومة في مناقشتھا، حین یكون المعلومات تحت غطاء من األمن القومي. 

 بساطة بأنھا قضایا تتعلق باألمن القومي ومن الصعب للغایة الحصول على معلومات حول ذلك.بتصفھا 

																																																													
ZEC  Zimbabwe Mail. See The .(January 31 ,2018)في وقت الحق قضیة تھدید الناخب.  لجنة االنتخابات في زیمبابوي أدانت13 
-http://www.thezimbabwemail.com/main/zeccondemns voter intimidation as polls loom. Available at: 

loom/-polls-idationintim-voter-condemns 



ً باإل ان الرقمیة بین سكبقراءة األنظمة محدودة المعرفة المن  ضافة إلى حجب المعلومات، قد تستفید الحكومة أیضا
فة التقنیة لمعرفتقار لھذا اال لكشنظام الھویة الرقمیة الوطنیة دون الكثیر من االھتمام. یمكن أن یطبیق لتزیمبابوي 
 ً  مدني:المجتمع الأحد المستطلعین من ، مما یعوق نجاح أي نظام یتم طرحھ في النھایة. أوضح طبیقأمام الت أیًضا عائقا

ً یعاني  نظر كیفاسنحتاج إلى حملة موسعة لمحو األمیة الرقمیة...  . لتأمین بطاقاتھم المصرفیة الناس حالیا
ً  خالل ملیات عمن في عدد حاالت استنساخ البطاقات، وفي عدد  كبیراً  العام ونصف الماضیین شھدنا ارتفاعا

 ً دمات كیفیة الحفاظ على أمان الخ االحتیال اإللكتروني، على سبیل المثال. ھذه كلھا أعراض لمجتمع ال یفھم حقا
لى ع ا، ربما لن یتمكن األشخاص من استخدامھةالرقمیھویة القائمة على التكنولوجیا. وبالمثل، من خالل ال

لكنھم یستخدمونھا فقط و. فكر في عدد األشخاص الذین لدیھم ھواتف ذكیة، اجھ ألنھم ال یفھمونھأكمل و
ال  مھملة ألن الناسفھي بقیة المیزات تطبیق واتساب، أما للرسائل النصیة القصیرة وللمكالمات وربما ل

 یعرفون كیفیة استخدام ھذه التقنیات.

 عدم التشاور العام
األوامر واشتكوا من اتباع نھج  ،عامة كمشكلةمشاورة في زیمبابوي إلى عدم وجود ستطلعین أشار العدید من الم

. وأعربوا عن قلقھم إزاء عدم وجود تفسیر رسمي للحاجة إلى التغییر من نظام غیر بیومتري المفروضة من السلطة
ھ من فشل الحكومة في استشارة القطاع الخاص عن إحباطستطلعي ر أحد مبیانات البیومتریة. عبّ الإلى نظام یجمع 

عن قلقھ من  المجتمع المدنيستطلعي منظمات أحد مأعرب أصحاب المصلحة في قطاع األعمال وكذلك عامة الناس. 
 :التعامل مع الفئات المھمشة قائالً 

 أستطیع أن أتحدث عن األشخاص المھمشین، ربما في المناطق الریفیة وحتى في الحي التجاري المركزي
تبریر رات ل. ال توجد أي تفسیفقط كي یكون لدیھم مستند إلثبات الھویة ة المتجولین. لدیھم تلك الوثائقالباعو

من وثائق الھویة التقلیدیة إلى البیومتریة الجدیدة... لذلك أعتقد أن لدینا مشكلة فیما یتعلق بزیادة الوعي التغییر 
ً مشاورات وال م باتخاذ قرارات معینة تؤثر على المواطنین، فیجب . الدستور واضح للغایة، إذا كنت تقوأیضا

یتم  فوقي، لقد قدموا النظام للتو. إنھ نھج طبق ھذا األمر. ومع ذلك ال یُ موافقتھمالحصول على استشارتھم و
 فرضھ على المواطنین.

لھویة مون غرض اافتقار زمبابوي للشفافیة حول نظام الھویة الرقمیة أن قلة من الناس یفھ یعنيفي نھایة المطاف، 
 الرقمیة أو یمتلكون حتى المعرفة األساسیة بالنظام.

 التسجیلعوائق 
بالقلق  المجتمع المدنيستطلعین في منظمات متطلبات التسجیل. یشعر بعض المھو زمبابوي في حالة  عائقأكبر إن 

 لدیھم ھویة"، وھذا یعني أنھم ال تمن الزیمبابویین في الوقت الحالي لیس اً من االنتقال إلى الھویة الرقمیة ألن "عدد
، بعد فترة 2019حزیران  /. في الواقع، أعلنت لجنة حقوق اإلنسان في البالد في یونیومستندات تثبت ھویتھمیملكون 

ً  ناقصیرة من مرحلة بحث د بما في ذلك شھادات المیال -في عدم توفر "وثائق الھویة  المیداني، أنھا ستجري تحقیقا
ً یة وجوازات السفر والمواطنة ألولئك الذین كانوا یُ والھویات الوطن  14باسم األجانب وشھادات الوفاة". عرفون سابقا

																																																													
14 Nyamukondiwa, W. (2019, June 18). National documentation inquiry on cards. The Herald.  
https://www.herald.co.zw/national-documentation-inquiry-on-cards/ 



تحقق یزال الناس یواجھون صعوبات في الما مع االنتقال من البطاقات المعدنیة إلى البطاقات البیومتریة البالستیكیة، 
األولي من ھویتھم بسبب أخطاء في المستندات الحالیة مثل شھادات المیالد أو نقص المعلومات المتعلقة بأصولھم، مثل 

 عن المستندات المطلوبة: ھبحثعملیة ص اشخأحد األقریة المنشأ واسم الزعیم المحلي. شرح 

یست ألن معلوماتھم ل ماكومبيك إلى مكتب السجل الوطني في نولو، سیحكھسیإذا فقدت شھادة میالدك ھنا في 
یكون الكمبیوتر. سفي ، العملیة طویلة ومرھقة: یجب علیھم أوالً البحث عن اسمك ماكومبيعلى اإلنترنت. في 

. سیتم إعطاؤك رقم ھاتف ماروندیرابل في  ماكومبيمن المؤسف أن یتم إخبارك أن معلوماتك لیست في 
ى أن ینتھي إل رانتظبقى على االتتصال بالموظفین ھناك على نفقتك الخاصة. إذا قمت بإجراء مكالمة، فقد لال

في ماكومبي إجراء مكالمة باستخدام خط المكتب األرضي، فسیطلبون  الموظفین. إذا طلبت من رصیدك
 رشوة أوالً.

ً مكلف اً مریعد تصحیح األخطاء في شھادات المیالد أ ً  ا ة إصدار تعرفقال بعض األشخاص إنھم ال یستطیعون دفع  .أیضا
لطریقة ادراسة . وصف األشخاص في مجموعات الال یملكون وثاثق تعریف مناسبةفھم  نتیجة لذلكو. ةبدیلالشھادة ال

راحة بعدم الالكثیر من الناس یشعر " :تم بھا معاملة األشخاص في مكتب المسجل العام. قال أحد المشاركینتالتي 
قة". بسبب الخوف من المضایاألخطاء في وثائقھم سنوات عدیدة دون تصحیح لدرجة أنھم انتظروا لزیارة تلك المكاتب 

 تظلمات.تشیر ھذه المشكلة إلى الحاجة إلى تحسین آلیات التدریب واإلبالغ عن ال

ً بطاقات الھویة االنتظار لكما أن طوابیر  وق استطاعة یفاألشخاص للتسجیل  عدد من یأتيما  في زیمبابوي طویلة. غالبا
 األشخاص بھذا الترتیب:التعامل مع في یوم واحد، مما یجبرھم على إصدار أرقام و ملتعامل معھعلى ا الموظفین

في الیوم  فلن یكون ھذا الرقم مفیداً ، 51رقم أنا الشخص فقط في الیوم وكنت  50یتعاملون مع إذا كانوا 
 مسون.والرقم خواحد والرقم بین رقم حتى تتمكن من تأمین أي الیوم التالي في  مبكراً ذھب التالي. یجب أن ت

بعد السفر واالنتظار الطویل، یصل األشخاص في بعض األحیان إلى مكتب التسجیل أو السجالت لمواجھة مشاكل 
عملیة  فترة أطال اإلنترنت قدبالموثوق  االتصالإن االفتقار إلى إمكانیة  ،الشبكة. قال أحد ممثلي المجتمع المدني

 التسجیل.

تسجیل كبیرة، وھي مشكلة من عوائق باإلضافة إلى ذلك، واجھ األشخاص المتحولون جنسیاً على وجھ الخصوص 
غیر المرجح أن یتم تصحیحھا باستخدام نظام الھویة الرقمیة الجدید. في إحدى الحاالت، وصفت مجموعة للحقوق 

أنھ بإلصداره شھادة میالد تفید ء المجموعة ضاأحد أعجل العام بمضایقة الجنسانیة والجنسیة كیف قام مكتب المس
حقوق اإلنسان إلى لأنثى. لكي یحصل ھذا الشخص على ھویتھ، اضطر محامو زیمبابوي كظھوره من  على الرغمكرذ

التدخل. أخبرتنا منظمة تعمل مع مجتمع المثلیین أن األشخاص المتحولین جنسیاً یعاملون في كثیر من األحیان دون 
 صوصھم بخاستجوابفیما تقوم بأجسادھم ووثائق الھویة في متكرر بشكل بحث تاحترام من جانب السلطات، التي 

 جنسھم.

. مع تسجیل المزید من األشخاص، وخاصة عبر أنظمة الھویة فكار المسبقة الحالیةتفاقم األت تبرز ھذه التجارب كیف
 ةلمناسبا واإلجراءات تدریبالأولئك الذین تم استبعادھم من أنظمة الھویة السابقة، ستظھر حاالت تمییز أكثر. بدون 

ً جات األشخاص األكثر احتیاج، لن تلبي أنظمة الھویة الرقمیة احتیاُمعاشةتجارب اللالعتراف بالتنوع الكبیر لل إلى  ا
 فوائدھا المحتملة.

 بنیة على معرفةالموافقة المغیاب 



ھو الفكرة القائلة بأن الموافقة على التسجیل دراسة كان أحد الشواغل الرئیسیة التي برزت في مناقشات مجموعات ال
ختلف لبیانات الشخصیة مع متلقائي لبشكل الحكومة على مشاركة موافقة عني الللحصول على الھویة البیومتریة ی

 ي كلموجودة فالھیئات العامة والخاصة للمراقبة. اقترح ممثل آخر للمجتمع المدني أن "الموافقة یجب أن تكون 
 حول ھذه القضیة على الثقة.دراسة معظم مناقشات مجموعات الركزت مرحلة"، و

مطلوبة في مكتب البیاناتھم طالما كانت المعلومات  ىعلالحكومة  یأتمنوننھم أبینما قال عدد قلیل من األشخاص 
معظم األشخاص الذین قابلناھم عن مخاوفھم من أعرب ، یطلب معلوماتھممتجول حكومي مناسب بدالً من شخص 

مكتب  بیاناتھم معبعدم أمان نشطاء على وجھ الخصوص الإمكانیة استخدام بیاناتھم أو مشاركتھا دون موافقتھم. یشعر 
 العتمادلدفعھم مما یلمساعدات ل حاجتھم الماسةعن  ون، تحدث المزارعدراسةمجموعة ال مناقشاتالعام. خالل المسجل 

 الجوع".لذلك  دفعنای ،فقط نعطیھم بیاناتنا للبقاء على قید الحیاةإننا على الحكومة رغم مخاوفھم: "ال، نحن ال نثق بھم. 

لمشاكل مغزى. یمكن أن یكون لأي نیة على معرفة بمالموافقة تفقد ال البیانات،بین الجوع وتسلیم ھو إذا كان االختیار 
لحیاة قاء على قید اللبالمتعلقة بالموافقة والثقة تأثیر على جمیع الزیمبابویین، ولكن األشخاص المحتاجین إلى مساعدات 

 ھم األكثر تضرراً. ةباستخدام الھویة الرقمی

 المراقبة من مخاوفالحمایة البیانات وغیاب 
اجوا مشروع قانون لمكافحة الجرائم ج، أقرت حكومة الرئیس إیمرسون منان2019 تشرین األول /في أكتوبر

في حین أن البالد في حاجة إلى قانون  15إرسالھ إلى البرلمان للمناقشة.تم اإللكترونیة واألمنیة وحمایة البیانات، و
غیر ذي صلة إلى حد ما  2002لومات وحمایة الخصوصیة لعام قانون الوصول إلى المعكون  –حمایة البیانات 

دمج المسودة الشاملة ثالثة مشاریع قوانین، ت 16انتقد الكثیرون ھذا القانون. -التكنولوجیات الجدیدة  تطوربالنظر إلى 
نا بحثبعد  مشروع القانوناعتماد  تم تمریره بشكل منفصل. على الرغم من لوكان یمكن أن یكون كل منھا أقوى 

لتي والمقابالت ادراسة ثالث سنوات. تظل مناقشات مجموعة الھا قبل ذلك بم تقدیم، إال أن مسودتھ األولى تالمیداني
 حول حمایة البیانات ذات صلة ألن الزیمبابویین ما زالوا یعملون دون حمایة كافیة للبیانات. أجریناھا

لدان األخرى من خالل الشركاء التجاریین في تصمیم الھویة بصرف النظر عن مشكلة احتمال مشاركة البیانات مع الب
في زیمبابوي مخاوف كبیرة بشأن تبادل البیانات داخل دراسة الرقمیة وتنفیذھا، كان لدى المشاركین في مجموعة ال

یش. جعن مخاوفھم بشأن مراقبة القوات النظامیة بما في ذلك الشرطة وال ونبلدھم. على سبیل المثال، أعرب المزارع
عبر الناشطون عن قلقھم بشأن مشاركة بیاناتھم مع األحزاب السیاسیة. یخشى العاملون في مجال الجنس واألفراد كما 

من مجتمع المثلیین واألشخاص المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة تبادل البیانات بین الحكومة والشرطة وبعض 
ما فیوخاصة تھدید، مصدر على أنھا  لكنائس على وجھ الخصوصالمنظمات غیر الحكومیة والكنائس. یُنظر إلى ا

ً بیتعلق بالمعلومات الصحیة التي یشاركھا المصلون  تمیز ضد  إن بعض الكنائس ثقة للحصول على الدعم. وقیل أیضا
 اإلیدز. المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة/

 ً ناتھم السلطة إذا تمكنوا من الوصول إلى بیاأصحاب خائفة مما سیفعلھ  باختصار، كانت كل مجموعة تحدثنا إلیھا تقریبا
 الذین قابلناھم ھذه المخاوف فیما یتعلق بحقوق اإلنسان: المدني المجتمعناشطي الشخصیة. لخص أحد 
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 ،وينإضفاء الطابع الرقمي فكرة نبیلة من حیث الكفاءة والحد من الجرائم، لكننا قلقون من االستخدام الثایعُتبر 
قد یتم استخدامھا لقمع المعارضة. ف، السكانفیھا الحكومة على جمیع بیانات حصل ألنھ في اللحظة التي ت

 ً . سینتھي األمر بالناس إلى التظاھر وممارسة حقھم الدستوري، ولكن في أصبح الوضع االقتصادي صعبا
جمیع بیاناتنا في أیدي جود ووجود كامیرات و، مصحوبةً بفي ھذه المظاھراتاللحظة التي تشارك فیھا 

 ً  .مطاردونقبل أن نعرف أننا حتى تم مطاردتنا ت. سالمسجل وأمن الدولة، یصبح األمر صعبا

ضلون مشاركة إلى أنھم یفدراسة بالتفكیر في كیفیة استفادة المؤسسات من البیانات، أشار أحد المشاركین في مجموعة ال
نھ ال یثق في الحكومة، إال أنھم كانوا أھذا الشخص قول بیاناتھم مع الحكومة بدالً من القطاع الخاص. على الرغم من 

 الضمانات التي قد تتجاھلھا العدید من الشركات.إنفاذ الدولة على قدرة مقتنعین ب

 ً الدوائر الحكومیة ومقدمي الرعایة الصحیة ومختلف ة مع بینیمشاركة الالبشأن  ھممخاوف شارك المشاركون أیضا
أطراف القطاع الخاص مثل المؤسسات المالیة. كما أوضح أحد ممثلي المجتمع المدني، إذا كان لدى موفر خدمة 

ُ القدرة على التأمین على السیارات  یقوم  ل الحاالت الطبیة مثل الصرع، فقدفصّ الوصول إلى المعلومات الصحیة التي ت
المزود بزیادة أقساط ھذا الشخص. باإلضافة إلى ذلك، كان العدید من األشخاص الذین أجریت معھم مقابالت مقتنعین 

أخرى،  في بلدانحاالت موجودة بأن الحكومة تحصل بالفعل على معلومات شخصیة من البنوك. تعكس ھذه التعلیقات 
 " تؤثر على قدرة الناس على الوصولتصوراتشتقاق "حیث یستخدم القطاعان العام والخاص البیانات الشخصیة ال

 إلى خدمات أخرى.

عبر الزیمبابویون عن شكوكھم بشأن الطریقة التي تصل بھا الحكومة إلى معلوماتھم الشخصیة وتستخدمھا. خالل 
ما بمن الحزب الحاكم، مرسلة  بدا وكأنھا نصیة قصیرةرسائل  تلقوا، كانت ھناك حاالت ألشخاص 2018انتخابات 

الرسائل على معلومات حول كل مستلم، بما في  احتوتالناس على التصویت لمرشح معین.  تفي ذلك رسائل شجع
لى عیخوض االنتخابات في منطقتھ السكنیة. اشتكى الناس الذي برلماني الممثل الذلك تفاصیل دقیقة عن المجلس و

 سیاسیینالقدرة معلومات اتصالھم إلى الحزب الحاكم وكانوا قلقین بشأن أنھم لم یقدموا  منوسائل التواصل االجتماعي 
 إلیھا. على الوصول

تجارب الناس مع المراقبة التكنولوجیة على آرائھم المتعلقة تأثیر من خالل المقابالت التي أجریناھا، أصبح من الواضح 
 ھم الشخصیة یعكس الشك في نظام الھویة الرقمیة.بالھویة الرقمیة. إن عدم ثقتھم في كیفیة تعامل الحكومة مع بیانات

لعدید ا رأىبینما و خطة الھویة الرقمیة كجزء من "عسكرة ھذا البلد"،دراسة وصف أحد المشاركین في مجموعة ال
ً تجعل التعرف على الوجھ خاصیة الھویة الرقمیة وأن من المشاركین  ً الشوارع أكثر أمانا  عن ، فقد أعربوا أیضا

 : في مجال الجنس ذكرٍ عامٍل وبحسب المراقبة.  مخاوفھم من

ن اآلن على درایة بحركتي الیومیة، وقد یكون لدیھم أھداف في المجتمع. قد یتم استخدام مموظفي األسیكون 
 من قبل مؤسسات أخرى مثل الشرطة. ا من أجلھ، أومعلوماتي ألغراض أخرى غیر ما تم الحصول علیھ

 

فزع رسمیة بالالغیر نات مستوطالیعیشون في  ممنفي الواقع، شعر العاملون في مجال الجنس والنشطاء والنساء 
ً  ھمالشدید. وصفوا شعور أن ھذه دراسة ، رأت معظم مجموعات ال"بالخوف" و"تقیید الحریات والحقوق". وعموما

 الحتیال.امن األمان وتقلل تعزز  لیھا على أنھا قدنظر إلحقوق اإلنسان حتى لو  اً التطورات التكنولوجیة تشكل تھدید

 المجتمع المدني



القضایا الحساسة مثل جھود مناھضة یعمل المجتمع المدني في زیمبابوي في بیئة معادیة، مما یجعل من الصعب 
حد ". صرح أالھویة الرقمیة في البالد. ومما یزید من تعقید ذلك حقیقة أن الھویة الرقمیة تُعتبر مسألة "أمن قومي

 مع المجتمع المدني:مجموعة دراسة المشاركین في مناقشة 

، والتي األمن القوميمناطق نفوذ إلى  الھویة الرقمیة]... تناولمنظمة مجتمع مدني [تختار  ةأیستنجرف 
المنظمات  من تلك أشخاصباستدعاء  حتى، وقد تتسبب ستثیر بالتأكید اھتمام الحكومة من عمالء األمن الوطني

 ذلك.ھم وما إلى وترھیب ھماستجوابالمدنیة إلجراء مقابالت معھم و

المجتمع المدني أن ھناك حاجة إلى "توسیع نطاق عملھم لیشمل" القضایا المتعلقة بالھویة ستطلعو ومع ذلك، أخبرنا م
 ً قیف مسؤولیة تثھم ملتح الرقمیة وأن یعملوا "كجھات مراقبة لضمان عدم إساءة استخدام الحكومة للرقمنة". ورأوا أیضا

الجمھور حول فوائد ومخاطر الھویة الرقمیة والضغط من أجل التشریعات التي تحمي بیانات األشخاص وحقھم في 
تتخذ إجراءات نظمة نموذجیة كم" MISA"زمبابوي منظمة میسا التماس االنتصاف من سوء االستخدام. یُشار إلى 

 17توسیع نطاق المراقبة.ضد استخدام الحكومة للتكنولوجیات الناشئة ل

 االستنتاجات والتوصیات
مبابوي حالة خاصة التجاھات الھویة الرقمیة المستقبلیة. على وجھ الخصوص، تُظھر المشاركة األولیة یتعرض ز

ین والخبراء من المدافعانتقاد العدید للشركات الصینیة قیمة بیانات الزیمبابویین للحكومات األجنبیة. على الرغم من 
ید في حالة یمكن فیھا للتنوع المتزا أمامھنا نا لتمییز العنصري في التقنیات الناشئة مثل الذكاء االصطناعي، إال أنل

 بیانات التدریب أن یتسبب في ضرر متزاید من خالل المساھمة في تقیید بیانات الزیمبابویین وحقوقھم في الخصوصیة.

ھم مبابوي الذین تُنكر حقوقیأشد خطورة على األشخاص في زعلقة بھا المتإن مخاطر الھویة الرقمیة والتكنولوجیات 
وسبل عیشھم بشكل منھجي أو یتعرضون لالستجواب، مثل المتحولین جنسیاً والعاملین في مجال الجنس. على الرغم 

ثائق األشخاص الذین یكافحون من أجل الوصول إلى و شملمن أن الغرض من العدید من أنظمة الھویة الرقمیة ھو 
 ھذه الفئات. استبعادعلى  قویةقدرة أیضاً  ذه األنظمةتمتلك ھالھویة "التقلیدیة"، 

 انخفاض ص مساحة المجتمع المدني تعنيیباإلضافة إلى ذلك، فإن البیئة السیاسیة في زیمبابوي لزیادة العسكرة وتقل
شاركة ملصعوبة أكبر لألمن القومي یاق ایصب في سنظام الھویة الرقمیة بأن  االنطباع كما یؤديالثقة في الحكومة، 

ً  مشاركتھ في ھذه البیئة، إال أنالتحرك صعب على المجتمع المدني یبینما المجتمع المدني.  ألن ھذه  ،أمر حیوي أیضا
بواسطة الھویة الرقمیة وغیرھا  ھمفاستھدتم االمنظمات والمدافعین عن حقوق اإلنسان المرتبطین بھا من المرجح أن ی

المدني  قدرة المجتمعإن حریة التجمع وحریة التعبیر، فكحقوق المن تقنیات المراقبة. إذا تم استخدام ھذه األنظمة لقمع 
 .ستنخفض بشكل ھائلعلى إحداث تغییر في أي قضیة 

یاقات حتیاجات الناس أوالً ویتعرف على الس، یمكن للزیمبابویین االستفادة من نظام یضع اةلرقمیللمضي قدماً بالھویة ا
متعدد االستخدامات، یمكن أن تؤدي الحمایة القویة للبیانات ضعیف قانون المتنوعة للسكان المھمشین. بدالً من وجود 

																																																													
17 Maunganidze, G. (2018, December 4). Letter to Speaker of National Assembly: Increase in collection of 
personal information in the absence of adequate data privacy legislation. MISA Zimbabwe. 
https://zimbabwe.misa.org/2018/12/04/letter-to-speaker-of-national-assembly-increase-in-collection-of-
personal-information-in-the-absence-of-adequate-data-privacy-legislation/ 



یمكن لحمالت  ،التي تؤكد حقوق األشخاص وتتضمن آلیات إنفاذ إلى زیادة الثقة في النظام والحكومة بشكل كبیر. أخیراً 
ً  ةشاورملا  ة.الحصول على أقصى استفادة من الھویة الرقمیعلى ساعد الناس فیما تأن تبني الثقة  والتوعیة العامة أیضا


