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 :وضعیت جغرافیایی
 

 

در قلب منطقه غرب  سال 7/11میلیون نفر،با میانگین سنی  141نیجریه با جمعیتی بالغ بر

 .است  آفریقا واقع شده

و در جنوب با خلیج  در شرق با کامرون در شمال با نیجر و چاددر غرب با جمهوری بنین 

تحت استعمار انگلیس بوده است و بهمین جهت زبان  1391این کشور تا سال . همسایه می باشد گینه

با زبان و رسمی در این کشور شناخته شده و تقریبا تمامی مردم نیجریه   انگلیسی بعنوان زبان رایج

 .انگلیسی آشنائی داشته و به این زبان صحبت می کنند 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Population_density_map_of_Nigerian_states_-_English.png
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 :وضعیت آب وهوایی

 باعث پیدایش جنگلهای متراکم و انبوه، در شرق، غرب، و جنوب این کشور شده استواییآب و هوای 

 ، همراه با رطوبت فراوان استسانتی گراددرجه  92میانگین دمای ساالنه ، .  است 

 .سال است 47٫1۵و برای مردان  41٫۵امید به زندگی برای زنان  

های  از دیگر بیماری ماالریاو  تب زرد .مبتال هستند بیماری ایدزدرصد از مردم آن به  ۵٫4

 .شایع در این کشور است

 

 

 :وضعیت اقتصادی
می باشد   دالر 1نایرا برابر با  11۵یورو و هر  1نایرا برابر با  11۵واحد پول این کشور نایرا هست که هر 

 .می شود  در آمد ارزی این کشور از محل فروش فرآورده های نفتی تامین درصد 3۵در حال حاضر 

این کشور دارای ذخایر عظیم نفت، گاز و سایر منابع طبیعی نظیر قلع ، ذغال سنگ، روی، سنگ 

 .آهن، طال، آهن و سرب می باشد

ننده نفت اوپك بوده و نفت خام آن یكی از سبكترین و بهترین ششمین کشور تولید ک نیجریه 

میلیارد بشكه و تولید روزانه تقریبا دو  99حدود  نفتهای جهان محسوب می گردد ذخایر نفتی آن 

البته در پی حوادث دلتای نیجر این میزان تولید . میلیون و چهارصد و پنچاه و یك بشكه می باشد

 .کاهش یافته است

اما این منطقه بهره اندکی از   ع نفت و گاز در منطقه دلتای نیجر واقع شده استعمده مناب

بهمین جهت شبه نظامیان دلتای رود نیجر که خواستار اختصاص سهم . منافع حاصله از آنها می برد 

بیشتری از درآمد نفتی به این منطقه می باشند، با حمله به تاسیسات نفتی و خطوط انتقال نفت و به 

 .گان گرفتن کارگران خارجی شرکتهای نفتی، در تولید نفت اخالل ایجاد می کنندگرو

میلیارد دالر بدهی در  9۵علیرغم وجود منابع غنی زیرزمینی اما این کشور هم اکنون با 

 .کشور بدهكار جهان قرار گرفته است  21 میان

خوردار می باشند و درصد مردم این کشور از سرانه درآمد کمتر از دو دالر در روز بر 31

وضعیتی مشابه سایر کشورهای کمتر توسعه یافته غرب آفریقا دارد که با بحران فقر ، بیكاری ، ضعف 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A8_%D8%B2%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A8_%D8%B2%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7
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زیرساخت های اقتصادی ، بیماری های کشنده ، جرم و جنایت ، تورم و امنیت غذائی دسته و پنجه 

 .نرم می کنند 

 

از کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه ، همانطور که پی بردید این کشور مانند بسیاری دیگر 

، فساد   علیرغم برخوداری از منابع سرشار زیرزمینی و نعمتهای خدادادی ، اما بخاطر سوء مدیریت

حكومتی ، رواج رانت های دولتی و عدم حاکمیت قانون از شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی 

اذعان دولت بوده و بسیاری نیز بصورت روزانه در  مناسبی برخوردار نمی باشدکه اغلب آنها مورد

فسادهای رئیس جمهور سابق از  الزم به ذکر است کهرسانه ها بصورت عمومی ذکر می شود

 .موضوعات در حال پیگیری روزنامه های این کشور و دستگاه قضائی میباشد 

هزار نفر نیروی کار این  191میلیون و  ۵1 . میلیارددالراست234٫1ناخالص داخلی این کشور  تولید

 .مشغول به کار هستند کشاورزیدرصد آنها در بخش  71هند که د کشور را تشكیل می

نرخ . کنند درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می71درصد است و ۵٫1در این کشور  نرخ بیكاری

 .درصد بود ۵٫9 میالدی  2117تورم درسال

 آمریكاو الستیك است که به کشورهای  کاکائوکاالهای صادراتی این کشور شامل نفت و مواد نفتی، 

 .شود درصد صادر می4٫2) فرانسه) درصد و 1) برزیل (،درصد)48/9اسپانیا(، رصدد9/7

آالت و تجهیزات، مواد شیمیایی، تجهیزات ترابری، کاالهای  کاالهای وارداتی آن شامل ماشین

 ،درصد7/11) هلند  (،رصدد9/۵) چین(است که از کشورهای   مصرفی، غذا و حیوانات زنده

 .شود درصد وارد می)5/1 آلمان )ودرصد،9/4( رزیلب (درصد1/۵) فرانسه (،درصد2/9) انگلیس )

درآمدهای ارزی نیجریه ، از صادرات نفت تامین  ٪3۵.  کند ، نیمه جنوبی کشور را آبیاری میرود نیجر

 .استوار شده بود دامپروری و  کشاورزیقبل از کشف و استخراج نفت ، اقتصاد بر . شود می

و  نفتدرصد از محصوالت صادراتی آن را  3۵این کشور یكی از صادرکنندگان نفت است و حدود 

 .است سازمان تجارت جهانیو  اوپك نیجریه عضو . دهد  فتی تشكیل مینمحصوالت 

 :وضعیت اجتماعی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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ترین کشور قاره آفریقا است که به دلیل تنوع فراوان قومی و نژادی طی چند سال  نیجریه پرجمعیت

 است  های زیادی بوده گذشته شاهد درگیری

با این حال در . گردد  هزار سال قبل از میالد مسیح باز می 3تاریخ اولین سكونت در این کشور به 

دوباره استقالل خود را به 1391میالدی این کشور مستعمره انگلیس شد تا اینكه در سال  13سده 

 .دست آورد

برای 1333سرانجام در سال   1های نظامی شد های مختلف گرفتار حكومت پس از استقالل در دوره

 .نخستین بار انتخابات آزاد در این کشور برگزار شد

رئیس جمهور با رای مردم برای . رئیس جمهور نیجریه هم رئیس حكومت است و هم رئیس دولت 

 .شود که قابل تمدید برای دوره دوم نیز هست ای چهار ساله انتخاب می دوره

کرسی که با رای مردم  113شورای ملی با :  است كیل شدهنظام قانونگذاری این کشور از دو مجلس تش

 .شوند ای چهار ساله انتخاب می برای دوره

ای  کرسی دارد و نمایندگانش را مردم برای دوره 991مجلس دیگر این کشور خانه نمایندگان است که 

 .سال است 11سن قانونی در این کشور . کنند  چهار ساله انتخاب می

برخی آمارها شصت درصد را متعلق به مسلمانان ، سی درصد   ، دینی جمعیت نیجریهاز لحاظ ترکیب 

 .مسیحیان و بقیه آنیمیست اعالم نموده اند 

ایالت ویك منطقه حكومت فدرال مرکزی تشكیل شده است که بصورت  99این کشور دارای 

گوس به ابوجابا جمعیتی بالغ از شهر ال 1331سال  این کشور از  پایتخت و مرکز . فدرالی اداره میشوند

 .نفرمنتقل شده است 771۵97بر 

%( 11)و ایبو %(21)،یوروبا %( 23) هائوسا قبیله وجود دارد که از مهمترین آنها  2۵1در نیجریه بیش از 

میباشند که بزرگترین آنها قبیله هائوسا است که اکثریت آن مسلمان بوده و در شمال این کشور 

 .زندگی می کنند 

 

 

 :وضعیت فرهنگی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
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این گونه تعریف  Williams Fagg«ویلیامزفگ»گروه قومی توسط 2۵1 نیجریه،سرزمینی بابیش از

تكیه گاه فرهنگی مناطق ساحلی غرب آفریقا از نظر رسوم، موسیقی، هنر، اماکن  ":شده است

یه نیجر ".نیجریه طی سال های متمادی، ارزش و جایگاه خود را ثابت کرد. فرهنگی و ادبیات

 «FESTAC»از طریق برگزاری جشنواره هنر و فرهنگ معروف به  میالدی 1373 اینكاررادرسال

(Festival of Arts and Culture )انجام داد. 

معتقد است که در زمینه هنر، سایر ملل آفریقایی باید به نیجریه به عنوان متولی و صاحب « فگ»

 .اصلی دستاوردهای نفیس هنری نژاد سیاه بنگرند

بدون شك، تنوع فرهنگی در کنار ذوق و قریحه فوق العاده هنری بر فرهنگ های دیگر در آفریقا 

 .تأثیر گذاشته است

تنوعی که تدوین و ترکیب فدرال را بیان کرد و بر ترکیب و ساختار سازمان های اجتماعی و فرهنگی 

 .نه تنها در نیجریه که درکل آفریقا اثر گذاشت

معروف هستند نه تنها در آفریقای سیاه که در « Hot Cake»تولید نیجریه که به اخیراً، فیلم های 

 .اروپا، دنیای عرب و ایران، عالقه مندان خود را پیدا کرده اند

« ایبو»، «یوروبا»برنامه های تلویزیونی در غرب آفریقا از فیلم های ساخت نیجریه خصوصاً فیلم های 

 .استقبال می نمایند« هائوسا»و 

وع فرهنگی در نیجریه ، بدون شك بر گرایشهای مردم آن نسبت به رویدادها و حوادث تن

سیاه خود در سراسر  میگذارد و میزان قابل توجهی ازحاالت سیاسی ماهیت خود را به همنوعان تأثیر

 .دنیا دیكته می نماید

 Niger and) بنوئه»و«نیجر»رودهایسرزمینهای شمالی   :سه منطقه ممتاز و مجزای فرهنگی نیجریه

Benue ) خالفت سوکوتو»منطقه بزرگی از»(Sokoto Caliphate) قبل از استعمار بزرگترین واحد ،

 .میآمدند    سیاسی در غرب آفریقا بشمار

که در قرن نوزدهم ( Uthman Dan Fodio)«شیخ عثمان دان فودیو»هاد و فعالیت های اصالحی ج

در منطقه شرقی ( Seifawa)«سیفاوا»در غرب و ( Habe)«هابه»دشاهی رخ داد، سلسله های پا

 .را تأسیس نمود« سوکوتو»سرزمین هائوسا را سرنگون کرد و خالفت 
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منطقه یوروبانشین  –گسترش جهاد مذکور به سمت جنوب یعنی پیشروی آن به سوی جنوب غربی 

چرا که از روند پیشروی  . توقف شد م–( Kwara)« کوارا»واقع در ایالت ( Ilorin) «ایلورین»درشهر

« اوشوگبو»بر جهادگران در جنگ ( Ibadan) «ایبادان»وگسترش آن ازطریق پیروزی شهر

(Oshogbo ) میالدی جلوگیری به عمل آمد 1141در سال. 

را شكست ( Oyo)«اویو»این مسأله هنگامی رخ داد که جهادگران موفق شده بودند امپراطوری 

، یوروباهای جنوب غربی نیجریه نتوانستند همانند هائوسا و فوالنی های شمال به این ترتیب. دهند

جذب اسالم شوند، هر چند که شهر ایلورین به اندازه مناطق دیگر با آیین و فرهنگ اسالم عجین 

 .شده بود

است، ( Oduduwa)«اودودووا»شاهزادگان شانزده گانه یوروبا با اعتقاد به اینكه نسل آنها منسوب به

« اویو»پادشاهی هایی را در مناطق جنوب غربی نیجریه تأسیس کردند که قوی ترین آنها، پادشاهی 

 .بود

بود، هنوز هم به عنوان سرزمین معنوی یوروباها بشمار می « اودودووا»که پایتخت ( Ife)«ایفه»شهر 

 .آید

در شمال و ایالت  ناکامی و عدم موفقیت جهادگران در نفوذ به سرزمین یوروباها، همان گونه که

انجام گرفت به آن معنا است که هنوز آیین های بومی و آنیمیسم در آن منطقه ( Kwara)«کوارا»

رواج دارد، بنابر این سرزمین مذکور در پذیرش فرهنگ غربی و مسیحیت در دوران استعمار از خود 

 . حتی در حال حاضر هم وضعیت از این قرار است. مقاومت کمتری نشان داد

که در مجموعه ای از جوامع روستایی زندگی میكردند « ایبو»درمنطقه جنوب شرقی نیجریه ، قبیله 

ند که علی رغم اهمیت به به وسیله فرهنگ بومی و سنتی به یكدیگر مرتبط شده واداره میگردید

 . دستاوردهای فردی بر سن و عمر افراد تأکید می ورزیدند

آنها کمترین تماس را با اسالم .  اری شده اما دموکراتیك بوده استاین جوامع اساساً رسوبی و الیه گذ

 .و نظام سیاسی متمرکز در شمال و تا اندازه ای جنوب غربی نیجریه داشتند که سرزمین یوروبا بود

 :در واقع ، نیجریه از سه منطقه عمده و شاخص فرهنگی ، تشكیل شد
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بسیار قوی فرهنگی با اسالم ، شمال  سرزمینهای شمالی رودهای نیجر و بنوئه که ارتباط -1

در آن منطقه ، همیشه احساس تعلق خاطری به فرهنگ و تمدن . آفریقا و خاور میانه دارند

ی استعماری، حیات داشته و خود را در روابط میان اسالمی وجود دارد که علیرغم فعالیتها

 .گروه ها در داخل و خارج از کشور نیجریه نمایان می سازد

ارتباط فرهنگی کمتری با دین اسالم به استثنای ایالت کوارا ( Yoruba)«یوروبا»قبیله  -2

 .دارند و به آیین بومی خود و مسیحیت وابسته می باشند

 

و سایر گروه های قومی دیگر در جنوب ( Efik)«افیك»، (Edo)«ادو»، (Igbo)«ایبو»قبایل -9

تعداد اندکی مسلمان شدند و تعداد قابل برآیین های بومی و سنتی خود پافشاری نمودند و تنها 

با توجه به موارد فوق الذکر می توان به . توجهی نیز در جنوب شرقی به مسیحیت گرویدند

 .درستی دریافت که نیجریه از مللی تشكیل شده است که در یك سرزمین بسر می برند

، صرفاً یك نیجریه»: در تعریف نیجریه گفته است( Obafemi Awolowo)«اوبافمی آولوو

 «.عبارت جغرافیایی است

تالش جهت دستیابی به هویت ملی شده است ، اما  محرومیتهای استعماری مردم این منطقه موجب

 .مد که میراث فرهنگی مردم این کشور کامالً شناخته شودزمانی هویت واقعی بدست خواهدآ

اطالعات نیجریه گفته وزیر سابق فرهنگ و ( Prince Tony Momoh)«تونی موموه»شاهزاده 

 .«.ما از تاریخ خود بی اطالع هستیم»: است

مورد بازنویسی قرار گرفت به  1333تدوین شد و در سال  1311سیاست نوین فرهنگی که در سال 

 .درخواست دولت مبنی بر ایجاد سیاستی جامع جهت مدیریت امور فرهنگی کشور، معنا می بخشد

شورای ملی »و رفاه اجتماعی ،  وزارت فرهنگ»اکز فرهنگی چون در طول این سالها سازمان ها و مر

هنر و فرهنگ ، کمیسیون ملی موزه ها و بناهای تاریخی ، مرکز هنر و تمدن سیاهان و آفریقا ، تئأتر 

همگی به فرهنگ به عنوان عاملی چند جانبه توجه کرده و  لی نیجریه و رقص های ملی نیجریهم

 .اقدام به توسعه آن نمودند
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نیجریه از نظر ادبیات شفاهی سنتی در زمینه های شعر ، قصه ، اسطوره و ضرب المثل بسیار غنی 

ادبیات شفاهی  ابسیار جوان است ب است به گونه ای که نمیتوان ادبیات نوشتاری این سرزمین را که

 . آن مقایسه نمود

مانی باز میگردد که و به ز سال قدمت دارد ۵4ادبیات نوشتاری انگلیسی در این کشور تنها 

 Palm Wine)«نوشیدن شراب نخل»ك اثر خود تحت عنوان ی( Amos Tutuola)« اموستوتوال»

Drinkard ) توجه اذهان را به خود جلب کرد، اما افتخار پیشگامی در هنر نویسندگی  13۵2در سال

مردم »وان عن هتعلق دارد که اولین رمان خود را ب( CyprianEkwensi)«سایپریین اکونسی»به 

به ( Chinua Achebe)«چینوا آچه به».  منتشر کرد 13۵4در سال ( People OfThe City)«شهر

 ThingeFall) «همه چیز از هم می پاشد»اثر معروف خود تحت عنوان  13۵3دنبال وی در سال 

Apart )را منتشر ساخت . 

تاکنون  13۵1بین سال های . انداین سه نویسنده از آن زمان به بعد، آثار بسیاری را منتشر کرده 

گابریل »شاعران، نویسندگان و رمان نویسان به آنها ملحق شده اند که مشهورترین آنها 

ووله »، (Christopher Okigbo)«کریستوفر اوکیگبو»، (GabrielOkara)«اوکارا

، (Ene Henshaw)«انه هنشا»، (J.P.Clark)«کالرك. پی. جی»، (WoleSoyinka)«سوئینكا

. ام. تی»،-نویسندهزن–( Zulu Sofola)«زولو سوفوال»و ( Wale Ogunyemi)«له اوگون یمیوا»

  Nkem)«انكم نوانكو»، (Onurora Nzekwu)«انورورا اونزکوو»، (T.m.Aluko)«الوکو

Nwankwo) ،«فلورا اونواپا»(Flora Nwapa) ،«وینسنت ایكه»(Vincent ike) ،« کوله

 .می باشند( Adora ulasi)«دورا اوالسیا»و ( Kole Omotosho)«اوموتوشو

نویسندگانی . زبانهای مختلف محلی در نیجریه حضور قدیمیتری داشته است  ادبیات نوشتاری در

سعد »و ( Abubakar Imam) «ابوبكر امام»، دکتر (T.O.Fagunwa)«اگونواف. او. تی»چون 

 .منتشر کرده اندآثار مختلفی را به زبان های محلی ( Sa’ad Zungur) «زونگور

 

 :وضعیت مذهبی
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شود ولی برخی از شورشیان  میالدی در شمال نیجریه اجرا می 2111از سال  شریعت اسالمیقوانین 

 . خواهان اجرای قوانین اسالمی در سراسر نیجریه هستند

و در شمال نیجریه در ماه  بورنو، کانو یوبههای  های مسلمانان تندرو با دولت نیجریه در ایالت درگیری

 .صدها کشته برجای گذاشت 2113ژوئیه سال 

ریه تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران جمعیت شیعه نداشت و بعد از پیروزی انقالب کشور نیج

که در اروپا و در رشته حقوق مشغول به تحصیل  'ابراهیم زکزکی'یكی از جوانان نیجریه ای به نام 

در پاریس، بشدت تحت تاثیر شخصیت ایشان قرار گرفت و به ( ره)بود، در دیداری با امام خمینی 

 .مذهب تشیع گروید

 

در آن دیدار یك جلد کالم اهلل مجید به زکزکی هدیه می کند و از او خواست تا مردم ( ره)امام خمینی

 .کشورش را به عمل به کتاب خدا دعوت کند

 

شیخ ابراهیم زکزکی که امروز به عنوان رهبر شیعیان نیجریه شناخته می شود، سه سال پیش و در 

به خبرنگار فرهنگی ایرنا گفته بود که ( ع)االنه مجمع جهانی اهل بیت جریان برگزاری اجالس س

اکنون پنج میلیون شیعه در نیجریه زندگی می کنند و جمعیت آن ها بشدت و به سرعت در حال 

 .افزایش است

اند از پیروان یك روحانی تندرو بنام  وهی از مسلمانان افراطی که با دولت نیجریه درگیر شدهرگ

داند  این روحانی مدارس به شیوه غربی در نیجریه را برخالف قواعد اسالمی می. هستند محمد یوسف

به ) «بوکو حرام» گروهنیجریه و هم « طالبان»هم گروه خودخوانده . ها مخالف است و با فعالیت آن

اند با تحصیل علم و وجود  های شمال نیجریه دست داشته که در خشونت( معنی تحصیل حرام است

 .مدارس مخالفند

ای هستند و رهبر خود را  اهلل خامنه کنند مقلد آیت شور زندگی میدرصد از شیعیان که در این ک 11

 2دانند ای می اهلل خامنه آیت

مسلمانان نیجریه اعم از اهل سنت و شیعه احترام خاصی برای آیت اهلل خامنه ای قایل هستند، به 

امام نحوی که در همه مراسم دینی و مذهبی و مراسم جشن و سرور خود از تمثال ها و عكس های 

 '.اهلل خامنه ای استفاده می کنند آیتو( ره)خمینی

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%88%D8%A8%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DA%A9%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DA%A9%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85


13 

 

 

سخنرانی ها و مواضع آیت اهلل خامنه ای علیه زورگویی ها و زیاده خواهی های آمریكا، غرب و 

صهیونیسم، تاثیرات عمیقی بر مردم نیجریه بویژه مسلمانان این کشور داشته و دارد، به نحوی که 

ها زمانی که ایشان در مقابل آمریكا، غرب و اسراییل موضع گیری  همه اقشار این کشور و حتی وهابی

می کند؛ به دقت به سخنرانی و مواضع ایشان توجه دارند و بیانات ایشان را برای یكدیگر بازگو و 

 '.ترویج می کنند

 

 :کمیسون ملی جمعیت نیجریه

 :ساختار

 

          LGASدولتها                                                                 

        اداره تحقیقات و برنامه ریزی                                                                                          

 داره مالی و ذیحسابیا                                                                                       

                         اداره نقشه کشی                                                                                             

  iTاداره                                                                                           

 اداره ثبت وقایع حیاتی                                                                                           

 ی سرشمار اداره                                                                                                

 اداری                                                              امور  اداره                                                                                               

 اداره امور عمومی                                                                                         

 واحد حقوقی                                                           

 دبیرخانه کمیسیونرها                                                       

      اعضاء هیأت علمی    

                                                         ادارات کل 

اداره کل )سازمان

(کمیسیون مرکزی  

 واحدها
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 واحد بازرسی داخلی                                                    

 واحد وزیران                                                     

                                                                                     

 

 

 تاریخچه

این سیستم به لحاظ قانونی . کمیسیون ملی جمعیت را بنیانگذاری کرد 1688حکومت فدرال نیجریه در سال 

همچنین وظیفه اجرای نظارت بر .حق جمع آوری ، تحلیل و انتشار اطالعات آماری و جمعیتی را در کشور دارد

تحقیقات نمونه ای آمار جمعیتی ، تألیف ، جمع آوری و نشر آمارهای ثبت احوال و مهاجرت همزمان با نقش 

 .نظارت بر سیاستهای جمعیتی کشور را بعهده دارد

عضو  37بازسازی نمودند ، به این صورت که از یک رئیس و "ساختار کمیسیون مزبور را مجددا 2221در سال 

 .شده استدرال و یک واحد پایتخت فدرال تشکیل در هر یک از حکومتهای ف

را  فدرال ، حکومت و حکومتهای منطقه ای دولتیاعم از .همه ادارات کشور است کهاین کمیسیون شبکه ای 

 .تحت پوشش قرار می دهد

 :قوانین تأسیس 

 .اشدمی ب 1999از قانون اساسی سال  153تأسیس کمیسیون ملی جمعیت نیجریه مبتنی بر ماده شماره 

 :بر اساس برنامه سوم ، بخش اول ترکیب کمیسیون به شرح ذیل است

مدیره و نماینده ای از دولتهای فدراسیون و منطقه  هیئتاز رئیس عبارتند اعضاء کمیسیون ملی جمعیت 

 .پایتخت 

 :دبخش بیست و جهارم از برنامه سوم موارد امتیاز کمیسیون مزبوررا به شرح ذیل تصریح می نمایهمچنین 

 . انجام سرشماری دوره ای جمعیت از از طریق بررسی های نمونه ای سرشماریها و یا سایر موارد -1
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الزم برای ثبت مستمر و جهانی تولد و خدمت در سراسر ( تجهیزات) ایجاد و نگهداری ماشین آالت  -2

 حکومت فدرال

 توصیه و پیشنهاد   به ریاست جمهوری در خصوص مطالب جمعیتی -3

 اطالعات داده های جمعیتی بمنظور تسهیل برنامه ریزی های اقتصادی و توسعهنشر و انتشار  -4

 انتصاب و اموزش و یا برنامه ریزی برای انتخاب و آموزش شمارشگران و یا سایر کارمندان کمیسیون -5

است به استثناء عضویت کمیسیون که در حال حاضر 1979، شامل مواد قانونی سال  1999قانون اساسی سال 

 .عضو در هر ایالت فدرال و منطقه پایتخت فدرال توسعه یافته استبه یک 

در سال  23قانون ملی جمعیت، ماده شماره . تصویب شدکمیسیون ملی جمعیت بمنظور ارائه عملکرد کمیسیون 

قانون کمیسیون ملی : از قوانین جدید و اصالحی فدرال نیجریه یافت می شود 11، در مجلد شماره  1989

 : صالحیه داردجمعیت دو ا

این اصالحیه در بین سایر موارد به انتصاب مدیر کل  و دیگر مسئولین اصلی کمیسیون و نیز : 31ماده  -1

 .دادگاه سرشماری اشاره دارد

 .، اصالحیه دیگری است که به مدیر کل اشاره کند 1999قانون سال  16ماده  -2

 

 تصویب رسمی دولت فدرال برای پروژه پایانی کمیسیون مدیریتی هویت ملی 

طرح توسط دولت فدرال صورت  "پایانی  "جهت تسریع اجرای مولفه n 266/32و مجموع  2211سپتامبر 

، در سیستم مدیریتی هویت ملی اجرا می  2213با این تصویب ، اکنون طرح کمیسیون تا دسامبر . گرفته است 

 .شود 

سیستم مدیریتی هویت ملی منافع قابل توجهی در اقتصاد به وجود می آورد ، به خصوص باعث افزایش کار  

اجرایی قانون به سمت حفظ قانون و ایجاد نظم ، حفاظت از موجودات و اموال و مبارزه با فساد ، جعل ، کپی 

این طرح ، راه دستیابی به اعتبار برداری ، هویت های چند گانه و تقلب های مرتبط با آن می شود ، همچنین 

مصرفی را افزایش می دهد و باعث افزایش تولیدات داخلی و تجاری ، ایجاد فرصتهای شغلی و اقتصادی جدید 

متریک را باال برده و نیازهای تحقیق هویتی به خصوص در بخشهای دولتی شده و کارآیی طرحهای مرتبط با بیو

 . مول و پیشرفت مالی بخشهای خدماتی را در نیجریه تسهیل می کند را تامین کرده و راه دستیابی به ش

به طور قطعی این طرح تاثیر مثبتی در بخشهای تجاری ، محیطی و اقتصادی و مالیاتی دولت و اجرای خط 
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، پولی که در طی سال آینده برای کمیسیون فراهم می شود شامل عالوه بر این . مشهای اجتماعی دارد 

برای تهیه کارتهای ملی پیشرفته ، کارت هوشمند ، چند منظوره و کارت سوخت و کارت n23/074bnمجموع

سیستم مدیریتی هویت ملی یک تکنولوژی پیشرفته و راه حل اجرایی می باشد که . مسافرتی و غیره می باشد 

 .بر اساس یک طرح دایمی و قابل دوام ، هویت ها را در نیجریه اداره می کند 

 :در اینجا پنج مورد از این را ه حلها اجرا شده است  

ایجاد یک پایگاه داده هویت ملی قابل دسترس و ایمن که در این پایگاه داده اسم افراد توسط این  -1

 .ثبت شده است  2227سیستم در سال 

 .ست ایجاد و تعیین شماره شناسائی ملی داده برای هر شخصی که در این پایگاه ثبت نام کرده ا -2

 .معرفی و صدور کارت هوشمند چند منظوره برای هر شخصی که دراین پایگاه ثبت نام شده است  -3

 . تامین خدمات تحقیقی هویتی بر مبنای پایگاه داده هویت  ملی  -4

 .هماهنگ کردن و ادغام پایگاه داده هویتهای موجود در اداره های دولتی با پایگاه داده هویت ملی  – 5

این سیستم مدیریتی هویت ملی برای شرکت در بخشهای خصوصی در اجرا و آماده سازی خدمات ، عملکرد و 

سال تالش و کوشش همچنین برای استفاده از فرآیند ادغام و هماهنگی داده های  12مدیریت سیستم در طی 

 . شده است  مرتبط با داده های هویتی موجود طراحی 

 :سیون مدیریتی هویت ملی ایجاد تغییر نگرشی در کمی

علی رغم . ، بی ارزش یابی ثمر به خود گرفته اند ( همه جا حاضر ) به طور کلیشه ای ، علفهای هرز لقبا فرگیر  

 . آن تصور کلیشه ای ، وقتی که چشم به آنها می افتد چیزی فراتر از آن وجود دارد 

آیا تاکنون در مورد ماهیت علف هرز فکر کرده اید و یا پرسیده اید که آنها گاهی اوقات چگونه بعد از اینکه از 

آیا تا به  –اکنون یک سوال مهم مطرح می شود . پیرامون اطراف شما ناپدید می شوند ، دوباره ظاهر می شوند 

 حال به نگرش افراد توجه کده ایم ؟

جلب کرد و آن این است که گفته شده که آنها زی در مورد علف هرز نظر مرا به خود به طور شگفت آور ، چی 

هرگز نمی میرند و هرکس و هر چیزی را زیر و رو کرده اند و این است که به نظر می رسد وجودشان زیر سوال 

آسمان نقطه من فکر می کنم که افراد می توانستند چنین سر سختی و ایستادگی داشته باشند ، . رفته است 

 .شروع آنها می شد به علت اینکه ثبات کلید تمام موفقیت هاست 
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این مهم است که بدانید وقتی شما با چالشی روبرو می شوید و هر چیزی که بر خالف انتظار شما پیش می رود 

نکه این و به نظر می رسد که شما نمی توانید یک دقیقه دیگر هم مقاومت کنید هرگز ناامید نشوید به علت ای

مانند یک . زمان و مکان است که روند حوادث را پیش می برندوارزش آن را دارد که در برابر آن مقاومت کنید 

 .درخت بلوط بزرگ مقاومت کنید ، به خاطر اینکه بلوط به آن بزرگی مغز کوچکی دارد که زیر خاک است 

حتی . باید آنچه را که می خواهید انجام دهید  اگر هیچ چیز دیگر در جهان برای شما وجود نداشته باشد ، شما 

اگر به این دلیل نپذیرید که سر انجام . اگر نپذیرید که شکست ، شکست نیست مگر آنکه از آن عبرت نگیرید 

 .شکست موفقیت می باشد و سرانجام هر موفقیتی ممکن است شکست وجود داشته باشد 

دارند ، احتیاط به خاطر اینکه گاهی اوقات آخرین کلید ممکن همه موفقیتهای بزرگ به زمان و احتیاط نیاز  

وقتی که شما ممکن است کاری را به پایان برسانید ، در نهایت اسم خود را در . است درب بسته را باز کند 

همیشه نهایت تالش خود را برای رسیدن به . لیست انسانهای معروف برای انجام کار دشوار خواهید نوشت 

سط رئیس ما از ما انتظار می رود را بکنیم ، از بهانه جویی های مختلف برای انجام ندادن وظیفه هدفی که تو

 . روزانه مان خود داری کنیم 

 .مانند آن علف هرز سرسخت و مصمم باشیم . این نگرش در امور روزانه و شخصی ما قرار می گیرد 

یسیون مدیریتی هویت ملی جهت آغاز طرح را برای کم n30/066bnفدرال اخیرا مجموع شورای اجرایی  

این پیشرفت و توسعه خواستار مسئولیت و تصمیم گیری می باشد و برای . هویت ملی به ثبت رسانده است 

 . تضمین موفقیت این طرح می باشد 

که  هر کسی باید در هر زمانی آماده باشد که نهایت تالش خود را داشته باشد به خاطر اینکه شما بر طبق آنچه

تفاوت ممکن و . قرار می گیرید نه بر طبق آنچه شروع کرده اید کار را به پایان می رسانید ، مورد قضاوت 

 .ناممکن به سادگی در تصمیم شخص وجودداردکه فراتر از محدودیتها و یا ماندن در آن است 

ی طرح بزرگ کمیسیون من متواضعانه از همه اعضای کارمندان و مردم خوب نیجریه می خواهم که با اجرا 

ما می توانیم  ": ما هرگز نباید اغوا شویم که این عقیده را متوقف کنیم که . مدیریتی هویت ملی همکاری کنند 

مانند یک علف هرز . را برای همیشه به یاد آوریم  "شهرت بعد از موفقیت  "، ما باید  "آنرا انجام دهیم 

 .سرسخت و مصمم باشیم 
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 :سیستم مدیریتی هویت ملی ( طرح ) پروژه 

 :از بین بردن ترس عمومی 

توسط دولت فدرال برای توسعه سیستم مدیریتی هویت ملی در دوران   n30/066bnتصویب رسمی اخیر 

اگر چه برخی از گزارشگران تصمیمات به موقع ، منطقی و . اخیر در زمینه گفتمان ملی صورت گرفته است 

 . می کنند ، اما برخی دیگر به طور قاطعانه این نظریه و طرح را مورد انتقاد قرار می دهند  کاملی زا تایید

. طرح بی مورد و بی هدف است و نمی توان به آن امید وار بود گروهی دیگر فرض می کنند که این طرح یک 

یسه ای با طرح های این سرمایه عظیم بدون هیچ مقا ": ترس آنها در صدای آنها مشخص بود که می گفتند 

 . "دیگر و بدون نتیجه نهایی به پایان می رسد 

، اظهار همانطور که قبال ذکر شد . برخی دیگر اعتقاد دارند که این طرح هیچ رابطه ای با بودجه کشور ندارد  

ور نیستند و توسط وضعیت بغرنج ایجاد شده در طرح کارت شناسایی ملی توسط نامه های انتقادی تعجب آ

SAGEM  اجرا می شوند که کمیسیون مدیریتی هویت ملی عهده دار این طرح است. 

به طور کلی ، این طرح یک طرح مطمئن و قابل دوام می باشد که تکنولوژیهای پیشرفته بیومتریک را برای 

تباطات این طرح شامل استقرار و آماده سازی پایگاه داده هویت ملی ، ار.هویت هر فرد در کشور اجرا می کند 

شبکه ای گسترده ، تغییر هویتی و تایید اصل طرح ، صدور شماره شناسایی ملی خاص و کارت هوشمند 

GMPC  می باشد. 

وقتی این طرح به طور کامل اجرا شد ، قادر خواهد بود که شهروندان و ساکنان قانونی نیجریه را شناسایی کند  

ب باال بعد ها توضیح داده خواهد شد و نیاز مبرم برای تصحیح و از هویت آنها به شیوه مستقل دفاع کند که مطال

 .درک اشتباه در مورد پروژه سیستم مدیریتی هویت ملی اجرا می شود 

پروژه سیستم مدیریتی هویت ملی حاکی از تغییر نمونه صدور کارت شناسایی ملی به مدیریت هویتی می باشد  

ه اخیرا پایگاه داده های سفارشی اجرا کرده اند که سرمایه طلب ادارات دولتی و بخشهای خصوصی سازمان یافت. 

هر ساله ، ملت مبالغ زیادی در پذیرش و اقدامات بیومتریک خرج . هستند و اغلب اوقات هم مطمئن نیستند 

 .می کنند 
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تالشهای زیادی در زمینه دانش فنی و ذهنی ، ادارات دولتی مثل عضو انجمن سلطنتی ، ایرلند شمالی و غیره ،  

فیزیکی و مالی اجرا می کنند که این امر منجر به تغییر در حکم قانون و هدر دادن کامل منابع در بخش دولت 

فدرال است ، به همین جهت ، اجرای قانون در طرح کمیسیون مدیریتی هویت ملی و تغییر در برنامه اجرایی 

همه هویت های مرتبط با پایگاه داده ها در کشور با پایگاه داد مرکزی هماهنگ و  و jonathanرئیس جمهور 

 .ادغام می شود که این خود یک سرمایه ارزشمند برای هر ملت می باشد 

به طور دائم از تولد تا ) پس از آن ، شماره شناسایی ملی به همه افراد ثبت نام شده اختصاص داده می شود  

ماره شناسایی ملی هدفی خاص از زیر ساختار شناسایی جهانی می باشد که از طریق آن بنابراین ش( . مرگ 

 . موسسات شخصی و دولتی می توانند به طور یکدست با پایگاه داده های هویت ملی هماهنگ شوند 

آخرین اقدام ثبت نام هویت ملی که . می باشند  SAGEMهمه این ویژگیها فاقد طرح اجرا شده اخیر توسط 

یلیاردها نایرا واحد پول نیجریه و مبالغ مشابه دیگر را می بلعد با پایگاه داده هویت ملی ادغام می شود که م

 . استراتژی کاهش هزینه بزرگ ممکن است مطرح شود 

به . می باشد در زمینه امنیت ، طرح سیستم مدیریتی هویت ملی به طرز چشمگیری در این طرح سودمند 

تحت عنوان یک سرویس و کارت دستگاه ( ABIS)ستم شناسایی بیومتریک اتوماتیک همین خاطر است که سی

 . پذیرش با تایید و تغییر خط مش به عنوان یک توانمند ساز اجرا می شود 

دلیل اصلی این است که تحت یک سیستم مدیریتی هویت ملی شما یکبار ثبت نام می شوید و در زندگی 

پس زمینه ، مناسب است که ترس از هدر دادن پول مالیات دهندگان را که به در برابر این .شناسایی می شوید 

پروژه در  "کمیسیون مدیریتی هویت ملی واگذار می شود را از بین برده این امر واجب است که این عقیده را که 

 .را از بین برد  "کشور هیچ اهمیتی ندارد 

انع عظیم رعب آور هستند اما با تعیین حبی و صداقت بدون شک ، اگر هماهنگی و از بین بردن چالشها و مو

 .سوق می دهد  22:22:22هدف ، این طرح با موفقیت اجرا می شود و ملت آنرا به سمت اجرای تحقق طرح در 

 :"تضمین تغییر طرح لوگا با اجرای سیستم مدیریتی هویت ملی  "

جایی که هستید وارد شوید و برای اثبات به طور کلی ثابت شده که هویت مفهوم است در اینکه چگونه در 

هویت شخص ، شما باید اطالعات اورا از تولد تا مرگ به دست آورید ، هم اطالعات فیزیکی و هم اطالعات 

او را جمع آوری کنید ، این اطالعات و بازیابی تغییرات را به صورت سند ارائه دهید و بیومتریک و مردم شناسی 
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 . کنید اثبات هویت شخص را اجرا 

این مفهوم اصلی در ذهن هر نیجریه ای است که در آن زمان تاریخچه کارت شناسایی ملی برای اولین بار ایجاد 

حداقل انتظارات مردم نیجریه که از آن . شده بود اما توسط مدیران و مربیان گذشته به طور بدی اجرا شده بود 

در همه این . شده بود ، ایجاد شغل و تولیدات داخلی بود با خوشحالی استقبال کردند و به صورت همه جانبه نیز

از مردم نیجریه که عالقه شدیدی به این طرح داشتند وجود   موارد ، تعیین قطعی کردن چنین ایده های اصیلی

 .تاسیس شد  2227اجرای چنین طرحی در کمیسیون مدیریتی هویت ملی با اقدام پارلمان . داشت 

برای یک سفر هزار مایلی در مرحله اول کمیسیون مدیریتی هویت ملی پایان  :ویند همانطور که مردم می گ 

ابتدا ، مفهوم . کاربرده شود « کمیسیون مدیریتی هویت ملی»شروع را می بیند آنچنان که باید در لیست 

بندی مطلوب ، وظیفه و نظر کمیسیون مدیریتی هویت ملی در تصمیمات کمیسیون برای ایجاد یک اصل جمع 

می شوند که این اصل تضمین کننده یک پایگاه داده هویت ملی مطمئن برای نیجریه ایها و ساکنان مقیم خارج 

همه این اصال ترجمه کننده و در طراحی لوگو ذخیره شده که قابل مقایسه با چندین . از کشور نیجریه می باشد 

 .اداره می باشد که حکم قانونی آنها به ثبت رسیده است 

ر کمیسیون مدیریتی هویت ملی ، طراحی لوگو بازتاب خالقیت به خصوص توسعه ارتباطات و تقویت کیفیت د 

آرم مردم نیجریه ، قطعه . این طرح شامل چهارعامل است . سازمانها و میراث فرهنگی و اشخاص می باشد 

نام لوگوی منحصر به فرد .  پردازشگر یا ریز تراشه ، حروف لوگو و رنگ لوگو در کمیسیون مدیریتی هویت ملی

و « من»که طرح را نشان می دهد هویت قابل تشخیصی دارد که نشان دهنده طراحی اعضای خانواده با حروف 

 .نشان دهنده ملیت ما می باشد 

. با شماره هویت ملی منحصر به فرد در ارتباط است  Gmpsfhطرح لوگو سودمند می باشد و با نشان ملیت  

در حالیکه آرم آن حاکی از اقتدار . ی نیجریه را دارد که نشان دهنده هویت نیجریه است این طرح رنگ مل

 .کمیسیون است 

سرانجام این طرح یک نوآوری و خالقیت از . این طرح خیلی ساده است و در سرتاسر دنیا قابل قبول است  

یت پیشرفت افراد نسبت به هدفی گذشته است که انواع روشهای تجربی را به شیوه غیرسازمان یافته و با ذهن

 . معین اجرامی کند 

ساختار موجود در کمیسیون مدیریتی هویت ملی ، از ابتدا هدف کمیسیون هیات و مردم را مشخص کرده و قادر 
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همانطور که گفته . به مقابله با مشکالت گذشته می باشد و این آرزوی هر نیجریه ای است که باید برآورده شود 

ایی که گام به گام هروش« همیشه به گذشته نگاه می کند نمی تواند به سمت جلو حرکت کند کسی که»اند 

توسط کمیسیون پذیرفته شده اند ، روشهای مشخصی هستند که تضمین می کند در انجام دادن هر کار هیچ 

 .مانعی وجود ندارد و فقط مطمئن باشید که کارها به خوبی  پیش می روند 

احل به نوبه خود مهم هستند و مطمئن باشید که قبل از اینکه به مرحله بعدی برسند ، با هرکدام از این مر 

سیستم اجرایی در حال حاضر نویدبخش . توانایی باالیی آماده به کار هستند تا اینکه همه مراحل تکمیل شوند 

. منظوره ارائه دهد  است و قادر است که به مردم نیجریه که مدتهاست انتظار می کشند ، کارت هوشمند چند

وقتیکه . مردم نیجریه مشتاقانه منتظر جشن گرفتن موفقیت طرح کمیسیون مدیریتی هویت ملی هستند 

نیجریه به زودی اما مطمئناً شماره »کمیسیون در مراحل پایانی طرح است همه چیز برابر است با اینکه 

 «. شناسایی ملی جدید را در کارتهای هوشمند اجرا می کند 

 

 :«نوشدارو برای چالشهای امنیتی : سیستم مدیریتی هویت ملی »

ی واقعاً اخیراً نیروی انتظامی نیجریه و ادارات امنیتی دیگر قادر نیستند که به طور دقیق تشخیص بدهند چه کس

 ساکن نیجریه است ؟

اخیراً پذیرفته که پلیس نیجریه توانایی محدودی در هویت نیجریه ها و Hafiz Rin gimبازپرس کل پلیس ،   

در دفترش در حال صحبت با مدیر کمیسیون  Ringim . ساکنان قانونی با استفاده از بیومتریک ها دارند 

مدیریتی هویتی ملی گفته که پلیس نیجریه و دیگر نیروهای امنیتی قادر نیستند که بین نیجریه و ساکنان 

 . ونی تفاوت قائل شوند قان

Ringim  گفت که اخیراً نیروی انتظامی پلیس و دیگر اداره های امنیتی قادر نیستند که به طور دقیق تشخیص

قول داده است که به کمیسیون در زمینه امنیتی کمک  Ringim. بدهند چه کسی واقعاً ساکن نیجریه است 

 . کند 

به بازپرس کل پلیس خبر داد که سیستم  Chris onyemenam، زودتر از این ، مدیر کمیسیون هویت ملی 

مدیریتی ملی یک تغییر الگو می باشد که برای کشور الزم می باشد و کمیسیون مدیریتی هویت ملی ارتباطات 

 .چشمی فیبری دارد که براساس ادارات امنیتی برای حمایت از کار موسسه ها اجرا می شود 
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شوراهای دولتی  774و در تمام  Fetیسیون دفاتری در تمام پایتختهای دولت و او همچنین اشاره کرد که کم 

محلی دارد که این کار را برای راحتی ثبت نام شهروندان دراسرع وقت و برای صادرکردن فوری شماره هویت 

 . ملی انجام داده است 

onyemenam ور کارت هویتی متمرکز تاکید کرد که برخالف گذشته وقتیکه طرح به طور کلی بر چاپ و صد

بود ، سیستم مدیریتی هویتی ملی نیز اجازه تائید و تغییر هویت را داشت و از طریق آن ایجاد دسترسی به 

پایگاه داده هویتی ملی و افزایش کارت هویتی برای شناختن کارت هوشمند را داشت که این طرح از کاربردهای 

 .چندگانه حمایت میکرد 

سازمان مدیریتی هویت ملی اشاره کرد که شامل افزایش امنیت فیزیکی ، ایجاد یک محیط  او همچنین به فواید 

همچنین . باال بردن خدمات مالی و افزایش ارائه خدماتی و دولتی می باشد تجاری امن ، توسعه حقوق بشر ، 

ی مرتبط با مدیرکل بیان کرد که دیگر فواید سیستم مدیریتی هویت ملی شامل باال بردن کارآیی طرحها

بیومتریک در بخش دولتی از بین بردن هویت های چندگانه ، کاهش سرقت هویت و تقلب های مرتبط با آن، 

 .توسعه شمول و توسعه مالی در بخش خدمات مالی میباشد 

سرانجام وی خواستار امنیت مناسب توسط پلیس در حمایت از مراکز اطالعاتی کمیسیون و همه ادارات آن در  

 . ور شد سطح کش

 

 :«درستی سیستم هویتی معتبر»

، شورای اجرایی  2211سپتامبر  28در . جای تاسف است که اخیراً طرح هویت ملی مورد حمله قرار گرفته است 

بیلیون برای تولید اولین مرحله از پایگاه ، داده هویت هماهنگ شده را با نیجریه هایی که  N 266/32فدرال ، 

 .ساله و باالتر هستند را ثبت کرده است  16

. ند زفدرال درخواست کردند که اجرای این طرح را به تاخیر انداچند هفته بعد نمایندگان مجلس شورا از دولت  

 .اده شده برای این طرح هنوز در بودجه مشخص نشده است میزان تخصیص د Repsبرطبق گفته 

برای پروراندن طرح در  2227پارلمان  23ون مدیریتی هویت ملی ایجاد شده در مفاد وسط کمیسیاین طرح ت 

 . بخش هویتی و در میان شالوده مدیریتی قابل قبول در نییجریه اجرا شد 
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اجرای طرح ، مدیریت ، تنظیم و اداره یک سیستم مطمئن مدیریتی هویت ملی اختیار  کمیسیون بهاین مفاد 

مدیریتی ایمن و موثر می دهد که هماهنگی و ادغام پایگاه داده ها را در ادارات دولتی تسهیل می کند که 

بسیاری از ویژگیهای بارز در سیستم هویتی در نیجریه وجود دارد اما این کشور اخیراً مورد تحمیل چالشهای 

 .ی قرار گرفته است امنیتی متعدد

این طرح کار اجرایی قانون را در ادارات به چندین شیوه افزایش می دهد اخیراً ادارات امنیتی بخصوص در موزه  

ها ، فهمیده اند که اجرای این طرح در موزه ها جهت کنترل جنایتها به خاطر طبیعت نفوذپذیر آنها مشکل می 

جازه وارد کشور شود و ادعا کند که یک شهروند این طرح به هر احمقی این فرصت را می دهد که بدون ا. باشند 

 .نیجریه ای است 

وقتی که ملیت مردم نمی تواند به طور فیزیکی تغییر کند و سیستم هویتی تقریباً وجود خارجی ندارد ، نیجریه  

ر را د   Kwantaمن روزهای . پناهگاهی برای انواع جنایتها می شود که برای نیجریه ایها تغییر قیافه می دهند 

جنایتکاران در آنجا می دزدیدند ، می کشتند و قربانیان را به روشهای غیر انسانی . ورم شمال شرق به یاد میا

 .ناقص می کردند که در منطقه باعث ایجاد ترس شده بودند که بر تجارت و زندگی مردم تاثیر گذاشته بود 

اط برقرار کنند که خودشان فقط آن زبان را می فهمند عالوه بر این مجرمها می توانند بین خودشان به زبانی ارتب

 سوال این است که چگونه آنها راهشان را به کشور پیدا می کنند ؟ . 

بخاطر اینکه هیچ  ،جواب ساده است ، آنها نمی توانند به عنوان یک انسان غیر نیجریه ای تشخیص داده شوند

  2اسایی هویت شهروندان وجود نداردچیزی برای شن

بنابراین هماهنگی جدید سیستم مدیریتی . شکل این است که سیستم هویتی به طور دقیق کنترل نمی شود م 

این طرح کارایی . هویت ملی جنایتهای مالی را کنترل می کند و تصویر نیجریه را در همه جا توسعه می دهد 

هویتهای متعدد و چندگانه را  .پروژه های مرتبط با بیومتریک را در بخشهاس خصوصی و دولتی باال می برد 

 . حذف می کند 

سرقت هویتی و تقلبهای مرتبط با آن را کاهش می دهد و باعث افزایش توسعه مالی در بخشهای خدماتی و 

 .این طرح با بهترین روشهای جهانی سازگار نباشد . ایجاد فرصتهای شغلی و اقتصادی جدید می شود 

اگر این طرح در سرتاسر دنیا اجرا می شود پس چرا ما . ورد توجه واقع شود نیجریه نمی تواند در میان ملتها م 

 باید از انجام آن به خوبی پرهیز کنیم ؟ 
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ما همچنین نمی توانیم این واقعیت را انکار کنیم که این سیستم الکتریکی هنوز به خاطر عدم پایگاه داده هویتی 

 .معتبر علتی ثابت داشته باشد 

آنها به سادگی وارد کشور می شوند و . ما شاهد هجوم افراد مهاجر از کشورهای مجاور بودیم در طی انتخابات  

جزء واجدین شرایط رای دهندگان می شوند و برای سیاست مداری آماده میشوند در حالیکه هیچ راهی وجود 

رخواست کردم نداشت که تشخیص داد چه کسی ساکن قانونی نیجریه است پس من از نمایندگان مجلس شورا د

فواید ذاتی این سیستم در جزئیات بی اهمیت که دلیلی را نشان دهند که براساس احساسات نباشد و مورد توجه 

 . باشد 

عالقه ملی مردم باید از همه چیز مهمتر باشد آنها باید از این طرح حمایت کنند و مطمئن باشند موفقیت به 

شریف ما باید در حفظ این طرح و دستیابی به اهداف موردنظر بنابراین مردم . خاطر پیشرفت کشورمان است 

 .بکوشند 

نیجریه نمی تواند خواستار روشهای اجرای اولیه باشد ، اجرای بیومتریک قانون مورد تحسین هر جنبشی است و  

 . ما نمی توانیم در عرصه بین المللی مرتبط با جهان دموکراتیک و بدون تعلق به آن باقی بمانیم 

 

 :«ون اداره دفتر کار برای سیستم مدیریتی هویت ملینقا»

برای اولین بار ، ذهن تعجب می کرد که این عبارت در کل به جند معنا است « قانون دفتر کار»با شنیدن عبارت 

، اما بعدها هدف معنا و هدف این اداره به کارکنان کمیسیون مدیریتی هویت ملی بود که اخیراً توسط مقامات 

 .در  سازماندهی شد  Abujaدر سخنرانی عمومی در سالن کنفرانس کمیسیون در ستاد فرماندهی  اداره

سخنرانی جهت آگاهی دادن و آموزش به افسران پلیس در سازمان مدیریتی هویت ملی درباره ماموریت قانون  

دشان را در ادارات انجام اداره کار در میان مردم است برای اینکه مطمئن شوند افسران جوان به خوبی وظایف خو

می دهند و همچنین مطمئن شوند که آنها از طریق اظهارنامه های دوره ای اموال ، وظایف قانونی شان را اجرا 

 . می کنند 

. نماینده معاون در گروه خدمات مشاوره و توسعه آموزشی ، رئیس گروه بود  Akpanieze  okokonآقای  

توسط سازمان جمهوری فدرال نیجریه تائید شد و هدف  1999ار بود که در سال سخنرانی او در ارتباط با دفتر ک
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آن ایجاد مسئولیت و حفظ معیارهای اخالقفی در اداره های تجاری دولتی و اجرای قانون اداره کار در دفاتر 

جام قانون اداره کار را بیان کرد که از ماموران دولت جمهوری فدرال نیجریه در ان 15دولتی بود سپس 

 .مسئولیتهای عمومی به انتظار می رود 

به ثبت رسید که او در مورد جنبه های عملی اقدامات Theresa Nkechi Nwafor ارائه دوم توسط خانم 

 . صورت گرفته در دفتر کار صحبت می کرد که اساساً در روندهای اظهارنامه مالیاتی به کار رفته است 

او گفت که که فرم اظهارنامه مالیاتی روشی است که به جای قانون دفاتر کار به کار می رود و باید توسط افسران 

 . عمومی تکمیل شود 

Nwafor که این طرح چگونه است و برای تکمیل کردن فرم چه چیزی الزم است که شامل  :عمالً توضیح داد

در این جلسه ریال پرسش و پاسخهایی وجود دارد . می باشد  جزئیات دارایی کارمندان و اطالعات شخصی آنها

 Belloدر واقع . که برای همه اعضای کارمندان کمیسیون مدیریتی هویتی ملی آموزشی و سیار جذاب بود 

Najeem  برای این پرسش های صریح مورد تحسین قرارگرفت . 

یریتی هویت ملی بود که شامل مدیر این جلسه با حضور برخی از کارمندان مدیریت مافوق کمیسیون مد

(IDD/IT ) مهندسAliya Aziz  مدیر شرکت ارتباطات آقای ،okwudiafro Anthony  رئیس مدیریت

مدیر بخش خدمات  Cecillia yahayaمدیر عملیات اجرایی ، خانم  Aderonke سرمایه انسانی ، آقای    

 . مشارکتی و بسیاری از افراد دیگر می باشد 

 

 :«ادن هویت مردم نیجریهنشان د»

از قانون کمیسیون مدیریتی هویت ملی به کمیسیون اختیار میدهد که به هر فردی که اسمش  14( 2)خش ب

 .در پایگاه داده هویت ملی ثبت شده ، شماره شناسایی ملی اختصاص داده شود 

فرد ثبت نام شده برای شماره است که از طریق آن یک  11ز شماره شناسایی ملی مجموعه غیر هوشمند ا 

زندگی قابل شناسایی خواهد بود وقتیکه آن شخص از دنیا رفت شخص دیگری بعد از او نمی تواند از آن شماره 

 .استفاده کند 

صدور شماره شناسایی ملی منحصر به فرد با اطالعات مردم شناختی و بیومتریک در ارتباط است که هویت ملی  
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چنین تحت عنوان یک طرح تصویب شده بکار می رود و هویت افراد را همانند افراد را تضمین می کند آن هم

 .طرحهای سودمند و برحسب هویت مرتبط با فعالیتها و معامالت تثبیت می کند 

ملتهای دنیا مثل هند ، کانادا ، کلمبیا ، فرانسه ، هلند و . اهمیت شماره شناسایی ملی قابل تاکید نیست  

وقتیکه طرح سیستم مدیریتی هویت . شابه ای را برای توسعه اقتصادی بکار برده اند پاکستان چنین تصمیم م

ملی به طور کامل اجرا شد و به هر شهروندی یک شماره شناسایی ملی اختصاص داده شد تمام جهتهای زندگی 

 . ملی ما به طرف مثبت سوق داده خواهد شد 

برای مثال برای باز کردن حساب . فوق العاده ای دارد  در بخش مالی استفاده از شماره شناسایی ملی اهمیت

بانکی شماره شناسایی ملی در تشخیص دارندگان واقعی حساب کمک زیادی می کند و باعث می شود که افراد 

 .در باز کردن حساب بانکی از کارت شناسایی معتبر استفاده کنند 

مطابقت اطالعات تشخیص افرادیکه از دادن این طرح همچنین در بخش خدمات درامدهای داخلی از طریق  

استفاده از هویتهای معتبر که توسط شماره . مالیات یا ارتکاب حقه های مالیاتی فرار می کنند موثر است 

 . شناسایی ملی ایجاد می شوند معامالت مالی را راحتر و سختی کار دفتری را کاهش می دهد 

دیگر کارت شناسایی هستند و اعتقاد دارند که فرمهای کارت اخیراً موسسات مالی در حال طراحی فرمهای 

زمینه دیگری از سیستم مالی از معرفی شماره شناسایی ملی سود . شناسایی که ما اکنون داریم معتبر نسیتند 

 .ساختار مدیریت اعتباری است . می برند 

ره های کارت شناسایی ملی افراد برای مثال ، دفاتر معتبر می توانند فایلهای اعتباری را بر مبنای شما 

سازماندهی کنند و این طرح به دفاتر معتبر کمک می کند که سابقه های متقاضیان اعتباری را حفظ کرد و 

 .اطالعات ضروری برای افراد معتبر ایجاد کرد 

عات دقیق هر کارت اعتباری بانکی خطر مرتبط با پذیرش اعتباری را کاهش داده و برای این کار نیاز به اطال

موفقیت این طرح در اجرای خط مشی شماره شناسایی ملی تکیه گاهی برای . برای صدور کارت معتبر می باشد 

 .معرفی سیاست شناسایی کارت هویتی مشتری در بانک مرکزی نیجریه می باشد 

جامعه ای  خالصه اینکه قابلیت اصلی در سیستم مالی این است که سیستم شماره هویت ملی ، جامعه را به 

 . بدون وجه نقد تبدیل می کند و وابستگی به وجه نقد را کاهش می دهد 
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NIN (شماره شناسایی ملی) : 

ابن . برنامه های تامین رفاهی ، یارانه و کاهش فقر هنوز خدمات دیگری از مزایای شماره شناسایی ملی می باشد 

اما عدم فعلی شناسه مناسب نظیر . دارند ، اجرا می شوند برنامه ها معموالً در خانواده هایی که در خط فقر قرار 

شماره شناسایی ملی ، اجرای این طرح را غیر ممکن می سازد و باعث شکست و عدم موفقیت برنامه های دولتی 

 .در این طرح می شود 

فزایش دهد ما شاهد مواردی بوده ایم که دولت تالش می کند وامهای کشاورزی ، بورسیه تحصیلی و غیره را ا 

 . که این امر در مرحله اول منجر به غیر هدفمند کردن افراد است 

و غیر دولتی برنامه های کاهش فقر می توان متوجه برنامه اما در عوض با سیستم شناسایی ملی و اهداف دولتی 

ی تواند از طرح دستیابی به مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه م. های ملموس و قابل مشاهده این طرح شد 

 .طریق استفاده از شماره شناسایی ملی افزایش یابد 

عدم . شماره شناسایی ملی ارائه دهنده نیاز اصلی برنامه های موثر از نظام مراقبت بهداشتی و ملی ما می باشد  

. وجود این شناسه برای دولت جهت اجرای طرح بیمه یکنواخت و مراقبت بهداشتی ملی بسیار مشکل می باشد 

شماره شناسـایی ملـی در میـان طرحهـای دیگر ، شرکتهای بیمه را قادر می سازد که عهده دار بیمه سالمت 

 .مردم واقعی باشد نه افراد جعلی 

. این افراد واجد شرایط خدمات بیمه سالمت می توانند با شماره شناسایی ملی کارت بیمه خود را دریافت کنند 

 .رفی طرح شماره شناسایی ملی توسعه می یابد سیستم مهاجرت و گذرنامه با مع

امروزه کشورهایی که در مرز قلمرو نیجریه قرار دارند جمعیت قابل توجهی در درون ما دارند و به خاطر همین  

تشخیص ملیت آنها مشکل می باشد که این باعث شکوفایی مهاجرتهای غیر قانونی می شود و وقتی که شناسه 

 .ملی ، وجود نداشته باشد خارجیها می توانند گذرنامه نیجریه ایها را به دست آورند ملی ، شماره شناسنامه 

ولی وقتی  . با استفاده از کارت شناسایی ملی در حال حاضر کنترل مهاجرت قانونی امکان ناپذیر باقی میماند 

این  مکافیست که بگویینگاه آکه کارت شناسایی ملی برای همه افراد از هنگام تولد تا مرگ ثبت شده باشد ، 

 .ص آنها بکار می رود که شهروند واقعی نیجریه نیستند یشختطرح از ابتدا به صورت طوالنی مدت بوده و برای 

حضور سیستم مدیریتی و هویتی ملی مطمئن از طریق شماره شناسایی ملی منحصر به فردمنعکس می شود و  
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قلب آزاد ، سرقت هویت ، جعل هویت و مشکل دسترسی به به ما کمک می کند که اکثر هویتهای جعلی مانند ت

 .کمکهای مالی و غیره را از بین برد  –وام 

از اینرو ، نیجریه ایها باید از طرح سیستم مدیریتی هویت ملی به خوبی استقبال کنند که این طرح مطمئناً به  

 . یک واقعیت تبدیل شود 
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