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 (0202 – 0202) مشروع استراتيجية التحول الرقمي ألفريقيا
 

 مقدمةأوال. 
، ة الشباب في القارةالسكانية التي يغلب عليها فئ بنيةالوتمثل تمثل أفريقيا بحرا من الفرص االقتصادية في كل قطاع تقريبا، 

كنة رقميا معلى أفريقيا أن تجعل التنمية االجتماعية واالقتصادية الم  يتعين فرصة هائلة في هذا العصر الرقمي، وبالتالي 
أولوية عالية. ويعد التحول الرقمي، قوة دافعة لتحقيق نمو مبتكر وشامل ومستدام. وبدءا من االبتكارات، مثل منصات النقود 

االستعانة بمصادر خارجية في مجال األعمال التجارية على نطاق واسع، يعمل التحول  ريعبر األجهزة المحمولة إلى تطو 
الرقمي على توفير فرص عمل ومعالجة الفقر والحد من عدم المساواة وتيسير توصيل السلع والخدمات والمساهمة في تحقيق 

 وأهداف التنمية المستدامة. 0200أجندة 
بدافع أسرع شكل بللتعامل معها، وبالتالي فهي تتبنى حلوال رقمية تراث ت أقل تتعلق بالوعالوة على ذلك، لدى أفريقيا تحديا

الضرورة. وبالنسبة ألفريقيا، توفر اللحظة الحالية فرصة لحدوث قفزة. وتشير تكنولوجيا اليوم، مثل الذكاء االصطناعي، 
نترنت األشياء، والتكنولوجيا القابلة لالرتداء، والطباعة ثالثية األبعاد،  والروبوتات، وسلسلة الكتل، والطائرات بدون طيار، وا 

حول إلى المدى والسرعة التي تعمل بها التكنولوجيا على احداث ت -ت الصناعية الممكنة بالبرامج والبيانات الكبيرة، والمنصا
 للقطاعات االجتماعية االقتصادية التقليدية.

وادراكا لجهود قيادة القارة لتحديد أولويات وتسريع التحول الرقمي، وبناء على رؤية العديد من القادة األفريقيين، فإن البلدان 
 يقية على استعداد الستراتيجية تحول رقمي شاملة لتوجيه استجابة مشتركة ومنسقة لجني فوائد الثورة الصناعية الرابعة.األفر 

، ومقرر اللجنة 1استنادا إلى مقررات المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتو 
مبادرة مجتمع المعلومات األفريقي واجتماع مجلس أفريقيا الذكية الذي عقد على ( بشأن XXXI– 210االقتصادية ألفريقيا )

علومات أن يقود قطاع تكنولوجيا المضرورة هامش مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي الثاني والثالثين الذي أبرز 
ون مع شاملة للتحول الرقمي ألفريقيا بالتعاتعهدت مفوضية االتحاد األفريقي بوضع استراتيجية  واالتصاالت هذه العملية،

 (النيبادنمية أفريقيا )الشراكة الجديدة لت -لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا وأفريقيا الذكية ووكالة التنمية لالتحاد األفريقي
كية ومؤسسة بناء سلكية والالسلوالمجتمعات االقتصادية اإلقليمية والبنك األفريقي للتنمية واالتحاد األفريقي لالتصاالت ال

 القدرات في أفريقيا واالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية والبنك الدولي.
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ستعتمد استراتيجية التحول الرقمي ألفريقيا على المبادرات واألطر القائمة، مثل مبادرة السياسات والتنظيم ألفريقيا الرقمية، و 
وق في أفريقيا، ومنطقة التجارة الحرة األفريقية القارية، والمؤسسات المالية لالتحاد األفريقي وسوبرنامج تطوير البنية التحتية 
والحركة الحرة لألشخاص لدعم تطوير سوق رقمية واحدة ألفريقيا، كجزء من أولويات التكامل  ةالنقل الجوي األفريقي الموحد

 شاء سوق رقمية واحدة في أفريقيا كرؤية استراتيجية لها.ان ،في االتحاد األفريقي. وحددت مبادرة أفريقيا الذكية

  الرؤية واألهدافثانيا. 

  الرؤيةألف. 
 مجتمع واقتصاد رقمي متكامل وشامل في أفريقيا يعمل على تحسين نوعية حياة مواطني أفريقيا

 الهدف العاماء. ب

توليد النمو واالقتصادات في أفريقيا لتعزيز التكامل في أفريقيا و الستغالل التكنولوجيا الرقمية واالبتكار لتحويل المجتمعات 
االقتصادي الشامل، وتشجيع توفير فرص العمل، ومحو الفجوة الرقمية والقضاء على الفقر لتأمين فوائد الثورة الرقمية من 

 أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية.
 

   األهداف المحددةجيم. 
  0202في أفريقيا بحلول عام  موحدةبناء سوق رقمية، 
  0، يجب تمكين جميع مواطنينا رقميا وأن يتمكنوا من الوصول بأمن وأمان إلى ما ال يقل عن )0202بحلول عام 

سنت أمريكي لكل ميجابايت(  1ميجابايت/ ثانية( طوال الوقت الذي يعيشون فيه في القارة بسعر مقبول ال يزيد عن )
دوالر أمريكي( لالستفادة من جميع الخدمات  122القارة بسعر ال يزيد عن ) صنع فيي  من خالل جهاز ذكي 

 ،منه في أفريقيا ٪02والمحتوى اإللكتروني األساسي الذي تم تطوير واستضافة ما ال يقل عن 
 جارة الحرة القارية منطقة الت التحول الرقمي لدفع التصنيع في إفريقيا والمساهمة في االقتصاد الرقمي ودعمالنهوض ب

 ؛األفريقية
 داخل البلد  واالستثمارات ،إنشاء وتحسين الشبكات والخدمات الرقمية بهدف تعزيز التجارة بين البلدان األفريقية

مع الحفاظ على توازن في العالقات مع القارات األخرى  ،وتدفقات رأس المال والتكامل االجتماعي واالقتصادي للقارة
 ،االقتصاد التعاوني(و في سياق االقتصادات المتصلة بالشبكات )االقتصاد الرقمي، 

  تهيئة البيئة الالزمة لتأمين االستثمار والتمويل لسد فجوة البنية التحتية الرقمية وتحقيق النطاق العريض في متناول
 ،الجنس والجغرافيانوع و  سكانلة وآمنة عبر الالجميع، وبأسعار معقو 

 تنفيذ السياسات واللوائح الالزمة لتحفيز وتسريع التحول الرقمي من أجل التنمية الوطنية واإلقليمية والقارية، 
  تمكين تماسك السياسات واالستراتيجيات الرقمية الحالية والمستقبلية على الصعيدين اإلقليمي والوطني وتعبئة التعاون

 ،الفعال بين المؤسسات



 

 

  ولكي تعتمد  0202بدء نفاذ اتفاقية االتحاد األفريقي بشأن األمن االلكتروني وحماية البيانات الشخصية بحلول عام
جميع الدول األعضاء مجموعة كاملة من التشريعات تغطي المعامالت اإللكترونية وحماية البيانات والخصوصية 

 ،ستهلكوالجرائم اإللكترونية وحماية الم
 تعزيز المعايير المفتوحة وقابلية التشغيل البيني إلطار الثقة عبر الحدود وحماية البيانات الشخصية والخصوصية، 
  قضايا األمن االلكتروني وحماية البيانات الشخصية والخصوصية.وموازنة تهيئة الوعي 
 زء من اإلدارة الرقمية القارية الواسعةاعتماد واستخدام اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران كج، 
  تشجيع استخدام نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان ألنها موارد وطنية حرجة مع ضمان أن تكون العمليات

الفنية واإلدارية وفقا للمعايير الدولية لتعزيز الثقة واستخدام أسماء النطاقات األفريقية من أجل تحقيق فوائد مالية 
 ،ة واجتماعية ثقافية ألفريقياواقتصادي

 لقيادة وتشغيل  ،بناء مهارات رقمية شاملة وقدرات بشرية عبر العلوم الرقمية والتعليم، على الصعيدين الفني والمهني
والذكاء  ،، وتعلم اآلالتالبيانات واألمن وسلسلة كتل ،والتحليل ،التحول الرقمي بما في ذلك الترميز، والبرمجة

 ،وسياسات التكنولوجيا وتنظيمها ،وروح المبادرة ،واالبتكار ،والهندسة ،والروبوتات ،االصطناعي
 لمهارات األساسية االمعارف و  من أجل توفير رقمية هائلة على اإلنترنت للجميعالمهارات لتطوير ال ضخم تقديم برنامج

 022و  0201يا بحلول عام مليون أفريقي سنو  (122لمائة ) في البيئة الرقميةفي مجال األمن والخصوصية 
 ،0202مليون سنويا بحلول عام 

  تعزيز السياسات التي توفر بيئة مواتية للتجارة الرقمية اإلنتاجية ونظم الدفع والتخليص الرقمي لدفع فرص العمل
مي قالرقمي، والمنافسة العادلة لألعمال التجارية الرقمية، والمساهمة في وضع متميز ألفريقيا في االقتصاد الر 

 ،العالمي
  إنشاء "ثقافة رقمية" نابضة بالحياة وشاملة من شأنها أن تحفز األفكار واالبتكار والتعاون والشراكات، في أشكال

وترتيبات مختلفة بين القطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدفع الفوائد االجتماعية 
 واإلقليمي. واالقتصادية الرقمية على الصعيد الوطني

  من خالل توفير سياسات واستراتيجيات تؤدي إلى  0200ني" األفريقي الرئيسي ألجندة و دعم البرنامج "االلكتر
تطبيقات وخدمات إلكترونية تحويلية، مما يجعل الثورة الرقمية أساسا لتقديم الخدمات وتحول أفريقيا في النهاية إلى 

 مجتمع رقمي.
  بالحياة إلضفاء الطابع الرقمي على قطاعات الزراعة والصحة والتعليمبناء نهج قطاعي نابض، 
 99.9 ٪ في أفريقيا يكون لديهم هوية قانونية رقمية كجزء من عملية التسجيل المدني بحلول عام  شخاصمن األ

0202، 
 يار دوالر من عام مل 02باستثمارات إضافية قدرها  فريقياأل تحول رقميحداث تصميم وتنفيذ نماذج تمويل مبتكرة ال

التعبير عن قيمة فضال عن  0202إلى  0200مليار دوالر سنويا من عام  22رتفع إلى ت، 0202إلى عام  0202
 المطلوب لجعل هذا الهدف المحدد أكثر مالءمة.العادي ي كنسبة مئوية )٪( من االستثمار االستثمار اإلضاف

 
 



 

 

 
  "لتهديداتتحليل "نقاط القوة والضعف والفرص واثالثا. 

يتم إجراء تحليل "نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات" لتحسين تقييم نقاط القوة والضعف الداخلية، فضال عن الفرص 
 والتهديدات الخارجية الستراتيجية التحول الرقمي ألفريقيا.

 نقاط القوة

 يتم اكتساب زخم الستراتيجية رقمية ألفريقيا. 
 االتحاد  وضعت معظم الدول األعضاء في

األفريقي سياسات لتكنولوجيا المعلومات 
 ،واالتصاالت

  تم بالفعل العمل مع الحكومات الوطنية لتحديد
ومعالجة الحواجز التي تحول دون تنسيق القوانين 

 ،واللوائح في مختلف القطاعات
 وتصبح أكثر بأسعار  ةاتف المحمولو اله اتاحة

 معقولة
 استدامة نمو اإلنترنت 

 نقاط الضعف

 لتنسيق بين المؤسسات القارية التي تتبع أجندة التحول الرقمي في ا ضعف
ال فإن المشروع  .القارة فا سيكون قد عيجب معالجة هذا النقص على الفور ، وا 

 حتى قبل تنفيذه. عليه الزمن
 التماسك والتعاون والتنسيق والمواءمة بين الجهات الفاعلة اإلقليمية  تراجع

 والقارية
  محدودية اإلصالحات السياسية والتنظيمية لتيسير الربط البيني للشبكات عبر

 ةفيرااإلشالحدود بما في ذلك الشبكات األساسية الوطنية والتجارية  أو األطر 
 .لحماية البيانات، وتخزين / معالجة / التعامل مع البيانات

  ة ذات الرقمينقص التمويل والتوجيه والتدريب المتاح ألصحاب المشروعات
 االمكانات العالية

 إطار وآلية لرصد وتقييم تنفيذ االستراتيجية غياب 
  الفرصة

  إلقامة إطار تنسيق قاري لجدول  حيزهناك
 .األعمال الرقمي ألفريقيا

  هناك اعتراف دولي بتحسين فعالية هيئات وضع
القوانين والهيئات التنظيمية مع جهود بناء القدرات 

 .الرقميمن أجل التحول 
 ر أو أنظمة إقليمية عبإقليمي  هناك فرصة لتنسيق

الحدود للمدفوعات والتجارة عبر الحدود وتحديد 
 .الهوية والتحقق منها للمعامالت الرقمية

  لتحول الرقمي إلحداث ثورة في القطاع ص لفر
 .المالي األفريقي

  مليون شخص  022سيؤدي توفير االنترنت لعدد
ال يحصلون عليه حاليا، إلى مكاسب كبيرة في 
الناتج المحلي اإلجمالي واإلنتاجية االقتصادية 

 والمساواة بين الجنسين

 التهديدات

 يجعل من الصعب على مفوضية االتحاد األفريقي وأفريقيا  ضعف التنسيق
تصاالت واالتحاد األفريقي لال يبادالن -الذكية ووكالة التنمية لالتحاد األفريقي 

سين الموارد تح ،الالسلكية والالسلكية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا
 لقارةمن أجل التنفيذ الفعال والكفؤ لجدول األعمال الرقمي ل

 شرافية على تحديد وتخفيف المخاطر التي تتفاقم بسبب محدودية القدرة اال
التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك الهجمات اإللكترونية واالحتيال واإلفراط في 

 .المديونية
  .هناك فجوة بين الجنسين في الوصول إلى األجهزة المحمولة واستخدامها

 عدم المساواة للمرأة في جميع أنحاء القارة ويمكن أن يؤدي هذا الفشل إلى زيادة
  التحديات المتعلقة باألمن االلكتروني للتكنولوجيا المالية والعمالت المشفرة وما

 .إلى ذلك
 

 
 
 
 



 

 

 
 تطوير نقاط القوة ومعالجة مواطن الضعفرابعا. 

ي تنسيق مفوضية االتحاد األفريق لالستفادة من نقاط القوة ومعالجة النقص الحالي في إطار تنسيق رقمي مشترك، تتولى
تطوير وصياغة استراتيجية التحول الرقمي ألفريقيا لتوجيه جدول أعمال مشترك ومنسق للتحول الرقمي وتعزيز أوجه التآزر 

 وتجنب ازدواج الجهود.

لعمل( نحو القطاع افريقي أيضا بتطوير وتنفيذ استراتيجية اتصال )بما في ذلك المؤتمرات وورش ستقوم مفوضية االتحاد األو 
 العام والقطاع الخاص والمواطنين لضمان ما يلي: قبول القطاع العام باالستراتيجية الرقمية وتعزيز أهمية التحول الرقمي.

 توفير معلومات محدثة عن التقدم المحرز وكيف يمكن للقطاع الخاص المساهمة، و 
  لمواطني االتحاد األفريقيتوصيل فوائد التكامل، وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية. 

دارة التهديداتخامسا.   االستجابة للفرص وا 
لالستجابة للفرص وادارة التهديدات، ستعمل مفوضية االتحاد األفريقي على وضع عالمة تجارية قارية لتعزيز االستراتيجية 

رية بالتعاون مع المؤسسات القاالرقمية وجذب االستثمار األجنبي المباشر ورأس المال االستثماري. وستعمل المفوضية 
األخرى والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، مع الدول األعضاء لتحديد ومعالجة الحواجز التي تحول دون تنسيق القوانين 

 واللوائح ودفع القيادة لإلصالحات الضرورية التي تضمن االستثمار في المستقبل في التحول الرقمي.

     اإلطار المفاهيميسادسا. 

 :تم تطوير استراتيجية التحول الرقمي ألفريقيا باستخدام النهج التالي

تأخذ هذه االستراتيجية التي تسترشد بالمبادرات والوثائق السابقة، في االعتبار النطاق الواسع والمتنوع من  .أ
 .األنشطة والمبادرات واالتجاهات والتفويضات السابقة على المستوى القاري

أصحاب المصلحة المتعاونون/ أصحاب المصلحة المتعددون: طورت مفوضية االتحاد األفريقي  .ب
االستراتيجية بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا وأفريقيا الذكية ووكالة التنمية لالتحاد 

قي لالتصاالت ة واالتحاد األفريالنيباد والمجتمعات االقتصادية اإلقليمية والبنك األفريقي للتنمي -األفريقي 
السلكية والالسلكية والصندوق األفريقي لبناء القدرات واالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية، والبنك 
الدولي والمؤسسات الشريكة األخرى. باإلضافة إلى ذلك، تم السعي للحصول على مدخالت ومشاورات مع 

 .القطاع الخاص والمجتمع المدني
من العناصر التأسيسية، إلى التحليل، إلى المسارات إلى التحول، من هناك إلى : ةالعمليالممارسة من المفاهيم إلى 
 .المسارات، وأخيرا أدوات النجاحطالق االستراتيجيات إل

ظيم والبنية التحتية الرقمية والسياسات والتن سية )البيئة التمكينيةيأستتعتمد استراتيجية التحول الرقمي ألفريقيا على الركائز الو 
والمهارات الرقمية والقدرات البشرية واالبتكار الرقمي وريادة األعمال(، والقطاعات الحيوية )الصناعة الرقمية والتجارة الرقمية 

وعات حول الرقمي والموضوالخدمات المالية والحكومة الرقمية والتعليم الرقمي والصحة الرقمية والزراعة الرقمية( لدفع الت



 

 

الشاملة )المحتوى الرقمي والتطبيقات والهوية الرقمية والتكنولوجيات الناشئة واألمن االلكتروني وحماية الخصوصية وحماية 
جراءات للسياسات في إطار  البيانات الشخصية والبحث والتطوير( لدعم النظام البيئي الرقمي. وسيشمل أيضا توصيات وا 

سية وقطاع حيوي وموضوع شامل. وتتضمن بعض التوصيات واإلجراءات المقترحة، تلك الموضحة في تقرير يأسركيزة تكل 
 .قوة العمل الرقمية لالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي

 ،وتسترشد هذه االستراتيجية بالمبادئ التالية

 التضامن والتعاون: (1

مية عاون بين مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليوالت ،التضامن بين الدول األعضاء في االتحاد األفريقي
 .وأهداف التنمية المستدامة 0200ومرتبط بأجندة  ،والمؤسسات األفريقية والمنظمات الدولية

 شامل: (0

لالزمة للتحول امن شأنه أن يتجنب نهجا انعزاليا ويكون شامال في تحديد وتطبيق العناصر واألسس بيئي اعتماد نهج نظام 
 ،الرقمي

 :تحولي (0

وتسريع أثره من خالل تسريع التنمية االجتماعية واالقتصادية ألفريقيا من خالل  االستفادةالتأثير الكامل على المجتمع و 
 ،التحول الرقمي

 :شمولي (4

صول إلى في الو  ، يكون في متناول الجميع وفي كل مكان مما يخلق مساواةأنحاء أفريقياالتحول الرقمي للجميع، في كل 
 ،الفرص ويخفف من مخاطر االستبعاد

 :النشأة المحلية (2

طالق العنان للروح األفريقية للمؤسسات واإلبداع، لتوليد  تحت قيادة وملكية مؤسسات أفريقية، سيتم دمجها في واقع أفريقيا وا 
 ،محتوى رقمي وحلول رقمية محلية النشأة، مع تبني ما هو جيد وذي صلة

 :دةالعقلية الجدي (0

يتطلب االستفادة من التحول الرقمي تغييرا في العقلية وأنواعا جديدة من التعاون بين أصحاب المصلحة، وعبر القطاعات، 
عادة التجهيز  ،مع التيسير وا 

 : األمن (7



 

 

الكاسح ير يلتغ، وأن يكون االرقمي المجتمع الذي يكون على دراية جيدة بالفرص والمخاطر الناشئة عن االقتصاد والمجتمع
 ،األعمال مضمونا أنماطالصحي لألسواق و  جئالمفا

 سيةيأستالركائز السابعا. 
ذي سية هي تلك العناصر التي تشكل األسس اليأستالرقمي مهمة، ومع ذلك، فالركائز ال البيئيتعد جميع مكونات النظام 

 ومن المهم أيضا إدراك أن التحول الرقمييقوم عليه التحول الرقمي، وبدونه لن يكون التحول الرقمي مستقرا ومستداما. 
 .الناجح سيؤدي إلى أرباح رقمية ناجحة عبر العديد من القطاعات وفيما بينها

 تمكين البيئة والسياسات والتنظيمألف. 

 لمحة عامة
اسات للركائز مع اصالحات حرجة تتعلق بالسي ةيتطلب تحقيق رؤية التحول الرقمي ألفريقيا، سياسات مناسبة وبيئة تمكيني

 سية والقطاعات الحاسمة لدفع التحول الرقمي.يأستال
 

وتمثل التدابير واألدوات التعاونية التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الحدود الجديدة للمنظمين وصانعي السياسات 
دراكا إلمكانات التكنولوجيا الناشئة والتأحيث يعملون على تعظيم الفرص التي يوفرها التحول  ثير الرقمي عبر الصناعات. وا 

الذي يمكن أن تحدثه أطر السياسات واألطر التنظيمية على نجاحها، يجب على الدول ومنظميها تشجيع النموذج التنظيمي 
 الذي يدفع الحدود ويمكن من التحول الرقمي.

 
 المشكلة تحديد

على  سياسات ولوائح تعزز التحول الرقمي. ويمثل االلتزام السياسيب تتسمئة بيئة تمكينية تتحمل الحكومات مسؤولية تهي
أعلى مستوى، وضمان استقرار بيئة السياسات وامكانية التنبؤ بها، وتعزيز البيئة المستدامة للقطاع الخاص لالستثمار، 

يئة ة، كلها جزء من البيئة التمكينية. ويعد وجود بواعتماد أفضل الممارسات التنظيمية، وتحفيز الطلب على الحلول الرقمي
 سية والقطاعات الحرجة للتحول الرقمي أمر أساسي.يأستتمكينية مواتية عبر الركائز ال

 
نشاء  ويحتاج صانعو السياسات والهيئات التنظيمية إلى مواكبة التطورات في التكنولوجيا ومعالجة الحدود التنظيمية الجديدة وا 

يمكن للتحول الرقمي من خالله تحقيق إمكاناته الكاملة. ويعد االستعداد للتحول الرقمي والتكنولوجيات الناشئة األساس الذي 
نترنت األشياء واالتصاالت بين اآلالت والجيل الخامس أمرا أساسيا.  مثل الذكاء االصطناعي وا 

 
ومرنة وقائمة على الحوافز ومدفوعة بالسوق لدعم  ويجب أن تكون أطر السياسة العامة واألطر القانونية والتنظيمية م حدثة

التحول الرقمي عبر القطاعات وعبر مناطق القارة. ويوضح الشكل أدناه حالة المناطق في أفريقيا فيما يتعلق بوضع تشريعات 
  التجارة اإللكترونية ذات الصلة

 



 

 

 
ب المنطقة، فريقيا حسحصة االقتصادات التي لها تشريعات ذات صلة بالتجارة اإللكترونية في أ

 (٪) 0217لعام 

 

 

المصدر: منظمة التعاون والتنمية في 
 0212الميدان االقتصادي 

  
 

 

 عالوة على ذلك، مع االعتراف بأن اإلنترنت أداة أساسية وقوة دينامية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، هناك حاجة
ذات الصلة لتمكين وتطوير ودعم اإلنترنت/  اتنترنت ومسائل السياساال مناقشات ادارة إلضفاء الطابع المحلي على

 .االقتصاد الرقمي المحلي
 

 توصيات السياسات واإلجراءات المقترحة
 ،دعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي الوطنية واإلقليمية والقارية لخلق الطلب وتمكين توسيع المبادرات الرقمية

  استراتيجيات رقمية وطنية وقطاعيةتطوير وتنفيذ. 
 تطوير وتنفيذ استراتيجيات رقمية اقليمية وقارية. 
 وضع وتنفيذ سياسات وتشريعات تتعلق بالفضاء االلكتروني. 
 وضع برنامج لتنمية القدرات لدعم واضعي السياسات والجهات التنظيمية وممثلي القطاع العام األفريقيين. 
  شمولي يركز على اإلنسان ويراعي السياق المحلي والقضايا الشاملة ذات الصلة تصميم سياسات تستند إلى نهج

بجميع مراحل تصميم السياسات وتنفيذها. يجب إيالء اهتمام خاص للنساء ، واألشخاص الذين يعيشون في 
ار المناطق النائية ، واألشخاص ذوي اإلعاقة ، والمجتمعات المحرومة والمهمشة من خالل إنشاء منصة للحو 

شمل أهداف هذه المجموعات. يجب دعم تعزيز التنوع الثقافي عبر اإلنترنت لضمان توالتماسك االجتماعي 
 .مشاركة كل شخص مشاركة كاملة في المجتمع.

  دارة عناوين بروتوكوالت وضع وتنفيذ استراتيجيات لتحقيق االستخدام األمثل للموارد الحرجة النادرة مثل الطيف وا 
 ذلك االنتقال إلى االصدار السادس من بروتوكول االنترنت. االنترنت بما في

  وسيع الوطنية واإلقليمية والقارية لخلق الطلب وت على المستويات وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقميوضع دعم
 المبادرات الرقمية؛

  وضع سياسات متوافقة وأطر قانونية وتنظيمية
  منسقةتطوير استراتيجيات رقمية اقليمية وقارية، 
 تطوير واعتماد مبادئ توجيهية على المستويين اإلقليمي والقاري بشأن التنظيم، 
  رشادات لتعزيز الرقمنةاإلمعايير و المقاييس والوضع 
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  تعزيز آليات الترخيص اإلقليمية/القارية لتسهيل إنشاء شبكات الشركات المشغلة والشركات المقدمة للخدمات على
 القاري،المستويين اإلقليمي / 

 دعم مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية في دمج األسواق. 

دمج تقديم الخدمات اإللكترونية التي طورها كل من القطاعين العام والخاص، مع اجراءات قانونية مناسبة وتنظيم على 
ام ترونية للمجتمع متاحة بشكل مفتوح مع االحتر جميع المستويات، بما يضمن أن البيانات الالزمة لتوفير الخدمات اإللك

 الكامل لحقوق حماية البيانات.

  ت استخدام السجال عادةإبالسماح للمنظمات ذات الصلة في الدول األعضاء أو المجموعات االقتصادية في المناطق
وأنظمة المعلومات األساسية من المنظمات األخرى في بيئة آمنة لتبادل البيانات، مما يتيح لمختلف نظم المعلومات 

 ،والسجالت التواصل ومشاركة البيانات والعمل معا
  .ندة إلى البيانات ستينطوي اتخاذ القرارات المو استخدام أفضل للبيانات التخاذ قرارات أفضل حول السياسة والتنظيم

على التجميع والتقييم المنتظمين لبيانات السوق )كل من العرض والطلب( إلرشاد أولويات التنظيم وتوجيه السياسات. 
باإلضافة إلى النظام نفسه، يحتاج صانعو السياسات والمنظمون إلى أطر قياس واضحة وقدرة فنية على رصد و 

 .البيانات
 

 المؤسسات األفريقية والهيئات التنظيمية المسؤولة عن التحول الرقميتعزيز التعاون بين 
  منسق مشترك للتحول الرقمي في أفريقيا برنامجوضع، 
 ضمان اتساق السياسات لتحقيق التحول الرقمي في أفريقيا. 

 
 البنية التحتية الرقميةباء. 

 لمحة عامة
 وتبادل النظم الرقمية )المنتجات والخدمات(. وتشمل هذه شبكاتتسهل البنية التحتية الرقمية، تطوير وتوفير واستخدام 

ياف البصرية وشبكات األل ،االتصاالت الثابتة والالسلكية بما في ذلك شبكات النطاق العريض والشبكات الفائقة السرعة
ت المتنقلة، واالتصاال األرضية، وخطوط األلياف عبر خطوط الكهرباء، والكابالت البحرية، واالتصاالت باألقمار الصناعية،

واألجهزة  ،تصاالتومراكز اال والبنية التحتية البريدية والبث األرضي الرقمي ومراكز البيانات ،نترنتاالونقاط تبادل لشبكة 
 سية أيضا في األجهزة والمنصات الرقمية ذات األسعار المعقولة.يأستالركيزة الهذه الرقمية والذكية.... وتبحث 

 
ن الدراسات األساس لتحقيق تحول رقمي شامل. وتثبت العديد م ،التحتية الميسورة التكلفة والسهلة المنال والموثوقةالبنية وتعد 

أن نفاذ النطاق العريض وجودة النطاق العريض هما عامالن مهمان للنمو االقتصادي. ووفقا لدراسة أجراها البنك الدولي، 
النطاق العريض في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تؤدي إلى زيادة  تشارانفي  ٪12تشير التقديرات إلى أن كل زيادة 



 

 

. وتكشف الدراسات أيضا عن األثر االقتصادي لنشر النطاق العريض 2من الناتج المحلي اإلجمالي ٪1.02متكافئة قدرها 
تيجة "امتداد وبشكل غير مباشر ن ،مباشرة من خالل الوظائف التي تم إنشاؤها عن طريق نشر البنية التحتية للنطاق العريض

. وفي هذا الصدد، 3تأثير" العوامل الخارجية، مثل زيادة اإلنتاجية والمنتجات والخدمات الجديدة، أي من خالل تسارع االبتكار
هناك حاجة لتوسيع نطاق التغطية الوطنية للنطاق العريض، وضمان بيئة تنظيمية مواتية، وتوفير الخدمات اللوجستية من 

الل الخدمات البريدية الرقمية المحولة، وتوفير منصات رقمية لتكون بمثابة طبقة يمكن لمنظمات متعددة من القطاعين خ
 470أو  ٪00العام والخاص أن تبني عليها خدمات وحلول جديدة أو أفضل. ويقدر انتشار اإلنترنت في أفريقيا بحوالي 

حديات البنية التحتية الحالية، من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي . وعلى الرغم من ت4مليون شخص يتاح له اإلنترنت
. وبشكل متزايد، يكون االتصال بين "األشياء" أكثر من األشخاص 0202مليون شخص بحلول عام  022اإلنترنت إلى 

ت، واتصاالت ال)يشتمل إنترنت األشياء أجهزة استشعار، وأجهزة تنشط بالصوت، وأدوات جغرافية مكانية، واتصاالت بين اآل
فوائد أو لذلك، الستغالل الو بين المركبات، وما إلى ذلك( وتكمن معلومات الشبكات في "السحابة" بداًل من األجهزة نفسها. 

"العائدات" من التحول الرقمي، يعد االتصال الوافر والمنخفض التكلفة أمرا ضروريا ألنه من المفهوم على نطاق واسع أن 
 االنتاجية واالبتكار والنمو.النطاق العريض يدفع 

 
ت عد المنصات الرقمية أيضا عنصرا أساسيا في البنية التحتية الرقمية ويمكنها خدمة األفراد والشركات والهيئات الحكومية و 

ى لفي جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والتجارة والنقل والمزايا العامة. وتعمل المنصات الرقمية ع
. وبالنسبة لألشخاص الذين يستخدمون هذه المنصات لتلقي معاشاتهم الشهرية، هاأو تمكين خدمة منتجات أو خدمات أخرى

أو لتسجيل الدخول بشكل آمن إلى بوابة الخدمات اإللكترونية الحكومية، أو دفع فواتير الخدمات الخاصة بهم، أو تقديم 
ت خاصة بهم، يمكن لهذه المنصات اأو العثور على شخص الستئجار سيار شكوى، أو الوصول إلى المعلومات العامة، 

توفير تجربة سلسة لتقديم خدمات تزيد من راحة المستخدم واالدخار والوكالة. وبالنسبة للحكومات، يمكن للمنصات الرقمية 
الفساد ومكافحة االحتيال و  ،مةوتقليل االزدواجية غير الضرورية لألنظ ،زيادة كفاءة وفعالية الوظائف والخدمات األساسية
وتحسين المشاركة والمساءلة المدنية. وبالنسبة للمنشآت التجارية، تعد  ،عن طريق زيادة األمن وامكانية تتبع المعامالت

المنصات التجارية آلية فعالة لمساعدة الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على توسيع الوصول إلى 
بادل السلع والخدمات واالستفادة من األصول والموارد البشرية غير المستغلة، والتي يمكن أن تؤدي إلى وظائف األسواق، وت

  أكثر وأفضل في االقتصاد.
 

منفذ، فاالتصال بالشبكة العالمية ألكثر  02222فيما يتعلق بالبريد، فإن النطاق الواسع للبنية التحتية المادية لما يقرب من و 
هما في الوصول إلى المعلومات ذات الصلة والشمول الرقمي ممن مكاتب البريد، يمكن أن يلعب دورا  002222من 

ي المنافذ البريدية وثقة السكان المحليين، يلعب القطاع البريدجاذبية نظر إلى واالجتماعي والمالي للسكان المهمشين. وبال
عيش فيها فريقيا التي يأال سيما في و  ،واحد( في التنمية االجتماعية واالقتصادية نفذدورا مهما )منصة متعددة األغراض وم

                                            
أجل العالم النامي. إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العالمية، البنك الدولي، (. بناء النطاق العريض: استراتيجيات وسياسات من 0202كيم، ي.، و راجا، إس. )2 
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لنطاق تاحة وصول عالمي واسع ااتسهيل االتصال وتسليم السلع والخدمات وكذلك و من السكان في المناطق الريفية،  72٪
مليار شخص في جميع  1.2ما يقرب من يستخدم على سبيل المثال، و إلى العديد من الخدمات الحكومية وغير الحكومية. 

  الخدمات المالية البريدية. ،أنحاء العالم

الى ن الشركات االلكترونية مالتجارة الخاص بمتحدة للتجارة والتنمية "األونكتاد" مؤشر مؤتمر األمم اليسهم البريد أيضا في و 
 شمولثاني أكبر شركة لل 5دويعد البريوالذي يتألف من أربعة مؤشرات مرتبطة بشكل كبير بالتسوق عبر اإلنترنت. المواطنين 
يث يتمتع وجود نظام بريدي حدو تقدم على مؤسسات التمويل األصغر ومشغلي الهواتف المحمولة. يالبنوك لكنه  بعدالمالي، 

ببنية تحتية مناسبة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكن أن يسهم في تقديم خدمات الحكم اإللكتروني والتجارة  يقةحق
 طق الريفية والنائية.اإللكترونية واالندماج المالي لشعوب أفريقيا، وال سيما في المنا

 

ن التماثلي إلى عد االنتقال من التلفزيو ويالبنية التحتية الرقمية. ركيزة تحت  رية، بمثابة مجال آخألرضااإلذاعة الرقمية وتعد 
عملية معقدة وطويلة يتم من خاللها استبدال البث  "اإليقاف التماثلي"الرقمي المعروف أيضا باسم ضي ر األالتلفزيون 

واستكملت غالبية البلدان  0222بدأت العملية في جميع أنحاء العالم في عام و التلفزيوني التماثلي بالبث التلفزيوني الرقمي. 
منطقة ي الولي لالتصاالت فالتحاد الدلبالنسبة و المتقدمة في جميع أنحاء العالم االنتقال إلى خدمات اإلذاعة الرقمية الكاملة. 

تمر اإلقليمي د المؤ اعقخالل انأفريقيا، تم تحديد الموعد النهائي إليقاف خدمات البث التماثلي  اي تنتمي إليهت، الاألولى
في نطاق  0212يونيو  17في ليكون  0220في جنيف في عام  لالتحاد الدولي لالتصاالتالتابع   السلكيةلالتصاالت ال

 التردد العالية جدا.موجات نطاق بالنسبة لبعض البلدان في  0202يونيو  17و فوق العالي التردد موجات 

 
حتل االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية مكان الصدارة في تعزيز مستوى الوعي لدى صانعي القرار حول وي

تحاد األفريقي من قبل قمة اال االستراتيجيةأهمية تسريع االنتقال إلى البث الرقمي. وتم اعتماد عدد من المقررات والتوصيات 
ية مثل مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية االقليمية واالتحاد األفريقي فريقوأجهزته تطلب من المنظمات األ

 فريقي للبث اإلذاعي لتنسيق الجهود في دعم الدول األعضاء في االتحاد األفريقيلالتصاالت السلكية والالسلكية واالتحاد األ
 .في عملية االنتقال
 تحديد المشكلة

 ،النطاق العريض باأللياف أو الكابل 6كيلومترا من وصالت 22فريقي على بعد أكثر من مليون أ 022يعيش ما يقرب من 
وبالتالي يظل عدم توفر شبكة اإلنترنت فائق السرعة )النطاق العريض( على نطاق واسع عقبة كبيرة أمام أفريقيا الستغالل 
بشكل كامل، اإلمكانات الكاملة للتحول الرقمي. وتظل األجهزة المحمولة هي الطريقة األساسية التي يصل بها المستخدمون 

لتوصيل  وئيةاأللياف الضكابالت مثل اتصاالت اإلنترنت المخصصة للمنازل والمكاتب ) إلى اإلنترنت اليوم، وغالبا ما تكون
 العواصم.مدن عض باستثناء ب( غائبة، نيستخدمالى الماالنترنت 
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تخدام غير أو االس قابلة للقياسأن األسعار غير ال ،االعتماد على األجهزة المحمولة بدال من النطاق العريض الثابتيعني و 
فريقيا. ومع ذلك، فتحت ثورة الهواتف المحمولة الباب أمام استثمارات القطاع الخاص أالمحدود للبيانات ليست شائعة جدا في 

تم و في االتصاالت، واآلن قامت نماذج األعمال والخدمات الجديدة بتوسيع خدمات االتصاالت المستدامة بشكل أكبر. 
ر البنية التحتية من القطاع الخاص بتطوي ةديجدالجهات الفاعلة القوم تشبكات البنية التحتية الرقمية و تفكيك سلسلة القيمة ل

في السابق، لدخول سوق، كان المشغل بحاجة إلى و للشبكات مثل مشغلي النطاق العريض المستقلين وشركات األبراج. 
يوجد اآلن و لمستخدم النهائي )الميل األخير(. وا)الميل األوسط(  ةاالستثمار في البنية التحتية الدولية )الميل األول( والوطني

تنافس في كل جزء من هذه القطاعات في معظم الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، مع مقدمي الخدمات والبنية التحتية 
 المتخصصة إما المتنافسة أو تقديم الخدمات لمشغلي الشبكات المتكاملة رأسيا.

دول غير وتبذل بعض ال ،تجلب الكابالت البحرية حاليا التوصيل الدولي الضروري للمناطق الساحلية ،عالوة على ذلكو 
ألولى ولكن هذه ليست سوى الخطوة ا ،الساحلية جهودا ملحوظة لربط أراضيها من خالل البنية التحتية للشبكات األرضية

ريقيا جدا من محتوى تكنولوجيا المعلومات المستهلكة في أفمن البنية التحتية الرقمية. وفي الوقت الحالي، يأتي جزء كبير 
ومراكز البيانات هي البنية األساسية الرقمية التي تسمح بتطوير صناعة رقمية محلية. ولذلك، تحتاج أفريقيا  ،من الخارج

ئضة افمراكز البيانات مصممة الستضافة الخوادم وأنظمة الكمبيوتر المهمة للمهام، مع وجود أنظمة فرعية لإلى بنية تحتية 
تتمثل الفائدة الرئيسية من توطين البنية التحتية في القارة في توفير التكاليف على التوصيل الدولي وتقليل زمن و . تماما

ا في الوقت على الرغم من أن أفريقيحتى اني هو احترام سيادة البيانات، االهتمام الثو الوصول الذي يوفر أداء تطبيق أفضل. 
 ا.فريقيأالحالي أقل تقييدا، إال أنه سيكون من الضروري قريبا ضمان توطين جميع البيانات الخاصة بمواطني 

 لذيافريقي فهي في مفترق طرق رئيسي مع تطور االقتصاد الرقمي، أما بالنسبة للعالم البريدي وخاصة خدمات البريد األ
تتقدم بعض الدول إلى األمام، لكن غالبية مكاتب البريد في القارة ال تزال و يؤدي إلى انخفاض في أحجام البريد التقليدية. 

مهارات المطلوبة بالؤهلين نوا مالكهرباء واتصال اإلنترنت والموظفين بحاجة إلى أن يكو في نقص هناك مزودة بمعدات قديمة و 
 .الرابعة للثورة الصناعية

، وانتهازية لإلنتاج ةحيويباإلضافة إلى ذلك، فإن اآلثار المشتركة للتحرير العالمي، ونقص االستثمار في البنية التحتية ال
مشغلين، فضال المشرعين وال الجهات الفاعلة الخارجية، واالفتقار إلى التشريعات المناسبة والمنسقة، وتضارب المصالح بين

ة مشغلكات الالشر غزو السوق البريدية األفريقية عموما بواسطة مجموعة من  أدى الىعن الترويج غير الضروري للتأثيرات، 
قدمها تتوفير الخدمة الشاملة التي من المفترض أن تقوض ، وبالتالي ةماالع ةالمشغلالشركات الخاصة التي تقوض  جشعةال

أصبح التحول إلى التكنولوجيا الرقمية أولوية استراتيجية للوظائف التي ترغب في أن تبقى  ،كل مكان. وبالتاليللجميع في 
 في المقدمة في العالم الرقمي المتزايد.

 
حاد الدولي لالتهلة الزمنية في الم نتقالالرغم من االلتزام باستكمال االب، ضيألر االرقمي  يإلذاعلبث افيما يتعلق باو 

غالبية وتعد . نتقال( من اال٪02دولة عضو في االتحاد األفريقي ) 10، لم تتمكن سوى السلكية والالسلكيةلالتصاالت 
، في حين أن 0202التناظري بحلول عام وقف البث ، وربما ستعمل على نتقالالدول األعضاء في مرحلة متقدمة من اال



 

 

يعرض هذا الموقف الدول األعضاء لخطر التداخل عبر و بسبب التحديات المختلفة.  البعض لم يبدأ بعد عملية االنتقال
، ولن يتم التردد العالي جدا ، ألن معظم الدول األعضاء تبث خدماتها في نطاق موجات0202الحدود، ال سيما بعد يونيو 
طء االنتقال ؤدي بوي. السلكية والالسلكيةالدولي لالتصاالت  لالتحاد هلة الزمنيةبعد الم ناظريةمنح أي حماية للخدمات الت

مية" عالي الجودة المشار إليه باسم "المكاسب الرقالسلكي إلى تأخير إصدار كمية كبيرة من الطيف الأيضا إلى البث الرقمي 
 فريقيا.أالنطاق العريض المتنقل في  نفاذوالتي يمكن إتاحتها لتعزيز 

 واإلجراءات المقترحةات توصيات السياس
 تعزيز الترابط الوطني واإلقليمي وداخل القارة

  ب الوطني واإلقليمي والقاري مع مراعاة تقار على المستوى وضع وتنفيذ خطط رئيسية للبنية التحتية الرقمية
 ،التكنولوجيات

 نشاء مشاريع البنية التحتية للنطاق العريض التي تعزز التكامل اإلقليميا، 
 ني بينهانت، والربط البينشاء وتعزيز نقاط تبادل اإلنتر ا 
 تحديث البنية التحتية القائمة، ودمج واستكمال مشاريع البنية التحتية الجديدة مع البنى التحتية القائمة 
 كرار صالت الدولية لضمان التو ين من التتأكد من أن كل دولة عضو في االتحاد األفريقي لديها ما ال يقل عن اثنال

 والمنافسة في السوق
 البنية التحتية لمراكز البيانات من المستوى الثالث والمستوى الرابع المصممة الستضافة الخوادم وأنظمة نشاء ا

 الكمبيوتر المهمة للمهام لدعم تطوير نظام بيئي رقمي محلي
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 تعزيز تقاسم البنية التحتية
  بكات للمرافق األساسية مثل الكهرباء وخطوط أنابيب المياه وشضمان تعاون وتنسيق وثيقين مع شبكات البنية التحتية

 .النقل في تطبيق البنية التحتية الرقمية
 تشجيع مشاركة البنية التحتية والمواقع بين مشغلي االتصاالت السلكية والالسلكية/ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

ن المستوى الوطني واإلقليمي إلى قارة مترابطة، وتطوير األدوات المالية متعزيز االستثمار في البنية التحتية لالتصاالت على 
 خالل الشراكات بين المستثمرين والحكومة والمؤسسات المالية والشركاء الدوليين

  البناء على المبادرات الحالية وتوسيع نطاقها لرسم خريطة الحتياجات البنية التحتية في أفريقيا وتقديم قائمة أولويات
 .لالستثمارات في بناء الروابط المفقودة مع مراعاة جميع تكنولوجيا وخدمات االتصاالت

 إنشاء أدوات مالية مبتكرة لنشر البنية التحتية في أفريقيا مع تركيز على المناطق التي تعاني من نقص الخدمات 
 

 لمتناسقةتعزيز بيئة تنظيمية مواتية ألسواق االتصال اإلقليمية والقارية التنافسية وا

  صالح جميع شبكات البنية التحتية والخدمات والمنصات لدعم اتصال عالي السرعة إلتنظيمي اتي و إطار سياسوضع
 موثوق وبأسعار معقولةالو  الشاملومتعدد القنوات من شأنه أن يضمن الوصول 

  قليمي والقاريعلى المستوى اإلتعزيز قدرة واضعي السياسات والهيئات التنظيمية على تنفيذ قواعد االتصاالت المنسقة 
 تعزيز األطر التنظيمية الشفافة والتي يمكن التنبؤ بها والمؤيدة لالستثمار واالبتكار. 

 تعزيز التدابير التي تزيد من القدرة على تحمل تكاليف أجهزة وخدمات النطاق العريض والتكنولوجيا
 تنفيذ مبادرات للمساعدة في خفض أسعار األجهزة والخدمات، 
 لتوسيع البنية التحتية إلى المناطق التي تعاني من نقص الخدمات وتقليل أسعار  الستفادة من صناديق الخدمة الشاملة

 ،الوصول
 اعتماد السياسة والتنظيم المناسبين في مجاالت مثل الضرائب لتعزيز القدرة على تحمل تكلفة اإلنترنت، 
 المكتبات والمدارس إعطاء األولوية لالتصاالت مع المباني العامة مثل، 
  تطوير منصات رقمية لخدمة األفراد والشركات والوكاالت الحكومية في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الرعاية

 الصحية والتعليم والتجارة والنقل والمزايا العامة.
 االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخضراء

 المعلومات واالتصاالت الخضراء حشد الموارد لالستثمار في تكنولوجيا 
 الخضراءتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ل قاري برنامج وضع 

 االلتزام بإجراء أو تعزيز اصالحات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والسياسات البريدية
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  إلدماج الماليوالنظام البيئي لالنظر في القطاع البريدي والخدمات المالية البريدية كعنصر أساسي في االقتصاد الرقمي، 
  إدراج التحول الرقمي البريدي في األولويات الوطنية واالستراتيجية الرقمية الوطنية كجزء من استراتيجية االبتكار

 ،للوظائف
  ،تسريع وتكثيف إصالح السياسات واإلسراع في تنفيذ المقررات الحالية من أجهزة سياسة االتحاد األفريقي بشأن اإلصالح

 ،والخدمات البريدية العالمية، والشمول المالي، والرموز البريدية، وأنظمة التصدي
 تعزيز القطاع البريدي كوسيلة أساسية لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية، 
 استخدام القطاع البريدي كمنصة لتقديم خدمات الحكومة لجميع المواطنين من اجل الشمول الرقمي والمالي واالجتماعي. 

 

 تسهيل الحصول على الخدمات البريدية للحصول على تمويل لالستثمار وتطوير البنية التحتية وبناء القدرات
 التحول الرقمي للبنية التحتية للمعلومات األساسية من اجل الخدمات البريدية وخاصة لتنمية التجارة اإللكترونية، 
  االستثمار في الوظائفتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة، 
 تسريع تنفيذ أنظمة تحديد العناوين. 

تسهيل جهود التنسيق لالنتقال إلى البث االذاعي األرضي الرقمي واالستخدام المنسق للمكاسب الرقمية على المستويين اإلقليمي 
 والقاري

  قي والمجموعات واالتحاد اإلذاعي األفريتنسق مفوضية االتحاد األفريقي واالتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية
االقتصادية االقليمية، الجهود في تقديم المساعدة والدعم للبلدان اإلفريقية لتمكينها من إكمال االنتقال إلى البث األرضي 

 .0202الرقمي بحلول يونيو 
 يمية ية( على المستويات اإلقلالعمل من أجل االستخدام المتسق للترددات الالسلكية التي تم إصدارها )المكاسب الرقم

 والقارية من خالل تطوير اطار للسياسات واطار تنظيمي يضمن الوصول العادل واالستخدام الفعال لهذه الموارد.

  المهارات الرقمية وقدرة اإلنسانجيم. 

  لمحة عامة
يجب تلبية العديد من الشروط المسبقة ألفريقيا لتحقيق التحول الرقمي الطموح لتكون قارة قادرة على المنافسة عالميا. وأهم هذه 

نولوجيا الرقمية. ن للتكو ن ومبتكر و ن ومستهلكو ، بوصفهم منتجتنميتهمو العوامل االستثمار في األشخاص ذوي المهارات العالية 
كثر قوة للمستقبل. ستراتيجية األاال ،القدرات الرقمية للمواطنين التي تدعمها القدرات التكنولوجية والبشريةيوفر االستثمار في و 
ئة بشكل تقان وتطبيق التطورات التكنولوجية الناشاالقوى العاملة الماهرة التي يمكنها  المستوى الالزم توافره منهناك حاجة إلى و 

من جوانب النظم االجتماعية واالقتصادية والسياسية. وبالمثل، كمشاركين نشطين في فعال وتكاملها المتطور في كل جانب 
تتطلب و النظام البيئي الرقمي، يجب أن يمتلك المواطنون قدرات رقمية الحتضان التقدم الرقمي واستخدامه في حياتهم اليومية. 
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تعتبر و ا. شخاص ليس فقط كمستهلكين ولكن كمواطنين أيضالناشئة اتخاذ تدابير لمواصلة بناء المهارات الرقمية لألكنولوجيا الت
القدرة الرقمية الجماعية على المستوى الفردي والتنظيمي والقطاعي أمرا حاسما لالستفادة بشكل مستدام من التقدم التكنولوجي 

 والمتكيف.المنشأ المحلي 
األشخاص ومهاراتهم. ومن خالل استراتيجية مناسبة ومنسقة لتنمية القدرات البشرية  يالعملة العليا في العصر الرقمي هو 

االستفادة منهم من إجمالي السكان، و  ٪02الشباب الذين يشكلون وهم فريقيا، أصول أأغلى  تشكيل والمؤسسية، يمكن إعادة
حرك مع االتجاهات تتبني و درك وتتتليس فقط لة، هرة وابتكارياوتمكينهم وتحويلهم إلى قوة عاملة قادرة على التكيف رقميا وم

مسارات جديدة مع مصادر جديدة لخلق فرص وهناك رسم مساراتها الرقمية نحو النمو الشامل والتنمية. أيضا لالعالمية ولكن 
   عمل ممكنة في عصر التغيير التكنولوجي هذا.

 تحديد المشكلة

تي تكافح البلدان الو محلًيا  المدّربةمن الضروري أيًضا النظر في اإلمكانات البشرية هناك فجوة في المهارات الرقمية األفريقية. 
جنس. وهذه الفجوة تتسع عندما يتم تضمين الفجوة المتعلقة بنوع ال .األفريقية للحفاظ عليها واستخدامها على المستوى الوطني

. ويعد 0202ن شاب إلى سوق العمل بحلول عام مليو  072باإلضافة إلى ذلك، فإن تضخم عدد الشباب سيؤدي إلى دخول 
ر االقتصاد مخاطالتصدي لالفرص و استغالل ضمان توافر المهارات الرقمية على نطاق واسع والذي يسمح لألفراد والشركات ب

 أمرا أساسيا. ،الرقمي
 

 
 .الرقمية 7استمرارية المهارات - 0212-المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية 

  

                                            
 وظائف الئقة لحملة المهارات الرقمية للشباب -مجموعة أدوات المهارات الرقمية  - 0202-االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية 7 
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: 4.4.2  سيمكن بناء القدرات الرقمية البلدان األفريقية من التقدم نحو تأسيس المؤشر المواضيعي ألهداف التنمية المستدامة
 ،"النسبة المئوية للشباب/البالغين الذين حققوا على األقل مستوى أدنى من الكفاءة في مهارات محو األمية الرقمية". ومع ذلك

 ،تقرارمن التحديات العالقة المتمثلة في التخلف والفقر وعدم االس كثيرسهال في قارة تواجه العى فإن القدرة الرقمية لن تكون مس
المعدل العالمي متوسط مقارنة مع  ٪ 04.2يبلغ  والكتابة ءةالقرابأدنى معدل معرفة لدى أفريقيا و على سبيل المثال ال الحصر. 

من القوى العاملة األفريقية عاطلة عن  ٪ 12 وهناك (.0وما فوق ) 12اص الذين تتراوح أعمارهم بين لألشخ ٪ 20.0البالغ 
عاما  12مليار نسمة هم ضمن الفئة العمرية المعتمدة اقتصاديا والتي تبلغ  1.0من سكان أفريقيا البالغ عددهم  ٪ 41العمل و 
سكان العالم، إال أن نصيبها من الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصاد من  ٪10فريقيا تشكل أعلى الرغم من أن و [. 0أو أقل ]

الصادر عن برنامج األمم  0212فقا لمؤشر التنمية البشرية لعام و (. و 0219)صندوق النقد الدولي،  ٪2العالمي ال يتجاوز 
 ،المعيشة والوصول إلى التعليم ومستوى المتحدة اإلنمائي الذي يقيس رفاهية الناس من ثالثة أبعاد للحياة األطول واألكثر صحة،

ظلت  ،الرغم من التقدم الملحوظ عبر القارات خالل السنوات القليلة الماضيةوبكثيرا عن بقية العالم.  أخرةفريقيا متأال تزال و 
أقل عالي نوي والامعدل االلتحاق بالمدارس في أفريقيا في مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي والثو . اعمقكثر التفاوتات واسعة وأ
عدم ويعتبر . ٪ 01في حين أن التسرب من المدارس االبتدائية أعلى بنسبة  ،من المتوسط العالمي ٪ 07بشكل كبير بنسبة 

أعلى، قع تأثير اجتماعي ومتوسط عمر متو مع اإلناث الالئي يشكلن نصف السكان وتعتبر أيضا.  االمساواة بين الجنسين واضح
 ذكور.بالمقارنة مع نظرائهم من ال ،إلى التقنيات الرقميةأقل بالقراءة والكتابة ووصول بين الكبار معرفة منخفضة  نلديه
تكنولوجيا توفير العمالة، ستحتاج البلدان األفريقية إلى أشخاص لديهم مهارات تكمل هذه زحف مع تقدم االقتصاد الرقمي و و 
ول رقمي إلحداث تحيجب أن يكون أي جهد لتنمية القدرات  ،ضوء ذلكفي و للسماح بمسارات جديدة في الظهور.  كنولوجياالت
الناس، وأن يكون مملوكا محليا ومتعمدا ومصمما بشكل منهجي لتمكين األفراد والمنظمات والمجتمع  كزا إلىتر لمجتمع األفريقي مل

ة القدرات الرقمية ح هذا النهج الشامل لتنمييسمو مرور الوقت. يها ب، والحفاظ علاوتكييفه توفيرهاو  اوتعزيزهالقدرات ككل، إلطالق 
 اول عالميالتعليم حق إنساني أساسي مقبو بالبناء المستمر لكل من المهارات والكفاءات الرقمية المطلوبة والبيئات التمكينية. 
ذي يركز على لتعليم الينتج نظام او . الشامل ويلعب دورا حاسما في تحديد قدرة المجتمع على البقاء واالزدهار في العالم الرقمي

 كنولوجياتفي حين أن تطبيق ال ،الالزمة لتطوير واعتماد أنظمة رقمية نوعيتهاالمهارات العدد المطلوب من القوى العاملة ونوعها و 
عادة تشكيلها على جميع المستويات دارتها بشكل مستمر وا   الرقمية يمكن من إعادة تنظيم المناهج التعليمية وعمليات تقديمها وا 

ة يتطلب ذلك أن تكون األنظمة التعليمية مرن ،بناء على ذلكو من مرحلة ما قبل االبتدائي إلى التعليم العالي ومدى الحياة.  -
ات بسهولة وبشكل مستمر مجموعة واسعة من المهار وتتجاهل  جديد من القوى العاملة تتعلم نمطنتاج عدة إلوشاملة واستباقية وم  
االستعداد  بشأنالرخاء من أجل مسارات اليؤكد تقرير لجنة و  المطلوبة في العالم الرقمي المتغير باستمرار.والكفاءة المعقدة 

موعة األولى المجفالعصر الرقمي يتطلب نوعين من المهارات لتطويرهما على المستوى الوطني والقاري. استغالل أن  ،الرقمي
ل مجتمع أن يكون لديه مجموعة كبيرة بما يكفي من المعرفة الرقمية سيتعين على كو من المهارات هي المهارات الرقمية. 

هذه المهارات مطلوبة أيضا على المستوى الحكومي حتى تكون قادرا على اتخاذ القرارات والدعم و والمهارات الهندسية المتقدمة. 
 .ة بشكل أساسيالقراءة والكتابة الرقمية ضروري، تعتبر معرفة ابالنسبة للقوى العاملة األوسع نطاقو واالستفادة من الفرص الناشئة. 
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ج إلى المجموعة الثانية من المهارات التي تحتاو لهذا، يعد توسيع الوصول إلى اإلنترنت ضروريا للمهارات الرقمية األساسية. و 
ي االقتصاد الرقمي. هولة فأو تدوينها بس ةتلقائيجعلها ستزداد هذه المهارات التي يتعذر و تنمية هي المهارات التكميلية الرقمية. 

مهارات مثل التعاطف والتواصل الشخصي واالستشارات التجارية ومهارات االتصال واللغة وكذلك اإلبداع والقدرة على وهناك 
حوسبتها.  الصعبة التي يصعبدراكية يجب تطوير المهارات االجتماعية والعاطفية بين األشخاص وكذلك المهارات االو التكيف. 

تعلق فريقيا إلى التقليل من شأنها والسعي لالستفادة منها فيما يأهذه هي مهارات المستقبل التي ال تحتاج أي من البلدان في و 
 .انفسها رقميلعداد ستاالسبيل بصياغة سياسة واضحة واستراتيجية في 

 
 توصيات السياسات واإلجراءات المقترحة

 واالتجاهات الناشئة في االقتصاد الرقمي والمجتمع مراجعة المناهج التعليمية وفقا لالحتياجات

  مراجعة المناهج التعليمية وفقا لالحتياجات واالتجاهات الحالية في المجتمع الرقمي واالقتصاد وسوق العمل، مع التركيز
والعشرين  الحاديعلى العلم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات ومجموعة من المهارات الرقمية ومهارات القرن 

 ومهارات األعمال اإللكترونية، في جميع مجاالت التعلم.
  تعزيز األطر والسياسات التعليمية التي تراعي مسائل الجنسين وتعزيز فرص التعليم ذات الصلة وتطوير المهارات

 فجوة الرقمية بين الجنسين.ق الالرقمية للنساء والفتيات في مواضيع العلم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات لتضيي
  العلم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضياتتشجيع التنوع واالندماج في تعليم. 
  المواطنين للتخفيف من فقدان الوظائفزيادة مهارات 

. وسوف يتعين اقتزويد المدارس والمؤسسات التعليمية األخرى بمعدات التكنولوجيا، وحيثما أمكن، توصيل اإلنترنت واسع النط
على الشركات توفير المزيد من المعدات المتطورة في أنظمة التعلم القائمة على العمل. وبالتوازي مع ذلك، التأكد من وصول 

 .همكل منبالنسبة ل المعلمين إلى التدريب الرقمي وتعزيز تطوير برامج تدريب المعلمين،
  اعف.ومض واسع النطاقالتطوير المهني ولتعليم الطالب على استخدام التكنولوجيا للمساعدة في إنشاء تأثير 
  تعزيز التعلم المدعوم بالتكنولوجيا، بما في ذلك إنشاء وتوسيع نطاق منصات التعليم اإللكتروني، والتي توفر الوصول

م تأكد من وصول منتجات المعرفة الرقمية المبتكرة وفرص التعلال وكذلكالفوري، واستخدام الموارد التعليمية المفتوحة. 
سخ نلديها جميع المنصات  أن وأيضا من خالل ضمان ،إلى أشخاص من خلفيات ومناطق تعليمية واجتماعية متنوعة

ي فلتعزيز الوصول، يتم تشجيع إنشاء وظائف محددة غير متصلة باإلنترنت موجهة ألولئك الذين يعيشون و محمولة. 
 مناطق نائية منفصلة.

 علم والتكنولوجيا المع المناهج الدراسية التي تجمع بين  ،دعم إنشاء وتوسيع نطاق مؤسسات التعليم العالي عبر اإلنترنت
دعم تطوير مجتمعات التعلم النشطة داخل المنصات عبر وكذلك . المشتركةالمهارات والهندسة والفنون والرياضيات مع 
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ز كنموذج يتضمن مزيجا من التعليم المختلط لتعزي ،وتبادل أفضل الممارساتبين األقران لتعزيز التعلم  ،اإلنترنت
 معدالت اإلكمال.

  توسيع نطاق المشروعات والبرامج التي تطبق نهجا متعدد القطاعات لتعزيز التواصل المؤسسي ودعم جودة التعليم
  ت الالزمة الحتياجات سوق العمل اإلقليمية والوطنيةالعالي في أفريقيا، وتكييف السياسات واإلجراءا

 
 تطوير الشراكات من خالل تحالف أفريقي متعدد أصحاب المصلحة للمهارات والوظائف الرقمية

 شراك أصحاب المصلحة العامين والشركات الخاصة والمنظمات الدولية والجهات المانحة والجامعات والمنظمات غير إ
، والمشاركة في إنشاء مناهج تعليمية على جميع المستويات ةمراجعالالخبرة بشأن احتياجات السوق و الحكومية لتقديم 

نشاء برامج جديدة تركز على المهارات الرقمية  ،وا 
 ةر النموذجيادو )ب( تحفيز برامج التوجيه أو األ ،دعم نقل المعرفة وتبادل البرامج بين )أ( مراكز االبتكار ومراكز البحوث. 
 أدوات التنبؤ لتحليل قاعدة المهارات الحالية واالحتياجات المتطورة في سوق العمل تطوير، 
  تكنولوجيا  شأنبإنشاء آليات تحفيزية وتطوير إطار تأهيل إقليمي للمؤسسات األفريقية لتصبح مراكز امتياز تقدم التدريب

 .المعلومات واالتصاالت بما يتماشى مع احتياجات السوق
 

الرقمية والسلوك المسؤول عبر اإلنترنت بين جميع المواطنين لتمكينهم من أن يكونوا مشاركين نشطين وناجحين  تعميم المهارات
 في المجتمع الرقمي وزيادة الوعي بالمخاطر فيما يتعلق بالحقوق الرقمية والسالمة واألمن عبر اإلنترنت

  المتعددين لتوفير التدريب على السلوك المسؤول على بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص ألصحاب المصلحة
 ،اإلنترنت والنظافة الرقمية

 تأكد من أن الخدمات عبر اإلنترنت ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين )أي الحكومة اإللكترونية والتعليم اإللكتروني ال
لمام بالنواحي االبالقراءة والكتابة، بما في ذلك والزراعة اإللكترونية وغيرها( مصممة وفقا لمستويات مختلفة من اإللمام 

 ،المالية والمهارات الرقمية، وضمان االعتراف في االستراتيجيات الوطنية والقطاعية
  مستويات  المتنقلة والثقة للرجال والنساء في جميعلألجهزة االستثمار في مبادرات التعليم التي تزيد من المعرفة الرقمية

 ،لمام بالهاتف المحمول واإلنترنتالتعليم والدخل واإل
  المالية الرقميةااللمام بالنواحي توسيع نطاق البرامج التدريبية في مجال، 
 دمج المكتبات وأماكن التعلم األخرى مدى الحياة في استراتيجيات المهارات الرقمية. 

حكومات يا مع تركيز بشكل خاص على التسهيل تنمية المهارات الرقمية في جميع قطاعات االقتصاد التي تستخدم التكنولوج
  واإلدارات ومقدمي الخدمات والمجتمع المدني
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  تهيئة بيئة سياسة متعلقة بالمهارات تواكب روح المبادرة الرقمية وتضمن بيئة عمل حيث يتم ربط المهنيين المدربين
 والتي تعمل كمنصة لنشر التعلم مدى الحياة في المشهد الرقمي المتغير بسرعة. ،بفرص العمل ذات الصلة

  ضمان أن مبادرات التدريب التي تستهدف العاملين الحاليين والمستقبليين في جميع القطاعات، بما في ذلك المتخصصون
ر مهارات رقمية وتوف ،ومهارات القرن الحادي والعشرين ،تشجع التفكير الحسابي ،في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 متقدمة.
 ي ذلك التدريب بما ف ،تعزيز فرص التعلم التي يقدمها الشركاء من القطاعين العام والخاص للعاملين في جميع القطاعات

 وطنية واإلقليمية.البتكار الأثناء العمل والتدريب السريع على المهارات باإلضافة إلى تبادل المعرفة والتوجيه داخل مراكز ا
 إجراء دراسة تقييم مهارات الطلب في الصناعة األفريقية لتحديد المهارات المحددة المطلوبة لدفع الصناعات األفريقية 
  تصميم برامج تدريبية على المهارات الرقمية التي تستهدف على وجه التحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات

 اكز االبتكار، على الصعيدين الوطني واإلقليمي.الناشئة داخل مر 
 يينقياألفر  نترنتتطوير فرص التعلم المستهدفة لتعزيز المهارات بين مطوري محتوى اال. 
  يم وبناء بعد التعل ،والتدريب أثناء العمل اتتعزيز المهارات الرقمية من خالل التدريب المتطور داخل الشركتشجيع

 القدرات.
  الوظائف  وتدريب الموارد البشرية األفريقية الشابة التي تفتقر إلى الخبرة فيشغيل المحلية والدولية على تتحفيز الشركات

 .ةالدائري الهجرةالمحلية أو في سياق 
 دام الخبرة على الوظيفة، باستخ اتحفيز الحكومات على استخدام المزيد من موارد تكنولوجيا المعلومات المحلية وتدريبه

 ،ديم التدريب أثناء العملالدولية لتق
 .ضبط عمليات المناقصات الدولية لتشمل إمكانية االستفادة بشكل أكبر من األشخاص المدربين / المتعلمين محليا 
  وتوفير التدريب المستهدف أثناء العمل.المغتربين في المهجر تحفيز إعادة دمج  
  واالتصاالتمراكز تميز إقليمية لتكنولوجيا المعلومات إنشاء دعم 
  حقائب المدارس اإللكترونيةإنشاء تشجيع 
 الفصول الذكية ورقمنة المواد التعليمية إنشاء 
  محو األمية على المستوى الشعبيلبرامج رقمية وضع 

 

  االبتكار الرقمي وريادة األعمالدال. 

 لمحة عامة
يا واالبتكار فريقيا من خالل اعتماد استراتيجية العلم والتكنولوجأأكد االتحاد األفريقي على أولوية االبتكار العلمي والتكنولوجي في 

 وخطة العمل األفريقية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا. 0204ألفريقيا 
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كانت التكنولوجيا واالبتكار أهم قوى التقدم في العالم في السنوات األخيرة فيما يتعلق بالحد من الفقر والتنمية البشرية والنمو و 
قتصادي تم االعتراف بأهمية التكنولوجيا للتنمية والنمو االو التنافسية لالقتصادات الوطنية في القرن الحادي والعشرين.  والقدرة

ومن المسلم به جيدا أنها تلعب دورا مركزيا أكبر في تحقيق جميع لالتحاد األفريقي  0200أجندة في أهداف التنمية المستدامة و 
من أهداف التنمية المستدامة، "بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع  9ي الواقع، فإن الهدف فو أهداف التنمية المستدامة. 

الشامل والمستدام وتعزيز االبتكار"، يعني أنه بدون التكنولوجيا واالبتكار، لن يحدث التصنيع، وأنه بدون التصنيع، لن تحدث 
 التنمية.

الثورة الرقمية المستمرة التي تؤثر على كل جزء تقريبا من المجاالت االجتماعية والتجارية والسياسية.  محوراالبتكار هو و 
طناعي الذكاء االصو في األجهزة والبرامج والتطبيقات ومجاالت الشبكات بما في ذلك، الخدمات السحابية  الدؤوباالبتكار و 
نترنت األشياء  قواعد البيانات المتسلسلةو  وأجهزة االستشعار دقة والتكنولوجيا المتناهية الالتسلسل الرقمي و عة ثالثية األبعاد الطباو وا 

ا أريد ألفريقيا ن إذا مين ضرورييوغيرها من األمور التي تقود التغيير بوتيرة مذهلة. وبالتالي، يعد االبتكار وريادة األعمال أمر 
 .0200جندة قمي ضمن اإلطار األوسع ألأن تظل في السباق مع بقية العالم، وتستفيد من التحول الر 

 
هذا إلى ظهور طرق جديدة للقيام باألشياء القديمة )مثل الدفع عبر الهاتف المحمول( باإلضافة لالبتكار نظام البيئي اليؤدي و 

د تستفيد ريادة األعمال الرقمية من هذه االبتكارات وتتزايو إلى أشكال جديدة تماما من النشاط )مثل وسائل التواصل االجتماعي(. 
بتكار وطنية لتكنولوجيا ومراكز المجمعات و حاضنات إنشاء بالنسبة للبلدان األفريقية، هناك حاجة إلى فريقيا. أفي جميع أنحاء 

قليمية.  وا 
 
في أفريقيا، و تضاعف في السنوات األخيرة. ليس هناك شك في أن عدد الشركات الناشئة التكنولوجية والمؤسسات التي تدعمها و 

ن خالل فريقيا مألدينا اآلن جيل ملهم من رواد األعمال يعملون بنشاط لجلب فوائد العصر الرقمي إلى كل مواطن ومنظمة في 
رص مستقبل أكثر إشراقا مليء بالف ايجادجيل يسعى للمساعدة في فهو طالق قوة التكنولوجيا الحديثة لصالح المجتمع. ا

 من األجيال. كثيرواإلمكانيات لل
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مركزا جديدا على مدار  102دولة. وتم فتح أكثر من  40مدينة و  90مركز تكنولوجي في  422يوجد بأفريقيا أكثر من و 

شئة في عام تلقيه للشركات الناالعامين الماضيين. وكانت هناك زيادة سنوية تقارب أربعة أضعاف في إجمالي التمويل الذي تم 
. باإلضافة إلى ذلك، زاد عدد صفقات التمويل بأكثر من الضعف وأصبحت الشركات الناشئة في القارة تتلقى بشكل 02128
جمعت الشركات الناشئة األفريقية، وخاصة تكنولوجيا  ،0212في عام و ماليين دوالر.  2تتجاوز  البطاقاتمن جوالت متزايد 

 كنولوجيافي طليعة استخدام التيون قيكان رواد األعمال األفر و دوالر.  9مليار 1.1قياسيا بلغ  مبلغاالمعلومات واالتصاالت، 
عطت بعض أو في كل مشكلة أو قيد أو تحد، يرى هؤالء المبتكرون الفرص. و الرقمية إلنشاء حلول مبتكرة لمشاكل التنمية. 

والدفع عند استخدام الطاقة الشمسية، ألفريقيا األمل في أن تكون أيضا  ةالمحمولبالهواتف  يةالمالالمعامالت التجارب، مثل 
  .اومبتكر  ادينامي طرفا فاعال

ؤ جميع النظم اإليكولوجية، سواء من حيث مدخالت المواهب )الفكرية ويستلزم مفهوم الفجوة في االبتكار الرقمي عدم تكاف
سواء كانت تكنولوجية أو اجتماعية أو مالية. وهذا يعني أن بعض  ،واإلبداعية(، واالستثمار والموارد أو من حيث ناتجها

تطور وتستفيد من التكنولوجيا الناشئة واالبتكار الذي يركز على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  بيئيةالمجتمعات والنظم ال
في حين يعتمد البعض اآلخر على التكنولوجيا األكثر قدما أو ال يرون سوى نفاذ ضئيل إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 ،العواملدفوعة بماالقتصاديات، منتقلة من االقتصاديات االستخراجية العلى اإلطالق. ويمكن اعتبار هذه استمرارية لسلسلة من 
في كثير من و ر. االبتكابمدفوع اللالقتصاد  ،من مجاالت أخرى كنولوجيات تبنىوالتي ت ،من خالل االقتصادات المدفوعة بالكفاءة

فجوة في ، مما يوسع الستمراريةاال ههذ الحاالت، سوف توجد مجتمعات أو قطاعات مختلفة داخل االقتصاد في نقاط مختلفة في
 االبتكار.

 

                                            
 0202ويتكراكر 8 

 0202شركاء بارتيك، شركات التكنولوجيا األفريقية، مارس 9 
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 تحديد المشكلة
مكاناتها اعلى الرغم من العقلية القوية لريادة األعمال والعدد المتزايد من الوسطاء الرقميين لريادة األعمال، فإن أفريقيا لم تترجم 

ة على أعلى للمنافس وعاتيمكنها توليد المواهب والمشر إلى نظام بيئي رقمي نابض بالحياة أو شامل، مع مراكز رقمية تجارية 
 مستوى عالمي.

االفتقار إلى الدعم  منعدم الكفاءة في استخدام أو تخصيص الموارد في النظام البيئي لالبتكار، و من فجوة االبتكار جزئيا وتنبع 
وير لتعاون بين أصحاب المصلحة من أجل تطالحاجة إلى مزيد من اوكذلك الرئيسي والسياسات والعناصر األخرى لبيئة مواتية، 
 نظام بيئي كامل من خالل أنشطة الدعم المنسقة.

 
نقص  يكون هناكال من األهمية أن في المدخالت، و ببساطة يجب أن يكون التركيز على النظام بأكمله، بدال من االستثمار و 

 ي.تماسك ومتكامل للسياسات المتعلقة بالنظام اإليكولوج، وضمان نظام ملتدخل الحكوميلوال استخدام مفرط التدخل الحكومي في 
 

وستحتاج الدول األعضاء إلى مواصلة تصميم التدخالت المخصصة لتعزيز النظم اإليكولوجية الخاصة بها لريادة األعمال من 
يقة للتجارة وبيئة صد ،مكونات التعزيز المتبادل التي تشمل قاعدة المعرفة الرقمية وسوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 وثقافة تنظيم المشاريع. ،والمهارات الرقمية والقيادة اإللكترونية ،والحصول على التمويل ،الرقمية
 
سيتطلب تحقيق رؤية التحول الرقمي ألفريقيا أجندة مالئمة لسياسة االبتكار الرقمي وتطوير ريادة األعمال بما يتماشى مع و 

 ،لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص األفريقي 0204راتيجية العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا أهداف التنمية المستدامة واست
نموذجها وضع ا ألفريقي وينبغي ودعم النمو في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطوير وتعزيز القدرات المؤسسية.

ن كانت و الواقع االجتماعي واالقتصادي للقارة األفريقية مع بالضرورة تماشى تالخاص لالبتكار وتجنب استنساخ النماذج التي ال  ا 
 .قد نجحت في أماكن أخرى

 
 توصيات السياسات واإلجراءات المقترحة

 البتكار الرقمي وريادة األعماللسياسات التحسين 
 لدعم تطوير االبتكار الرقمي وريادة  اتتطوير اإلطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي الفعال وجدول أعمال السياس

 .األعمال والبحث والتطوير
  تطوير اللوائح التنظيمية والتكيفية واألنظمة القانونية والتنظيمية التي تعزز األشكال األكاديمية وغيرها من أشكال ريادة

 األعمال، وما الى ذلك.
  البشر للنهوض باالبتكار الرقمي وخاصة الفقر تطوير نظام وطني لالبتكار لمعالجة الحواجز الملحة أمام قدرات

 ،)التعريف الواسع( وعدم المساواة )إعادة التوزيع( ورأس المال االجتماعي )التماسك والثقة( والمؤسسات )السياسات
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والشبكات( ورأس المال الطبيعي )الكهرباء والماء( والموارد االقتصادية )مثل الحصول على االئتمان  ،والمنظمات
 ،ل(والنق

 بناء قدرات الحكومة على تصميم السياسات وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتكنولوجيا وكذلك على السياسات األوسع نطاقا 
 تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية والمبتكرة 
  تشجيع وتيسير تطوير القطاع الخاص لتحفيز كل من العرض والطلب على التكنولوجيات الالزمة في القطاعات

 ،اديةاالقتص

 تهيئة بيئة مواتية لتمكين الناس من االبتكار وتسهيل الوصول إلى التمويل وآليات التمويل للمؤسسات الرقمية

  دارة التكنولوجيا واالبتكارات لتسريع تحقيق أهداف أجندة عام تطوير الهياكل واآلليات التي تعزز انتاج ونشر واستخدام وا 
 ،وأهداف التنمية المستدامة 0200

 صندوق لالبتكار يمكن من خالله للمجموعة المتنامية من رواد األعمال المجتهدين والناجحين االستفادة من  إنشاء
 ،الموارد لتحفيز االبتكار الرقمي وتطوير ريادة األعمال والتسويق من خالل شراكة بين القطاعين العام والخاص

 توفير الحوافز في شكل جوائز وتقدير وطني لتشجيع االبتكار، 
  المحلية وشركاء التنمية البيئية)مراكز( النظم من خالل تسهيل الوصول إلى التمويل للشركات الناشئة، 
  بناء ودعم شبكات المستثمرين الخيريين على مستوى الدول بالشراكة مع الشبكات القارية وتثقيف وجذب شركات رأس

 ،المال االستثماري الدولي لالستثمار في التكنولوجيا األفريقية
  دعم إنشاء مراكز محلية لالبتكار الرقمي تعمل كمركز للمشاركة في االبتكار واإلبداع للحلول الرقمية للغد وكنقطة دخول

 .أولى للمستثمرين األجانب

إنشاء نظام بيئي مواتي يعالج جميع الحواجز واالحتياجات المترابطة ويحسن الخدمات االستشارية لتحفيز ريادة األعمال الرقمية 
 مؤسسات الرقميةلل

 ودعم الشبكات لمزيد من خدمات التوجيه بين األقران. وعلى المستوى  ،تخصيص الدعم ألصحاب المشاريع الرقمية
 بحث عن رواد أعمال مسلسلين ناجحين و"هواة نجوم".يتعين الاإلقليمي، 

 كرة لتحديد ودعم توسيع نطاق النماذج المبت ،بناًء على المبادرات الحالية ،وضع خريطة قارية شاملة للنظم اإليكولوجية
ومنصات التمويل، مصحوبة بتدريب ذي صلة بالمهارات الشخصية والمهارات التجارية ألصحاب المشاريع الرقمية 
طالع المستثمرين على الفرص المتاحة ذات الصلة. ويشمل ذلك التمويل الجماعي، وأدوات التكنولوجيا المالية المبتكرة،  وا 

ات المصرفية عبر الهاتف المحمول. وكذلك رسم الخرائط الشاملة للنظم اإليكولوجية لتحديد النماذج الواعدة التي والخدم
 يمكن زيادتها في أفريقيا.

  تعزيز توافر المعلومات عالية الجودة والدقة وامكانية الوصول إلى الجهات الفاعلة في السوق، لزيادة الوعي بالحلول
 رواد األعمال الرقميين والجمهور. والفرص الموجودة بين
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  تعزيز سياسات البيانات المفتوحة التي يمكن أن تضمن تفويض واستدامة منصات أو مبادرات تبادل البيانات لتمكين
نماذج األعمال المحلية الجديدة، مع ضمان حماية البيانات والمرونة اإللكترونية لحماية المواطنين من سوء استخدام 

 ركات من قبل جرائم اإلنترنت.البيانات والش
  تشجيع الحكومات على تكليف الشركات الناشئة والمؤسسات االجتماعية بالمشروعات العامة من خالل تبني حلول فعالة

 واإلدارة(. ،من حيث التكلفة لمعالجة القضايا المحلية )الزراعة، والصحة
  واضيعيةمر وتحديد أربع أو خمس مجموعات أعمال لالبتكا البيئيتقسيم وتجميع البلدان حسب مستوى نضج نظامها 

كمراكز تميز، في سياق مبادرة بدء االتحاد األوروبي وأفريقيا المزمع انشاؤها )اإلجراء المقترح بموجب التوصية بشأن 
 الشراكات(.

  رية.اأي في المعارض التج -دعم رواد األعمال األفريقيين الرقميين للتواصل وعرض منتجاتهم خارج أفريقيا 
  تشجيع التعاون مع دعوات بدء التشغيل لزيادة تحسين اصالحات السوق واالصالحات التنظيمية من خالل الحوار بين

 أصحاب المصلحة المتعددين.
 .تدريب، وتقديم المشورة، وتدريب وتوجيه رواد األعمال من خالل التعلم المختلط 

 
 األفريقية لمواءمة الجهود المتعلقة بالمشاريع الرقمية على المستوى القاري واإلقليميإقامة وتعزيز الشراكات بين الجهات الفاعلة 

 والوطني

 األعمال األفريقيين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة لتسويق خدماتهم صحاب إنشاء بوابة إلكترونية أل
ومهاراتهم وتشجيع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على الحصول على خدمات من رواد األعمال المدرجين في 

 القارية األفريقية. منطقة التجارة الحرةالقائمة وذلك لدعم التجارة البينية األفريقية، بما يتماشى مع 
  تضمين ريادة األعمال الرقمية في السياسات القارية واإلقليمية والوطنية وتمكين الحوار المنظم للسياسات بين الشركاء

تية لحاحا التي يجب اتخاذها في تهيئة بيئة مواامن القطاعين العام والخاص إلبالغ صناع السياسات باإلجراءات األكثر 
 ،رقمية مع التركيز على البناء على الشراكات القارية واإلقليمية والوطنيةلريادة األعمال ال

  دعم الدول األعضاء في وضع استراتيجيات وطنية لبدء التشغيل وقوانين بدء التشغيل من حيث صياغة التشريعات
نفاذها. وكذلك االستثمار في البحث عن أعمال بدء التشغيل. وينبغي أن يستند ذلك إلى نهج أص مصلحة حاب الوا 

 المتعددين، ومن القاعدة إلى القمة، مع أخذ وجهة نظر رواد األعمال في عملية التشريع.
 الرقمية بيئية لنية، وتلبية احتياجات النظم افتمويل تبادل المعرفة والتدريب على المستوى اإلقليمي والقاري واالجتماعات ال

 ،وخلق موارد تعليمية مفتوحة
  مراكز االبتكار بالتعاون مع القطاع الخاصدعم إنشاء وتمويل، 
  تشجيع وتعزيز االبتكارات الرقمية المصممة محليا من خالل تمكين جميع الجهات الفاعلة المحلية ذات الصلة )الحكومات

 .والقطاع الخاص( ،والبحوث ،والشركات الناشئة
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 القطاعات الحاسمة لدفع التحول الرقميثامنا. 

ول د عامة الناس تحقيق فوائد التحول الرقمي. ويعتمد التحاالرقمي للقطاعات التالية أمرا بالغ األهمية إذا ما أر يعد اضفاء الطابع 
 سية المذكورة أعاله.يأستالرقمي الناجح لهذه القطاعات على تنفيذ الركائز ال

 الصناعة الرقميةألف. 
 لمحة عامة

هناك حاجة لكي تطور أفريقيا ميزة تنافسية في مجال االستغالل واإلنتاج الرقميين من خالل تطوير صناعة تكنولوجيا معلومات 
واتصاالت تنافسية وقطاع خدمات. وستلعب الصناعة الرقمية دورا رئيسيا كشريك رئيسي في عملية نقل القارة إلى الثورة الصناعية 

ول األعضاء إلى تعزيز وتيسير دور القطاع الخاص في التنمية والمشاركة في االقتصاد الرقمي الرابعة. ولذلك ستحتاج الد
العالمي. وفتحت التكنولوجيا الرقمية طرقا جديدة لتنظيم اإلنتاج والخدمات اللوجستية والتوصيل، وتوفر وسائل أفضل لخدمة 

رضاء المستهلكين. ويتسم اإلنتاج الضخم بالمرونة والفردية ب  شكل متزايد وصديق للموارد ليتمكن من خدمة أسواق العمالء.وا 
وتتم مراقبة اإلنتاج والتحكم فيه في الوقت الفعلي ليعكس متطلبات العمالء المتغيرة ديناميا. وفي الطرف اآلخر من السلسلة، 

وتداولها ومشاركتها.  يانات الكبيرةيتم جمع اتجاهات المستهلكين في الوقت الحقيقي مع زيادة مستويات التفاصيل. ويتم إنتاج الب
 وتوجد حصة كبيرة من قيمة نطاق األعمال بالكامل في هذه البيانات الضخمة.

 تحديد المشكلة
الصناعي مع بروز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كعنصر أساسي في القدرة التنافسية في  بيئييتم إعادة تعريف النظام ال

ة فإن المستويات المنخفض ،جميع القطاعات الصناعية مما يؤدي إلى التوسع الشامل للمنتجات والخدمات الجديدة. ومع ذلك
 تقليدية.من الدراية باألدوات الموجودة في الصناعة الرقمية تهدد الصناعات ال

 
تغييرا مفاجئا  ويحدثشبكة اإلنترنت، غير متصلين بمنافسة مع عمالقة يؤدي إلى  وهناك توسع نشط للشركات عبر اإلنترنت

ن كالتقليدية لعمليات في ال كومية ن في أفريقيا، فقد تأخرت قطاعات مثل الزراعة والخدمات الحالتصنيع والتسليم والمبيعات وا 
تستفيد من هذا االبتكار، بسبب عمليات التراث أو ارتفاع استثمارات بدء التشغيل. وتعتبر الحاجة إلى  والتصنيع التي يمكن أن

ة ثالثية األبعاد، والطباع ،والمراقبة عن بعد ،استخدام التكنولوجيا الرقمية الصناعية مثل التصنيع اإلضافي، والذكاء االصطناعي
ويلية ل الصناعات في أفريقيا إلى الرقمية. فعلى سبيل المثال، تواجه الصناعة التحوالتحليالت السحابية هي الطريقة لضمان تحوي

 فرصا تكنولوجية جديدة ونماذج أعمال.
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 واإلجراءات المقترحة اتتوصيات السياس
دعم تطوير ونمو صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتسهيل إنتاج وتوزيع وتوفير منتجات تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت والسلع والخدمات
 انشاء منشآت تجميع وتصنيع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
 نتاج البرامج واألجهزة في أفريقيا  ،تشجيع تطوير وا 
 تسهيل إعداد االستعانة بمصادر خارجية في العمليات التجارية في أفريقيا، 
 طقة في القارة لديها حديقة تكنولوجية ومركز حضانةوالتأكد من أن كل من إنشاء الحدائق والحاضنات التكنولوجية  
  تشجيع الصناعات ومساعدتها في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتشغيل التلقائي لعملياتها التجارية والصناعية

 ،وتحديثها
 دعم القطاع الصناعي حتى يتمكن من توليد فرص العمل التي تعمل على القضاء على الفقر. 

 تشجيع وجذب االستثمار لتحفيز الصناعة الرقمية في أفريقيا
 دير األجانب في الصناعة الرقمية وفي تطوير قطاع تصو ريقيين تشجيع وتسهيل المشاركة الفعالة للمستثمرين األف

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  قطاع الخدماتالسريع في الصناعة الرقمية و تشجيع المشاريع المشتركة بين الشركات المحلية واألجنبية لتسهيل التطور. 
  تشجيع تطوير قطاع تصدير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التنافسي بمشاركة نشطة من المنتجين ومقدمي الخدمات

 المحليين.
 نمو الصناعة الرقمية شجيعبيئة مواتية لت تهيئة
 باإلنترنت داخل نفس القطاع انشاء وضوح تنظيمي بين الشركات عبر اإلنترنت وبدون االتصال، 
  نخفضةماالستثمار في البنية التحتية الرقمية وخفض التعريفات على المنتجات الرقمية وتشجيع االعتماد على تطبيقات 

وق والوسائط االجتماعية وتقليل لوائح سالمعامالت المالية بالهاتف المحمول مثل  ،م غيرة للنظم القديمةو التكنولوجيا 
 المنتجات.

 حفيز الشركات على االستثمار في حلول رقمية أكثر كفاءة وتشجيع دخول الشركات الناشئة التي يمكن أن تمارس ت
 .ضغوطا تنافسية على الشركات القائمة

 التجارة الرقمية والخدمات الماليةباء. 

 لمحة عامة
تروني بقية العالم كمجتمع معلومات، اقتصاد إلك: أفريقيا التي نريدها، تتصور أفريقيا كقارة على قدم المساواة مع 0200أجندة 

متكامل حيث يمكن لكل حكومة وكل مشروع وكل مواطن الوصول إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الموثوقة 
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جال م وبأسعار معقولة من خالل زيادة نفاذ النطاق العريض وتوفير رأس المال االستثماري لرواد األعمال والمبدعين الشباب في
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 
قدمة حماية المتالينظر هذا القطاع الحرج في تطور سوق رقمي قوي يتميز بزيادة جودة اإلدماج المالي والمنافسة العادلة و و 

 مع مجاالت التركيز الرئيسية على التجارة الرقمية والخدمات المالية.للمستهلك 
 
بناتج  0202بحلول عام  1.7والتي ستصل إلى  ،مليار مستهلك 1.0سوقا لنحو ة القارية ألفريقياالتجارة الحرة  منطقةستكون و 

 ،على مصادر البيانات. باإلضافة إلى ذلك مادا، اعتأمريكيتريليون دوالر  0.4إلى  0.1يتراوح ما بين مشترك محلي إجمالي 
من المتوقع أن و تريليون دوالر أمريكي.  4.2نحو أفريقيا بي فألعمال واالستهالك فيما بين االحالي الخاص يقدر االستهالك 

ضاعف إذا كان هناك قضاء فعال على الحواجز غير تو  0200بحلول عام  ٪ 20.0بنسبة البينية تزداد التجارة األفريقية 
 .البينية سوف تلعب التجارة الرقمية دورا رئيسيا في تعزيز التجارة األفريقيةو الجمركية. 

 
لمفتاح لفتح هذه فريقيا واأوالفرص لتنمية اقتصادات الكبير وفورات الحجم  ايجادالى فريقيا في سوق رقمي واحد أدمج وسيؤدي 

ثابة ستكون التجارة اإللكترونية والشمول المالي الرقمي بمو الفرص هو القدرة على التكيف مع التجارة الرقمية والخدمات المالية. 
 وحدة التي نريدها.مفريقيا حقا السوق الرقمية الأاألساسية في هذه الحالة لضمان أن تصبح  العوامل التمكينية

 
يا أو ماديا، والتي رقمإما تشمل التجارة الرقمية المعامالت التي يتم تمكينها رقميا في مجال السلع والخدمات التي يمكن تقديمها و 

ترونية معاملة التجارة اإللكوتعد  .ن والتنمية في الميدان االقتصادي()منظمة التعاو  تشمل المستهلكين والشركات والحكومات
ال و بيع أو شراء سلع أو خدمات، تتم عبر شبكات الكمبيوتر بطرق مصممة خصيصا لغرض استالم أو تقديم الطلبات. بمثابة 

 (.اديالتنمية في الميدان االقتصمنظمة التعاون و يلزم إجراء الدفع والتسليم النهائي للبضائع أو الخدمات عبر اإلنترنت )
 
بما  ،يةعبر القنوات الرقم قديمهاتشير الخدمات المالية الرقمية إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية التي يتم الوصول إليها وتو 

الية هي المعامالت المالقنوات الرقمية المستخدمة في هذه و في ذلك المدفوعات واالئتمان والمدخرات والتحويالت المالية والتأمين. 
 ،ميةيشمل مفهوم الخدمات المالية الرقو نقاط البيع من بين أدوات أخرى. محطات اإلنترنت والهواتف المحمولة وأجهزة الصراف اآللي و 

مولة حالخدمات المالية المتنقلة التي أصبحت اتجاها شائعا للغاية في جميع أنحاء القارة األفريقية مع ظهور استخدام الهواتف الم
الهاتف بوالمدفوعات المعامالت المصرفية بواسطة الهاتف المحمول للوصول إلى الخدمات المالية وتنفيذ المعامالت المالية مثل 

 الخدمات المالية بالهاتف المحمول.و المحمول 
 

   0212-0210حسابات النقود بالهاتف المحمول المسجلة في مناطق العالم، 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018   
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   395.70 348.60 277.4 222.8 146 98.3 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
   48.89 47.27 44.1 41.7 37.9 35.8 شمال أفريقيا والشرق األوسط

   26.99 23.53 23 17.3 14.9 8.3 أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي
   94.61 68.55 36.6 26 21.8 23.7 شرق آسيا والمحيط الهادي

   287.59 258.36 164.2 101.9 76.9 35.5 جنوب آسيا
   12.35 11.55 10.4 1.7 1.5 1.5 أوروبا وآسيا الوسطى

عام ل(، تقرير حالة الصناعة بشأن المعامالت المالية عبر الهاتف المحمول ل0217المصدر: رابطة النظام العالمي التصاالت الهاتف المحمول )
0217 

 
الخدمات المالية الرقمية أمرا أساسيا ألنها ستسهل  مالءمةو ، أصبحت أهمية القارية األفريقيةمع إطالق منطقة التجارة الحرة 

 ا. كما أنهلقاريةا فريقيةالتجارة األ منطقةوتضع أنظمة الدفع عبر الحدود الالزمة في مرحلة تشغيل البينية فريقية ألالتجارة ا
ات مكن لبيانويالمنتجات والخدمات المالية األخرى )مثل إيداع المدخرات أو سداد قرض(.  ركة فيمشاسهل المعامالت التس

الت أيضا التباين المعلوماتي بين المقترضين والمقرضين، وتكون بمثابة مدخأن تقلل المعامالت التي تنتجها المدفوعات الرقمية 
 مفيدة في القرارات االئتمانية.

اإلجراءات  وتقليصرصا جديدة لتعزيز االقتصاد )من خالل التجارة اإللكترونية والتمويل الرقمي(، ف التحول الرقمي وفروي
لخدمات العامة(، التحويل الرقمي لو  ،والحكومة اإللكترونية ،وخفض تكاليف التجارة )من خالل المدفوعات اإللكترونيةالبيروقراطية 

 هذه اإلمكانية أكبر بالنسبة للبلدان النامية غير الساحلية.و التصنيع الرابعة. ثورة والمشاركة في  ةنوعي هقفز تحقيق و 
 

 تحديد المشكلة
حتية الحالية يتعلق بعضها بالبنية الت ،على الرغم من الفرص، هناك العديد من القيود التي ال تزال البلدان األفريقية تواجهها

 والفجوة الرقمية والتكنولوجية.
 
ا سوى فريقيا ال تدعي حاليأفي حين أن التجارة الرقمية تمثل سوقا متعدد المليارات من الدوالرات على مستوى العالم، فإن و 

كل حصة فريقيا تنمو بسرعة ويتوقع أن تشأفإن التجارة الرقمية في  ،شريحة صغيرة من إيرادات التجارة اإللكترونية. ومع ذلك
 .البينية ة التجارة األفريقيةمتزايدة من التجارة نحو اتفاقي

 
سات الكبيرة من ن القطاع غير الرسمي والمؤسيمكعلى تزيادة البنية التحتية ونشر السياسات المناسبة للتجارة اإللكترونية  وتعمل

جراء عمليات الشراء مع المشترين الدوليين  وبالتالي زيادة حجم السوق. ،التسويق واستالم المدفوعات وا 
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(. وقدر 0217، ةفي المائة من التجارة العالمية في السلع )مركز التجارة الدولي 10شكلت التجارة اإللكترونية  ،0217في عام و 
مليارات  2من  0212مليار دوالر أمريكي في عام  22مركز التجارة الدولية أن حجم سوق التجارة اإللكترونية سيصل إلى 

بينما توقعت ماكينزي أن تصل قيمة التجارة اإللكترونية إلى  ،(0212لدولية، )مركز التجارة ا 0210دوالر أمريكي في عام 
(. وبالنسبة للتجارة عبر الحدود، هناك فرصة لتصدير عدد 0210 ،)ماكينزي 0202مليار دوالر أمريكي بحلول عام  022

  .(0217أكبر من البضائع وتنوعها إلى مجموعة أكبر من البلدان )مركز التجارة الدولي، 
 

وتتيح التقنيات الحديثة الوصول إلى األسواق التي كانت مغلقة من قبل وتزيل التشوهات في الطلب عن طريق منح العمالء 
اقا جديدة التطورات التكنولوجية السريعة أسو  نشأتإمكانية الوصول المباشر إلى المنتجات التي كانت تسيطر عليها من قبل. وأ

  ليف المعامالت وتقلل عدم تناسق المعلومات.تربط اآلن المستهلكين وتقلل تكا
 
صدارها والتسجيل  ،تستخدم الحكومات بشكل متزايدو  قنوات التجارة اإللكترونية لتقديم الخدمات العامة مثل معالجة التأشيرات وا 

ارية، ويتم استخدام المعلومات التجارية لتوفير جلتسهيل التجارة، تستخدم البوابات التو المدني والمدفوعات الضريبية والمزايدات. 
إلجراءات التجارة مع ما يرتبط بذلك من تخفيض في وقت وتكلفة تخليص البضائع في  فعليلتمكين اإلتمام ال موحدةالنوافذ ال
 أيضا لتنسيق عمليات الوكاالت الحكومية المتعددة العاملة في الموانئ البحرية. واحدةت ستخدم هذه النوافذ الو الموانئ. 

 
االستفادة منه. فهو ال يوفر للمستخدمين المرونة الالزمة إلجراء  تعين زيادةالخدمات المالية الرقمية هي أيضا قطاع آخر يو 

رية، بل إنه أيضا وسيلة لتسوية المدفوعات التجا ،المعامالت المالية والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وأثناء التنقل فحسب
واالنتقال من الخدمات المصرفية التقليدية الورقية إلى أنظمة  ،الحكومية من خالل البنوك المركزية لمعامالتالتحويل الرقمي لو 

 وأسرع للوصول. ،رقمية وآلية أكثر كفاءة وأسهل في التتبع والمراقبة
عديد من أهداف ال تعد العالقة بين الشمول المالي والتنمية معروفة جيدا ويمكن أن يلعب الشمول المالي دورا كبيرا في تحقيقو 

اء واسع االنتشار في عدد من الدول األعض ،التنمية المستدامة. وأصبح استخدام التكنولوجيا المالية، وال سيما النقود المحمولة
 092.7عالميا في تصنيف الشمول المالي الرقمي. ومن بين  00تحتل كينيا المرتبة  ،في االتحاد األفريقي. وعلى سبيل المثال

رابطة مليون حساب نشط )تقرير  142.2اب مسجل لألموال المحمولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، هناك مليون حس
ي فبشأن النمو اميات التنمية دينتقرير (. باإلضافة إلى ذلك، وفقا ل2018النظام العالمي التصاالت الهاتف المحمول لعام 

دمات فريقيا الخأ(، تستخدم منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي / يمفوضية االتحاد األفريق، النمو )0212فريقيا لعام أ
 جميع المناطق النامية األخرى مجتمعة.أكثر من المصرفية عبر الهاتف المحمول 

 
ا مهما في مكونعبر الهاتف المحمول أصبحت الخدمات المالية و فريقيا واعدا للغاية. أي فيبدو سوق الخدمات المالية الرقمية و 

تعمل و فريقيا، من المدفوعات والحسابات الجارية إلى المدخرات والقروض واالستثمار والتأمين. أمشهد الخدمات المالية في 
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ركيز على االقتصادات تمجال الخاصة لتطوير االستراتيجيات المالية الرقمية مع بنوك البنوك المركزية أيضا بالتعاون الوثيق مع ال
 ة.غير النقدي

 
 ظهرت أنظمة المدفوعات الرقمية اإلقليمية أيضا لتقليل التكلفة والوقت المقترن بالتجارة عبر الحدود، مثل:و 

 )نظام الدفع والتسوية اإلقليمي للسوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي )الكوميسا، 
 نظام المدفوعات في شرق أفريقيا، 
  المتكاملة في مجموعة تنمية الجنوب األفريقي.نظام التسوية اإللكترونية اإلقليمية 

البنك و يدي العالمي االتحاد البر على المستوى القاري، هناك أيضا منصتان للدفع والتسوية قيد التطوير مثل تلك التي يقوم بها و 
ومبتكر يوفره متكامل وشامل بيئي إلى إنشاء نظام  UPU- Ecom @ africaتهدف مبادرة األفريقي للتصدير واالستيراد. و 

لتوصيل االمشغلون المعينون من خالل منصات التجارة اإللكترونية )عبر اإلنترنت( باستخدام الشبكة البريدية ومنتجات اإلمداد و 
ات عبر الحدود بمدفوعمنصة البنك األفريقي للتصدير واالستيراد سمح تبينما ي توقع أن  ،العائدات والمدفوعات عبر الحدودو 

  بالعمالت المحلية.تلقي من المرسل والم حيث يتعامل كل
 

 توصيات السياسات واإلجراءات المقترحة
تعزيز التكامل بين البلدان األفريقية في التجارة الرقمية لتحقيق مشاركة أوسع من الشركات في التجارة اإللكترونية الوطنية 

 واإلقليمية والدولية )وخاصة عبر الحدود(

  أو يتعاملون معها تعامال محدودا يتعاملون مع المصارف ال الذينسكان المجتمع رقمي يمتد إلى قيام ضمان. 

 على األقلالبداية  فياالستراتيجية ويجب تصميمها، مشروع دعو إليها يالتي  يةتعزيز تنمية التجارة الرقمية عبر الحدود، 
 بحيث يساهم في تعزيز تكامل االقتصادات األفريقية. يضمن إطار قار 

  تقليل الحواجز أمام التجارة الرقمية والوصول إلى األسواق عبر الحدود من خالل دعم جهود أفريقيا إلنشاء سوق قارية
 ،ة أمام التجارةيرقمية موحدة بما يتماشى مع اتفاقية التجارة الحرة القارية التي تهدف إلى إزالة الحواجز القانونية والفن

 وضع إطار تنظيمي تمكيني للتجارة اإللكترونية على المستوى القاري، بما في ذلك القواعد المشتركة لحماية المستهلك، 

 ضمان  مع مراعاة أنه يجب ،السماح بالتكامل اإلقليمي والقاري ألسواق البيانات األفريقية من خالل المعايير المفتوحة
 واالرتقاء المنتظم بها. أمن هذه األدوات

 تطوير وتحسين البيئة التنظيمية للخدمات المالية وخدمات الدفع، 

  دنالمحيطة بالمالمناطق دعم البرامج التي تشجع تبني النقود اإللكترونية خاصة في المناطق الريفية و، 

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86+%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86+%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81
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  الصغيرة  التي تستهدف الشركاتالتجارة اإللكترونية في برامج التدريب على المهارات الرقمية ب تتعلقإدراج عناصر
 فريقيا.أوالمتوسطة في 

 المصرفية  فريقيا حول فوائد الخدماتأسيكون تثقيف مستهلكي و طوير حمالت التدريب/ التوعية لزيادة الوعي والثقة. ت
 .ينالمستهلك اقبالدفع يسيا في ئعبر اإلنترنت والتسوق وبعض قواعد السالمة األساسية عامال ر 

 المتعلقة بتسليم الطرود واقتراح الحلول القائمة على التعاون اإلقليمي تحليل القضايا 

 .دعم مبادرات النظام البيئي التي تعالج مشكلة نقص العناوين المادية 

 تهيئة بيئة مواتية لتطوير واستيعاب الخدمات المالية الرقمية

  ،ن أمكن، الخدمات المصرفية التقليدية تهيئة بيئة تنظيمية داعمة تسمح بربط مختلف حلول التكنولوجيا المالية )وا 
دراج بشكل اكبر غير المتعاملين مع البنوك وزيادة إمكانية وصولهم إلى  الستهداف سوق مدفوعات التحويالت المالية وا 

 الخدمات المالية(
 
 قليم تطلب التطور يو المالية الرقمية والتنظيم.  ةية لتعزيز الحوار العام والخاص حول السياستطوير منتديات وطنية وا 

المستمر واالبتكار في القطاع حوارا مستمرا بين الحكومة والقطاع الخاص لتهيئة البيئة المواتية المناسبة للقطاع الخاص 
 ،تعاملين مع البنوكالملتطوير الخدمات المناسبة التي سيتم استخدامها من قبل السكان غير 

 
  لخدمات المالية ااإللكترونية وغيرها من حلول النقود حلول قابلة للتشغيل البيني من أجل ضمان مشاريع وطنية واقليمية

 ،الرقمية
 
 يةالتكنولوجيا وتشجيع المزيد من التنافسمدفوعة بتمكين دخول السوق لمقدمي الخدمات المالية والحلول المبتكرة ال، 

 
 فيما يتعلق باإلفصاح / الشفافية واإلقراض المسؤول وخصوصية البيانات وحل  ة للمستهلكحماية الماليال تعزيز

 ،المنازعات
  وطنيالقليمي و مدفوعة تكنولوجيا على المستوى اإلل المالي و شمللستراتيجيات اوضع، 
 تشجيع خدمة "بلوكشين" للمعامالت اإللكترونية 
  أفريقية واحدة لتعزيز التجارة والتحويالت واالستثمارات عبر الحدود اتعو دفمتشجيع إنشاء منطقة، 
  تعزيز التشريعات المتعلقة بالتسجيل، وتسهيل مزاولة االعمال ودمج المدفوعات عبر الهواتف المحمولة عبر الحدود

 ،ألصحاب المشاريع الرقمية
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 التحويل الرقمي للمدفوعات الحكومية إلى الشخصية، 
 نوات التسليم منخفضة التكلفة، بما في ذلك وكالء البيع بالتجزئةتمكين استخدام ق، 
  استخدم المشروع الرئيسي للمؤسسات المالية لالتحاد األفريقي كأحد األدوات الرئيسية لتطوير القطاع المالي في القارة

سيلة للدعوة إلى امه أيضا كو ووضع عملة أفريقية موحدة لتسهيل التجارة األفريقية البينية. وعلى هذا النحو، يمكن استخد
 مواصلة تطوير االستراتيجيات المالية الرقمية في جميع أنحاء القارة عند الدعوة إلنشاء هذه المؤسسات.

  االدارة الرقميةجيم. 

 لمحة عامة
اض تعبئة إلى انخفتؤدي البلدان ذات القدرات الضعيفة و حجر الزاوية في الحد من الفقر والنمو الشامل.  ،الحكومة الفعالةتعد 

في و وسوء تقديم الخدمات للمواطنين.  ،وعدم كفاءة المشتريات ،وعدم كفاءة استهداف النفقات العامة ،اإليرادات والحيز المالي
فإن توقعات المواطنين آخذة في االرتفاع بالنسبة للحكومات ألداء على قدم المساواة مع معايير الخدمة في القطاع  ،المقابل

ومة لديه القدرة على تعزيز كفاءة الحكو أداء الحكومة. الحكم و في تحسين  تحوالحدث اعتماد التكنولوجيا مكن أن ييو الخاص. 
 والشفافية واالستجابة وثقة المواطن وتقديم الخدمات.

تحسين فعالية  بهدف اتلحكومل يقملتحول الر قامت البلدان في جميع أنحاء العالم بتحسين استيعابها ل ،في السنوات األخيرةو 
 2.24إلى  0214في عام  2.47تحسن المتوسط العالمي لمؤشر تطوير الحكومة اإللكترونية لألمم المتحدة من و الحكومة. 
 .0212في عام 

ما البا للمنظمة الحكومية، وغ رأسيةشرائح الال ،لخدمات الحكوميةللتحويل الرقمي على مدى سنوات، عكست الجهود المبذولة لو 
ديات عمليات المكاتب الخلفية الحكومية األساسية لمعالجة التحل التحويل الرقمياستثمرت البلدان في و المانحة. تعكسها الجهات 

كاملة )على سبيل المثال، نظم المعلومات المتوتشغيلها تلقائيا لعمليات االمتعلقة بوظائف حكومية محددة، بهدف زيادة كفاءة 
 لمنعزل الىؤدي النهج امن ناحية، يف(. غير ذلكمعلومات إدارة الموارد البشرية، والمشتريات اإللكترونية، و  لإلدارة المالية، ونظم

خرى، ألاناحية المن و أنظمة ذات هياكل خاصة بها وال تتواصل مع بعضها البعض، مما يؤدي إلى انخفاض إمكانات الكفاءة. 
من الكيانات الحكومية بعمليات وأنظمة منفصلة خاصة بهم، مما يقلل من  فإنه يترك للمواطنين والشركات التعامل مع العديد

 جودة تجربة المستخدم للمواطنين.
يعتبر النهج الحكومي برمته الحكومة ككيان واحد، مما يسمح بتحديد معايير التكنولوجيا في جميع أنحاء الحكومة، وتصميم و 

نشاء خدمات مشتركة ،بر مختلف الوكاالت أو الوزاراتومشاركة البنية التحتية ع ،بنية المؤسسة للخدمات ل النظم من وتكام ،وا 
ي جميع يسهم استخدام الخدمات والبنية التحتية المشتركة في تقليل تكلفة االستثمار فو خالل طبقات قابلية التشغيل البيني للنظم. 

مع أنظمة قابلة  ،كاملة من الخدمات الحكومية وقائمةوجود بوابة حكومية واحدة، فإن للمواطنين، وبالنسبة أنحاء الحكومة. 
ن على المواطنين بهذه الطريقة، ال يتعيو ة، يحسن تجربة المستخدم في الوصول إلى الخدمات. ختاميالالمرحلة للتشغيل البيني في 

 التعامل مع كيانات وأنظمة حكومية متعددة للوصول إلى خدمات القطاع العام.
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 تحديد المشكلة
فريقيا متأخرة ألألمم المتحدة، فإن التابع لمؤشر تطوير الحكومة اإللكترونية  الرغم من التقدم خالل السنوات الماضية، وفقعلى ا

 ،. ومع ذلك0212في عام  2.04إلى  0214في عام  2.00ارتفع متوسط الدرجات في أفريقيا من و مقارنة بمناطق أخرى. 
في القارة األفريقية سجلت أعلى من المتوسط  24فريقيا وموريشيوس( من بين أفإن أربعة بلدان فقط )سيشل وتونس وجنوب 

ثيوبيا و كينيا و سيشل و أوغندا و دولة )تنزانيا  11بينما  ،0212في عام  2.24العالمي البالغ  يشيوس مور و رواندا و غانا و المغرب و ا 
ت عبر اإلنترنت. ومع ذلك، فإن التباين في للخدما 2.20 البالغ فريقيا( سجلت أعلى من المتوسط العالميأتونس وجنوب و 

 مستوى تطوير الحكومة اإللكترونية مرتفع بين الدول األعضاء في االتحاد األفريقي.
فريقي ة األفريقي ونظام الهوية الرقميكانت اإلرادة السياسية واالفتقار إلى هياكل التنسيق بين الدول األعضاء في االتحاد األو 
 الرقمية.اإلدارة ئيسية النخفاض مستويات األسباب الر  ،وحدمال

 توصيات السياسات واإلجراءات المقترحة
رشادات لتسهيل نشر خدمات اإلدارة الرقمية  وضع سياسات واستراتيجيات ومعايير وا 

  الرقمية الوطنية واإلقليمية والقاريةلإلدارة وضع استراتيجيات شاملة، 
  بدمج منظومة خدمات معلومات المشروعات تقوم و . ذات مستوى عالالمشروعات خدمات معلومات منظومة تطوير

نظومة ميجب على و  لكل قطاع.  االستراتيجيةعمليات العمل وتدفقات المعلومات مع التكنولوجيا لتحقيق األهداف 
نهائي الوتدعم إمكانية التشغيل البيني واألنظمة المفتوحة ورضا المستخدم تشجع أن خدمات معلومات المشروعات 

 ،واالستثمار الحكيم في التكنولوجيا وأفضل الممارسات
  ظومة خدمات وتهدف من. على المستوى الوطني واإلقليمي للحكومة اإللكترونية للتشغيل المشتركتحديد اإلطار الفني

افة ضالمعلومات عبر الحكومة واألقاليم باإلتدفق إلى وضع سياسات ومواصفات خاصة تحكم  معلومات المشروعات
منظومة خدمات معلومات المشروعات يجب على و . واالدارةإلى وضع معايير أساسية لتكامل البيانات والمعلومات 

 ،اإللكترونية عبر القطاع العامالبيانات الوصفية للحكومة أيضا وضع سياسات إلنشاء وتنفيذ معيار 
  ترونية المعامالت والتفاعالت للحكومة االلكلتحديد متطلبات التحقق من هوية األفراد والمنظمات خالل  فنيةوضع معايير

 والمواطنين وبين الحكومات والعاملين. وبين الحكومات ،ماتلحكو فيما بين اعبر اإلنترنت 
 مة اإللكترونية تهدد أنظمة أمن الحكو  المتطلبات الفنية لتقييم التهديدات ونقاط الضعف التيوثيقة احاطة فنية تحدد  إعداد

 واتخاذ التدابير المضادة لكل هدف أمني.
 نشر العناصر األساسية التمكينية لخدمات االدارة اإللكترونية

  .قاري للخدمات السماح بالتكامل اإلقليمي والو تنفيذ تمكين خدمات الحكم اإللكتروني بناء على المعايير المعترف بها دوليا
تطوير الحلول المرجعية وأطر بنية و اإللكترونية العامة من خالل معايير مشتركة وأدوات برمجية قياسية مفتوحة. 

 نمتكنولوجيا المعلومات المقابلة والنماذج المرجعية للمتطلبات القانونية ذات الصلة والتنفيذ على أساس إقليمي أو قاري 
 ،لتآزر وضمان التشغيل البينيأجل ا
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 عن تخطيط وتنسيق جهود الحكومة اإللكترونية يةمسؤوللديه النشاء كيان ا، 
  عادة استخدام الملكية الفكرية فيما يتعلق بحلول اإلدارة البحث عن اتفاقيات إقليمية أو قارية بين الحكومات لتبادل وا 

 ،ف الثالثةاإللكترونية، واحترام الملكية الفكرية لألطرا
  بدءا من سجل السكان اإللكتروني وسجل األعمال  ،للسجالت القائمة يرقمتحويل إنشاء سجالت حكومية إلكترونية أو

 .اإللكترونية وسجل استخدام األراضي

 تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير الخدمات الرقمية
  الى رجال األعمال الحكومةتطوير خدمات 
 حكوميةبين الجهات المات خدال تطوير 
 تطوير الخدمات الحكومية للمواطنين. 
 التعليم الرقميدال. 

 لمحة عامة
( بشدة بتحسين قدرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما 0202 – 0210توصي استراتيجية التعليم القاري لالتحاد األفريقي )

 ،يم وجودتهلتعزيز الوصول إلى التعل ،واالتصاالت على جميع مستويات التعليمفي ذلك استخدام منصات تكنولوجيا المعلومات 
 .واالستفادة من الثورة الصناعية الرابعة ،واالبتكار ،وتوليد المعرفة ،والبحث

 يعداد القوى العاملة والمساهمة في ضمان أن تكون هذه التحوالت شاملة وتؤداسيكون قطاع التعليم حاسما في المساعدة في و 
على وجه و تقديم التعليم نفسه. في تحول إلحداث هناك فرصة فريدة  ،إلى الحد من الفقر وعدم المساواة. باإلضافة إلى ذلك

يتيح انتشار اإلنترنت والنطاق العريض المتنقل والمنصات الرقمية والمحتوى الرقمي واألدوات الرقمية لقطاع التعليم  ،الخصوص
االستفادة من التكنولوجيا لتوسيع نطاق الوصول وتحسين الجودة والربط بشبكات التعليم والبحث الدولية وتعزيز إدارة  ،فريقياأفي 

 القطاع.
كما يمكن استخدام تكنولوجيا التعليم لتوسيع الوصول إلى السكان الذين لم يتم الوصول إليهم حتى اآلن. وهذا مهم بشكل خاص 

بية كبير من الشباب ال يكملون التعليم االبتدائي والثانوي. ويعد التعليم العالي بعيدا المنال بالنسبة للغال ألفريقيا حيث ال يزال عدد
 معو في المئة في غالبية البلدان في أفريقيا.  12معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم العالي أقل من متوسط كما أن  ،العظمى

ية إلى بوابات الجامعات التقليدية ومؤسسات التعليم العالي، يضطر صناع السياسة وصول المزيد من خريجي المدارس الثانو 
تعلم عبر مكانية الاالرقمية وخاصة كنولوجيا توفر التو إلى توسيع نطاق الوصول في كثير من األحيان بجودة أقل بكثير. 

 إمكانية توسيع الوصول إلى حد كبير إلى التعليم بعد المرحلة الثانوية. ،اإلنترنت
 ةالمشكلتحديد 
ولكن  ةلواعدا مشروعات التجريبيةكان هناك العديد من الو فريقيا ناجحا بشكل عام. أدخال التكنولوجيا في التعليم في الم يكن 
ة على إدارة دمج التنظيمية والقدر القيود و  اتنية وقيود السياسفلفي مواجهة تحديات التنفيذ، بما في ذلك الحواجز اجرى التوسع 

 التكنولوجيا في التعليم.
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ا ضروري اأمر  ،فريقيا ومؤسسات التدريب على المهارات والمدارس الثانوية بشبكة اإلنترنت عريضة النطاقأربط جامعات ويعد 
الرقمية في التعليم. عالوة على ذلك، يحتاج جميع الشباب إلى اكتساب مهارات كنولوجيا مكانات التاريد للقارة أن تدرك إذا أ  

ارات من الضروري دمج التدريب على المهو رقمية على المستويين األساسي والمتوسط إذا كانوا يريدون استخدام التكنولوجيا. 
 ن، بغض النظر عن تخصصهم.الرقمية في المناهج الدراسية األساسية لدورات التعليم الرسمي لجميع المتعلمي

 
تهم المهنية وتعلم اومن االعتبارات الرئيسية األخرى تزويد المعلمين بالمعرفة والمهارات والثقة الستخدام التكنولوجيا لتحسين كفاء

ذا و طالبهم.  بطريقة وامل دون معالجة هذه العو التكنولوجيا تغيير التدريس، فيجب على المعلمين تبنيها بنشاط. تعين على ا 
 انتشار التكنولوجيا في التعليم حواجز ال يمكن التغلب عليها.سيواجه  ،متضافرة

 
تطبيق تعليمي جديد وتكنولوجيا على اإلنترنت، باعتماد التعليم الرقمي  12222يعجل حوالي  ،0212إلى عام  0222من عام و 

إلى أن  في سوق التعليم العالميج "هولون آي كيو" لبرنامتشير تقديرات البحوث المستندة إلى البيانات و على نطاق واسع. 
مليار دوالر  040تم استثمارها في هذه التكنولوجيا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم إلى  ،مليار دوالر أمريكي 120حوالي 

 .0200بحلول عام 
 

عل من الصعب الجديدة باستمرار في السوق، مما يجالرقمية كنولوجيا الزيادة الكبيرة في منتجات تكنولوجيا التعليم، تظهر التومع 
كنولوجيا ك التيعمل التصنيف الذي تم تفصيله هنا على تفكيو هج المختلفة. على واضعي السياسات تقييم إيجابيات وسلبيات الن  

يمكن و لم واإلدارة. عفرص لالستفادة من التكنولوجيا في التعليم والتلأطر لوضع الرقمية الواعدة وينظمها في مجموعات كوسيلة ل
 للبلدان مراجعة وتقييم وتنفيذ تكنولوجيا محددة مع مراعاة األهداف التعليمية والنتائج المتوقعة والسياقات الخاصة بكل بلد.

 
 توصيات السياسات واإلجراءات المقترحة

 التعليم الرسمي وغير الرسميكل من تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
 تحديث المناهج الحالية الستغالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التعلم، 
 بدء تشغيل محركات لتحديد المحتوى التعليمي الذي تم تطويره بالفعل مع تخصيصه للمحتوى المخصص، 
  في المتناول بشكل أكبرتشجيع وصول المؤسسات التعليمية إلى اإلنترنت وجعله، 
 فريقياأالكمبيوتر في معتمد على م اإللكتروني والتدريب التشجيع تطوير التعلي، 
 دعم انتشار الجامعات والمؤسسات التعليمية االفتراضية، 
 تشجيع استخدام المواقع التعليمية التي توفر الدعم للتعليم الرسمي، 
 ة جامعيةبة أو شبكتشجيع وتعزيز البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل إنشاء بوا، 
 بوابات التعلم اإللكتروني والمكتبات اإللكترونية إنشاء. 
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  للمواد التعليمية غير الرسمية التدريب المعتمد على الكمبيوتردعم وتشجيع تطوير التعليم اإللكتروني و، 
 تشجيع تطوير مواد تعليمية غير رسمية ذات صلة محليا، 
  واالتصاالت لتشجيع التعلم مدى الحياةتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات، 
  تشجيع استخدام أدلة المواطنين في مختلف المجاالت كجزء من التعليم العام والمعرفة )القانونية والطبية والتعليمية

 ،وغيرها من القضايا(
 .استخدم الراديو والتلفزيون لتحسين المستويات التعليمية غير الرسمية 

 الرسمي في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تحسين التعليم الرسمي وغير
  نشر تعلم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على جميع المستويات التعليمية: االبتدائي والثانوي والتدريب المهني

 ،والجامعة
 تحديد مستويات االلمام بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المطلوبة لمختلف المستويات التعليمية، 
  التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كجزء من التدريب قبل الخدمة وأثناء الخدمة لجميع المعلمين إدراج

 ،لدعم قدرتهم على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل فعال في ممارساتهم التعليمية
 ي لهاالتصاالت لتجنب إعادة التطوير المحلتشجيع استخدام مواد التدريب القائمة بالفعل على تكنولوجيا المعلومات وا، 
 تشجيع ودعم معاهد التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل الترويج والحوافز واإلعفاءات، 
 تشجيع مشاركة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم الرسمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتطوير المهنيلتمر تشجيع التعليم المس، 
 تشجيع إدخال الشهادات واعتماد المعاهد التي تقدم التدريب على الشهادات، 
  تحسين مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت غير الرسمية للمواطنين من خالل وسائل اإلعالم مثل الراديو

 ،والتلفزيون
 اإلنترنت و لكتروني يم غير الرسمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل التعليم االرفع الوعي بأهمية التعل

 ،الحاسوبالتدريب المعتمد على و 
 نة عبر تجارب آم لتوفيرتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمحتوى ذي الصلة لعمر لض المناسب ليالتعر  ضمان

 اإلنترنت.
  ، توفير المهارات الالزمة لمحو األمية في مجال اإلعالم والمعلومات، والكفاءات والمواقف التي تدعم المهارات الرقمية

المجهولة تقييم المحتوى والوعي بالنتائج المرئية و و  لثقافاتالمشتركة لوالنظافة الرقمية، والتفكير النقدي، والكفاءات 
 .اآلخرين.ق قو حلالمستخدمين ألنفسهم و  ألعمال
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 رفع الوعي العام بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  تشجيع وسائل اإلعالم على تخصيص وقت لألخبار المتعلقة بالتطور التكنولوجي العام والبرامج التعليمية لتكنولوجيا
 ،المعلومات واالتصاالت والتقدم في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أفريقيا

 وطنية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات ذات الصلةتشجيع الجوائز ال، 
 استضافة معارض ومؤتمرات قارية ودولية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
  الحفاظ على يقظة دائمة على الفوائد التي جنتها بالفعل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية االجتماعية

 واالقتصادية.
 الصحة الرقميةهاء. 

 لمحة عامة
اقة واإلعلمرض لعبء الثقيل الهي أفريقيا متكاملة وشاملة ومزدهرة وخالية من  0202-0210رؤية استراتيجية الصحة ألفريقيا 

ن خالل موالموت المبكر. ومن المتوقع أن يتحقق ذلك من خالل بناء استجابة فعالة تحركها أفريقيا للحد من عبء المرض 
 تعزيز النظم الصحية وتوسيع نطاق التدخالت الصحية والعمل المشترك بين القطاعات وتمكين المجتمعات.

 
في تعزيز البحوث الصحية واالبتكار وتكنولوجيا  0202-0210ويتمثل أحد األهداف االستراتيجية الستراتيجية الصحة ألفريقيا 

ت التكنولوجية وتطوير حلول مستدامة تسترشد باألدلة لمواجهة التحديات الصحية المعلومات واالتصاالت من أجل الصحة والقدرا
 .في أفريقيا

 
من أهداف التنمية المستدامة لضمان الصحة الجيدة والرفاهية  0من المتوقع أن يسهم النظام الصحي الم مكن رقميا في الهدف و 

للجميع في جميع األعمار. ويعد الوصول الشامل إلى تكنولوجيا االتصاالت ذات النطاق العريض عالي السرعة بأسعار معقولة 
ة عالية الجودة وأكثر تركيزا على المرضى، وخاصة في المناطق الريفية والنائية، عن طريق بمساعدة النظام الصحي لتوفير رعاي

منح العاملين في مجال الصحة امكانية الوصول إلى األدوات التي تسمح لهم بعمل المزيد، واتخاذ قرارات أفضل، واالستفادة من 
 تعد بوضع المرضى في سيطرة قوية على البيانات الصحية الموارد المتاحة سابقا فقط في المراكز الحضرية الرئيسية. كما

 الخاصة بهم والمساهمة في تحسين أمن هذه البيانات.
 

 تحديد المشكلة
تظهر الصحة الرقمية وعدا كبيرا في دعم تحول النظام الصحي. وتشمل االتجاهات اإليجابية )أ( زيادة االعتراف بأهمية 

خاصة في  ،)ب( تقليل الحواجز ،في هذه العملية ،بما في ذلك من وزارة الصحة ،ادة حكوميةالتكنولوجيا الرقمية والحاجة إلى قي
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يز على تكامل )ج( ترك ،وتحسين اتصال الشبكة ،وخفض تكاليف األجهزة ،بما في ذلك الهواتف الذكية ،توفر األجهزة المحمولة
مكانية التشغيل البيني لها لوعي بالحاجة وزيادة ا ،بما في ذلك أهمية المعايير وتركيز على النطاق ،الحلول الصحية الرقمية وا 

 الى ن هج منسقة.
 

لى عدارة نظام صحي متعدد األوجه، بما في ذلك الصحة األولية والثانوية و ادمج و لاألنظمة المعقدة الالزمة تطبيق ويمكن 
 ى أساس رقمي )انظر الرسم البياني أدناه(عل فقط الثالث وبيانات المرضى والتأمين الصحي بشكل فعالالمستوى 

 

 
 ال تزال هناك عوائق كبيرة ألن عناصر األساس لم تتم معالجتها ،في حين تم إحراز تقدم في مجال الصحة الرقمية في أفريقيا

بشكل كاف. وتشمل العوائق التي تحول دون توسيع نطاق التدخالت الصحية الرقمية: )أ( ضعف الوصول إلى البنية األساسية 
 ،ريفيةصة في المناطق الخاو بما في ذلك الكهرباء الموثوقة واالتصال بنطاق عريض عالي السرعة بأسعار معقولة  ،واألجهزة

 )ج( محدودية قدرة الموارد البشرية والمهارات الرقمية. ،)ب( نقص التمويل الكاف والمتسق لبرامج الصحة الرقمية
 توصيات السياسات واإلجراءات المقترحة

ية الوطنية ات الصحدعم تطوير العناصر األساسية الالزمة لتحقيق اإلمكانات الكاملة للصحة الرقمية التي تستجيب لألولوي
 وتحرك التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة

  .وضع استراتيجية للصحة الرقمية تحدد رؤية مقنعة وتوفر توجيها واضحا ألصحاب المصلحة في النظام الصحي
 عالجتها.مويتعين تقييم االحتياجات الصحية لبلد ما والتفكير في الطريقة التي تستطيع بها الحلول الصحية الرقمية 

  تأسيس قيادة قوية وتعاون بين القطاعات بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والصحة من خالل إنشاء نظام ادارة
القدرات  وتقدم المشورة وتبني تدافع عن مبادرات الصحة الرقميةنحو العمل، موجه مشترك بين القطاعات مع فريق عمل 

 وترصدها.
 والتقييم ومواءمة أطر مؤشرات األداء الرئيسية عبر مبادرات الصحة الرقميةنشاء إطار قوي للرصد ا. 
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وضع اللوائح والسياسات الالزمة لحماية سالمة وخصوصية المرضى من أجل تعزيز الثقة في الحلول الصحية الرقمية وتسهيل 
 اعتمادها مع السماح لالبتكار باالستمرار في التطور

 
  لحماية البيانات وجودة البيانات لتمكين األنظمة الصحية الرقمية من دعم التغطية وضع سياسات وأنظمة مناسبة

 ،الصحية الشاملة
  تقييم الفرص المتاحة لتحسين تقديم الرعاية الصحية التي تدعمها الحلول الصحية الرقمية وتقييم لوائح تقديم الرعاية

 ،تمكين تقديم خدمات الرعاية الصحية الجديدةالصحية الحالية داخل الدول األعضاء وتكييفها حسب الحاجة ل
  تحديد سياسات لالستشارات عن بعد والوصفات اإللكترونية، وبالتالي السماح بالتكامل السلس مع الممارسات السريرية

 ستشاراتفوائد وحدود االبشأن صل اتو الالحالية ومعالجة الشواغل األخالقية للهيئات الطبية المهنية والمرضى من خالل 
 .عن بعد

 
التشغيل البيني للسماح بدمج مختلف حلول الصحة الرقمية ومصادر البيانات واالستفادة منها بين البرامج إمكانية ضمان 

 الحكومية والمستشفيات والعاملين الصحيين بالمجتمعات والمرضى
 
  رط مسبق لنجاح للصحة الرقمية كشجعل قابلية التشغيل البيني أولوية استراتيجية وتحديدها في االستراتيجية الوطنية

 ،مبادرات الصحة الرقمية
 
  اعداد فريق عمل للمعايير والتشغيل البيني لإلشراف على قضايا اختيار المعايير وقابلية التشغيل البيني والمساعدة في

 ،التشغيل البيني في الدول األعضاء مع مراعاة حاالت االستخدام ذات الصلةقابلية تحديد النهج نحو 
 

 من ملفات تعريف قابلية التشغيل البيني الحالية والمعايير األساسية: معظم المعايير التي قد تكون ضرورية  ةداستفالا
 .موجودة بالفعل، لكن تجميعها معا بالطريقة الصحيحة أمر معقد

 
 الزراعة الرقميةواو. 

 لمحة عامة

. وهذه الزيادة 0222من المتوقع أن تضم أفريقيا حوالي ملياري شخص بحلول عام  ،وفقا لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
أسرع  يجب تسريع إنتاجية المزرعة بمعدل ،السكانية تزيد من الطلب المتزايد على الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية. ولذلك

لحلول المستدامة للعمل الالئقة في الزراعة في أفريقيا العالمي لتجنب استمرار الجوع الجماعي. ومن الواضح أن امن المتوسط 
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ي يمكن تحقيقه الذ ،مع تعظيم العوائد إلى الجهد ،يجب أن تعالج القضايا المتشابكة المتمثلة في تقليل الكدح إلى الحد األدنى
 ة.واالبتكارات لتعزيز اإلنتاجية والتنافسي ،الفرص في ريادة األعمال الزراعية استغاللمن خالل 

الفرص في من  واالستفادةفريقيا ألفرص العظيمة للناس في لالزراعة كمحرك أساسي للتنمية االقتصادية ومجال عتبار يسهم او 
في تحسين  ،ريادة األعمال الزراعية واالبتكارات بما في ذلك ابتكارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على طول سلسلة القيمة

يعد و . جذب المزيد من الشبابيوبالتالي  ،اإلنتاجية والعوائد إلى االستثمار ويوفر فرص عمل جديدة من زيديصورة القطاع و 
تصال وزيادة اال ،الوصول إلى أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األرخص واألكثر موثوقية، وخاصة الهواتف المحمولة

 .هابالفعل فرصة لتبني ،فريقياأفي 

ات هائلة غير مستغلة للمزارعين والمستثمرين ورواد األعمال لتحسين كفاءة إنتاج األغذية يرقمية امكانتفتح التكنولوجيا الو 
قتصادية غذاء، يمكن أن تحقق التكنولوجيا فوائد اللفعالة واستهالكها في أفريقيا. فابتداء من الزراعة الدقيقة إلى سلسلة امداد 

لحد في النظام اإليكولوجي للشركات الناشئة هو أن الجوع الشديد يمكن ا التاماؤل ففإن الت ،في الواقعو واجتماعية وبيئية كبيرة. 
 من خالل التحول الكبير في الصناعة التي توظف معظم مواطنيها. ،في هذا الجيل ،فريقياأفي  كبيرمنه بشكل 

 
 تحديد المشكلة

الغذائي كبير  النظام ،ستفادة من التكنولوجيا الرقمية. أوالهناك ثالث خصائص للنظام الغذائي في أفريقيا تجعلها مهيأة لال
مع وجود العديد من الجهات الفاعلة المشتتة. ولدى التكنولوجيا الرقمية القدرة على ربط مئات الماليين من سكان الريف  ،ومعقد

لرقمية أن تربط يمكن للتكنولوجيا او بسوق األغذية اإلفريقية الناشئة بقيمة تريليون دوالر.  ،وكثير منهم مزارعون ،في أفريقيا
ع بالمزار  -للبذور أو اآلالت أو األسمدة أو التمويل أو الخدمات االستشارية  ندير سواء كانوا مو  -موردي المدخالت األولية 

اخل البلدان أو عبر سواء د ،بين مشتري األغذية وبائعيها بكفاءة أكبرالرقمية أن تربط كنولوجيا والمؤسسات الزراعية. ويمكن للت
 الحدود.

 

+ 
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هي في أفريقيا والخدمات االستشارية والتحليالت و ة غيرة للنظم القديمم  لاالزراعية تكنولوجيا ال. توسيع نطاق 0219المصدر: البنك الدولي 

 .قيد المراجعة حاليا
لزراعة األفريقية. ي افتحول داث حتمثل أوجه القصور الهائلة في استخدام الموارد وتسويقها فرصة للتكنولوجيا الرقمية إل ،ثانيا
المعلومات المحدودة حول أنماط الطقس وخصائص التربة والطلب في  ،جزئيا ،يعد إنتاج األغذية محفوفا بالمخاطر بسببو 

 السوق في المستقبل والمتغيرات األخرى.
   

تكارات الرقمية والمعلومات واألسواق التي يمكن لالبكنولوجيا فريقيا بعدم المساواة في الوصول إلى التأنظام الغذاء في سم ثالثا، يت
مية المتطورة بشكل جيد، يمكن للتكنولوجيا الزراعية الرقترابطة حتى في السياقات الريفية غير المو أن تساعد في التغلب عليها. 

 يمكن لمنصات المعلومات الزراعية الرقمية أو حلول التمويلو أن توفر فرصا لمساعدة المزارعين األميين. االنترنت خارج شبكة 
الالئي لديهن عادة وصول أقل إلى المعلومات  ،مثل النساء ،عبر الهاتف المحمول أن تهيئ المجال للمجموعات المهمشة

 الدعم. خدماتبزارعين على تحسين استهداف المزارعين المستضعفين يمكن أن تساعد برامج تحديد هوية المو واألسواق. 
 

 واإلجراءات المقترحة اتتوصيات السياس
 بيئة مواتية لتعزيز تنمية الزراعة الرقمية تهيئة
 تعزيز التغطية الريفيةلالسلكية والالسلكية المنافسة في مجال االتصاالت  عزيزتحسين البنية التحتية الرقمية الريفية: ت 

  ،وتخفيض التكاليف
 القسائم اإللكترونية لتحويل المنافع المباشرة والحوافز  ،الرقمي: على سبيل المثالمويل الزراعي تطوير خدمات الت

لى وتحسين الوصول إ ،من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في األعمال التجارية الزراعية اللمزارعين وغيره
 المبكرة.التكنولوجيا الزراعية في المراحل وشركات  ئةالناشمشروعات من أجل الالتمويل 

 تزويد المزارعين بمعلومات تسويقية موثوقة تساعدهم على الوصول إلى أسواقهم بطريقة أكثر فعالية وبتكلفة أقل وبفرص أوسع
 سجالت المزارع الرقمية ومنصات التسويق الرقمية والمراصد  ،دعم المنصات الرقمية الزراعية: على سبيل المثال

 ،الزراعية
 الء توفير تدريب موجه للمزارعين وخاصة للنساء ووك ،تعزيز المهارات الرقمية الزراعية ومحو األمية: على سبيل المثال

 ،اإلرشاد
 مشورةتمكين المرأة في الزراعة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتقديم ال. 

 
 تعزيز نشر الحلول الرقمية في الزراعة

 نتاجية األراضي وزيادة دخل المزارعين في نهاية المطاف  ،تنفيذ حلول رقمية لجدولة أنظمة الري بالرش وتحسين جودة وا 
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 أة ر نشر أنظمة معلومات الزراعة اإللكترونية بمحتوى مثل الصحة والتغذية والمشورة التعليمية التي يمكن أن تمكن الم
التصال ااستخدام خدمات تيح تمن خالل معالجة المسؤوليات المتعددة التي تتحملها في رعاية األسر وكذلك الزراعة. و 

 موالها.بشأن أللمرأة الريفية الحصول على نوع من االستقالل الذاتي  ،رسال األموال وتوفيرهاإللهاتف المحمول با
 صغار لمتطلبات معايير الجودة ومساعدة المشترين الكبار على تتبع المنتجين الن من االستجابة يتمكلتنفيذ حلول التتبع ل

 .تهمآودفع أجورهم ومكاف التعامل مهمو 

 موضوعات شاملةتاسعا. 
   المحتوى الرقمي والتطبيقاتألف. 

 
  لمحة عامة

أقرت الدورة االستثنائية لمؤتمر وزراء االتحاد األفريقي المكلفين بتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات المنعقد في جوهانسبرج في 
ألفريقيا، واعتمدت قرارا )في إعالن أوليفييه تامبو( من أجل "تأسيس دوت  dotAfricaبفوائد اسم نطاق دوت أفريكا  0229عام 

قاري الستخدامه من قبل المنظمات والشركات واألفراد مع توجيهات من الوكاالت األفريقية األعلى المستوى الأفريكا كنطاق 
 نترنت".لإل
عالوة على ذلك، فإن إعالن أديس أبابا بشأن تكنولوجيات االتصال والمعلومات الذي اعتمدته قمة رؤساء دول وحكومات و 

، وجه المفوضية إلى [Doc. Assembly/AU/11(XIV)] 0212فبراير  -يراالتحاد األفريقي الذي عقد في أديس أبابا في ينا
دارتها بشكل أفضل.  تعزيز استخدام موارد اإلنترنت الهامة وا 

التكنولوجيا الرقمية من وجهة نظر المستخدم النهائي وليس وجهة نظر في يوفر المحتوى الرقمي رؤية بديلة حيوية للنظر و 
لذلك و تستمد التطورات الرقمية قيمتها من المحتوى الذي تقدمه أو تتيحه للمستخدمين. و مهندسي األجهزة والشبكات والخدمات. 

كثر وخبرات محسنة وأنجازات اديم تقمن أجل جودة عالية لتحفيز الطلب  يصلة محلية وذ يمن المهم أن يكون هذا المحتوى ذ
أيضا إلى إحداث تغيير في جميع مجاالت التنمية، ويثير تحديات جديدة ويمكن أن بال محالة يؤدي المحتوى الرقمي و تفصيال. 

ي ميكون له تأثيرات كبيرة على التطورات االجتماعية واالقتصادية والسياسية. وبالتالي، من المهم النظر في دور المحتوى الرق
  وتأثيره في التحول الرقمي للقارة.

يئي ( على تعزيز ودعم تطوير النظام البدوت أفريكاونطاق المستوى األعلى ألفريقيا ) النطاقات العليا لرموز البلدانتعمل و 
ا فإن إعالن أديس أبابا بشأن تكنولوجي ،المحلي وبالتالي يحتاج األمر إلى الدعم. وفي هذا الصددعلى المستوى لإلنترنت 

 -المعلومات واالتصاالت الذي اعتمده مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المعقود في أديس أبابا في يناير 
دارتها بشكل  وجه [Doc. Assembly/AU/11(XIV)] 0212فبراير  المفوضية إلى تعزيز استخدام موارد اإلنترنت الهامة وا 
يا المعلومات االتصاالت وتكنولوجكلفين بفريقي المأقرت الدورة االستثنائية لمؤتمر وزراء االتحاد األ ،عالوة على ذلكو أفضل. 

 ن أجلمت قرارا )في إعالن أوليفييه تامبو( ألفريقيا واعتمد دوت أفريكا بفوائد اسم نطاق 0229في عام  جالمنعقد في جوهانسبر 
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المستوى األعلى القاري الستخدامه من قبل المنظمات والشركات واألفراد مع توجيهات من نطاق ا باعتباره كأفري دوت"تأسيس 
 وكاالت اإلنترنت األفريقية".

 تحديد المشكلة
فإن الغالبية العظمى من المحتوى الذي  ،ومع ذلك ،10مليون مستخدم نشط لوسائل التواصل االجتماعي في أفريقيا 010يوجد 

ط الدولية التي يجب أن يجتاز هذا المحتوى الروابو يتم الوصول إليه من قبل المستخدمين في أفريقيا يتم استضافته في الخارج. 
مستخدم. ذلك تجربة الوأحيانا أقل من الالزم، مما قد يكون له تأثير كبير على اقتصاديات الوصول وك مكلفةغالبا ما تكون 

على الرغم من بذل بعض الجهود في السنوات األخيرة لزيادة كمية المحتوى المنتج محليا، من المهم بنفس القدر تطوير بيئة و 
، من ِقبل مطوري المحتوى المحلي وكذلك شبكات تسليم المحتوى الدولي، كجزء من ىفعالة لتشجيع االستضافة المحلية للمحتو 

 .لإلنترنت ولة لتطوير النظام البيئي المحليالجهود المبذ
جيل السم النطاق في سوق التس يوجد حاليا استيعاب متواضع لنطاقات المستوى األعلى لرمز الدول واسم نطاق دوت أفريكاو 

األفريقي. ويمكن أن يكون لنقص المحتوى المستضاف محليا تأثيرات كبيرة على النظام البيئي لإلنترنت بالكامل في أي بلد. 
ط إن الروابخدمات اإلنترنت، وبالتالي ف قدميفأوال، قد يكون الوصول إلى أي نوع من أنواع المحتوى في الخارج مكلفا بالنسبة لم

لتكاليف ثانيا، يتم تمرير او ، مما يؤدي إلى بطء أوقات الوصول التي تحد من االستخدام. عن الالزمالدولية عادة ما تكون ناقصة 
تقيد هذه أخيرا، سو لحد من االستخدام. الى اارتفاع األسعار  دييؤ حيث لمستخدمين، الى االعالية للوصول إلى المحتوى الدولي 

لن يؤدي و . لنموا بأكمله متخلف بيئيلطلب بدورها إنشاء المزيد من محتوى اإلنترنت، مما يبقي النظام الالقيود المفروضة على ا
يؤدي خفض سو إلى خفض التكاليف فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تحسين جودة الخدمة. استضافة المزيد من المحتوى محليا 

ى سبيل علو . ألخذ بهاكما يشجع على إنشاء خدمات وتطبيقات جديدة وا ،إلى زيادة استهالك المواقع الحالية االستجابةزمن 
بكة سريعة الفيديو، بشكل مباشر على شالبث بو  بروتوكول االتصال الصوتي عبر اإلنترنتالمثال، تعتمد بعض الخدمات، مثل 

 تعمل.كي وموثوقة ل
 

وى هناك فرق بين المحتو ليا والمستضاف محليا. من األهمية أن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى المحتوى ذي الصلة مح
 ،ابلدان أفريقيا تنتج بالفعل محتوى ذي صلة محلي ،إن لم يكن جميع ،ذي الصلة محليا والمحتوى المستضاف محليا ألن معظم

 مما يؤثر على االستخدام. ،لكنه ال يتوفر دائما عبر اإلنترنت أو ي ستضاف محليا
عالوة على ذلك، يستخدم األفراد والمنظمات والمجتمعات بشكل متزايد التكنولوجيا الرقمية لتوثيق والتعبير عن ما يقيمونه وما و 

لفكرية ذات وحقوق الملكية ا ،يريدون نقله إلى األجيال القادمة. ولذلك، هناك حاجة للحفاظ على التراث األفريقي في شكل رقمي
تعزيز نفاذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها في المجتمعات المحلية باستخدام اللغات  الصلة. ومن الضروري أيضاً 

 األفريقية بما في ذلك برامج التدوين وتشجيع تطوير التطبيقات المحلية القائمة على المحتوى.
 توصيات السياسات واإلجراءات المقترحة 

                                            
 0202نحن اجتماعيون. هوتسوت. الرقمية 10 
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طار قانوني  وضع سياسة مواتية وا 
 

  الحكومة اتتطوير المحتوى المحلي كأولوية في سياستعزيز، 
  ضمان الوضوح القانوني ووضوح السياسات لمطوري المحتوى المحليين وموفري االستضافة وشبكات تسليم المحتوى

 .وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة
 إنشاء إطار عمل منسق لتنظيم المحتوى ومعايير مشتركة لممارسات نشر المحتوى 
 محتوى ال وضعللوائح لتغطية جميع المنصات لنشر المحتوى لضمان المساهمة المتعددة الجنسيات في وضع ا

 المحلي من خالل التمويل وتنمية المهارات
  حصص المحتوى المحلي لتطبيقها على جميع منصات التوزيع بما في ذلك الخدمات العليااستعراض 
  ت المحتوى لشركاالمنشأ  لمحتوى الوطني في بلدانفي االنظر في اللوائح التي من شأنها فرض المعاملة بالمثل

 السمعي المرئي
 ى األفريقيحماية المحتو من أجل الرقمية إلنتاج وتوزيع المحتوى  مراجعة تشريعات حقوق النشر للتوافق مع البيئة 
 العريض للمحتوى الصوتي المرئي بما في ذلك البنية التحتية إلنتاج تعزيز الوصول إلى البنية التحتية للنطاق 

 المحتوى
  استخدام االتفاق المتعدد األطراف والمعاهدات العالمية بشأن الممارسات غير العادلة لألطراف المتعددة وخاصة

 في البلدان األفريقية
 تشجيع إجراءات حماية البيئة من خالل إدارة النفايات اإللكترونية 

 
  المتعددين والشراكات واألنشطة التسويقية المصلحة أصحاب دعم
 

  عقد منتديات للمحتوى المحلي ألصحاب المصلحة المتعددين لزيادة الوعي بمزايا االستضافة المحلية ومناقشة
   ،المشكالت وتحديد حلول السوق

 
 شراكات مع الهيئات الحكومية أو الصناعية لضمان اكتمال تدريب موظفي مراكز البيانات وتحديثه لتلبية  تطوير

   ،التوقعات ومستويات الخدمات التي تتطلبها الصناعة
  وق ستخصيص وتسويق منتجات وخدمات االستضافة من قبل مراكز البيانات المحلية لتتناسب بشكل أوثق مع احتياجات

 ،وخاصة السوق المتنامية في مواقع االنترنت الصغيرة األفريقي، المحتوى
  تشجيع التنفيذ األوسع ألدوات وتقنيات قياس البيانات من قبل أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك مزودي خدمات

دارة ديناميات استضافة المحتوى ،ومطوري المحتوى اإلنترنت  ،لتحسين الفهم وا 
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، بدعم من نائب األمين العام، كنهج واحد لألمم المتحدة لدعم الدول األعضاء في بناء أنظمة شاملة ومملوكة 0202- 0202تم إطالق برنامج  األمم المتحدة للهوية القانونية 11 

قائمة، سيتم تنسيق جهود برنامج  األمم المتحدة للهوية القانونية التي للدولة ومستدامة للسجل المدني واالحصاءات الحيوية وإدارة الهوية. وباالعتماد على النظم والهياكل ال

من أهداف  0.62اية التقدم نحو الغتهدف الى تقليص الفجوة في الهوية العالمية بشكل وثيق عبر قطاعات القيمة المشتركة في الصحة والتدخالت المثبتة التي تهدف إلى تسريع 

 .من اهداف التنمية المستدامة 01602والهدف  -هوية القانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد والمعنية بال -التنمية المستدامة 

 
 التكلفة باإلضافة إلى اعتبارات ،مطوري المحتوى على األداء والفوائد التجارية المحتملة لالستضافة المحلية تشجع،   
 تشجيع اإلعالن عن قدرات مركز البيانات الحالية والجديدة، 

 
  المسجلين المعتمدين في أفريقيا وتطوير استراتيجيات النمو المستقبلية بهدف تنمية النطاقات العليا  وتمكينتعبئة

 .لرموز البلدان في أفريقيا ودوت أفريكا ).أفريكا(
 

 . تشجيع استخدامafrica المجتمعات اإلفريقيةالمجموعات و و الدول األعضاء في االتحاد األفريقي  من ِقبل جميع 
  اإللكتروني إلى . اوموقعه ابوابتهتحويل االتحاد األفريقي لمفوضية دعوةafrica  باستخدامau.africa  أوauc.africa 

 
 الهوية الرقميةباء. 

 لمحة عامة
 ،االجتماعية وتوفير الحماية ،النشاط البشري وهو "حق". وتشمل مزايا الهوية القانونية المساواة بين الجنسينتحديد أشكال أساس 

االت والحد من ح ،وتقديم رعاية صحية أعلى وحماية األطفال الالجئين ،والهجرة األكثر أمانا ،وتحسين اإلدارة ،والشمول المالي
وتحسين فرص الحصول على األراضي وحقوق الملكية. ويدعم مفهوم "الهوية القانونية للجميع" لألمم المتحدة  ،انعدام الجنسية

  : أفريقيا التي نريدها.0200دامة وأجندة تحقيق أهداف التنمية المست
 

الهوية الرقمية أو اضفاء الطابع الرقمي على الهوية هي التعريف الفريد لألفراد من خالل قناة رقمية. وال تشمل مزايا الهوية 
الطيف الكامل للمجاالت االجتماعية واالقتصادية بل أيضا حقوق اإلنسان. وتمثل أنماط الهوية الرقمية آلية  ،الرقمية فقط

: 0200وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة  11رئيسية لتعزيز مفهوم األمم المتحدة في "الهوية القانونية للجميع"
 .أفريقيا التي نريدها

 
الرقمية أساسا لهوية تأسيسية كجزء من التسجيل المدني والتي يمكن من خاللها "تجميع" أو بناء يمكن أن تشكل الهوية و 

العناصر الوظيفية األخرى مثل الهوية الوطنية أو هوية الالجئ أو بطاقة الهوية لغير المقيمين، وما الى ذلك. ومن خالل 
( تصبح القدرة وما إلى ذلك ،والتعرف على الوجه ،والقزحية ،صمةالتحويل الرقمي للهوية وخاصة استخدام القياسات الحيوية )الب

 .حقيقة واقعة بطريقة ال يمكن للهوية الورقية تحقيقها ،على تحديد األفراد بشكل إيجابي وفريد
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 0202التحالف من أجل اإلنترنت بأسعار معقولة. لمحة إقليمية ألفريقيا للعام 12 

؛ داني ثكار، أجهزة القياس 0202فبراير  BiometricUpdate.com  ،2، "0201كريس بيرت، "تشير بطاقات البصمات إلى خفض التكاليف وتغيير التركيز بعد عام 13 

 .الحيوي: التكلفة، واألنواع ، والتحليل المقارن، بايومتريك

نظمة أتستفيد العديد من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي من التقدم السريع في التكنولوجيا الرقمية إلنشاء منصات أو و 
وطنية للهوية الرقمية، وهي عنصر حيوي لالقتصاد الرقمي، والتي بدونها ستكون المشاركة الكاملة في االقتصاد الرقمي الناشئ 

 .في أفريقيا مستحيلة
 
حقيقة أن االقتصاد في أفريقيا يجب أن يتطور أو حتى يتحول من أجل تحقيق في اطار ادارك لهوية الرقمية أتي السعي ليو 

فإن التحول الرقمي هو عامل تمكين رئيسي، سيتيح للمواطنين األفريقيين المشاركة في االقتصاد  ،مستدام وشامل. ولذلكنمو 
 .وخاصة تمكين النساء والمستبعدين ،الرقمي

 
الل تمكين تدفق خوتوفر الهوية الرقمية المستندة إلى المعايير، التكامل اإلقليمي لدعم منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية من 

موثوق للبيانات عبر الحدود. ومع ذلك، فإنها تتطلب نهجا شامال ومنسقا يستند إلى المعايير والمبادئ ودعم تطوير 
 .بما في ذلك قابلية التشغيل البيني وقابلية التطوير المتدرج ،االستراتيجيات والسياسات

 
 ،واألجهزة الذكية ،وتكنولوجيا القياسات الحيوية ،واألمن ،وهذا يشمل تغطية اإلنترنتالبنية التحتية للهوية الرقمية موجودة ومتنامية. و 

 ،والخدمات السحابية. ويهدف االتجاه في كل مجال من هذه المجاالت إلى تحسين الخدمة واألداء بتكلفة أقل. وعلى هذا النحو
تشهد أفريقيا أسرع نمو في خفض التكلفة. و تنباستمرار في المتناول و تنمو البنية التحتية الرقمية التأسيسية التي تدعم الهوية الرقمية 

. ويستخدم 12بالمائة كل عام. ولدى سبع دول في أفريقيا "اإلنترنت بأسعار معقولة" 02معدالت استخدام اإلنترنت، مع زيادة بنسبة 
بالمائة في  02و  02بنسبة تتراوح بين معظم األشخاص في أفريقيا اإلنترنت عبر الهاتف الذكي، وهبط سعر الهواتف الذكية 

. كما أن متوسط سعر البيع لم ستشعر بصمة اإلصبع الموجود في الهاتف 0210و  0222معظم االقتصادات الناشئة بين عامي 
 . وكل هذه التحسينات تعني أن التكنولوجيا الالزمة للهوية الرقمية13وحده 0217في المئة في عام  02المحمول انخفضت بنسبة 
بل هي بتكلفة ميسورة أكثر من أي وقت مضى. وهذا الموقف يجعل من الممكن للبلدان األفريقية أن  ،ليست متاحة اآلن فحسب

 .تتخطى النهج الورقية لتحديد الهوية
 

 تحديد المشكلة
ام تسجيل األساس لنظال يوجد لدى عدد كبير من مواطني أفريقيا وسائل قانونية لتحديد الهوية. ويشكل السجل المدني الشامل 

حصاءات حيوية يعمل بشكل جيد. ومع ذلك، فإن العديد من أنظمة التسجيل المدني وتحديد الهوية في الدول األعضاء  مدني وا 
مليون شخص في أفريقيا  240في االتحاد األفريقي مجزأة وقليلة الموارد. وأدى ذلك إلى الوضع الحالي حيث ال يوجد لدى حوالي 
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امالت السوق معالقيود على من المعروف أن المجتمعات الحضرية تتسم بمستويات أعلى من المعامالت غير الشخصية وانخفاض مستويات الثقة. وتقلل الهوية القانونية من 14 

 .الناشئة عن انخفاض الثقة في بيئة غير شخصية

 ، البنك الدولي 0201بيانات مسح مؤشر تحديد الهوية من أجل التنمية التابع للبنك الدولي لعام 15 

مليون طفل دون سن الخامسة، وهناك  92". ومن هذا العدد، لم يتم تسجيل ميالد حوالي ينوبالتالي "غير مرئي هوية مؤسسية،
 .مليون طفل ال توجد لديهم شهادة ميالد 102

 
 ويعني االفتقار إلى الهويات، أن حوالي نصف سكان القارة ليسوا محرومين من المشاركة الحقيقية في العملية اإلنتاجية لتوليد

بل يمنعون أيًضا من الوصول إلى مختلف الخدمات لتحسين رفاهيتهم. والمواطنون الذين ليس لديهم  ،النمو االقتصادي فحسب
هوية قانونية يجدون صعوبة في تأكيد حقوقهم، بما في ذلك حقوقهم في الجنسية. ويمكن للهوية القانونية أن تحفز االبتكار 

ة المعامالت وتعزيز امكانية تتبع المنتجات. ويمكن للهوية القانونية أيضا أن تعزز قدرة وريادة األعمال من خالل تقليل تكلف
 .مؤسسات الدولة ومقدرتها على تقديم الخدمات االجتماعية األساسية للمواطنين

األفريقية وتزايد تطور المعامالت التجارية من الحاجة إلى الهوية  14ويزيد التحديث السريع والتوسع الحضري للمجتمعات
ات مصرفية، وفتح حساب ،ووثائق السفر ،القانونية. كما أن الهوية مطلوبة للحصول على الخدمات الصحية، وشهادات الضرائب

نشاء االئتمان اس، زوح الداخلي ألعداد كبيرة من النوما إلى ذلك. وأدت النزاعات في أفريقيا إلى الن ،وممارسة حق االنتخاب، وا 
وجميعهم يحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية. وبدون الهوية القانونية، كان من الصعب توصيل المساعدات اإلنسانية إليهم 

عادتهم إلى مجتمعاتهم / بلدانهم بعد وقف األعمال العدائية.   وا 
 
ن بين كل خمسة أشخاص ليس لديهم حساب مصرفي حدد ما يقرب من شخص واحد م ،0217في دراسة أجريت عام و 

 ،تناسبتفتقر النساء إلى تحديد الهوية بشكل غير م ،السبب في عدم وجود وثائق الهوية الالزمة. وفي البلدان المنخفضة الدخل
ديد الهوية إلى تح 12في المائة من النساء فوق سن  42يفتقر  ،مما يساهم في ارتفاع مستويات اإلقصاء. وعلى سبيل المثال

 .15في المائة فقط من الرجال 02مقارنة مع  ،في البلدان المنخفضة الدخل
 
بالرغم من الفرص التي تقدمها عملية التحول الرقمي، ال يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لتمكين المحركات الرئيسية و 

القانونية،  تقدما في تطوير أنظمة الهوية الرقمية كأساس للهويةللتحول الرقمي في أفريقيا. وأحرز عدد قليل من البلدان األفريقية 
عاما تقريبا من تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  02بعد ما يقرب من  ،واستغالل االقتصاد الرقمي. وعالوة على ذلك

التحتية والوصول(،  ات واالتصاالت )البنيةبالنسبة للكثير من البلدان األفريقية، ال يزال استعدادها لتكنولوجيا المعلوم ،في القارة
واستخدامها لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وقدراتها )مهاراتها( فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، منخفضا 

االت صولكنه يرتفع وفقا لالتجاهات في مؤشر التطور في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخاص باالتحاد الدولي لالت
 ،في المائة 0في المائة إلى  92في المائة، ولكن مع تباينات واسعة من  02السلكية والالسلكية. ويبلغ متوسط انتشار اإلنترنت 
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 0202االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية عام 16 

 يما يتعلق بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرىف 0202رابطة النظام العالمي التصاالت الهاتف المحمول 17 

 .يجب أن تكون هناك ثقة في أن البيانات لن يتم خرقها من قبل دخالء وأن الدولة لن تستخدم البيانات ألغراض سيئة18 

 ،. وبالمثل021716في المائة فقط من األسر األفريقية مشتركة في خدمات اإلنترنت عالية السرعة في نهاية عام  7في حين أن 
 .021717في المائة في عام  44تف المحمولة بنسبة تم تقدير انتشار الهوا

 
عالوة على ذلك، تنجح الهوية الرقمية واالقتصاد الرقمي بالثقة. وتتزايد انتهاكات خصوصية البيانات والهجمات اإللكترونية و 

. وعلى االقتصاد الرقميواالحتيال االلكتروني في جميع أنحاء العالم، مما يؤثر على اإلنتاجية واإليرادات وثقة العمالء في 
الرغم من أن الهوية الرقمية مصممة لتخفيف مستويات الثقة المنخفضة في االقتصاد الرقمي )والتجارة اإللكترونية على وجه 

ار بمعنى، الثقة في جهة إصد ،هناك حاجة إلى مستوى عال من الثقة بنفس القدر لنجاح أنظمة الهوية الرقمية ،الخصوص(
. وبالتالي من الضروري، أن يكون لدى الدول األعضاء في االتحاد األفريقي 18يم الهوية وفي التكنولوجياالهوية، وفي تصم

 لضمان الحفاظ على الثقة في التحول الرقمي. ،وال سيما بشأن إدارة البيانات والمنصات الرقمية ،تنظيم مناسب
 
ادراكا للتطلعات القارية مثل "حرية حركة األشخاص" ومنطقة التجارة الحرة  يمن األهمية أن يكون السعي وراء التحول الرقمو 

األفريقية التي يجب أن تسهل إنشاء سوق مشتركة رقمية واحدة. ويؤكد هذا الحاجة إلى قابلية التشغيل البيني في المنصات 
 .الرقمية مثل الهوية الرقمية وأنظمة الدفع، وبالتالي مواءمة المعايير

 لسياسات واإلجراءات المقترحةتوصيات ا
 

 ضمان الشمول واألمن والخصوصية وملكية البيانات في أنظمة الهوية الرقمية
 

 وضع األطر القانونية والتنظيمية التي تغطي خصوصية البيانات واألمن وحقوق المستخدم، 
 
  المحورتصميم وتنفيذ أنظمة هوية رقمية تكون شاملة مع حقوق ومصالح مواطني أفريقيا في، 

 
 تصميم وتنفيذ أنظمة هوية رقمية تتضمن أمانا قويا، 

 
 تصميم وتنفيذ أنظمة هوية رقمية تمكن األفراد وتحمي الخصوصية على اإلنترنت كحق أساسي، 

 
 .التأكد من أن بيانات الهوية الرقمية تنتمي إلى األفريقيين وتظل تحت سيطرتهم 
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 الهوية الرقميةدعم قابلية التشغيل البيني وحياد أنظمة 
 
 وضع أنظمة وسياسات تنظيمية لضمان قابلية التشغيل البيني، 

 
  تعمل مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، والشركاء

لدنيا، بروتوكوالت المصادقة، وحقول البيانات االمنفذون المعنيون معا، بشأن المعايير القارية واإلقليمية، بما في ذلك 
وبروتوكوالت إلغاء البيانات المكررة، وتصميمات القياسات الحيوية وكذلك التصميمات األخرى واللوائح النموذجية 

 ،وغيرها من المعايير
 

 تصميم وتنفيذ أنظمة هوية رقمية باستخدام المعايير المفتوحة. 
 التكنولوجيات الناشئةجيم. 

 
 لمحة عامة

 ،يحقق التحول الرقمي والتشغيل اآللي والذكاء االصطناعي بعدا جديدا غير مسبوق من الرخاء للبشرية. وتوفر تكنولوجيا ناشئة
نترنت األشياء ،مثل قواعد البيانات المتسلسلة، والذكاء االصطناعي رقا عملية ط ،وما إلى ذلك ،والطباعة ثالثية األبعاد ،وا 

االضرار صاداتنا و اقت ير مفاجئ فيياحداث تغلتطبيقها ألداء المهام التي تتطلب عادًة الذكاء البشري. ولديها أيضا القدرة على 
 .أرواح عبر عدة أجيالب

نترنت األشياء البالغة الصغرو  الجديدة ، األجهزة المتصلة (IoNTو IoT يشار إليها غالبا باختصار) يصف إنترنت األشياء وا 
التي تتراوح من التكنولوجيا القابلة لالرتداء مثل الساعات الذكية إلى المستشعرات المتصلة )البالغة الصغر( المستخدمة في 

 .التصنيع والنقل والصحة والزراعة في اتجاه متزايد يسعى إلى جلب التكنولوجيا إلى كل قطاع

مما يعني أنه  ،0200مليار بحلول عام  00ة إنترنت األشياء سيصل إلى وتشير التقديرات العالمية األخيرة إلى أن عدد أجهز 
يمكن أن تكون أجهزة إنترنت األشياء الواجهة الرئيسية المستخدمة عبر اإلنترنت لالتصال والتسوق  ،في المستقبل القريب

نترنوالتفاعل على اإلنترنت من قبل المستخدمين في أفريقيا وفي جميع أنحاء العالم. ويحقق إن ت األشياء البالغة ترنت األشياء وا 
 .الصغر وعدا بالفرص االقتصادية العالمية واالبتكارات الجديدة التي ستحدث تحوال للطريقة التي نعمل ونعيش ونلعب بها

 
لى الشركات ة عوتمثل القوة الدافعة وراء هذا التغيير المتسارع، تحوال من النماذج المادية إلى الرقمية ومن نماذج األعمال القائم

إلى األعمال القائمة على الشبكات. ويجب أن ال تفوت أفريقيا اإلمكانات التي تتيحها التكنولوجيا الناشئة لتحويل نفسها وجعل 
 .القرن الحادي والعشرين قرن أفريقيا
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دراكا إلمكانات التكنولوجيات الناشئة  والتأثير الذي يمكن أن تحدثه أطر السياسات واألطر التنظيمية على نجاحها، يجب على وا 
 .الدول والجهات التنظيمية الخاصة بها تشجيع نموذج تنظيمي يدفع الحدود ويمكن من التحول الرقمي

ماد نماذج تتسم ناهجهم، واعتالناشئة، ستحتاج الجهات التنظيمية في أفريقيا إلى إعادة التفكير في م كنولوجياتمع تطور التو 
 بالذكاء والتكرار والتعاون لمواجهة التحديات التي تطرحها التكنولوجيات الناشئة والثورة الصناعية الرابعة.

 
وحاليا في أفريقيا، تعد التكنولوجيات الناشئة غير منظمة. والقضية األكثر بروزا اآلن وغدا هي كيفية حماية المواطنين وضمان 

 عادلة مع السماح للتكنولوجيات والشركات الناشئة باالزدهار.أسواق 

واقع هذا العصر الرقمي الجديد هو أن على الحكومة مواكبة التكنولوجيا من أجل القيام بالدور الذي يجب أن تقوم به مع أي و 
نفاذ قواعد الطريق، وح ار ماية الجمهور من أي آثصناعة: لضمان أن يكون الملعب مستويا ومفتوحا للجميع، من أجل وضع وا 

 سلبية لهذه التطورات.
 

ترنت، واالتصال اإلنوصلة التي تحتوي على عنوان لبروتوكول االنترنت لو المتنامية باستمرار وأصبحت شبكة األشياء المادية 
يتم تصنيع و الرقمي.  بيئيالذي يحدث بين هذه األشياء واألجهزة واألنظمة األخرى التي تدعم اإلنترنت حقيقة واقعة للنظام ال

 
 تحديد المشكلة

تشكل أن توفر بعضا من أكبر الفرص للمشروعات، ولكنها س ،يمكن للتكنولوجيات الجديدة والناشئة إذا تم استغاللها بشكل جيد
أيضا تحديات. فهي تشكل مخاطر وتساؤالت ليس فقط على األعمال التجارية ولكن على المجتمع ككل. ويعد التخطيط لكيفية 

صبح حقيقة ل أن توأين يمكن الحصول على القيمة أثناء تقييم المخاطر المحتملة قب ،التعامل مع هذه التكنولوجيات الناشئة
نترنت األشياء. و  صطناعياالمتكاملة، أمرا ضروريا للشركات التي ترغب في النماء في عالم الذكاء  ال والبيانات الضخمة وا 

يمكننا حتى اآلن معرفة جميع اآلثار المترتبة على هذه االبتكارات ولكن الشركات سوف تحتاج إلى التنبؤ والتخطيط للكيفية 
 .لها ولصناعتهامفاجئا تحوليا  يرايتغالتي ستحدث بها هذه التكنولوجيات 

 
ي ا مشكلة تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة، والقضية األكثر بروزا اآلن وفضأفريقيا أي يمثل تنظيم التكنولوجيات الناشئة فيو 

المستقبل هي كيفية حماية المواطنين وضمان أسواق عادلة مع السماح للتكنولوجيات الناشئة والشركات باالزدهار. وعلى الرغم 
قانونية وتنظيمية. وسوف تحتاج الدول األعضاء في من أن هذه االبتكارات أسهمت في الحيز الرقمي، إال أنها أثارت مخاوف 

االتحاد األفريقي إلى استكشاف الطرق التي يمكن بها استغالل التكنولوجيات الناشئة لدعم التحول الرقمي، وفي الوقت نفسه 
 .وضع اإلطار القانوني لحماية المستخدمين والمجتمع ككل
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رسالها. جاهز إلنترنت لبروتوكول بالمزيد من األجهزة  يجب تخطيط و ويمكن توصيلها بالمنصات التي تمكنها من جمع البيانات وا 
حيث  ركمبيوتتفاعل من إنسان إلى إنسان أو من إنسان إلى تخطيط الالقدرة على نقل البيانات عبر شبكة دون الحاجة إلى 

 [.انترنت األشياءإلى الثورة الصناعية الرابعة ] فريقياتتحرك أ
والتعرف  ،مثل اإلدراك البصري ،فإن قدرة أنظمة الكمبيوتر على أداء المهام التي تتطلب عادة الذكاء البشري ،عالوة على ذلك

وهي موجودة بالفعل في بعض أنحاء العالم ]الذكاء  ،والترجمة بين اللغات تتطور بمرور الوقت ،وصنع القرار ،على الكالم
االصطناعي[. وتطورت تكنولوجيا قواعد البيانات المتسلسلة أيضا بسرعة كبيرة خالل السنوات القليلة الماضية وتحدت األنظمة 

ثل البتكوين مشفرة مالتقليدية المتمثلة في إنشاء وحيازة وتبادل المعلومات والسجالت. وتراوحت تطبيقاتها من إنشاء عمالت 
إلى تطوير "عقود ذكية" وغيرها من أشكال حفظ السجالت. وكانت تطبيقات قواعد البيانات المتسلسلة مثمرة وتم  ،وغيرها

استخدامها اقتصاديا بشكل جيد، ولكن بالمثل، تم استخدامها لنشاط إجرامي حيث تسمح قواعد البيانات المتسلسلة بإخفاء هوية 
ج الدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى استكشاف الطرق التي يمكن من خاللها استغالل تكنولوجيا األشخاص. وستحتا

 .وفي الوقت نفسه وضع اإلطار القانوني لحماية المستخدمين والمجتمع ككل ،قواعد البيانات المتسلسلة لدعم التحول الرقمي
 

 واإلجراءات المقترحة اتتوصيات السياس
 

لعادلة ات الناشئة فيما يتعلق بأفضل السبل لحماية المواطنين وضمان األسواق اكنولوجيواللوائح التي تتناول الت تعزيز السياسات
 وتطبيق اللوائح مع السماح للتكنولوجيات واألعمال الجديدة باالزدهار

 
  ي تطرحها لمواجهة التحديات التإعادة التفكير في النهج التنظيمية واعتماد نماذج تتسم بالمرونة والتكرار والتعاونية

 ،التكنولوجيات الناشئة والثورة الصناعية الرابعة
 بما في ذلك شبكات الجيل الخامس  لناشئة بشكل عامتكنولوجيات اوضع سياسات تعالج مشكالت الطيف حول ال

 ،وأجهزة إنترنت األشياء بشكل خاص واستراتيجية الذكاء االصطناعي
 ختبارا اتآلي"لنتائج واختبار نماذج جديدة في وضع اللوائح القائمة على ا". 

 
 إنشاء آليات تنسيق بين القطاعات ذات الصلة

 
  تنسيق إنشاء فرق عمل وطنية واقليمية للبحث في التكنولوجيا الناشئة اآلمنة واقتراح مبادئ توجيهية من شأنها تثقيف

 ،اآلمنةمستخدمي اإلنترنت حول كيفية تحديد أجهزة إنترنت األشياء 
 تحسين التنسيق بين التنظيم القطاعي، 
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  تعزيز التفكير األخالقي القائم على حقوق اإلنسان والبحث والحوار العام بشأن آثار التكنولوجيات الجديدة والناشئة
 وآثارها المجتمعية المحتملة.

  (البيانات، والذكاء االصطناعي .تشجيع القطاعين العام والخاص على تبني التكنولوجيات الناشئة )سلسلة كتل... 
 األمن االلكتروني وحماية الخصوصية والبيانات الشخصيةدال. 

  لمحة عامة
ت أكثر فقد أصبح ،نظرا ألن الدول األعضاء في االتحاد األفريقي تزيد من إمكانية الوصول إلى التوصيل العريض النطاق

ينا األهمية تعزيز قدرتنا البشرية والمؤسسية على تأمين الفضاء اإللكتروني لديصبح من و ترابطا وعرضة للهجمات اإللكترونية. 
ا في عالم اليوم الرقمي، أصبحت البيانات الشخصية هي أيضو اإلنترنت.  كنولوجياتمن خالل بناء الثقة والثقة في استخدام ت

 الكثير من األنشطة الحالية عبر اإلنترنت. حركالوقود الذي ي
 

 0212يناير  00إلى  02واعتمد المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي في دورته العادية الثانية والثالثين التي عقدت في الفترة من 
الذي أقر فيه إعالن االتحاد األفريقي بشأن إدارة اإلنترنت وتنمية  EX.CL/Dec.987(XXXII)في أديس أبابا، إثيوبيا، المقرر 

 .0200األمن االلكتروني كمشروع رائد ألجندة االتحاد األفريقي  االقتصاد الرقمي واعتمد
 

عالوة على ذلك، اعتمد المؤتمر الثالث والعشرين لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي "اتفاقية األمن االلكتروني وحماية 
مشترك على  ة ماالبو إلى اتباع نهجالبيانات الشخصية" لالتحاد األفريقي. وتسعى هذه االتفاقية المعروفة أيضا باسم اتفاقي

المستوى القاري بشأن أمن الفضاء اإللكتروني ووضع الحد األدنى من المعايير واإلجراءات لتحديد بيئة رقمية موثوقة لتطوير 
االتفاقية اآلن مفتوحة لجميع الدول األعضاء في وهذه االتصاالت اإللكترونية وضمان احترام الخصوصية على اإلنترنت. 

( 02عد ثالثين )وبعد ذلك يبدأ نفاذ االتفاقية ب ،االتحاد األفريقي للتوقيع والتصديق بما يتفق مع اإلجراءات الدستورية لكل منها
 (.12صك التصديق الخامس عشر )، االتحاد األفريقي رئيس مفوضية استالميوما من تاريخ 

 تحديد المشكلة
هديد العالمي، هناك التهذا بالنظر إلى و  وانتشار الفيروسات والبرامج الضارة منتشرة.حوادث وتهديدات الخروقات اإللكترونية تعد 

تعاون ، واللكترونيفقط من خالل زيادة وعي الجمهور، وتثقيف الشركات حول األمن االو حاجة إلى استجابة شاملة ومتسقة. 
ثقة، ال  بدونو يمكن تخفيف التهديد الهائل.  ،لكترونيوتشجيع شركات وخدمات األمن اال تحاداتمع مجموعات الصناعة واال

 يمكن لالقتصاد الرقمي أن يزدهر.
لكتروني ألمن االفريقيا لأفقا لتقرير و كل يوم، يتم جمع كميات كبيرة من البيانات وتخزينها ونقلها في جميع أنحاء العالم. و و 

قدرت الخسائر  ،0212في عام و . 0217مليار دوالر في عام  0.2، كلفت الجرائم اإللكترونية االقتصاديات األفريقية 021219
                                            
19 https://www.serianu.com/downloads/SaccoCyberSecurityReport2018.pdf 
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مليون دوالر. وبالمثل، وفقا لمركز معلومات  012مليون دوالر، وكينيا بمبلغ  049السنوية للجرائم اإللكترونية لنيجيريا بمبلغ 
تواجه القارة و لهجمات اإللكترونية. بسبب امليون دوالر سنويا  127فريقيا أخسر جنوب فريقيا، تأالمخاطر المصرفية بجنوب 

 122222بلغ يتشير التقديرات إلى أن أفريقيا سوف تعاني من نقص و . لكترونينقصا حادا في القوى العاملة في مجال األمن اال
د عدد األنشطة االقتصادية واالجتماعية التي تتحول يتزاين حيوفي  .020220بحلول عام  لكترونيفي عدد موظفي األمن االفرد 

ماية مما يجعل قوانين ح ،خاصة البيانات الشخصية ،إلى مساحات معلومات متصلة، يزداد حجم تدفقات البيانات عبر الحدود
 البيانات مهمة للغاية.

 
  (2017) تكلفة الجرائم اإللكترونية في أفريقيا حسب الصناعة

 

 
 

ير االقتصادية اإلقليمية والمؤسسات الدولية المتخصصة لتوف المجموعات االتحاد األفريقي بالعمل عن كثب معتلتزم مفوضية 
التوجيه للدول األعضاء في االتحاد األفريقي بشأن سياسات الجريمة اإللكترونية واألمن االلكتروني. وتمثل االستراتيجية الوطنية 

مع رن متنظيمية والقدرات البشرية والمؤسسية كتلة تأسيسية لبناء اقتصاد ومجتمع رقمي لألمن االلكتروني واألطر القانونية وال
وتنشئ األطر  ،نترنت. وتحدد استراتيجية األمن االلكتروني اتجاها عاما وتعرض االنتقائية في حماية األصول الوطنية المهمةاال

القانونية والتنظيمية سيادة القانون التي تحكم الفضاء اإللكتروني ذي الطبيعة العالمية وبالتالي تتطلب التعاون والتنسيق العالميين 
قليمية وتضمن القدرات البشرية والمؤسسية وجود القدرات المحلية واإلقليمية في  ،مما يؤدي إلى اتفاقيات واتفاقات عالمية وا 

لذلك، من المهم إدخال عوامل التمكين الشاملة لعدة قطاعات قبل الغوص و . لكترونيلف مجاالت الخبرة في مجال األمن االمخت
 بقطاع معين. اصةالخلكتروني بشكل أعمق في تدابير تعزيز األمن اال

                                            
20 https://portswigger.net/daily-swig/how-africa-is-tackling-its-cybersecurity-skills-gap. 

https://portswigger.net/daily-swig/how-africa-is-tackling-its-cybersecurity-skills-gap
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/05/global_cybercrimecost_africa_by_industry.png
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هناك  ،لعالميالنظر إلى التهديد اوتعد حوادث وتهديدات الخروقات اإللكترونية وانتشار الفيروسات والبرامج الضارة منتشرة. وب
حاجة إلى استجابة شاملة ومتسقة. وفقط من خالل زيادة وعي الجمهور، وتثقيف الشركات حول األمن االلكتروني، والتعاون 

 ،ون ثقةبدو التهديد الهائل. هذا ، يمكن تخفيف لكترونيوتشجيع شركات وخدمات األمن اال الصناعةواتحادات مع مجموعات 
 لالقتصاد الرقمي أن يزدهر. ال يمكن

 توصيات السياسات واإلجراءات المقترحة
 دعم التدخالت لتعزيز األمن االلكتروني على المستوى الوطني:

 
  تطوير واعتماد استراتيجيات األمن االلكتروني الوطنية واإلطار القانوني والتنظيمي لحماية / خصوصية البيانات ومعايير

دارة   ،االلكترونيةوالجريمة االلكتروني األمن وا 
  لسياسات ا يصانع بما يشملفي ظل هياكل أصحاب المصلحة المتعددين )االلكتروني ألمن ا وطنية إلدارةإنشاء هياكل

ات األكاديمية القانون والهيئتطبيق القانوني و التنفيذ األعمال و جتمعات والمجتمعات االقتصادية والتعليمية والفنية وم
 ،(وما الى ذلكية ... والدبلوماسية والعسكر 

  ،فرق االستجابة و  ،البحث والتطويرو  ،التدريب المهنيو تعزيز بناء القدرات البشرية والمؤسسية )حمالت التوعية العامة
 ،وما إلى ذلك( ،لحاالت الطوارئ الحاسوبية

  نفاذ القانون لتعزيز األمن  .االلكترونيإجراء بناء قدرات واضعي السياسات وا 
  تشريعية وتنظيمية تكافح استخدام المنصات عبر اإلنترنت لنشر المحتوى الذي يهدد كرامة وحقوق المواطنينوضع تدابير 
 وضع آليات لتحديد صور استغالل األطفال وتصميم نظام لإلبالغ مرتبط بوكاالت إنفاذ القانون 

 
 على المستوى اإلقليمي والقاريلكتروني دعم التدخالت لتعزيز األمن اال

  دارتها أفريقي إطاروضع  لسياسة البيانات وا 
 إنشاء إطار وآلية للتعاون اإلقليمي والمساعدة المتبادلة، 
  ماالبو  ةاتفاقيدعم التوقيع والتصديق على 
  اإلقليمية ومختبرات الطب الشرعيفرق االستجابة لحاالت الطوارئ الحاسوبية إنشاء، 
 يز إقليمية للتدريب والبحثمنشاء مراكز تا، 
  الحقوق التجارية الستخدام البيانات الشخصية لمواطني أفريقيا المقيمين في أفريقيا أو توفير حصة تجارية عادلة ضمان

 ألفريقيا.
  األمم المتحدة تحت إشرافدعم العملية التي تقودها األمم المتحدة إلنشاء إطار األمن السيبراني العالمي 
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 ة من الثقة والترويج له في غياب بيئ إلى تحقيقهاالستراتيجية يسعى مشروع االقتصاد الرقمي الذي صميم ال يمكن ت
لتصديق للذلك، يتعين على الدول األفريقية أن يكون لديها خطط و اإللكتروني عاماًل رئيسيًا. تصديق فيها الكون ي

 اإللكتروني وآليات االعتراف المتبادل في هذا المجال

 البحث والتطويرهاء. 
 لمحة عامة

المعروف اآلن أن أفريقيا ال يمكنها ضمان التنمية المستدامة دون العلم والتكنولوجيا واالبتكار لتحويل المعرفة التقليدية إلى من 
ال يزال يتعين مواجهة عدد من التحديات لضمان حصول البلدان  ،منتجات تنافسية على الصعيدين اإلقليمي والدولي. ومع ذلك

 على الفوائد الكاملة للعلم والتكنولوجيا واالبتكار.
 

ويؤكد الكثير من العمل التجريبي والنظري على أن البحث والتطوير يعد مساهما هاما في النمو االقتصادي. ومن المحتمل أن 
 ،1992النمو من خالل تأثيره اإليجابي على االبتكار واإلنتاجية الكلية للعوامل )رومر، يؤدي اإلنفاق على البحث والتطوير إلى 

(، كانت التحسينات في التكنولوجيا من خالل االبتكار الصناعي 1994(. كما يالحظ جروسمان ومساعده )1922لوكاس، 
 .21على المدى الطويل القوة الدافعة وراء االرتفاع الحتمي في مستويات المعيشة في العالم المتقدم

 
تحويل وتحقيق المن أجل وسوف يسمح البحث الذي يهدف إلى تعزيز االبتكار، للشركات باكتساب ميزة تنافسية ودعم قطاعات 

ستركز االستراتيجية على إطار إلنشاء مرافق وبرامج مختلفة لتعزيز ودعم القدرة اإلبداعية  ،إمكاناتها الرقمية. ولتحقيق ذلك
 من بناء منتجات جديدة ومبتكرة. امكينهلت انللبلد

  تحديد المشكلة
فريقيا بطيئة في التكيف مع قطاعات العلم والتكنولوجيا وتطويرها وتسويق ابتكاراتها على الرغم من االتفاقات المتعددة، أكانت 

من الناتج  ٪ 1قرر رؤساء الحكومات والدول بزيادة االستثمار في البحث والتطوير إلى ما ال يقل عن م ،على سبيل المثال
على الرغم من أن و . 0204المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير و اعتماد استراتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا 

فقط من  ٪1يتم إنفاق و في المائة فقط من المعرفة العلمية.  1.1ها تنتج في المائة من سكان العالم، فإن 10.4أفريقيا تمثل 
االختراع  22من براءات ٪2.1 نسبة صغيرة جدا تبلغ فريقيا، وتمتلك القارةأفي مجال البحث والتطوير في  ةاالستثمارات العالمي

 في العالم.
 

                                            
 جامعة ببردين -أثر البحث والتطوير على النمو االقتصادي واإلنتاجية 21 

22 https://www.iriweb.org/sites/default/files/2016GlobalR%26DFundingForecast_2.pdf 
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هناك حاجة إلى تعزيز وتيسير أعمال البحث والتطوير العلمية إلى مستوى يمكن أن يكون له تأثير على قدرة أفريقيا على و 
نتاج وتصنيع وتجميع المنتجات والخدمات الرقمية كخطوة نحو تطوير قطاع وصناعة خدمات  نولوجيا تكفي مجال تطوير وا 

 .عالمياً و  احليمقادرين على المنافسة المعلومات واالتصاالت 
 

أكثر  ات،يابتكارات محددة للمنتجات والعمل توليدالعلم أو البحوث إلى تطبيق المعرفة العلمية ل ادارةاالنتقال من وسوف يتطلب 
لموجهة ا مشروعاتالسيتطلب أيضا إنشاء و/أو استخدام الشركات التجارية أو و من إنشاء مؤسسات وبرامج للبحث والتطوير. 

يمكن أن تتخذ مثل هذه الترتيبات المؤسسية أشكاال مختلفة مثل تطوير مدن التكنولوجيا واالبتكار. و االبتكار. تجاريا من أجل 
نشاء شركات جديدة ،فرص عملمدن التكنولوجيا واالبتكار توفير سوف تسهل و  امعات وهذه ة بين الجصلال رسيتسوف و  ،وا 

 وتشجع تطوير التكنولوجيا العالية. ،الشركات
 
لكن البيانات المتاحة تظهر أن  ،من إجمالي الناتج المحلي في البحث والتطوير ٪1نسبة الستثمار ا فحدد االتحاد األفريقي هدو 

 عددا قليال جدا من الدول األعضاء قريب من هذا الهدف:
 

 
 

 توصيات السياسات واإلجراءات المقترحة
 التعاون بين أصحاب المصلحة )بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمواطنون( في مجال البحث والتطويربناء وتعزيز 
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 االستفادة من عمليات نقل التكنولوجيا الوطنية والدولية، 
  تعزيز التواصل بين الجامعات وبقية نظام االبتكار الوطني وتعاون أصحاب المصلحة المتعددين لتسهيل نقل سوق

 ،البحوث الجامعيةنتائج 
 ندرة خاصة بالحتياجات الا لتعامل معتشجيع الشراكة والتعاون بين المؤسسات التعليمية ونظام التدريب والصناعة ل

 ،المهارات
 تشجيع نقل ابتكارات العلم والتكنولوجيا والتعاون والتواصل بين الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، 
  بين الدول األعضاء في االتحاد األفريقيتوفير منصة للمشاريع التعاونية. 
  عادة لوصول إلى اوكذلك اتشجيع السياسات واالستراتيجيات التي تدعم الوصول المفتوح إلى المعرفة العلمية لبحوث وا 

 استخدامها لتحفيز االبتكار وتطبيق المعرفة؛
 ل إلى المحتوى تعليمية المفتوحة لتعزيز الوصو تعزيز السياسات واالستراتيجيات التي تدعم التعاون في استخدام الموارد ال

 التعليمي

  تحسين القدرة على تنمية الموارد للبحث والتطوير
 تحسين أطر االقتصاد الكلي التي تعزز البحث والتطوير، 
 إعادة تعريف برامج البحوث الجامعية لجميع أصحاب المصلحة في نظام االبتكار، 
  مجتمع البحوثتشجيع االبتكار التكنولوجي داخل، 
 تعزيز قدرات الوسطاء والمتخصصين بهدف دعم الباحثين الجامعيين في تسويق نتائج أبحاثهم، 
 تعزيز هيئات الرصد والتقييم للمساعدة في االستغالل التجاري لنتائج البحوث الجامعية، 
 إنشاء نظام لتشجيع النساء والشباب في أنشطة البحث والتكنولوجيا واالبتكار، 
 مار في البحث والتطوير، مع التركيز على االبتكار والشركات الناشئة وتشجع الحكومات على المشاركة في االستث

 ،االستثمار في الشركات الناشئة للحماية من المخاطر وزيادة االستثمار الخاص
  سين والفنيين من المهندإنشاء مؤسسات لالبتكار والبحث الرقمي والتطوير لضمان التعليم العالي الفعال وتعليم العلماء و

 ،أفريقيا
  ،تشجيع /اشراك المشغلين العموميين في االستراتيجيات الرامية إلى تبني التكنولوجيا الناشئة )قواعد البيانات المتسلسلة

 والذكاء االصطناعي ...( من خالل البحث والتطوير.

          التمكين االستراتيجيةأدوات عاشرا. 
سيع كبير ومواءمة السياسات وتنظيم القطاع وتو  ،الرقمي في أفريقيا التزاما سياسيا على أعلى مستوىسيتطلب تحقيق التحول 

مر سية والقطاعات المهمة للتحول الرقمي. وسوف يتطلب األيأستلنطاق االستثمار وتكريس الموارد بشكل كبير نحو الركائز ال
والتنسيق بين القطاعين العام والخاص حتى يصبح القرن الحادي والعشرين قيادة ورؤية لدفع حدود االبتكار والتكامل اإلقليمي 
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قرن التحول الرقمي في أفريقيا. وتدرك االستراتيجية المشتركة تنوع السياقات والمواقف بالنسبة للدول األعضاء في االتحاد 
 مشتركة.األفريقي وتقر باحتمالية السرعات المتغيرة والمسارات المتعددة صوب تحقيق أهداف 

 
 االلتزام السياسيألف. 
 بناء الدعم اإلقليمي والدولي الستراتيجية التحول الرقمي األفريقية، 
  وأهداف التنمية المستدامة 0200مواءمة االستراتيجية مع رؤية أفريقيا، 
 تشجيع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والشركاء على تنفيذ االستراتيجية بفعالية، 
  اتفاقية االتحاد األفريقي بشأن األمن االلكتروني وحماية البيانات الشخصيةالتصديق على، 
 تعيين بطل للتحول الرقمي في أفريقيا، 
  انشاء الهياكل التنسيقية الالزمة لالقتصاد الرقمي في الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ومفوضية

 .االتحاد األفريقي
 التمويل واالستثمارباء. 

 محة عامةل
يتم تمويل مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أفريقيا من قبل مؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص في جميع 
عدادها وتنفيذها. ومن الناحية التاريخية، ركزت مؤسسات التمويل االنمائي على تمويل  مراحل تخطيط المشاريع وتطويرها وا 

مليون دوالر. وعلى مدار السنوات  022 و 02ت واسعة النطاق بمتوسط حجم يتراوح بين مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاال
 2بدأت مؤسسات التمويل االنمائي في تمويل مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الصغيرة في حدود  ،القليلة الماضية

 م صندوق رأس المال االستثماري.ماليين دوالر من خالل االستثمار في األسهم واستخدا 12ماليين دوالر إلى 
شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  422وخالل السنوات العشر الماضية، استثمر القطاع الخاص في أكثر من 

متوسط بمليار دوالر. وتم تصنيف شركات االتصاالت على رأس القائمة  42في أفريقيا، مما أدى الى استثمار ما مجموعه 
 مليون دوالر. 122ع حجم المشرو 

 
 تحديد المشكلة

 ،تشمل الركائز التأسيسية للتحول الرقمي التي تم تحديدها، البنية التحتية الرقمية والخدمات الرقمية ورواد األعمال الرقميين
 عوتتطلب المهارات الرقمية والبيئة المعنية بالسياسات/ البيئة التنظيمية المواتية، موارد مالية كبيرة إلجراء الدراسات، ودعم المشاري

والخدمات االستشارية لتعبئة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتدخالت في السياسات والمعايير  ،وبناء القدرات ،المبتكرة
 .ة الرقميةسيأسيتوال تزال أفريقيا تواجه عقبات وتحديات مهمة إلنشاء هذه الركائز ال واللوائح.

ابالت الوطنية وعبر الحدود مثل شبكات النطاق العريض وأنظمة الك الرئيسية يتم تمويل تطوير شبكات البنية التحتية الرقميةو 
البحرية واألقمار الصناعية وشبكات النطاق العريض المتنقلة من قبل مؤسسات التمويل االنمائي وغيرها من المؤسسات المالية 
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رأسمالية.  احتياجات قوية لنفقات هالدي ومعظمها شركات اتصاالت، ،التجارية الرئيسية من خالل الشركات الكبيرة الموثوق بها
في مراحل مبكرة ومحفوفة التي تعد عدد ضخم من المشاريع الرقمية ومشاريع خدمات البيانات الصغيرة هناك ومع ذلك، 
آليات دعم وعديد من الجهات الفاعلة الرقمية األخرى الى وتفتقر إلى تمويل وسيط أو  ينفذها رواد أعمال رقميونو بالمخاطر 

يات خطيرة تتعلق تحدتواجه " مثل الشركات الخارجية، الخفيف في األصول" هالديها احتياجات تمويلية محدودة بسبب هيكل التي
 بالتمويل.

 جراء مواءمة بين نوع االحتياجات المالية للتشغيل الرقمي وفرصة التمويل المتاحة المناسبة لتلك العملية.وهناك حاجة إل
الحيز المتنامي للشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل االستثمار الرقمي يعني أن هناك حاجة  من الناحية األخرى، فإنو 

إلى التركيز على االستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوجيه الموارد العامة من خالل القطاع الخاص من أجل 
 إلقليمي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والقدرة التنافسية في القارة.بناء البنية التحتية الرقمية على الصعيدين الوطني وا

 
 توصيات السياسات واإلجراءات المقترحة

 دعم تمويل مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على الصعيدين الوطني واإلقليمي من خالل:
  االتفي تدخالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالستفادة من االستثمارات الخاصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، 
 استخدام التمويل المختلط لحشد رؤوس األموال الخاصة للبنية التحتية الرقمية، 
  استخدام القروض المقدمة والقروض الثانوية والمشاركة في األسهم والضمانات لتعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات

 ،الرقمية
 الثنائية لتلبية طلبات من جميع البلدان األفريقية لدعم المشاريع المبتكرة في البنية التحتية  استخدام صناديق االئتمان

 ،الرقمية والخدمات الرقمية
  إنشاء صندوق ائتماني مخصص لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الستكمال استجابة البنك لدراسات ما قبل االستثمار

 ،الت اإلقليمية، من خالل تمويل األنشطة الرئيسية لالستراتيجيةلمشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصا
 والزراعة  ،م الرقميوالتعلي ،توفير أموال أولية لبدء مشاريع صغيرة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مثل الصحة الرقمية

 ،واالتصاالت تكنولوجيا المعلوماتوما إلى ذلك في القارة باستخدام الصناديق الثنائية ودعم االبتكار المحلي في  ،الرقمية
 استخدام منصة منتدى االستثمار األفريقي للنهوض بالمشاريع إلى المراحل المقبولة لدى البنوك، 
  تعبئة الموارد المالية من خالل تعزيز التعاون اإلقليمي وشراكات أصحاب المصلحة المتعددين وتعزيز الشراكات بين

 ،القطاعين العام والخاص
  حوافز لالستثمارات األجنبيةتوفير، 
  تشجيع المجموعات االقتصادية اإلقليمية على تحقيق أقصى قدر من وفورات الحجم في تقديم اقتراح التمويل والدعوة

 إلى االستثمار
 تشجيع تطوير التمويل المحلي من خالل توفير الدعم لرواد األعمال والمستثمرين المحليين، 
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  دارة صناديق الوصول الشامل/ الخدمة الشاملةتطوير مناهج مبتكرة إلنشاء  ،وا 
 آليات تمويل مخصصة للتحول الرقمي إنشاء. 
 مشاركة القطاع الخاصجيم. 

 .تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وشراكات أصحاب المصلحة المتعددين اآلخرين 

 التعاون اإلقليمي والدوليدال. 
  لتنفيذ االستراتيجيةتعزيز التعاون القاري واإلقليمي، 
 تيسير ودعم إنشاء شبكات اتصال إقليمية، 
 مواءمة التشريعات على الصعيدين القاري واإلقليمي نحو السوق الرقمية الموحدة،  
 التعاون مع الشركاء االنمائيين لتنفيذ االستراتيجية، 
  األهداف المشتركة.االستفادة من أوجه التآزر مع المبادرات اإلقليمية والدولية القائمة مع 

 تنمية القدراتهاء. 
 بناء القدرات بين المسؤولين في مجال التنمية الرقمية، 
 تشجيع استيعاب واستخدام األدوات الرقمية، 
 تعزيز التعاون عبر الحدود والتعاون اإلقليمي بشأن البنية التحتية الرقمية، 
 .توفير التدريب للمواطنين والمجتمعات 

 والتوعيةالدعوة واو. 
 تعزيز الوعي والدعوة بين الفئات المستهدفة، 
 توفير برامج التواصل والتثقيف والتوعية للقادة وصناع القرارات والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني، 
 زيادة الوعي والتعبئة والتنسيق والكفاءة في المبادرات اإلقليمية والقارية والدولية بشأن التحول الرقمي. 
 فيذ برامج خلق الطلب على النطاق العريض وتبني تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإنشاء وتن 

 إطار المتابعة والتقييمزاي( 

 وضع إطار للرصد والتقييم واإلبالغ مع مؤشرات وأدوات مناسبة لتتبع أداء وتأثير هذه االستراتيجية 
 تشجيع الدول األعضاء على إجراء تقييمات االستعداد للتحول الرقمي 
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