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 )2030 – 2020( مشروع استراتیجیة التحول الرقمي ألفریقیا
 

 مقدمةأوال. 
، باب في القارةالسكانیة التي یغلب علیھا فئة الش بنیةالوتمثل تمثل أفریقیا بحرا من الفرص االقتصادیة في كل قطاع تقریبا، 

كنة رقمیا معلى أفریقیا أن تجعل التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة المُ یتعین فرصة ھائلة في ھذا العصر الرقمي، وبالتالي 
أولویة عالیة. ویعد التحول الرقمي، قوة دافعة لتحقیق نمو مبتكر وشامل ومستدام. وبدءا من االبتكارات، مثل منصات النقود 

االستعانة بمصادر خارجیة في مجال األعمال التجاریة على نطاق واسع، یعمل التحول  ریعبر األجھزة المحمولة إلى تطو
الرقمي على توفیر فرص عمل ومعالجة الفقر والحد من عدم المساواة وتیسیر توصیل السلع والخدمات والمساھمة في تحقیق 

 وأھداف التنمیة المستدامة. 2063أجندة 
 

بدافع أسرع شكل بللتعامل معھا، وبالتالي فھي تتبنى حلوال رقمیة تراث ات أقل تتعلق بالوعالوة على ذلك، لدى أفریقیا تحدی
الضرورة. وبالنسبة ألفریقیا، توفر اللحظة الحالیة فرصة لحدوث قفزة. وتشیر تكنولوجیا الیوم، مثل الذكاء االصطناعي، 

والتكنولوجیا القابلة لالرتداء، والطباعة ثالثیة والروبوتات، وسلسلة الكتل، والطائرات بدون طیار، وإنترنت األشیاء، 
إلى المدى والسرعة التي تعمل بھا التكنولوجیا على  -األبعاد، والبیانات الكبیرة، والمنصات الصناعیة الممكنة بالبرامج 

 احداث تحول للقطاعات االجتماعیة االقتصادیة التقلیدیة.

تسریع التحول الرقمي، وبناء على رؤیة العدید من القادة األفریقیین، فإن البلدان وادراكا لجھود قیادة القارة لتحدید أولویات و
 األفریقیة على استعداد الستراتیجیة تحول رقمي شاملة لتوجیھ استجابة مشتركة ومنسقة لجني فوائد الثورة الصناعیة الرابعة.

، ومقرر اللجنة 1كنولوجیا المعلومات واالتصاالتاستنادا إلى مقررات المجلس التنفیذي لالتحاد األفریقي المتعلقة بتو
) بشأن مبادرة مجتمع المعلومات األفریقي واجتماع مجلس أفریقیا الذكیة الذي عقد على XXXI– 812االقتصادیة ألفریقیا (

 أن یقود قطاع تكنولوجیاضرورة ھامش مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفریقي الثاني والثالثین الذي أبرز 
تعھدت مفوضیة االتحاد األفریقي بوضع استراتیجیة شاملة للتحول الرقمي ألفریقیا  المعلومات واالتصاالت ھذه العملیة،

راكة الجدیدة لتنمیة الش -بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألفریقیا وأفریقیا الذكیة ووكالة التنمیة لالتحاد األفریقي
والمجتمعات االقتصادیة اإلقلیمیة والبنك األفریقي للتنمیة واالتحاد األفریقي لالتصاالت السلكیة والالسلكیة  )النیبادأفریقیا (

 ومؤسسة بناء القدرات في أفریقیا واالتحاد الدولي لالتصاالت السلكیة والالسلكیة والبنك الدولي.

ا الرقمیة، القائمة، مثل مبادرة السیاسات والتنظیم ألفریقی ستعتمد استراتیجیة التحول الرقمي ألفریقیا على المبادرات واألطرو
وبرنامج تطویر البنیة التحتیة في أفریقیا، ومنطقة التجارة الحرة األفریقیة القاریة، والمؤسسات المالیة لالتحاد األفریقي 

ات ألفریقیا، كجزء من أولویوالحركة الحرة لألشخاص لدعم تطویر سوق رقمیة واحدة  ةوسوق النقل الجوي األفریقي الموحد
 انشاء سوق رقمیة واحدة في أفریقیا كرؤیة استراتیجیة لھا. ،التكامل في االتحاد األفریقي. وحددت مبادرة أفریقیا الذكیة

  الرؤیة واألھدافثانیا. 

  الرؤیةألف. 
 أفریقیامجتمع واقتصاد رقمي متكامل وشامل في أفریقیا یعمل على تحسین نوعیة حیاة مواطني 

                                            
1	EX.CL/Dec.739(XXII), EX.CL/Dec.545(XVI), EX.CL/Dec.613(XVIII),	EX.CL/Dec.835(XXV), EX.CL/Dec.987(XXXII)	



 

 

	

 الھدف العاماء. ب

الستغالل التكنولوجیا الرقمیة واالبتكار لتحویل المجتمعات واالقتصادات في أفریقیا لتعزیز التكامل في أفریقیا وتولید النمو 
االقتصادي الشامل، وتشجیع توفیر فرص العمل، ومحو الفجوة الرقمیة والقضاء على الفقر لتأمین فوائد الثورة الرقمیة من 

 أجل التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة.
 

   األھداف المحددةجیم. 
 ،2030في أفریقیا بحلول عام  موحدةبناء سوق رقمیة  •
 6، یجب تمكین جمیع مواطنینا رقمیا وأن یتمكنوا من الوصول بأمن وأمان إلى ما ال یقل عن (2030بحلول عام  •

سنت أمریكي لكل میجابایت)  1میجابایت/ ثانیة) طوال الوقت الذي یعیشون فیھ في القارة بسعر مقبول ال یزید عن (
دوالر أمریكي) لالستفادة من جمیع الخدمات  100صنع في القارة بسعر ال یزید عن (یُ من خالل جھاز ذكي 

 ،منھ في أفریقیا ٪30والمحتوى اإللكتروني األساسي الذي تم تطویر واستضافة ما ال یقل عن 
ل البلد واالستثمارات داخ ،إنشاء وتحسین الشبكات والخدمات الرقمیة بھدف تعزیز التجارة بین البلدان األفریقیة •

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

تناول فجوة البنیة التحتیة الرقمیة وتحقیق النطاق العریض في م تھیئة البیئة الالزمة لتأمین االستثمار والتمویل لسد •
 ،الجنس والجغرافیانوع و سكانالجمیع، وبأسعار معقولة وآمنة عبر ال

 ،تنفیذ السیاسات واللوائح الالزمة لتحفیز وتسریع التحول الرقمي من أجل التنمیة الوطنیة واإلقلیمیة والقاریة •
واالستراتیجیات الرقمیة الحالیة والمستقبلیة على الصعیدین اإلقلیمي والوطني وتعبئة تمكین تماسك السیاسات  •

 ،التعاون الفعال بین المؤسسات
ولكي تعتمد  2020بدء نفاذ اتفاقیة االتحاد األفریقي بشأن األمن االلكتروني وحمایة البیانات الشخصیة بحلول عام  •

عات تغطي المعامالت اإللكترونیة وحمایة البیانات والخصوصیة جمیع الدول األعضاء مجموعة كاملة من التشری
 ،والجرائم اإللكترونیة وحمایة المستھلك

 ،تعزیز المعاییر المفتوحة وقابلیة التشغیل البیني إلطار الثقة عبر الحدود وحمایة البیانات الشخصیة والخصوصیة •
 البیانات الشخصیة والخصوصیة.قضایا األمن االلكتروني وحمایة وموازنة تھیئة الوعي  •
 ،اعتماد واستخدام اآللیة األفریقیة للمراجعة المتبادلة بین األقران كجزء من اإلدارة الرقمیة القاریة الواسعة •
تشجیع استخدام نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان ألنھا موارد وطنیة حرجة مع ضمان أن تكون العملیات  •

عاییر الدولیة لتعزیز الثقة واستخدام أسماء النطاقات األفریقیة من أجل تحقیق فوائد مالیة الفنیة واإلداریة وفقا للم
 ،واقتصادیة واجتماعیة ثقافیة ألفریقیا

قیادة وتشغیل ل ،بناء مھارات رقمیة شاملة وقدرات بشریة عبر العلوم الرقمیة والتعلیم، على الصعیدین الفني والمھني •
والذكاء  ،، وتعلم اآلالتالبیانات واألمن وسلسلة كتل ،والتحلیل ،الترمیز، والبرمجةالتحول الرقمي بما في ذلك 

 ،وسیاسات التكنولوجیا وتنظیمھا ،وروح المبادرة ،واالبتكار ،والھندسة ،والروبوتات ،االصطناعي
تقدیم برنامج مھارات رقمیة ھائلة على اإلنترنت للجمیع، من شأنھ أن یوفر المھارات األساسیة في مجال المعرفة  •

ملیون سنویا بحلول  300و  2021ملیون أفریقي سنویا بحلول عام  100الى واألمن والخصوصیة عبر اإلنترنت 
 ،2025عام 

مل رقمیة اإلنتاجیة ونظم الدفع والتخلیص الرقمي لدفع فرص العتعزیز السیاسات التي توفر بیئة مواتیة للتجارة ال •
الرقمي، والمنافسة العادلة لألعمال التجاریة الرقمیة، والمساھمة في وضع متمیز ألفریقیا في االقتصاد الرقمي 

 ،العالمي
شكال الشراكات، في أإنشاء "ثقافة رقمیة" نابضة بالحیاة وشاملة من شأنھا أن تحفز األفكار واالبتكار والتعاون و •

وترتیبات مختلفة بین القطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدفع الفوائد االجتماعیة 
 واالقتصادیة الرقمیة على الصعید الوطني واإلقلیمي.

ت تؤدي إلى من خالل توفیر سیاسات واستراتیجیا 2063ني" األفریقي الرئیسي ألجندة ودعم البرنامج "االلكتر •
تطبیقات وخدمات إلكترونیة تحویلیة، مما یجعل الثورة الرقمیة أساسا لتقدیم الخدمات وتحول أفریقیا في النھایة إلى 

 مجتمع رقمي.
 ،بناء نھج قطاعي نابض بالحیاة إلضفاء الطابع الرقمي على قطاعات الزراعة والصحة والتعلیم •
ھویة قانونیة رقمیة كجزء من عملیة التسجیل المدني بحلول عام في أفریقیا یكون لدیھم  شخاصمن األ ٪ 99.9 •

2030، 



 

 

	

ملیار دوالر من  20باستثمارات إضافیة قدرھا  فریقیاأل تحول رقميحداث تصمیم وتنفیذ نماذج تمویل مبتكرة ال •
 .2030إلى  2026ملیار دوالر سنویا من عام  50رتفع إلى ت، 2025إلى عام  2020عام 

 
 
 
 

  "لتھدیدات"نقاط القوة والضعف والفرص وا تحلیلثالثا. 
یتم إجراء تحلیل "نقاط القوة والضعف والفرص والتھدیدات" لتحسین تقییم نقاط القوة والضعف الداخلیة، فضال عن الفرص 

 والتھدیدات الخارجیة الستراتیجیة التحول الرقمي ألفریقیا.
 نقاط القوة

 .األفریقییتم اكتساب زخم الستراتیجیة رقمیة  •
وضعت معظم الدول األعضاء في االتحاد  •

األفریقي سیاسات لتكنولوجیا المعلومات 
 ،واالتصاالت

تم بالفعل العمل مع الحكومات الوطنیة لتحدید  •
ومعالجة الحواجز التي تحول دون تنسیق القوانین 

 ،واللوائح في مختلف القطاعات
وتصبح أكثر بأسعار  ةاتف المحمولوالھ اتاحة •

 معقولة
 استدامة نمو اإلنترنت •

 نقاط الضعف
االفتقار إلى إطار للتنسیق بین المؤسسات القاریة التي تتبع أجندة التحول  •

 .الرقمي في القارة
التماسك والتعاون والتنسیق والمواءمة بین الجھات الفاعلة اإلقلیمیة  تراجع •

 والقاریة
ر تنظیمیة لتیسیر الربط البیني للشبكات عبمحدودیة اإلصالحات السیاسیة وال •

 ةفیااإلشرالحدود بما في ذلك الشبكات األساسیة الوطنیة والتجاریة  أو األطر 
 .لحمایة البیانات، وتخزین / معالجة / التعامل مع البیانات

نقص التمویل والتوجیھ والتدریب المتاح ألصحاب المشروعات الرقمیة ذات  •
 االمكانات العالیة

  الفرصة

إلقامة إطار تنسیق قاري لجدول  حیزھناك  •
 .األعمال الرقمي ألفریقیا

ھناك اعتراف دولي بتحسین فعالیة ھیئات وضع  •
القوانین والھیئات التنظیمیة مع جھود بناء القدرات 

 .من أجل التحول الرقمي
أو أنظمة إقلیمیة عبر إقلیمي  ھناك فرصة لتنسیق •

عبر الحدود وتحدید الحدود للمدفوعات والتجارة 
 .الھویة والتحقق منھا للمعامالت الرقمیة

لتحول الرقمي إلحداث ثورة في القطاع ص لفر •
 .المالي األفریقي

ملیون شخص  200سیؤدي توفیر االنترنت لعدد  •
ال یحصلون علیھ حالیا، إلى مكاسب كبیرة في 
الناتج المحلي اإلجمالي واإلنتاجیة االقتصادیة 

 جنسینوالمساواة بین ال

 التھدیدات

غیاب إطار منسق یجعل من الصعب على مفوضیة االتحاد األفریقي وأفریقیا  •
االت واالتحاد األفریقي لالتص یبادالن -الذكیة ووكالة التنمیة لالتحاد األفریقي 

ین الموارد تحس ،الالسلكیة والالسلكیة ولجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألفریقیا
 من أجل التنفیذ الفعال والكفؤ لجدول األعمال الرقمي للقارة

شرافیة على تحدید وتخفیف المخاطر التي تتفاقم بسبب محدودیة القدرة اال •
التكنولوجیا الرقمیة، بما في ذلك الھجمات اإللكترونیة واالحتیال واإلفراط في 

 .المدیونیة
إلى األجھزة المحمولة واستخدامھا. ھناك فجوة بین الجنسین في الوصول  •

ویمكن أن یؤدي ھذا الفشل إلى زیادة عدم المساواة للمرأة في جمیع أنحاء 
 القارة

التحدیات المتعلقة باألمن االلكتروني للتكنولوجیا المالیة والعمالت المشفرة وما  •
 .إلى ذلك

 

 
 
 
 
 
 

 تطویر نقاط القوة ومعالجة مواطن الضعفرابعا. 
من نقاط القوة ومعالجة النقص الحالي في إطار تنسیق رقمي مشترك، تتولى مفوضیة االتحاد األفریقي تنسیق لالستفادة 

تطویر وصیاغة استراتیجیة التحول الرقمي ألفریقیا لتوجیھ جدول أعمال مشترك ومنسق للتحول الرقمي وتعزیز أوجھ 
 التآزر وتجنب ازدواج الجھود.

قي أیضا بتطویر وتنفیذ استراتیجیة اتصال (بما في ذلك المؤتمرات وورش العمل) نحو فریستقوم مفوضیة االتحاد األو
القطاع العام والقطاع الخاص والمواطنین لضمان ما یلي: قبول القطاع العام باالستراتیجیة الرقمیة وتعزیز أھمیة التحول 

 الرقمي.



 

 

	

 المساھمة، و توفیر معلومات محدثة عن التقدم المحرز وكیف یمكن للقطاع الخاص •
 .توصیل فوائد التكامل، وتعزیز الثقة في الخدمات الرقمیة لمواطني االتحاد األفریقي •

 االستجابة للفرص وإدارة التھدیداتخامسا. 
لالستجابة للفرص وادارة التھدیدات، ستعمل مفوضیة االتحاد األفریقي على وضع عالمة تجاریة قاریة لتعزیز االستراتیجیة 

االستثمار األجنبي المباشر ورأس المال االستثماري. وستعمل المفوضیة بالتعاون مع المؤسسات القاریة الرقمیة وجذب 
األخرى والمجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة، مع الدول األعضاء لتحدید ومعالجة الحواجز التي تحول دون تنسیق القوانین 

 ستثمار في المستقبل في التحول الرقمي.واللوائح ودفع القیادة لإلصالحات الضروریة التي تضمن اال

     اإلطار المفاھیميسادسا. 

 :تم تطویر استراتیجیة التحول الرقمي ألفریقیا باستخدام النھج التالي
تأخذ ھذه االستراتیجیة التي تسترشد بالمبادرات والوثائق السابقة، في االعتبار النطاق الواسع والمتنوع من  .أ

 .واالتجاھات والتفویضات السابقة على المستوى القارياألنشطة والمبادرات 
أصحاب المصلحة المتعاونون/ أصحاب المصلحة المتعددون: طورت مفوضیة االتحاد األفریقي  .ب

االستراتیجیة بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألفریقیا وأفریقیا الذكیة ووكالة التنمیة لالتحاد 
جتمعات االقتصادیة اإلقلیمیة والبنك األفریقي للتنمیة واالتحاد األفریقي لالتصاالت النیباد والم -األفریقي 

السلكیة والالسلكیة والصندوق األفریقي لبناء القدرات واالتحاد الدولي لالتصاالت السلكیة والالسلكیة، 
دخالت والبنك الدولي والمؤسسات الشریكة األخرى. باإلضافة إلى ذلك، تم السعي للحصول على م

 .ومشاورات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
من العناصر التأسیسیة، إلى التحلیل، إلى المسارات إلى التحول، من ھناك إلى : ةالعملیالممارسة من المفاھیم إلى 
 .المسارات، وأخیرا أدوات النجاحطالق االستراتیجیات إل

یة التحتیة سیة (البیئة التمكینیة والسیاسات والتنظیم والبنیأستالركائز التعتمد استراتیجیة التحول الرقمي ألفریقیا على و
الرقمیة والمھارات الرقمیة والقدرات البشریة واالبتكار الرقمي وریادة األعمال)، والقطاعات الحیویة (الصناعة الرقمیة 

الرقمیة والزراعة الرقمیة) لدفع التحول  والتجارة الرقمیة والخدمات المالیة والحكومة الرقمیة والتعلیم الرقمي والصحة
الرقمي والموضوعات الشاملة (المحتوى الرقمي والتطبیقات والھویة الرقمیة والتكنولوجیات الناشئة واألمن االلكتروني 
وحمایة الخصوصیة وحمایة البیانات الشخصیة والبحث والتطویر) لدعم النظام البیئي الرقمي. وسیشمل أیضا توصیات 

سیة وقطاع حیوي وموضوع شامل. وتتضمن بعض التوصیات واإلجراءات یأسركیزة تءات للسیاسات في إطار كل وإجرا
 .المقترحة، تلك الموضحة في تقریر قوة العمل الرقمیة لالتحاد األفریقي واالتحاد األوروبي

مجموعة من األدوات التي یمكن أن تستخدمھا الدول األعضاء حسب تقدیرھا، لتقییم وتوجیھ  ،سیشمل المرفق باالستراتیجیةو
أ) مجموعة أدوات تقییم یمكن أن تستخدمھا الدول  ،سیاساتھا وقراراتھا وإجراءاتھا االستثماریة. وسوف تشمل ھذه األدوات

حیث یمكن للدول األعضاء تحدید حالتھا الرقمیة رقمي ال 2نضجللب) نموذج  ،األعضاء لتقییم استعدادھا للتحول الرقمي
ج) مجموعة من "المسارات إلى الرخاء" مرنة  ،الحالیة (كما ھي)، وأین ترید أن تذھب (لتكون) على طول سلسلة التطویر

ب جتجمع بین مختلف الركائز التأسیسیة في أشكال مختلفة لتزوید الدول األعضاء بمجموعة من الخیارات والبدائل التي ی
 .مراعاتھا في متابعة التحول الرقمي، بما یتناسب مع احتیاجاتھا

 ،وتسترشد ھذه االستراتیجیة بالمبادئ التالیة

 التضامن والتعاون: )1

والتعاون بین مفوضیة االتحاد األفریقي والمجموعات االقتصادیة  ،التضامن بین الدول األعضاء في االتحاد األفریقي
 .وأھداف التنمیة المستدامة 2063ومرتبط بأجندة  ،قیة والمنظمات الدولیةاإلقلیمیة والمؤسسات األفری

 شامل: )2

                                            
 .النضج الرقمي ھو مقیاس لمدى استعداد دولة / مؤسسة للتحول رقمیا2	



 

 

	

من شأنھ أن یتجنب نھجا انعزالیا ویكون شامال في تحدید وتطبیق العناصر واألسس الالزمة للتحول بیئي اعتماد نھج نظام 
 ،الرقمي

 :تحولي )3

وتسریع أثره من خالل تسریع التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة ألفریقیا من خالل  االستفادةالتأثیر الكامل على المجتمع و
 ،التحول الرقمي

 :شمولي )4

التحول الرقمي للجمیع، في كل مكان، یكون في متناول الجمیع وفي كل مكان مما یخلق مساواة في الوصول إلى الفرص 
 ،ویخفف من مخاطر االستبعاد

 :النشأة المحلیة )5

وملكیة مؤسسات أفریقیة، سیتم دمجھا في واقع أفریقیا وإطالق العنان للروح األفریقیة للمؤسسات واإلبداع، لتولید تحت قیادة 
 ،محتوى رقمي وحلول رقمیة محلیة النشأة، مع تبني ما ھو جید وذي صلة

 :العقلیة الجدیدة )6

، لتعاون بین أصحاب المصلحة، وعبر القطاعاتیتطلب االستفادة من التحول الرقمي تغییرا في العقلیة وأنواعا جدیدة من ا
 ،مع التیسیر وإعادة التجھیز

 : األمن )7

الكاسح یر یلتغ، وأن یكون االرقمي المجتمع الذي یكون على درایة جیدة بالفرص والمخاطر الناشئة عن االقتصاد والمجتمع
 ،األعمال مضمونا أنماطالصحي لألسواق و جئالمفا

 سیةیأستالركائز السابعا. 
قوم سیة ھي تلك العناصر التي تشكل األسس الذي ییأستالرقمي مھمة، ومع ذلك، فالركائز ال البیئيتعد جمیع مكونات النظام 

علیھ التحول الرقمي، وبدونھ لن یكون التحول الرقمي مستقرا ومستداما. ومن المھم أیضا إدراك أن التحول الرقمي الناجح 
 .لعدید من القطاعات وفیما بینھاسیؤدي إلى أرباح رقمیة ناجحة عبر ا

 

 تمكین البیئة والسیاسات والتنظیمألف. 

 لمحة عامة
ات للركائز مع اصالحات حرجة تتعلق بالسیاس ةیتطلب تحقیق رؤیة التحول الرقمي ألفریقیا، سیاسات مناسبة وبیئة تمكینی

 سیة والقطاعات الحاسمة لدفع التحول الرقمي.یأستال
 

واألدوات التعاونیة التنظیمیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، الحدود الجدیدة للمنظمین وصانعي وتمثل التدابیر 
السیاسات حیث یعملون على تعظیم الفرص التي یوفرھا التحول الرقمي عبر الصناعات. وإدراكا إلمكانات التكنولوجیا 

تنظیمیة على نجاحھا، یجب على الدول ومنظمیھا تشجیع الناشئة والتأثیر الذي یمكن أن تحدثھ أطر السیاسات واألطر ال
 النموذج التنظیمي الذي یدفع الحدود ویمكن من التحول الرقمي.

 
 المشكلة تحدید

ى سیاسات ولوائح تعزز التحول الرقمي. ویمثل االلتزام السیاسي علب تتسمتتحمل الحكومات مسؤولیة تھیئة بیئة تمكینیة 
أعلى مستوى، وضمان استقرار بیئة السیاسات وامكانیة التنبؤ بھا، وتعزیز البیئة المستدامة للقطاع الخاص لالستثمار، 



 

 

	

ود بیئة التمكینیة. ویعد وجواعتماد أفضل الممارسات التنظیمیة، وتحفیز الطلب على الحلول الرقمیة، كلھا جزء من البیئة 
 سیة والقطاعات الحرجة للتحول الرقمي أمر أساسي.یأستتمكینیة مواتیة عبر الركائز ال

 
ویحتاج صانعو السیاسات والھیئات التنظیمیة إلى مواكبة التطورات في التكنولوجیا ومعالجة الحدود التنظیمیة الجدیدة وإنشاء 

خاللھ تحقیق إمكاناتھ الكاملة. ویعد االستعداد للتحول الرقمي والتكنولوجیات الناشئة األساس الذي یمكن للتحول الرقمي من 
 مثل الذكاء االصطناعي وإنترنت األشیاء واالتصاالت بین اآلالت والجیل الخامس أمرا أساسیا.

 
م الحوافز ومدفوعة بالسوق لدعویجب أن تكون أطر السیاسة العامة واألطر القانونیة والتنظیمیة ُمحدثة ومرنة وقائمة على 

التحول الرقمي عبر القطاعات وعبر مناطق القارة. ویوضح الشكل أدناه حالة المناطق في أفریقیا فیما یتعلق بوضع تشریعات 
  التجارة اإللكترونیة ذات الصلة

 
 

 ،حصة االقتصادات التي لھا تشریعات ذات صلة بالتجارة اإللكترونیة في أفریقیا حسب المنطقة
 )٪( 2017لعام 

 

 

المصدر: منظمة التعاون والتنمیة في 
 2018المیدان االقتصادي 

  
 

 

 عالوة على ذلك، مع االعتراف بأن اإلنترنت أداة أساسیة وقوة دینامیة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، ھناك حاجة
اد ذات الصلة لتمكین وتطویر ودعم اإلنترنت/ االقتص اتالسیاسنترنت ومسائل مناقشات ادارة اال إلضفاء الطابع المحلي على

 .الرقمي المحلي
 

 توصیات السیاسات واإلجراءات المقترحة
 ،دعم تطویر وتنفیذ استراتیجیات التحول الرقمي الوطنیة واإلقلیمیة والقاریة لخلق الطلب وتمكین توسیع المبادرات الرقمیة

Ø  وطنیة وقطاعیةتطویر وتنفیذ استراتیجیات رقمیة. 
Ø تطویر وتنفیذ استراتیجیات رقمیة اقلیمیة وقاریة. 
Ø وضع وتنفیذ سیاسات وتشریعات تتعلق بالفضاء االلكتروني. 
Ø وضع برنامج لتنمیة القدرات لدعم واضعي السیاسات والجھات التنظیمیة وممثلي القطاع العام األفریقیین. 
Ø  وشمولي یراعي السیاق المحلي والقضایا الشاملة ذات الصلة تصمیم السیاسات من خالل نھج یرتكز على اإلنسان

في جمیع مراحل تصمیم السیاسات وتنفیذھا. ویتم تشجیع التركیز بشكل خاص على النساء، واألشخاص الذین 
 یعیشون في المناطق النائیة والمجتمعات المحرومة والمھمشة، من خالل حوار یشمل ھذه الفئات المستھدفة.

Ø ستراتیجیات لتحقیق االستخدام األمثل للموارد الحرجة النادرة مثل الطیف وإدارة عناوین بروتوكوالت وضع وتنفیذ ا
 االنترنت بما في ذلك االنتقال إلى االصدار السادس من بروتوكول االنترنت.

  وضع سیاسات متوافقة وأطر قانونیة وتنظیمیة
Ø تطویر استراتیجیات رقمیة اقلیمیة وقاریة منسقة، 
Ø واعتماد مبادئ توجیھیة على المستویین اإلقلیمي والقاري بشأن التنظیم تطویر، 
Ø  تعزیز آلیات الترخیص اإلقلیمیة/القاریة لتسھیل إنشاء شبكات الشركات المشغلة والشركات المقدمة للخدمات على

 المستویین اإلقلیمي / القاري،
Ø یة في دمج األسواقدعم مفوضیة االتحاد األفریقي والمجموعات االقتصادیة اإلقلیم. 
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دمج تقدیم الخدمات اإللكترونیة التي طورھا كل من القطاعین العام والخاص، مع اجراءات قانونیة مناسبة وتنظیم على 
جمیع المستویات، بما یضمن أن البیانات الالزمة لتوفیر الخدمات اإللكترونیة للمجتمع متاحة بشكل مفتوح مع االحترام 

 بیانات.الكامل لحقوق حمایة ال

Ø  استخدام السجالت  عادةإبالسماح للمنظمات ذات الصلة في الدول األعضاء أو المجموعات االقتصادیة في المناطق
وأنظمة المعلومات األساسیة من المنظمات األخرى في بیئة آمنة لتبادل البیانات، مما یتیح لمختلف نظم المعلومات 

 ،والسجالت التواصل ومشاركة البیانات والعمل معا
Ø  .إلى البیانات  ستندةینطوي اتخاذ القرارات المواستخدام أفضل للبیانات التخاذ قرارات أفضل حول السیاسة والتنظیم

على التجمیع والتقییم المنتظمین لبیانات السوق (كل من العرض والطلب) إلرشاد أولویات التنظیم وتوجیھ السیاسات. 
باإلضافة إلى النظام نفسھ، یحتاج صانعو السیاسات والمنظمون إلى أطر قیاس واضحة وقدرة فنیة على رصد و

 .البیانات
 

 المؤسسات األفریقیة والھیئات التنظیمیة المسؤولة عن التحول الرقميتعزیز التعاون بین 
Ø  منسق مشترك للتحول الرقمي في أفریقیا برنامجوضع، 
Ø ضمان اتساق السیاسات لتحقیق التحول الرقمي في أفریقیا. 

 
 البنیة التحتیة الرقمیةباء. 

 لمحة عامة
وتبادل النظم الرقمیة (المنتجات والخدمات). وتشمل ھذه شبكات تسھل البنیة التحتیة الرقمیة، تطویر وتوفیر واستخدام 

البصریة  وشبكات األلیاف ،االتصاالت الثابتة والالسلكیة بما في ذلك شبكات النطاق العریض والشبكات الفائقة السرعة
واالتصاالت  األرضیة، وخطوط األلیاف عبر خطوط الكھرباء، والكابالت البحریة، واالتصاالت باألقمار الصناعیة،

واألجھزة الرقمیة  ،والبنیة التحتیة البریدیة والبث األرضي الرقمي ومراكز البیانات ،نترنتاالالمتنقلة، ونقاط تبادل لشبكة 
 سیة أیضا في األجھزة والمنصات الرقمیة ذات األسعار المعقولة.یأستالركیزة الھذه والذكیة.... وتبحث 

 
دراسات األساس لتحقیق تحول رقمي شامل. وتثبت العدید من ال ،تكلفة والسھلة المنال والموثوقةالبنیة التحتیة المیسورة الوتعد 

أن نفاذ النطاق العریض وجودة النطاق العریض ھما عامالن مھمان للنمو االقتصادي. ووفقا لدراسة أجراھا البنك الدولي، 
في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تؤدي إلى زیادة النطاق العریض  انتشارفي  ٪10تشیر التقدیرات إلى أن كل زیادة 

. وتكشف الدراسات أیضا عن األثر االقتصادي لنشر النطاق العریض 3من الناتج المحلي اإلجمالي ٪1.38متكافئة قدرھا 
جة "امتداد وبشكل غیر مباشر نتی ،مباشرة من خالل الوظائف التي تم إنشاؤھا عن طریق نشر البنیة التحتیة للنطاق العریض

. وفي ھذا 4تأثیر" العوامل الخارجیة، مثل زیادة اإلنتاجیة والمنتجات والخدمات الجدیدة، أي من خالل تسارع االبتكار
الصدد، ھناك حاجة لتوسیع نطاق التغطیة الوطنیة للنطاق العریض، وضمان بیئة تنظیمیة مواتیة، وتوفیر الخدمات اللوجستیة 

الل الخدمات البریدیة الرقمیة المحولة، وتوفیر منصات رقمیة لتكون بمثابة طبقة یمكن لمنظمات متعددة من القطاعین من خ
 473أو  ٪36العام والخاص أن تبني علیھا خدمات وحلول جدیدة أو أفضل. ویقدر انتشار اإلنترنت في أفریقیا بحوالي 

حدیات البنیة التحتیة الحالیة، من المتوقع أن یصل عدد مستخدمي . وعلى الرغم من ت5ملیون شخص یتاح لھ اإلنترنت
. وبشكل متزاید، یكون االتصال بین "األشیاء" أكثر من األشخاص 2025ملیون شخص بحلول عام  300اإلنترنت إلى 

، الت(یشتمل إنترنت األشیاء أجھزة استشعار، وأجھزة تنشط بالصوت، وأدوات جغرافیة مكانیة، واتصاالت بین اآل
تغالل لذلك، السوواتصاالت بین المركبات، وما إلى ذلك) وتكمن معلومات الشبكات في "السحابة" بدالً من األجھزة نفسھا. 

الفوائد أو "العائدات" من التحول الرقمي، یعد االتصال الوافر والمنخفض التكلفة أمرا ضروریا ألنھ من المفھوم على نطاق 
 االنتاجیة واالبتكار والنمو.واسع أن النطاق العریض یدفع 

 

                                            
 ). بناء النطاق العریض: استراتیجیات وسیاسات من أجل العالم النامي. إدارة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت العالمیة، البنك الدولي،2010كیم، ي.، و راجا، إس. (3	

 .2010ینایر 
، االتحاد الدولي لالتصاالت السلكیة 2012). تأثیر النطاق العریض على االقتصاد: البحوث حتى ھذا التاریخ وقضایا السیاسات. أبریل 2012ز، آر. إل. (كات4	

 .والالسلكیة
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تُعد المنصات الرقمیة أیضا عنصرا أساسیا في البنیة التحتیة الرقمیة ویمكنھا خدمة األفراد والشركات والھیئات الحكومیة و
في جمیع جوانب الحیاة، بما في ذلك الرعایة الصحیة والتعلیم والتجارة والنقل والمزایا العامة. وتعمل المنصات الرقمیة 

. وبالنسبة لألشخاص الذین یستخدمون ھذه المنصات لتلقي معاشاتھم ھاأو تمكین لى خدمة منتجات أو خدمات أخرىع
الشھریة، أو لتسجیل الدخول بشكل آمن إلى بوابة الخدمات اإللكترونیة الحكومیة، أو دفع فواتیر الخدمات الخاصة بھم، أو 

ت خاصة بھم، یمكن لھذه المنصات اأو العثور على شخص الستئجار سیارتقدیم شكوى، أو الوصول إلى المعلومات العامة، 
توفیر تجربة سلسة لتقدیم خدمات تزید من راحة المستخدم واالدخار والوكالة. وبالنسبة للحكومات، یمكن للمنصات الرقمیة 

ساد ومكافحة االحتیال والف ،وتقلیل االزدواجیة غیر الضروریة لألنظمة ،زیادة كفاءة وفعالیة الوظائف والخدمات األساسیة
وتحسین المشاركة والمساءلة المدنیة. وبالنسبة للمنشآت التجاریة، تعد  ،عن طریق زیادة األمن وامكانیة تتبع المعامالت

ى حجم، على توسیع الوصول إلالمنصات التجاریة آلیة فعالة لمساعدة الشركات، وخاصة الشركات الصغیرة والمتوسطة ال
األسواق، وتبادل السلع والخدمات واالستفادة من األصول والموارد البشریة غیر المستغلة، والتي یمكن أن تؤدي إلى وظائف 

  أكثر وأفضل في االقتصاد.
 
ال بالشبكة العالمیة ألكثر منفذ، فاالتص 30000فیما یتعلق بالبرید، فإن النطاق الواسع للبنیة التحتیة المادیة لما یقرب من و

ھما في الوصول إلى المعلومات ذات الصلة والشمول الرقمي ممن مكاتب البرید، یمكن أن یلعب دورا  660000من 
المنافذ البریدیة وثقة السكان المحلیین، یلعب القطاع البریدي جاذبیة واالجتماعي والمالي للسكان المھمشین. وبالنظر إلى 

فیھا  فریقیا التي یعیشأال سیما في و ،واحد) في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة نفذتعددة األغراض ومدورا مھما (منصة م
ق تاحة وصول عالمي واسع النطااتسھیل االتصال وتسلیم السلع والخدمات وكذلك ومن السكان في المناطق الریفیة،  70٪

ملیار شخص في جمیع  1.5ما یقرب من یستخدم ل المثال، على سبیوإلى العدید من الخدمات الحكومیة وغیر الحكومیة. 
  الخدمات المالیة البریدیة. ،أنحاء العالم

شركات االلكترونیة من الالتجارة الخاص بمؤشر مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة "األونكتاد" یسھم البرید أیضا في و
ثاني أكبر شركة  6دویعد البریوالذي یتألف من أربعة مؤشرات مرتبطة بشكل كبیر بالتسوق عبر اإلنترنت. الى المواطنین 

دي وجود نظام بریوتقدم على مؤسسات التمویل األصغر ومشغلي الھواتف المحمولة. یالبنوك لكنھ  بعدالمالي،  شموللل
ببنیة تحتیة مناسبة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت یمكن أن یسھم في تقدیم خدمات الحكم اإللكتروني  یقةحدیث یتمتع حق

 والتجارة اإللكترونیة واالندماج المالي لشعوب أفریقیا، وال سیما في المناطق الریفیة والنائیة.
 

تماثلي إلى عد االنتقال من التلفزیون الویتیة الرقمیة. البنیة التحركیزة تحت  ریة، بمثابة مجال آخألرضااإلذاعة الرقمیة وتعد 
عملیة معقدة وطویلة یتم من خاللھا استبدال البث  "اإلیقاف التماثلي"الرقمي المعروف أیضا باسم ضي راألالتلفزیون 

واستكملت غالبیة البلدان  2000بدأت العملیة في جمیع أنحاء العالم في عام والتلفزیوني التماثلي بالبث التلفزیوني الرقمي. 
نطقة مالتحاد الدولي لالتصاالت في اللبالنسبة والمتقدمة في جمیع أنحاء العالم االنتقال إلى خدمات اإلذاعة الرقمیة الكاملة. 

قلیمي د المؤتمر اإلاعقخالل انمات البث التماثلي أفریقیا، تم تحدید الموعد النھائي إلیقاف خد اي تنتمي إلیھت، الاألولى
في نطاق  2015یونیو  17في لیكون  2006في جنیف في عام  لالتحاد الدولي لالتصاالتالتابع   السلكیةلالتصاالت ال

 التردد العالیة جدا.موجات نطاق بالنسبة لبعض البلدان في  2020یونیو  17و التردد فوق العالي موجات 
 
تحاد األفریقي والمجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة مكان الصدارة في تعزیز مستوى الوعي لدى صانعي القرار حتل االوی

تحاد من قبل قمة اال االستراتیجیةحول أھمیة تسریع االنتقال إلى البث الرقمي. وتم اعتماد عدد من المقررات والتوصیات 
فریقیة مثل مفوضیة االتحاد األفریقي والمجموعات االقتصادیة االقلیمیة واالتحاد األفریقي وأجھزتھ تطلب من المنظمات األ

 فریقي للبث اإلذاعي لتنسیق الجھود في دعم الدول األعضاء في االتحاداألفریقي لالتصاالت السلكیة والالسلكیة واالتحاد األ
 .األفریقي في عملیة االنتقال

 تحدید المشكلة
 ،النطاق العریض باأللیاف أو الكابل 7كیلومترا من وصالت 50ون أفریقي على بعد أكثر من ملی 300یعیش ما یقرب من 

وبالتالي یظل عدم توفر شبكة اإلنترنت فائق السرعة (النطاق العریض) على نطاق واسع عقبة كبیرة أمام أفریقیا الستغالل 
                                            
6	https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d12_en.pdf 
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بشكل كامل، اإلمكانات الكاملة للتحول الرقمي. وتظل األجھزة المحمولة ھي الطریقة األساسیة التي یصل بھا المستخدمون 
لتوصیل  یةاأللیاف الضوئكابالت مثل اتصاالت اإلنترنت المخصصة للمنازل والمكاتب ( إلى اإلنترنت الیوم، وغالبا ما تكون

 العواصم.مدن عض باستثناء ب) غائبة، نیستخدمالى الماالنترنت 
 
م غیر أو االستخدا قابلة للقیاسأن األسعار غیر ال ،االعتماد على األجھزة المحمولة بدال من النطاق العریض الثابتیعني و

فریقیا. ومع ذلك، فتحت ثورة الھواتف المحمولة الباب أمام استثمارات القطاع الخاص أالمحدود للبیانات لیست شائعة جدا في 
تفكیك  تموفي االتصاالت، واآلن قامت نماذج األعمال والخدمات الجدیدة بتوسیع خدمات االتصاالت المستدامة بشكل أكبر. 

یة للشبكات من القطاع الخاص بتطویر البنیة التحت ةدیجدالجھات الفاعلة القوم تشبكات البنیة التحتیة الرقمیة وسلسلة القیمة ل
في السابق، لدخول سوق، كان المشغل بحاجة إلى االستثمار في ومثل مشغلي النطاق العریض المستقلین وشركات األبراج. 

س في كل یوجد اآلن تنافولمستخدم النھائي (المیل األخیر). وا(المیل األوسط)  ةالبنیة التحتیة الدولیة (المیل األول) والوطنی
جزء من ھذه القطاعات في معظم الدول األعضاء في االتحاد األفریقي، مع مقدمي الخدمات والبنیة التحتیة المتخصصة إما 

 المتنافسة أو تقدیم الخدمات لمشغلي الشبكات المتكاملة رأسیا.

غیر  وتبذل بعض الدول ،تجلب الكابالت البحریة حالیا التوصیل الدولي الضروري للمناطق الساحلیة ،عالوة على ذلكو
ولكن ھذه لیست سوى الخطوة األولى  ،الساحلیة جھودا ملحوظة لربط أراضیھا من خالل البنیة التحتیة للشبكات األرضیة

یا جدا من محتوى تكنولوجیا المعلومات المستھلكة في أفریقمن البنیة التحتیة الرقمیة. وفي الوقت الحالي، یأتي جزء كبیر 
ومراكز البیانات ھي البنیة األساسیة الرقمیة التي تسمح بتطویر صناعة رقمیة محلیة. ولذلك، تحتاج أفریقیا  ،من الخارج

یوتر المھمة أنظمة الكمبإلى بنیة تحتیة من مراكز البیانات من المستوى الثالث والمستوى الرابع مصممة الستضافة الخوادم و
 تتمثل الفائدة الرئیسیة من توطین البنیة التحتیة في القارة في توفیر التكالیفو. ئضة تمامافاللمھام، مع وجود أنظمة فرعیة 

تى حاالھتمام الثاني ھو احترام سیادة البیانات، وعلى التوصیل الدولي وتقلیل زمن الوصول الذي یوفر أداء تطبیق أفضل. 
على الرغم من أن أفریقیا في الوقت الحالي أقل تقییدا، إال أنھ سیكون من الضروري قریبا ضمان توطین جمیع البیانات 

 فریقیا.أالخاصة بمواطني 

 لذيافریقي فھي في مفترق طرق رئیسي مع تطور االقتصاد الرقمي، أما بالنسبة للعالم البریدي وخاصة خدمات البرید األ
تتقدم بعض الدول إلى األمام، لكن غالبیة مكاتب البرید في القارة ال تزال وفي أحجام البرید التقلیدیة. یؤدي إلى انخفاض 

بالمھارات ؤھلین الكھرباء واتصال اإلنترنت والموظفین بحاجة إلى أن یكونوا مفي نقص ھناك مزودة بمعدات قدیمة و
 .الرابعة المطلوبة للثورة الصناعیة
، وانتھازیة نتاجلإلة حیوین اآلثار المشتركة للتحریر العالمي، ونقص االستثمار في البنیة التحتیة الباإلضافة إلى ذلك، فإ

الجھات الفاعلة الخارجیة، واالفتقار إلى التشریعات المناسبة والمنسقة، وتضارب المصالح بین المشرعین والمشغلین، فضال 
 الشركاتغزو السوق البریدیة األفریقیة عموما بواسطة مجموعة من  أدى الىعن الترویج غیر الضروري للتأثیرات، 

أن  توفیر الخدمة الشاملة التي من المفترضتقوض ، وبالتالي ةماالع ةالمشغلالشركات الخاصة التي تقوض  جشعةالة مشغلال
ترغب في أن  یجیة للوظائف التيأصبح التحول إلى التكنولوجیا الرقمیة أولویة استرات ،قدمھا للجمیع في كل مكان. وبالتاليت

 تبقى في المقدمة في العالم الرقمي المتزاید.
 
لدولي لالتحاد اھلة الزمنیة في الم نتقالالرغم من االلتزام باستكمال االب، ضيألراالرقمي  يإلذاعلبث افیما یتعلق باو

غالبیة الدول وتعد . نتقال) من اال٪30األفریقي (دولة عضو في االتحاد  16، لم تتمكن سوى السلكیة والالسلكیةلالتصاالت 
، في حین أن البعض لم 2020التناظري بحلول عام وقف البث ، وربما ستعمل على نتقالاألعضاء في مرحلة متقدمة من اال

 سیما الیعرض ھذا الموقف الدول األعضاء لخطر التداخل عبر الحدود، ویبدأ بعد عملیة االنتقال بسبب التحدیات المختلفة. 
، ولن یتم منح أي حمایة التردد العالي جدا ، ألن معظم الدول األعضاء تبث خدماتھا في نطاق موجات2020بعد یونیو 
ث الرقمي ؤدي بطء االنتقال إلى البوی. الدولي لالتصاالت السلكیة والالسلكیة لالتحاد ھلة الزمنیةبعد الم ناظریةللخدمات الت

عالي الجودة المشار إلیھ باسم "المكاسب الرقمیة" والتي یمكن السلكي كبیرة من الطیف الإلى تأخیر إصدار كمیة أیضا 
 فریقیا.أالنطاق العریض المتنقل في  نفاذإتاحتھا لتعزیز 

 واإلجراءات المقترحةات توصیات السیاس
 تعزیز الترابط الوطني واإلقلیمي وداخل القارة



 

 

	

Ø  الوطني واإلقلیمي والقاري مع مراعاة تقارب على المستوى وضع وتنفیذ خطط رئیسیة للبنیة التحتیة الرقمیة
 ،التكنولوجیات

Ø نشاء مشاریع البنیة التحتیة للنطاق العریض التي تعزز التكامل اإلقلیميا، 
Ø ني بینھانشاء وتعزیز نقاط تبادل اإلنترنت، والربط البیا 
Ø القائمة، ودمج واستكمال مشاریع البنیة التحتیة الجدیدة مع البنى التحتیة القائمة تحدیث البنیة التحتیة 
Ø صالت الدولیة لضمان التكراروین من التتأكد من أن كل دولة عضو في االتحاد األفریقي لدیھا ما ال یقل عن اثنال 

 والمنافسة في السوق
Ø والمستوى الرابع المصممة الستضافة الخوادم وأنظمة  نشاء البنیة التحتیة لمراكز البیانات من المستوى الثالثا

 الكمبیوتر المھمة للمھام لدعم تطویر نظام بیئي رقمي محلي
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 تعزیز تقاسم البنیة التحتیة
Ø  لمیاه وشبكات اضمان تعاون وتنسیق وثیقین مع شبكات البنیة التحتیة للمرافق األساسیة مثل الكھرباء وخطوط أنابیب

 .النقل في تطبیق البنیة التحتیة الرقمیة
Ø تشجیع مشاركة البنیة التحتیة والمواقع بین مشغلي االتصاالت السلكیة والالسلكیة/ تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. 

المالیة من  ویر األدواتتعزیز االستثمار في البنیة التحتیة لالتصاالت على المستوى الوطني واإلقلیمي إلى قارة مترابطة، وتط
 خالل الشراكات بین المستثمرین والحكومة والمؤسسات المالیة والشركاء الدولیین

Ø  البناء على المبادرات الحالیة وتوسیع نطاقھا لرسم خریطة الحتیاجات البنیة التحتیة في أفریقیا وتقدیم قائمة أولویات
 .میع تكنولوجیا وخدمات االتصاالتلالستثمارات في بناء الروابط المفقودة مع مراعاة ج

Ø إنشاء أدوات مالیة مبتكرة لنشر البنیة التحتیة في أفریقیا مع تركیز على المناطق التي تعاني من نقص الخدمات 
 

 تعزیز بیئة تنظیمیة مواتیة ألسواق االتصال اإلقلیمیة والقاریة التنافسیة والمتناسقة

Ø  التنظیمیة على تنفیذ قواعد االتصاالت المنسقة على المستوى اإلقلیمي والقاريتعزیز قدرة واضعي السیاسات والھیئات 
Ø تعزیز األطر التنظیمیة الشفافة والتي یمكن التنبؤ بھا والمؤیدة لالستثمار واالبتكار. 

 تعزیز التدابیر التي تزید من القدرة على تحمل تكالیف أجھزة وخدمات النطاق العریض والتكنولوجیا
Ø رات للمساعدة في خفض أسعار األجھزة والخدماتتنفیذ مباد، 
Ø  تقدیم صندوق الوصول إلى التوصیل العریض النطاق لتوسیع البنیة التحتیة إلى المناطق التي تعاني من نقص الخدمات

 ،وتقلیل أسعار الوصول
Ø  اإلنترنتاعتماد السیاسة والتنظیم المناسبین في مجاالت مثل الضرائب لتعزیز القدرة على تحمل تكلفة، 
Ø إعطاء األولویة لالتصاالت مع المباني العامة مثل المكتبات والمدارس، 
Ø  تطویر منصات رقمیة لخدمة األفراد والشركات والوكاالت الحكومیة في جمیع جوانب الحیاة، بما في ذلك الرعایة

 الصحیة والتعلیم والتجارة والنقل والمزایا العامة.
 ات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والسیاسات البریدیةااللتزام بإجراء أو تعزیز اصالح

Ø النظر في القطاع البریدي والخدمات المالیة البریدیة كعنصر أساسي في االقتصاد الرقمي والنظام البیئي لإلدماج المالي، 
Ø البتكار اتیجیة اإدراج التحول الرقمي البریدي في األولویات الوطنیة واالستراتیجیة الرقمیة الوطنیة كجزء من استر

 ،للوظائف
Ø  تسریع وتكثیف إصالح السیاسات واإلسراع في تنفیذ المقررات الحالیة من أجھزة سیاسة االتحاد األفریقي بشأن

 ،اإلصالح، والخدمات البریدیة العالمیة، والشمول المالي، والرموز البریدیة، وأنظمة التصدي
Ø  التنمیة االجتماعیة واالقتصادیةتعزیز القطاع البریدي كوسیلة أساسیة لتعزیز، 
Ø استخدام القطاع البریدي كمنصة لتقدیم خدمات الحكومة لجمیع المواطنین من اجل الشمول الرقمي والمالي واالجتماعي. 

 
 تسھیل الحصول على الخدمات البریدیة للحصول على تمویل لالستثمار وتطویر البنیة التحتیة وبناء القدرات

Ø ة التحتیة للمعلومات األساسیة من اجل الخدمات البریدیة وخاصة لتنمیة التجارة اإللكترونیةالتحول الرقمي للبنی، 
Ø تشجیع الشراكة بین القطاعین العام والخاص لزیادة االستثمار في الوظائف، 
Ø تسریع تنفیذ أنظمة تحدید العناوین. 

واالستخدام المنسق للمكاسب الرقمیة على المستویین تسھیل جھود التنسیق لالنتقال إلى البث االذاعي األرضي الرقمي 
 اإلقلیمي والقاري
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Ø  تنسق مفوضیة االتحاد األفریقي واالتحاد األفریقي لالتصاالت السلكیة والالسلكیة واالتحاد اإلذاعي األفریقي
تقال إلى ھا من إكمال االنوالمجموعات االقتصادیة االقلیمیة، الجھود في تقدیم المساعدة والدعم للبلدان اإلفریقیة لتمكین

 .2020البث األرضي الرقمي بحلول یونیو 
Ø  الحاجة إلى العمل من أجل االستخدام المتسق للترددات الالسلكیة التي تم إصدارھا (المكاسب الرقمیة) على المستویات

 دام الفعال لھذهاإلقلیمیة والقاریة من خالل تطویر اطار للسیاسات واطار تنظیمي یضمن الوصول العادل واالستخ
 الموارد.

  المھارات الرقمیة وقدرة اإلنسانجیم. 

  لمحة عامة
یجب تلبیة العدید من الشروط المسبقة ألفریقیا لتحقیق التحول الرقمي الطموح لتكون قارة قادرة على المنافسة عالمیا. وأھم ھذه 

یا الرقمیة. ن للتكنولوجون ومبتكرون ومستھلكوبوصفھم منتج، تنمیتھموالعوامل االستثمار في األشخاص ذوي المھارات العالیة 
ر قوة للمستقبل. ستراتیجیة األكثاال ،یوفر االستثمار في القدرات الرقمیة للمواطنین التي تدعمھا القدرات التكنولوجیة والبشریةو
تقان وتطبیق التطورات التكنولوجیة الناشئة االقوى العاملة الماھرة التي یمكنھا  المستوى الالزم توافره منھناك حاجة إلى و

بشكل فعال وتكاملھا المتطور في كل جانب من جوانب النظم االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة. وبالمثل، كمشاركین نشطین 
ومیة. یفي النظام البیئي الرقمي، یجب أن یمتلك المواطنون قدرات رقمیة الحتضان التقدم الرقمي واستخدامھ في حیاتھم ال

الناشئة اتخاذ تدابیر لمواصلة بناء المھارات الرقمیة لألشخاص لیس فقط كمستھلكین ولكن كمواطنین أیضا. كنولوجیا تتطلب التو
تعتبر القدرة الرقمیة الجماعیة على المستوى الفردي والتنظیمي والقطاعي أمرا حاسما لالستفادة بشكل مستدام من التقدم و

 والمتكیف.نشأ المالتكنولوجي المحلي 
األشخاص ومھاراتھم. ومن خالل استراتیجیة مناسبة ومنسقة لتنمیة القدرات البشریة  يالعملة العلیا في العصر الرقمي ھو

االستفادة منھم من إجمالي السكان، و ٪60الشباب الذین یشكلون وھم فریقیا، أصول أأغلى  تشكیل والمؤسسیة، یمكن إعادة
ع االتجاھات تحرك متبني ودرك وتتتلیس فقط لھرة وابتكاریة، اقوة عاملة قادرة على التكیف رقمیا وموتمكینھم وتحویلھم إلى 

مسارات جدیدة مع مصادر جدیدة لخلق فرص وھناك رسم مساراتھا الرقمیة نحو النمو الشامل والتنمیة. أیضا لالعالمیة ولكن 
   عمل ممكنة في عصر التغییر التكنولوجي ھذا.

 كلةتحدید المش

ھناك فجوة في المھارات الرقمیة األفریقیة. وھذه الفجوة تتسع عندما یتم تضمین الفجوة المتعلقة بنوع الجنس. باإلضافة إلى ذلك، 
. ویعد ضمان توافر المھارات 2030ملیون شاب إلى سوق العمل بحلول عام  375فإن تضخم عدد الشباب سیؤدي إلى دخول 

 ساسیا.أمرا أ ،مخاطر االقتصاد الرقميالتصدي لالفرص واستغالل یسمح لألفراد والشركات بالرقمیة على نطاق واسع والذي 
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 .الرقمیة 8استمراریة المھارات - 2018-المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت السلكیة والالسلكیة 

  
: 4.4.2  المواضیعي ألھداف التنمیة المستدامةسیمكن بناء القدرات الرقمیة البلدان األفریقیة من التقدم نحو تأسیس المؤشر 

 ،"النسبة المئویة للشباب/البالغین الذین حققوا على األقل مستوى أدنى من الكفاءة في مھارات محو األمیة الرقمیة". ومع ذلك
 ،عدم االستقراروالفقر ومن التحدیات العالقة المتمثلة في التخلف  كثیرسھال في قارة تواجھ العى فإن القدرة الرقمیة لن تكون مس
المعدل العالمي متوسط مقارنة مع  ٪ 64.0یبلغ  والكتابة ءةالقرابأدنى معدل معرفة لدى أفریقیا وعلى سبیل المثال ال الحصر. 

من القوى العاملة األفریقیة عاطلة عن  ٪ 15 وھناك ).2وما فوق ( 15لألشخاص الذین تتراوح أعمارھم بین  ٪ 86.3البالغ 
عاما أو  15ملیار نسمة ھم ضمن الفئة العمریة المعتمدة اقتصادیا والتي تبلغ  1.3من سكان أفریقیا البالغ عددھم  ٪ 41العمل و 

لي في االقتصاد العالمي من سكان العالم، إال أن نصیبھا من الناتج المحلي اإلجما ٪16فریقیا تشكل أعلى الرغم من أن و]. 2أقل [
الصادر عن برنامج األمم المتحدة  2018فقا لمؤشر التنمیة البشریة لعام و). و2019(صندوق النقد الدولي،  ٪5ال یتجاوز 

ال و ،اإلنمائي الذي یقیس رفاھیة الناس من ثالثة أبعاد للحیاة األطول واألكثر صحة، والوصول إلى التعلیم ومستوى المعیشة
ظلت  ،الرغم من التقدم الملحوظ عبر القارات خالل السنوات القلیلة الماضیةوبكثیرا عن بقیة العالم.  أخرةفریقیا متأتزال 

أقل الي عمعدل االلتحاق بالمدارس في أفریقیا في مرحلة ما قبل التعلیم االبتدائي والثانوي والو. اعمقكثر التفاوتات واسعة وأ
عدم ویعتبر . ٪ 21في حین أن التسرب من المدارس االبتدائیة أعلى بنسبة  ،ط العالميمن المتوس ٪ 27بشكل كبیر بنسبة 

على، أتأثیر اجتماعي ومتوسط عمر متوقع مع اإلناث الالئي یشكلن نصف السكان وتعتبر أیضا.  االمساواة بین الجنسین واضح
 بالمقارنة مع نظرائھم من الذكور. ،یات الرقمیةإلى التقنأقل بالقراءة والكتابة ووصول بین الكبار معرفة منخفضة  نلدیھ

  
تكنولوجیا توفیر العمالة، ستحتاج البلدان األفریقیة إلى أشخاص لدیھم مھارات تكمل ھذه زحف مع تقدم االقتصاد الرقمي وو
قمي تحول ر إلحداثیجب أن یكون أي جھد لتنمیة القدرات  ،في ضوء ذلكوللسماح بمسارات جدیدة في الظھور.  كنولوجیاالت
الناس، وأن یكون مملوكا محلیا ومتعمدا ومصمما بشكل منھجي لتمكین األفراد والمنظمات  كزا إلىترلمجتمع األفریقي مل

میة یسمح ھذا النھج الشامل لتنومرور الوقت. یھا ب، والحفاظ علاوتكییفھ توفیرھاو اوتعزیزھالقدرات والمجتمع ككل، إلطالق 
ساني أساسي التعلیم حق إنوالقدرات الرقمیة بالبناء المستمر لكل من المھارات والكفاءات الرقمیة المطلوبة والبیئات التمكینیة. 

التعلیم  مینتج نظاو. الشامل ویلعب دورا حاسما في تحدید قدرة المجتمع على البقاء واالزدھار في العالم الرقمي امقبول عالمی
 في حین ،الالزمة لتطویر واعتماد أنظمة رقمیة نوعیتھاالذي یركز على المھارات العدد المطلوب من القوى العاملة ونوعھا و

الرقمیة یمكن من إعادة تنظیم المناھج التعلیمیة وعملیات تقدیمھا وإدارتھا بشكل مستمر وإعادة تشكیلھا  كنولوجیاأن تطبیق الت
ون یتطلب ذلك أن تك ،بناء على ذلكومن مرحلة ما قبل االبتدائي إلى التعلیم العالي ومدى الحیاة.  -یات على جمیع المستو

                                            
 وظائف الئقة لحملة المھارات الرقمیة للشباب -مجموعة أدوات المھارات الرقمیة  - 2018-ولي لالتصاالت السلكیة والالسلكیة االتحاد الد8	
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مر بسھولة وبشكل مستوتتجاھل  جدید من القوى العاملة تتعلم نمطنتاج عدة إلاألنظمة التعلیمیة مرنة وشاملة واستباقیة ومُ 
من ات مسارالیؤكد تقریر لجنة و لوبة في العالم الرقمي المتغیر باستمرار.مجموعة واسعة من المھارات والكفاءة المعقدة المط

العصر الرقمي یتطلب نوعین من المھارات لتطویرھما على المستوى الوطني استغالل أن  ،االستعداد الرقميبشأن الرخاء أجل 
سیتعین على كل مجتمع أن یكون لدیھ مجموعة كبیرة بما والمجموعة األولى من المھارات ھي المھارات الرقمیة. فوالقاري. 

ھذه المھارات مطلوبة أیضا على المستوى الحكومي حتى تكون قادرا ویكفي من المعرفة الرقمیة والمھارات الھندسیة المتقدمة. 
ة والكتابة تعتبر معرفة القراء، ابالنسبة للقوى العاملة األوسع نطاقوعلى اتخاذ القرارات والدعم واالستفادة من الفرص الناشئة. 

جموعة المولھذا، یعد توسیع الوصول إلى اإلنترنت ضروریا للمھارات الرقمیة األساسیة. و .الرقمیة ضروریة بشكل أساسي
أو  ةلقائیتجعلھا ستزداد ھذه المھارات التي یتعذر والثانیة من المھارات التي تحتاج إلى تنمیة ھي المھارات التكمیلیة الرقمیة. 

مھارات مثل التعاطف والتواصل الشخصي واالستشارات التجاریة ومھارات وھناك تدوینھا بسھولة في االقتصاد الرقمي. 
یجب تطویر المھارات االجتماعیة والعاطفیة بین األشخاص وكذلك واالتصال واللغة وكذلك اإلبداع والقدرة على التكیف. 

یا إلى فریقأھذه ھي مھارات المستقبل التي ال تحتاج أي من البلدان في وتھا. الصعبة التي یصعب حوسبدراكیة المھارات اال
 .انفسھا رقمیلاد عدستاالسبیل التقلیل من شأنھا والسعي لالستفادة منھا فیما یتعلق بصیاغة سیاسة واضحة واستراتیجیة في 

 
 توصیات السیاسات واإلجراءات المقترحة

 لالحتیاجات واالتجاھات الناشئة في االقتصاد الرقمي والمجتمعمراجعة المناھج التعلیمیة وفقا 

Ø  مراجعة المناھج التعلیمیة وفقا لالحتیاجات واالتجاھات الحالیة في المجتمع الرقمي واالقتصاد وسوق العمل، مع التركیز
القرن الحادي على العلم والتكنولوجیا والھندسة والفنون والریاضیات ومجموعة من المھارات الرقمیة ومھارات 

 والعشرین ومھارات األعمال اإللكترونیة، في جمیع مجاالت التعلم.
Ø  تعزیز األطر والسیاسات التعلیمیة التي تراعي مسائل الجنسین وتعزیز فرص التعلیم ذات الصلة وتطویر المھارات

لرقمیة بین لتضییق الفجوة ا الرقمیة للنساء والفتیات في مواضیع العلم والتكنولوجیا والھندسة والفنون والریاضیات
 الجنسین.

Ø  العلم والتكنولوجیا والھندسة والفنون والریاضیاتتشجیع التنوع واالندماج في تعلیم. 
تزوید المدارس والمؤسسات التعلیمیة األخرى بمعدات التكنولوجیا، وحیثما أمكن، توصیل اإلنترنت واسع النطاق. وسوف یتعین 

المعدات المتطورة في أنظمة التعلم القائمة على العمل. وبالتوازي مع ذلك، التأكد من وصول  على الشركات توفیر المزید من
 .ھمكل منبالنسبة ل المعلمین إلى التدریب الرقمي وتعزیز تطویر برامج تدریب المعلمین،

 
Ø  ومضاعف النطاقواسع التطویر المھني ولتعلیم الطالب على استخدام التكنولوجیا للمساعدة في إنشاء تأثیر. 
Ø  تعزیز التعلم المدعوم بالتكنولوجیا، بما في ذلك إنشاء وتوسیع نطاق منصات التعلیم اإللكتروني، والتي توفر الوصول

تأكد من وصول منتجات المعرفة الرقمیة المبتكرة وفرص التعلم وكذلك الالفوري، واستخدام الموارد التعلیمیة المفتوحة. 
 نسخلدیھا جمیع المنصات  أن وأیضا من خالل ضمان ،اطق تعلیمیة واجتماعیة متنوعةإلى أشخاص من خلفیات ومن

لتعزیز الوصول، یتم تشجیع إنشاء وظائف محددة غیر متصلة باإلنترنت موجھة ألولئك الذین یعیشون في ومحمولة. 
 مناطق نائیة منفصلة.

Ø التكنولوجیا العلم ومع المناھج الدراسیة التي تجمع بین  ،دعم إنشاء وتوسیع نطاق مؤسسات التعلیم العالي عبر اإلنترنت
دعم تطویر مجتمعات التعلم النشطة داخل المنصات وكذلك . المشتركةالمھارات والھندسة والفنون والریاضیات مع 

تعزیز لكنموذج یتضمن مزیجا من التعلیم المختلط  ،وتبادل أفضل الممارساتبین األقران لتعزیز التعلم  ،عبر اإلنترنت
 معدالت اإلكمال.

Ø  توسیع نطاق المشروعات والبرامج التي تطبق نھجا متعدد القطاعات لتعزیز التواصل المؤسسي ودعم جودة التعلیم
  العالي في أفریقیا، وتكییف السیاسات واإلجراءات الالزمة الحتیاجات سوق العمل اإلقلیمیة والوطنیة

 
 تعدد أصحاب المصلحة للمھارات والوظائف الرقمیةتطویر الشراكات من خالل تحالف أفریقي م
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Ø شراك أصحاب المصلحة العامین والشركات الخاصة والمنظمات الدولیة والجھات المانحة والجامعات والمنظمات غیر إ
، والمشاركة في إنشاء مناھج تعلیمیة على جمیع المستویات ةمراجعالالحكومیة لتقدیم الخبرة بشأن احتیاجات السوق و
 ،وإنشاء برامج جدیدة تركز على المھارات الرقمیة

Ø ر ادو(ب) تحفیز برامج التوجیھ أو األ ،دعم نقل المعرفة وتبادل البرامج بین (أ) مراكز االبتكار ومراكز البحوث
 .ةالنموذجی

Ø تطویر أدوات التنبؤ لتحلیل قاعدة المھارات الحالیة واالحتیاجات المتطورة في سوق العمل، 
Ø  تكنولوجیا  شأنبإنشاء آلیات تحفیزیة وتطویر إطار تأھیل إقلیمي للمؤسسات األفریقیة لتصبح مراكز امتیاز تقدم التدریب

 .المعلومات واالتصاالت بما یتماشى مع احتیاجات السوق
 

 مشاركین نشطینتعمیم المھارات الرقمیة والسلوك المسؤول عبر اإلنترنت بین جمیع المواطنین لتمكینھم من أن یكونوا 
 وناجحین في المجتمع الرقمي وزیادة الوعي بالمخاطر فیما یتعلق بالحقوق الرقمیة والسالمة واألمن عبر اإلنترنت

Ø  بناء شراكات بین القطاعین العام والخاص ألصحاب المصلحة المتعددین لتوفیر التدریب على السلوك المسؤول على
 ،اإلنترنت والنظافة الرقمیة

Ø تأكد من أن الخدمات عبر اإلنترنت ذات الصلة بالحیاة الیومیة للمواطنین (أي الحكومة اإللكترونیة والتعلیم اإللكتروني ال
م بالنواحي االلماوالزراعة اإللكترونیة وغیرھا) مصممة وفقا لمستویات مختلفة من اإللمام بالقراءة والكتابة، بما في ذلك 

 ،ان االعتراف في االستراتیجیات الوطنیة والقطاعیةالمالیة والمھارات الرقمیة، وضم
Ø  تویات المتنقلة والثقة للرجال والنساء في جمیع مسلألجھزة االستثمار في مبادرات التعلیم التي تزید من المعرفة الرقمیة

 ،التعلیم والدخل واإللمام بالھاتف المحمول واإلنترنت
Ø  المالیة الرقمیةبالنواحي  االلمامتوسیع نطاق البرامج التدریبیة في مجال، 
Ø دمج المكتبات وأماكن التعلم األخرى مدى الحیاة في استراتیجیات المھارات الرقمیة. 

 

 

تسھیل تنمیة المھارات الرقمیة في جمیع قطاعات االقتصاد التي تستخدم التكنولوجیا مع تركیز بشكل خاص على الحكومات 
  واإلدارات ومقدمي الخدمات والمجتمع المدني

Ø  تھیئة بیئة سیاسة متعلقة بالمھارات تواكب روح المبادرة الرقمیة وتضمن بیئة عمل حیث یتم ربط المھنیین المدربین
 والتي تعمل كمنصة لنشر التعلم مدى الحیاة في المشھد الرقمي المتغیر بسرعة. ،بفرص العمل ذات الصلة

Ø  ون والمستقبلیین في جمیع القطاعات، بما في ذلك المتخصصضمان أن مبادرات التدریب التي تستھدف العاملین الحالیین
ھارات وتوفر م ،ومھارات القرن الحادي والعشرین ،تشجع التفكیر الحسابي ،في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 رقمیة متقدمة.
Ø ك التدریب بما في ذل ،تعزیز فرص التعلم التي یقدمھا الشركاء من القطاعین العام والخاص للعاملین في جمیع القطاعات

أثناء العمل والتدریب السریع على المھارات باإلضافة إلى تبادل المعرفة والتوجیھ داخل مراكز االبتكار الوطنیة 
 واإلقلیمیة.

Ø  تصمیم برامج تدریبیة على المھارات الرقمیة التي تستھدف على وجھ التحدید الشركات الصغیرة والمتوسطة والشركات
 كز االبتكار، على الصعیدین الوطني واإلقلیمي.الناشئة داخل مرا

Ø یینقیاألفر نترنتتطویر فرص التعلم المستھدفة لتعزیز المھارات بین مطوري محتوى اال. 
Ø  بناء بعد التعلیم و ،والتدریب أثناء العمل اتتعزیز المھارات الرقمیة من خالل التدریب المتطور داخل الشركتشجیع

 القدرات.
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Ø  وتدریب الموارد البشریة األفریقیة الشابة التي تفتقر إلى الخبرة في شغیل المحلیة والدولیة على تتحفیز الشركات
 .ةالدائری الھجرةالوظائف المحلیة أو في سیاق 

Ø خبرة على الوظیفة، باستخدام ال اتحفیز الحكومات على استخدام المزید من موارد تكنولوجیا المعلومات المحلیة وتدریبھ
 ،دیم التدریب أثناء العملالدولیة لتق

Ø .ضبط عملیات المناقصات الدولیة لتشمل إمكانیة االستفادة بشكل أكبر من األشخاص المدربین / المتعلمین محلیا 
Ø  وتوفیر التدریب المستھدف أثناء العمل.المغتربین في المھجر تحفیز إعادة دمج  
  االبتكار الرقمي وریادة األعمالدال. 

 لمحة عامة
فریقیا من خالل اعتماد استراتیجیة العلم والتكنولوجیا أأكد االتحاد األفریقي على أولویة االبتكار العلمي والتكنولوجي في 

 وخطة العمل األفریقیة الموحدة للعلوم والتكنولوجیا. 2024واالبتكار ألفریقیا 
 
كانت التكنولوجیا واالبتكار أھم قوى التقدم في العالم في السنوات األخیرة فیما یتعلق بالحد من الفقر والتنمیة البشریة والنمو و

صادي تم االعتراف بأھمیة التكنولوجیا للتنمیة والنمو االقتووالقدرة التنافسیة لالقتصادات الوطنیة في القرن الحادي والعشرین. 
ومن المسلم بھ جیدا أنھا تلعب دورا مركزیا أكبر في تحقیق جمیع لالتحاد األفریقي  2063أجندة ة المستدامة وفي أھداف التنمی

من أھداف التنمیة المستدامة، "بناء بنیة تحتیة مرنة، وتعزیز التصنیع الشامل  9في الواقع، فإن الھدف وأھداف التنمیة المستدامة. 
 أنھ بدون التكنولوجیا واالبتكار، لن یحدث التصنیع، وأنھ بدون التصنیع، لن تحدث التنمیة.والمستدام وتعزیز االبتكار"، یعني 

الثورة الرقمیة المستمرة التي تؤثر على كل جزء تقریبا من المجاالت االجتماعیة والتجاریة والسیاسیة.  محوراالبتكار ھو و
عي الذكاء االصطناوفي األجھزة والبرامج والتطبیقات ومجاالت الشبكات بما في ذلك، الخدمات السحابیة  الدؤوباالبتكار و
وأجھزة  والتكنولوجیا المتناھیة الدقةالتسلسل الرقمي والطباعة ثالثیة األبعاد ووإنترنت األشیاء  قواعد البیانات المتسلسلةو

ن إذا ما ین ضرورییر بوتیرة مذھلة. وبالتالي، یعد االبتكار وریادة األعمال أمراالستشعار وغیرھا من األمور التي تقود التغیی
 .2063جندة أرید ألفریقیا أن تظل في السباق مع بقیة العالم، وتستفید من التحول الرقمي ضمن اإلطار األوسع أل

إلى  ثل الدفع عبر الھاتف المحمول) باإلضافةھذا إلى ظھور طرق جدیدة للقیام باألشیاء القدیمة (ملالبتكار نظام البیئي الیؤدي و
تستفید ریادة األعمال الرقمیة من ھذه االبتكارات وتتزاید وأشكال جدیدة تماما من النشاط (مثل وسائل التواصل االجتماعي). 

ف في السنوات علیس ھناك شك في أن عدد الشركات الناشئة التكنولوجیة والمؤسسات التي تدعمھا تضاوفریقیا. أفي جمیع أنحاء 
في أفریقیا، لدینا اآلن جیل ملھم من رواد األعمال یعملون بنشاط لجلب فوائد العصر الرقمي إلى كل مواطن ومنظمة واألخیرة. 

أكثر إشراقا  مستقبل ایجادجیل یسعى للمساعدة في فھو طالق قوة التكنولوجیا الحدیثة لصالح المجتمع. افریقیا من خالل أفي 
 من األجیال. كثیرمليء بالفرص واإلمكانیات لل
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مركزا جدیدا على مدار العامین  130دولة. وتم فتح أكثر من  42مدینة و  93مركز تكنولوجي في  400یوجد بأفریقیا أكثر من و

. 20189تلقیھ للشركات الناشئة في عام الماضیین. وكانت ھناك زیادة سنویة تقارب أربعة أضعاف في إجمالي التمویل الذي تم 
والت جباإلضافة إلى ذلك، زاد عدد صفقات التمویل بأكثر من الضعف وأصبحت الشركات الناشئة في القارة تتلقى بشكل متزاید 

جمعت الشركات الناشئة األفریقیة، وخاصة تكنولوجیا المعلومات  ،2018في عام ومالیین دوالر.  5تتجاوز  البطاقاتمن 
اء الرقمیة إلنش كنولوجیافي طلیعة استخدام التیون قیكان رواد األعمال األفرودوالر.  10ملیار 1.1قیاسیا بلغ  مبلغاواالتصاالت، 

 أعطت بعض التجارب، مثلوفي كل مشكلة أو قید أو تحد، یرى ھؤالء المبتكرون الفرص. وحلول مبتكرة لمشاكل التنمیة. 
 ادینامی اعالطرفا فوالدفع عند استخدام الطاقة الشمسیة، ألفریقیا األمل في أن تكون أیضا  ةالمحمولبالھواتف  یةالمالالمعامالت 
  .اومبتكر

ؤ جمیع النظم اإلیكولوجیة، سواء من حیث مدخالت المواھب (الفكریة ویستلزم مفھوم الفجوة في االبتكار الرقمي عدم تكاف
سواء كانت تكنولوجیة أو اجتماعیة أو مالیة. وھذا یعني أن بعض  ،واإلبداعیة)، واالستثمار والموارد أو من حیث ناتجھا

تطور وتستفید من التكنولوجیا الناشئة واالبتكار الذي یركز على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت،  بیئیةالمجتمعات والنظم ال
في حین یعتمد البعض اآلخر على التكنولوجیا األكثر قدما أو ال یرون سوى نفاذ ضئیل إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

 ،العواملة بمدفوعاالقتصادیات، منتقلة من االقتصادیات االستخراجیة العلى اإلطالق. ویمكن اعتبار ھذه استمراریة لسلسلة من 
في كثیر من واالبتكار. بمدفوع اللالقتصاد  ،من مجاالت أخرى كنولوجیات تبنىوالتي ت ،من خالل االقتصادات المدفوعة بالكفاءة

في  ، مما یوسع الفجوةستمراریةاال هھذ الحاالت، سوف توجد مجتمعات أو قطاعات مختلفة داخل االقتصاد في نقاط مختلفة في
 االبتكار.

 
 تحدید المشكلة

مكاناتھا اعلى الرغم من العقلیة القویة لریادة األعمال والعدد المتزاید من الوسطاء الرقمیین لریادة األعمال، فإن أفریقیا لم تترجم 
أعلى  للمنافسة على وعاتیمكنھا تولید المواھب والمشرإلى نظام بیئي رقمي نابض بالحیاة أو شامل، مع مراكز رقمیة تجاریة 

 مستوى عالمي.
فتقار إلى الدعم االمن عدم الكفاءة في استخدام أو تخصیص الموارد في النظام البیئي لالبتكار، ومن فجوة االبتكار جزئیا وتنبع 

ر لتعاون بین أصحاب المصلحة من أجل تطویالحاجة إلى مزید من اوكذلك الرئیسي والسیاسات والعناصر األخرى لبیئة مواتیة، 
 نظام بیئي كامل من خالل أنشطة الدعم المنسقة.

                                            
 2018ویتكراكر 9	
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ص في نقیكون ھناك ال من األھمیة أن في المدخالت، وببساطة یجب أن یكون التركیز على النظام بأكملھ، بدال من االستثمار و

 تماسك ومتكامل للسیاسات المتعلقة بالنظام اإلیكولوجي.، وضمان نظام ملتدخل الحكوميلوال استخدام مفرط التدخل الحكومي 
 

وستحتاج الدول األعضاء إلى مواصلة تصمیم التدخالت المخصصة لتعزیز النظم اإلیكولوجیة الخاصة بھا لریادة األعمال من 
ة للتجارة وبیئة صدیق ،مكونات التعزیز المتبادل التي تشمل قاعدة المعرفة الرقمیة وسوق تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 وثقافة تنظیم المشاریع. ،والمھارات الرقمیة والقیادة اإللكترونیة ،والحصول على التمویل ،الرقمیة
 
سیتطلب تحقیق رؤیة التحول الرقمي ألفریقیا أجندة مالئمة لسیاسة االبتكار الرقمي وتطویر ریادة األعمال بما یتماشى مع و

لتعزیز القدرة التنافسیة للقطاع الخاص  2024راتیجیة العلم والتكنولوجیا واالبتكار ألفریقیا أھداف التنمیة المستدامة واست
 ودعم النمو في استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتطویر وتعزیز القدرات المؤسسیة. ،األفریقي

 
 توصیات السیاسات واإلجراءات المقترحة

 وریادة األعمالالبتكار الرقمي لسیاسات التحسین 
Ø لدعم تطویر االبتكار الرقمي وریادة  اتتطویر اإلطار القانوني والمؤسسي والتنظیمي الفعال وجدول أعمال السیاس

 .األعمال والبحث والتطویر
Ø ةتطویر اللوائح التنظیمیة والتكیفیة واألنظمة القانونیة والتنظیمیة التي تعزز األشكال األكادیمیة وغیرھا من أشكال ریاد 

 األعمال، وما الى ذلك.
Ø  تطویر نظام وطني لالبتكار لمعالجة الحواجز الملحة أمام قدرات البشر للنھوض باالبتكار الرقمي وخاصة الفقر

 ،(التعریف الواسع) وعدم المساواة (إعادة التوزیع) ورأس المال االجتماعي (التماسك والثقة) والمؤسسات (السیاسات
المال الطبیعي (الكھرباء والماء) والموارد االقتصادیة (مثل الحصول على االئتمان  والشبكات) ورأس ،والمنظمات

 ،والنقل)
Ø بناء قدرات الحكومة على تصمیم السیاسات وتنفیذ السیاسات المتعلقة بالتكنولوجیا وكذلك على السیاسات األوسع نطاقا 
Ø تعزیز حمایة حقوق الملكیة الفكریة والمبتكرة 
Ø القطاع الخاص لتحفیز كل من العرض والطلب على التكنولوجیات الالزمة في القطاعات  تشجیع وتیسیر تطویر

 ،االقتصادیة
 تھیئة بیئة مواتیة لتمكین الناس من االبتكار وتسھیل الوصول إلى التمویل وآلیات التمویل للمؤسسات الرقمیة

Ø  التكنولوجیا واالبتكارات لتسریع تحقیق أھداف أجندة تطویر الھیاكل واآللیات التي تعزز انتاج ونشر واستخدام وإدارة
 ،وأھداف التنمیة المستدامة 2063عام 

Ø  إنشاء صندوق لالبتكار یمكن من خاللھ للمجموعة المتنامیة من رواد األعمال المجتھدین والناجحین االستفادة من الموارد
 ،شراكة بین القطاعین العام والخاصلتحفیز االبتكار الرقمي وتطویر ریادة األعمال والتسویق من خالل 

Ø توفیر الحوافز في شكل جوائز وتقدیر وطني لتشجیع االبتكار، 
Ø  المحلیة وشركاء التنمیة البیئیة(مراكز) النظم من خالل تسھیل الوصول إلى التمویل للشركات الناشئة، 
Ø  ت رأس القاریة وتثقیف وجذب شركابناء ودعم شبكات المستثمرین الخیریین على مستوى الدول بالشراكة مع الشبكات

 ،المال االستثماري الدولي لالستثمار في التكنولوجیا األفریقیة
Ø  دعم إنشاء مراكز محلیة لالبتكار الرقمي تعمل كمركز للمشاركة في االبتكار واإلبداع للحلول الرقمیة للغد وكنقطة

 .دخول أولى للمستثمرین األجانب

یع الحواجز واالحتیاجات المترابطة ویحسن الخدمات االستشاریة لتحفیز ریادة األعمال إنشاء نظام بیئي مواتي یعالج جم
 الرقمیة للمؤسسات الرقمیة
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Ø ودعم الشبكات لمزید من خدمات التوجیھ بین األقران. وعلى المستوى  ،تخصیص الدعم ألصحاب المشاریع الرقمیة
 ھواة نجوم".بحث عن رواد أعمال مسلسلین ناجحین و"یتعین الاإلقلیمي، 

Ø ة لتحدید ودعم توسیع نطاق النماذج المبتكر ،بناًء على المبادرات الحالیة ،وضع خریطة قاریة شاملة للنظم اإلیكولوجیة
ومنصات التمویل، مصحوبة بتدریب ذي صلة بالمھارات الشخصیة والمھارات التجاریة ألصحاب المشاریع الرقمیة 
وإطالع المستثمرین على الفرص المتاحة ذات الصلة. ویشمل ذلك التمویل الجماعي، وأدوات التكنولوجیا المالیة 

ات المصرفیة عبر الھاتف المحمول. وكذلك رسم الخرائط الشاملة للنظم اإلیكولوجیة لتحدید النماذج المبتكرة، والخدم
 الواعدة التي یمكن زیادتھا في أفریقیا.

Ø  تعزیز توافر المعلومات عالیة الجودة والدقة وامكانیة الوصول إلى الجھات الفاعلة في السوق، لزیادة الوعي بالحلول
 رواد األعمال الرقمیین والجمھور. والفرص الموجودة بین

Ø  تعزیز سیاسات البیانات المفتوحة التي یمكن أن تضمن تفویض واستدامة منصات أو مبادرات تبادل البیانات لتمكین
نماذج األعمال المحلیة الجدیدة، مع ضمان حمایة البیانات والمرونة اإللكترونیة لحمایة المواطنین من سوء استخدام 

 ركات من قبل جرائم اإلنترنت.البیانات والش
Ø  تشجیع الحكومات على تكلیف الشركات الناشئة والمؤسسات االجتماعیة بالمشروعات العامة من خالل تبني حلول فعالة

 واإلدارة). ،من حیث التكلفة لمعالجة القضایا المحلیة (الزراعة، والصحة
Ø  یعیةمواضر وتحدید أربع أو خمس مجموعات أعمال لالبتكا البیئيتقسیم وتجمیع البلدان حسب مستوى نضج نظامھا 

كمراكز تمیز، في سیاق مبادرة بدء االتحاد األوروبي وأفریقیا المزمع انشاؤھا (اإلجراء المقترح بموجب التوصیة بشأن 
 الشراكات).

Ø  اریة.أي في المعارض التج -دعم رواد األعمال األفریقیین الرقمیین للتواصل وعرض منتجاتھم خارج أفریقیا 
Ø  تشجیع التعاون مع دعوات بدء التشغیل لزیادة تحسین اصالحات السوق واالصالحات التنظیمیة من خالل الحوار بین

 أصحاب المصلحة المتعددین.
Ø .تدریب، وتقدیم المشورة، وتدریب وتوجیھ رواد األعمال من خالل التعلم المختلط 

 
األفریقیة لمواءمة الجھود المتعلقة بالمشاریع الرقمیة على المستوى القاري إقامة وتعزیز الشراكات بین الجھات الفاعلة 

 واإلقلیمي والوطني

Ø  تضمین ریادة األعمال الرقمیة في السیاسات القاریة واإلقلیمیة والوطنیة وتمكین الحوار المنظم للسیاسات بین الشركاء
لحاحا التي یجب اتخاذھا في تھیئة بیئة مواتیة امن القطاعین العام والخاص إلبالغ صناع السیاسات باإلجراءات األكثر 

 ،البناء على الشراكات القاریة واإلقلیمیة والوطنیة لریادة األعمال الرقمیة مع التركیز على
Ø  دعم الدول األعضاء في وضع استراتیجیات وطنیة لبدء التشغیل وقوانین بدء التشغیل من حیث صیاغة التشریعات

وإنفاذھا. وكذلك االستثمار في البحث عن أعمال بدء التشغیل. وینبغي أن یستند ذلك إلى نھج أصحاب المصلحة 
 ن، ومن القاعدة إلى القمة، مع أخذ وجھة نظر رواد األعمال في عملیة التشریع.المتعددی

Ø یئیة بنیة، وتلبیة احتیاجات النظم الفتمویل تبادل المعرفة والتدریب على المستوى اإلقلیمي والقاري واالجتماعات ال
 ،الرقمیة وخلق موارد تعلیمیة مفتوحة

Ø مع القطاع الخاص دعم إنشاء وتمویل مراكز االبتكار بالتعاون، 
Ø  تشجیع وتعزیز االبتكارات الرقمیة المصممة محلیا من خالل تمكین جمیع الجھات الفاعلة المحلیة ذات الصلة (الحكومات

 .والقطاع الخاص) ،والبحوث ،والشركات الناشئة
 

 القطاعات الحاسمة لدفع التحول الرقميثامنا. 

د عامة الناس تحقیق فوائد التحول الرقمي. ویعتمد التحول اأمرا بالغ األھمیة إذا ما أریعد اضفاء الطابع الرقمي للقطاعات التالیة 
 سیة المذكورة أعاله.یأستالرقمي الناجح لھذه القطاعات على تنفیذ الركائز ال
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 الصناعة الرقمیةألف. 
 لمحة عامة

ھناك حاجة لكي تطور أفریقیا میزة تنافسیة في مجال االستغالل واإلنتاج الرقمیین من خالل تطویر صناعة تكنولوجیا معلومات 
واتصاالت تنافسیة وقطاع خدمات. وستلعب الصناعة الرقمیة دورا رئیسیا كشریك رئیسي في عملیة نقل القارة إلى الثورة 

ول األعضاء إلى تعزیز وتیسیر دور القطاع الخاص في التنمیة والمشاركة في االقتصاد الصناعیة الرابعة. ولذلك ستحتاج الد
الرقمي العالمي. وفتحت التكنولوجیا الرقمیة طرقا جدیدة لتنظیم اإلنتاج والخدمات اللوجستیة والتوصیل، وتوفر وسائل أفضل 

شكل متزاید وصدیق للموارد لیتمكن من خدمة أسواق لخدمة وإرضاء المستھلكین. ویتسم اإلنتاج الضخم بالمرونة والفردیة ب
العمالء. وتتم مراقبة اإلنتاج والتحكم فیھ في الوقت الفعلي لیعكس متطلبات العمالء المتغیرة دینامیا. وفي الطرف اآلخر من 

لكبیرة وتداولھا یانات االسلسلة، یتم جمع اتجاھات المستھلكین في الوقت الحقیقي مع زیادة مستویات التفاصیل. ویتم إنتاج الب
 ومشاركتھا. وتوجد حصة كبیرة من قیمة نطاق األعمال بالكامل في ھذه البیانات الضخمة.

 تحدید المشكلة
الصناعي مع بروز تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت كعنصر أساسي في القدرة التنافسیة في  بیئيیتم إعادة تعریف النظام ال

 فإن المستویات المنخفضة من ،جمیع القطاعات الصناعیة مما یؤدي إلى التوسع الشامل للمنتجات والخدمات الجدیدة. ومع ذلك
 تقلیدیة.الدرایة باألدوات الموجودة في الصناعة الرقمیة تھدد الصناعات ال

 
یرا مفاجئا ویحدث تغیشبكة اإلنترنت، غیر متصلین بمنافسة مع عمالقة یؤدي إلى  وھناك توسع نشط للشركات عبر اإلنترنت

یة ن في أفریقیا، فقد تأخرت قطاعات مثل الزراعة والخدمات الحكومالتصنیع والتسلیم والمبیعات وإن كالتقلیدیة لعملیات في ال
تستفید من ھذا االبتكار، بسبب عملیات التراث أو ارتفاع استثمارات بدء التشغیل. وتعتبر الحاجة إلى  والتصنیع التي یمكن أن

الثیة األبعاد، والطباعة ث ،والمراقبة عن بعد ،استخدام التكنولوجیا الرقمیة الصناعیة مثل التصنیع اإلضافي، والذكاء االصطناعي
ة ل الصناعات في أفریقیا إلى الرقمیة. فعلى سبیل المثال، تواجھ الصناعة التحویلیوالتحلیالت السحابیة ھي الطریقة لضمان تحوی

 فرصا تكنولوجیة جدیدة ونماذج أعمال.
 

 واإلجراءات المقترحة اتتوصیات السیاس
دعم تطویر ونمو صناعة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لتسھیل إنتاج وتوزیع وتوفیر منتجات تكنولوجیا المعلومات 

 واالتصاالت والسلع والخدمات
Ø انشاء منشآت تجمیع وتصنیع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، 
Ø تشجیع تطویر وإنتاج البرامج واألجھزة في أفریقیا، 
Ø تسھیل إعداد االستعانة بمصادر خارجیة في العملیات التجاریة في أفریقیا، 
Ø إنشاء الحدائق والحاضنات التكنولوجیة،  
Ø ساعدتھا في استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت للتشغیل التلقائي لعملیاتھا التجاریة والصناعیة تشجیع الصناعات وم

 ،وتحدیثھا
Ø دعم القطاع الصناعي حتى یتمكن من تولید فرص العمل التي تعمل على القضاء على الفقر. 

 تشجیع وجذب االستثمار لتحفیز الصناعة الرقمیة في أفریقیا
Ø  األجانب في الصناعة الرقمیة وفي تطویر قطاع تصدیروریقیین المشاركة الفعالة للمستثمرین األفتشجیع وتسھیل 

 .تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
Ø تشجیع المشاریع المشتركة بین الشركات المحلیة واألجنبیة لتسھیل التطور السریع في الصناعة الرقمیة وقطاع الخدمات. 
Ø لوجیا المعلومات واالتصاالت التنافسي بمشاركة نشطة من المنتجین ومقدمي الخدمات تشجیع تطویر قطاع تصدیر تكنو

 المحلیین.
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 نمو الصناعة الرقمیة شجیعبیئة مواتیة لت تھیئة
Ø انشاء وضوح تنظیمي بین الشركات عبر اإلنترنت وبدون االتصال باإلنترنت داخل نفس القطاع، 
Ø  نخفضةماالستثمار في البنیة التحتیة الرقمیة وخفض التعریفات على المنتجات الرقمیة وتشجیع االعتماد على تطبیقات 

والوسائط االجتماعیة وتقلیل لوائح سوق المعامالت المالیة بالھاتف المحمول مثل  ،ُمغیرة للنظم القدیمةوالتكنولوجیا 
 المنتجات.

Ø ي حلول رقمیة أكثر كفاءة وتشجیع دخول الشركات الناشئة التي یمكن أن تمارس حفیز الشركات على االستثمار فت
 .ضغوطا تنافسیة على الشركات القائمة

 
 التجارة الرقمیة والخدمات المالیةباء. 

 لمحة عامة
د إلكتروني اقتصا: أفریقیا التي نریدھا، تتصور أفریقیا كقارة على قدم المساواة مع بقیة العالم كمجتمع معلومات، 2063أجندة 

متكامل حیث یمكن لكل حكومة وكل مشروع وكل مواطن الوصول إلى خدمات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الموثوقة 
وبأسعار معقولة من خالل زیادة نفاذ النطاق العریض وتوفیر رأس المال االستثماري لرواد األعمال والمبدعین الشباب في 

 التصاالت.مجال تكنولوجیا المعلومات وا
 
 حمایة المتقدمةالینظر ھذا القطاع الحرج في تطور سوق رقمي قوي یتمیز بزیادة جودة اإلدماج المالي والمنافسة العادلة وو

 مع مجاالت التركیز الرئیسیة على التجارة الرقمیة والخدمات المالیة.للمستھلك 
 
بناتج  2030بحلول عام  1.7والتي ستصل إلى  ،ملیار مستھلك 1.2سوقا لنحو ة القاریة ألفریقیاالتجارة الحرة  منطقةستكون و

 ،على مصادر البیانات. باإلضافة إلى ذلك مادا، اعتأمریكيتریلیون دوالر  3.4إلى  2.1یتراوح ما بین مشترك محلي إجمالي 
من المتوقع أن والر أمریكي. تریلیون دو 4.0نحو ي أفریقیا بفألعمال واالستھالك فیما بین االحالي الخاص یقدر االستھالك 

ضاعف إذا كان ھناك قضاء فعال على الحواجز غیر تو 2022بحلول عام  ٪ 52.3بنسبة البینیة تزداد التجارة األفریقیة 
 .البینیة سوف تلعب التجارة الرقمیة دورا رئیسیا في تعزیز التجارة األفریقیةوالجمركیة. 

 
تاح لفتح ھذه فریقیا والمفأوالفرص لتنمیة اقتصادات الكبیر وفورات الحجم  ایجادالى فریقیا في سوق رقمي واحد أدمج وسیؤدي 

ستكون التجارة اإللكترونیة والشمول المالي الرقمي والفرص ھو القدرة على التكیف مع التجارة الرقمیة والخدمات المالیة. 
 وحدة التي نریدھا.مفریقیا حقا السوق الرقمیة الأبمثابة العوامل التمكینیة األساسیة في ھذه الحالة لضمان أن تصبح 

 
ادیا، والتي رقمیا أو مإما تشمل التجارة الرقمیة المعامالت التي یتم تمكینھا رقمیا في مجال السلع والخدمات التي یمكن تقدیمھا و

ونیة معاملة التجارة اإللكتروتعد  .(منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي) تشمل المستھلكین والشركات والحكومات
ال وبیع أو شراء سلع أو خدمات، تتم عبر شبكات الكمبیوتر بطرق مصممة خصیصا لغرض استالم أو تقدیم الطلبات. بمثابة 

 .)منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصاديیلزم إجراء الدفع والتسلیم النھائي للبضائع أو الخدمات عبر اإلنترنت (
 
بما في  ،عبر القنوات الرقمیة قدیمھالخدمات المالیة الرقمیة إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالیة التي یتم الوصول إلیھا وتتشیر او

القنوات الرقمیة المستخدمة في ھذه المعامالت المالیة ھي وذلك المدفوعات واالئتمان والمدخرات والتحویالت المالیة والتأمین. 
یشمل مفھوم الخدمات المالیة ونقاط البیع من بین أدوات أخرى. محطات المحمولة وأجھزة الصراف اآللي واإلنترنت والھواتف 

الخدمات المالیة المتنقلة التي أصبحت اتجاھا شائعا للغایة في جمیع أنحاء القارة األفریقیة مع ظھور استخدام الھواتف المحمولة  ،الرقمیة
تف بالھاوالمدفوعات المعامالت المصرفیة بواسطة الھاتف المحمول المعامالت المالیة مثل  للوصول إلى الخدمات المالیة وتنفیذ

 الخدمات المالیة بالھاتف المحمول.والمحمول 
 

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

   26.99 23.53 23 17.3 14.9 8.3 أمریكا الالتینیة ومنطقة الكاریبي
   94.61 68.55 36.6 26 21.8 23.7 شرق آسیا والمحیط الھادي

   287.59 258.36 164.2 101.9 76.9 35.5 جنوب آسیا
   12.35 11.55 10.4 1.7 1.5 1.5 أوروبا وآسیا الوسطى

 2017عام ل)، تقریر حالة الصناعة بشأن المعامالت المالیة عبر الھاتف المحمول ل2017المصدر: رابطة النظام العالمي التصاالت الھاتف المحمول (
 

الخدمات المالیة الرقمیة أمرا أساسیا ألنھا ستسھل  مالءمةو، أصبحت أھمیة القاریة األفریقیةمع إطالق منطقة التجارة الحرة 
 ا. كما أنھاریةالق فریقیةالتجارة األ منطقةوتضع أنظمة الدفع عبر الحدود الالزمة في مرحلة تشغیل البینیة فریقیة ألالتجارة ا

مكن لبیانات وییداع المدخرات أو سداد قرض). المنتجات والخدمات المالیة األخرى (مثل إ مشاركة فيسھل المعامالت التس
أیضا التباین المعلوماتي بین المقترضین والمقرضین، وتكون بمثابة مدخالت أن تقلل المعامالت التي تنتجھا المدفوعات الرقمیة 

 مفیدة في القرارات االئتمانیة.
جراءات وتقلیص اإللكترونیة والتمویل الرقمي)، فرصا جدیدة لتعزیز االقتصاد (من خالل التجارة اإل التحول الرقمي وفروی

خدمات لالتحویل الرقمي لو ،والحكومة اإللكترونیة ،وخفض تكالیف التجارة (من خالل المدفوعات اإللكترونیةالبیروقراطیة 
 یر الساحلیة.النامیة غھذه اإلمكانیة أكبر بالنسبة للبلدان والتصنیع الرابعة. ثورة والمشاركة في  ةنوعی هقفزتحقیق العامة)، و

 
 تحدید المشكلة

حالیة یتعلق بعضھا بالبنیة التحتیة ال ،على الرغم من الفرص، ھناك العدید من القیود التي ال تزال البلدان األفریقیة تواجھھا
 والفجوة الرقمیة والتكنولوجیة.

 
وى فریقیا ال تدعي حالیا سأفي حین أن التجارة الرقمیة تمثل سوقا متعدد الملیارات من الدوالرات على مستوى العالم، فإن و

صة فریقیا تنمو بسرعة ویتوقع أن تشكل حأفإن التجارة الرقمیة في  ،شریحة صغیرة من إیرادات التجارة اإللكترونیة. ومع ذلك
 .البینیة ة التجارة األفریقیةمتزایدة من التجارة نحو اتفاقی

 
الكبیرة  ن القطاع غیر الرسمي والمؤسساتیمكعلى تزیادة البنیة التحتیة ونشر السیاسات المناسبة للتجارة اإللكترونیة  وتعمل

 وبالتالي زیادة حجم السوق. ،من التسویق واستالم المدفوعات وإجراء عملیات الشراء مع المشترین الدولیین
 
). وقدر 2017، ةفي المائة من التجارة العالمیة في السلع (مركز التجارة الدولی 12شكلت التجارة اإللكترونیة  ،2017في عام و

ملیارات  8من  2018ملیار دوالر أمریكي في عام  50مركز التجارة الدولیة أن حجم سوق التجارة اإللكترونیة سیصل إلى 
بینما توقعت ماكینزي أن تصل قیمة التجارة اإللكترونیة إلى  ،)2015لدولیة، (مركز التجارة ا 2013دوالر أمریكي في عام 

). وبالنسبة للتجارة عبر الحدود، ھناك فرصة لتصدیر عدد أكبر 2013 ،(ماكینزي 2025ملیار دوالر أمریكي بحلول عام  300
  .)2017من البضائع وتنوعھا إلى مجموعة أكبر من البلدان (مركز التجارة الدولي، 

 
وتتیح التقنیات الحدیثة الوصول إلى األسواق التي كانت مغلقة من قبل وتزیل التشوھات في الطلب عن طریق منح العمالء 

دیدة التطورات التكنولوجیة السریعة أسواقا ج نشأتإمكانیة الوصول المباشر إلى المنتجات التي كانت تسیطر علیھا من قبل. وأ
  لیف المعامالت وتقلل عدم تناسق المعلومات.تربط اآلن المستھلكین وتقلل تكا

 
قنوات التجارة اإللكترونیة لتقدیم الخدمات العامة مثل معالجة التأشیرات وإصدارھا والتسجیل  ،تستخدم الحكومات بشكل متزایدو

ة، ویتم استخدام المعلومات التجاریاریة لتوفیر جلتسھیل التجارة، تستخدم البوابات التوالمدني والمدفوعات الضریبیة والمزایدات. 
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إلجراءات التجارة مع ما یرتبط بذلك من تخفیض في وقت وتكلفة تخلیص البضائع في  فعليلتمكین اإلتمام ال موحدةالنوافذ ال
 أیضا لتنسیق عملیات الوكاالت الحكومیة المتعددة العاملة في الموانئ البحریة. واحدةتُستخدم ھذه النوافذ الوالموانئ. 

 
االستفادة منھ. فھو ال یوفر للمستخدمین المرونة الالزمة إلجراء  تعین زیادةالخدمات المالیة الرقمیة ھي أیضا قطاع آخر یو

، بل إنھ أیضا وسیلة لتسویة المدفوعات التجاریة ،المعامالت المالیة والخدمات المصرفیة عبر اإلنترنت وأثناء التنقل فحسب
واالنتقال من الخدمات المصرفیة التقلیدیة الورقیة إلى أنظمة  ،الحكومیة من خالل البنوك المركزیة لمعامالتالتحویل الرقمي لو

 وأسرع للوصول. ،رقمیة وآلیة أكثر كفاءة وأسھل في التتبع والمراقبة
د من أھداف العدی تعد العالقة بین الشمول المالي والتنمیة معروفة جیدا ویمكن أن یلعب الشمول المالي دورا كبیرا في تحقیقو

 واسع االنتشار في عدد من الدول األعضاء ،التنمیة المستدامة. وأصبح استخدام التكنولوجیا المالیة، وال سیما النقود المحمولة
 395.7عالمیا في تصنیف الشمول المالي الرقمي. ومن بین  26تحتل كینیا المرتبة  ،في االتحاد األفریقي. وعلى سبیل المثال

رابطة ملیون حساب نشط (تقریر  145.8اب مسجل لألموال المحمولة في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، ھناك ملیون حس
فریقیا أفي بشأن النمو امیات التنمیة دینتقریر ). باإلضافة إلى ذلك، وفقا ل2018النظام العالمي التصاالت الھاتف المحمول لعام 

فریقیا الخدمات أ)، تستخدم منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي / يمفوضیة االتحاد األفریق، النمو (2018لعام 
 جمیع المناطق النامیة األخرى مجتمعة.أكثر من المصرفیة عبر الھاتف المحمول 

 
ا في مكونا مھمعبر الھاتف المحمول أصبحت الخدمات المالیة وفریقیا واعدا للغایة. أي فیبدو سوق الخدمات المالیة الرقمیة و

تعمل وفریقیا، من المدفوعات والحسابات الجاریة إلى المدخرات والقروض واالستثمار والتأمین. أمشھد الخدمات المالیة في 
ز على تركیمجال الخاصة لتطویر االستراتیجیات المالیة الرقمیة مع بنوك البنوك المركزیة أیضا بالتعاون الوثیق مع ال

 ة.االقتصادات غیر النقدی
 
 ظھرت أنظمة المدفوعات الرقمیة اإلقلیمیة أیضا لتقلیل التكلفة والوقت المقترن بالتجارة عبر الحدود، مثل:و

 ،نظام الدفع والتسویة اإلقلیمي للسوق المشتركة للشرق والجنوب األفریقي (الكومیسا) •
 ،نظام المدفوعات في شرق أفریقیا •
 المتكاملة في مجموعة تنمیة الجنوب األفریقي.نظام التسویة اإللكترونیة اإلقلیمیة  •

البنك وعالمي االتحاد البریدي العلى المستوى القاري، ھناك أیضا منصتان للدفع والتسویة قید التطویر مثل تلك التي یقوم بھا و
ومبتكر یوفره متكامل وشامل بیئي إلى إنشاء نظام  UPU- Ecom @ africaتھدف مبادرة األفریقي للتصدیر واالستیراد. و

لتوصیل االمشغلون المعینون من خالل منصات التجارة اإللكترونیة (عبر اإلنترنت) باستخدام الشبكة البریدیة ومنتجات اإلمداد و
بر الحدود بمدفوعات عمنصة البنك األفریقي للتصدیر واالستیراد سمح تبینما یُتوقع أن  ،العائدات والمدفوعات عبر الحدودو

  بالعمالت المحلیة.تلقي من المرسل والم حیث یتعامل كل
 

 توصیات السیاسات واإلجراءات المقترحة
تعزیز التكامل بین البلدان األفریقیة في التجارة الرقمیة لتحقیق مشاركة أوسع من الشركات في التجارة اإللكترونیة الوطنیة 

 واإلقلیمیة والدولیة (وخاصة عبر الحدود)
Ø  التجارة الرقمیة والوصول إلى األسواق عبر الحدود من خالل دعم جھود أفریقیا إلنشاء سوق قاریة تقلیل الحواجز أمام

 ،رقمیة موحدة بما یتماشى مع اتفاقیة التجارة الحرة القاریة التي تھدف إلى إزالة الحواجز القانونیة والفنیة أمام التجارة
Ø توى القاري، بما في ذلك القواعد المشتركة لحمایة المستھلكوضع إطار تنظیمي تمكیني للتجارة اإللكترونیة على المس، 
Ø مان مع مراعاة أنھ یجب ض ،السماح بالتكامل اإلقلیمي والقاري ألسواق البیانات األفریقیة من خالل المعاییر المفتوحة

 واالرتقاء المنتظم بھا. أمن ھذه األدوات
Ø ت الدفعتطویر وتحسین البیئة التنظیمیة للخدمات المالیة وخدما، 
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Ø دنالمحیطة بالمالمناطق دعم البرامج التي تشجع تبني النقود اإللكترونیة خاصة في المناطق الریفیة و، 
Ø  التجارة اإللكترونیة في برامج التدریب على المھارات الرقمیة التي تستھدف الشركات الصغیرة ب تتعلقإدراج عناصر

 فریقیا.أوالمتوسطة في 
Ø صرفیة فریقیا حول فوائد الخدمات المأسیكون تثقیف مستھلكي وطویر حمالت التدریب/ التوعیة لزیادة الوعي والثقة. ت

 .ینالمستھلك اقبالدفع یسیا في ئعبر اإلنترنت والتسوق وبعض قواعد السالمة األساسیة عامال ر
Ø  التعاون اإلقلیميتحلیل القضایا المتعلقة بتسلیم الطرود واقتراح الحلول القائمة على 
Ø .دعم مبادرات النظام البیئي التي تعالج مشكلة نقص العناوین المادیة 

 
 

 تھیئة بیئة مواتیة لتطویر واستیعاب الخدمات المالیة الرقمیة

Ø  ،تھیئة بیئة تنظیمیة داعمة تسمح بربط مختلف حلول التكنولوجیا المالیة (وإن أمكن، الخدمات المصرفیة التقلیدیة
سوق مدفوعات التحویالت المالیة وإدراج بشكل اكبر غیر المتعاملین مع البنوك وزیادة إمكانیة وصولھم إلى الستھداف 

 الخدمات المالیة)
 
Ø لب التطور یتطوالمالیة الرقمیة والتنظیم.  ةتطویر منتدیات وطنیة وإقلیمیة لتعزیز الحوار العام والخاص حول السیاس

ا مستمرا بین الحكومة والقطاع الخاص لتھیئة البیئة المواتیة المناسبة للقطاع الخاص المستمر واالبتكار في القطاع حوار
 ،تعاملین مع البنوكلتطویر الخدمات المناسبة التي سیتم استخدامھا من قبل السكان غیر الم

 
Ø  دمات المالیة الخول اإللكترونیة وغیرھا من حلالنقود حلول قابلة للتشغیل البیني من أجل ضمان مشاریع وطنیة واقلیمیة

 ،الرقمیة
 
Ø التكنولوجیا وتشجیع المزید من التنافسیةمدفوعة بتمكین دخول السوق لمقدمي الخدمات المالیة والحلول المبتكرة ال، 

 
Ø  فیما یتعلق باإلفصاح / الشفافیة واإلقراض المسؤول وخصوصیة البیانات وحل  ة للمستھلكحمایة المالیالتعزیز

 ،المنازعات
Ø  وطنيالقلیمي ومدفوعة تكنولوجیا على المستوى اإلل المالي وشمللستراتیجیات اوضع، 
Ø  أفریقیة واحدة لتعزیز التجارة والتحویالت واالستثمارات عبر الحدود اتعودفمتشجیع إنشاء منطقة، 
Ø  لحدود عبر اتعزیز التشریعات المتعلقة بالتسجیل، وتسھیل مزاولة االعمال ودمج المدفوعات عبر الھواتف المحمولة

 ،ألصحاب المشاریع الرقمیة
Ø التحویل الرقمي للمدفوعات الحكومیة إلى الشخصیة، 
Ø تمكین استخدام قنوات التسلیم منخفضة التكلفة، بما في ذلك وكالء البیع بالتجزئة، 
Ø لي في القارة ااستخدم المشروع الرئیسي للمؤسسات المالیة لالتحاد األفریقي كأحد األدوات الرئیسیة لتطویر القطاع الم

ووضع عملة أفریقیة موحدة لتسھیل التجارة األفریقیة البینیة. وعلى ھذا النحو، یمكن استخدامھ أیضا كوسیلة للدعوة 
 إلى مواصلة تطویر االستراتیجیات المالیة الرقمیة في جمیع أنحاء القارة عند الدعوة إلنشاء ھذه المؤسسات.
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  االدارة الرقمیةجیم. 

 لمحة عامة
تؤدي البلدان ذات القدرات الضعیفة إلى انخفاض تعبئة وحجر الزاویة في الحد من الفقر والنمو الشامل.  ،الحكومة الفعالةتعد 

في ووسوء تقدیم الخدمات للمواطنین.  ،وعدم كفاءة المشتریات ،وعدم كفاءة استھداف النفقات العامة ،اإلیرادات والحیز المالي
اطنین آخذة في االرتفاع بالنسبة للحكومات ألداء على قدم المساواة مع معاییر الخدمة في القطاع فإن توقعات المو ،المقابل

لدیھ القدرة على تعزیز كفاءة الحكومة وأداء الحكومة. الحكم وفي تحسین  تحوالحدث اعتماد التكنولوجیا یمكن أن یوالخاص. 
 والشفافیة واالستجابة وثقة المواطن وتقدیم الخدمات.

 
سین فعالیة بھدف تح اتلحكومل يقملتحول الرقامت البلدان في جمیع أنحاء العالم بتحسین استیعابھا ل ،في السنوات األخیرةو

في  0.54إلى  2014في عام  0.47تحسن المتوسط العالمي لمؤشر تطویر الحكومة اإللكترونیة لألمم المتحدة من والحكومة. 
 .2018عام 

 
ا للمنظمة الحكومیة، وغالب رأسیةشرائح الال ،لخدمات الحكومیةللتحویل الرقمي الجھود المبذولة لعلى مدى سنوات، عكست و

ات عملیات المكاتب الخلفیة الحكومیة األساسیة لمعالجة التحدیل التحویل الرقمياستثمرت البلدان في والمانحة. ما تعكسھا الجھات 
ة (على سبیل المثال، نظم المعلومات المتكاملوتشغیلھا تلقائیا لعملیات االمتعلقة بوظائف حكومیة محددة، بھدف زیادة كفاءة 

زل ؤدي النھج المنعمن ناحیة، یف). لكغیر ذلإلدارة المالیة، ونظم معلومات إدارة الموارد البشریة، والمشتریات اإللكترونیة، و
خرى، األناحیة المن وأنظمة ذات ھیاكل خاصة بھا وال تتواصل مع بعضھا البعض، مما یؤدي إلى انخفاض إمكانات الكفاءة.  الى

ن م فإنھ یترك للمواطنین والشركات التعامل مع العدید من الكیانات الحكومیة بعملیات وأنظمة منفصلة خاصة بھم، مما یقلل
 جودة تجربة المستخدم للمواطنین.

 
یعتبر النھج الحكومي برمتھ الحكومة ككیان واحد، مما یسمح بتحدید معاییر التكنولوجیا في جمیع أنحاء الحكومة، وتصمیم و

ظم من نوتكامل ال ،وإنشاء خدمات مشتركة ،ومشاركة البنیة التحتیة عبر مختلف الوكاالت أو الوزارات ،بنیة المؤسسة للخدمات
جمیع  یسھم استخدام الخدمات والبنیة التحتیة المشتركة في تقلیل تكلفة االستثمار فيوخالل طبقات قابلیة التشغیل البیني للنظم. 

مع أنظمة قابلة  ،كاملة من الخدمات الحكومیة وقائمةوجود بوابة حكومیة واحدة، فإن للمواطنین، وبالنسبة أنحاء الحكومة. 
ى المواطنین بھذه الطریقة، ال یتعین علوة، یحسن تجربة المستخدم في الوصول إلى الخدمات. ختامیالالمرحلة للتشغیل البیني في 

 التعامل مع كیانات وأنظمة حكومیة متعددة للوصول إلى خدمات القطاع العام.
 

 تحدید المشكلة
ریقیا متأخرة فألألمم المتحدة، فإن التابع لمؤشر تطویر الحكومة اإللكترونیة  ایة، وفقعلى الرغم من التقدم خالل السنوات الماض

فإن  ،. ومع ذلك2018في عام  0.34إلى  2014في عام  0.26ارتفع متوسط الدرجات في أفریقیا من ومقارنة بمناطق أخرى. 
القارة األفریقیة سجلت أعلى من المتوسط العالمي في  54فریقیا وموریشیوس) من بین أأربعة بلدان فقط (سیشل وتونس وجنوب 

موریشیوس ورواندا وغانا والمغرب وإثیوبیا وكینیا وسیشل وأوغندا ودولة (تنزانیا  11بینما  ،2018في عام  0.54البالغ 
باین في مستوى للخدمات عبر اإلنترنت. ومع ذلك، فإن الت 0.56 البالغ فریقیا) سجلت أعلى من المتوسط العالميأتونس وجنوب و

 تطویر الحكومة اإللكترونیة مرتفع بین الدول األعضاء في االتحاد األفریقي.
 
فریقي فریقي ونظام الھویة الرقمیة األكانت اإلرادة السیاسیة واالفتقار إلى ھیاكل التنسیق بین الدول األعضاء في االتحاد األو
 رقمیة.الاإلدارة األسباب الرئیسیة النخفاض مستویات  ،وحدمال
 

 توصیات السیاسات واإلجراءات المقترحة
 وضع سیاسات واستراتیجیات ومعاییر وإرشادات لتسھیل نشر خدمات اإلدارة الرقمیة
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Ø  الرقمیة الوطنیة واإلقلیمیة والقاریةلإلدارة وضع استراتیجیات شاملة، 
Ø  بدمج منظومة خدمات معلومات المشروعات تقوم و. المشروعات ذات مستوى عالخدمات معلومات منظومة تطویر

ظومة منیجب على و لكل قطاع.  االستراتیجیةعملیات العمل وتدفقات المعلومات مع التكنولوجیا لتحقیق األھداف 
وتدعم إمكانیة التشغیل البیني واألنظمة المفتوحة ورضا المستخدم النھائي تشجع أن خدمات معلومات المشروعات 

 ،في التكنولوجیا وأفضل الممارساتواالستثمار الحكیم 
 

Ø  ة خدمات وتھدف منظوم. على المستوى الوطني واإلقلیمي للحكومة اإللكترونیة للتشغیل المشتركتحدید اإلطار الفني
المعلومات عبر الحكومة واألقالیم باإلضافة تدفق إلى وضع سیاسات ومواصفات خاصة تحكم  معلومات المشروعات

منظومة خدمات معلومات المشروعات یجب على و. واالدارةلتكامل البیانات والمعلومات  إلى وضع معاییر أساسیة
 ،اإللكترونیة عبر القطاع العامالبیانات الوصفیة للحكومة أیضا وضع سیاسات إلنشاء وتنفیذ معیار 

 
Ø  المعامالت والتفاعالت للحكومة لتحدید متطلبات التحقق من ھویة األفراد والمنظمات خالل  فنیةوضع معاییر

 ،واطنینمالو ماتحكوالبین التجاریة و مشروعاتلوبین الحكومات وا ،ماتلحكوفیما بین اعبر اإلنترنت االلكترونیة 
 

Ø  المتطلبات الفنیة لتقییم التھدیدات ونقاط الضعف التي تھدد أنظمة أمن الحكومة اإللكترونیة وثیقة احاطة فنیة تحدد تطویر
 لتدابیر المضادة لكل ھدف أمني.واتخاذ ا

 
 نشر العناصر األساسیة التمكینیة لخدمات االدارة اإللكترونیة

Ø  .للخدمات  السماح بالتكامل اإلقلیمي والقاريوتنفیذ تمكین خدمات الحكم اإللكتروني بناء على المعاییر المعترف بھا دولیا
تطویر الحلول المرجعیة وأطر بنیة واإللكترونیة العامة من خالل معاییر مشتركة وأدوات برمجیة قیاسیة مفتوحة. 

تكنولوجیا المعلومات المقابلة والنماذج المرجعیة للمتطلبات القانونیة ذات الصلة والتنفیذ على أساس إقلیمي أو قاري 
 ،لتآزر وضمان التشغیل البینيأجل ا من

Ø عن تخطیط وتنسیق جھود الحكومة اإللكترونیة یةمسؤوللدیھ النشاء كیان ا، 
Ø  البحث عن اتفاقیات إقلیمیة أو قاریة بین الحكومات لتبادل وإعادة استخدام الملكیة الفكریة فیما یتعلق بحلول اإلدارة

 ،ف الثالثةاإللكترونیة، واحترام الملكیة الفكریة لألطرا
Ø  بدءا من سجل السكان اإللكتروني وسجل األعمال  ،للسجالت القائمة يرقمتحویل إنشاء سجالت حكومیة إلكترونیة أو

 .اإللكترونیة وسجل استخدام األراضي
 

 تعزیز الشراكات بین القطاعین العام والخاص في تطویر الخدمات الرقمیة
Ø  الى رجال األعمال الحكومةتطویر خدمات 
Ø حكومیةبین الجھات المات خدال تطویر 
Ø تطویر الخدمات الحكومیة للمواطنین. 

 
 التعلیم الرقميدال. 

 لمحة عامة
) بشدة بتحسین قدرة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بما 2025 – 2016توصي استراتیجیة التعلیم القاري لالتحاد األفریقي (

 ،وجودتھ لتعزیز الوصول إلى التعلیم ،واالتصاالت على جمیع مستویات التعلیمفي ذلك استخدام منصات تكنولوجیا المعلومات 
 .واالستفادة من الثورة الصناعیة الرابعة ،واالبتكار ،وتولید المعرفة ،والبحث

 
 يعداد القوى العاملة والمساھمة في ضمان أن تكون ھذه التحوالت شاملة وتؤداسیكون قطاع التعلیم حاسما في المساعدة في و

لى وجھ عوتقدیم التعلیم نفسھ. في تحول إلحداث ھناك فرصة فریدة  ،إلى الحد من الفقر وعدم المساواة. باإلضافة إلى ذلك
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یتیح انتشار اإلنترنت والنطاق العریض المتنقل والمنصات الرقمیة والمحتوى الرقمي واألدوات الرقمیة لقطاع  ،الخصوص
تكنولوجیا لتوسیع نطاق الوصول وتحسین الجودة والربط بشبكات التعلیم والبحث الدولیة االستفادة من ال ،فریقیاأالتعلیم في 

 وتعزیز إدارة القطاع.
 

كما یمكن استخدام تكنولوجیا التعلیم لتوسیع الوصول إلى السكان الذین لم یتم الوصول إلیھم حتى اآلن. وھذا مھم بشكل خاص 
البیة ال یكملون التعلیم االبتدائي والثانوي. ویعد التعلیم العالي بعیدا المنال بالنسبة للغألفریقیا حیث ال یزال عدد كبیر من الشباب 

مع وفي المئة في غالبیة البلدان في أفریقیا.  10معدل االلتحاق اإلجمالي في التعلیم العالي أقل من متوسط كما أن  ،العظمى
جامعات التقلیدیة ومؤسسات التعلیم العالي، یضطر صناع السیاسة وصول المزید من خریجي المدارس الثانویة إلى بوابات ال

 ،لم عبر اإلنترنتمكانیة التعاالرقمیة وخاصة كنولوجیا توفر التوإلى توسیع نطاق الوصول في كثیر من األحیان بجودة أقل بكثیر. 
 إمكانیة توسیع الوصول إلى حد كبیر إلى التعلیم بعد المرحلة الثانویة.

 
 ةالمشكلتحدید 
ولكن  ةلواعدا مشروعات التجریبیةكان ھناك العدید من الوفریقیا ناجحا بشكل عام. أدخال التكنولوجیا في التعلیم في الم یكن 
ى إدارة دمج التنظیمیة والقدرة علالقیود و اتنیة وقیود السیاسففي مواجھة تحدیات التنفیذ، بما في ذلك الحواجز الجرى التوسع 

 التعلیم. التكنولوجیا في
 

ا ضروری ارأم ،فریقیا ومؤسسات التدریب على المھارات والمدارس الثانویة بشبكة اإلنترنت عریضة النطاقأربط جامعات ویعد 
الرقمیة في التعلیم. عالوة على ذلك، یحتاج جمیع الشباب إلى اكتساب مھارات كنولوجیا مكانات التارید للقارة أن تدرك إذا أُ 

 من الضروري دمج التدریب على المھاراتورقمیة على المستویین األساسي والمتوسط إذا كانوا یریدون استخدام التكنولوجیا. 
 ن، بغض النظر عن تخصصھم.الرقمیة في المناھج الدراسیة األساسیة لدورات التعلیم الرسمي لجمیع المتعلمی

 
تھم المھنیة اومن االعتبارات الرئیسیة األخرى تزوید المعلمین بالمعرفة والمھارات والثقة الستخدام التكنولوجیا لتحسین كفاء

یقة عوامل بطردون معالجة ھذه الوالتكنولوجیا تغییر التدریس، فیجب على المعلمین تبنیھا بنشاط. تعین على إذا ووتعلم طالبھم. 
 انتشار التكنولوجیا في التعلیم حواجز ال یمكن التغلب علیھا.سیواجھ  ،متضافرة

 
تطبیق تعلیمي جدید وتكنولوجیا على اإلنترنت، باعتماد التعلیم الرقمي  15000یعجل حوالي  ،2018إلى عام  2008من عام و

أن  في سوق التعلیم العالمي إلىلبرنامج "ھولون آي كیو" تشیر تقدیرات البحوث المستندة إلى البیانات وعلى نطاق واسع. 
ملیار دوالر  342تم استثمارھا في ھذه التكنولوجیا، ومن المتوقع أن یتضاعف ھذا الرقم إلى  ،ملیار دوالر أمریكي 152حوالي 

 .2023بحلول عام 
 

الصعب  یة الجدیدة باستمرار في السوق، مما یجعل منالرقمكنولوجیا الزیادة الكبیرة في منتجات تكنولوجیا التعلیم، تظھر التومع 
كنولوجیا یعمل التصنیف الذي تم تفصیلھ ھنا على تفكیك التوھج المختلفة. على واضعي السیاسات تقییم إیجابیات وسلبیات النُ 
یمكن واإلدارة. التعلم وفرص لالستفادة من التكنولوجیا في التعلیم ولأطر لوضع الرقمیة الواعدة وینظمھا في مجموعات كوسیلة ل

 للبلدان مراجعة وتقییم وتنفیذ تكنولوجیا محددة مع مراعاة األھداف التعلیمیة والنتائج المتوقعة والسیاقات الخاصة بكل بلد.
 

 توصیات السیاسات واإلجراءات المقترحة
 الرسميالتعلیم الرسمي وغیر كل من تشجیع استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في 

Ø تحدیث المناھج الحالیة الستغالل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ألغراض التعلم، 
Ø بدء تشغیل محركات لتحدید المحتوى التعلیمي الذي تم تطویره بالفعل مع تخصیصھ للمحتوى المخصص، 
Ø  في المتناول بشكل أكبرتشجیع وصول المؤسسات التعلیمیة إلى اإلنترنت وجعلھ، 
Ø فریقیاأالكمبیوتر في معتمد على التعلیم اإللكتروني والتدریب ال تشجیع تطویر، 
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Ø دعم انتشار الجامعات والمؤسسات التعلیمیة االفتراضیة، 
Ø تشجیع استخدام المواقع التعلیمیة التي توفر الدعم للتعلیم الرسمي، 
Ø یةشاء بوابة أو شبكة جامعتشجیع وتعزیز البحث والتطویر في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من خالل إن، 
Ø ن لتطویر سلوك القراءة والبحث ع ،بمساعدة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ،تعزیز المكتبات العامة وأماكن القراءة

 .المعلومات في المجتمع
Ø للمواد التعلیمیة غیر الرسمیة التدریب المعتمد على الكمبیوتردعم وتشجیع تطویر التعلیم اإللكتروني و، 
Ø یع تطویر مواد تعلیمیة غیر رسمیة ذات صلة محلیاتشج، 
Ø تشجیع استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لتشجیع التعلم مدى الحیاة، 
Ø  تشجیع استخدام أدلة المواطنین في مختلف المجاالت كجزء من التعلیم العام والمعرفة (القانونیة والطبیة والتعلیمیة

 ،وغیرھا من القضایا)
Ø ادیو والتلفزیون لتحسین المستویات التعلیمیة غیر الرسمیة.استخدم الر 

 تحسین التعلیم الرسمي وغیر الرسمي في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
Ø  نشر تعلم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على جمیع المستویات التعلیمیة: االبتدائي والثانوي والتدریب المھني

 ،والجامعة
Ø  االلمام بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت المطلوبة لمختلف المستویات التعلیمیةتحدید مستویات، 
Ø وضع خطط تدریبیة لتدریس تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت للمعلمین، 
Ø تشجیع استخدام مواد التدریب القائمة بالفعل على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لتجنب إعادة التطویر المحلي لھا، 
Ø  ودعم معاھد التدریب على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من خالل الترویج والحوافز واإلعفاءاتتشجیع، 
Ø تشجیع مشاركة قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التعلیم الرسمي لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، 
Ø  مھنيتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتطویر اللتشجیع التعلیم المستمر، 
Ø تشجیع إدخال الشھادات واعتماد المعاھد التي تقدم التدریب على الشھادات، 
Ø  تحسین مھارات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت غیر الرسمیة للمواطنین من خالل وسائل اإلعالم مثل الرادیو

 ،والتلفزیون
Ø اإلنترنت ولكتروني ن خالل التعلیم االرفع الوعي بأھمیة التعلیم غیر الرسمي لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت م

 ،الحاسوبالتدریب المعتمد على و
Ø تعریض األطفال لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت منذ سن مبكرة. 

 
 رفع الوعي العام بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

Ø  تكنولوجیا والبرامج التعلیمیة لتشجیع وسائل اإلعالم على تخصیص وقت لألخبار المتعلقة بالتطور التكنولوجي العام
 ،المعلومات واالتصاالت والتقدم في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في أفریقیا

Ø تشجیع الجوائز الوطنیة في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجیات ذات الصلة، 
Ø االتاستضافة معارض ومؤتمرات قاریة ودولیة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتص، 
Ø  الحفاظ على یقظة دائمة على الفوائد التي جنتھا بالفعل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمیة االجتماعیة

 واالقتصادیة.
 الصحة الرقمیةھاء. 

 لمحة عامة
واإلعاقة لمرض لعبء الثقیل الھي أفریقیا متكاملة وشاملة ومزدھرة وخالیة من  2030-2016رؤیة استراتیجیة الصحة ألفریقیا 

والموت المبكر. ومن المتوقع أن یتحقق ذلك من خالل بناء استجابة فعالة تحركھا أفریقیا للحد من عبء المرض من خالل تعزیز 
 النظم الصحیة وتوسیع نطاق التدخالت الصحیة والعمل المشترك بین القطاعات وتمكین المجتمعات.
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في تعزیز البحوث الصحیة واالبتكار وتكنولوجیا  2030-2016جیة الصحة ألفریقیا ویتمثل أحد األھداف االستراتیجیة الستراتی
المعلومات واالتصاالت من أجل الصحة والقدرات التكنولوجیة وتطویر حلول مستدامة تسترشد باألدلة لمواجھة التحدیات 

 .الصحیة في أفریقیا
 
من أھداف التنمیة المستدامة لضمان الصحة الجیدة والرفاھیة  3من المتوقع أن یسھم النظام الصحي الُممكن رقمیا في الھدف و

للجمیع في جمیع األعمار. ویعد الوصول الشامل إلى تكنولوجیا االتصاالت ذات النطاق العریض عالي السرعة بأسعار معقولة 
ة عالیة الجودة وأكثر تركیزا على المرضى، وخاصة في المناطق الریفیة والنائیة، عن بمساعدة النظام الصحي لتوفیر رعای

طریق منح العاملین في مجال الصحة امكانیة الوصول إلى األدوات التي تسمح لھم بعمل المزید، واتخاذ قرارات أفضل، 
یانات تعد بوضع المرضى في سیطرة قویة على الب واالستفادة من الموارد المتاحة سابقا فقط في المراكز الحضریة الرئیسیة. كما

 الصحیة الخاصة بھم والمساھمة في تحسین أمن ھذه البیانات.
 

 تحدید المشكلة
تظھر الصحة الرقمیة وعدا كبیرا في دعم تحول النظام الصحي. وتشمل االتجاھات اإلیجابیة (أ) زیادة االعتراف بأھمیة 

اصة في خ ،(ب) تقلیل الحواجز ،في ھذه العملیة ،بما في ذلك من وزارة الصحة ،قیادة حكومیةالتكنولوجیا الرقمیة والحاجة إلى 
ى تكامل (ج) تركیز عل ،وتحسین اتصال الشبكة ،وخفض تكالیف األجھزة ،بما في ذلك الھواتف الذكیة ،توفر األجھزة المحمولة

بالحاجة  وزیادة الوعي ،ك أھمیة المعاییر وتركیز على النطاقبما في ذل ،الحلول الصحیة الرقمیة وإمكانیة التشغیل البیني لھا
 الى نُھج منسقة.

 
 علىدارة نظام صحي متعدد األوجھ، بما في ذلك الصحة األولیة والثانویة وادمج ولاألنظمة المعقدة الالزمة تطبیق ویمكن 

 ي (انظر الرسم البیاني أدناه)على أساس رقم فقط الثالث وبیانات المرضى والتأمین الصحي بشكل فعالالمستوى 
 

 
ال تزال ھناك عوائق كبیرة ألن عناصر األساس لم تتم معالجتھا  ،في حین تم إحراز تقدم في مجال الصحة الرقمیة في أفریقیا

بشكل كاف. وتشمل العوائق التي تحول دون توسیع نطاق التدخالت الصحیة الرقمیة: (أ) ضعف الوصول إلى البنیة األساسیة 
 ،ةصة في المناطق الریفیخاوبما في ذلك الكھرباء الموثوقة واالتصال بنطاق عریض عالي السرعة بأسعار معقولة  ،واألجھزة

 (ج) محدودیة قدرة الموارد البشریة والمھارات الرقمیة. ،(ب) نقص التمویل الكاف والمتسق لبرامج الصحة الرقمیة
 
 
 
 

 توصیات السیاسات واإلجراءات المقترحة
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یة لألولویات الصحیة الوطندعم تطویر العناصر األساسیة الالزمة لتحقیق اإلمكانات الكاملة للصحة الرقمیة التي تستجیب 
 وتحرك التقدم نحو التغطیة الصحیة الشاملة

Ø  .وضع استراتیجیة للصحة الرقمیة تحدد رؤیة مقنعة وتوفر توجیھا واضحا ألصحاب المصلحة في النظام الصحي
 معالجتھا. ةویتعین تقییم االحتیاجات الصحیة لبلد ما والتفكیر في الطریقة التي تستطیع بھا الحلول الصحیة الرقمی

Ø  تأسیس قیادة قویة وتعاون بین القطاعات بین تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والصحة من خالل إنشاء نظام ادارة
وتقدم المشورة وتبني  تدافع عن مبادرات الصحة الرقمیةنحو العمل، موجھ مشترك بین القطاعات مع فریق عمل 

 القدرات وترصدھا.
Ø والتقییم ومواءمة أطر مؤشرات األداء الرئیسیة عبر مبادرات الصحة الرقمیةنشاء إطار قوي للرصد ا. 

 
وضع اللوائح والسیاسات الالزمة لحمایة سالمة وخصوصیة المرضى من أجل تعزیز الثقة في الحلول الصحیة الرقمیة 

 وتسھیل اعتمادھا مع السماح لالبتكار باالستمرار في التطور
 

Ø  لحمایة البیانات وجودة البیانات لتمكین األنظمة الصحیة الرقمیة من دعم التغطیة الصحیة وضع سیاسات وأنظمة مناسبة
 ،الشاملة

Ø  تقییم الفرص المتاحة لتحسین تقدیم الرعایة الصحیة التي تدعمھا الحلول الصحیة الرقمیة وتقییم لوائح تقدیم الرعایة
 ،تمكین تقدیم خدمات الرعایة الصحیة الجدیدةالصحیة الحالیة داخل الدول األعضاء وتكییفھا حسب الحاجة ل

Ø  تحدید سیاسات لالستشارات عن بعد والوصفات اإللكترونیة، وبالتالي السماح بالتكامل السلس مع الممارسات السریریة
 شاراتفوائد وحدود االستبشأن صل اتوالالحالیة ومعالجة الشواغل األخالقیة للھیئات الطبیة المھنیة والمرضى من خالل 

 .عن بعد
 

التشغیل البیني للسماح بدمج مختلف حلول الصحة الرقمیة ومصادر البیانات واالستفادة منھا بین البرامج إمكانیة ضمان 
 الحكومیة والمستشفیات والعاملین الصحیین بالمجتمعات والمرضى

 
Ø  مسبق لنجاح  للصحة الرقمیة كشرطجعل قابلیة التشغیل البیني أولویة استراتیجیة وتحدیدھا في االستراتیجیة الوطنیة

 ،مبادرات الصحة الرقمیة
 

Ø  اعداد فریق عمل للمعاییر والتشغیل البیني لإلشراف على قضایا اختیار المعاییر وقابلیة التشغیل البیني والمساعدة في
 ،التشغیل البیني في الدول األعضاء مع مراعاة حاالت االستخدام ذات الصلةقابلیة تحدید النھج نحو 

 
Ø من ملفات تعریف قابلیة التشغیل البیني الحالیة والمعاییر األساسیة: معظم المعاییر التي قد تكون ضروریة  ةداستفالا

 .موجودة بالفعل، لكن تجمیعھا معا بالطریقة الصحیحة أمر معقد
 

 الزراعة الرقمیةواو. 
 لمحة عامة

. وھذه 2050من المتوقع أن تضم أفریقیا حوالي ملیاري شخص بحلول عام  ،وفقا لمنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة
بمعدل  یجب تسریع إنتاجیة المزرعة ،الزیادة السكانیة تزید من الطلب المتزاید على الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائیة. ولذلك

لحلول المستدامة للعمل الالئقة في الزراعة في العالمي لتجنب استمرار الجوع الجماعي. ومن الواضح أن اأسرع من المتوسط 
الذي یمكن تحقیقھ  ،مع تعظیم العوائد إلى الجھد ،أفریقیا یجب أن تعالج القضایا المتشابكة المتمثلة في تقلیل الكدح إلى الحد األدنى

 ة.واالبتكارات لتعزیز اإلنتاجیة والتنافسی ،الفرص في ریادة األعمال الزراعیة استغاللمن خالل 
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لفرص في اواالستفادة من فریقیا ألفرص العظیمة للناس في لالزراعة كمحرك أساسي للتنمیة االقتصادیة ومجال عتبار یسھم او
في  ،ریادة األعمال الزراعیة واالبتكارات بما في ذلك ابتكارات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على طول سلسلة القیمة

الشباب.  جذب المزید منیوبالتالي  ،اإلنتاجیة والعوائد إلى االستثمار ویوفر فرص عمل جدیدة من زیدیتحسین صورة القطاع و
ة وزیاد ،یعد الوصول إلى أجھزة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت األرخص واألكثر موثوقیة، وخاصة الھواتف المحمولةو

 .ھابالفعل فرصة لتبنی ،فریقیاأاالتصال في 

ات ھائلة غیر مستغلة للمزارعین والمستثمرین ورواد األعمال لتحسین كفاءة إنتاج األغذیة یالرقمیة امكانتفتح التكنولوجیا و
ادیة غذاء، یمكن أن تحقق التكنولوجیا فوائد اقتصللفعالة واستھالكھا في أفریقیا. فابتداء من الزراعة الدقیقة إلى سلسلة امداد 

في النظام اإلیكولوجي للشركات الناشئة ھو أن الجوع الشدید یمكن الحد  التاماؤل ففإن الت ،في الواقعوواجتماعیة وبیئیة كبیرة. 
 من خالل التحول الكبیر في الصناعة التي توظف معظم مواطنیھا. ،في ھذا الجیل ،فریقیاأفي  كبیرمنھ بشكل 

 
 تحدید المشكلة

 ،ي كبیر ومعقدالنظام الغذائ ،ستفادة من التكنولوجیا الرقمیة. أوالھناك ثالث خصائص للنظام الغذائي في أفریقیا تجعلھا مھیأة لال
مع وجود العدید من الجھات الفاعلة المشتتة. ولدى التكنولوجیا الرقمیة القدرة على ربط مئات المالیین من سكان الریف في 

تربط  یمكن للتكنولوجیا الرقمیة أنوبسوق األغذیة اإلفریقیة الناشئة بقیمة تریلیون دوالر.  ،وكثیر منھم مزارعون ،أفریقیا
بالمزارع  -للبذور أو اآلالت أو األسمدة أو التمویل أو الخدمات االستشاریة  ندیرسواء كانوا مو -موردي المدخالت األولیة 

لبلدان أو سواء داخل ا ،بین مشتري األغذیة وبائعیھا بكفاءة أكبرالرقمیة أن تربط كنولوجیا والمؤسسات الزراعیة. ویمكن للت
 عبر الحدود.

 

+ 
 

في أفریقیا والخدمات االستشاریة والتحلیالت وھي ة غیرة للنظم القدیممُ لاالزراعیة تكنولوجیا ال. توسیع نطاق 2019المصدر: البنك الدولي 
 .قید المراجعة حالیا

راعة األفریقیة. لزفي اتحول داث حتمثل أوجھ القصور الھائلة في استخدام الموارد وتسویقھا فرصة للتكنولوجیا الرقمیة إل ،ثانیا
المعلومات المحدودة حول أنماط الطقس وخصائص التربة والطلب في  ،جزئیا ،یعد إنتاج األغذیة محفوفا بالمخاطر بسببو

 السوق في المستقبل والمتغیرات األخرى.
   

ارات والمعلومات واألسواق التي یمكن لالبتككنولوجیا فریقیا بعدم المساواة في الوصول إلى التأنظام الغذاء في سم ثالثا، یت
ة الرقمیة بشكل جید، یمكن للتكنولوجیا الزراعیترابطة حتى في السیاقات الریفیة غیر الموالرقمیة أن تساعد في التغلب علیھا. 

یمكن لمنصات المعلومات الزراعیة الرقمیة أو وأن توفر فرصا لمساعدة المزارعین األمیین. االنترنت خارج شبكة المتطورة 
الالئي لدیھن عادة وصول أقل إلى  ،مثل النساء ،حلول التمویل عبر الھاتف المحمول أن تھیئ المجال للمجموعات المھمشة
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خدمات بزارعین على تحسین استھداف المزارعین المستضعفین یمكن أن تساعد برامج تحدید ھویة الموالمعلومات واألسواق. 
 الدعم.

 
 واإلجراءات المقترحة اتتوصیات السیاس

 بیئة مواتیة لتعزیز تنمیة الزراعة الرقمیة تھیئة
Ø عزیز التغطیة الریفیةلتالسلكیة والالسلكیة المنافسة في مجال االتصاالت  عزیزتحسین البنیة التحتیة الرقمیة الریفیة: ت 

  ،وتخفیض التكالیف
Ø القسائم اإللكترونیة لتحویل المنافع المباشرة والحوافز  ،الرقمي: على سبیل المثالمویل الزراعي تطویر خدمات الت

وتحسین الوصول إلى  ،من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم في األعمال التجاریة الزراعیة اللمزارعین وغیرھ
 المبكرة.التكنولوجیا الزراعیة في المراحل وشركات  ئةالناشمشروعات من أجل الالتمویل 

تزوید المزارعین بمعلومات تسویقیة موثوقة تساعدھم على الوصول إلى أسواقھم بطریقة أكثر فعالیة وبتكلفة أقل وبفرص 
 أوسع
Ø سجالت المزارع الرقمیة ومنصات التسویق الرقمیة والمراصد  ،دعم المنصات الرقمیة الزراعیة: على سبیل المثال

 ،الزراعیة
Ø توفیر تدریب موجھ للمزارعین وخاصة للنساء  ،تعزیز المھارات الرقمیة الزراعیة ومحو األمیة: على سبیل المثال

 ،ووكالء اإلرشاد
Ø  المشورةتمكین المرأة في الزراعة باستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتقدیم. 

 
 تعزیز نشر الحلول الرقمیة في الزراعة

Ø  تنفیذ حلول رقمیة لجدولة أنظمة الري بالرش وتحسین جودة وإنتاجیة األراضي وزیادة دخل المزارعین في نھایة
 ،المطاف

Ø مرأة لنشر أنظمة معلومات الزراعة اإللكترونیة بمحتوى مثل الصحة والتغذیة والمشورة التعلیمیة التي یمكن أن تمكن ا
صال االتاستخدام خدمات تیح تمن خالل معالجة المسؤولیات المتعددة التي تتحملھا في رعایة األسر وكذلك الزراعة. و

 بشأن أموالھا.للمرأة الریفیة الحصول على نوع من االستقالل الذاتي  ،رسال األموال وتوفیرھاإللھاتف المحمول با
Ø غار لمتطلبات معاییر الجودة ومساعدة المشترین الكبار على تتبع المنتجین الصن من االستجابة یتمكلتنفیذ حلول التتبع ل

 .تھمآودفع أجورھم ومكاف التعامل مھمو

 موضوعات شاملةتاسعا. 
   المحتوى الرقمي والتطبیقاتألف. 

 
  لمحة عامة

أقرت الدورة االستثنائیة لمؤتمر وزراء االتحاد األفریقي المكلفین بتكنولوجیا االتصاالت والمعلومات المنعقد في جوھانسبرج 
ألفریقیا، واعتمدت قرارا (في إعالن أولیفییھ تامبو) من أجل "تأسیس  dotAfricaبفوائد اسم نطاق دوت أفریكا  2009في عام 

قاري الستخدامھ من قبل المنظمات والشركات واألفراد مع توجیھات من الوكاالت األعلى المستوى الدوت أفریكا كنطاق 
 نترنت".األفریقیة لإل

 
عالوة على ذلك، فإن إعالن أدیس أبابا بشأن تكنولوجیات االتصال والمعلومات الذي اعتمدتھ قمة رؤساء دول وحكومات و

، وجھ المفوضیة إلى [Doc. Assembly/AU/11(XIV)] 2010فبرایر  -یراالتحاد األفریقي الذي عقد في أدیس أبابا في ینا
 تعزیز استخدام موارد اإلنترنت الھامة وإدارتھا بشكل أفضل.
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التكنولوجیا الرقمیة من وجھة نظر المستخدم النھائي ولیس وجھة نظر في یوفر المحتوى الرقمي رؤیة بدیلة حیویة للنظر و
لذلك وتستمد التطورات الرقمیة قیمتھا من المحتوى الذي تقدمھ أو تتیحھ للمستخدمین. ومھندسي األجھزة والشبكات والخدمات. 

وخبرات محسنة وأكثر نجازات ادیم تقمن أجل جودة عالیة لتحفیز الطلب  يصلة محلیة وذ يمن المھم أن یكون ھذا المحتوى ذ
أیضا إلى إحداث تغییر في جمیع مجاالت التنمیة، ویثیر تحدیات جدیدة ویمكن أن بال محالة یؤدي المحتوى الرقمي وتفصیال. 

ي میكون لھ تأثیرات كبیرة على التطورات االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة. وبالتالي، من المھم النظر في دور المحتوى الرق
  وتأثیره في التحول الرقمي للقارة.

ئي ) على تعزیز ودعم تطویر النظام البیدوت أفریكاونطاق المستوى األعلى ألفریقیا ( النطاقات العلیا لرموز البلدانتعمل و
فإن إعالن أدیس أبابا بشأن تكنولوجیا  ،المحلي وبالتالي یحتاج األمر إلى الدعم. وفي ھذا الصددعلى المستوى لإلنترنت 

 -المعلومات واالتصاالت الذي اعتمده مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات االتحاد األفریقي المعقود في أدیس أبابا في ینایر 
المفوضیة إلى تعزیز استخدام موارد اإلنترنت الھامة وإدارتھا  وجھ [Doc. Assembly/AU/11(XIV)] 2010فبرایر 

نولوجیا االتصاالت وتككلفین بفریقي المأقرت الدورة االستثنائیة لمؤتمر وزراء االتحاد األ ،عالوة على ذلكوبشكل أفضل. 
ت قرارا (في إعالن أولیفییھ ألفریقیا واعتمد دوت أفریكا بفوائد اسم نطاق 2009في عام  جالمعلومات المنعقد في جوھانسبر

المستوى األعلى القاري الستخدامھ من قبل المنظمات والشركات واألفراد نطاق ا باعتباره كأفری دوت"تأسیس  من أجلتامبو) 
 مع توجیھات من وكاالت اإلنترنت األفریقیة".

 تحدید المشكلة
فإن الغالبیة العظمى من المحتوى الذي یتم  ،ومع ذلك ،11ملیون مستخدم نشط لوسائل التواصل االجتماعي في أفریقیا 216یوجد 

ي غالبا یجب أن یجتاز ھذا المحتوى الروابط الدولیة التوالوصول إلیھ من قبل المستخدمین في أفریقیا یتم استضافتھ في الخارج. 
على وذلك تجربة المستخدم. وأحیانا أقل من الالزم، مما قد یكون لھ تأثیر كبیر على اقتصادیات الوصول وك مكلفةما تكون 

الرغم من بذل بعض الجھود في السنوات األخیرة لزیادة كمیة المحتوى المنتج محلیا، من المھم بنفس القدر تطویر بیئة فعالة 
، من قِبل مطوري المحتوى المحلي وكذلك شبكات تسلیم المحتوى الدولي، كجزء من الجھود ىلتشجیع االستضافة المحلیة للمحتو

 .لإلنترنت ولة لتطویر النظام البیئي المحليالمبذ
یوجد حالیا استیعاب متواضع لنطاقات المستوى األعلى لرمز الدول واسم نطاق دوت أفریكا السم النطاق في سوق التسجیل و

ي بلد. أاألفریقي. ویمكن أن یكون لنقص المحتوى المستضاف محلیا تأثیرات كبیرة على النظام البیئي لإلنترنت بالكامل في 
روابط خدمات اإلنترنت، وبالتالي فإن ال قدميفأوال، قد یكون الوصول إلى أي نوع من أنواع المحتوى في الخارج مكلفا بالنسبة لم

الیف ثانیا، یتم تمریر التكو، مما یؤدي إلى بطء أوقات الوصول التي تحد من االستخدام. عن الالزمالدولیة عادة ما تكون ناقصة 
قید ھذه أخیرا، ستولحد من االستخدام. الى اارتفاع األسعار  ديیؤحیث لمستخدمین، الى اول إلى المحتوى الدولي العالیة للوص

لن یؤدي و. موالن بأكملھ متخلف بیئيالقیود المفروضة على الطلب بدورھا إنشاء المزید من محتوى اإلنترنت، مما یبقي النظام ال
خفض  سیؤديوخفض التكالیف فحسب، بل سیؤدي أیضا إلى تحسین جودة الخدمة. إلى استضافة المزید من المحتوى محلیا 

یل على سبو. ألخذ بھاكما یشجع على إنشاء خدمات وتطبیقات جدیدة وا ،إلى زیادة استھالك المواقع الحالیة االستجابةزمن 
كة سریعة الفیدیو، بشكل مباشر على شبالبث بو بروتوكول االتصال الصوتي عبر اإلنترنتالمثال، تعتمد بعض الخدمات، مثل 

 تعمل.كي وموثوقة ل
 

ھناك فرق بین المحتوى ومن األھمیة أن یتمكن المستخدمون من الوصول إلى المحتوى ذي الصلة محلیا والمستضاف محلیا. 
 ،بلدان أفریقیا تنتج بالفعل محتوى ذي صلة محلیا ،إن لم یكن جمیع ،ذي الصلة محلیا والمحتوى المستضاف محلیا ألن معظم
 مما یؤثر على االستخدام. ،لكنھ ال یتوفر دائما عبر اإلنترنت أو یُستضاف محلیا

عالوة على ذلك، یستخدم األفراد والمنظمات والمجتمعات بشكل متزاید التكنولوجیا الرقمیة لتوثیق والتعبیر عن ما یقیمونھ وما و
یة ذات وحقوق الملكیة الفكر ،األجیال القادمة. ولذلك، ھناك حاجة للحفاظ على التراث األفریقي في شكل رقميیریدون نقلھ إلى 

الصلة. ومن الضروري أیضاً تعزیز نفاذ تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واستخدامھا في المجتمعات المحلیة باستخدام اللغات 
 تطویر التطبیقات المحلیة القائمة على المحتوى. األفریقیة بما في ذلك برامج التدوین وتشجیع

                                            
 2019نحن اجتماعیون. ھوتسوت. الرقمیة 11	



 

34 
 

	

 توصیات السیاسات واإلجراءات المقترحة 
 وضع سیاسة مواتیة وإطار قانوني

 
Ø الحكومة اتتعزیز تطویر المحتوى المحلي كأولویة في سیاس، 

 
Ø  لیم تسضمان الوضوح القانوني ووضوح السیاسات لمطوري المحتوى المحلیین وموفري االستضافة وشبكات

 .المحتوى وأصحاب المصلحة اآلخرین ذوي الصلة
 

  دعم أصحاب المصلحة المتعددین والشراكات واألنشطة التسویقیة

                                            
، بدعم من نائب األمین العام، كنھج واحد لألمم المتحدة لدعم الدول األعضاء في بناء أنظمة شاملة ومملوكة 2030- 2020للھویة القانونیة  تم إطالق برنامج  األمم المتحدة12	

تي مم المتحدة للھویة القانونیة الاأل للدولة ومستدامة للسجل المدني واالحصاءات الحیویة وإدارة الھویة. وباالعتماد على النظم والھیاكل القائمة، سیتم تنسیق جھود برنامج 
من أھداف  16.9ایة التقدم نحو الغتھدف الى تقلیص الفجوة في الھویة العالمیة بشكل وثیق عبر قطاعات القیمة المشتركة في الصحة والتدخالت المثبتة التي تھدف إلى تسریع 

 .من اھداف التنمیة المستدامة 17.19والھدف  -تسجیل الموالید  والمعنیة بالھویة القانونیة للجمیع، بما في ذلك -التنمیة المستدامة 

 
Ø  عقد منتدیات للمحتوى المحلي ألصحاب المصلحة المتعددین لزیادة الوعي بمزایا االستضافة المحلیة ومناقشة

   ،المشكالت وتحدید حلول السوق
 

Ø  الھیئات الحكومیة أو الصناعیة لضمان اكتمال تدریب موظفي مراكز البیانات وتحدیثھ لتلبیة تطویر شراكات مع
   ،التوقعات ومستویات الخدمات التي تتطلبھا الصناعة

Ø  وق ستخصیص وتسویق منتجات وخدمات االستضافة من قبل مراكز البیانات المحلیة لتتناسب بشكل أوثق مع احتیاجات
 ،وخاصة السوق المتنامیة في مواقع االنترنت الصغیرة المحتوى األفریقي،

Ø  تشجیع التنفیذ األوسع ألدوات وتقنیات قیاس البیانات من قبل أصحاب المصلحة المعنیین، بما في ذلك مزودي خدمات
 ،لتحسین الفھم وإدارة دینامیات استضافة المحتوى ،اإلنترنت ومطوري المحتوى

 
Ø  كلفةباإلضافة إلى اعتبارات الت ،والفوائد التجاریة المحتملة لالستضافة المحلیةتشجع مطوري المحتوى على األداء،   

 
Ø تشجیع اإلعالن عن قدرات مركز البیانات الحالیة والجدیدة، 

 
Ø  تعبئة وتمكین المسجلین المعتمدین لشركة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة في أفریقیا وتطویر استراتیجیات

 .بھدف تنمیة النطاقات العلیا لرموز البلدان في أفریقیا ودوت أفریكا (.أفریكا)النمو المستقبلیة 
 

 الھویة الرقمیةباء. 
 لمحة عامة

 ،تماعیةوتوفیر الحمایة االج ،النشاط البشري وھو "حق". وتشمل مزایا الھویة القانونیة المساواة بین الجنسینتحدید أشكال أساس 
 والحد من حاالت ،وتقدیم رعایة صحیة أعلى وحمایة األطفال الالجئین ،والھجرة األكثر أمانا ،وتحسین اإلدارة ،والشمول المالي
وتحسین فرص الحصول على األراضي وحقوق الملكیة. ویدعم مفھوم "الھویة القانونیة للجمیع" لألمم المتحدة  ،انعدام الجنسیة

  ریدھا.: أفریقیا التي ن2063تحقیق أھداف التنمیة المستدامة وأجندة 
 

الھویة الرقمیة أو اضفاء الطابع الرقمي على الھویة ھي التعریف الفرید لألفراد من خالل قناة رقمیة. وال تشمل مزایا الھویة 
الطیف الكامل للمجاالت االجتماعیة واالقتصادیة بل أیضا حقوق اإلنسان. وتمثل أنماط الھویة الرقمیة آلیة رئیسیة  ،الرقمیة فقط
: أفریقیا التي 2063وتدعم تحقیق أھداف التنمیة المستدامة وأجندة  12م األمم المتحدة في "الھویة القانونیة للجمیع"لتعزیز مفھو

 .نریدھا



 

35 
 

	

                                            
 2018التحالف من أجل اإلنترنت بأسعار معقولة. لمحة إقلیمیة ألفریقیا للعام 13	
ثكار، أجھزة القیاس ؛ داني 2018فبرایر 	 ،9	BiometricUpdate.com، "2017كریس بیرت، "تشیر بطاقات البصمات إلى خفض التكالیف وتغییر التركیز بعد عام 14	

 .الحیوي: التكلفة، واألنواع ، والتحلیل المقارن، بایومتریك

 
یمكن أن تشكل الھویة الرقمیة أساسا لھویة تأسیسیة كجزء من التسجیل المدني والتي یمكن من خاللھا "تجمیع" أو بناء و

ھویة الوطنیة أو ھویة الالجئ أو بطاقة الھویة لغیر المقیمین، وما الى ذلك. ومن خالل التحویل العناصر الوظیفیة األخرى مثل ال
رة على ) تصبح القدوما إلى ذلك ،والتعرف على الوجھ ،والقزحیة ،الرقمي للھویة وخاصة استخدام القیاسات الحیویة (البصمة

 .حقیقة واقعة بطریقة ال یمكن للھویة الورقیة تحقیقھا ،تحدید األفراد بشكل إیجابي وفرید
 
تستفید العدید من الدول األعضاء في االتحاد األفریقي من التقدم السریع في التكنولوجیا الرقمیة إلنشاء منصات أو أنظمة و

مي في االقتصاد الرقوطنیة للھویة الرقمیة، وھي عنصر حیوي لالقتصاد الرقمي، والتي بدونھا ستكون المشاركة الكاملة 
 .الناشئ في أفریقیا مستحیلة

 
حقیقة أن االقتصاد في أفریقیا یجب أن یتطور أو حتى یتحول من أجل تحقیق نمو في اطار ادارك لھویة الرقمیة أتي السعي لیو

فإن التحول الرقمي ھو عامل تمكین رئیسي، سیتیح للمواطنین األفریقیین المشاركة في االقتصاد  ،مستدام وشامل. ولذلك
 .وخاصة تمكین النساء والمستبعدین ،الرقمي

 
وتوفر الھویة الرقمیة المستندة إلى المعاییر، التكامل اإلقلیمي لدعم منطقة التجارة الحرة األفریقیة القاریة من خالل تمكین تدفق 
موثوق للبیانات عبر الحدود. ومع ذلك، فإنھا تتطلب نھجا شامال ومنسقا یستند إلى المعاییر والمبادئ ودعم تطویر 

 .بما في ذلك قابلیة التشغیل البیني وقابلیة التطویر المتدرج ،االستراتیجیات والسیاسات
 
واألجھزة  ،وتكنولوجیا القیاسات الحیویة ،واألمن ،نترنتالبنیة التحتیة للھویة الرقمیة موجودة ومتنامیة. وھذا یشمل تغطیة اإلو

 ،والخدمات السحابیة. ویھدف االتجاه في كل مجال من ھذه المجاالت إلى تحسین الخدمة واألداء بتكلفة أقل. وعلى ھذا النحو ،الذكیة
د أفریقیا أسرع نمو في خفض التكلفة. وتشھتنل وتنمو البنیة التحتیة الرقمیة التأسیسیة التي تدعم الھویة الرقمیة باستمرار في المتناو

. ویستخدم 13بالمائة كل عام. ولدى سبع دول في أفریقیا "اإلنترنت بأسعار معقولة" 20معدالت استخدام اإلنترنت، مع زیادة بنسبة 
بالمائة في معظم  30و  20معظم األشخاص في أفریقیا اإلنترنت عبر الھاتف الذكي، وھبط سعر الھواتف الذكیة بنسبة تتراوح بین 

. كما أن متوسط سعر البیع لُمستشعر بصمة اإلصبع الموجود في الھاتف المحمول 2016و  2008االقتصادات الناشئة بین عامي 
. وكل ھذه التحسینات تعني أن التكنولوجیا الالزمة للھویة الرقمیة لیست متاحة 14وحده 2017المئة في عام في  30انخفضت بنسبة 
بل ھي بتكلفة میسورة أكثر من أي وقت مضى. وھذا الموقف یجعل من الممكن للبلدان األفریقیة أن تتخطى النھج  ،اآلن فحسب

 .الورقیة لتحدید الھویة
 

 تحدید المشكلة
ى عدد كبیر من مواطني أفریقیا وسائل قانونیة لتحدید الھویة. ویشكل السجل المدني الشامل األساس لنظام تسجیل مدني ال یوجد لد

وإحصاءات حیویة یعمل بشكل جید. ومع ذلك، فإن العدید من أنظمة التسجیل المدني وتحدید الھویة في الدول األعضاء في االتحاد 
ملیون شخص في أفریقیا ھویة  542أدى ذلك إلى الوضع الحالي حیث ال یوجد لدى حوالي األفریقي مجزأة وقلیلة الموارد. و
 120ملیون طفل دون سن الخامسة، وھناك  95". ومن ھذا العدد، لم یتم تسجیل میالد حوالي ینمؤسسیة، وبالتالي "غیر مرئی

 .ملیون طفل ال توجد لدیھم شھادة میالد
 

حوالي نصف سكان القارة لیسوا محرومین من المشاركة الحقیقیة في العملیة اإلنتاجیة لتولید ویعني االفتقار إلى الھویات، أن 
بل یمنعون أیًضا من الوصول إلى مختلف الخدمات لتحسین رفاھیتھم. والمواطنون الذین لیس لدیھم  ،النمو االقتصادي فحسب

ریادة ي الجنسیة. ویمكن للھویة القانونیة أن تحفز االبتكار وھویة قانونیة یجدون صعوبة في تأكید حقوقھم، بما في ذلك حقوقھم ف
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ت السوق القیود على معامالمن المعروف أن المجتمعات الحضریة تتسم بمستویات أعلى من المعامالت غیر الشخصیة وانخفاض مستویات الثقة. وتقلل الھویة القانونیة من 15	

 .یئة غیر شخصیةالناشئة عن انخفاض الثقة في ب
 ، البنك الدولي 2017بیانات مسح مؤشر تحدید الھویة من أجل التنمیة التابع للبنك الدولي لعام 16	
 2018االتحاد الدولي لالتصاالت السلكیة والالسلكیة عام 17	
 فیما یتعلق بأفریقیا جنوب الصحراء الكبرى 2018رابطة النظام العالمي التصاالت الھاتف المحمول 18	
 .یجب أن تكون ھناك ثقة في أن البیانات لن یتم خرقھا من قبل دخالء وأن الدولة لن تستخدم البیانات ألغراض سیئة19	

األعمال من خالل تقلیل تكلفة المعامالت وتعزیز امكانیة تتبع المنتجات. ویمكن للھویة القانونیة أیضا أن تعزز قدرة مؤسسات 
 .الدولة ومقدرتھا على تقدیم الخدمات االجتماعیة األساسیة للمواطنین

األفریقیة وتزاید تطور المعامالت التجاریة من الحاجة إلى الھویة  15ریع والتوسع الحضري للمجتمعاتویزید التحدیث الس
رفیة، وفتح حسابات مص ،ووثائق السفر ،القانونیة. كما أن الھویة مطلوبة للحصول على الخدمات الصحیة، وشھادات الضرائب

ت النزاعات في أفریقیا إلى النزوح الداخلي ألعداد كبیرة من وما إلى ذلك. وأد ،وممارسة حق االنتخاب، وإنشاء االئتمان
الناس، وجمیعھم یحتاجون إلى المساعدة اإلنسانیة. وبدون الھویة القانونیة، كان من الصعب توصیل المساعدات اإلنسانیة إلیھم 

  وإعادتھم إلى مجتمعاتھم / بلدانھم بعد وقف األعمال العدائیة.
 
حدد ما یقرب من شخص واحد من بین كل خمسة أشخاص لیس لدیھم حساب مصرفي السبب  ،2017في دراسة أجریت عام و

مما  ،تفتقر النساء إلى تحدید الھویة بشكل غیر متناسب ،في عدم وجود وثائق الھویة الالزمة. وفي البلدان المنخفضة الدخل
إلى تحدید الھویة في  15مائة من النساء فوق سن في ال 45یفتقر  ،یساھم في ارتفاع مستویات اإلقصاء. وعلى سبیل المثال

 .16في المائة فقط من الرجال 30مقارنة مع  ،البلدان المنخفضة الدخل
 
بالرغم من الفرص التي تقدمھا عملیة التحول الرقمي، ال یزال ھناك الكثیر مما یجب القیام بھ لتمكین المحركات الرئیسیة و

د قلیل من البلدان األفریقیة تقدما في تطویر أنظمة الھویة الرقمیة كأساس للھویة القانونیة، للتحول الرقمي في أفریقیا. وأحرز عد
عاما تقریبا من تطویر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  25بعد ما یقرب من  ،واستغالل االقتصاد الرقمي. وعالوة على ذلك

بالنسبة للكثیر من البلدان األفریقیة، ال یزال استعدادھا لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت (البنیة التحتیة والوصول)،  ،في القارة
واستخدامھا لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وقدراتھا (مھاراتھا) فیما یتعلق بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، منخفضا 

ي مؤشر التطور في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الخاص باالتحاد الدولي لالتصاالت ولكنھ یرتفع وفقا لالتجاھات ف
 ،في المائة 3في المائة إلى  90في المائة، ولكن مع تباینات واسعة من  20السلكیة والالسلكیة. ویبلغ متوسط انتشار اإلنترنت 

 ،. وبالمثل201717ت اإلنترنت عالیة السرعة في نھایة عام في المائة فقط من األسر األفریقیة مشتركة في خدما 7في حین أن 
 .201718في المائة في عام  44تم تقدیر انتشار الھواتف المحمولة بنسبة 

 
عالوة على ذلك، تنجح الھویة الرقمیة واالقتصاد الرقمي بالثقة. وتتزاید انتھاكات خصوصیة البیانات والھجمات اإللكترونیة و

في جمیع أنحاء العالم، مما یؤثر على اإلنتاجیة واإلیرادات وثقة العمالء في االقتصاد الرقمي. وعلى واالحتیال االلكتروني 
الرغم من أن الھویة الرقمیة مصممة لتخفیف مستویات الثقة المنخفضة في االقتصاد الرقمي (والتجارة اإللكترونیة على وجھ 

بمعنى، الثقة في جھة إصدار  ،ھناك حاجة إلى مستوى عال من الثقة بنفس القدر لنجاح أنظمة الھویة الرقمیة ،الخصوص)
. وبالتالي من الضروري، أن یكون لدى الدول األعضاء في االتحاد األفریقي 19الھویة، وفي تصمیم الھویة وفي التكنولوجیا

 لضمان الحفاظ على الثقة في التحول الرقمي. ،صات الرقمیةوال سیما بشأن إدارة البیانات والمن ،تنظیم مناسب
 
ادراكا للتطلعات القاریة مثل "حریة حركة األشخاص" ومنطقة التجارة  يمن األھمیة أن یكون السعي وراء التحول الرقمو

ي المنصات تشغیل البیني فالحرة األفریقیة التي یجب أن تسھل إنشاء سوق مشتركة رقمیة واحدة. ویؤكد ھذا الحاجة إلى قابلیة ال
 .الرقمیة مثل الھویة الرقمیة وأنظمة الدفع، وبالتالي مواءمة المعاییر

 توصیات السیاسات واإلجراءات المقترحة
 

 ضمان الشمول واألمن والخصوصیة وملكیة البیانات في أنظمة الھویة الرقمیة
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Ø  واألمن وحقوق المستخدموضع األطر القانونیة والتنظیمیة التي تغطي خصوصیة البیانات، 

 
Ø تصمیم وتنفیذ أنظمة ھویة رقمیة تكون شاملة مع حقوق ومصالح مواطني أفریقیا في المحور، 

 
Ø تصمیم وتنفیذ أنظمة ھویة رقمیة تتضمن أمانا قویا، 

 
Ø تصمیم وتنفیذ أنظمة ھویة رقمیة تمكن األفراد وتحمي الخصوصیة على اإلنترنت كحق أساسي، 

 
Ø  بیانات الھویة الرقمیة تنتمي إلى األفریقیین وتظل تحت سیطرتھم.التأكد من أن 

 
 دعم قابلیة التشغیل البیني وحیاد أنظمة الھویة الرقمیة

 
Ø وضع أنظمة وسیاسات تنظیمیة لضمان قابلیة التشغیل البیني، 

 
Ø  الشركاء االقتصادیة ألفریقیا، وتعمل مفوضیة االتحاد األفریقي والمجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة ولجنة األمم المتحدة

المنفذون المعنیون معا، بشأن المعاییر القاریة واإلقلیمیة، بما في ذلك بروتوكوالت المصادقة، وحقول البیانات الدنیا، 
وبروتوكوالت إلغاء البیانات المكررة، وتصمیمات القیاسات الحیویة وكذلك التصمیمات األخرى واللوائح النموذجیة 

 ،المعاییروغیرھا من 
 

Ø تصمیم وتنفیذ أنظمة ھویة رقمیة باستخدام المعاییر المفتوحة. 
 التكنولوجیات الناشئةجیم. 

 
 لمحة عامة

 ،یحقق التحول الرقمي والتشغیل اآللي والذكاء االصطناعي بعدا جدیدا غیر مسبوق من الرخاء للبشریة. وتوفر تكنولوجیا ناشئة
ا عملیة طرق ،وما إلى ذلك ،والطباعة ثالثیة األبعاد ،وإنترنت األشیاء ،مثل قواعد البیانات المتسلسلة، والذكاء االصطناعي

االضرار نا واقتصادات یر مفاجئ فيیاحداث تغلتطبیقھا ألداء المھام التي تتطلب عادةً الذكاء البشري. ولدیھا أیضا القدرة على 
 .أرواح عبر عدة أجیالب

، األجھزة المتصلة الجدیدة )IoNTو IoT یشار إلیھا غالبا باختصار( یصف إنترنت األشیاء وإنترنت األشیاء البالغة الصغرو
التي تتراوح من التكنولوجیا القابلة لالرتداء مثل الساعات الذكیة إلى المستشعرات المتصلة (البالغة الصغر) المستخدمة في 

 .ة في اتجاه متزاید یسعى إلى جلب التكنولوجیا إلى كل قطاعالتصنیع والنقل والصحة والزراع

مما یعني أنھ  ،2022ملیار بحلول عام  22وتشیر التقدیرات العالمیة األخیرة إلى أن عدد أجھزة إنترنت األشیاء سیصل إلى 
یمكن أن تكون أجھزة إنترنت األشیاء الواجھة الرئیسیة المستخدمة عبر اإلنترنت لالتصال والتسوق  ،في المستقبل القریب

والتفاعل على اإلنترنت من قبل المستخدمین في أفریقیا وفي جمیع أنحاء العالم. ویحقق إنترنت األشیاء وإنترنت األشیاء البالغة 
 .رات الجدیدة التي ستحدث تحوال للطریقة التي نعمل ونعیش ونلعب بھاالصغر وعدا بالفرص االقتصادیة العالمیة واالبتكا

 
وتمثل القوة الدافعة وراء ھذا التغییر المتسارع، تحوال من النماذج المادیة إلى الرقمیة ومن نماذج األعمال القائمة على الشركات 

جعل تي تتیحھا التكنولوجیا الناشئة لتحویل نفسھا وإلى األعمال القائمة على الشبكات. ویجب أن ال تفوت أفریقیا اإلمكانات ال
 .القرن الحادي والعشرین قرن أفریقیا
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وإدراكا إلمكانات التكنولوجیات الناشئة والتأثیر الذي یمكن أن تحدثھ أطر السیاسات واألطر التنظیمیة على نجاحھا، یجب على 
 .الرقميالدول والجھات التنظیمیة الخاصة بھا تشجیع نموذج تنظیمي یدفع الحدود ویمكن من التحول 

الناشئة، ستحتاج الجھات التنظیمیة في أفریقیا إلى إعادة التفكیر في مناھجھم، واعتماد نماذج تتسم  كنولوجیاتمع تطور التو
 بالذكاء والتكرار والتعاون لمواجھة التحدیات التي تطرحھا التكنولوجیات الناشئة والثورة الصناعیة الرابعة.

 
التكنولوجیات الناشئة غیر منظمة. والقضیة األكثر بروزا اآلن وغدا ھي كیفیة حمایة المواطنین وضمان وحالیا في أفریقیا، تعد 

 أسواق عادلة مع السماح للتكنولوجیات والشركات الناشئة باالزدھار.

 تقوم بھ مع أي واقع ھذا العصر الرقمي الجدید ھو أن على الحكومة مواكبة التكنولوجیا من أجل القیام بالدور الذي یجب أنو
صناعة: لضمان أن یكون الملعب مستویا ومفتوحا للجمیع، من أجل وضع وإنفاذ قواعد الطریق، وحمایة الجمھور من أي آثار 

 سلبیة لھذه التطورات.
 

واالتصال نت، اإلنتروصلة التي تحتوي على عنوان لبروتوكول االنترنت لوالمتنامیة باستمرار وأصبحت شبكة األشیاء المادیة 
تصنیع  یتموالرقمي.  بیئيالذي یحدث بین ھذه األشیاء واألجھزة واألنظمة األخرى التي تدعم اإلنترنت حقیقة واقعة للنظام ال

یجب وویمكن توصیلھا بالمنصات التي تمكنھا من جمع البیانات وإرسالھا. جاھز إلنترنت لبروتوكول بالمزید من األجھزة 
حیث  مبیوتركتفاعل من إنسان إلى إنسان أو من إنسان إلى تخطیط الیانات عبر شبكة دون الحاجة إلى تخطیط القدرة على نقل الب

 ].انترنت األشیاءفریقیا إلى الثورة الصناعیة الرابعة [تتحرك أ
التعرف و ،مثل اإلدراك البصري ،فإن قدرة أنظمة الكمبیوتر على أداء المھام التي تتطلب عادة الذكاء البشري ،عالوة على ذلك
وھي موجودة بالفعل في بعض أنحاء العالم [الذكاء  ،والترجمة بین اللغات تتطور بمرور الوقت ،وصنع القرار ،على الكالم

االصطناعي]. وتطورت تكنولوجیا قواعد البیانات المتسلسلة أیضا بسرعة كبیرة خالل السنوات القلیلة الماضیة وتحدت األنظمة 
تكوین یلبمشفرة مثل االتقلیدیة المتمثلة في إنشاء وحیازة وتبادل المعلومات والسجالت. وتراوحت تطبیقاتھا من إنشاء عمالت 

إلى تطویر "عقود ذكیة" وغیرھا من أشكال حفظ السجالت. وكانت تطبیقات قواعد البیانات المتسلسلة مثمرة وتم  ،وغیرھا
استخدامھا اقتصادیا بشكل جید، ولكن بالمثل، تم استخدامھا لنشاط إجرامي حیث تسمح قواعد البیانات المتسلسلة بإخفاء ھویة 

اج الدول األعضاء في االتحاد األفریقي إلى استكشاف الطرق التي یمكن من خاللھا استغالل تكنولوجیا قواعد األشخاص. وستحت
 .وفي الوقت نفسھ وضع اإلطار القانوني لحمایة المستخدمین والمجتمع ككل ،البیانات المتسلسلة لدعم التحول الرقمي

 
 واإلجراءات المقترحة اتتوصیات السیاس

 تحدید المشكلة
كل أن توفر بعضا من أكبر الفرص للمشروعات، ولكنھا ستش ،یمكن للتكنولوجیات الجدیدة والناشئة إذا تم استغاللھا بشكل جید

أیضا تحدیات. فھي تشكل مخاطر وتساؤالت لیس فقط على األعمال التجاریة ولكن على المجتمع ككل. ویعد التخطیط لكیفیة 
ح حقیقة ل أن تصبوأین یمكن الحصول على القیمة أثناء تقییم المخاطر المحتملة قب ،التعامل مع ھذه التكنولوجیات الناشئة

والبیانات الضخمة وإنترنت األشیاء. وال  صطناعياالمتكاملة، أمرا ضروریا للشركات التي ترغب في النماء في عالم الذكاء 
یمكننا حتى اآلن معرفة جمیع اآلثار المترتبة على ھذه االبتكارات ولكن الشركات سوف تحتاج إلى التنبؤ والتخطیط للكیفیة 

 .لھا ولصناعتھامفاجئا تحولیا  یرایتغھذه التكنولوجیات التي ستحدث بھا 
 
ا مشكلة تتطلب اتخاذ إجراءات سریعة، والقضیة األكثر بروزا اآلن وفي ضیمثل تنظیم التكنولوجیات الناشئة في أفریقیا أیو

لرغم والشركات باالزدھار. وعلى االمستقبل ھي كیفیة حمایة المواطنین وضمان أسواق عادلة مع السماح للتكنولوجیات الناشئة 
من أن ھذه االبتكارات أسھمت في الحیز الرقمي، إال أنھا أثارت مخاوف قانونیة وتنظیمیة. وسوف تحتاج الدول األعضاء في 
االتحاد األفریقي إلى استكشاف الطرق التي یمكن بھا استغالل التكنولوجیات الناشئة لدعم التحول الرقمي، وفي الوقت نفسھ 

 .ضع اإلطار القانوني لحمایة المستخدمین والمجتمع ككلو
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ات الناشئة فیما یتعلق بأفضل السبل لحمایة المواطنین وضمان األسواق كنولوجیالسیاسات واللوائح التي تتناول التتعزیز 

 العادلة وتطبیق اللوائح مع السماح للتكنولوجیات واألعمال الجدیدة باالزدھار
 

Ø رحھا نیة لمواجھة التحدیات التي تطإعادة التفكیر في النھج التنظیمیة واعتماد نماذج تتسم بالمرونة والتكرار والتعاو
 ،التكنولوجیات الناشئة والثورة الصناعیة الرابعة

Ø لناشئة بشكل عام وأجھزة إنترنت األشیاء بشكل خاصتكنولوجیات اوضع سیاسات تعالج مشكالت الطیف حول ال، 
Ø  ختبارا اتآلی"وضع اللوائح القائمة على النتائج واختبار نماذج جدیدة في". 

 
 آلیات تنسیق بین القطاعات ذات الصلةإنشاء 

 
Ø  تنسیق إنشاء فرق عمل وطنیة واقلیمیة للبحث في التكنولوجیا الناشئة اآلمنة واقتراح مبادئ توجیھیة من شأنھا تثقیف

 ،مستخدمي اإلنترنت حول كیفیة تحدید أجھزة إنترنت األشیاء اآلمنة
Ø تحسین التنسیق بین التنظیم القطاعي، 
Ø  العام والخاص على تبني التكنولوجیات الناشئة (سلسلة كتل البیانات، والذكاء االصطناعي ...)تشجیع القطاعین. 

 
 األمن االلكتروني وحمایة الخصوصیة والبیانات الشخصیةدال. 

  لمحة عامة
ثر فقد أصبحت أك ،نظرا ألن الدول األعضاء في االتحاد األفریقي تزید من إمكانیة الوصول إلى التوصیل العریض النطاق

یصبح من األھمیة تعزیز قدرتنا البشریة والمؤسسیة على تأمین الفضاء اإللكتروني وترابطا وعرضة للھجمات اإللكترونیة. 
أیضا  في عالم الیوم الرقمي، أصبحت البیانات الشخصیة ھيواإلنترنت.  كنولوجیاتلدینا من خالل بناء الثقة والثقة في استخدام ت

 الكثیر من األنشطة الحالیة عبر اإلنترنت. حركیالوقود الذي 
 

 2018ینایر  26إلى  25واعتمد المجلس التنفیذي لالتحاد األفریقي في دورتھ العادیة الثانیة والثالثین التي عقدت في الفترة من 
الذي أقر فیھ إعالن االتحاد األفریقي بشأن إدارة اإلنترنت  EX.CL/Dec.987(XXXII)في أدیس أبابا، إثیوبیا، المقرر 

 .2063وتنمیة االقتصاد الرقمي واعتمد األمن االلكتروني كمشروع رائد ألجندة االتحاد األفریقي 
 

ایة معالوة على ذلك، اعتمد المؤتمر الثالث والعشرین لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفریقي "اتفاقیة األمن االلكتروني وح
البیانات الشخصیة" لالتحاد األفریقي. وتسعى ھذه االتفاقیة المعروفة أیضا باسم اتفاقیة ماالبو إلى اتباع نھج مشترك على 
المستوى القاري بشأن أمن الفضاء اإللكتروني ووضع الحد األدنى من المعاییر واإلجراءات لتحدید بیئة رقمیة موثوقة لتطویر 

االتفاقیة اآلن مفتوحة لجمیع الدول األعضاء في وھذه ضمان احترام الخصوصیة على اإلنترنت. االتصاالت اإللكترونیة و
) 30الثین (وبعد ذلك یبدأ نفاذ االتفاقیة بعد ث ،االتحاد األفریقي للتوقیع والتصدیق بما یتفق مع اإلجراءات الدستوریة لكل منھا

 ).15صك التصدیق الخامس عشر (، االتحاد األفریقي رئیس مفوضیة استالمیوما من تاریخ 
 
 

 تحدید المشكلة
لعالمي، التھدید اھذا بالنظر إلى و حوادث وتھدیدات الخروقات اإللكترونیة وانتشار الفیروسات والبرامج الضارة منتشرة.تعد 

، لكترونيفقط من خالل زیادة وعي الجمھور، وتثقیف الشركات حول األمن االوھناك حاجة إلى استجابة شاملة ومتسقة. 
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بدون و، یمكن تخفیف التھدید الھائل. لكترونيوتشجیع شركات وخدمات األمن اال تحاداتوالتعاون مع مجموعات الصناعة واال
 ثقة، ال یمكن لالقتصاد الرقمي أن یزدھر.

 
لكتروني القیا لألمن افریأفقا لتقریر وكل یوم، یتم جمع كمیات كبیرة من البیانات وتخزینھا ونقلھا في جمیع أنحاء العالم. وو

قدرت الخسائر  ،2018في عام و. 2017ملیار دوالر في عام  3.5، كلفت الجرائم اإللكترونیة االقتصادیات األفریقیة 201820
ملیون دوالر. وبالمثل، وفقا لمركز معلومات  210ملیون دوالر، وكینیا بمبلغ  649السنویة للجرائم اإللكترونیة لنیجیریا بمبلغ 

تواجھ القارة ولھجمات اإللكترونیة. بسبب املیون دوالر سنویا  157فریقیا أفریقیا، تخسر جنوب أالمخاطر المصرفیة بجنوب 
 100000بلغ یتشیر التقدیرات إلى أن أفریقیا سوف تعاني من نقص و. لكترونيالقوى العاملة في مجال األمن اال نقصا حادا في

یتزاید عدد األنشطة االقتصادیة واالجتماعیة التي تتحول ن حیوفي  .202021بحلول عام  لكترونيفي عدد موظفي األمن االفرد 
ة مما یجعل قوانین حمای ،خاصة البیانات الشخصیة ،البیانات عبر الحدودإلى مساحات معلومات متصلة، یزداد حجم تدفقات 

 البیانات مھمة للغایة.
 

  (2017) تكلفة الجرائم اإللكترونیة في أفریقیا حسب الصناعة
 

 
 

 االقتصادیة اإلقلیمیة والمؤسسات الدولیة المتخصصة لتوفیر المجموعات تلتزم مفوضیة االتحاد األفریقي بالعمل عن كثب مع
التوجیھ للدول األعضاء في االتحاد األفریقي بشأن سیاسات الجریمة اإللكترونیة واألمن االلكتروني. وتمثل االستراتیجیة الوطنیة 

مع مرن مي یسیة لبناء اقتصاد ومجتمع رقلألمن االلكتروني واألطر القانونیة والتنظیمیة والقدرات البشریة والمؤسسیة كتلة تأس
نشئ األطر وت ،نترنت. وتحدد استراتیجیة األمن االلكتروني اتجاھا عاما وتعرض االنتقائیة في حمایة األصول الوطنیة المھمةاال

القانونیة والتنظیمیة سیادة القانون التي تحكم الفضاء اإللكتروني ذي الطبیعة العالمیة وبالتالي تتطلب التعاون والتنسیق العالمیین 
وتضمن القدرات البشریة والمؤسسیة وجود القدرات المحلیة واإلقلیمیة في  ،مما یؤدي إلى اتفاقیات واتفاقات عالمیة وإقلیمیة

لذلك، من المھم إدخال عوامل التمكین الشاملة لعدة قطاعات قبل الغوص و. لكترونيلف مجاالت الخبرة في مجال األمن االمخت
 بقطاع معین. اصةالخلكتروني بشكل أعمق في تدابیر تعزیز األمن اال

ھناك  ،يالنظر إلى التھدید العالموتعد حوادث وتھدیدات الخروقات اإللكترونیة وانتشار الفیروسات والبرامج الضارة منتشرة. وب
حاجة إلى استجابة شاملة ومتسقة. وفقط من خالل زیادة وعي الجمھور، وتثقیف الشركات حول األمن االلكتروني، والتعاون 

                                            
20	https://www.serianu.com/downloads/SaccoCyberSecurityReport2018.pdf 
21	https://portswigger.net/daily-swig/how-africa-is-tackling-its-cybersecurity-skills-gap. 
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ال  ،ةبدون ثقوالتھدید الھائل. ھذا ، یمكن تخفیف لكترونيوتشجیع شركات وخدمات األمن اال الصناعةواتحادات مع مجموعات 
 لالقتصاد الرقمي أن یزدھر. یمكن

 توصیات السیاسات واإلجراءات المقترحة
 دعم التدخالت لتعزیز األمن االلكتروني على المستوى الوطني:

 
Ø  تطویر واعتماد استراتیجیات األمن االلكتروني الوطنیة واإلطار القانوني والتنظیمي لحمایة / خصوصیة البیانات

 ،االلكترونیةوالجریمة االلكتروني األمن وإدارة ومعاییر 
Ø  اسات السی يصانع بما یشملفي ظل ھیاكل أصحاب المصلحة المتعددین (االلكتروني ألمن ا وطنیة إلدارةإنشاء ھیاكل

األكادیمیة  القانون والھیئاتتطبیق القانوني والتنفیذ األعمال وجتمعات والمجتمعات االقتصادیة والتعلیمیة والفنیة وم
 ،)وما الى ذلكیة ... والدبلوماسیة والعسكر

Ø  ،ق االستجابة فرو ،البحث والتطویرو ،التدریب المھنيوتعزیز بناء القدرات البشریة والمؤسسیة (حمالت التوعیة العامة
 ،وما إلى ذلك) ،لحاالت الطوارئ الحاسوبیة

Ø  االلكترونيإجراء بناء قدرات واضعي السیاسات وإنفاذ القانون لتعزیز األمن. 
 

 على المستوى اإلقلیمي والقاريلكتروني لتعزیز األمن االدعم التدخالت 

 ،إنشاء إطار وآلیة للتعاون اإلقلیمي والمساعدة المتبادلة •
 ،دعم التوقیع والتصدیق على اتفاقیتي ماالبو وبودابست •
 ،اإلقلیمیة ومختبرات الطب الشرعيفرق االستجابة لحاالت الطوارئ الحاسوبیة إنشاء  •
 ،إقلیمیة للتدریب والبحثیز منشاء مراكز تا •
ضمان الحقوق التجاریة الستخدام البیانات الشخصیة لمواطني أفریقیا المقیمین في أفریقیا أو توفیر حصة تجاریة عادلة  •

 ألفریقیا.

 البحث والتطویرھاء. 
 لمحة عامة

دیة إلى واالبتكار لتحویل المعرفة التقلیمن المعروف اآلن أن أفریقیا ال یمكنھا ضمان التنمیة المستدامة دون العلم والتكنولوجیا 
ال یزال یتعین مواجھة عدد من التحدیات لضمان حصول البلدان  ،منتجات تنافسیة على الصعیدین اإلقلیمي والدولي. ومع ذلك

 على الفوائد الكاملة للعلم والتكنولوجیا واالبتكار.
 

تطویر یعد مساھما ھاما في النمو االقتصادي. ومن المحتمل أن ویؤكد الكثیر من العمل التجریبي والنظري على أن البحث وال
 ،1990یؤدي اإلنفاق على البحث والتطویر إلى النمو من خالل تأثیره اإلیجابي على االبتكار واإلنتاجیة الكلیة للعوامل (رومر، 

خالل االبتكار الصناعي القوة )، كانت التحسینات في التكنولوجیا من 1994). كما یالحظ جروسمان ومساعده (1988لوكاس، 
 .22الدافعة وراء االرتفاع الحتمي في مستویات المعیشة في العالم المتقدم على المدى الطویل

 
یل وتحقیق التحومن أجل وسوف یسمح البحث الذي یھدف إلى تعزیز االبتكار، للشركات باكتساب میزة تنافسیة ودعم قطاعات 

ستركز االستراتیجیة على إطار إلنشاء مرافق وبرامج مختلفة لتعزیز ودعم القدرة اإلبداعیة  ،إمكاناتھا الرقمیة. ولتحقیق ذلك
 من بناء منتجات جدیدة ومبتكرة. التمكینھ انللبلد

  تحدید المشكلة
لمتعددة، افریقیا بطیئة في التكیف مع قطاعات العلم والتكنولوجیا وتطویرھا وتسویق ابتكاراتھا على الرغم من االتفاقات أكانت 

من الناتج  ٪ 1قرر رؤساء الحكومات والدول بزیادة االستثمار في البحث والتطویر إلى ما ال یقل عن م ،على سبیل المثال

                                            
 امعة ببردینج -أثر البحث والتطویر على النمو االقتصادي واإلنتاجیة 22	
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على الرغم من أن و. 2024المحلي اإلجمالي على البحث والتطویر و اعتماد استراتیجیة العلوم والتكنولوجیا واالبتكار ألفریقیا 
فقط من  ٪1یتم إنفاق وفي المائة فقط من المعرفة العلمیة.  1.1ي المائة من سكان العالم، فإنھا تنتج ف 13.4أفریقیا تمثل 

االختراع  23من براءات ٪0.1 نسبة صغیرة جدا تبلغ فریقیا، وتمتلك القارةأفي مجال البحث والتطویر في  ةاالستثمارات العالمی
 في العالم.

 
ھناك حاجة إلى تعزیز وتیسیر أعمال البحث والتطویر العلمیة إلى مستوى یمكن أن یكون لھ تأثیر على قدرة أفریقیا على و

وجیا تكنولفي مجال تطویر وإنتاج وتصنیع وتجمیع المنتجات والخدمات الرقمیة كخطوة نحو تطویر قطاع وصناعة خدمات 
ً و احلیمقادرین على المنافسة المعلومات واالتصاالت   .عالمیا

 
أكثر  ت،اابتكارات محددة للمنتجات والعملی تولیدالعلم أو البحوث إلى تطبیق المعرفة العلمیة ل ادارةاالنتقال من وسوف یتطلب 

لموجھة ا مشروعاتالسیتطلب أیضا إنشاء و/أو استخدام الشركات التجاریة أو ومن إنشاء مؤسسات وبرامج للبحث والتطویر. 
یمكن أن تتخذ مثل ھذه الترتیبات المؤسسیة أشكاال مختلفة مثل تطویر مدن التكنولوجیا واالبتكار. واالبتكار. تجاریا من أجل 

وھذه  ة بین الجامعاتصلال رسیتسوف و ،وإنشاء شركات جدیدة ،فرص عملمدن التكنولوجیا واالبتكار توفیر سوف تسھل و
 عالیة.وتشجع تطویر التكنولوجیا ال ،الشركات

 
لكن البیانات المتاحة تظھر أن  ،من إجمالي الناتج المحلي في البحث والتطویر ٪1نسبة الستثمار ا فحدد االتحاد األفریقي ھدو

 عددا قلیال جدا من الدول األعضاء قریب من ھذا الھدف:
 

 
 

 توصیات السیاسات واإلجراءات المقترحة
 (بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمواطنون) في مجال البحث والتطویربناء وتعزیز التعاون بین أصحاب المصلحة 

                                            
23	https://www.iriweb.org/sites/default/files/2016GlobalR%26DFundingForecast_2.pdf 
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Ø االستفادة من عملیات نقل التكنولوجیا الوطنیة والدولیة، 
Ø  تعزیز التواصل بین الجامعات وبقیة نظام االبتكار الوطني وتعاون أصحاب المصلحة المتعددین لتسھیل نقل سوق نتائج

 ،البحوث الجامعیة
Ø ندرة ة بالخاصحتیاجات الا لتعامل معراكة والتعاون بین المؤسسات التعلیمیة ونظام التدریب والصناعة لتشجیع الش

 ،المھارات
Ø تشجیع نقل ابتكارات العلم والتكنولوجیا والتعاون والتواصل بین الدول األعضاء في االتحاد األفریقي، 
Ø اد األفریقيتوفیر منصة للمشاریع التعاونیة بین الدول األعضاء في االتح. 

  تحسین القدرة على تنمیة الموارد للبحث والتطویر
Ø تحسین أطر االقتصاد الكلي التي تعزز البحث والتطویر، 
Ø إعادة تعریف برامج البحوث الجامعیة لجمیع أصحاب المصلحة في نظام االبتكار، 
Ø تشجیع االبتكار التكنولوجي داخل مجتمع البحوث، 
Ø  والمتخصصین بھدف دعم الباحثین الجامعیین في تسویق نتائج أبحاثھمتعزیز قدرات الوسطاء، 
Ø تعزیز ھیئات الرصد والتقییم للمساعدة في االستغالل التجاري لنتائج البحوث الجامعیة، 
Ø إنشاء نظام لتشجیع النساء والشباب في أنشطة البحث والتكنولوجیا واالبتكار، 
Ø  على االبتكار والشركات الناشئة وتشجع الحكومات على المشاركة في االستثمار في البحث والتطویر، مع التركیز

 ،االستثمار في الشركات الناشئة للحمایة من المخاطر وزیادة االستثمار الخاص
Ø  إنشاء مؤسسات لالبتكار والبحث الرقمي والتطویر لضمان التعلیم العالي الفعال وتعلیم العلماء والمھندسین والفنیین من

 ،أفریقیا
Ø یع /اشراك المشغلین العمومیین في االستراتیجیات الرامیة إلى تبني التكنولوجیا الناشئة (قواعد البیانات المتسلسلة، تشج

 والذكاء االصطناعي ...) من خالل البحث والتطویر.

          التمكین االستراتیجیةأدوات عاشرا. 
ع كبیر ومواءمة السیاسات وتنظیم القطاع وتوسی ،أعلى مستوى سیتطلب تحقیق التحول الرقمي في أفریقیا التزاما سیاسیا على
سیة والقطاعات المھمة للتحول الرقمي. وسوف یتطلب األمر یأستلنطاق االستثمار وتكریس الموارد بشكل كبیر نحو الركائز ال

العشرین یصبح القرن الحادي وقیادة ورؤیة لدفع حدود االبتكار والتكامل اإلقلیمي والتنسیق بین القطاعین العام والخاص حتى 
قرن التحول الرقمي في أفریقیا. وتدرك االستراتیجیة المشتركة تنوع السیاقات والمواقف بالنسبة للدول األعضاء في االتحاد 

 األفریقي وتقر باحتمالیة السرعات المتغیرة والمسارات المتعددة صوب تحقیق أھداف مشتركة.
 

 االلتزام السیاسيألف. 
 ،عم اإلقلیمي والدولي الستراتیجیة التحول الرقمي األفریقیةبناء الد •
 ،وأھداف التنمیة المستدامة 2063مواءمة االستراتیجیة مع رؤیة أفریقیا  •
 ،تشجیع الدول األعضاء في االتحاد األفریقي والشركاء على تنفیذ االستراتیجیة بفعالیة •
 ،االلكتروني وحمایة البیانات الشخصیةالتصدیق على اتفاقیة االتحاد األفریقي بشأن األمن  •
 ،تعیین بطل للتحول الرقمي في أفریقیا •
انشاء الھیاكل التنسیقیة الالزمة لالقتصاد الرقمي في الدول األعضاء والمجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة ومفوضیة  •

 .االتحاد األفریقي
 التمویل واالستثمارباء. 

 لمحة عامة
یتم تمویل مشاریع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في أفریقیا من قبل مؤسسات تمویل التنمیة والقطاع الخاص في جمیع 
مراحل تخطیط المشاریع وتطویرھا وإعدادھا وتنفیذھا. ومن الناحیة التاریخیة، ركزت مؤسسات التمویل االنمائي على تمویل 
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ملیون دوالر. وعلى مدار  200 و 30ت واسعة النطاق بمتوسط حجم یتراوح بین مشاریع تكنولوجیا المعلومات واالتصاال
بدأت مؤسسات التمویل االنمائي في تمویل مشاریع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الصغیرة في  ،السنوات القلیلة الماضیة

 م صندوق رأس المال االستثماري.مالیین دوالر من خالل االستثمار في األسھم واستخدا 10مالیین دوالر إلى  5حدود 
 

شركة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  450وخالل السنوات العشر الماضیة، استثمر القطاع الخاص في أكثر من 
متوسط حجم بملیار دوالر. وتم تصنیف شركات االتصاالت على رأس القائمة  45في أفریقیا، مما أدى الى استثمار ما مجموعھ 

 ملیون دوالر. 100ع المشرو
 
بالنسبة للبنك األفریقي للتنمیة، یمكن أن تلبي قائمة من األدوات والنوافذ لتمویل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت احتیاجات و

مختلف عمالئھ. وتشمل تدخالت البنك في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت مجموعة من القطاعات ویتم تنفیذھا بطرق 
تتطور باستمرار. وتدرس التدخالت أیضا السیاسة والبیئات التنظیمیة واالقتصادیة واالجتماعیة السائدة. وتستدعي ھذه مختلفة 

 االعتبارات وجود آلیات تمویل مرنة وواسعة النطاق تغطي االحتیاجات المختلفة مع توفیر خدمات مالیة فعالة وموثوقة.
 
التمویل االنمائي األخرى لتمویل تدخالت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في  األدوات المستخدمة من قبل البنك ومؤسساتو

 القارة األفریقیة ھي كما یلي:
االستثمارات الخاصة (تأخذ شكل قروض مشاریع القطاعین العام والخاص، وخطوط االئتمان، واالستثمارات في  •

 ،األسھم، والضمانات)
 و ،اإلقراض القائم على السیاسات •
 ساعدات الفنیة.منح الم •

 أدوات التمویل للبنك األفریقي للتنمیة
 

 نوافذ التمویل المختلفة لمجموعة البنك:
 قروض من نافذة البنك األفریقي للتنمیة  •
 قروض للقطاع الخاص من نافذة البنك األفریقي للتنمیة •
 الصندوق االئتماني للدخل المتوسط •
 للشراكة الجدیدة لتنمیة أفریقیا (النیباد)صندوق مرفق إعداد مشاریع البنیة التحتیة  •
 قروض من الصندوق األفریقي للتنمیة  •
 منح من الصندوق األفریقي للتنمیة •
 الصندوق االئتماني النیجیري •

باإلضافة إلى ذلك، أنشأ البنك منتدى االستثمار األفریقي الذي یعد سوق االستثمار في أفریقیا مكرسا لدفع المشروعات إلى 
 .المقبولة لدى البنوكالمراحل 

 
ساھم صندوق مرفق إعداد مشاریع البنیة التحتیة للشراكة الجدیدة لتنمیة أفریقیا (النیباد) في  ،ومن بین األدوات المذكورة أعاله

 .استكمال دراسات الجدوى المتعلقة بالبنیة التحتیة الرقمیة اإلقلیمیة للشرق والجنوب األفریقي
 

 تحدید المشكلة
 ،الركائز التأسیسیة للتحول الرقمي التي تم تحدیدھا، البنیة التحتیة الرقمیة والخدمات الرقمیة ورواد األعمال الرقمیینتشمل 

وتتطلب المھارات الرقمیة والبیئة المعنیة بالسیاسات/ البیئة التنظیمیة المواتیة، موارد مالیة كبیرة إلجراء الدراسات، ودعم 
والخدمات االستشاریة لتعبئة الشراكات بین القطاعین العام والخاص والتدخالت في السیاسات  ،القدراتوبناء  ،المشاریع المبتكرة

 .ة الرقمیةسیأسیتوالمعاییر واللوائح. وال تزال أفریقیا تواجھ عقبات وتحدیات مھمة إلنشاء ھذه الركائز ال
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الت الوطنیة وعبر الحدود مثل شبكات النطاق العریض وأنظمة الكاب الرئیسیة یتم تمویل تطویر شبكات البنیة التحتیة الرقمیةو
البحریة واألقمار الصناعیة وشبكات النطاق العریض المتنقلة من قبل مؤسسات التمویل االنمائي وغیرھا من المؤسسات المالیة 

الیة. احتیاجات قویة لنفقات رأسم ھالدی ومعظمھا شركات اتصاالت، ،التجاریة الرئیسیة من خالل الشركات الكبیرة الموثوق بھا
في مراحل مبكرة ومحفوفة التي تعد عدد ضخم من المشاریع الرقمیة ومشاریع خدمات البیانات الصغیرة ھناك ومع ذلك، 
آلیات دعم وعدید من الجھات الفاعلة الرقمیة األخرى الى وتفتقر إلى تمویل وسیط أو  ینفذھا رواد أعمال رقمیونوبالمخاطر 

طیرة تتعلق تحدیات ختواجھ " مثل الشركات الخارجیة، الخفیف في األصول" ھالدیھا احتیاجات تمویلیة محدودة بسبب ھیكل التي
 بالتمویل.

 
 جراء مواءمة بین نوع االحتیاجات المالیة للتشغیل الرقمي وفرصة التمویل المتاحة المناسبة لتلك العملیة.وھناك حاجة إل

إلى االستفادة من األدوات الموجودة في البنك لتوسیع نطاق تدخالت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  وتحتاج البلدان األفریقیة
  التي توجد حاجة ماسة الیھا في القارة، واالستفادة من نوافذ البنك األفریقي للتنمیة والصندوق األفریقي للتنمیة.

 
ق إعداد مشاریع البنیة التحتیة للشراكة الجدیدة لتنمیة أفریقیا ھناك أیضا حاجة الستخدام جمیع تسھیالت منح البنوك (مرفو

"النیباد"، وصندوق ائتمان الدول متوسطة الدخل، ومبادرة تحسین مساعدة القطاع الخاص، وصندوق مساعدة القطاع الخاص 
یة وتعزیز اء البنیة التحتیة الرقماألفریقي، وما إلى ذلك) لتحفیز إقراض البنك إلى البلدان اإلقلیمیة األعضاء بھ من أجل دعم بن

 الخدمات الرقمیة في القارة.
 
من الناحیة األخرى، فإن الحیز المتنامي للشراكة بین القطاعین العام والخاص من أجل االستثمار الرقمي یعني أن ھناك حاجة و

العامة من خالل القطاع الخاص من أجل إلى التركیز على االستفادة من الشراكات بین القطاعین العام والخاص وتوجیھ الموارد 
 بناء البنیة التحتیة الرقمیة على الصعیدین الوطني واإلقلیمي وتوسیع نطاق الخدمات الرقمیة والقدرة التنافسیة في القارة.

 
 توصیات السیاسات واإلجراءات المقترحة

 واإلقلیمي من خالل:دعم تمویل مشاریع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على الصعیدین الوطني 
االستفادة من االستثمارات الخاصة والشراكة بین القطاعین العام والخاص في تدخالت تكنولوجیا المعلومات  •

 ،واالتصاالت
 ،استخدام التمویل المختلط لحشد رؤوس األموال الخاصة للبنیة التحتیة الرقمیة •
األسھم والضمانات لتعزیز البنیة التحتیة الرقمیة والخدمات استخدام القروض المقدمة والقروض الثانویة والمشاركة في  •

 ،الرقمیة
االستفادة من موارد الصندوق األفریقي للتنمیة لدعم تدخالتھ في قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، تمشیا مع  •

، سواء في شكل قروض/ منح )15 -األولویات الجدیدة لتجدید الموارد واألولویات التشغیلیة (الصندوق األفریقي للتنمیة 
 ،للمشروعات وقائمة على السیاسات أو المنح

استخدام صنادیق االئتمان الثنائیة لتلبیة طلبات من جمیع البلدان األفریقیة لدعم المشاریع المبتكرة في البنیة التحتیة  •
 ،الرقمیة والخدمات الرقمیة

 الت الستكمال استجابة البنك لدراسات ما قبل االستثمارإنشاء صندوق ائتماني مخصص لتكنولوجیا المعلومات واالتصا •
 ،لمشاریع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت اإلقلیمیة، من خالل تمویل األنشطة الرئیسیة لالستراتیجیة

 ،لرقميوالتعلیم ا ،توفیر أموال أولیة لبدء مشاریع صغیرة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، مثل الصحة الرقمیة •
وما إلى ذلك في القارة باستخدام الصنادیق الثنائیة ودعم االبتكار المحلي في تكنولوجیا المعلومات  ،راعة الرقمیةوالز

 ،واالتصاالت
 ،استخدام منصة منتدى االستثمار األفریقي للنھوض بالمشاریع إلى المراحل المقبولة لدى البنوك •
یمي وشراكات أصحاب المصلحة المتعددین وتعزیز الشراكات بین تعبئة الموارد المالیة من خالل تعزیز التعاون اإلقل •

 ،القطاعین العام والخاص
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 ،توفیر حوافز لالستثمارات األجنبیة •
 ،تشجیع تطویر التمویل المحلي من خالل توفیر الدعم لرواد األعمال والمستثمرین المحلیین •
 ،ة الشاملةتطویر مناھج مبتكرة إلنشاء وإدارة صنادیق الوصول الشامل/ الخدم •
 .تطویر آلیات تمویل مخصصة للتحول الرقمي •
 مشاركة القطاع الخاصجیم. 

 تعزیز الشراكات بین القطاعین العام والخاص وشراكات أصحاب المصلحة المتعددین اآلخرین. •

 التعاون اإلقلیمي والدوليدال. 
 ،تعزیز التعاون القاري واإلقلیمي لتنفیذ االستراتیجیة •
 ،شبكات اتصال إقلیمیةتیسیر ودعم إنشاء  •
  ،مواءمة التشریعات على الصعیدین القاري واإلقلیمي نحو السوق الرقمیة الموحدة •
 ،التعاون مع الشركاء االنمائیین لتنفیذ االستراتیجیة •
 االستفادة من أوجھ التآزر مع المبادرات اإلقلیمیة والدولیة القائمة مع األھداف المشتركة. •

 تنمیة القدراتھاء. 
 ،القدرات بین المسؤولین في مجال التنمیة الرقمیة بناء •
 ،تشجیع استیعاب واستخدام األدوات الرقمیة •
 ،تعزیز التعاون عبر الحدود والتعاون اإلقلیمي بشأن البنیة التحتیة الرقمیة •
 توفیر التدریب للمواطنین والمجتمعات. •

 الدعوة والتوعیةواو. 
 ،المستھدفةتعزیز الوعي والدعوة بین الفئات  •
 ،توفیر برامج التواصل والتثقیف والتوعیة للقادة وصناع القرارات والمجتمعات المحلیة والمجتمع المدني •
 .زیادة الوعي والتعبئة والتنسیق والكفاءة في المبادرات اإلقلیمیة والقاریة والدولیة بشأن التحول الرقمي •

________________________________ 
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