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 مقدمة 

على  وكذلك  المجتمعات،  داخل  األفراد  حياة  نمط  على  تأثيرًا  أكثر  أصبحت  متغيرات  كورونا  جائحة  أفرزت 
إطار   في  المواطنين،  بين  التفاعل  عملية  ضبط  أجل  من  الدول  تتخذها  التي  لسلطتها ممارستالسياسات  ها 

، كما أثر على نمط التفاعل الدولي على مستوى القضايا محل االهتمام، فضاًل عن  المشروعة في استخدام القوة
الكيفية التي تعبر بها االطراف عن رؤيتها لهذه القضايا الجديدة، والتي أهمامها على اإلطالق إصالح منظومة 

 لى االستجابة لألزمات التي تحدث فجأة.الصحة في الدول، بشكل يجعلها أكثر قدرة ع

، يبرز الفساد كتحدي رئيس أمام الدول اإلفريقية، التي تعاني من  زمة كوروناأل  التصديكذلك الحال في سياق  
انتشار الفساد بشكل عام في كافة مؤسسات وقطاعات الدولة السيما قطاع الصحة، كما أن دول القارة اإلفريقية  

بين من  فسادًا  استخدام    األكثر  من  الجائحة  أفرزتها  التي  التغيرات  فإن  لذلك  المختلفة،  العالم  قارات  دول  باقي 
إقليمي  مستوى  على  التعاون  سبل  لبحث  الحكومات،  أعضاء  بين  واالجتماع  التفاعل  في  التكنولوجية  للوسائل 

فيروس، فضاًل عن  معين، أو اجتماع أعضاء حكومة ما لبحث السياسات التي يجب اتخاذها من اجل التصدي لل
استخدام المنصات اإللكترونية الستكمال العملية التعليمية في الكثير من الدول في ظل االجراءات االحترازية، قد 
الدولة  قطاعات  في  المنتشر  الفساد  مكافحة  سبل  من  يعزز  بما  استخدامها  االفريقية  للدول  يمكن  نافذة  شكل 

 المختلفة. 

يتم إليها سابقًا على أنها رفاهية يمكن االستغناء عنها لما هو أهم، أصبحت   فاألدوات الرقمية التي كان  النظر 
الضروريات القصوى التي يتعين على الحكومات األخذ بها في سبيل السعي نحو استمرار الحياة، كذلك واحدة من  

الممارسات غير   آليات جديدة يمكن االعتماد عليها لمكافحة  بناء  التطلع نحو  المنتشرة في في سبيل  المشروعة 
 قطاعات الدولة المختلفة، السيما في القطاعات التي تأثرت باألزمة كقطاع الصحة وقطاع التعليم. 

 إشكالية وتساؤالت الدراسة 

من   ذلك  وما فرضه  الفيروس،  هذا  لعالج  لقاح  إلى  قاطع  بشكل  التوصل  وعدم  انتشار جائحة كورونا  في ظل 
ل في قطاعات عديدة، من استخدام للمنصات اإللكترونية والرقمية في تنفيذ انعكاسات على طبيعة وظروف العم

البحث في ظاهرة  المهم  التعليمية، أصبح من  العملية  التعليمية الستمرار  المنصات  واستخدام  المنزل  المهام من 
لفساد المنتشر في دول العملية كآلية لمكافحة االقارة االفريقية، ومدي إمكانية استخدام هذه  دول  التحول الرقمي في

 . القارة

 تحاول الدراسة اإلجابة على عدد من التساؤالت، والتي من بينها:  ذلك على

 ؟ما هو مفهوم التحول الرقمي  -1
 عملية التحول الرقمي؟  كيف يرى االتحاد اإلفريقي -2
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 ؟ مكافحة الفساد كيف يمكن أن تستفيد الدول االفريقية من التحول الرقمي في  -3
 ما هي التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي في الدول االفريقية؟  -4

 

 أهمية الدراسة 

اإلجابة على هذه التساؤالت في الكشف عن مساحات التقاطع والتباين بين مفهوم التحول الرقمي أو تتمثل أهمية  
عملية، كذلك أنها تأتي في سياق منة وبين الممارسات العملية لتجارب الدول االفريقية التي حاولت تنفيذ هذه الالرق
انتشار الفساد بشكل جلي خاصة في قطاعي الشرطة والصحة في دول القارة االفريقية، ومن ثم يمكن النظر   من

إلى عملية التحول الرقمي التي فرضتها جائحة كورونا بشكل قوي، إذ لم تعد من ضروب الرفاهية وإنما ضرورة 
الطبية   الفحوصات  والتسوق وكذلك  والتجارة  التعليم  للحد من  الستمرار عمليات  آلية  أنها  إلكتروني، على  بشكل 

 الممارسات البيروقراطية المؤثر ة على تنامي ظاهرة الفساد في الدول االفريقية.

 تقسيم الدراسة

 مفهوم التحول الرقمي -1
 2030 -2020 الرقمي التحول حول  االفريقي االتحاد  استراتيجية -2
 في افريقيا  الفساد  لمكافحة كآلية الرقمي التحول -3
 افريقيا  في الرقمي التحول عملية تحديات  -4

 : مفهوم التحول الرقمي لمحور األولا

خاص،  بشكل  السياسية  بالعلوم  الصلة  ذات  والمفاهيم  عام،  بشكل  االجتماعية  العلوم  في  المفاهيم  كافة  كشأن 
التعريف، وتصورهم عن عالم ما بعد جائحة ظهرت تعريفات عديدة للتحول الرقمي، تختلف وفقًا لبيئة عمل واضع  

 كورونا. 

  الرقمية   التقنيات   على  يعتمد   عمل  نموذج  إلى  الشركات   أو  الحكومية  القطاعات   انتقال  عملية  بأنه   يراه البعض إذ  
 1. منتجاتها قيمة  من تزيد  التي العائدات  من جديدة قنوات  وتوفير والخدمات، المنتجات  ابتكار في

 يؤدي  مما  التجارية  األعمال  مجاالت   جميع  في  الرقمية  التكنولوجيا   دمج  بأنه  الرقمي  التحولُيعرف البعض  كما  
  فهو يعبر عن   ذلك  على  وعالوة،  لعمالءا  خدمات   تقديمها  وكيفية  الشركات   عمل  كيفية  في  أساسية  تغييرات   إلى

 
  https://cutt.us/ZbAXy، متاح على الرابط التالي: 2018ديسمبر  Asbar World Forum ،3، ولماذا؟ كيف الرقمى التحول  1

https://cutt.us/ZbAXy
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إمكانية    األحيان  من   كثير  في  والتجربة   باستمرار،  الراهن  الوضع  تحدي  المنظمات   من  يتطلب   ثقافي   تغيير من 
 2لحدوث إخفاقات. 

تلك العملية التي تنطوي على تغيير المؤسسات   يمكن القول بأنه  ،وعلى الرغم من الوضح النسبي لهذا المفهوم
  3. االفراد عبر استخدام تقنيات رقمية بينفي طريقة التفاعل بينها و والشركات 

 2030-2020االتحاد اإلفريقي للتحول الرقمي   المحور الثاني: استراتيجية

تقوم هذه االستراتيجية لتحقيق مجموعة من األهداف التي تم تحديدها في سياق السعي نحو بناء مجتمع إفريقي 
 ، هذه األهداف يتم توضيحها على النحو التالي: 2030رقمي بحلول 

 2030 عام بحلول  بين دول القارة األفريقية موحد  رقمي سوق  بناء -أ
  6سرعة    عن  يقل  ال  ما  إلى  بشكل آمن  الوصول  رقميا، من خالل  كافة المواطنين  جميع  تمكين  يجب  -ب

 . ميجابايت  لكل أمريكي 0.01  عن يزيد  ال مقبول بسعر ،ثانية /ميجابايت 
 التجارة   منطقة  دعمل  الرقمي  االقتصاد   في  مساهمةو   إفريقيا  في  التصنيع  في مجال  الرقمي  التحولدفع   -ج

 األفريقية. القارية الحرة
  على  الحفاظكذلك  األفريقية، لبلدانل يةبينال التجارة تعزيز بهدف الرقمية والخدمات  الشبكات جودة  تحسين -د

  .بالشبكات  المتصلة االقتصادات  سياق  في األخرى  القوى  مع العالقات  في توازن 
  بأسعار ذلك    وتحقيق  الرقمية   التحتية   في البنية   الفجوات   لسد   والتمويل  االستثمار   لتأمين  مواتية  بيئة   خلق -ه

 القارة دون النظر إلى الجنس أو االعتبارات اإلثنية.  سكان لكافة وآمنة معقولة
 4بين دول القارة  الرقمية اإلدارة من  كجزءاألطراف  المتبادلة  للمراجعة فريقيةإ آلية اعتماد  -و
ب  بناء  -ز البشري  المال  رأس    وتشغيل   لقيادة  والمهني،  الفني   الصعيدين  على   والتعليم،  الرقمية  العلوم تنمية 

البرمجة  بما  الرقمي  التحول من  ذلك    االصطناعي   والذكاء  اآلالت،  وتعلم  واألمن  والتحليل  يتضمنه 
 وتنظيمها.  التكنولوجيا وسياسات  المبادرة وروح واالبتكار والهندسة والروبوتات 

يكون  اإلنترنت   على  هائلةال  الرقمية  المهارات   لتطوير  برنامج  توفير -ح   توفير   أجل  من  للجميع  متاحاً ، 
  أفريقي   مليون   100ل    الرقمية  البيئة  في  والخصوصية  األمن  مجال  في  األساسية  والمهارات  المعارف

 2025  عام بحلول سنويا مليون  300، و 2021 عام بحلول  سنويا

 
2 What is digital transformation?, The enterprisers Project, Available at: https://cutt.us/YlqzO  

، متاح على الرابط التالي:  2020مايو  18، البوابة العربية لألخبار التقنية، واألفراد؟ للشركات الرقمي التحول تعريف هو  ما، ليمور ماك ميريام 3

https://cutt.us/UUUOx   
 (.2015)أديس أبابا: االتحاد االفريقي،  2030-2020استراتيجية التحول الرقمي إلفريقيا االتحاد االفريقي، مشروع  4

https://cutt.us/YlqzO
https://cutt.us/UUUOx
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  الرقمي،  العمل  فرص   لدفع  الرقمي  الدفع  ةنظمأو   ،الرقمية  للتجارة  مناسبة  بيئة  توفر  التي  السياسات   تبني -ط
 الرقمي   االقتصاد   في  ألفريقيا  متميز  وضع   في  والمساهمة   الرقمية،  التجارية  لألعمال  العادلة  والمنافسة
 العالمي.

 تؤدي   واستراتيجيات   سياسات   توفير  خالل  من  2063   ألجندة  الرئيسي  األفريقي  االلكتروني  البرنامج  دعم -ي
  أفريقيا   وتحول  الخدمات   لتقديم  أساسا  الرقمية  الثورة  يجعل  مما  تحويلية،  إلكترونية  وخدمات   تطبيقات   إلى
 .رقمي مجتمعإلى  النهاية في

 والتعليم.  والصحة الزراعة قطاعات  على الرقمي الطابع إضفاء -ك
  عام   بحلول  المدني  التسجيل   عملية  من  كجزء  رقمية  قانونية  هوية   لديهم  من األفارقة  %99.9أن يكون   -ل

2030 
  2020  عام  من  دوالر  مليار  20   قدرها  إضافية  باستثمارات   ألفريقيا  رقمي  تحول  الحداث   مبتكرة  تمويل -م

 2030.5إلى   2026مليار دوالر سنويًا من عام   50إلى   ترتفع، 2025إلى عام  

 التحول الرقمي كآلية لمكافحة الفسادلمحور الثالث: ا

في   الحكومي  القطاع  في  الرقمي  بالتحول  األخذ  دور  به،  يعد  مسلمًا  أمرًا  الفساد  ظاهرة  انتشار  من  يجب الحد 
المستقل المتغير  هذا  قوة  مدي  على  الرقمي  -التركيز  المشروعة   -التحول  غير  الممارسات  تقليص  المغير -في 

ي لظروف جديدة بمكن في القطاع الحكومي، هو االجدر واالحق، إذ ال ينفي الباحث إفراز التحول الرقم  -التابع 
ُيوقفه من ممارسات يبقى أكثر، حتى وإن لم تستطع   الفساد، لكن حجم ما  أن تؤثر بشكل واضح على مكافحة 

 الدولة في إفريقيا التغلب على هذه المتغيرات الجديدة.

 للحكومة   يةالداخل  الروتينية  األنشطة  تحويل  خالل  من  الفساد   من  الحد   للتحول الرقمي في القطاع الحكومي  يمكنف
 وموظفي العليا الرتب  ذوي  المسؤولين تمكن اإللكترونية الحكومة مبادرات  إنحيث  مع االفراد، الخارجية  والعالقات 

، الفاسدون   العموميون   المسؤولون   يتخذها  التي  السليمة  غير   والتأخيرات   القرارات   رصد   من  الحسابات   مراجعة
الحكومات التحول    مبادرات   فإن  ذلك  على  وعالوة قبل  من   من وتمكنهم    المواطنين  مشاركة  من  تعزيز  الرقمي 

 أكبر،  بسهولة  التقييم  وعمليات   وتنفيذها  بالسياسات   المتعلقة  القرارات   بصنع  المتعلقة  المعلومات   إلى  الوصول
 تعزز  أن   ويمكن   للفساد،  الرئيسية  الدوافع  أحد   تعتبر  التي  الدولة،  سلطة  احتكار  من  تحد   أن   المبادرات   لهذه  ويمكن
 6. ومساءلتها الحكومة شفافية

أن   على   تسجيل و   الضرائب   لدفع   ةيالحكومالمؤسسات    مع   اليومية  تفاعالتناإذ  والحصول  الشخصية  البيانات 
بها، تصبح  ذلك   إلى  وما  التراخيص،  على  للحصول  بطلب   والتقدم  مستندات  أن  يمكن   بسبب   أسهل  تفاعالت، 

 
 المرجع السابق.  5

6Chul Hyun Park, Koomin Kim, E-government as an anti-corruption tool: panel data analysis across countries, 
International Review of Administrative Sciences, Vol. April 2019, Available at: https://cutt.us/Zdtpk  

https://cutt.us/Zdtpk
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  تستخدم   التي  اإلنترنت   عبر  اإلدارة  أنظمة  توفر إذ    ،الحكومة  من قبل  إللكترونيةا  مبادرات ال  تقدمها  التي  الخدمات 
 7توفيرًا لوقت وجهد المواطنين. أكثر وخدماتها الوطنية الحكومات  لجعل واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا

المساءلة موجهة نحو تحقيق ومن ثم فأن إتاحة البيانات المتعلقة بنشاطات الحكومة بشكل للجميع، بحيث تكون  
يتمثل   المتعددة  و النتائج  والمنظمات  الحكومات  تديرها  التي  األموال  توجيه  على   نحو  األطرافضمان  اإلنفاق 

تحقيقها، عبرتدابير   المرجو  األهداف  مفتوحةرقمير تطبيقات  يتوف  تحقيق  واألداء في قطاعات   ة  النتائج  ترصد 
 الصحة والتعليم والحكومة. 

للجميع، بحيث ال تصبح مثل هذه األمر   الحكومية  الكشف عن المشتريات كما تسمح إجراءات التحول الرقمي ب
  باإلجراءات الحكوميةيسمح الكشف عن المشتريات للمواطنين  بالوعي  و   من صميم تهديدات األمن القومي للدولة،

    ويحقق رقابة شعبية على ممارسات النخب الحاكمة في ذات الوقت. فيصبح هناك فهم عام لتوجهات الدولة

ومما يؤكد على أهمية وجود رقابة شعبية على ممارسات النخب الحاكمة، انتشار ظاهرة الرشاوى والفساد المالي 
، فبدل من أن تمارس هذه الهيئات 2019-2015كل كثيف خالل  في الهيئات التشريعية في الدول االفريقية بش

الرقابة عليهم بشكل  إلى من يمارس دور  المواطنين، أصبحوا في حاجة  الرقابي بإعتبارهم ممثلين لجموع  دورها 
 8مباشر. 

خاصة   شروط  والمواطنين على  الجهة الحكوميةتفاق بين  الا   التحول الرقمي في مجال الخدمات الحكومية، إذ ُيفيد 
من خالل جلسات االستماع اإللكترونية، وجوائز   ات هذا اإلجراء  ، وإتمامسلع أو خدمات معينةالخاصة بلألسعار  

مزيدًا من الشفافية والسرعة في   في  إلكترونية، بل وحتى العقوبة على عدم االمتثال من خالل الوسائل اإللكترونية،
 9تقديمها المؤسسات الحكومية الرسمية.لخدامات، السيما تلك التي تحتكر  االسلع  تقديم

بموجب إجراءات التحول الرقمي، تزول السلطة التقديرية من يد الموظف العمومي، وتصبح في يد النظام الرقمي 
الذي ال يعرف بطبيعة الحال أي اعتبارات غير استوفاء الشروط المطلوبة فعاًل إلتمام االجراءات دون نظر إلى 

 10يستند إليها الموظف كصالت القرابة والنوع والطبقة االجتماعية، واالنتماء االثني والقبلي. أي معايير أخرى كان 

كذلك فيمكن من خالل استخدام أدوات التحول الرقمي والتطبيقات اإللكترونية معالجة قضايا مثل التفرقة في تقديم  
العوامل التي تهدد االستقرار االجتماعي داخل الدول المنافع والخدمات على أساس العامل اإلثني، وهو من بين  

 
7HEC Paris Foundation, How E-Government Curbs Corruption, 19 July 2018, Available at: https://cutt.us/6p2S0  
82020 Ibrahim Index of African Governance, Mo Ibrahim Foundation, Available at:  
https://mo.ibrahim.foundation/sites/default/files/2020-11/2020-index-report-executive-summary.pdf  
9COVID-19: Digital Solutions to Prevent Corruption, Development Bank of Latin America, 16 April 2020, Available at:   
https://cutt.us/2wjeD  

، متاح على الرابط التالي:  2020فبراير  26، الين  اون ايست  ميدل الفساد؟،  على اإللكترونية الحكومة  تقضي  هل  سهى الجندي،  10

 https://cutt.us/w9u8w 

https://cutt.us/6p2S0
https://mo.ibrahim.foundation/sites/default/files/2020-11/2020-index-report-executive-summary.pdf
https://cutt.us/2wjeD
https://cutt.us/w9u8w
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التنمية   عمليات  وكذلك  السياسية،  والشرعية  السياسي  االستقرار  على  الوقت  ذات  في  وينعكس  االفريقية، 
 االقتصادية.

 وهناك عدد من النماذج االفريقية التي يجب اإلشارة إليها في هذا الصدد، ومن بينها:

 هورية مصر العربية جم اواًل:
ا للتحول  مصر  استراتيجية  إطار  في  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  بناء   2030لرقمي  أطلقت  مبادرة 

 مصر الرقمية والتي تقوم على محاور ثالث:
 التحول الرقمي -1

خدمة رقمية على مستوى الجمهورية، في قطاعات المرور والتوثيق   36وفي هذا اإلطار تم إطالق مبادرة لتقديم  
 والتموين واالستثمار 

 المهارات والوظائف الرقمية -2
 في  ارتفعت   والتي  واالتصاالت   المعلومات   تكنولوجيا  مجاالت   في  متدرب   4000  لعدد   تدريبية  برامجأتاحت الوزارة  

  السنة   خالل  متدرب   115000  لـعدد   تدريب   توفير  على  العمل  يتم  كما  متدرب،  13000  إلى  لتصل  2019  عام
  جميع   في  الكفاءات   من  واسعة  قاعدة  خلق  في  يسهم   مما   جنيه،   مليون   400  بتكلفة  2021-2020  المالية

 11. واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا مجاالت 
 

 االبداع الرقمي -3
التقنيات الحديثة مثل الذكاء االصطناعي ، كما تحرص على توفير حيث تحرص الوزارة على دعم االبتكار في 

 12بيئة مناسبة للشركات الناشئة في هذا المجال داخل االقتصاد المصري.
السياق   ذات   ومجلس   النقض   محكمة  ورئيس  طلعت،  عمرو  المعلومات   وتكنولوجيا  االتصاالت   وزير  شهد وفي 

  وتكنولوجيا   االتصاالت   ووزارة  النقض   محكمة  بين  تعاون   بروتوكول  توقيع  شودا،  هللا  عبد   األعلى  القضاء
 .2020ديسمبر   1، في المعلومات 

 النقض  لمحكمة  معلومات   مركز  إنشاء  منها  المشروعات   من  عدد   تنفيذ ل  سنتان  مدته  الذي  بروتوكول  يتضمن
 العمل  دورة  تطوير  إلى  باإلضافة  ،بالمركز  للعاملين  المتخصص   التدريب   وتوفير  البروتوكول  مشروعات   الستضافة

 المتخصصة،  األرشفة  شركات   مع  الشراكة  خالل  من  الداخلية  األنظمة  إلى  الجارية  القضايا  جميع  وإضافة  الداخلي
 13.المحكمة معلومات  مركز إشراف تحت  المعلومات  أمن على  الحفاظ مع
 

 
    https://cutt.us/KjKYUوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، مصر الرقمية، متاح على الرابط التالي: 11
 المرجع السابق  12
  وإتاحة  القضائية بالجهات النقض محكمة لربط االتصاالت  ووزارة النقض  محكمة بين تعاون بروتوكول  توقيعصاالت وتكنولوجيا المعلومات،  وزارة االت  13

  https://cutt.us/uoP4O، متاح على الرابط التالي: 2020ديسمبر  1، الرقمية مصر"   منصة خالل من خدماتها

https://cutt.us/KjKYU
https://cutt.us/uoP4O
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 جنوب افريقيا انيًا: ث

بتقسيمها على النحو  الحكومية   الخدمات   حول  تفصيلية  معلومات   في جنوب افريقيا  اإلنترنت   شبكة  توفر ، وذلك 
 التالي:

 للمواطنين المقدمة الخدمات  -1

 والشيخوخة،   والتقاعد   والتدريب،  والتعليم  بالشباب،  المتعلقة  المعلومات   حول  للمواطنين  تقدم   التي  الخدمات   تتمحور 
 والمواطنة،  والوفاة،  واألمومة،  واألبوة  اإلعاقة،  مع  والتعايش  والعالقة،  االجتماعية،  واالستحقاقات   والوالدة،

 .والنقل والقانون،  والترفيه، والرياضة

   التنظيمية الخدمات  -2

  وضريبة   بالعمل،  المتعلقة  والقضايا  والسالمة،  والصحة  والتصدير،  االستيراد   المنظمات   تعني  التي  الخدمات   تشمل
 14. الفكرية والملكية العمل، مكان في والسالمة والصحة والنقل، األعمال،

  األجانب  للمواطنين الخدمات  -3

 . أفريقيا جنوب  في والعمل الهجرة باألجانب  المتعلقة المعلومات  تشمل

 كينياثالثًا: 
العامة  الخدمات  وتحسين  عمل  فرص  لتوفير  الرقمية  التقنيات  بناء  على  كينياتا  أوهورو  الكيني  الرئيس  يعمل 

 في مجال التكنولوجيا.  Googleللموطنين، وذلك بالشراكة مع شركة 
يوم   في  الشركة  أعلنت  لتحسين وضع    10أنها سوف تخصص    2021يناير    27حيث  أمريكي  ماليين دوالر 

 15االقتصاد الكيني ومساعدته على التحول إلى اقتصاد يعتمد أكثر على التكنولوجيا. 
السفر إلى المزارع لمقابلة المزارعين    في كينيا  الصحة النباتية والحيوانية  أخصائيأصبح من الصعب على    ولما

 مواقع   تشمل  التي  الرقمية  الحلول، من خالل  ، تبنى الجانبان خدمات اإلرشاد الزراعي الرقميةانتشار فيروسبسبب  
 . االجتماعي التواصل ومنصات  الويب 
البذور  إلى  المزارعون    فلجأ على  خالل  واألسمدةالحصول  اإلنترنت   من  على  كما منصات  الحلول   ،  أصبحت 

المستهلكين،  إلى  مباشرة  األغذية  بتوصيل  المنتجون  يقوم  حيث  منتجاتهم،  لبيع  المزارعين  متناول  في  الرقمية 
 16البيع في السابق من خالل وسطاء.وكسب المزيد، بداًل من 

 
14 John Sunday Ojo, e-Governance and Anti-Corruption War in Africa: The Nigeria Experience, 27 September 2019, 
Available at: https://cutt.us/Z6pYc  

   https://cutt.us/XYPDy، متاح على الرابط التالي: 2020فبراير  16،  كينيا في  الرقمي التطور  تدعم جوجل 15
16 COVID-19 accelerates digital transformation of African agriculture value chains, 27 May 2020, Available at: 
https://cutt.us/VO4bj  

https://cutt.us/Z6pYc
https://cutt.us/XYPDy
https://cutt.us/VO4bj
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 بنينرابعًا: 

  يونيو   في  الجمهورية   رئيس   أصدره  الذي  الرقمي،  قانونها   خالل  من   شامال   تشريعي  إطار  على   ينبن  اعتمدت 
  برنامج   من  يتجزأ  ال   جزءا  الرقمي  القطاع   جعل  الذي  األمر  ،2018  أبريل  في  الوطنية  الجمعية  واعتمدته  2017

 البيانات   وحماية   اإللكترونية  والتجارة   والخدمات   اإللكترونية،  االتصاالت   القانون   نظم   حيث   الحكومة،  عمل
 كما   الرقمي،  لالقتصاد   الجديدة  لألنشطة  تنظيمياً   إطاراً   يوفر  وهذا  السيبراني،  واألمن  الحاسوبية  والجرائم  الشخصية

 .اإلنترنت  على  الجرائم من الكثير ضد  أنفسهم عن  الدفاع من المواطنين يمكن

  ومن   ،2020  عام  في  بهم  الموثوق   الخدمات   مقدمي  على  للرقابة  هيئة  إنشاء  تم  كورونا  أزمة  مواجهة  سياق  وفي
  بنية بنين  تمتلك  كما  مستدام،  رقمي  اقتصاد   أجل   من  الثقة  خدمات   على   قائم   رقمي  نظام ظهور  يعزز  أن   ذلك  شأن

 الهوية   ووثائق  اإلنترنت   عبر  والمعامالت   المنصات   لتأمين  الصناعة  في  قياسية  رقمية  خدمات   تقديم  تمكنها  تحتية
 .األزمة انتشار ظل في السفر، وجوازات  الوطنية الهوية بطاقة مثل

 األزمة   خالل  إطالقها   تم  التي  اإللكتروني  التعلم  منصة  تقدم  التعليمية   العملية  استمرار  تسهيل  محاولة  في  كذلك
  األخرى   التدريس  أدوات   من  2,500  عن  يقل  ال  وما  للدورة  فيديو  مقطع  35,000  من  أكثر  Covid-19  الصحية

 القيود   من  الرغم  على  الدراسية  الفصول  استمرار  ضمان  الرقمية  الحلول  من  المنجم  هذا  أتاح  وقد   اإلنترنت،  عبر
 .  الدراسية سنتهم إكمال على الطالب  ومساعدة

  000  عن  يقل  ال  ما  2020  ديسمبر   منذ   تدريجيا  بها  تكليفا  تم  التي  بنين  في  والبحث   التعليم  شبكة  تستهدف  كما
  752  إنشاء  األولى  مرحلتها  في  عامة  بحوث   ومراكز  جامعات   10  في  إداري   موظف  3  000  و  طالب   115
 ويسهل    معًا،  مترابطة  تكون   أن  من  الجامعي  المجتمع  تمكن  الجامعي،  الحرم  في  مثبتة  -فاي  واي-  وصول  نقطة

 17.والدولية الوطنية التعليمية الموارد  إلى الوصول

 

 

 

 

 

 

 
17The African Report, Benin’s digital revolution, Available at: https://cutt.us/PyHMd  

https://cutt.us/PyHMd
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 : تحديات التحول الرقمي في افريقيا المحور الرابع

 اواًل: تحديات سياسية: 

هذه التحديات يمكن إجمالها في ضعف وغياب اإلرادة السياسية الحقيقة للقيام بإجراءات من شأنها مكافحة الفساد 
بالتصريح بوضع   بالرغبة الحقيقة هنا ليست تلك التي تتعلق  بنتائجه وعواقبه الوخيمة على المجتمع، والمقصود 

ات ونصوص دستورية وتشكيل لجان وهيئات تابعة محاربة الفساد على رأس أولويات الدول، أو وضع استراتيجي
للنخب الحاكمة وال تخرج عن فلكها، وإنما نقصد بها اإلجراءات التفعيل الحقيقي للنصوص والقوانين بما يحقق 

 18. النفع العام ويعزز من قيم النزاهة والشفافية

 تحديات اقتصادية:ثانيًا: 

  % 2.61النمو االقتصادي، حيث انخفض مستوى النمو االقتصادي للدول االفريقية من    تتمثل في انخفاض معدل
، األمر الذي يعكس حجم التأثر الذي لحق باالقتصادات االفريقية  2020خالل عام    %2.54، إلى  2015عام  

 19.%2.45ليصل إلى  2021جراء انتشار جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يحدث انخفاض كذلك غام  

  من  عدد   أكبر  تضم  التي  العشرة  البلدان  من  ثمانيةف  ،  2020مدقع خالل    يعيشون في فقر  الذين  عدد  ازداد كما  
  الكونغو   جمهورية  نيجيريا،:  وهم  الكبرى   الصحراء  جنوب   أفريقيا  في  تقع  مدقع  فقر  في  يعيشون   الذين  الناس

 20أوغندا.، تنزانيا، مدغشقر، موزمبيق، كينيا، إثيوبيا الديمقراطية،

 تحديات تقنية ثالثًا: 

التحديات تتمثل في ضعف البينة التحتية الرقمية الالزمة للقيام بعملية التحول ارقمي المطلوب في قطاعات   هذه
الدولة المختلفة، والذي يتمثل في غياب المتخصصين االفارقة في هذا التخصص، بما يزيد من استمرارية خضوع 

 21الدول االفريقية للغرب.

عن   تحدي  اإلنترنت   على  الحصول  ةفتكل  ارتفاعفضاًل  في   أمام  رئيس  يشكل  الرقمي  التحول  عملية   استمرار 
 المحمولة   األجهزة  على  البيانات   من  ابايت جيج  1  تكلفة  أن   2019لعام    بيانات ال  ُتظهر  حيث   ة،يقير البلدان اإلف

 22. إفريقيا في الشهري المستهلك   دخل من 7.12%

 
 41( ص 2006جمال محمد السيد ضلع، قضايا االصالح السياسي كمدخل إلعادة بناء الدولة في افريقيا،) القاهرة: كلية الدراسات االفريقية العليا،  18

19 World Population Review, Africa Population 2021, Available at: https://cutt.us/wlLw4  
20 The World Bank, The near future of global poverty, Available at: https://cutt.us/rDgog  

ريقيا في ضوء جائحة كورونا، في محمد السبيطلي)محرر(، متابعات افريقية، العدد  جيهان عبدالسالم عباس، واقع االقتصاد الرقمي وتحديات التطبيق بأف 21

 65، ص 2020السابع، أكتوبر 
  https://cutt.us/0dNir، متاح على الرابط التالي: 2020مايو  21، الشرق، إنترنت  بال يعيشون زالوا ما الماليين مئات.. إفريقيارامي زين الدين،  22

https://cutt.us/wlLw4
https://cutt.us/rDgog
https://cutt.us/0dNir
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انخفاض نسبة مستخدمي االنترنت في دول القارة االفريقية عن  كذلك فإن تحدي آخر يبرز في هذا الصدد وهو  
سط ، فإن المتو %39.3المتوسط العالمي لمستخدمي االنترنت، ففي حين بلغ المتوسط العالمي في الدول االفريقية  

 2020.23وذلك عام   %58.8العالمي 

 

 الخاتمة

في ختام هذه الدراسة يجب القول بأن التحول الرقمي في المؤسسات والهيئات والحكومات االفريقية أصبح ضرورة 
ال يمكن االستغناء في محاولة تحسين وتطوير الخدمات التي يتم تقدمها للمستهلكين أو المواطنين، وكذلك تعزيز 

بين   الثقة  التحول  حالة  خالل  من  والمؤسسات  المواطنين  النزاهة بين  لقيم  احترامًا  أكثر  تكون  ممارسات  نحو 
 والشفافية والحياد بين المواطنين. 

إذ أكدت أزمة كورونا من خالل السياسات التي اتبعتها الكثير من الدول على أهمية بدء الدول االفريقية في تبني 
في مكافحة الفساد المستشري   سياسات فعلية من شأنها االستفادة من التقدم التكنولوجي، ألجل مزيد من الفعالية

 في كافة الدول االفريقية بكافة قطاعاتها. 

حيث أن مزيد من المنصات الرقمية يحقق فائدة من جانبيين، األول أنه واحدًا من اهم االجراءات االحترازية في 
هذه االجراءات، في الدول االفريقية، والثاني أنه يسهم في مزيد من الفاعلية لمثل    سياق مكافحة فيروس كورونا

التي  الممارسات  تلكك  بعيدًا عن  والعدالة  النزاهة  أسس  على  للدول  المتاحة  الطبية  االمكانيات  توزيع  يتم  بحيث 
 كانت تنتشر في ظل السلطة التقديرية لألفراد في مرحلة ما قبل التحول الرقمي

 النتائج

  ألجل   الحكومي  القطاع  في  رقمي  تحول  بعملية   القيام  في  الحاكمة  السياسية   للنخب   الحقيقية   الرغبة  توفر -1
  هذه   مثل  إتمام  في  الكبرى   االهمية   لها  العام،  القطاع  موظفي  بها يقوم التي  المشروعة  غير  الممارسات   مكافحة
 . المختلفة بصورها العملية

  للقيام   الالزمة  الرقمية  التحتية  البينية  ضعف  أهمها  تحديات   االفريقية  الدول  في  الرقمي  التحول  عملية  تواجه -2
  القارة   دول  في   االنترنت   بمستخدمي  الخاصة  اإلحصاءات   أظهرته  الذي  األمر  وهو   الرقمي،  التحول  بعملة

 .األمر بهذا  الخاصة والسرعات 
 

23 Internet World Stats, Internet Penetration in Africa, Available at: https://cutt.us/KR2Zc  

https://cutt.us/KR2Zc
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  مقارنة   متواضعة  اهداف  من    ، 2030-2020  الرقمي  للتحول   االفريقي  االتحاد   استراتيجية  تقدمه  ما   رغم -3
  تنتشر   الدول  تلك  السيما  االفريقية،  الدول  من  الكثير  قدرات  تفوق   األمر  واقع  في  أنها  إال  العالمي،  بالمستوى 

  العالمية  المؤشرات   في  متأخرة  مراتب   تحتل  التي  وتلك  واالثنية،  األهلية  والحروب   المسلحة  النزاعات   فيها
 . مختلفة معايير وفق الدول في الشفافية درجات  بقياس الخاصة

التحول الرقمي ضرورة ال يمكن تجاهلها من قبل الحكومات وذلك في سياق احترام حقوق اإلنسان في  أصبح   -4
 تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع على أسس واضحة ومحددة. 

 لتوصياتا

 ومن جملة ما سبق ُتوصي مؤسسة شركاء من أجل لشفافية باآلتي: 

الموازنة العامة لديها، والنظر في حجم ما هو مخصص ألجراء  يجب على الدول االفريقية إعادة النظر في  -1
بيئة رقمية تساعد على التفاعل الرقمي بين المواطنين المؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمات للمواطنين، 
السيما تلك التي تحتكرها الدول دون المؤسسات والهيئات الخاصة، بما يعزز سبل مكافحة الفساد وانتشار  

 فية والمحاسبة.قيم الشفا
تحتاج استراتيجية االتحاد االفريقي إلى التركيز أواًل على دعم بناء بيئة رقمية داخل الدول االفريقي ذاتها،  -2

أجندة   تتبناها  التي  األهداف  يخدم  بما  القارة،  دول  مستوى  على  الرقمي  البيني  التفاعل  نحو  االتجاه  ثم 
 . 2063االتحاد االفريقي  

ات الوسيطة بدورها في عملية التوعية بضرورة السير في عملية التحول الرقمي، ضرورة أن تطلع المنظم -3
كذلك توعية المواطنين بالممارسات الخاطئة التي يجب الحذر منها ألجل ضمان أفضل انتظام لألدوات  

 الرقمية الجديدة. 
تحفيز اإلرادة يجب أن تقوم المؤسسات غير الرسمية بالضغط بشكل أكثر على النخب الحاكمة من أجل   -4

القطاع  في  الرقمية  اآلليات  نحو  التحول  شأنها  من  سياسات  تتبنى  بحيث  حقيقي  بشكل  لها  السياسية 
 الحكومي بما يقلص من الممارسات غير المشروعة التي يقوم بها موظفو القطاع العام.
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