NATO STRATEGIC DIRECTION SOUTH HUB

٢٠٢٠ يناير

 الفرص:التكنولوجيا الرقمية في إفريقيا
والعقبات

NSD-S Hub, Via Madonna del Pantano, Lago Patria - Italy 80014

www.thesouthernhub.org

2019

التكنولوجيا الرقمية في إفريقيا

تم إنشااااا المحور في قيادة الحلفا المشااااتركة في نابولي مل ج تحديد التحديات المشااااتركة مع
بلدال افريقيا والشااارأل اطو ااا والم اااا مة في التن ااايم الشاااام والمشاااتركة لمواجاتاا .تعتمد
تقارير المحور على ارا وتحالي المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية  ،المنظمات
الدولية ،المؤ ات اطكاديمية ،المصادر اإلعالمية والمنظمات الع كرية.
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مقدمة
اجتاحت التكنولوجيا الرقمية القارة اإلفريقية على مدار العقدين الماضييييين وقد يسييير مشييياري تجارية جديدة
ك ما رب طت بين الشييييييعو األفريق يةّ .
نظم المحور ،بالت عاون م  ،Three Stones Internationalحوار عبر
االنترنت م خبراء متخصيييصيييين من جمي أنحاء إفريقيا لمناقشييية التكنولوجيا الرقمية وأهميتها وعواقبها في
القارة .وكان هدف الحوار بدعم بيانا ثانوية ومسي إحصييا ي إلقاء الضييوء على العصيير التكنولوجي الرقمي
الناشئ في إفريقيا وتأثيره على كل من المجتم واالقتصاد واألمن واالستقرار و طريقة استخدام عامة السكان
المنصيييا الرقمية للتواصيييل ونشييير المعلوما وإغواء النشييياطا السيييياسيييية .شييياركت تسييي دوق أفريقية في
الحوار وكان المشييييييياركون خبراء في مجاال التكنولوجيا الرقمية ،االتصييييييياال  ،اإلعالم ،األمن ،القانون
وحقوق اإلنسان.
عالوة على ذلك ،جمعت بيانا إضيييافية من قبل  ٦٠خبيرا من  ١٨دولة أفريقية مختلفة فحصيييل مركل الها
على نظرة فاحصة للمنطقة.
الحكوما اإلفريقية ومجتمعا األعماق والسكان يستخدمون التواصل عبر االنترنت بطرق مختلفة وألسبا
مختلفة.
قد تستخدم الحكوما تكنولوجيا المعلوما
واالتصيييييياال لتقديم خدماتها اإللكترونية
ومن الجرا م اإللكترونيييية و مكيييافحييية
اإلرها كما يمكنها اسييييييتخدام التكنولوجيا
لنشر الدعاية ومراقبة المواطنين.
يسييييتخدم عامة السييييكان ومجتم األعماق
التكنولوجيييا الرقمييية للمعييامال التجييارييية
والخيييدميييا المييياليييية الرقميييية (الخيييدميييا
المصيييييييرفيييية اإللكترونيييية) والتسيييييييوي
والمواصلة.
منظمييا المجتم المييدني نيياشييييييطيية على
وسييييييا ل التواصييييييل االجتماعي ،وهي أداة
مفيدة لنشر الوعي والمعلوما .
" أقدر الناتو لتغيير اسلوبه في التواصل م
المدنيين والسيييعي إلى الحصيييوق على توصييييا من خبراء منظما المجتم المدني المحلي" ليل أورمبو من
كينيا.
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نظرة عامة على التكنولوجيا الرقمية في إفريقيا
أصبحت افريقيا المتنافس الجديد في االقتصاد التكنولوجي فقد أتاحت التكنولوجيا فرص التواصل السري بين
السييكان وازدهار الشييركا كما أصييبحت أداة أسيياسييية للنشيياط السييياسييي وحرية التعبير .في عصيير التحوق
الديمقراطي لعديد من البلدان اإلفريقية قد سييارعت المجتمعا المدنية باسييتخدام وسييا ل التواصييل االجتماعي
لإلطاحة بالحكم الديكتاتوري والحكوما الفاسدة.
الى إفريقيا ،فاستفاد القارة من وصوق التكنولوجيا الحديث لتجنب إخفاقا التقنيا القديمة.
بالرغم من مناف التكنولوجيا الرقمية للتنمية في إفريقيا قدمت بالمقابل صييعوبا وتحديا جديدة وال سيييما في
مجاال األمن كما ان التقنيا ال تلاق هاشة ومعرضة للهجما اإللكترونية والتدخل األجنبي.
ال شييك أن لعصيير الرقمي الجديد ألفريقيا تأثير على االسييتقرار المحلي واإلقليمي فينبغي على المجتم الدولي
دعم القارة في سعيها الى استخدام التكنولوجيا الرقمية و التمت بعصر جديد من االزدهار.

ا ِال ِتصا ِليَّةُ باإلنترنت
ستشهد إفريقيا زيادة في حجم سكانها على مدار السنوا العشر القادمة ومن المتوق أن يصل عدد سكانها إلى
اال ِت ّصا ِليَّةُ باإلنترنت.
١.٦٨مليار في عام  .٢٠٣٠وم هذا النمو السكاني ،ستلداد الحاجة الى ِ
صييرا الخبراء أن الحكوما األفريقية تفتقر إلى المنصييا التعليمية والسييياسيييا الضييرورية لثقافة الشييعب
لبمتعلقة باإلنترنت .ال يتمت مسييتخدمو اإلنترنت الجدد بالمهارا االجتماعية المناسييبة مما يعرض يهم لعمليا
االحتياق والتضليل وتأثير اإلرهابي.
اال ِت ّصيييييييا ِل يَّ ةُ بح يث ان ها تغل بال كامل اإلنتر نت في حالة
بعض الحكو ما األفريق ية تج هل المسييييييياواة في ِ
االضييطرابا المدنية .لهذا النوع من التالعب الحكومي انتهاك للحريا المدنية األسيياسييية وعواقب اقتصييادية
ها لة غالبا ما تتجاهلها الحكوما التي تتوق إلى إسيييييكا اصيييييوا المعارضييييية .إغالق اإلنترنت يعي قدرة
الشيييركا على القيام بأعمالها التجارية والخدما المالية الرقمية .في عام  ،٢٠١٩بلغت خسيييا ر االقتصيييادي
العالمي التي سببتها اإلغالق لإلنترنت  ٥مليارا دوالر أمريكي  ،أي ضعف خسا ر عام .٢٠١٦

السياسات والهياكل األساسية
تشهد ليبيريا أربعة ماليين مستخدم لموق  Facebookفي البالد ( ٪٨٠من السكان) بالرغم ان اإلنترنت متوفر
لـيييييييفق  ٪٢١من السييكان .نمو االتصييالية باالنترنت ملحوظ في العديد من البلدان األفريقية ،وم ذلك ال تلاق
إفريقيا دون المعدق العالمي .وفقا لتقرير األمم المتحدة يبلغ معدق مسييتخدمي اإلنترنت في العالم  ٪٥١في حين
ال تلاق نسبة مستخدمي اإلنترنت في إفريقيا  .٪٢٤تحد السياسا وغيا السياسيا في البلدان األفريقية من
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اال ستثمار في اإلنترنت كما تفرض بعض الدوق سيا سيا تهدف الى حماية ال سيا سيين في ال سلطة وال تعليل
التنمية.

الحوكومة
تتمت معظم الحكوما اإلفريقية مواق ويب ووسيييييييا اجتماعية .واعتمد العديد من البلدان المنصيييييييا
اإللكترونية لتسيييييجيل السيييييجال المدنية وخدما حكومية أخرى .لهذه المبادرة نتا ج متضييييياربة حيث تعاني
العديد من المنصا اإللكترونية الحكومية من تجربة مستخدم سلبية.
في ضييييييوء العصيييييير الرقمي الجديد فشييييييلت بعض الحكوما األفريقية في تلبية حاجا مواطنيها كما انها لم
تستثمر في التكنولوجيا الرقمية كوسيلة للتواصل م مواطنيها ومنظما المجتم المدني فالحكوما اإلفريقية
ال تث بمنظما المجتم المدني واستخدامها للتكنولوجيا الرقمية.

الهاتف المتنقل
سييتحصييل أفريقيا جنو الصييحراء الكبرى على اتصييالية إنترنت إضييافية في العقد القادم قدرها حوالي ١٠٠
مليار دوالر أمريكي ما يوازي  ٩مليارا دوالر في السيييييينة .يتطلب هذا المجهود إنشيييييياء  ٢٥٠٠٠٠محطة
ي .سييتيدي هذه المبادرة الجديدة إلى
أسيياسييية واسييتخدام ما ال يقل عن  ٢٥٠٠٠٠كيلومترا من ال ِسيلك الكهربا ّ
تغيير جذري في معامال إفريقيا االدارية.
يشيييير تقرير األمم المتحدة إلى أن زيادة بنسيييبة  ٪١٠في انتشيييار الهاتف المتنقل في إفريقيا سيييتيدي إلى زيادة
ي .وهذا يعادق زيادة  ٥٦مليار دوالر في قوة إنفاق األسيييير المعيشييييية.
ي اإلجمال ّ
قدرها  ٪٢.٥من الناتِج المحلّ ّ
الهواتف المحمولة "سمار فون" متاحة للجمي بأسعار منخفضة (بفضل الصين) ومن المتوق أن تتضاعف
االتصيييالية عبر اإلنترنت إلى  ٦٣٦مليون في عام  .٢٠٢٢شيييهد إفريقيا أعلى زيادة عالمية في مسيييتخدمين
اإلنترنت ٪ ٢.١ :في عام  ٢٠٠٥إلى  ٪ ٢٤.٤في عام .٢٠١٨

االستثمار األجنبي
الحظت الشييييركا الدولية إمكانا السييييوق األفريقي و سييييعت فرص اسييييتثمارية في القارة .افتتحت شييييركة
االتصييييييياال الفرنسييييييية "أورانج" أوق مركل لها في تونس ،وأنشيييييييأ "جوجل" أوق مركل أفريقي للذكاء
االصييطناعي في غانا وأنشييأ مركل اوروبي لألبحاث االقتصييادية الرقمية  IDATE DigiWorldأوق مكتب في
المغر في عام  .٢٠١٨قد ّ
ولد التكنولوجيا الرقمية العديد من المشيييييياري في أفريقيا رغم القيود التنظيمية
والميسييسييية .ينظر بعض المسييتثمرين في اسييتخدام العمال الرقمية كوسيييلة تجاوز االسييتثمارا الرأسييمالية
التقليدية.
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الشمولية و حقوق المرأة
تقاس شمولية اإلنترنت من خالق التوافر والقدرة على تحمل التكاليف واألهمية والجاهلية.
تتعل األهمية بتوفر اللغة والهوية المحلية بينما تتعل الجاهلية بالمسيياواة بين الجنسييين المهارا والسييياسييا
المال مة .قد تكون عناصيييييير "األهمية والجاهلية" حاجلين في المناط الريفية في أفريقيا في حين تكاف
المجتمعا المحلية للعثور على صيييوتها وهويتها الثقافية .امتد عدم المسييياواة الجنسيييين في أفريقيا الى القطاع
الرقمي فالمرأة محظورة من اإلنترنت في بعض الم ناط األفريق ية وإم كان يات ها م حدودة في م جاال الع مل
المتصلة بالتكنولوجيا.

الشبيبة
أصيب العديد من الشيبا رواد أعماق فضيال الى برامجهم التلفليونية واإلذاعية على اإلنترنت وكسيبوا شيعبية
لراعتهم في الموضة والثقافة واللياقة البدنية كما نجحوا كمعلقين وشخصيا سياسية شعبية .
وفقا للخبراء فإن العديد من البلدان األفريقية ال تعترف بهذه اإلمكانا و ال تشجعها.

وسائل التواصل االجتماعي
بالنسييبة للشييبا  ،تمكن أهمية اإلنترنت في وسييا ل التواصييل االجتماعي فقدمت شييركا االتصيياال األفريقية
عروض انترنت منخفضييييييية األسييييييعار للتواصيييييييل االجتماعي وفق  .و هذا ي حد من ال قدرة على التحق من
المعلوما واألخبار المليفة.
أصب  Whatsappمنصة مراسلة مستخدمة على نطاق واس  ،يحتضنها المستخدمون الحضريون والريفيون
على حد سواء ،مما يجعلها أكثر مساواة من  Twitterأو . Facebookوكان سكان شرق أفريقيا أوق من خل
مجموعا دردشة لغرض الرعاية االجتماعية والحوكمة.

التضليل اإلعالمي
"أمي بارعة في نشر األخبار المليفة على وسا ل االعالم االجتماعية ألنها ال تمييل بين األخبار الوهمية
واألخبار األصيلة" مشارك في الحوار عبر االنترنت.
أولئك الذين يخلقون وينشيييرون األخبار والدعاية المليفة يعتمدون على شيييبكة مسيييتخدمي إنترنت ذا
محدودة في مجاق االنترنت .
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تسييييييتهدف األقليا للتحريض على العنف ويكفي اللعب على التحيل والتوترا الموجودة بين الشييييييعو  .ال
تتصدى الحكوما لهذه الديناميكيا  .إساءة استخدام التكنولوجيا الرقمية تهدد الديمقراطية وتحد من التفاعال
والتبادال المفتوحة.

الجرائم اإللكترونية
"من الواض أن ايجابيا تكنولوجيا المعلوما واالتصاال أعظم من تحدياتها ولكن يجب إنشاء أنظمة
أمنية رقمية تحد من التأثيرا اإلرهابية واالجرامية" مشارك في الحوار.
تستخدم المنظما الإلرهابية التكنولوجيا الرقمية للتحريض والتجنيد والتخطي والتمويل.
وقد استخدمت منظما داعش وحركة الشبا وبوكو حرام وغيرها من الجماعا اإلرهابية وسا ل التواصل
االجتماعي لنشر رسالتها في أفريقيا بطريقة فعالية ومقنعة .كما تستخدم التكنولوجيا الرقمية في األن شطة غير
المشروعة مثل االتجار بالبشر وتهريب البشر وغيرها من أشكاق الجريمة المنظمة.
تستفيد بعض الحكوما من الجرا م اإللكترونية كعذر لمراقبة ال شعب واالستيالء على السلطة وفرض الرقابة
الجماعية ،ونعتبر مثل هذه األفعاق خرق لحقوق المواطن في الخصوصية وحرية التعبير.

استنتاج
وصوق التكنولوجية الرقمية الى أفريقيا سوف تثبت أهميتها التاريخية .ستحوق القارة وتدفعها نحو حقبة جديدة
من المشاري التجارية واالزدهار العام .
وقد أثبتت أفريقيا قدرتها على تسييخير التكنولوجيا الرقمية وتوفير الهواتف المتنقلة وتوفير االنترنت بأسييعار
منخفضيييية وتوفير خدما حكومية ومصييييرفية إلكترونية .وعالوة على ذلك ،سييييم توفر اإلنترنت لمليارا
األفارقة بالتواصييييييل م بعضييييييهم البعض والعالم  .يجب الحد من الحواجل و تعليل التنمية الرقمية المحلية
والخارجية على حد سواء .
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البلدان الممثلة في جمي منابر المشاركة
جمهورية الكونغو الديمقراطية
بوركينا فاسو
رواندا
غانا
كندا
نيجيريا
أوغندا
بوروندي
مصر
زمبابوي
كينيا
جمهورية بنن
إثيوبيا
موريتانيا
موزامبي
توغو
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