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 مركز أفريقي لتكنولوجيا المعموماتمشروع إنشاء 
 د اقترحته جمهورية تشاد()بن

 
 ةمثؿ نقطتحيث  ستراتيجية،جيوامكانة ، في قمب أفريقيا الجغرافي احتؿ تشاد، بحكـ موقعيت

بتوفير  اثالث شبكات رئيسية دولية لأللياؼ البصرية، وىو ما يسمح ليكثر مف ألتقاطع 
يا الشريط العريض لممتعامميف، ومقدمي خدمات تكنولوجخدمات أكبر قسط ممكف مف 

تعزيزه سيتـ في ىذا الصدد، تـ إعداد إطار تشريعي و  المعمومات واالتصاالت ومستخدمييا.
، وكالة وصندوؽ لتطوير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تـ إنشاءو ضريبي، إطار بقريبا 
ثنيف في البالد اللممتعامَمْيف االثالث والرابع يف لجيممف امنح رخص الياتؼ النقاؿ  تـ كما

 اآلف في طور التشغيؿ. وىي 

ة األولى لصالوف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ت الصادرة عف الدور إف البياف والتوصيا
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت نشر ، تشجع عمى 2014 سبتمبر 12إلى  9مف  ةالمنعقد

 في البالد.

ت حيث تـ إعداد تكنولوجيا المعمومات واالتصاال كاف ىذا السياؽ فرصة سانحة لتطوير
تـ مف خاللو تجسيد رؤية فخامة السيد إدريس ديبي إيتنو، رئيس جميورية ىيكمة مشروع 

في برنامجا مرجعيا  الشباب التشادي واألفريقيمنح  تشاد. ييدؼ ىذا المشروع الضخـ إلى
بتكنولوجيا المعمومات  المشاريع ذات الصمةووضع لمبحث واإلبداع يكوف مثاليا  أفريقيا
 لتكنولوجيا المعمومات(. تصاالت: االمركز األفريقيواال

 تطويرمف ناحية، بيتمثؿ اليدؼ المتوخى مف إنشاء ىذا المركز في تقميص الفجوة الرقمية 
فريقيا بشكؿ عاـ وفي تشاد بشكؿ خاص، ومف أفي  تكنولوجيات المعمومات واالتصاالت

بدوف اىتماما ف األفريقييف الذيف ي  تعبئة طاقات الجيؿ الجديد مف المستثمريفي  ناحية أخرى
  بيذا المشروع الضخـ.
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تحت تصرؼ محترفي تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، والباحثيف، ستوضع ، وبالتالي 
جميع الوسائؿ واألدوات والبنية  الخدمات المتعمقة بيذا المجاؿ،المنتجات و م َوفِّري والطالب، و 

 كفاءاتيـ. تحقيؽ االزدىار لؿ التحتية لمتكنولوجيات المتطورة مف أج
 مفانطالقا ، متنوعةمجموعات أنشطة لتكنولوجيا المعمومات مف  سيتشكؿ المركز األفريقي

 ،، والتوزيعووسائؿ اإلعالـ التمفزيوني واإلنتاج والبث ،مرورا بالتدريب اإلنجازإلى البحث 
المختمفة فيما مجموعات ال تتمثؿ ىذه الخدمات، والنصائح والتطبيقات المينية. إىماؿ دوف 
 يمي:
  الم َطبَّقة عمى تكنولوجيا والمتجددة : الطاقات الجديدة تكاربالالبحث/امجموعة

الظروؼ البيئية مع م َكيَّفة مناسبة الالتصاميـ المجموعات ، المعمومات واالتصاالت
جاؿ في الم لمقارة، البحوث المستمرة في مجاؿ التطبيقات المينية، البحوث واالبتكارات

 البحوث المتعمقة بالشبكات والربط. (،عناصراإللكتروني اال
   الخدمات والنظـ المختمفة، نظـ التنمية/اإلنتاج: البرمجيات، التطبيقات،  مجموعة

 المعمومات الجغرافية؛
  المشاريع المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات  وضع الدراسات و  الدراسات/اإلدارة:مجموعة

دارة تكنولوجيات المعمومات واالتصاالت تطبيؽ  ارات في ، دعـ اإلدواالتصاالت  ؛وا 
  جات عرض المنت: قاعات العروض ابالنسبة إلى مبيعاتالتوزيع/المجموعة 

دوات أ(، المحالت، مراكز األعماؿ، نظـ الجيوديزيا واالستشعار عف بعد، الجديدة
، أجيزة لمواشياالتعميـ اإللكتروني، التطبيقات المينية االطب، الزراعة، تربية 

 ؛، إلخ...(ةاإللكترونياإلدارة  الخدمات المصرفية اإللكترونية،  الياتؼ،
  التدريب في مجاؿ التطبيقات المينية، التدريب في مجاؿ تطبيقات : دريبالتمجموعة

، ةاإللكترونياإلدارة  التدريب في مجاؿ تطبيقات التعميـ اإللكتروني،  وسائؿ اإلعالـ،
 عد؛مركز التعميـ عف ب

   البصري(،  -عالمي االسمعياإلبث النتاج و لإلالخدمات/اإلعالـ: مركز مجموعة
 ؛امركز االتصاالت ( المكالمات الياتفيةستقباؿ المركز 

  نشر المجالت، األشرطة الوثائقية، األفالـ  البصري: -اإلنتاج السمعيمجموعة
 البصرية األخرى؛ -السمعيةجات والمنت
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  برامج المركز األفريقي في ثالث إنتاج وبث وف الرقمي: اإلذاعة والتمفزيمجموعة
 المساىمةاألفريقية لغات ىي الفرنسية والعربية واإلنجميزية. سيتمثؿ ىدؼ ىذه القناة 

 اشئة.نالأفريقيا في إعطاء صورة إيجابية عف 
مف أجؿ اختيار المشاريع التي ستحظى واسعة النطاؽ اإلعالف عف مناقصة عامة ينبغي  

أف كما ينبغي   الشفافية التامة.ظؿ ، وذلؾ في فريقي لتكنولوجيا المعموماتاألمركز لبدعـ ا
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت،  وامينيالطبيعييف األشخاص ه المناقصة ىذتستيدؼ 

الباحثيف، الطالب، إلخ...( واألشخاص المعنوييف االمؤسسات، المنظمات والشركات، العامة 
، مف خالؿ مشاريع في مجاؿ تكنولوجيات المعمومات واالتصاالتالاب حأص والخاصة(،

 القانوني. اْلِتماس الدعـ الفني واالقتصادي والمالي والتجاري و/أو
، فريؽ إداري كؼء، تشغيمو في مرحمة  فريقي لتكنولوجيا المعموماتاألمركز السيقـو بإدارة 

راء وطنييف ودولييف. خب مف مختمؼ الجنسيات وذلؾ بإشراؼ مجمس إدارة يتشكؿ مف
أف يقدـ ألصحاب المشاريع مف  فريقي لتكنولوجيات المعموماتاألمركز التمكف ، سيوبالتالي

اء والعاممة في القطاع في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ولممؤسسات حديثة اإلنش
 الحاضنات إنشاءبفضؿ وذلؾ خدمات ومرافؽ في مجاؿ االستقباؿ وخدمات المرافقة، 

 والمعجِّالت.
األفريقي لتكنولوجيا المعمومات االستناد إلى شبكة قوية مف مركز اليتعيف عمى  لبموغ ىدفو،و 

 الشراكة المتعددة القطاعات والتخصصات. 
- 
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 تمهيد
 

حاليػػػػا ضػػػػغطا ديموغرافيػػػػا ال نظيػػػػر لػػػػو. وتضػػػػاؼ إلػػػػى  كوكبنػػػػا شػػػػيدي  
ىػػػػػذا إشػػػػػكالية نػػػػػدرة المػػػػػوارد الطبيعػػػػػة وانعػػػػػداـ التػػػػػوازف البيئػػػػػي المترتػػػػػب 
عمػػػػػػى  تغيػػػػػػر المنػػػػػػاخ،  ممػػػػػػا أدى إلػػػػػػى بػػػػػػروز صػػػػػػعوبات وتحػػػػػػديات ال 
تػػػػػزاؿ قائمػػػػػة بػػػػػالرغـ مػػػػػف الجيػػػػػود التػػػػػي تبػػػػػذليا دولنػػػػػا وشػػػػػركاؤىا. أذكػػػػػر 

ف ىػػػػذه التحػػػػديات  نسػػػػبة  عػػػػدد التالميػػػػذ  إلػػػػى عػػػػدد المعممػػػػيف ؛ مػػػػف بػػػػي
عػػػػػػػدد المكتبػػػػػػػات أو الكتػػػػػػػب بالنسػػػػػػػبة لعػػػػػػػدد المعممػػػػػػػيف  و/أو التالميػػػػػػػذ؛ 
المخػػػػػػابر بالنسػػػػػػبة لعػػػػػػدد التالميػػػػػػذ؛ عػػػػػػدد األطبػػػػػػاء بالنسػػػػػػبة إلػػػػػػى المرضػػػػػػى؛ إلػػػػػػخ... سػػػػػػيبم  

، 2014مميػػػػػار نسػػػػػمة فػػػػػي  7,2عػػػػػدد السػػػػػكاف فػػػػػي العػػػػػالـ، حسػػػػػب منظمػػػػػة األمػػػػػـ المتحػػػػػدة، 
مػػػػػػف سػػػػػػكاف العػػػػػػالـ. وت بػػػػػػرز  %16مميػػػػػػار مػػػػػػف سػػػػػػكاف أفريقيػػػػػػا أي نسػػػػػػبة  1,12مػػػػػػف بينيػػػػػػا 

ىػػػػػػذه اإلحصػػػػػػائيات أف أفريقيػػػػػػا قػػػػػػارة شػػػػػػابة حيػػػػػػث بمغػػػػػػت نسػػػػػػبة السػػػػػػكاف الػػػػػػذيف ال تتجػػػػػػاوز  
سػػػػػنة. أمػػػػػا البمػػػػػداف  20. وي قَػػػػػدَّر متوسػػػػػط العمػػػػػر فػػػػػي أفريقيػػػػػا بػػػػػػ%41سػػػػػنة،  15أعمػػػػػارىـ  

لشػػػػباب فيقعػػػػاف فػػػػي أفريقيػػػػا  وىمػػػػا أوغنػػػػدا والنيجػػػػر حيػػػػث المػػػػذاف يؤويػػػػاف  أكبػػػػر عػػػػدد مػػػػف ا
 .  %49سنة،  15تبم  نسبة السكاف الذيف ال تتعدى أعمارىـ  

 
ىػػذه ىػػي قارتنػػا، قػػارة األمػػؿ والحيويػػة.  فشػػبابيا ، المتحمػػي بػػالجرأة والشػػجاعة فػػي حاجػػة إلػػى 

تطيع التعبيػر عػف حموؿ فورية تتماشى مع السياؽ العممي والفني والتكنولوجي الحػالي حتػى يسػ
نفسو  بشكؿ أفضؿ. في ىذا الصػدد، تبػدو تكنولوجيػا المعمومػات واالتصػاالت حػال عالميػا إف 
لػػػػـ نقػػػػؿ بمسػػػػما شػػػػافيا . فيػػػػذه التكنولوجيػػػػا تبػػػػرز لنػػػػا كػػػػؿ يػػػػـو بكػػػػؿ وضػػػػوح وجػػػػالء مزاياىػػػػا 
مكانياتيػػػا، وتنطػػػوي عمػػػى  قػػػدرات ضػػػخمة وقويػػػة تمكنيػػػا مػػػف اسػػػتخداـ جميػػػع أبعػػػاد التنميػػػة  وا 

ستدامة بسرعة وفعاليػة. والنتيػاز ىػذه الفػرص، يتعػيف تػوفير البنيػة التحتيػة والمػوارد البشػرية الم
 الضرورية. 

 
يػػتـ حاليػػا عمػػى األصػػعدة الفرديػػة و اإلقميميػػة والدوليػػة بػػذؿ جيػػود متواصػػمة مػػف خػػالؿ اتخػػاذ 

مػػا يتعمػػؽ العديػػد مػػف المبػػادرات اليامػػة سػػواء فػػي مجػػاؿ الخػػدمات الدوليػػة والوطنيػػة لمنقػػؿ أو في

فخامة السيذ إدريس ديبي إيتنو 

 رئيس جميورية تشاد، رئيس الدولة
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بالتطبيقػػات والمضػػاميف. وبالتػػالي، أ الحػػظ بارتيػػاح التقػػدـ المحػػرز فػػي مجػػاؿ تطػػوير شػػبكات 
األشػػػرطة العريضػػػة الثابتػػػة والمتنقمػػػة، وتحديػػػد سػػػياؽ  أ ط ػػػر إدارة قطػػػاع تكنولوجيػػػا المعمومػػػات 

حسػب  واالتصاالت في أفريقيا. وبالرغـ مف ىذا التقدـ، اليزاؿ يتعيف  بذؿ المزيد مػف الجيػود،
مػػػف السػػػكاف األفػػػريقييف لػػػيس  %87تقريػػػر البنػػػؾ األفريقػػػي لمتنميػػػة الػػػذي يكشػػػؼ أف حػػػوالي  

باستطاعتيـ الوصوؿ إلى شبكة اإلنترنت  إذ إف المستوى الضعيؼ لمكفػاءات و بػالتمي  لػرأس 
 الماؿ البشري في ىذا القطاع أمر ممموس.

 
طمقػػت  حركػػة شػػاممة ومتواصػػمة نحػػف فػػي تشػػاد، ميػػد اإلنسػػانية، لسػػنا فػػي  خػػر الركػػب، فقػػد أ  

، تـ مف خالليا توفير  األمؿ لمتشادييف فػي ىػذا المجػاؿ.  وفػي الواقػع، تمثػؿ تشػاد نقطػة  اليـو
تقػػػاطع ألكثػػػر مػػػف ثػػػالث شػػػبكات دوليػػػة لألليػػػاؼ البصػػػرية،  ستسػػػمح، مػػػف اآلف حتػػػى  نيايػػػة 

ت تكنولوجيػػا ،  بتػػوفير الشػػريط العػػريض لممتعػػامميف، ومقػػدمي خػػدما2015الربػػع  األوؿ مػػف 
المعمومػػػػات واالتصػػػػاالت ومسػػػػتخدمييا. و ت بػػػػذؿ حاليػػػػا جيػػػػود أخػػػػرى لتسػػػػييؿ االسػػػػتفادة مػػػػف 
الخدمات العالمية لالتصاالت السمكية والالسمكية. وتـ منح رخص اليػاتؼ النقػاؿ مػف الجيمػيف 

عوبات الثالػػث والرابػػع لممتعػػامَمْيف الرئيسػػيَّْيف فػػي الػػبالد. عػػالوة عمػػى ىػػذه الجيػػود، سػػتكوف الصػػ
المتعمقػػة بالطاقػػة  فػػي األيػػاـ القميمػػة القادمػػة مندرجػػة ضػػمف   ذكريػػات الماضػػي، وذلػػؾ بفضػػؿ 

 دعـ شركائنا.
 

ومػػف خػػالؿ الػػتمعف فػػي جيػػود كػػؿ دولػػة مػػف دولنػػا، وبػػالنظر بكػػؿ مسػػؤولية إلػػى االىتمامػػات 
الػػػذيف الحقيقيػػػة ليػػػؤالء الشػػػباب األفػػػريقييف  وخاصػػػة مػػػنيـ ذوي الجػػػرأة والموىبػػػة،  المبػػػدعيف 

يتطمعوف  إلى الَمعَمـ والدعـ الضرورييف  لتشجيع إبػداعاتيـ عمػى الصػعيديف النػوعي والكمػي، 
ال يمكػػػف أال تيػػػتـ تشػػػاد  إال بشػػػبابيا وحػػػدىـ ، ألف التطػػػور االنفػػػرادي  ال طائػػػؿ مػػػف ورائػػػو . 

ف لػـ نكػف نممػؾ إال القم يػؿ، باإلضافة إلى ىذا، يفرض التضامف األفريقي دوما التقاسـ حتى وا 
السيما ما تـ إنجازه أو ما ىو في طور اإلنجاز. لذلؾ، قررت تقاسـ ىذه الجوىرة المتمثمة فػي  
ىدية النيضة التي أنتيز المناسبة  لتقػديميا  إلػى الشػباب التشػادي وشػباب أفريقيػا بكامميػا، و 

 ىي المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات. 
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معمومػػػات ثػػػالث ميػػػاـ أساسػػػية ىػػػي: حضػػػانة مشػػػاريع سػػػيكوف لممركػػػز األفريقػػػي لتكنولوجيػػػا ال
الشػػباب؛ التعجيػػؿ  بتحقيػػؽ نجػػاح وازدىػػار الشػػباب األفريقػػي؛ والكشػػؼ عػػف  الصػػورة الحقيقػػة 
لقارتنػػػا الحيػػػة  أمػػػاـ  العػػػالـ باسػػػره . ولمقيػػػاـ بيػػػذه الميمػػػة عمػػػى أكمػػػؿ وجػػػو، سػػػيكوف المركػػػز 

ونيػػػة ومؤسسػػػية مالئمػػػة و رؤيػػػة األفريقػػػي لتكنولوجيػػػا المعمومػػػات فػػػي حاجػػػة إلػػػى شخصػػػية قان
 مشتركة وجيود متضافرة  وموارد متبادلة ، لكفالة إدارتو . 

 
 رئيس جميورية تشاد، رئيس الدولة، 

 فخامة السيد إدريس ديبي إيتنو 
 

 المختصرات: 

3G : انجيم انثانث نشبكت انهاتف انًحًىل ; 

4G انجيم انرابغ نشبكت انهاتف انًحًىل : 

BAD ريقي نهتًُيت: انبُك األف 

CATI انًركس األفريقي نتكُىنىجيا انًؼهىياث : 

CEEAC  :نذول وسط أفريقيا انجًاػت االقتصاديت 

MMDS :أَظًت تىزيغ انىسائط انًتؼذدة 

NEPAD :انشراكت انجذيذة يٍ أجم تًُيت أفريقيا 

OIF فىَيتى: انًُظًت انؼانًيت نهفراَك 

RAPAFانشبكت انؼايت نإلراػت في أفريقيا : 

SITIC  :نتكُىنىجيا انًؼهىياث واالتصاالث انًؼرض انذوني 

TIC   تكُىنىجيا انًؼهىياث واالتصاالث : 

UA   االتحاد األفريقي : 
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UAT  انسهكيت وانالسهكيت: االتحاد األفريقي نالتصاالث 

UIT   انسهكيت وانالسهكيت: االتحاد انذوني نالتصاالث 

 
 ولوجيا المعموماتأوال.   تقديم المركز األفريقي لتكن

اسػتجابة  يعتبر المركز األفريقي لتكنولوجيػا المعمومػات
لالىتمامػػػػػػات الحقيقيػػػػػػة لمشػػػػػػباب األفريقػػػػػػي. سيتشػػػػػػكؿ 
المركػػػز مػػػف مجموعػػػات أنشػػػطة متنوعػػػة، انطالقػػػا مػػػف 
البحث إلػى إنجػاز المشػاريع مػرورا بالتػدريب، واإلنتػاج 

ونيػة. وسػػيتـ فيػػو  ضػػماف المرافقػػة وتقػػديـ والبػث التمفزيػػوني ااألفريقػػي( ووسػػائؿ اإلعػػالـ اإللكتر 
 التسييالت اتوزيع الخدمات؛ تقديـ  المشورات والتطبيقات المينية(. 

 
 رؤية المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات    .1.1

 
 إف الرؤية التي ال يجسدىا العمؿ ليست سوى حمـ ، والعمؿ :  نيمسون مانديالألـ يقؿ الراحؿ 

 ىو تضييع لموقت، لكف الرؤية التي يتبعيا العمؿ قد ت غير العالـ . الذي ال ينبثؽ عف رؤية 
 :2016واستنادا إلى ما تطرقت إليو في التمييد، فإنني  مؿ  أف أرى في حدود سنة 

 
 
 
 
 

 إف تشاد ال يزعـ تجسيد ىذه الرؤية وحده. إف الفرصة م تاحة أماـ أي أفريقي يشاطرىا، 
لمقيػػاـ بيػػذه الميمػػة  انػػو فػػي المركػػز األفريقػػي لممعمومػػات.ومػػف ثػػـ، فػػإف لكػػؿ أفريقػػي جػػريء مك

عمػػػى أكمػػػؿ وجػػػو، سػػػيكوف المركػػػز األفريقػػػي لتكنولوجيػػػا المعمومػػػات فػػػي حاجػػػة إلػػػى شخصػػػية 
قانونية ومؤسسية مالئمة ورؤية مشتركة و جيود متضافرة  وموارد متبادلػة  لضػماف  إدارتػو . 

انًركس األفريقي نتكُىنىجيا انًؼهىياث وقذ أصبح ػًالقا ثالثي انقِىاو يؼجم وتيرة االقتصاد انرقًي 

؛ و يكىٌ  حاضُت نشبابها؛ وقهؼت نًجتًغ انًؼهىياث األفريقي، يؼكس في أواَها انصىرة انحقيقت ألفريقيا

 ألفريقيا انحيت.  
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ـ الالـز الذي يرتقي إلى  مستوى تطمعات ىػذا وليذا الغرض، أْلَتمس مف الجميع إبداء االىتما
 الشباب.

    
   المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات .  مجموعات2.1

 
 المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات فيما يمي: مجموعات تتمثؿ مختمؼ 

 الم َطبَّقػػػػػة عمػػػػػى تكنولوجيػػػػػا والمتجػػػػػددة : الطاقػػػػػات الجديػػػػػدة البحث/اإلبتكةةةةةار مجموعةةةةةة
المناسػػػػبة الم َكيَّفػػػػة مػػػػع الظػػػػروؼ  تصػػػػميمات المجموعػػػػات مػػػػات واالتصػػػػاالت، المعمو 

البيئية لمقارة، البحوث المستمرة في مجػاؿ التطبيقػات المينيػة، البحػوث واالبتكػارات فػي 
 المجاؿ اإللكتروني االعناصر(، البحوث المتعمقة بالشبكات والربط.

 لخػػػدمات والػػػنظـ المختمفػػػة، نظػػػـ : البرمجيػػػات، التطبيقػػػات، االتنميةةةة/اإلنتاج مجموعةةةة
 المعمومات الجغرافية؛

 المشػػػاريع المتعمقػػػة بتكنولوجيػػػا  وعمميػػػات وضػػػع: الدراسػػػات الدراسةةةات/اإلدارة مجموعةةةة
دارة تكنولوجيػػػػػػػا المعمومػػػػػػػات  المعمومػػػػػػات واالتصػػػػػػػاالت، دعػػػػػػـ اإلدارات فػػػػػػػي التنفيػػػػػػذ وا 

 واالتصاالت؛
 جػػػػػات إلػػػػػى عػػػػػرض المنت: قاعػػػػػات العػػػػػروض ابالنسػػػػػبة التوزيع/المبيعةةةةةات مجموعةةةةةة 

الجديػػػدة(، المحػػػالت، مراكػػػز األعمػػػاؿ، نظػػػـ الجيوديزيػػػا واالستشػػػعار عػػػف بعػػػد، أدوات 
، أجيػػػػػزة المواشػػػػػيالتعمػػػػػيـ اإللكترونػػػػػي، التطبيقػػػػػات المينيػػػػػة االطػػػػػب، الزراعػػػػػة، تربيػػػػػة 

 ، إلخ...(؛ةاإللكتروني اإلدارةالياتؼ، الخدمات المصرفية اإللكترونية، 
 يب في مجاؿ التطبيقات المينيػة، التػدريب فػي مجػاؿ تطبيقػات : التدر التدريب مجموعة

، ةاإللكترونيػػ اإلدرةوسػػائؿ اإلعػػالـ، التػػدريب فػػي مجػػاؿ تطبيقػػات التعمػػيـ اإللكترونػػي، 
 مركز التعميـ عف بعد؛

 سػػيتـ تصػػميـ بػػث مػػف قمػػب أفريقيا.ت : اإلذاعةةة والتمفزيةةون الرقمةةي األفريقةةي مجموعةةة 
ه المجموعػػػػة  سػػػػاىـ ىػػػػذست األفػػػػريقييف ولفائػػػػدتيـ.  رؼطػػػػ ىػػػػذه اإلذاعػػػػة والتمفزيػػػػوف مػػػػف

إنتػػاج المعمومػػات مػػف مصػػادر عمػػى فػػي تنفيػػذ أحػػد بػػرامج النيبػػاد الػػذي يشػػجع بفعاليػػة 



5105يُاير                                                         األفريقي االتحاد إنى انًؼهىياث نتكُىنىجيا األفريقي انًركس  يشروع ذيىتق  
 

 9 انصفحت رئيس جًهىريت تشاد، رئيس انذونت، فخايت انسيذ إدريس ديبي إيتُى
 

يجابيػػة ألفريقيػػا و  ومحققػػة  يمكػػف التاكػػد منيػػا، ذات مصػػداقية  تػػدعميا صػػور حقيقيػػة وا 
 الذكية .التي تتحرؾ وتتطور، صور عف  أفريقيا 

 االحتياجػػػات المتعمقػػػة : عمػػػى أسػػػاس مسػػػتوى البصةةةري -السةةةمعياإلنتةةةاج  مجموعةةةة
إلػػػػى  التحػػػػوؿ ، مػػػػع 2015مػػػػف يونيػػػػو  التػػػػي سػػػػيتـ التعبيػػػػر عنيػػػػا ابتػػػػداءً  بالمضػػػػاميف،

لػػػػى البػػػػث الرقمػػػػي الكامػػػػؿ، سػػػػيتكفؿ المركػػػػز األفريقػػػػي  التمفزيػػػػوف الرقمػػػػي األرضػػػػي وا 
لػػػػػػدعـ  الحديثػػػػػػة  ةلتكنولوجيػػػػػػا المعمومػػػػػػات بتػػػػػػوفير البنيػػػػػػة التحتيػػػػػػة التكنولوجيػػػػػػة والفنيػػػػػػ

المتعػػامميف فػػي مجػػاؿ وسػػائؿ اإلعػػالـ المتعػػددة الوسػػائط  االتمفزيػػوف، البػػث اإلذاعػػي، 
( في إنتػاج وتوزيػع المضػاميف المتعػددة الوسػائط ية قنوات التمفزيونالباقات أو الموزعي 

وس، ، األفػالـ، الػدر اإلعالنات اإلذاعيػة أو التمفزيونيػة، البرامج اإلذاعية أو التمفزيونيةا
  لخ...(؛ا

 
   لتكنولوجيا المعمومات ثانيا.   مهام المركز األفريقي 

 
القيػاـ  االتصػاالتو معمومػات تكنولوجيا الالمركز األفريقي ليتعيف عمى لتجسيد ىذه الرؤية، 

بػػثالث ميػػاـ ىػػي: حضػػانة المشػػاريع، التعجيػػؿ بإنجػػاز المشػػاريع ، والكشػػؼ  عػػف الصػػورة 
 الحقيقة ألفريقيا.

  
 مؤسساتحضانة ال .1.2

 
ىيكػؿ لحضػانة مشػاريع تكنولوجيػا المعمومػات ممركز األفريقي لتكنولوجيػا المعمومػات ل سيتوفر 

 واالتصاالت ترد فيما يمي فئتاه  مف األشخاص الطبيعييف  و/أو المعنوييف المعنيتيف :
  أصػػػػػحاب المشػػػػػاريع المتعمقػػػػػة بإنشػػػػػاء المؤسسػػػػػات فػػػػػي مجػػػػػاؿ تكنولوجيػػػػػا المعمومػػػػػات

 واالتصاالت؛
 ات  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت التػي ليػا مشػاريع إنمائيػة تسػتدعي العمػؿ مؤسس

 في شكؿ المشاريع .
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يسػػتند مػػنيج  الحضػػانة إلػػى االسػػتقباؿ المػػادي  و  تػػوفير خػػدمات المرافقػػة أيضػػا . يتمثػػؿ 
اليػػػدؼ الرئيسػػػي مػػػف االسػػػتقباؿ المػػػادي  فػػػي تجنػػػب العزلػػػة مػػػف خػػػالؿ التعامػػػؿ وفػػػؽ قػػػيـ 

بػػادؿ بػػيف أصػػحاب المشػػاريع ضػػمف فضػػاءات مفتوحػػة. يسػػتفيد أصػػحاب ىػػذه التقاسػػـ والت
المشاريع كذلؾ مف خدمات فػرؽ المرافقػة عػف كثػب ،التابعػة لممركػز األفريقػي   لتكنولوجيػا 
المعمومػػات مػػف أجػػؿ تشػػجيع التفاعػػؿ.  و يكػػوف االسػػتقباؿ  المػػادي  مجانيػػا  كمػػا  يشػػمؿ 

ترنػػت واليػػاتؼ وطبػػع الوثػػائؽ. وبالتػػالي، يمكػػف  الخػػدمات األساسػػية مثػػؿ االسػػتفادة مػػف اإلن
 أصحاب المشاريع مف تركيز اىتماميـ الكامؿ عمى تييئة مؤسساتيـ المستقبمية.

 
جػػراء محادثػػات  تتمثػػؿ خػػدمات المرافقػػة فػػي مػػد يػػد المسػػاعدة فػػي إعػػداد خطػػط  أعمػػاؿ وا 

 حوؿ المسائؿ المالية. تتمثؿ ىذه العممية فيما يمي:
 إثبات جدوى الفكرة؛ 
 التاكد مف إمكانات  السوؽ؛ 
  تقػػديـ المسػػاعدة إلعػػداد المشػػػروع فػػي مختمػػؼ مراحمػػػو ا فػػاؽ السػػوؽ، المنافسػػػة

الممكنػػػػػػة ، الحػػػػػػواجز أمػػػػػػاـ  الػػػػػػدخوؿ، حمايػػػػػػة المشػػػػػػروع، سياسػػػػػػة  التسػػػػػػويؽ ، 
 السياسية التجارية، استراتيجية اإلعالـ، الجوانب المالية(؛

 المساعدة عمى إنجاز خطة التمويؿ؛ 
 محادثات حوؿ المسائؿ المالية؛تحضير ال 
 تحديد اليوية والوساطة مع المموليف المحتمميف ؛ 
  ،المسػػػػػاعدة عمػػػػػى   االنػػػػػدماج فػػػػػي القطػػػػػاع المحمػػػػػي   :البحػػػػػث عػػػػػف الشػػػػػراكات

 والمتعاقديف  مف الباطف، العالقات مع مخابر البحوث، تعزيز المؤسسة.
    

  .    التعجيل بإنجاز المشاريع 2.2
 

الحضػػػانة، سػػػيقترح المركػػػز األفريقػػػي لتكنولوجيػػػا المعمومػػػات عمػػػى المؤسسػػػات فػػػي نيايػػػة فتػػػرة 
حديثة اإلنشاء، وىذا حتى السػنة الخامسػة مػف وجودىػا، إدمػاج عنصػر التعجيػؿ  الػذي يتكػوف 
برنامجػػػو أيضػػػا مػػػف االسػػػتقباؿ  المػػػادي  والمراَفقػػػة فػػػي التنميػػػة االقتصػػػادية. يعتبػػػر االسػػػتقباؿ  
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سسات التي تستجيب لمعايير األىمية بما يسػمح بمرافقتيػا عمػى المادي  فضاءا مخصصا لممؤ 
نحو صػاـر  لفتػرة معينػة امػدة سػنتيف  قابمػة لمتجديػد  مػرة واحػدة(. ليػذا فبخصػوص االسػتقباؿ 
المػػادي ، يػػوفر المركػػز األفريقػػي لتكنولوجيػػا المعمومػػات المػػاوى لممؤسسػػات مػػف خػػالؿ تػػوفير 

ا عمػػػى تػػػدفؽ وسالسػػػة  أنشػػػطة  كػػػؿ مؤسسػػػة فضػػػاءات لموحػػػدات تضػػػفي طابعػػػا فرديػػػا تمامػػػ
باالسػػتجابة الحتياجػػات ىػػذه المؤسسػػة . تػػـ تصػػور فضػػاءات الوحػػدات  مػػف أجػػؿ التكيػػؼ مػػع  

 متطمبات الحياة االقتصادية و االستجابة الحتياجات تطوير المؤسسات.
 

لوجيػة ليذا الغرض،  ينبغي أف يقدـ المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات أيضا خػدمات تكنو 
رفيعػػة المسػػتوى ومرتبطػػة بنظػػاـ بيئػػي ىػػاـ لتطػػوير المؤسسػػات ومشػػاريعيا. فػػي ىػػذا الصػػدد، 
ستسػػػتفيد جميػػػع مؤسسػػػات المركػػػز مػػػف عػػػدد ىػػػاـ مػػػف الخػػػدمات المشػػػتركة بغيػػػة تػػػوفير القػػػدر 
األمثػػؿ مػػف  ظػػروؼ العمػػؿ : قاعػػات االجتمػػاع، مركػػز البيانػػات، قاعػػات المحاضػػرات، مطعػػـ 

وديو اإلبداع الرقمػي، إلػخ. وأخيػرا، ينبغػي أف يكػوف تنشػيط مكػاف إيػواء المؤسسة، المقيى، است
 المؤسسات  عامال حقيقيا لمتنمية والتبادؿ سواء عمى المستوى المحمي أو الوطني والدولي. 

 
لتحقيػػؽ تطورىػػا، تكػػوف  المؤسسػػات حديثػػة اإلنشػػاء  فػػي حاجػػة ماسػػة إلػػى التػػدريب الػػذي ىػػو 

ركػػز األفريقػػي لتكنولوجيػػا المعمومػػات والػػذي يقػػـو عمػػى الييئػػة  إحػػدى ركػػائز النظػػاـ البيئػػي لمم
تنظػػػيـ المشػػػاريع . ومػػػف ثػػػـ  ينبغػػػي أف  يسػػػتقبؿ المركػػػز  -البحػػػث -الثالثيػػػة اآلتيػػػة: التػػػدريب

األفريقػػػي لتكنولوجيػػػا المعمومػػػات مراكػػػز التػػػدريب والمػػػدارس التػػػي تػػػوفر دورات تدريبيػػػة  عمػػػى  
كفاءة في  الميػف والميػارات ذات الصػمة باحتياجػات  المدى القصير والطويؿ، وتمنح شيادات

االقتصػػاد الرقمػػي. وبالتػػالي، فػػإف  قػػرب موقػػع  المؤسسػػات يسػػمح فػػي نفػػس الوقػػت بضػػبط أو 
تحسػػيف الػػدورات التدريبيػػة ومجمػػوع التػػدريبات  الخاصػػة كمػػا يمػػنح الميػػزة  الكبػػرى المتمثمػػة فػػي 

ات بالكفػػاءات الالزمػػة. ويجػػب أف يمكػػف  تزويػػد مؤسسػػات المركػػز األفريقػػي لتكنولوجيػػا المعمومػػ
 ىذا التدريب المؤسسات مف اقتناء الميارات بشكؿ بسيط وفعاؿ وذكي.

 
وأخيػػػرا ، فػػػإف المرافقػػػة فػػػي التنميػػػة االقتصػػػادية والتػػػي تعػػػد عمميػػػة متابعػػػة  ت قتػػػرح أيضػػػا عمػػػى 

التاليػة: خطػة المؤسسات الحديثة اإلنشاء  ، والراغبة  في االسػتفادة مػف الخبػرة فػي المجػاالت 



5105يُاير                                                         األفريقي االتحاد إنى انًؼهىياث نتكُىنىجيا األفريقي انًركس  يشروع ذيىتق  
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األعماؿ، الخبرة في الميف، الوساطة مع السػمطات العامػة، الوسػاطة مػع القػائميف بػاإلعالف ، 
وبإصدار األوامر، ومقدمي الخدمات، إلخ...(. وكذلؾ المساعدة عمى اإلبداع، والوصػوؿ إلػى 

 ..(.  البرامج الجماعية في إطار األعماؿ المنتظمة االصالونات، البعثات االقتصادية إلخ.
 

 عن الصورة الحقيقية ألفريقيا .   الكشف3.2
 

قػػػارة األمػػػؿ بالنسػػػبة لمكوكػػػب األرضػػػي قاطبػػػة . بالفعػػػؿ،  فػػػإف  دوف شػػػؾ تعتبػػػر أفريقيػػػا اليػػػـو 
جميػػع قػػػارات العػػػالـ تعػػاني بشػػػكؿ أو بػػػ)خر مػػػف الصػػعوبات االبيػػػوت القصػػػديرية، المتسػػػوليف، 

يػػػػيف، الجػػػػرائـ، االختالسػػػػات، المرضػػػػى، االنتفاضػػػػات الشػػػػعبية، اإلضػػػػرابات، اإلجيػػػػاض ، األ مِّ
الفساد االراشيف والمرتشيف(. ولألسؼ، ال تجتيد وسائؿ اإلعالـ الغربية إال في إبػراز الجوانػب 

 الم شينة ألفريقيا  متجاىمة بشكؿ سافر ديناميكة األمؿ المتواصمة في القارة. 
 
مقػره فػي تشػاد، ممتقػى جميػع   سيتعيف عمى  المركػز األفريقػي لتكنولوجيػا المعمومػات، الواقػع  

الحضػػػػارات األفريقيػػػػة تقريبػػػػا، أف يكفػػػػؿ قيػػػػاـ األفػػػػريقييف انطالقػػػػا مػػػػف أفريقيػػػػا  بتقػػػػديـ الصػػػػورة 
الحقيقػة ألفريقيػػا،  إلػػى األفػريقييف  و العػػالـ بكاممػػو، وذلػؾ مػػف خػػالؿ إذاعػة وتمفزيػػوف أفػػريقييف 

مكف أف يقػػػـو المركػػػز بػػػدور بنػػػؾ  يقومػػػاف بالبػػػث بالمغػػػات األفريقيػػػة الرئيسػػػية العديػػػدة. كمػػػا سػػػي
لمصػػػور ومركػػػز لإلنتػػػػاج. ومػػػف الممكػػػف تقاسػػػػـ ىػػػذه التسػػػييالت بػػػػيف اإلذاعػػػات والتمفزيونػػػػات 

-، وشػػبكة القطػػاع السػػمعيوالالسػػمكية السػػمكية لالتصػػاالتاألفريقػػي  االتحػػاد بإمكػػاف األفريقيػػة.
منػػػاطؽ أفريقيػػا مػػػف  البصػػري العامػػػة ألفريقيػػا الفرنكوفونيػػػة، المسػػاىمة فػػػي ذلػػؾ لتمكػػػيف جميػػع

 االستفادة مف ىذا المشروع  بدوف استثناء أو إقصاء. 
 

 المركز األفريقي لتكنولوجيا المعموماتثالثا.   إضفاء الطابع األفريقي عمى 
 

بغػػض النظػػػر عػػػف االسػػػتقرار السياسػػػي والسػػمـ االجتمػػػاعي، وىمػػػا عنصػػػراف أساسػػػياف بالنسػػػبة  
منػػا غاليػػا، ىنػػاؾ عوامػػؿ كثيػػرة أخػػرى تؤيػػد إضػػفاء لمتنميػػة  دفعػػت تشػػاد مػػف أجػػؿ تحقيقيمػػا ث

   .المركز األفريقي لتكنولوجيا المعموماتطابع  أفريقي قوي عمى 
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 ستراتيجي لتشادالموقع الجيو   .1.3

 
قمب القارة األفريقية  بالفعؿ ، وفي ممتقػى الحضػارات والثقافػات األفريقيػة الكبػرى قع تشاد في ت

وىػى  تشػكؿ  نتو، الفرنكوفونية، المسػيحية، اإلسػالمية، إلػخ...السيما: العربية، اإلنجميزية، البا
،يحتػؿ بمػد  نقطة التقػاطع بػيف البمػداف التػي تعبرىػا الصػحراء والسػاحؿ. وبطبيعػة الحػاؿ بالتالي

تومػػػاي، الػػػذي يعتبػػػر ميػػػد اإلنسػػػانية جمعػػػاء، موقعػػػا جيوسػػػتراتيجيا فػػػي أفريقيػػػا. ولػػػذلؾ ، فيػػػو 
 ماعي والثقافي لمشعوب األفريقية.فضاء مالئما لالمتزاج االجت يشكؿ

 
 الشركاء وتطمعاتدعم   .2.3

المعػػػػرض الػػػػدولي لتكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات واالتصػػػػاالت والمركػػػػز األفريقػػػػي لتكنولوجيػػػػا اسػػػػتفاد 
المعمومات مف دعـ عػدة شػركاء مػالييف وفنيػيف واسػتراتيجييف مثػؿ االتحػاد الػدولي لالتصػاالت 

 السػػػػمكية لالتصػػػػاالتفريقػػػػي األ االتحػػػػاد، لمفرنكوفونيػػػػة يػػػػةالدول لمنظمػػػػةالسػػػػمكية والالسػػػػمكية، ا
يضػاؼ إلػى  البصػري العامػة ألفريقيػا الفرنكوفونيػة، إلػخ...-، شبكة القطػاع السػمعيوالالسمكية

ىػػػػذا، القائمػػػػة الطويمػػػػة لمشػػػػركات الدوليػػػػة الكبػػػػرى العاممػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ تكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات 
نقػػاؿ. وىػػـ يعبػػروف جميعػػا وبػػدوف اسػػتثناء عػػف واالتصػػاالت والمتعػػامميف فػػي مجػػاؿ اليػػاتؼ ال

رغبػػػتيـ القويػػػة فػػػي أف يػػػتـ إنشػػػاء المركػػػز األفريقػػػي لتكنولوجيػػػا المعمومػػػات وأف يكػػػوف مفتوحػػػا 
   ألفريقيا جمعاء.

 
    تصةاالت واال  لمعموماتالتكنولوجيا  المعرض الدولين الذين زاروا يرغبة األفريقي  .3.3

      2014     
 

سػػػبتمبر  12إلػػػى  09مػػػف  تصػػػاالتوؿ لتكنولوجيػػػا المعمومػػػات واالاأل دوليالمعػػػرض الػػػانعقػػػد 
، فػي تشػاد. كػاف الشػباب األفريقػي حاضػريف  بقػوة فػي ىػذا الصػالوف، حيػث قَػِدموا مػػف 2014

مشػػػػارؾ مػػػػف بػػػػيف العارضػػػػيف  6000بمػػػػدا. وبمػػػػ  عػػػػدد المشػػػػاركيف أكثػػػػر مػػػػف  36أكثػػػػر مػػػػف 
 8رؤسػػاء دوؿ،  4ف عػػدد مػػف الػػدوؿ اوالمتػػدخميف، كمػػا حضػػر الصػػالوف ممثمػػوف رسػػميوف مػػ
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 14 انصفحت رئيس جًهىريت تشاد، رئيس انذونت، فخايت انسيذ إدريس ديبي إيتُى
 

مػػػػػػػديريف عػػػػػػػاميف لإلذاعػػػػػػػات والتمفزيونػػػػػػػات األفريقيػػػػػػػة، إلػػػػػػػخ...(؛ وممثمػػػػػػػوف عػػػػػػػف  04وزراء، 
 الدوليػػة لمنظمػػةالمؤسسػػات الدوليػػة الكبػػرى ااالتحػػاد الػػدولي لالتصػػاالت السػػمكية والالسػػمكية، ا

-كة القطػػػػاع السػػػػمعي، شػػػػبوالالسػػػػمكية السػػػػمكية لالتصػػػػاالتفريقػػػػي األ االتحػػػػاد، لمفرنكوفونيػػػػة
 عػػةو جممل، اأفريقيػػا وسػػط لػػدوؿ االقتصػػادية عػػةو جمملا البصػػري العامػػة ألفريقيػػا الفرنكوفونيػػة،

   ، إلخ...(.أفريقيا لوسط والنقدية االقتصادية
 

وؿ لتكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات األ أعػػػػرب جميػػػػع الحاضػػػػريف، مػػػػف خػػػػالؿ بيػػػػاف المعػػػػرض الػػػػدولي
فاء الطػابع الػدولي االطػابع األفريقػي( عمػى المركػز وتوصياتو عف الرغبة فػي إضػ تصاالتواال

األفريقػػػػي لتكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات. ومػػػػرة أخػػػػرى، تسػػػػتدعي ىػػػػذه الرغبػػػػة األفريقيػػػػة الشػػػػاممة ردا 
 مالئما.

 
 تقدم وحصص تشادأوجو  .4.3

سػػنة مػػف النزاعػػات وانعػػداـ االسػػتقرار وأعاقػػت  50فػػي ىػػذا الصػػدد، فػػإف تشػػاد، التػػي أنيكتيػػا 
ميا فػػػػػي مجػػػػػاؿ تكنولوجيػػػػػا المعمومػػػػػات واالتصػػػػػاالت، اتخػػػػػذت بفضػػػػػؿ تحقيػػػػػؽ مسػػػػػيرتيا وتقػػػػػد

االسػػػػػتقرار السياسػػػػػي واسػػػػػترجاع السػػػػػمـ االجتمػػػػػاعي، إجػػػػػراءات  ممموسػػػػػة فػػػػػي مجػػػػػاؿ التنميػػػػػة 
المسػػػتدامة مػػػف خػػػالؿ وضػػػع مسػػػالة تكنولوجيػػػا المعمومػػػات واالتصػػػاالت مػػػف بػػػيف األولويػػػات 

 .  2015-2013الثماف المدرجة في خطتيا اإلنمائية الوطنية 
 

 الدولية لالتصاالت السمكية والالسمكيةالتوزيع شبكة   .1.4.3    
 

ليػػػذا التقػػػدـ فػػػي أف دولػػػة تشػػػاد اآلف متصػػػمة بالشػػػبكة البحريػػػة الدوليػػػة  المباشػػػرة النتػػػائجتتمثػػػؿ 
  انطالقػػا مػػف الكػػاميروف. وتجػػري ىنػػاؾ أشػػغاؿ أخػػرى لػػربط الػػبالد بالشػػبكات البحريػػة 3 سػػات

ا مػػف نيجيريػػا؛ وكػػذلؾ الشػػاف بالنسػػبة إلػػى الشػػبكات البحريػػة لممحػػيط الينػػدي األطمسػػية انطالقػػ
والبحر األحمر انطالقا مف السوداف؛ وشبكات البحر األبيض المتوسط انطالقا مػف ليبيػا و/أو 

 الجزائر مرورا بالنيجر.
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 15 انصفحت رئيس جًهىريت تشاد، رئيس انذونت، فخايت انسيذ إدريس ديبي إيتُى
 

. سيسمح إنجاز ىذه األشغاؿ لتشاد بػاف تصػبح 2015ستنتيي جميع األشغاؿ قبؿ نياية سنة 
لمطرؽ السريعة لممعمومات في أفريقيا وفي العػالـ. تعتبػر ومحورا حد مفترقات الطرؽ الحقيقية أ

وأفريقيػا بكامميػا  أفريقيػا لوسػط والنقديػة االقتصػادية عػةو جممملىذه فرصة أمػاـ اإلقمػيـ الفرعػي  
 لتطوير شبكتيا الرابطة بيف الشماؿ والجنوب؛ والشرؽ والغرب.

 
 المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات مبنى إقامة   .2.4.3    
 

مركز دولي لألعماؿ فػي انجمينػا.  تجري حاليا أشغاؿ بناء
سيتـ بناء المركز األفريقػي لتكنولوجيػا المعمومػات فػي قمػب 
ىػػذا المركػػب العمػػالؽ. يتكػػوف ىػػذا المبنػػى اليػػاـ والحػػديث 

طابقػػا ولػػف يػػتـ تزويػػده إال بالطاقػػات الجديػػدة  32جػػدا مػػف 
 ور اإلنجاز.ة. وىذه المحطة الحديثة ىي أيضا في طالمتجدد

 
كنػػػػت شخصػػػػيا فػػػػي ىػػػػذه الصػػػػورة  بصػػػػدد إطػػػػالؽ 
أشػػػػػغاؿ إقامػػػػػة مبنػػػػػى المركػػػػػز األفريقػػػػػي لتكنولوجيػػػػػا 

 المعمومات.
 
 

 داعب.   جائزة توماي لإل3.4.3    
 

جائزة تومػاي لتشػجيع اإلبػداع فػي تشاد  تأنشا
 مجػػػاؿ تكنولوجيػػػا المعمومػػػات واالتصػػػاالت مػػػف
أجػػؿ تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة. وعمػػى ىػػامش 
المعػػػػػػػػػػرض الػػػػػػػػػػدولي لتكنولوجيػػػػػػػػػػا المعمومػػػػػػػػػػات 

، قمػػػػت  شخصػػػػيا بتسػػػػميـ  2014واالتصػػػػاالت 
الجائزة األولى إلى خمسة شباف موىوبيف أفريقييف مف المبدعيف والمخترعيف مػف بيػنيـ تشػادي 
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 16 انصفحت رئيس جًهىريت تشاد، رئيس انذونت، فخايت انسيذ إدريس ديبي إيتُى
 

تييػري كاتيانجػا(، وأوغنديػة واحد. ومف بيف الفائزيف كينية اكاتريف ماوجو(، وشػاب بوركينػابي ا
ابرانػػدا كػػاتويجي(. وىنػػاؾ كػػاميروني مػػف بػػيف المتنافسػػيف الػػذيف لػػـ يفػػوزوا بيػػذه الجػػائزة. سػػيتـ 
تسػػميـ ىػػذه الجػػائزة خػػالؿ تنظػػيـ كػػؿ صػػالوف دولػػي لتكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت. وىػػذه 

 فرصة أخرى أماـ الشباب األفريقي لمتعبير عف مواىبو.
 

    يم المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات وطريقة عممه  تنظ   رابعا.
 
المركػز األفريقػي استجابة لمختمؼ الرغبات التي تـ التعبير عنيػا، سػتمر عمميػة تجسػيد رؤيػة  

 بمرحمتيف: مرحمة تحضيرية ومرحمة عممية .لتكنولوجيا المعمومات 
 

 يةمرحمة التحضير ال  .1.4
 

والفريؽ الوطني المؤقت الذي ي شػرؼ عمػى ىػذه المرحمػة ة تـ تقديـ توجييات دقيقة إلى الحكوم
 إلقامة جميع اليياكؿ الدولية الضرورية.

 
  التوجيهات االستراتيجية  .1.1.4

لتحقيػػػػؽ األىػػػػداؼ التػػػػي يتطمػػػػع إلييػػػػا الشػػػػباب، َكمَّفػػػػت  الحكومػػػػة التشػػػػادية بتنفيػػػػذ التوجييػػػػات 
 التاييد  في نفس ىذا المسعى . االستراتيجية اآلتية. تساىـ مداخمتي ىذه ودعوتي لكسب 

 
 مؤسسي وتنظيمي لإلدارة بمستوى دولي؛ وضع إطار:  1 التوجيه رقم 
 والعالقػػػػػات بػػػػػيف الػػػػػدوؿ، : تطػػػػػوير العالقػػػػػات المتعػػػػػددة الشػػػػػراكات 2 التوجيةةةةةه رقةةةةةم ،

 والعالقات المتعددة القطاعات واالختصاصات الضرورية؛
 ة االسياسػية، الضػريبية، الجمركيػة، مرافقػتسػييالت ال: تحضػير وتقػديـ  3 التوجيه رقةم

الدبموماسػػػػػية، البنكيػػػػػة، الفنيػػػػػة، الموجسػػػػػتية( لمشػػػػػباف المبػػػػػدعيف والمبتكػػػػػريف وأصػػػػػحاب 
   المشاريع األفريقييف؛
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 17 انصفحت رئيس جًهىريت تشاد، رئيس انذونت، فخايت انسيذ إدريس ديبي إيتُى
 

 لممعمومػػات واالتصػػػاالت فػػػي أفريقيػػػا  تػػػوفير البنيػػة التحتيػػػة األفريقيػػػة : 4 التوجيةةةه رقةةةم
 والعالـ بكاممو؛

 لتكنولوجيػػػا المعمومػػػات واالتصػػػاالت الماديػػػةتحتيػػػة : تػػػوفير البنيػػػة ال 5 التوجيةةةه رقةةةم ،
 والتعاوف، والتبادالت؛

  تػػػػوفير األطػػػر الحديثػػػػة والمناسػػػبة لوسػػػػائؿ اإلعػػػالـ العالميػػػػة لبمػػػػوغ  : 6التوجيةةةه رقةةةةم
 مختمؼ أىدافيا األفريقية؛

  حتػػى يػػتـ بسػػرعة تحديػػد أوائػػؿ الشػػباف جػػراءات الضػػرورية : اتخػػاذ اإل 7التوجيةةه رقةةم
فػػػريقييف وحضػػػانة مشػػػاريعيـ بشػػػكؿ يسػػػتطيعوف مػػػف خاللػػػو اإلدالء بػػػاوؿ الجػػػريئيف األ

 انطباعاتيـ في المعرض الدولي القادـ لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت. 
 

يػػتـ تجسػػيد كػػؿ مػػف ىػػذه التوجييػػات الخمسػػة المػػذكورة أعػػاله فػػي شػػكؿ مشػػاريع أو  فيجػػب أ
 برامج. في ىذا الصدد، ستقـو الحكومة بما يمي:

 
االتصػػػاالت فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػالمركز األفريقػػػي لتكنولوجيػػػا المعمومػػػات بغيػػػة تعبئػػػة مواصػػػمة   أوال:

 أكبر عدد ممكف مف الشركاء الضرورييف؛
 

دارة المبنػػػػى الػػػػذي سيستضػػػػيؼالمتابعػػػػة  ثانيةةةةا:  المركػػػػز األفريقػػػػي  الدقيقػػػػة لعمميتػػػػي  إقامػػػػة وا 
 لشركاء؛ لتكنولوجيات المعمومات، وذلؾ بالتعاوف مع الشباب التشادي وا

 
مػػنح اىتمػػاـ خػػاص السػػتباؽ و/أو تسػػوية المسػػائؿ المتعمقػػة بمختمػػؼ البنيػػات التحتيػػة   ثالثةةا:

 ااألمف، تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت،  مسائؿ الطاقة ، إلخ...(؛
 

طالؽ المناقصة حوؿ إنجاز المشاريع بالنسبة إلى المركز األفريقػي لتكنولوجيػا   رابعا: إعداد وا 
  المعمومات 

       
 إنجاز جميع المياـ بنجاح.خامسا:  



5105يُاير                                                         األفريقي االتحاد إنى انًؼهىياث نتكُىنىجيا األفريقي انًركس  يشروع ذيىتق  
 

 18 انصفحت رئيس جًهىريت تشاد، رئيس انذونت، فخايت انسيذ إدريس ديبي إيتُى
 

 
سيسير رئيس الحكومة، بالتعاوف مع وزارة البريد وتكنولوجيا المعمومات واالتصػاالت الجديػدة، 
ووزارة المالية والميزانية، وجميع الػوزارات األخػرى المعنيػة بشػكؿ أو بػ)خر، عمػى متابعػة إنجػاز 

 ىذا المشروع.
 

 التشغيمية  المرحمة  .2.4
 

ىيكػػؿ اإلدارة المتػوخى لممركػػز األفريقػػي لتكنولوجيػا المعمومػػات واالتصػػاالت تحػػت  سػيتـ وضػػع
أمػػػػا التفاصػػػػيؿ األخػػػػرى، فسػػػػيتـ  سػػػػمطة إدارة عامػػػػة تخضػػػػع بػػػػدورىا إلشػػػػراؼ مجمػػػػس  إدارة.

 تحديدىا مف خالؿ الوثائؽ القانونية والنصوص األخرى التي سيتـ إعدادىا.
 

 قيما ذا ُينتظر من االتحاد األفري
 

إلػى  09الرغبػة التػي عبػر عنيػا بشػدة الشػباب األفريقػي المجتمػع فػي انجمينػا مػف عمى أساس 
فػػي إطػػار تظػػاىرة المعػػرض الػػدولي لتكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت،  2014سػػبتمبر  12

أوال، ثػػػـ اعتبػػػارا السػػػتعداد ودعػػػـ جميػػػع الشػػػركاء االسػػػتراتيجييف، والفنيػػػيف، والمػػػالييف ااالتحػػػاد 
فريقػػػػي األ االتحػػػػاد، لمفرنكوفونيػػػػة الدوليػػػػة لمنظمػػػػةلالتصػػػػاالت السػػػػمكية والالسػػػػمكية، االػػػػدولي 

 البصػري العامػة ألفريقيػا الفرنكوفونيػة،-، شبكة القطاع السػمعيوالالسمكية السمكية لالتصاالت
، إلػػػػخ...( والمتعػػػػامميف االقتصػػػػادييف األفػػػػريقييف، أفريقيػػػػا وسػػػػط لػػػػدوؿ االقتصػػػػادية عػػػػةو جمملا

، والينػػدييف. واسػػتنادا إلػػى جميػػع المزايػػا التػػي يوفرىػػا بمػػدي، َيس ػػر  الشػػعب التشػػادي واألوروبيػػيف
 كمايس ر ني، أف يتـ ما يمي:

  إدراج المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات ضمف المبادرات المعترؼ بيػا والمدعومػة
 مف قبؿ االتحاد األفريقي؛

 ة الشػػػػابة فػػػػي مجػػػػاؿ تكنولوجيػػػػا إدراج مػػػػنح جػػػػائزة تومػػػػاي ألفضػػػػؿ  المواىػػػػب األفريقيػػػػ
 المعمومات واالتصاالت في أجندة االتحاد األفريقي عبر موقعو عمى شبكة اإلنترنت 

 



5105يُاير                                                         األفريقي االتحاد إنى انًؼهىياث نتكُىنىجيا األفريقي انًركس  يشروع ذيىتق  
 

 19 انصفحت رئيس جًهىريت تشاد، رئيس انذونت، فخايت انسيذ إدريس ديبي إيتُى
 

 المراجع
 

المجنػة الفرعيػة لممركػز األفريقػي لتكنولوجيػا المعمومػات لمجنػة الفنيػة لمصػالوف الػدولي  .1
يػػػة لممركػػػز  المنشػػػورات اإلعالن 2014لتكنولوجيػػا المعمومػػػات واالتصػػػاالت، سػػبتمبر 

 األفريقي لتكنولوجيا المعمومات ؛
 
لممركػز األفريقػي لتكنولوجيػا المعمومػات لمجنػة الفنيػة لمصػالوف الػدولي المجنػة الفرعيػة  .2

  مذكرة تجميعية . 2014لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، سبتمبر 
 

وف الػدولي لممركػز األفريقػي لتكنولوجيػا المعمومػات لمجنػة الفنيػة لمصػالالمجنػة الفرعيػة  .3
المركػػػػػػز األفريقػػػػػػي   ك َتيِّػػػػػػب 2014لتكنولوجيػػػػػػا المعمومػػػػػػات واالتصػػػػػػاالت، سػػػػػػبتمبر 

 لتكنولوجيا المعمومات ؛
 

التقريػر المؤقػت بشػػاف المعػرض الػػدولي لتكنولوجيػا المعمومػػات واالتصػاالت، سػػبتمبر  .4
 ؛2014

5. D/Statistics/Pages/default.aspx-http://www.itu.int/en/ITU 

6. http://donnees.banquemondiale.org/pays 

7. http://www.afdb.org/fr/ 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx
http://donnees.banquemondiale.org/pays
http://donnees.banquemondiale.org/pays
http://www.afdb.org/fr/
http://www.afdb.org/fr/
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 1 انصفحت د، رئيس انذونت، فخايت انسيذ إدريس ديبي إيتُىرئيس جًهىريت تشا
 

 

 الفهرس                                 

 ...................................................................التمهيد 

 ...............المختصرات.................................................

 ...................................................أوال.   السياق والمبررات

 ..................................................................السياؽ العاـ 0-0

 ..........................مجاالت أنشطة المركز األفريقي لتكنولوجيات المعمومات 0-5

 ...........................................الجيوستراتيجي  لتشادالموقع  0-5-0
 .............................................دعـ الشركاء ورغباتيـ  0-5-5

األفريقييف الذيف زاروا المعرض الدولي لتكنولوجيا المعمومات  رغبات  0-5-3
 ...........................................................واالتصاالت

 .............................................تشادمساىمة و تقدـ       0-5-4      
 ............  السمكية والالسمكية التوزيع الدولي لالتصاالت شبكة  0-5-4-0         
 ................مبنى المركز األفريقي لتكنولوجيا المعموماتإقامة   0-5-4-5         

 ..........................................جائزة توماي لإلبداع  0-5-4-3         

 .................نبذة وجيزة عن المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات  ثانيا. 

 رؤية........................................................................ال 5-0
 .......................................................................المياـ  5-5
 حضانة المشاريع.................................................. ميمة 5-5-0   
 التعجيؿ بتنفيذ المشاريع............................................ ميمة 5-5-5   
 قيقية ألفريقيا......................................تقديـ الصورة الح ميمة  5-5-3   
 ...............................................................ألىداؼاالغاية و   5-3
 المجموعات المقرر تسميميا..................................................   5-4



 

 2 انصفحت د، رئيس انذونت، فخايت انسيذ إدريس ديبي إيتُىرئيس جًهىريت تشا
 

 
 ها ....................................طراف الفاعمة وأدوار األفئات    ثالثا. 

 ........................................................عير االمشأصحاب      3-0
 ............................................................دولة تشاد   3-0-0   
 .......................................................االتحاد األفريقي  3-0-5   
 ....................................................فوفالمستفيدوف المستيدَ      3-5
 ...............................................................الشركاء ات فئ  3-3
 

 .......................................................رابعا.   آليات التنفيذ
 ..............................................................مراحؿ المشروع    0.4
 ية........................................................مرحمة التحضير ال  0.0.4  
 ........تشغيمية .................................................مرحمة الال  5.0.4  
 ............................................................المتابعة والتقييـ  3.0.4  

 .   خارطة الطريؽ..............................................................5.4
 

 ..................................................خامسا.   الميزانية التقديرية
 ........................................................................النفقات 0.5
 .........................................................................التحصيؿ 5.5
 

 ..........................................والصعوبات  االفتراضاتسادسا.    
 .................................................................المراجع  

 تمهيدال

دخمػػػت القػػػارة األفريقيػػػة، بعػػػد أف كانػػػت توصػػػؼ منػػػذ بضػػػع سػػػنوات 
بانيا قارة  بال أمؿ ، منعرجا حاسػما فػي تاريخيػا لتصػبح قػارة األمػؿ 

 فخامة السيذ إدريس باي إيتنو

 رئيس جمهورية تشاد



 

 3 انصفحت د، رئيس انذونت، فخايت انسيذ إدريس ديبي إيتُىرئيس جًهىريت تشا
 

مكانػة المحػرؾ  لالقتصػاد والمستقبؿ. إف أفريقيا التي تزخر بموارد طبيعية ىائمػة تسػتعد لتبػوئ 
، حسػػب الخبػػراء. فبالنسػػبة إلػػى 1العػػالمي وخػػزاف العػػالـ بػػالنظر لنضػػوب مػػوارد القػػارات األخػػرى

البنػؾ األفريقػػي لمتنميػػة، تمثػػؿ المػػوارد الزراعيػة والمعدنيػػة واالسػػتخراجية والمتعمقػػة بالطاقػػة  فػػي 
ال عػػف مواردىػػا الطبيعيػػة، . وفضػػ2القػػارة األفريقيػػة مفتػػاح التعجيػػؿ بتحقيػػؽ نموىػػا االقتصػػادي

ستتصػػػدر قارتنػػػا العزيػػػزة قريبػػػا قائمػػػة جميػػػع القػػػارات فيمػػػا يخػػػص النمػػػو الػػػديموغرافي وىػػػو مػػػا 
 سيشكؿ مصدر قوة ليا. والغتناـ ىذه الفرص، يجب توفير المرافؽ والموارد البشرية الالزمة.

مالييف   5,7   عمى الصعيد الديموغرافي، أعمنت األمـ المتحدة أف عدد سكاف العالـ سيبم
مف سكاف العالـ.  % 06مميار أي نسبة  05,0وأف األفريقييف يمثموف  5104نسمة سنة 

منيـ  %نسبة   40تبيف ىذه اإلحصائيات أف سكاف إفريقيا ىـ مف الشباب حيث ال تتعدى 
سنة. ومف بيف بمداف العالـ التي تعد أكبر نسبة مف  51عاما وتبم  السف الوسطي  05سف 

سنة. ألـ  05مف السكاف أقؿ مف  % 49أذكر أوغندا والنيجر حيث يبم  معدؿ سف  الشباب،
َيِرد في زبور النبي داوود أف الشباب  بمثابة سياـ في أيدي المحاربيف وأف السعيد  مف مأل 

 .3بيـ جعبتو  فيـ لف يرتبكوا حيف يتعامموف مع األعداء المياجميف

ا. فيي تتوسط المحيط األطمسي والمحيط اليندي والبحر تحتؿ أفريقيا موقعا جغرافيا استراتيجي
 األبيض المتوسط كما أنيا في قمب أربع قارات اأمريكا وأوروبا و سيا وأقيانوسيا(....

وتقع تشاد، بمد توماي، في قمب القارة األفريقية وبالتالي في قمب العالـ. يضاؼ ىذا العنصر 
قوة الديموغرافية لمقارة، مما يتيح فرصة  التعجيؿ األساسي إلى احتياطي الموارد الطبيعية وال

 ببناء المجتمع األفريقي لممعمومات واالقتصاد الرقمي ،ومف ثـ االقتصاد األفريقي النظيؼ.

                                                           

1 http://www.aa.com.tr/fr/news/310412--afrique-continent-davenir 

2 2 les Perspectives Economiques de l’Afrique », publié par la BAD en 2013 
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 4 انصفحت د، رئيس انذونت، فخايت انسيذ إدريس ديبي إيتُىرئيس جًهىريت تشا
 

، ميد البشرية، وىى  ت درؾ مزايا تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تشادفي ىذا الصدد، فإف 
عاؿ لجميع أبعاد التنمية المستدامة،  تقترح عمى الدوؿ اليائمة والكفيمة باالستغالؿ السريع والف

 األفريقية الشقيقة بناء مركز أفريقي لتكنولوجيا المعمومات عمى ترابيا.

 سيضطمع ىذا المركز بثالث مياـ رئيسية تتمثؿ في ما يمي: حضانة مشاريع الشباب
عطاء الصور  ة الحقيقية ألفريقيا األفريقي، والتعجيؿ بنجاح مشاريعيـ وتحقيؽ ازدىارىـ، وا 

السائرة قدما، ولضماف تحقيؽ ىذه الميمة بنجاح سيحتاج المركز لمشخص القانوني 
والمؤسسي المالئـ والرؤية المشتركة والجيود المتضافرة والموارد الموحدة مف أجؿ إدارتو 

 الجيدة.
 

 5104نوفمبر  05إنجمينا، 
 

 رئيس جميورية تشاد
 فخامة السيد إدريس باي إيتنو

 



 

 5 انصفحت د، رئيس انذونت، فخايت انسيذ إدريس ديبي إيتُىرئيس جًهىريت تشا
 

 

 

 المختصرات

3G : الجيؿ الثالث لشبكة الياتؼ المحموؿ ; 

4G الجيؿ الرابع لشبكة الياتؼ المحموؿ : 

BAD البنؾ األفريقي لمتنمية : 

CATI المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات : 

CEEAC  :الجماعة االقتصادية لدوؿ وسط أفريقيا 

MMDS :أنظمة توزيع الوسائط المتعددة 

NEPAD :راكة الجديدة مف أجؿ تنمية أفريقياالش 

OIF المنظمة العالمية لمفرانكفونية : 

RAPAFالشبكة العامة لإلذاعة في أفريقيا : 

SITIC الصالوف الدولي لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت : 

TIC   تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت : 

UA   االتحاد األفريقي : 

UAT االت السمكية والالسمكية: االتحاد األفريقي لالتص 

UIT  االتحاد الدولي لالتصاالت السمكية والالسمكية : 

 أوال.   السياق والمبررات 

 السياق العام 1.1



 

 6 انصفحت د، رئيس انذونت، فخايت انسيذ إدريس ديبي إيتُىرئيس جًهىريت تشا
 

 
متفاوتة األثر. البعض منيا ال يترؾ مجاال مشاكؿ اقتصادية واجتماعية ة تواجو أفريقيا عد

فة والتعايش السممي االثقلمشؾ ويخص إشكالية الصحة والتعميـ والزراعة وتربية المواشي و 
والتكامؿ وغيرىا. تبيف اإلحصائيات أف  ثار ىذه اإلشكاليات تنعكس سمبا عمى فعالية الحموؿ 
التي تقدميا دولنا يوميا لالستجابة لالحتياجات االجتماعية والسياسية واالقتصادية لمسكاف. 

واقعة جنوب الصحراء مواطف في البمداف األفريقية ال 011.111ت برز ىذه اإلحصائيات أف 
طبيبا فقط والوضع سواء بالنسبة إلى عدد التالميذ والمعمميف في  05يستفيدوف مف خدمات 

األقساـ أو عدد المكتبات والكتب بالنسبة لمستعممييا اتالميذ ومعمميف(. وحسب البنؾ 
يا مف إجمالي عدد العاطميف في أفريقيا. ليذا، فإف تكنولوج  %61الدولي، يمثؿ الشباب 

المعمومات واالتصاالت تمثؿ أحد أىـ العوامؿ التي يتعيف المجوء إلييا لتحسيف ىذا الوضع.و 
، أكد االتحاد الدولي لالتصاالت السمكية والالسمكية أنو  كمما 5105في تقريره السنوي لعاـ 

توسعت االستفادة مف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ، برز تاثيرىا عمى الصعيديف 
ماعي واالقتصادي أكثر فاكثر، وأف قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت قد أصبح االجت

 يمثؿ أحد المحركات األساسية  لمتنمية االقتصادية . 
 

وأضاؼ التقرير أف  الصادرات مف السمع المرتبطة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مثمت 
في  % 51مما أف ىذه الحصة تبم  مف إجمالي التجارة العالمية ع % 05نسبة  5101سنة 

البمداف النامية. وبخصوص الخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، بمغت 
 4،5، أي نسبة 5101مميار دوالر سنة  5،0مداخيؿ قطاع االتصاالت السمكية والالسمكية 

تكنولوجيا مف الناتج المحمي اإلجمالي العالمي . والمقصود مف ىذا ىو إبراز قدرة  %
المعمومات واالتصاالت عمى دفع النمو االقتصادي والمساعدة عمى تسوية معضمة البطالة 
التي يعاني منيا الشباب والنساء. والستغالؿ كؿ اإلمكانيات والفرص التي تتيحيا تكنولوجيا 

حتية المعمومات واالتصاالت لفائدة التنمية المستدامة، يتعيف توفير أدنى قدر مف البنية  الت
والموارد البشرية المؤىمة، واتخاذ اإلجراءات االستراتيجية والفنية والمالية لمرافقة ىذه األنشطة. 
تميزت عدة دوؿ أفريقية في ىذا االتجاه،  بشكؿ فردي عمى األكثر بالرغـ مف وجود مبادرات 

 إقميمية ودولية عديدة .



 

 7 انصفحت د، رئيس انذونت، فخايت انسيذ إدريس ديبي إيتُىرئيس جًهىريت تشا
 

 
ف البمداف التي تحتؿ  خر  بمعزؿ عف ىذا الركب. صحيح أنيا مف بي تشاد دولةليست 

الترتيب في تقييـ االتحاد الدولي لالتصاالت السمكية والالسمكية، إال أنيا أدركت، بعد 
استرجاع السمـ االجتماعي واالستقرار السياسي المذيف دفعت مف أجميما ثمنا باىضا، تاخرىا 

تصاالت. لكف وباشرت حركة شاممة لتحسيف مرتبتيا في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واال
بالنظر إلى موقعيا الجيوستراتيجي وانضماميا إلى مختمؼ المبادرات التي تصب في ىذا 

االتجاه، فضمت تشاد تقاس ـ التجربة في إطار المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات 
 والمعرض الدولي لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ومد يد العوف لكؿ الشباب األفريقييف.

 
 المركز األفريقي لتكنولوجيات المعمومات طة نشأمجاالت    1.1

 
فضال عف االستقرار السياسي والسمـ االجتماعي بوصفيما شرطيف  أساسييف  لمتنمية،  

حققيما تشاد بثمف باىظ ، ىناؾ عوامؿ كثيرة تدفع إلى إضفاء الطابع األفريقي عمى المركز 
 األفريقي لتكنولوجيا المعمومات.

 
 لموقع الجيوستراتيجي لتشادا  1.1.1

 
تقع تشاد في قمب القارة األفريقية عند تقاطع أكبر الحضارات والثقافات األفريقية السيما 

العربية واألنجميزية والبانتو والفرانكوفونية والمسيحية واإلسالمية الخ. فيي تمثؿ بطبيعة الحاؿ 
اد، موطف توماي وميد البشرية نقطة تقاطع البمداف التي تعبرىا الصحراء والساحؿ. إف تش

جمعاء، تحتؿ موقعا جيوستراتيجيا في القارة األفريقية و تشكؿ بالتالي فضاء مناسبا لمتمازج 
 االجتماعي والثقافي بيف الشعوب األفريقية.

 
 وتطمعاتهمالشركاء دعم    1.1.1

 



 

 8 انصفحت د، رئيس انذونت، فخايت انسيذ إدريس ديبي إيتُىرئيس جًهىريت تشا
 

لتكنولوجيا  والمركز األفريقي تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتالدولي ل المعرضاستفاد 
العديد مف الشركاء المالييف والفنييف واالستراتيجييف عمى غرار االتحاد دعـ المعمومات مف 

واالتحاد األفريقي  ،والمنظمة الدولية لمفرانكوفونية السمكية والالسمكية، لالتصاالت الدولي
إلييـ  تضاؼ ة،وشبكة القطاع السمعي البصري األفريقيالسمكية والالسمكية،  لالتصاالت
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ي مجاؿ عاممة فالالكبرى شركات الدولية ممة ليقائمة طو 

. أعرب ىؤالء دوف استثناء عف رغبتيـ الشديدة في أف يتـ تجسيد ومتعاممي الياتؼ المحموؿ
 مشروع المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وأف ينفتح عمى أفريقيا بكامميا.

 
 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتالدولي لرغبات اإلفريقيين الذين زاروا المعرض    1.1.1

 
سبتمبر  05إلى  19ن ظـ المعرض الدولي األوؿ لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف 

دولة(. و حضر  36في تشاد. وكاف ممتقى  لمعظـ شباب القارة اممثميف ألزيد مف  5104
مشارؾ ابيف عارضيف ومتدخميف ومبدعيف وممثميف لوسائؿ  6111مف  ىذه التظاىرة أكثر

اإلعالـ العامة والخاصة الوطنية والدولية، إلخ...(. كما حضرىا ممثموف رسميوف  لمدوؿ 
مديرا عاما إلذاعات وتمفزيونات أفريقية، إلخ...( وكذلؾ  41وزراء، و 18رؤساء دوؿ، و 14ا

المنظمة الدولية لمفرانكوفونية، واالتحاد الدولي ممثموف  لممؤسسات الدولية الكبرى ا
لالتصاالت السمكية والالسمكية، وشبكة القطاع السمعي البصري العاـ األفريقي، والمجموعة 
االقتصادية لدوؿ وسط أفريقيا، واالتحاد األفريقي لالتصاالت السمكية والالسمكية، والمجموعة 

 االقتصادية النقدية لوسط أفريقيا(. 
 
ى الجميع رغبتيـ عبر بياف المعرض الدولي لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتوصياتو أبد

في إضفاء الطابع الدولي ااألفريقي( عمى المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات. ومرة أخرى 
 ينبغي تمبية ىذه الرغبة األفريقية الشاممة. 

 
  تشاد ومساهمةتقدم   1.1.1



 

 9 انصفحت د، رئيس انذونت، فخايت انسيذ إدريس ديبي إيتُىرئيس جًهىريت تشا
 

سنة مف النزاعات وانعداـ االستقرار تاخرىا في مجاؿ  51ت  طواؿ أدركت تشاد التي  عان
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت. ولذلؾ، اتخذت بفضؿ تحقيؽ االستقرار السياسي 

إجراءات  ممموسة في مجاؿ التنمية المستدامة مف خالؿ وضع واسترجاع السمـ االجتماعي، 
األولويات الثماف المدرجة في خطتيا مسالة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  ضمف 

 .2015-2013اإلنمائية الوطنية 
  

 السمكية والالسمكية لالتصاالت ةالتوزيع الدوليشبكة   1.1.1.1
 

ليذا التقدـ في أف تشاد ىى اآلف متصمة بالشبكة البحرية الدولية  المباشرة النتائجتتمثؿ 
خرى لربط البالد بالشبكات البحرية   انطالقا مف الكاميروف. وتجري ىناؾ أشغاؿ أ3 سات

األطمسية انطالقا مف نيجيريا؛ وكذلؾ الشاف بالنسبة إلى الشبكات البحرية لممحيط اليندي 
والبحر األحمر انطالقا مف السوداف؛ وشبكات البحر األبيض المتوسط انطالقا مف ليبيا و/أو 

 الجزائر مرورا بالنيجر.
 

. سيسمح إنجاز ىذه األشغاؿ لتشاد باف  2015ة ستنتيي جميع األشغاؿ قبؿ نياية سن
تصبح أحد مفترقات الطرؽ الحقيقية ومحورا لمطرؽ السريعة لممعمومات في أفريقيا وفي 

 أفريقيا لوسط والنقدية االقتصادية عةو جممملالعالـ. ي عتبر ىذا فرصة أماـ اإلقميـ الفرعي  
 ؿ والجنوب؛ والشرؽ والغرب.وأفريقيا بكامميا لتطوير شبكتيا الرابطة بيف الشما

 
 مبنى المركز األفريقي لتكنولوجيا المعموماتقامة إ   1.1.1.1

مركز دولي لألعماؿ في  تجري حاليا أشغاؿ بناء
نجمينا. سيتـ بناء المركز األفريقي لتكنولوجيا 

المعمومات في قمب ىذا المركب العمالؽ. يتكوف ىذا 
ا ولف يتـ طابق 32المبنى الياـ والحديث جدا مف 

تزويده إال بالطاقات الجديدة المتجددة. وىذه المحطة 
 ور اإلنجاز.الحديثة ىي أيضا في ط



 

 11 انصفحت د، رئيس انذونت، فخايت انسيذ إدريس ديبي إيتُىرئيس جًهىريت تشا
 

 
في ىذه الصورة كنت شخصيا بصدد إطالؽ 
أشغاؿ إقامة مبنى المركز األفريقي لتكنولوجيا 

 المعمومات.
 
 

  جائزة توماي لإلبداع   1.1.1.1

جائزة توماي لتشجيع تشاد  تأنشا
في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات اإلبداع 

واالتصاالت مف أجؿ تحقيؽ التنمية 
المستدامة. في ىذا الصدد، وعمى 
ىامش المعرض الدولي لتكنولوجيا 

، تـ 2014المعمومات واالتصاالت 
تسميـ  ىذه الجائزة  لممرة األولى إلى أربعة شباف موىوبيف أفريقييف مف المبدعيف والمخترعيف 

د. ومف بيف الفائزيف األوائؿ كينية اكاتريف ماوجو(، وشاب بوركينابي مف بينيـ تشادي واح
اتييري كاتيانجا(، وأوغندية ابراندا كاتويجي(. ستتـ إدامة ىذه الجائزة وتسميميا خالؿ تنظيـ 

كؿ معرض دولي لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت. وىذه فرصة أخرى أماـ الشباب 
 األفريقي لمتعبير عف مواىبو.

 
 ثانيا. نبذة وجيزة عن المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات  

استجابة  يعتبر المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات
لالىتمامات الحقيقية لمشباب األفريقي. سيتشكؿ 

المركز مف مجموعات أنشطة متنوعة، اطالقا مف 
البحث إلى إنجاز المشاريع مرورا بالتدريب، واإلنتاج 



 

 11 انصفحت د، رئيس انذونت، فخايت انسيذ إدريس ديبي إيتُىرئيس جًهىريت تشا
 

ذاعي والتمفزيوني األفريقي ووسائؿ اإلعالـ اإللكترونية(. وسيتـ أيضا ضماف والبث ااإل
 المرافقة  وتقديـ التسييالت اتوزيع الخدمات؛ تقديـ المشورات؛ التطبيقات المينية(. 

    
 المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات رؤية  1.1

 العمؿ ليست سوى حمـ ، والعمؿ إف الرؤية التي ال يجسدىا ألـ يقؿ الراحؿ نيمسوف مانديال:  
 الذي ال ينبثؽ عف رؤية ىو تضييع لموقت، لكف الرؤية التي يتبعيا العمؿ، قد ت غير العالـ . 

 :2016واستنادا إلى ما تطرقت إليو في التمييد، فإنني  مؿ  أف أرى في حدود سنة 
 
 
 
 

اطر ىذه الرؤية مكانو في ال  تزعـ تشاد تجسيد ىذه الرؤية لوحدىا،  فمكؿ أفريقي جريء ي ش
ولمقياـ بيذه الميمة عمى أكمؿ وجو، سيكوف المركز األفريقي  المركز األفريقي لممعمومات.

لى رؤية مشتركة   لتكنولوجيا المعمومات في حاجة إلى شخصية قانونية ومؤسسية مالئمة وا 
 وجيود متضافرة  و موارد متبادلة ، إلدارتو الجيدة. 

 
 األفريقي لتكنولوجيات المعمومات   مهام المركز    1.1

ه الرؤية، يتعيف عمى المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات االضطالع بثالث لتجسيد ىذ
عطاء الصورة الحقيقية  مياـ رئيسية: حضانة مشاريع المؤسسات، و التعجيؿ بتنفيذىا، وا 

 ألفريقيا.
 حضانة المشاريع 1-1-1

معمومات ىيكؿ لحضانة مشاريع تكنولوجيا المعمومات ممركز األفريقي لتكنولوجيا الل سيتوفر 
 و/أو المعنوييف : الطبيعييف األشخاص ترد فيما يمي فئتاه المعنيتاف   مف واالتصاالت 

 

المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات وقد أصبح عمالقا ثالثي القوام يعجل وتيرة االقتصاد الرقمي 
األفريقية ويمثل حاضنة لشبابها وقمعة لمجتمع المعمومات األفريقي يعكس في أوانها  الصورة لمقارة 

 الحقيقية عن أفريقيا حية.
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  أصحاب المشاريع المتعمقة بإنشاء المؤسسات في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات
 واالتصاالت؛

 ا مشاريع إنمائية.مؤسسات  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والتي لي 
 

يستند منيج الحضانة  إلى االسقباؿ المادي  و توفير خدمات المرافقة أيضا. يتمثؿ 
اليدؼ الرئيسي مف االستقباؿ  المادي  في تجنب العزلة مف خالؿ التعامؿ وفؽ قيـ 
التقاسـ والتبادؿ بيف أصحاب المشاريع ضمف فضاءات مفتوحة. يستفيد أصحاب ىذه 

مف خدمات فرؽ المرافقة عف كثب التابعة لممركز األفريقي لتكنولوجيا المشاريع كذلؾ 
المعمومات  مف أجؿ تشجيع التفاعؿ. وتكوف االستقباؿ  المادي  مجانيا كما  يشمؿ 

الخدمات األساسية مثؿ االستفادة مف اإلنترنت والياتؼ وطبع الوثائؽ. وبالتالي، يمكف  
 عمى تييئة مؤسساتيـ المستقبمية. أصحاب المشاريع تركيز اىتماميـ الكامؿ

 
جراء محادثات  تتمثؿ خدمات المرافقة في مد يد المساعدة في إعداد خطط األعماؿ وا 

 حوؿ المسائؿ المالية. تتمثؿ ىذه العممية فيما يمي:
 

 إثبات جدوى الفكرة؛ 
 التاكد مف إمكانات السوؽ؛ 
 سوؽ، المنافسة، تقديـ المساعدة إلعداد المشروع في مختمؼ مراحمو ا فاؽ ال

الممكنة الحواجز أماـ الدخوؿ، حماية المشروع، سياسة  التسويؽ، السياسية 
 التجارية، استراتيجية اإلعالـ، الجوانب المالية(؛

 المساعدة عمى إنجاز خطة التمويؿ؛ 
 تحضير المحادثات حوؿ المسائؿ المالية؛ 
 تحديد اليوية والوساطة مع المموليف المحتمميف ؛ 
  عمى  االندماج في القطاع المحمي  : البحث عف الشراكات، المساعدة

 المتعاقديف مف الباطف، العالقات مع مخابر البحوث، تعزيز المؤسسة.
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 التعجيل بتنفيذ المشاريع  1-1-1

في نياية فترة الحضانة، سيقترح المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات عمى المؤسسات 
الذي يتكوف  عنصر التعجيؿ خامسة مف وجودىا، إدماج ، وىذا حتى السنة الاإلنشاءالحديثة 

 قباؿ عتبر االستيوالمراَفقة في التنمية االقتصادية.   المادي قباؿ برنامجو أيضا مف االست
عمى  مرافقتيااألىمية بما يسمح  بفضاء مخصصا لممؤسسات التي تستجيب لمعايير   المادي

فبخصوص االستقباؿ  مرة واحدة(. ليذا  تجديد يف  قابمة لمسنتمدة لفترة معينة ا نحو صاـر 
لممؤسسات مف خالؿ توفير  الماوى يوفر المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات  المادي ،
كؿ مؤسسة   طة نشلموحدات تضفي طابعا فرديا تماما عمى تدفؽ وسالسة أفضاءات 

لمتكيؼ مع ذكورة الم الوحداتحتياجات ىذه المؤسسات. تـ تصور فضاءات الباالستجابة 
 حتياجات تطوير المؤسسات.الاالستجابة مقتضيات الحياة االقتصادية  و 

 
ليذا الغرض، ينبغي أف  يقدـ المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات أيضا خدمات تكنولوجية 

رفيعة المستوى ومرتبطة بنظاـ بيئي ىاـ لتطوير المؤسسات ومشاريعيا. في ىذا الصدد، 
مؤسسات المركز مف عدد مف الخدمات المشتركة بغية توفير  القدر األمثؿ  ستستفيد جميع

مف  ظروؼ العمؿ: قاعات االجتماع، مركز البيانات، قاعات المحاضرات، مطعـ المؤسسة، 
المقيى، استوديو اإلبداع الرقمي، إلخ. وأخيرا، ينبغي أف يكوف تنشيط مكاف إيواء المؤسسات 

 ادؿ سواء عمى المستوى المحمي أو الوطني والدولي. عامال حقيقيا لمتنمية والتب
 

لتحقيؽ تطورىا، تكوف  المؤسسات الحديثة اإلنشاء في حاجة ماسة إلى التدريب الذي ىو 
إحدى ركائز النظاـ البيئي لممركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات والذي يقـو عمى الييئة 

ريع  . ومف ثـ ،  ينبغي أف يستقبؿ المركز تنظيـ المشا -البحث -الثالثية اآلتية: التدريب
األفريقي لتكنولوجيا المعمومات مراكز التدريب والمدارس التي توفر دورات تدريبية عمى 

المدى القصير والمدى الطويؿ، وتمنح شيادات كفاءة،  في الميف والميارات ذات الصمة 
سات يسمح في نفس الوقت باحتياجات االقتصاد الرقمي. وبالتالي، فإف  قرب موقع  المؤس

بضبط أو تحسيف الدورات التدريبية ومجموع التدريبات الخاصة كما يمنح الميزة  الكبرى 
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المتمثمة في تزويد مؤسسات المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات بالكفاءات الالزمة.  
 وذكي.ويجب أف ي َمكف  ىذا التدريب المؤسسات مف اقتناء الميارات بشكؿ بسيط وفعاؿ 

 
وأخيرا، فإف المرافقة في التنمية االقتصادية والتي تعد عممية متابعة  ت قترح أيضا عمى 

المؤسسات الحديثة اإلنشاء ، والراغبة   في االستفادة مف الخبرة في المجاالت التالية: خطة 
ف األعماؿ، الخبرة في الميف، الوساطة مع السمطات العامة، الوساطة مع القائميف باإلعال

وبإصدار األوامر، ومقدمي الخدمات، إلخ...(. وكذلؾ المساعدة عمى اإلبداع، والوصوؿ إلى 
 البرامج الجماعية في إطار األعماؿ المنتظمة االصالونات، البعثات االقتصادية إلخ...(. 

 
 فريقيا تقديم الصورة الحقيقية إل 1-1-1

رضي قاطبة. و بالفعؿ، فإف جميع دوف شؾ قارة األمؿ بالنسبة لمكوكب األتعتبر أفريقيا اليـو 
قارات العالـ تعاني بشكؿ أو ب)خر مف صعوبات كثيرة ومختمفة االبيوت القصديرية، 

المتسوليف، المرضى، االنتفاضات الشعبية، اإلضرابات، اإلجياض، األ مِّييف، الجرائـ، 
الغربية إال في االختالسات، الفساد االراشيف والمرتشيف(. ولألسؼ، ال تجتيد وسائؿ اإلعالـ 

 إبراز الجوانب الم شينة ألفريقيا  متجاىمة بشكؿ سافر ديناميكة األمؿ المتواصمة في القارة. 
 

سيتعيف عمى المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات، الواقع مقره  في تشاد، منتدى جميع 
بتقديـ الصورة الحقيقة الحضارات األفريقية تقريبا، أف يكفؿ قياـ األفريقييف انطالقا مف أفريقيا 

ألفريقيا، إلى األفريقييف و العالـ بكاممو، وذلؾ مف خالؿ إذاعة وتمفزيوف أفريقييف  يقوماف 
بالبث  في المغات األفريقية الرئيسية العديدة. كما سيمكف أف يقـو المركز بدور بنؾ الصور 

 تمفزيونات األفريقية.ومركز اإلنتاج. ومف الممكف تقاسـ ىذه التسييالت بيف اإلذاعات وال

البصري  -، وشبكة القطاع السمعيوالالسمكية السمكية لالتصاالتاألفريقي  االتحاد بإمكاف
العامة ألفريقيا الفرنكوفونية، المساىمة في ذلؾ لتمكيف جميع مناطؽ أفريقيا مف االستفادة مف 

 ىذا المشروع  بدوف استثناء أو إقصاء. 
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 الغاية واألهداف    1.1
في تقميص الفجوة الرقمية مف تكنولوجيا المعمومات ؿ الغاية مف إنشاء المركز األفريقي لتتمث

خاص. وفي تشاد بوجو بوجو عاـ في أفريقيا  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتخالؿ تطوير 
 ،تيجيا الجيوستر موقعي، بالنظر إلى  جعؿ تشادى لإيوجد المشروع قيد الدراسة وييدؼ 

 في أفريقيا. كنولوجيا المعمومات واالتصاالتتفي مجاؿ محورا 
 
منبرا  خدمي تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتعتـز تشاد مف خالؿ ىذا المشروع منح مستت 

يكوف مثاليا بالنسبة إلى البحث واإلبداع والتنمية والخدمات والتوزيع في أفريقيا مرجعيا 
تصرؼ محترفي تكنولوجيا والتدريب. وبفضؿ ىذه األرضية المرجعية، سيكوف تحت 

المعمومات واالتصاالت مف باحثيف وطالب ومصممي المنتجات والخدمات ذات الصمة 
وموزعييا، كؿ الوسائؿ واألدوات والبنية التحتية لمتكنولوجيات الحديثة الالزمة. سيضـ المركز 

جاز مرورا األفريقي لتكنولوجيا المعمومات عدة مجموعات انشطة  انطالقا مف البحث إلى اإلن
بالتدريب واإلنتاج والبث التمفزيوني ووسائؿ اإلعالـ والتوزيع والخدمات واالستشارة والتطبيقات 

 المينية.
 

  المجموعات المقرر تسميمها 1.1
( 8في نياية المرحمة التحضيرية، سيضـ المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات ثماني ا

 مجموعات عممية ىي:
 الم َطبَّقة عمى تكنولوجيا والمتجددة : الطاقات الجديدة كارالبحث/اإلبت مجموعة

لمناسبة الم َكيَّفة مع الظروؼ البيئية مجموعات االتصميمات المعمومات واالتصاالت، 
لمقارة، البحوث المستمرة في مجاؿ التطبيقات المينية، البحوث واالبتكارات في المجاؿ 

 لشبكات والربط.اإللكتروني االعناصر(، البحوث المتعمقة با
 
 البرمجيات، التطبيقات، الخدمات والنظـ المختمفة، نظـ التنمية/اإلنتاج مجموعة :

 المعمومات الجغرافية؛
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  المشاريع المتعمقة بتكنولوجيا  عمميات وضع : الدراسات و الدراسات/اإلدارة مجموعة
دارة تكنولوجيا الم عمومات المعمومات واالتصاالت، دعـ اإلدارات في التنفيذ وا 

 واالتصاالت؛
 
 جات : قاعات العروض ابالنسبة إلى عرض المنتالتوزيع/المبيعات مجموعة 

الجديدة(، المحالت، مراكز األعماؿ، نظـ الجيوديزيا واالستشعار عف بعد، أدوات 
، أجيزة المواشيالتعميـ اإللكتروني، التطبيقات المينية االطب، الزراعة، تربية 

 ية اإللكترونية، الحكـ اإللكتروني، إلخ...(؛الياتؼ، الخدمات المصرف
 

 مركز اإلنتاج والبث اإلعالمي االسمعي البصري(، الخدمات واالتصاالت مجموعة :
مراكز المكالمات الياتفية.  ستكوف ىذه المجموعة  جزءا مف  الخدمات أو التسييالت 

لمركز الممنوحة ألصحاب المشاريع والمبتكريف وغيرىـ مف المستخدميف داخؿ ا
 األفريقي لتكنولوجيا المعمومات؛

 
 التدريب في مجاؿ التطبيقات المينية، التدريب في مجاؿ تطبيقات التدريب مجموعة :

، ةاإللكتروني اإلدارةوسائؿ اإلعالـ، التدريب في مجاؿ تطبيقات التعميـ اإللكتروني، 
 مركز التعميـ عف بعد؛

 
 مف قمب أفريقيا. ستبث ىذه المحطة : ةياألفريق ةاإلذاعة والتمفزيون الرقمي مجموعة

ه ساىـ ىذست .وفائدة العالـ بكاممو مف تصور األفريقييف ولفائدتيـتكوف البرامج س
إنتاج المعمومات مف عمى في تنفيذ أحد برامج النيباد الذي يشجع بفعالية   لمجموعة ا

يجابية تدعميا صور حقيقية وا   ومحققة و يمكف التاكد منيا،ذات مصداقية مصادر 
   .الذكيةألفريقيا التي تتحرؾ وتتطور، صور عف  أفريقيا 

 
  االحتياجات المتعمقة : عمى أساس مستوى البصري -اإلنتاج السمعيمجموعة

إلى  التحوؿ ، مع 2015التي سيتـ التعبير عنيا ابتداء مف يونيو  بالمضاميف 
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لى البث الرقمي الكامؿ، سيتكفؿ ا لمركز األفريقي التمفزيوف الرقمي األرضي وا 
لدعـ الحديثة لتكنولوجيا المعمومات بتوفير البنية التحتية التكنولوجية والفنية 

المتعامميف في مجاؿ وسائؿ اإلعالـ المتعددة الوسائط  االتمفزيوف، البث اإلذاعي، 
( في إنتاج وتوزيع المضاميف المتعددة الوسائط يةقنوات التمفزيونالباقات ، الموزعي 

  ، األفالـ، الدروس، إلخ...(؛اإلعالنات اإلذاعية ، زيونيةاإلذاعية أو التمفالبرامج ا
 

  أدوارها و طراف الفاعمة ثالثا.   فئة األ
 أصحاب المشاريع 1-1

 دولة تشاد 1.1.1
 

الييئات  ، بالت)زر  معمؼ كَ المشروع سي  لتنسيؽ  فريؽ قـو بتشكيؿ بإمكاف دولة تشاد أف ت
. غير أنو ، لضبط دور ومياـ المتابعة والمراقبة،  باسة الجميوريةالعميا لمجميورية السيما رئ

الدولة بشكؿ دقيؽ فيما يتعمؽ بتطوير المشروع، ، سيتـ إنشاء وحدة إلدارة المشروع ستكوف 
بمثابة نواة ىيكؿ إدارة المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات عندما يدخؿ حيز التشغيؿ عمما 

دارتو سيتـ تحديدىا بدقة وستتكفؿ بما يمي:أف القواعد الخاصة بتنظي  مو وا 
 

 ، ذكوريف الشركاء الممختمؼ تحديد طني واإلقميمي والدولي، بعمى الصعيد الو القياـ
 في تمويؿ دراسات الجدوى وبناء المركزىمة المسامف شانيـ أعاله والمموليف الذيف 

 األفريقي لتكنولوجيا المعمومات؛

 

 التمويؿ؛ إعداد الممفات الخاصة بطمب 

 

   اقتراح إنشاء صندوؽ لتطوير المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات يتـ تمويمو
 بمختمؼ المساىمات االقطاع العاـ والخاص والممولوف(؛
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  األسعار ، اقتراح إجراءات تحفيزية ااإلعفاء الكمي أو الجزئي مف الحقوؽ والرسـو
لشركاء الضرورييف لممركز األفريقي التفضيمية، التسييالت(، كفيمة بإثارة اىتماـ ا

 لتكنولوجيا المعمومات وأصحاب المشاريع المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت؛

 

 دراسة واقتراح نموذج خطة أعماؿ تخص إدارة المركز؛ 

 

 التحضير لتنظيـ مائدة مستديرة لممموليف؛ 

 

 التحضير لتنظيـ منتدى حوؿ االقتصاد الرقمي؛ 

 

 مختمؼ دراسات الجدوى المتعمقة بالمركز األفريقي لتكنولوجيا  اإلشراؼ عمى
 المعمومات.

 
 االتحاد األفريقي   1.1.3

 
ترغب تشاد بقوة في أف يشاركيا االتحاد األفريقي في تطوير المركز األفريقي لتكنولوجيا  

بتعبئة  المعمومات حيث ينتظر منو أف ي زود المركز بالشخصية القانونية األفريقية وأف يقوـ
 الدوؿ والشركاء االستراتيجييف والفنييف والمالييف.

 
 المستفيدون المستهدفون   .1.1

 
في الشباب األفريقي الذي يتحمى بالشجاعة والجرأة وينظـ يتمثؿ المستفيدوف المستيدفوف 

المشاريع وينحو منحى االبتكار والتجديد. تتمثؿ ىذه الفئة أيضا في كؿ شخص طبيعي و/أو 
 اب المشاريع في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، ومؤسساتمعنوي، وأصح

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت التي ليا مشاريع إنمائية. وبالنسبة إلى ىذه الفئة ،تتـ 
الدعوة عبر  إعالف عف المشاريع  يكوف منشورا إعالميا   ويسمح بإرشاد المترشحيف. كما 

 فريقي لتكنولوجيا المعمومات وتطوير االقتصاد الرقمي.ستتـ دعوتيـ إلى منتدى المركز األ
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 فئة الشركاء 1.1

تـ تحديد ثالث فئات مف األطراؼ الفاعمة لتطوير المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات 
 ىي: 

 المكاتب المتخصصة في تقديـ األفريقي لتكنولوجيا المعمومات شركاء المركز :
دار االستشارة في مجاؿ استراتيجية   ،والمرافقة واإلشراؼ المالي لممؤسسات، االبتكارة وا 

ومكاتب المحاماة  ،والمؤسسات المالية ،ماؿال رأسالمستثمريف في وشركات 
 ،والقانوف االجتماعي ،وقانوف الممكية الفكرية ،المتخصصة في قانوف األعماؿ

 ه الفئةىذإلى بالنسبة . و  ومراكز ومخابر البحث والتطوير ،ومدراس ومراكز التدريب
 .اؽ انضمامييحقإجراءات تحفيزية كفيمة بتباقتراح ىذا المسعى يتعيف مرافقة  الثانية،

 

  ،الممولوف: منظمات التمويؿ الثنائية والمتعددة األطراؼ. بالنسبة إلى ىذه الفئة الثالثة
يتعيف أف ي راَفؽ ىذا المسعى بتقديـ طمبات تتماشى مع األىداؼ والبرامج الخاصة 

نظمات. وقد يشارؾ ىؤالء في مائدة مستديرة يشرؼ عمييا رئيس الدولة أو بيذه الم
 رئيس الوزراء حيث ي نتَظر منيـ اإلعالف عف مساىماتيـ. 

 والدوؿ األفريقية، واالتحاد األفريقي، المقاولوف: دولة تشاد. 

 
 رابعا. آليات التنفيذ

أعاله، سيتـ تجسيد رؤية المركز لتمبية مختمؼ الرغبات المعبر عنيا في النقطتيف المذكورتيف 
 األفريقي لتكنولوجيا المعمومات عمى مرحمتيف ىما المرحمة التحضيرية و المرحمة العممية. 

 مراحل المشروع   0.1
 يةالتحضير  المرحمة  1-1-1

تـ تقديـ توجييات دقيقة لمحكومة التشادية ولمفريؽ الوطني المؤقت الذي يشرؼ عمى ىذه 
 اليياكؿ الدولية الضرورية.  المرحمة لوضع جميع
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 المرحمة العممية  1-1-1
سيتـ وضع ىيكؿ اإلدارة المنشود لممركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات تحت سمطة مديرية 
عامة تكوف بدورىا تحت إشراؼ مجمس  إدارة. وسيتشكؿ ىذاف الييكالف مف خبراء وطنييف 

ؽ القانونية وغيرىا مف النصوص التي ودولييف. سيتـ عرض التفاصيؿ األخرى في الوثائ
 ستتـ صياغتيا.

 
 المتابعة والتقييم 1-1-1

 سيتـ إدماج المراقبة الداخمية والمتابعة والتقييـ وعمميات المراجعة ضمف إدارة المركز األفريقي 
 لتكنولوجيا المعمومات.

 
 خارطة الطريق 1-1

 التاريخ األطراف الفاعمة المراحل الكبرى
مركز األفريقي لتكنولوجيا دراسات إنجاز ال

 المعمومات
 

 2016 - 2012 والشركاء دولة تشاد

لتكنولوجيا األفريقي  ميمة المركز تاالتصاالعممية إطالؽ 
 والمعرضالمعمومات واالتصاالت 

لتكنولوجيا المعمومات  الدولي
 تواالتصاال

2012 - 2015 

 2014ديسمبر   -سبتمبر تشاد فريؽ وطني مؤقتإنشاء 
لمركز األفريقي الطابع األفريقي عمى ا إضفاء

   2015يناير  واالتحاد األفريقي ،تشاد لتكنولوجيا المعمومات

 2015مارس  –يناير  واالتحاد األفريقي ،تشاد مؤقتالدولي الفريؽ إنشاء ال

2014سبتمبر  واالتحاد األفريقي ،تشاد تعبئة الشركاء  

   ميا(اأفريقيا بكام تقديـ المشاريعاإلعالف عف 
   التجديدية انتقاء أحسف المشاريع



 

 21 انصفحت د، رئيس انذونت، فخايت انسيذ إدريس ديبي إيتُىرئيس جًهىريت تشا
 

لتكنولوجيا  منتدى حوؿ المركز األفريقي
 واالقتصاد الرقمي المعمومات

  

   أوؿ مائدة مستديرة لممموليف

   اجتماع رفيع المستوى مع الشركاء الفنييف

 إلذاعة والتمفزيوف تدابير إنشاء ا

إنشاء خدمات المرافقة لتكنولوجيا المعمومات 
 واالتصاالت 

  

   وضع خدمات المرافقة

   وضع ىيكؿ اإلنتاج السمعي البصري

طالؽ الرسمي لممركز األفريقي اإلتدشيف و ال
 لتكنولوجيا المعمومات 

  

 خامسا. الميزانية التقديرية 
 النفقات  .1.1

التكاليف )الفرنك  العدد البنود الرقم
 األفريقي(

المبمغ اإلجمالي 
 )الفرنك األفريقي(

نجاز المبنى 1  000 000 500 62 0 دراسة وا 
62 500 0000 000 

 000 000 360 000 000 45 8 دراسة كؿ مجموعة 1

 000 000 500 1 حسب االتفاؽ حسب االتفاؽ إدارة الفرؽ المؤقتة 1

 000 000 500   المقاءات 1

 000 000 500   مسائؿ غير متوقعة 1

 000 000 360 65 اإلجمالي
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ون فرنك يمم ين وست  مائةمميارا وثالث ين خمسة وستبمبم : يزانية الحالية تـ تحديد الم
 أفريقي.

المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات وتعبئة بفضؿ ىذه الميزانية سيكوف مف الممكف بناء 
جراء ثماني دراسات  موافقة لكؿ مجموعة مف  الشركاء االستراتيجييف والفنييف والمالييف، وا 

 المشاريع التي يمكف تمويميا مف قبؿ المموليف او الشركاء المالييف. أجؿ تحديد 

 التحصيل  .1.1

 النسبة التكاليف العدد البنود الرقم

    تشاد 0

    االتحاد األفريقي 5

االتحاد الدولي لالتصاالت  3
 السمكية والالسمكسة

   

    المنظمة الدولية لمفرانكوفونية 4

    أطراؼ أخرى 5

    اإلجمالي 

 

  سادسا.   االفتراضات والصعوبات

 الصعوبات اآلتية قد ترىف نجاح مشروع إنشاء المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات: ف إ

 التاخر او رفض إضفاء الطابع األفريقي عمى المركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات؛ 

 األزمة االقتصادية؛ 

 .عدـ اىتماـ الشركاء 
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 :المراجع

لممركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات لمجنة الفنية لممعرض الدولي لفرعية المجنة ا  .0
 منشور إعالمي  لممركز األفريقي  5104لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، سبتمبر 

 لتكنولوجيا المعمومات ؛

الدولي  لممعرضالمجنة الفرعية لممركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات لمجنة الفنية  .2
 تجميعية . مذكرة  5104جيا المعمومات واالتصاالت، سبتمبر لتكنولو 

لممركز األفريقي لتكنولوجيا المعمومات لمجنة الفنية لممعرض الدولي المجنة الفرعية  .3
المركز األفريقي لتكنولوجيا   ك َتيِّب 2014لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، سبتمبر 

 المعمومات ؛
 ؛2014ا المعمومات واالتصاالت الدولي لتكنولوجي بياف المعرض .4

 ؛2014الدولي لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  توصيات المعرض .5

 ؛2014التقرير المؤقت لممعرض الدولي لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  .6

7. http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx 

8. http://donnees.banquemondiale.org/pays 

9. http://www.afdb.org/fr/ 

- 
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