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Smart Africa’s vision is to transform Africa into a single 
digital market by 2030. We believe that technology is essential 
in advancing the socio-economic development. To facilitate 
the free movement of people, goods and services, a strong 
basis needs to be in place first and with the help of technology, 
we can put in place the building blocks of a digital transformation. 
These building blocks ranges from policy harmonization, 
One Africa Network (OAN), broadband connectivity, data 
centers and digital identification among others. These are key 
aspects of Smart Africa’s work and essential for establishing 
a sustainable regional integration framework. Furthermore, 
there is the need to form strong collaborations with key players 
from across the Private sector present in this industry, African 
countries and International organizations to come together 
and contribute to the advancement of technology in Africa. 
In this particular time, it is also important to mention that 
Africa just like the rest world is facing challenges brought by 
the COVID-19 pandemic. The health and ICT sectors are 
experiencing unprecedented demand. The ICT sector has 
established itself because it is an unavoidable sector for an 
effective response against this pandemic. Across the continent, 
there has been a pressure to digitize key socio-economic 
sectors such as education, health, trade and finance and 
help countries build resilience against the pandemic. 
The Smart Africa Secretariat launched a call for projects a few 
months ago which targeted African start-ups for a technological 
platform to help member countries identify, monitor and trace 
COVID-19 patients. Of the 307 respondents, 72% were from 
African countries, 46% were SMEs in the ICT sector and 29% 
were start-ups. These statistics reveals not only the immense 
potential we have in the youth but the hunger for technology 
and support required for the start-up ecosystem. Based on 
the feedback we have received from the Council of ICT 
Ministers, we are confident that start-ups and their innovative 
approaches will play an important role in the future.
The strongest lesson we have learned from the pandemic is 
that in times of crisis we must come together and we must 
be solution seekers to accelerate the development of the 
continent. The year 2020 should be the year we embrace 
and accelerate collaboration through digital transformation. 
It will go down in history as the tipping point of the African 
digital transformation with tangible socio-economic impact. —

إن رؤية Smart Africa هي تحويل إفريقيا إلى سوق رقمي فريد 
بحلول عام 2030. نحن نرى أن التكنولوجيا هي أساسية للعمل على 

تقدم التنمية االجتماعية االقتصادية. لتسهيل االنتقال الحر لألشخاص 
والبضائع والخدمات، البد من إنشاء قاعدة قوية، وبفضل التكنولوجيا، 

يمكننا إرساء قواعد التحول الرقمي. وهذا يشمل تنسيق السياسات 
والشبكة اإلفريقية الفريدة واالتصال بالنطاق العريض والبيانات وتحديد 

 ،Smart Africa الهوية الرقمية. هذه هي الجوانب الرئيسية لعمل
وهي ضرورية إلنشاء إطار تكامل إقليمي مستدام. من الضروري أيًضا 

تكوين تعاون قوي مع الالعبين )الفاعلين( الرئيسيين في القطاع الرقمي 
والبلدان اإلفريقية والمنظمات الدولية للمساهمة مًعا في التنمية 

التكنولوجية في إفريقيا. في هذا الوقت بالذات، من المهم أيًضا اإلشارة 
إلى أن إفريقيا، مثل بقية العالم، تواجه التحديات التي يطرحها كوفيد- 

 )ICT( 19. يشهد قطاعا الصحة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
طلًبا غير مسبوًقا. لقد أثبتت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وجودها 
في القارة باعتبارها ال غنى عنها لمواجهة للوباء )في مواجهة الوباء(. وتم 

تشجيع المبادرات لرقمنة القطاعات االجتماعية واالقتصادية الرئيسية 
مثل التعليم والصحة والتجارة والمالية ولمساعدة البلدان على أن 

تكون أكثر مرونة. أطلقت أمانة Smart Africa قبل بضعة أشهر دعوة 
لمشاريع تستهدف الشركات اإلفريقية الناشئة لتطوير حل لمساعدة 

البلدان األعضاء على تحديد وتعقب المرضى المصابين بالفيروس. من 
بين الـ 307 شركة التي استجابت للدعوة، كان 72 % منها من إفريقيا، 

و46 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت و29 % من الشركات الناشئة. تكشف هذه 

األرقام عن إمكانات رواد األعمال في دعم التحول الرقمي، بشرط 
تشجيعهم ودعم النظام البيئي للشركات الناشئة. بعد التعليقات الواردة 
من مجلس وزراء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، نحن مقتنعون بأن 
الشركات الناشئة وأساليبها المبتكرة ستلعب دوًرا مهًما في المستقبل.

إن أهم درس نتعلمه من الوباء هو أنه في أوقات األزمات، يجب أن 
نتعاون ونبحث عن حلول لتسريع تنمية القارة. سيكون عام 2020 عام 

التعاون كقوة ُمحِركة. وسيظل مسجاًل في التاريخ كنقطة للتحول 
الرقمي إلفريقيا مع تأثير اجتماعي اقتصادي حقيقي.

En. عربي

Le rôle de la technologie dans le 
développement socio-économique de 
l’Afrique

دور التكنولوجيا في التنمية االجتماعية االقتصادية 
في إفريقيا

Lacina Koné,
General Director of Smart Africa.
المدير العام لسمارت أفريقيا  
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Dossier / ملف

Engagés pour un monde 
numérique responsable /
ملتزمون من أجل عالم رقمي مسؤول

— At Orange, it is our firm belief that there can be no 
sustainable economic performance without social and 
environmental performance. Guided by this certainty, in our 
new strategic plan, Engage 2025, we have sketched the 
outline of a responsible digital world that works to 
everyone’s benefit. In Africa and the Middle East, digital 
technology is a real driver for development that contributes 
to flattening inequalities, and offers a variety of opportunities 
for populations in terms of health, energy, education and 
entrepreneurship. As such, we are continuing our efforts to 
improve the connectivity and performance of our networks, 
while rolling out more and more initiatives to reduce the 
digital divide and minimise our impact on the planet.

Environmental responsibility
In the face of the environmental challenge, Orange has made 
it a goal to reach net zero carbon by 2040. This entails,  
in particular, work towards a reduction in CO2 emissions, 
more renewable electricity in our energy mix, and increasing 
use of the circular economy, including eco-design.
Numerous initiatives are already being rolled out in Africa 
and the Middle East. We are developing solar energy to 
power our data centres and are solarising our antennas. 
Furthermore, by modernising our equipment, we will be able 
to track and optimise the energy they consume. In Jordan, 
we have built solar farms that produce the equivalent of 
approximately 75% of our electricity requirements.
Given that resources are limited, we are ramping up the 
number of circular economy initiatives, including recycling. 
For 10 years now, Orange has been organising the collection 
and sorting of mobile phone waste. The aim is to bring the 
sorting and collection system currently deployed  
in five African countries to all the nations in the region where 
Orange operates. The profits generated through mobile 
phone collection and recycling are donated to Emmaüs 

نحن في أورانج مقتنعون بأنه ال يمكن أن يكون هناك أداء اقتصادي 
مستدام بدون أداء اجتماعي وبيئي. وألن هذا اليقين يوجههنا، فإن خطتنا 
االستراتيجية الجديدة Engage 2025 ترسم مالمح عالم رقمي مسؤول 

يفيد الجميع. 
في أفريقيا وفي الشرق األوسط، يمثل العالم الرقمي محرك حقيقي 

)محركا حقيقيا( للتنمية التي تساهم في معادلة الكفة بين الناس وتوفر 
العديد من الفرص للسكان في مجال الصحة والطاقة والتعليم وريادة 
األعمال. وهكذا نواصل جهودنا لتحسين االتصال واألداء لشبكاتنا، مع 

مضاعفة المبادرات للحّد من الفجوة الرقمية وتقليل تأثيرنا على الكوكب. 

المسؤولية البيئية 
لمواجهة التحدي البيئي، وضعت أورانج لنفسها هدف تحقيق صافي 
صفر كربون بحلول عام 2040. ويحدث ذلك بشكل ملحوظ من خالل 

تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الطاقة المتجددة في مزيج 
الطاقة لدينا، واللجوء المتزايد لالقتصاد الدائري بما في ذلك التصميم 

البيئي. 
وهناك العديد من المبادرات جارية بالفعل في أفريقيا والشرق األوسط. 

فنحن نعمل على تطوير الطاقة الشمسية لتشغيل مراكز البيانات الخاصة 
بنا وجعل الهوائيات الخاصة بنا تعمل بالطاقة الشمسية. باإلضافة إلى 

ذلك، من خالل تحديث معداتنا، سنتمكن من متابعة استهالكنا للطاقة 
وتحسينه. في األردن، قمنا ببناء محطات طاقة شمسية تنتح مع يعادل 

75 % تقريبا من احتياجاتنا من الطاقة الكهربائية. 
في حين أن الموارد محدودة، فإننا نعمل على زيادة إجراءات االقتصاد 

الدائري، بما في ذلك إعادة التدوير. على مدى السنوات العشر الماضية، 
نظمت أورانج جمع وفرز النفايات الناتجة عن الهواتف المحمولة. وهذا 
األمر موجود بالفعل في خمس دول أفريقية، والهدف هو إنشاء نظام 
فرز وتجميع في كل دول المنطقة التي توجد )تتواجد( أورانج فيها. يتم 
التبرع باألرباح الناتجة عن جمع وإعادة تدوير الهواتف المحمولة لشركة 

.Emmaüs International

We are continuing our efforts 
for a digital world which 
benefits everyone. /
نحن مستمرون في بذل كل الجهود 
للوصول إلى عالم رقمي يستفيد 
منه الجميع  

/ Engaged for a responsible digital world 
ملتزمون من أجل عالم رقمي مسؤول

عربي

En.
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International. Other simple and effective initiatives are also 
being deployed, such as the SIM half-card. By halving the 
plastic material around the chip, Orange will help save up to 
300 tonnes of plastic waste each year. 

Social Responsibility
So that everyone can benefit from the digital revolution, we 
are continuing to extend our network, which totalled more 
than 30,000 sites in Africa at the end of 2019. Orange is also 
drawing on innovative technologies to extend its coverage 
in rural areas, such as masts that are easier and less costly 
to install, or antennae capable of covering much larger 
expanses. The installation process has begun in the DRC 
and Cameroon, and Orange has planned to pick up speed 
to cover the whole of sub-Saharan Africa. In Africa and the 
Middle East, Orange will set up 8,000 new 4G mobile sites 
between now and 2023, as well as strengthen the backbones 
— the network cores that support most of the traffic. 
Orange is also continuing its efforts to offer increasingly 
affordable smartphones, like the Sanza. The roll-out of 4G 
coverage and the increase in smartphone penetration make 
it easier for populations to benefit from reliable services 
from their mobile, whether these be financial services, 
access to electricity, healthcare, education or digital 
content. Alongside extended digital coverage, Orange  
is committed to fighting digital illiteracy and enabling 
populations to receive training in how to use digital 
technologies. The Group thus plans to set up an Orange 
Digital Center in all the countries where it operates (see our 
special report p. 40-43). Lastly, as these uses become 
increasingly affordable, we must build a world where 
everyone can take advantage of the positive developments 
of digital technology while being protected from its 
downsides. It is for this reason that Orange kicked off an 
international awareness campaign in late 2019, 
#BienVivreLeDigital (or #DigitalResponsible). 
In Africa, as elsewhere, parents are wondering how these 
technological innovations will ultimately affect their children, 
and how to control the time they spend in front of their screens. 
Personal data protection, too, has them concerned.  
Guides, written with the input of experts, have been made 
available to advise them on best practices. 
In 2020, the COVID-19 health crisis is putting us all to the 
test. As a committed corporate citizen, Orange has  
multiplied its support actions to protect the populations and 
authorities and support them day by day, in a world up-ended 
by the pandemic (see article p. 58-59).

Human rights and fundamental freedoms, ethics 
and anti-corruption
We also take care to ensure that responsible practices are 
applied all along our value chain. In compliance with 
France’s Extra-Territorial Duty of Vigilance law, the Group 

يندرج التزام أورانج في )في إطار ( فلسفة 
أهداف التنمية المستدامة التي حددتها األمم 

المتحدة. نشارك في التنمية االجتماعية 
واالقتصادية لجميع البلدان التي لنا وجود فيها، 

مقتنعين بأن الخدمات الرقمية يمكن ويجب 
أن تحدث فرًقا في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة. في إفريقيا والشرق األوسط، 

يمكنه أن يغير حًقا الحياة اليومية للناس، من 
حيث الخدمات اللوجستية والسفر واألمن 

وإدارة األموال والمساواة بين الجنسين 
والحصول على التعليم. 

Orange’s commitment is in step with 
the philosophy of the Sustainable 
Development Goals defined by the UN. 
We contribute to the socio-economic 
development of all the countries where 
we operate, convinced that digital 
technology can and must make  
the difference in achieving the SDGs.  
In Africa and the Middle East, it can 
truly transform people’s lives, whether 
in terms of logistics and travel, security, 
money management, gender equality, 
or access to education. 

Dossier / ملف/ Engaged for a responsible digital world 
ملتزمون من أجل عالم رقمي مسؤول

كما يتم أيًضا عمل مبادرات بسيطة وفعالة، مثل تلك الخاصة بنصف 
بطاقة الـ SIM. من خالل تقليل حجم البالستيك الموجود حول الشريحة 

إلى النصف، سوف توفر أورانج ما يصل إلى 300 طن من النفايات 
البالستيكية كل عام. 

المسؤولية االجتماعية 
حتى يتمكن الجميع من االستفادة من الثورة الرقمية، نحن مستمرون 
في مد شبكتنا، والتي تشمل أكثر من 30000 موقع في أفريقيا في 

نهاية عام 2019. تستخدم أورانج أيًضا تقنيات مبتكرة لتوسيع تغطيتها 
في المناطق الريفية، مثل أبراج أسهل وأرخص في التثبيت، أو هوائيات 

قادرة على تغطية مناطق أكبر بكثير. وقد بدأت هذه التركيبات في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون، وقد خططت أورانج لتسريع 
الوتيرة مع شركاء آخرين لكامل الصحراء األفريقية الجنوبية. سوف تنشئ 
)سوف تنشأ( أورانج في أفريقيا وفي الشرق األوسط 8000 موقع جديد 

للهاتف المحمول )الجّوال( 4G بحلول عام 2023 وتقوم بتعزيز العمود 
الفقري للشبكات، فهذه الشبكات تدعم الجزء األكبر من حركة االتصاالت. 

تواصل أورانج أيًضا جهودها لتقديم هواتف ذكية بأسعار معقولة على 
غرار هاتف Sanza. إن نشر تغطية 4G وزيادة معدل انتشار الهواتف 
الذكية يسهل على الناس الوصول إلى خدمات موثوقة من هواتفهم 

المحمولة )الجّوالة(، سواء كانت الخدمات المالية أو الحصول على الكهرباء 
أو الصحة أو التعليم أو المحتوى الرقمي. تم التخطيط إلطالق تطبيق 
واحد weOrange لتنفيذ هذا العرض متعدد الخدمات وتحديد نقطة 

دخول واحدة للخدمات ومن السهل على الجميع الدخول عليها. 

باإلضافة إلى التغطية الرقمية الموسعة، تلتزم أورانج بمكافحة األمية 
الرقمية وتمكين األشخاص من التدريب على استخدام التكنولوجيا 

الرقمية. لذا تخطط المجموعة إلنشاء مركز أورانج الرقمي في جميع 
البلدان التي نتواجد فيها )انظر ملفنا صفحة 43-40 (. 

وأخيًرا، بينما تكون االستخدامات متاحة للجميع بشكل ديمقراطي، يجب 
علينا بناء عالم حيث يمكن للجميع االستفادة من التطورات الرقمية 

اإليجابية بينما يتم حمايتهم من تجاوزاتها. ولهذا أطلقت أورانج في عام 
 .BienVivreLeDigital# 2019 حملة دولية للتوعية باسم

في إفريقيا، كما في أي مكان آخر، يتساءل اآلباء عن تأثير هذه االبتكارات 
التكنولوجية على أطفالهم: كيف نتحكم في الوقت الذي يقضونه أمام 

الشاشات؟ ماذا عن حماية البيانات الشخصية؟ تتوفر أدلة لآلباء، مكتوبة 
مع الخبراء، إلسداء المشورة لهم بشأن أفضل الممارسات لتطبيقها. 

خالل عام 2020، واجهتنا جميعا متاعب بسبب األزمة الصحية المرتبطة 
بفيروس كوفيد- 19. وكجهة مواطنة فاعلة، كثفت أورانج من إجراءات 
الدعم لحماية السكان والسلطات من أجل دعمهم كل يوم في مواجهة 

الحياة اليومية المضطربة )راجع مقال كوفيد- 19 صفحة 59-58(.

حقوق اإلنسان والحريات األساسية واألخالق مكافحة 
الفساد 

كما نحرص أيًضا على اتباع الممارسات المسؤولة طوال سلسلة األنشطة 
المضيفة للقيمة لدينا. وفقًا للقانون الخاص بواجب العناية الفرنسي 

الذي يمتد إلى خارج الحدود اإلقليمية، طبقت المجموعة نهًجا يجعل من 
الممكن تحديد المخاطر ومنع االنتهاكات الخطيرة في المجاالت الثالثة 
المعنية: حقوق اإلنسان والحريات األساسية والصحة وسالمة اإلنسان 
والبيئة. ويتم تتبع النهج في خطة العناية التي يقدم عنها تقرير سنوي 
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has deployed an approach that makes it possible to identify 
risks and prevent serious violations in the 3 targeted fields: 
human rights and fundamental freedoms, human health and 
safety, and the environment. It is outlined in a vigilance plan, 
which gives rise to an annual progress report.
To reduce these risks, all Orange subsidiaries are evaluated 
by an internal monitoring body. In addition, some 
subsidiaries have been ISO 14001 certified (environmental 
management): Orange Egypt, Orange Mali and Orange 
Senegal (for half of its operations). 
Furthermore, through a Code of Conduct and a CSR clause 
incorporated into the contracts of Orange suppliers and 
subcontractors, the Group is able to detail its requirements 
as pertains to business ethics and the fight against corruption, 
fundamental human rights, health and safety at work and 
the prevention of adverse impacts on the environment. 
To this end, since 2010 Orange has relied on EcoVadis to 
assess its suppliers on environmental, ethical and social 
criteria. This evaluation, applied to Orange as a business 
solution provider, ranks us in the top 1% most virtuous 
companies, with a score of 79/100. This rating reflects the 
assessment of our performance on 4 criteria: environment, 
sustainable purchasing, fair and equitable business 
practices and employer practices.
In the pages that follow, the Digitall stories you see illustrate 
the benefits of digital technologies for citizens living in Africa 
and the Middle East, which is at the heart of Orange’s 
commitment, now more than ever. —

Dossier / ملف/ Engaged for a responsible digital world 
ملتزمون من أجل عالم رقمي مسؤول

وعن التقدم الحاصل فيها. 

ولتقليل هذه المخاطر، يتم تقييم كل فروع أورانج من خالل الرقابة 
الداخلية. باإلضافة إلى ذلك، حصلت )تحصلت( بعض الفروع على 

شهادة ISO 14001 )اإلدارة البيئية(: أورانج مصر وأورانج مالي وأورانج 
السنغال )عن نصف أنشطتها(. 

باإلضافة إلى ذلك، فإن مدونة قواعد السلوك وشرط المسؤولية 
االجتماعية للشركات في عقود موردي Orange والمقاولين من الباطن 
تجعل من الممكن تحديد المتطلبات من حيث أخالقيات العمل التجاري 

ومكافحة الفساد وحقوق اإلنسان األساسية والصحة والسالمة في 
العمل والوقاية من اآلثار البيئية. 

وفي هذا الصدد، دعت أورانج هيئة EcoVadis منذ عام 2010 لتقييم 
موّردينا بحسب المعايير البيئية واألخالقية واالجتماعية. وبالتالي فنحن 

من بين أفضل 1 % من الشركات األكثر استقامة، برصيد 79 / 100 
نقطة. تعكس هذه الدرجة تقييم أدائنا وفًقا ألربعة معايير: البيئة والشراء 

المستدام والممارسات التجارية العادلة والممارسات كصاحب عمل. 

خالل الصفحات القليلة التالية، توضح قصص Digitall مزايا التكنولوجيا 
الرقمية للمواطنين الذين يعيشون في إفريقيا والشرق األوسط، 

الموجودين أكثر من أي وقت مضى في قلب التزام أورانج. 

المساهمة في أهداف التنمية المستدامة 

We are continuing our efforts 
to improve  
the connectivity and 
performance of our networks. /
نواصل جهودنا لتحسين االتصال 
واألداء لشبكاتنا
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Next Gen Corp was able to benefit from the expertise of spcialist doctors and associations, to be able 
to test it in real life and have the application approved in Arabic. /

استطاعت شركة Next Gen Corp االستفادة من خبرة األطباء المتخصصين والجمعيات التي تدعم األشخاص الذين 
يعانون من التوحد ومقدمي الرعاية، لعمل اختبارات ميدانية واعتماد التطبيق باللغة العربية.

TSARA (Autism Spectrum Disorder and 
Recommendations for Caregivers) is a learning game  
to raise awareness about autism and help friends and 
family of autistic people in their daily lives.
TSARA was developed in French and English by CREAI 
Nouvelle-Aquitaine, with the support of the Orange 
Foundation. The game simulates scenes from real life: at 
school, the doctor’s office, a restaurant, etc. The role-playing 
 games are offered along with recommendations and best 
practices to promote the right reactions and the best 
possible responses to the presence of a person with autistic 
disorders. Accelerated by Orange Fab in Tunisia, the 
start-up Next Gen Corp, specialising in educational content, 
worked closely with the CREAI Nouvelle-Aquitaine and 
Orange Foundation teams on the contextualisation of 
TSARA and the addition of literary Arabic and the Tunisian 
Arabic dialect. Next Gen Corp was able to benefit from the 
expertise of specialist doctors and associations that provide 
support to people with autism and caregivers, to be able to 
test it in real life and have the application approved in Arabic. 
This work has also resulted in a scalable application which can 
then be easily adapted to other countries in other languages. 
Completely free, the app is available in French, English and 
Arabic, on Android and iOS, as well as in a web version. — 
Contact : seif.dziri@orange.com

اضطراب طيف التوحد وتوصيات لمقدمي الرعاية )TSARA( هو 
لعبة تعلم للتوعية بالتوحد ومساعدة المقربين من المصابين بالتوحد 

في حياتهم اليومية. 
تم تطوير لعبة TSARA باللغتين الفرنسية واإلنجليزية بواسطة المركز 

اإلقليمي للدراسات واإلجراءات والمعلومات لألشخاص المستضعفين 
)CREAI( في إقليم آكيتين الجديدة بفضل دعم مؤسسة أورانج. 

تحاكي اللعبة مشاهد من الحياة الحقيقية: في المدرسة، عند الطبيب، 
في المطعم، إلخ. وتصاحب هذه السيناريوهات بعض التوصيات 

وأفضل الممارسات للحصول على ردود األفعال الصحيحة وأفضل 
االستجابات الممكنة في وجود شخص يعاني من اضطرابات التوحد. 
عملت الشركة الناشئة Next Gen Corp المتخصصة في المحتوى 

التربوي، والتي اسرعت أورانج فاب في تونس من وتيرة عملها، بتعاون 
وثيق مع فرق المركز اإلقليمي للدراسات واإلجراءات والمعلومات 

لألشخاص المستضعفين )CREAI( في إقليم آكيتين الجديدة ومع 
مؤسسة أورانج، على تحديد السياق الخاص بلعبة TSARA )اضطراب 

طيف التوحد وتوصيات لمقدمي الرعاية(، وإضافة اللغة العربية 
 Next Gen الفصحى واللهجة العربية التونسية إليها. استطاعت شركة
Corp االستفادة من خبرة األطباء المتخصصين والجمعيات التي تدعم 

األشخاص الذين يعانون من التوحد ومقدمي الرعاية، لعمل اختبارات 
ميدانية واعتماد التطبيق باللغة العربية. 

وقد ساعد هذا العمل على الحصول على تطبيق قابل للتطور يمكن 
تكييفه الحًقا مع بلدان أخرى بلغات أخرى. 

التطبيق مجاني تماًما ومتوفر باللغات الفرنسية واإلنجليزية والعربية، 
على أنظمة التشغيل أندرويد وiOS، ويوجد كذلك إصدار خاص بشبكة 

اإلنترنت. 
من خالل دعم أورانج لهذا النوع من المبادرات، فإنها تؤكد على مكانتها 

كجهة فاعلة لصالح عالم رقمي متضامن. 
 seif.dziri@orange.com : تواصل مع

TSARA, le jeu pédagogique pour 
mieux comprendre l’autisme /
 TSARA، اللعبة التربوية لفهم التوحد بشكل 

أفضل 

/ Engaged for a responsible digital world 
ملتزمون من أجل عالم رقمي مسؤول
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Through a series of specially-organised discussions, 
Orange Sonatel identified some of the problems faced 
by people with disabilities: discrimination due to a lack of 
awareness in the general public, difficulties when it comes 
to mobility, access to education and employment, lack of 
information about support structures, etc. The company 
then deployed 2 flagship actions to help them integrate.
First of all, an “engaged for the disabled” platform provides 
a listing of all the structures working in the field of disabilities 
as well as a wide range of helpful information. It serves as a 
showcase for so-called “handi-preneurs” — businesses 
owners with disabilities, who can put up their products and 
services for sale on the site. One section is dedicated to 
Sonatel’s telecom “handi-offers”. A résumé bank has been 
set up to encourage professional integration. Orange Sonatel 
also organised a Handi-Preneurs Fair in late-2019, at the 
Group’s headquarters in Dakar, to offer better visibility to 
entrepreneurs with disabilities. Fifteen exhibitors got the 
chance to present their products or services, and in so doing,  
make new contacts and become part of the database of 
Sonatel suppliers or partner structures. This first edition of 
the Handi-preneurs Fair helped raise over one million CFA 
francs (more than 1,500 euros). Orange placed multiple 
orders. Orange Finance Mobile has also signed a 
partnership contract with handi-preneurs who will now offer 
mobile money services. —
Contact : adamafaye.tall@orange-sonatel.com

تمكنت الدراسة التي أجرتها Orange Sonatel من تحديد المشكالت 
)المشاكل أو الصعوبات( التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة: التمييز 
المرتبط بنقص وعي الجمهور، والصعوبات من حيث التنقل، والحصول 
على التعليم والتوظيف ونقص المعلومات حول هياكل المرافقة، إلخ. 

لذا قامت أورانج سوناتل بإطالق عمليتين رئيسيتين لتسهيل دمج هؤالء 
األشخاص. 

أواًل، منصة »توظيف أصحاب اإلعاقة« التي تقدم قائمة بمختلف 
المؤسسات التي تعمل في مجال اإلعاقة وتوفر العديد من المعلومات 

المفيدة. وهي بمثابة واجهة عرض لرواد األعمال الذين ُيطلق عليهم 
»رواد األعمال من أصحاب اإلعاقة« وذلك من خالل عرض المنتجات 
والخدمات التي يقدمونها للبيع. وتم تخصيص قسم »عروض لذوي 

اإلعاقة« في مجال االتصاالت من سوناتل. وتوجد مكتبة للسير الذاتية 
لتشجيع االندماج المهني. 

نظمت أورانج سوناتل معرًضا لرواد األعمال من ذوي اإلعاقة في نهاية 
2019 في مقر المجموعة في داكار لتوفير ظهور أفضل لرواد األعمال 

من ذوي اإلعاقة. وهكذا تمكن خمسة عشر عارًضا من عرض منتجاتهم 
أو خدماتهم، مما أتاح لهم الفرصة إلجراء اتصاالت والدخول في قاعدة 

بيانات الموردين لسوناتل أو للمؤسسات الشريكة. وقد أتاحت هذه 
النسخة األولى من معرض رواد األعمال من ذوي اإلعاقة جمع أكثر 

من مليون فرنك إفريقي. وقامت أورانج بطلب عدة أوامر شراء. كما 
قامت Orange Finance Mobile بتوقيع عقد شراكة مع رواد األعمال 

من ذوي اإلعاقة الذين سيقدمون خدمات تحويل األموال عن طريق 
المحمول. 

وهكذا تساهم أورانج سوناتل في إستراتيجية Engage 2025 من أورانج 
في جعل العصر الرقمي فرصة للجميع. 

Orange Sonatel, engaged to foster the 
inclusion of people with disabilities /

 ) Orange Sonatel ( تلتزم شركة أورانج سوناتل
بدمج األشخاص ذوي اإلعاقة 

1. A Handi-Preneurs Fair held in late-2019, at the Group’s 
headquarters in Dakar. /

أقيم معرض لرواد األعمال من ذوي اإلعاقة في نهاية عام 2019 في 
مقر المجموعة في داكار.

2. The fair gives entrepreneurs visibility and enables them to 
score new contacts. /

وفر المعرض ظهوًرا لرواد األعمال وأتاح لهم التواصل مع الشركات
3. 15 exhibitors enjoyed the chance to present their products 
and services. / 

استطاع 15 عارًضا تقديم منتجاتهم وخدماتهم 

/ Engaged for a responsible digital world 
ملتزمون من أجل عالم رقمي مسؤول
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New ways 
to learn 
through digital 
technologies

طرق جديدة
للتعلم  بفضل

العالم  الرقمي 

Education is not only a right 
— it is also a crucial vector for 
development. 
From online education 
programmes to digital schools, 
Orange is building on its core 
business to offer high-quality 
educational content accessible 
to all.

التعليم ليس فقط حًقا لكنه 
وسيلة للتنمية ال غنى عنها. 

تعتمد برامج التعليم عبر 
اإلنترنت والمدارس الرقمية 

ألورانج على أعمالها األساسية 
لتقديم محتوى تعليمي عالي 

الجودة في متناول الجميع. 

عربي

En.
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1/5 230 M
More than one-fifth of children ages 
6-11 in Africa are not enrolled in 
schools. /

وأكثر من ُخمس األطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين 6 و11 سنة غير ملتحقين 

بالمدرسة في أفريقيا )جامعة والية إلينوي، 
 .)2019

By 2030, some 230 million jobs in 
Sub-Saharan Africa will 
require proficiency in digital skills. /

230 مليون وظيفة في أفريقيا الواقعة 
جنوب الصحراء الكبرى سوف تتطلب 

مهارات رقمية بحلول عام 2030

Institut de statistique de l’UNESCO 2019 / UNESCO 

“Digital Skills in Sub-Saharan Africa: Spotlight on 
Ghana”, IFC , 2019 

»المهارات الرقمية في أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء 
الكبرى: تسليط الضوء على غانا«، 2019(

The stakes in figures /
1/3التحديات والمخاطر باألرقام

In North Africa and the Middle East, 1 out of 3 teenagers are not able 
to attend school. /

هناك 1 مراهق من بين كل 3 مراهقين ال يذهب إلى المدرسة في شمال أفريقيا 
وفي الشرق األوسط )اليونيسيف، 2019(. 

Education / التعليم



21مجلة التحول الرقمي المستدام في أفريقيا والشرق األوسط مجلة التحول الرقمي المستدام في أفريقيا والشرق األوسط20

Introducing children to computer coding from the 
earliest age in a simple and fun format: this is the aim  
of #SuperCoders, a programme launched by Orange  
for young people ages 9 to 14.
Children are invited to design games and applications  
on the Scratch coding platform as a way for them to gain 
insight into the possibilities of digital technology, while 
developing their creativity, independence and team spirit.
#SuperCoders is also an opportunity to build future citizens, 
by having them work on social issues. For instance, in June 
2018, Orange Morocco and the Ministry of National 
Education initiated a long-term partnership to build 
introductory coding classes into the state primary school 
curriculum. A first since #SuperCoders’ launch in 2014.  
The aim is to make digital knowledge more widespread, in 
order to prepare students for the jobs of the future. After an 
initiation phase during which coding and robotics was 
introduced in several schools and colleges across the 
Kingdom, the children took part in hackathons on the theme 
of Sustainable Development Goals. By early 2020, Orange 
Morocco had already introduced 16,000 students to coding 
and more than 4,500 students to robotics. In total, over 
50,000 students have benefited from Orange Group’s 
#SuperCoders programme, including around 20,000 across 
13 countries in Africa and the Middle East. — 
Contact : nadia.mrabi@orange.com

تعليم أساسيات برمجة الحاسوب منذ سن مبكرة بطريقة سهلة 
وممتعة، ذلك هو الهدف من برنامج #SuperCodeurs )الُمبرمجون 

السوبر(، وهو برنامج أطلقته أورانج للشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بين 9 و14 عاًما.

على منصة البرمجة Scratch، يتم توجيه األطفال إلى تصميم ألعاب 
وتطبيقات، مما يمنحهم فكرة عامة عن اإلمكانيات التي يوفرها العالم 

الرقمي، مع تنمية إبداعهم وصقل مواهبهم واستقالليتهم وروح 
الفريق. 

برنامج #SuperCodeurs هو أيًضا فرصة لمساعدة هؤالء المواطنين 
المستقبليين من خالل جعلهم يعملون على قضايا المجتمع. 

وهكذا، في يونيو 2018، أقامت أورانج المغرب ووزارة التربية الوطنية 
شراكة دائمة، لدمج تعليم مبادئ البرمجة في المدارس الحكومية 

االبتدائية. وهي خطوة أولى منذ بداية برنامج #SuperCodeurs في 
عام 2014. الهدف هو تعميم االندماج الثقافي في العالم الرقمي، 
من أجل إعداد الطالب لوظائف الغد. بعد مرحلة تمهيدية في مجال 

البرمجة وعلم الروبوت في العديد من المدارس االبتدائية واإلعدادية في 
المملكة، شارك األطفال في مسابقات تحت عنوان »أهداف التنمية 

المستدامة«. 
مع بداية عام 2020، تأهل بالفعل حوالي 16000 طالب في مجال 

البرمجة على يد أورانج المغرب وأكثر من 4500 طالب في علم 
الروبوتات. 

في اإلجمالي، استفاد أكثر من 50000 طالب من برنامج 
#SuperCodeurs المقدم من مجموعة أورانج منهم 20000 طالب 

في ثالث عشرة دولة في إفريقيا وفي الشرق األوسط. 

 SuperCodeurs# رابط خاص بُكتيب
https://gallery.orange.com/media/a676995b-7e56-4309-

b62a-4f6759795f39/#v=Version1&l=fr&searchText=superc
 odeurs&p=2

https://gallery.orange.com/media/a676995b- أو باإلنجليزية
 7e56-4309-b62a-4f6759795f39/#l=en&v=Version1&p=0

Morocco’s #SuperCoders /
SuperCoders# في المغرب

1. Children are invited to design games and applications on the Scratch coding platform. /
يتم توجيه األطفال إلى تصميم ألعاب وتطبيقات ،Scratch على منصة البرمجة

 2. By early 2020, Orange Morocco had already introduced 16,000 students to coding. /
ُيطلب من األطفال تصميم األلعاب والتطبيقات في منصة سكراتش كودين مع بداية العام 2020

2.

1.

Morocco / المغرب Education / التعليم

عربي

En.
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Orange Foundation funds educational 
programmes
In Africa and the Middle East, the Orange Foundation, 
working in collaboration with local education players, is 
facilitating universal access to education through digital 
technology. Schools deprived of books, textbooks, 
teaching materials and internet connections have been 
equipped with digital kits. Each kit includes 50 tablets 
connected to a mini server, containing pre-downloaded 
school and extracurricular lessons. These digital schools 
are now found in 825 schools and are being enjoyed by 
200,000 pupils in 16 countries.
The Orange Foundation also holds inter-school challenges, 
with a package of school materials going to the winner. In 
the DRC, between June and September 2020, schools took 
part for the first time in the WikiChallenge writing contest, in 
which participants share their perspectives on cultural, 
tourist, geographical and economic topics related to their 
environment. The articles are then published on the Vikidia 
encyclopaedia. Solar power is encouraged as primary 
energy source for schools, particularly for charging the tablets. 

Orange’s educational services
In the DRC, Pass Orange Edu is giving students the chance 
to access quality content online, produced by the best 
universities and training centres from around the world. 
Local partners are also offering specialised training courses 
on business efficiency and entrepreneurship. The Pass 
includes 100 MB of mobile internet, valid for 24 hours. It is a 
very affordable offer, with 10 units for $0.10, i.e., ten times 
less than a general pass. The all-new Pass Orange Edu will 
now be extended to primary and secondary school classes, 
thus opening up access to courses in line with the national 
curriculum, validated by teaching professionals. —
Contact: josy.nkongo@orange.com

أعمال خيرية لرعاية التعليم من مؤسسة أورانج 
تعمل مؤسسة أورانج، في أفريقيا والشرق األوسط، بالتعاون مع 

المشاركين )الشركاء( المحليين في التعليم، على تسهيل حصول الجميع 
على التعليم بفضل األدوات الرقمية. وهكذا، فقد تم تجهيز المدارس 

المحرومة من الكتب والكراسات واألدوات التربوية واالتصال باإلنترنت 
بأطقم رقمية. كل طقم به 50 جهاز حاسوب لوحي يتصل بجهاز خادم 
صغير، يحتوي على مقررات المناهج الدراسية وخارجها محملة ُمسبًقا. 
هذه المدارس الرقمية تخص 825 مؤسسة وتفيد 200000 تلميذ في 

16 دولة.
تنظم مؤسسة أورانج أيًضا تحديات بين المدارس، والتي تتيح الفوز 

بمنحة عبارة عن معدات مدرسية. في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
في الفترة ما بين يونيو )جوان( وسبتمبر 2020، شارك طالب المدارس 

للمرة األولى في مسابقة الكتابة WikiChallenge، التي أتاحت لهم 
التحدث بشأن المواضيع الثقافية والسياحية والجغرافية واالقتصادية 

المرتبطة ببيئتهم. وتم نشر هذه المقاالت بعد ذلك في موسوعة 
 .Vikidia

تلقى الطاقة الشمسية تشجيًعا إلمداد المدارس بالطاقة، والسيما 
لشحن أجهزة الحاسوب اللوحي. 

خدمات أورانج للتعليم  
 Pass Orange Edu في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تتيح خدمة

للطالب )التالميذ( الدخول على محتوى عالي الجودة على شبكة اإلنترنت، 
من إعداد أفضل الجامعات ومراكز التدريب الدولية. أيضا، يقدم شركاء 

محليون تدريًبا متخصًصا في مجالي الكفاءة التجارية وريادة األعمال. 
تشمل خدمة الـ Pass مائة ميجا بايت إنترنت للهاتف المحمول )الجّوال(، 
صالحة لمدة 24 ساعة. التكاليف معقولة للغاية، 10 وحدات بسعر 0.10 

دوالر ، وهو أرخص )أقل ثمنا( عشر مرات من خدمة الـ pass العام. 
الخبر الجديد الهام، هو أن خدمة Pass Orange Edu سوف تمتد 

لتشمل الصفوف االبتدائية والثانوية، مع إتاحة الدخول على الدورات 
المقابلة للمناهج التعليمية الوطنية والتي أقرها العاملون في مجال 

التعليم. 
 Contact : huguette.manina@orange.com

Universal access to education thanks to 
the Digital Schools and Pass Orange Edu /

حصول الجميع على التعليم في المدارس الرقمية 
Pass Orange Edu ومن خالل خدمة

RDC / جمهورية الكونغو الديمقراطية Education / التعليم
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Digital Schools Egypt /  
 المدارس الرقمية في مصر

Access to education is a critical tool for promoting  
social and economic integration. For this reason, Orange 
and its Foundation have opened the Digital Schools, a 
programme that provides primary and secondary 
schools with educational tablets. The objective? To offer 
educational content that is both fun and stimulating, 
especially in rural areas where schools may be lacking in 
teaching materials. Already deployed in 16 countries, the 
Digital Schools are now established in Egypt, through a 
partnership with the Sawiris Foundation for Social 
Development (FSDS). Thanks to the programme “Des écoles 
en Égypte” and under the supervision of the Ministry of 
Education, 45 primary schools, including one state school in 
Cairo and 44 community schools in Upper Egypt, are 
receiving support. This represents a total of 2,809 students 
and 95 teachers.
The tablets contain an educational kit composed of games 
and activities that serve as educational materials for teaching 
each subject: Arabic, English, mathematics, science and 
sociology. The content was developed by companies 
specialised in edutainment, commissioned by the FSDS in 
accordance with the needs of the beneficiary schools. 
Students also have access to the content of the Egyptian 
Knowledge Bank (EKB) — the largest digital library in the 
world — which complements the lessons in the classroom.
Prior to deployment, teachers receive training delivered by 
content developers, with the support of the local NGO ACDA 
(Assiut Childhood Development Association). If they run into 
difficulties when using the tablets in class, they can request 
additional support at any time. —
Contact: laila.nofely@orange.com

يعد الحصول على التعليم وسيلة هامة لإلدماج االجتماعي 
واالقتصادي. ولهذا أطلقت أورانج ومؤسستها مبادرة »المدارس 
الرقمية«، وهي منظومة توفر للمدارس االبتدائية والثانوية أجهزة 

لوحية تعليمية. 
الهدف؟ تقديم محتوى تعليمي، ممتع ومحفز في نفس الوقت، ال 

سيما في المناطق الريفية حيث قد تفتقر بعض المدارس إلى األدوات 
التعليمية. 

المدارس الرقمية الموجودة بالفعل في 16 دولة، أصبحت موجودة اآلن 
في مصر، من خالل شراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية 
)FSDS(. بفضل برنامج »مدارس في مصر«، التي تشرف عليها وزارة 

التربية والتعليم، هناك 45 مدرسة ابتدائية، منها مدرسة حكومية 
في القاهرة، و44 مدرسة مجتمعية في الصعيد، تستفيد من هذه 

المساعدة. مما يمثل إجمااًل 2809 تلميًذا و95 مدرًسا. 
تحتوي األجهزة اللوحية على مجموعة أدوات تعليمية تتكون من ألعاب 

وأنشطة ُتستخدم كأداة لتعليم كل مادة: اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، 
الرياضيات، العلوم والدراسات االجتماعية. قامت شركات متخصصة 

في التعليم الترفيهي بتطوير هذا المحتوى، بناء على طلب من مؤسسة 
ساويرس للتنمية االجتماعية )FSDS(، حسب احتياجات المدارس 

المستفيدة من المساعدة. ويدخل التالميذ أيًضا على محتوى بنك 
المعرفة المصري )EKB( - وهو أضخم مكتبة رقمية في العالم - الذي 

يأتي ليكمل الدروس المشروحة في الفصل. 
في البداية، يحصل المدرسون على تدريب يقدمه مطورو المحتوى، 

 .))ACDA( بدعم من المنظمة األهلية )جمعية تنمية الطفولة بأسيوط
في حالة مواجهة صعوبات أثناء استخدام األجهزة اللوحية في الفصل، 

يمكنهم تلقي دعم إضافي في أي وقت. 
من خالل وضع النظام الرقمي في خدمة التعليم، فإن أورانج تؤكد على 
دورها كجهة فاعلة وتشارك في التنمية االجتماعية االقتصادية في كل 

البلدان التي تتواجد بها المجموعة.
Contact : Laila.nofely@orange.com
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To support Guinean youth interested in developing key 
skills and finding a job, Orange Guinea is drawing on its 
expertise in telecommunications to offer Pass Education”, 
an online platform through which they can train at 
renowned universities, without having to leave their homes.
In partnership with the Tunis Virtual University and the 
Senegal Virtual University, Pass Education offers learners 
the chance to train online in a wide variety of disciplines: 
applied mathematics, IT, law, medicine, science, languages, 
and more. New programmes and partnerships will enrich 
the platform’s content in the future.
The Portal is accessible via a subscription to Pass Education,  
which costs 1,500 GNF (0.15 euro) and gives users 100 MB 
valid for 24 hours, half the price of a standard internet pass.
The launch event took place in March 2020 at Université 
Général Lansana Conté de Sonfonia- Conakry.
The platform was unveiled to an audience of students, 
rectors of universities and directors of private institutions  
in the capital, as well as the authorities: the Ministry of 
Pre-University Education, the Ministry of Higher Education, 
and the Postal and Telecommunications Regulation Agency.
This launch is part of the Orange Guinea Citizen Programme 
to bring education to Guineans at an affordable price and in 
line with the needs of the labour market. The need for such 
initiatives had been voice in particular at the Stakeholder 
Dialogue organised by Orange in May 2019. — 
Contact: alseny.diallo@orange-sonatel.com

من أجل دعم الشباب الغيني في تطوير المهارات األساسية والعثور 
على عمل، تعتمد أورانج غينيا على خبرتها في مجال االتصاالت وتوفر 

بطاقة التعليم Le Pass Education، وهي منصة على اإلنترنت 
تسمح لك بالتدريب مع الجامعات الشهيرة، بدون االنتقال. 

بالشراكة مع الجامعة االفتراضية في تونس والجامعة االفتراضية 
في السنغال، تقدم خدمة بطاقة التعليم Pass Education إمكانية 

الحصول على التدريب عبر اإلنترنت في العديد من التخصصات: 
الرياضيات التطبيقية، علوم الكمبيوتر، القانون، الطب، العلوم، اللغات، 
إلخ. وبالتالي، سُتثري البرامج والشراكات الجديدة محتوى هذه المنصة. 
يتم الوصول إلى البوابة عن طريق االشتراك في خدمة بطاقة التعليم 

)Pass Education(، بسعر 1500 فرنك غيني )0.15 يورو( بحجم 100 
ميجابايت صالحة لمدة 24 ساعة، وهو نصف ثمن تكلفة بطاقة اإلنترنت 

التقليدية. 
تم إطالق الخدمة في مارس 2020 في جامعة الجنرال النسانا كونتي 
بسونفونيا - كوناكري. تم تقديم المنصة للطالب ورؤساء الجامعات 

ومديري المؤسسات الخاصة في العاصمة وكذلك لألجهزة الحكومية: 
وزارة التعليم قبل الجامعي، وزارة التعليم العالي، وكالة تنظيم البريد 

واالتصاالت. 
وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج مواطني أورانج غينيا لتعليم الغينيين 
بسعر مقبول ومتناسب مع احتياجات سوق العمل. حيث تم التعبير عن 

الحاجة إلى هذه الخدمة بشكل خاص خالل »حوار أصحاب المصلحة« 
الذي نظمته أورانج في مايو 2019. 

 

Training for the jobs of tomorrow with 
the “Pass Education” /

اإلعداد لمهن الغد مع خدمة بطاقة التعليم 
 ”Pass Education”

Guaranteeing continued access 
to education
Due to the COVID-19 pandemic, Guinea, like 
many countries, has chosen to close its schools.
In order for primary, secondary and university 
students to be able to continue their school year, 
Pass Education has revised its rates: previously 
half the cost of a standard Internet pass,  
a subscription can now be purchased at just 1/7th 
the price.

كوفيد- 19: ضمان الحصول على التعليم 
أدت جائحة كوفيد- 19 إلى إغالق غينيا مدارسها، مثل العديد 

من الدول األخرى. وحتى يتمكن تالميذ المدارس االبتدائية 
والثانوية وكذلك الطالب من مواصلة عامهم الدراسي، 

انخفض سعر بطاقة التعليم Pass Education من نصف 
سعرها إلى سعر مقسوم على 7 مقارنة بسعر بطاقة 

اإلنترنت التقليدية. 

Guinea / غينيا
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Safer Internet Day (SID) is a global event promoting 
positive, safe and responsible use of the Internet for 
children and young people. This year, the NGO Youth First 
joined in the event, with the support of Orange Madagascar, 
UNICEF Madagascar and GIZ (German Agency for 
International Cooperation). SID was held on 28th February 
2020, attended by young people, parents and national 
actors in the Malagasy youth community. All throughout  
the day, participants were able to choose from numerous 
activities: a photo exhibition, BarCamp, talks and discussions, 
a Game jam, learning to code with #SuperCodeurs, etc. 
inviting the public to discuss our relationship with the digital 
world, screens and the best practices to adopt.
Further down the line, Youth First hopes to offer other 
activities on the theme of online safety, as part of the SAHY 
programme, which sets up projects tackling the main 
challenges facing young people. For example, starting  
in 2020 the NGO will offer training workshops for Orange 
Madagascar employees with children, and will hold 
awareness-raising sessions in schools. Orange has 
launched SMS campaigns, funded by UNICEF, to introduce 
the Facebook page Safebook.mg, which shares information 
and best practices to adopt online. After a first campaign in 
August 2019 that reached 100,000 people, new campaigns 
helped inform 600,000 people in April and May 2020.
With its campaign “#BienVivreLeDigital”, Orange invites 
each of us to adopt responsible screen usage, to take 
advantage of the opportunities offered by digital technology 
without falling victim to its weaknesses. — 
Contact: valerie.ranaivoson@orange.com

اليوم العالمي لإلنترنت اآلمن )SID( هو لقاء دولي يشجع على 
االستخدام اإليجابي والمسؤول واآلمن لإلنترنت من قبل األطفال 

والشباب. انضمت هذا العام منظمة )Youth First( غير الحكومية إلى 
الحدث بدعم من أورانج مدغشقر ومن اليونيسيف في مدغشقر ومن 

شركة GIZ )شركة ألمانية للتعاون الدولي(. 
ُعقد اليوم العالمي لإلنترنت اآلمن يوم 28 فبراير)فيفري(، في وجود 

الشباب واآلباء باإلضافة إلى الجهات الوطنية الفاعلة المعنية بالشباب 
في مدغشقر. وجرى طوال اليوم تقديم العديد من األنشطة: معرض 

للصور، وباركامب وندوات وورش األلعاب »Game jam« وتعليم 
البرمجة مع #SuperCodeurs... مع دعوة الجمهور للتحدث عن عالقتنا 

بالعالم الرقمي والشاشات والممارسات الجيدة الواجب تبنيها. 
وفي وقت الحق، تود منظمة Youth First غير الحكومية تقديم أنشطة 
 ،SAHY أخرى عن موضوع األمان على شبكة اإلنترنت، في إطار برنامج

الذي يقدم مشاريع حول التحديات الرئيسية التي يواجهها الشباب. فعلى 
سبيل المثال، تقترح المنظمة غير الحكومية، ابتداًء من عام 2020، 

تقديم ورش تدريب لآلباء من موظفي أورانج مدغشقر وتنظيم ندوات 
توعية في المدارس. أطلقت أورانج حمالت عن طريق الرسائل القصيرة، 

تمولها منظمة اليونيسيف، للتعريف بوجود صفحة الفيسبوك 
Safebook.mg، التي ُتقدم معلومات وممارسات جيدة يتم تبنيها على 

اإلنترنت. بعد الحملة األولى في أغسطس 2019 لعدد 100000 شخص، 
أتاحت الحمالت الجديدة تقديم معلومات لعدد 600000 شخص في 

أبريل ومايو 2020. 
ومن خالل حملة » #BienVivreLeDigital «، تدعو أورانج كل منا 

لالستخدام المسؤول للشاشات من أجل االستفادة من الفرص في 
العالم الرقمي، دون التعرض آلثاره الضارة. 

 /https://www.orange.mg/rse/bien-vivre-le-digital
 Contact : valerie.ranaivoson@orange.mg

 

 Orange Madagascar, partner of Safer
Internet Day 2020 /

أورانج مدغشقر، شريك في اليوم العالمي 
لإلنترنت اآلمن 2020 

Numerous activities, inviting the public to discuss our relationship with the digital world. /
الكثير من الفاعليات التي تدعو عموم الناس لمناقشة عالقتنا بالعالم الرقمي
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Orange Village: a water point, 
a healthcare centre and a school

Education is a fundamental vector for human 
development. With the Villages programme, we 
want to clear away the obstacles to schooling, 
both physical or psychological. Each village is 
equipped with a school, a healthcare centre and a 
water point, which in particular helps relieve girls 
of this task, and thus promotes gender equality.
As at end-2019, the programme had already 
benefited more than 350,000 people in 11 African 
countries, where 75 villages are located.

قرية أورانج : محطة للمياه ومركز صحي 
ومدرسة

التعليم هو وسيلة أساسية للتنمية البشرية. مع برنامج 
Villages، نحن نود إزالة كل العقبات أمام االلتحاق 

بالمدارس، سواء كان عقبات بدنية أو نفسية. وهكذا يتم 
تجهيز كل قرية بمدرسة ومركز صحي ومحطة مياه، مما 

يتيح على وجه الخصوص إعفاء الفتيات من هذه المهمة، 
وبالتالي تعزيز المساواة بين الجنسين.

بنهاية عام 2019، استفاد بالفعل من هذا البرنامج أكثر من 
350,000 شخص في 11 دولة أفريقية، حيث توجد 75 

قرية.

Two programmes to foster access 
to education and support human 
development / 
برنامجان لتشجيع الحصول على التعليم ودعم 

التنمية  البشرية

Orange CAR and the Orange Foundation support the 
population through the Digital School and Orange 
Village programmes.
Following the opening of the first digital school in 2017, 
equipped with a server and tablets and which helped  
300 pupils in their education, 3 new schools will be open 
from the start of the 2020 academic year, bringing the 
number of digitally-connected pupils to 1,200. Because 
digital technology is not the solution to every problem, the 
Orange Village programme was initiated to bring essential 
services to the most deprived populations. In the CAR, in 
partnership with the NGO Groupefa, the Group is providing 
its financial support for the construction of the village of Boali, 
90 km from Bangui. It will be equipped with a healthcare 
centre and a school complex for up to 500 pupils. —
Contact: michele.mouanga@orange.com

تقدم أورانج جمهورية إفريقيا الوسطى ومؤسسة أورانج الدعم 
 Village للسكان من خالل برامج المدرسة الرقمية وقرية أورانج

 .Orange
بعد افتتاح أّول مدرسة رقمية في عام 2017 مزّودة بجهاز خادم وأجهزة 

لوحية لمساعدة 300 تلميذ في دراستهم، سوف يتم افتتاح ثالثة 
مدارس جديدة بحلول العام الدراسي )السنة الدراسية( 2020 مما يرفع 

عدد الطالب )التالميذ( المتصلين باإلنترنت إلى 1200 طالب. 
ألن العالم الرقمي ال يحل كل شيء )العالم الرقمي ال يمنح كّل شئ(، 
فإن برنامج قرية أورانج Village Orange يهدف إلى تقديم الخدمات 

األساسية إلى السكان األكثر فقًرا. في جمهورية إفريقيا الوسطى، 
وبالشراكة مع المنظمة األهلية Groupefa، تقدم المجموعة الدعم 

المالي في بناء قرية بوالي، الواقعة على ُبعد 90 كيلو متر من العاصمة 
بانجي. وسيتم تجهيزها بمركز صحي ومجمع مدرسي يمكنه استقبال 

500 طالب. 
 michele.mouanga@orange.com :لالتصال
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Supporting 
entrepreneurship

دعم
ريادة األعمال

A major player supporting 
local innovation through 
digital transformations, 
Orange is committed to 
working alongside innovative 
entrepreneurs and start-ups 
to enable sustainable socio-
economic development in 
Africa and the Middle East.
From training to investment, 
support and acceleration, 
the Group supports the 
most promising fledgling 
start-ups through each 
stage of their growth.

تعمل أورانج، بصفتها فاعاًل 
رئيسًيا في التحول الرقمي من 
أجل االبتكار المحلي، جنًبا إلى 

جنب مع رواد األعمال والشركات 
الناشئة الذين يبتكرون لصالح 

التنمية االجتماعية واالقتصادية 
المستدامة في إفريقيا والشرق 

األوسط. تدعم المجموعة 
الشركات الناشئة الواعدة في 
كل مرحلة من مراحل تطورها، 

من التدريب إلى االستثمار، 
مروًرا بالدعم وإسراع الوتيرة. 

En.

عربي
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72%

2 Mds $

10 ans

22%

72% of young Africans state that 
entrepreneurship appeals to them. /

يقول 72 % من الشباب األفارقة أنهم 
ينجذبون إلى ريادة األعمال )بنك التنمية 

اإلفريقي، 2017(. 

African start-ups raised more than 
$2 billion in 2019. This represents an 
increase of 74% compared to 2018. /

جمعت الشركات اإلفريقية الناشئة أكثر من 2 
مليار دوالر في عام 2019. وهذا يمثل زيادة 
 Partech( 2018 بنسبة 74 % مقارنة بعام

 .)Africa 2019

The Orange Social Venture Prize in  
Africa and the Middle East (POESAM) 
is celebrating its 10th year in 2020.  
It recognises 51 national projects 
and 5 international projects with  
2 special awards (the Women’s Prize 
and the Digital Inclusion Prize). / 

جائزة أورانج لرائد األعمال االجتماعي في 
 )POESAM( إفريقيا والشرق األوسط

تحتفل بعامها العاشر )بمرور 10 سنوات 
على إطالقها( في عام 2020.. وهي تكافئ 

51 مشروًعا وطنًيا و 5 مشاريع دولية 
بجائزتين خاصتين )جائزة نسائية وجائزة 

اإلدماج الرقمي(. 

22% of working-age Africans open 
their own business. This is the highest 
entrepreneurship rate in the world. /

يبدأ 22 % من السكان األفارقة في سن 
العمل أعمالهم. وهو أعلى معدل لريادة 

األعمال في العالم )التوقعات االقتصادية 
اإلفريقية 2017(. 

African Development Bank, 2017 /
بنك التنمية اإلفريقي

African Economic Outlook 2017 / African Economic 

Les enjeux en quelques  
chiffres / The stakes in figures

Entrepreneurship / ريادة األعمال 
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Entrepreneurship / ريادة األعمال 

To identify the young entrepreneurs who have 
anticipated the ways of the future, Orange holds 
competitions such as the Orange Social Venture Prize or 
POESAM (17 countries in Africa and the Middle East), 
Linguère Digital Challenge (Senegal), Orange Summer 
Challenge (Tunisia), hackathons, etc. To support start-ups 
and enable them to develop, including into international 
markets, Orange gives them access to multiple mechanisms:

من أجل انتقاء )إختيار( رواد األعمال الشباب الذين يتوقعون 
استخدامات الغد، تنظم أورانج مسابقات مثل جائزة أورانج للرائد 

االجتماعي )POESAM( ويشارك فيها )17 دولة من إفريقيا والشرق 
األوسط(، وجائزة Linguère Digital Challenge )السنغال(، وجائزة 

Orange Summer Challenge )تونس(، وهاكثونات )منافسات(، إلخ. 
لدعم الشركات الناشئة والسماح لهم بالنمو بما في ذلك في األسواق 

الدولية، فإن أورانج تتيح لهم الوصول إلى عدة جهات: 

Orange aux côtés des start-up /
أورانج تدعم الشركات الناشئة 

■ Incubators 
to which Orange is a partner, in Guinea (Saboutech), Mali 
(Createam) and Senegal (CTIC). Orange is also a partner of 
the Afric’Innov network, which offers tools, training and a 
seed loan fund to professionalise incubators in Africa.

■ Orange Fab, a network of accelerators 
in Cameroon, Côte d’Ivoire, Jordan, Madagascar, Senegal 
and Tunisia. 

■ Investment funds 
with Orange Ventures Africa (€50 million), and in partnership 
with Teranga Capital in Senegal and Comoé Capital in Côte 
d’Ivoire. In 2020, the MEA Seed Challenge was held for the 

 ■ شركات حاضنة

تكون أورانج شريكة فيها، في غينيا )Saboutech( وفي مالي 
)Createam( وفي السنغال )CTIC(. أورانج شريكة أيًضا في شبكة 

Afric’Innov، التي تقدم أدوات ودورات تدريبية وصندوق قروض لبدء 
التشغيل إلضفاء الطابع المهني على الشركات الحاضنة في إفريقيا. 

 ■ Orange Fab، وهي شبكة من المسرعات

في الكاميرون وساحل العاج واألردن ومدغشقر والسنغال
وتونس. 

 ■ صناديق استثمار

بشراكة مع Orange Ventures Africa )بقيمة 50 مليون يورو(، ومع 
Teranga Capital في السنغال وكذلك مع Comoé Capital في 

 Venture Africa Challenge ساحل العاج. في عام 2020، تم إطالق

50 M €
Orange Ventures seed fund for the 
African continent /
 Orange Ventures 50 مليون يورو: صندوق

لبدء التشغيل المخصص للقارة اإلفريقية  

beneficiary /
17 دولة مستفيدة 

+250 start-ups 17 countries
have enjoyed support in Africa / 

أكثر من 250 شركة ناشئة تتلقى الدعم في 
إفريقيا  

first time. This new scheme invests in start-up tech 
entrepreneurs. To take part in the challenge, the businesses 
must be registered or operate in one of the following 
countries: Côte d’Ivoire, Senegal, Egypt, Tunisia, 
Cameroon, Jordan and Morocco. At the end of this first 
edition, 7 start-ups will be selected in September 2020 and 
benefit from investments ranging from $50k to $150k.

■ Lastly, to promote start-ups on the international scene, 
Orange has set up the website startup.orange.com and, 
together with TV channel M6, broadcasts short 
programmes: “Start-up stories”. Orange also shines the 
spotlight on start-ups by inviting them to international fairs 
such as Africacom, the major African telecommunications 
fair in Cape Town, Viva Technology, a global event that 
celebrates innovation, or Women in Africa, which showcases 
the new generation of African female entrepreneurs.

للمرة األولى. تستثمر هذه المنظومة الجديدة في رواد األعمال في مجال 
التكنولوجيا الذين هم في بداية نشاطهم. للتقدم لهذا التحدي، يجب أن 

تكون مسجاًل أو تعمل في أحد البلدان التالية: ساحل العاج، السنغال، 
مصر، تونس، الكاميرون، األردن، المغرب. في نهاية هذا اإلصدار األول، 
سيتم اختيار 7 شركات ناشئة في سبتمبر 2020 مع بطاقات استثمارية 

تتراوح بين 50 ألف دوالر و150 ألف دوالر. 

■ أخيًرا، وبهدف الترويج للشركات الناشئة على الساحة الدولية، أنشأت 

أورانج موقع startup.orange.com كما تبث برامج قصيرة »قصص 
 .M6 الشركات الناشئة« بالتعاون مع القناة التلفزيونية

كما تسلط أورانج الضوء على الشركات الناشئة من خالل دعوتها إلى 
المعارض الدولية مثلAfricacom, وهو أكبر معرض إفريقي لالتصاالت 
في كيب تاون، ومعرضViva Technology، وهو ملتقى عالمي يحتفل 

باالبتكار أو بالمرأة في إفريقيا ويسلط الضوء على الجيل الجديد من 
النساء اإلفريقيات من رائدات األعمال. 
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1.

3.

1. 2. 60 young Liberians met to brainstorm and pitch their 
product or service before a panel of experts. /

اجتماع 60 شابًا وشابة لتقديم مقترحاتهم من الحلول اإلبداعية أنام 
نخبة من الخبراء  

3. The winning team from each hackathon was awarded 
support from Orange Liberia to develop their solution. /

وقد تم دعم الفريق الفائز من قبل شركة أورانج ليبريا لتنفيذ وتطوير 
الحل الذي اقترحوه  

Three hackathons to bring out 
local solutions /
 ثالثة هاكثونات )مسابقات( إليجاد حلول محلية

In 2019, Orange Liberia, in partnership with the local 
start-up incubator iCampus, sponsored 3 hackathons 
dedicated to finding innovative solutions to improve  
the population’s living conditions. For 2 days, 60 young 
Liberians met to brainstorm around a common issue and 
pitch their product or service before a panel  
of experts. The winning team from each hackathon was 
awarded support from Orange Liberia to develop their 
solution and deploy it to the general public.
The first hackathon invited participants to propose 
innovations to support women’s economic emancipation, 
as new technologies are a formidable tool for empowerment.
The second hackathon, dedicated to AgriTech, offered 
participants the chance to come up with products and 
services to promote sustainable and profitable agriculture.
The final hackathon focused on implementing tools to prevent 
and combat all forms of gender-based violence in Liberia. — 
Contact: sara.buchanan@orange.com

في عام 2019، قامت أورانج ليبيريا، بالشراكة مع الشركة الحاضنة 
المحلية للشركات الناشئة iCampus، برعاية فعاليات ثالث 

هاكاثونات مخصصة للبحث عن حلول مبتكرة لتحسين الظروف 
المعيشية للسكان. 

اجتمع 60 شاًبا ليبيرًيا لمدة يومين للتفكير مًعا في مشكلة مشتركة 
وتقديم مقترح منتج أو خدمة أمام هيئة تحكيم من الخبراء. تمكن الفريق 
الفائز في كل هاكاثون من االستفادة من دعم أورانج ليبيريا لتطوير الحل 

الخاص به ونشره للجمهور العام. 
دعا الهاكاثون األول المشاركين إلى اقتراح ابتكارات لصالح التمكين 

االقتصادي للمرأة، حيث أصبحت التقنيات الجديدة وسيلة رائعة 
للتمكين. 

وسمح الهاكاثون الثاني المخصص لـلتقنيات الزراعية AgriTech باقتراح 
منتجات وخدمات لصالح الزراعة المستدامة والمربحة. 

وأخيًرا، ركز الهاكاثون األخير على اعتماد أدوات لمنع ومكافحة أي شكل 
من أشكال العنف القائم على النوع في ليبيريا. 

يشجع أورانج ليبيريا، وهو جهة فاعلة ملتزمة، الشباب على ريادة األعمال 
واالبتكار في بالدهم لتطوير خدمات رقمية جديدة. 

Contact: sara.buchanan@orange.com

Liberia / ليبريا

2.

عربي

En.
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Special report / ملف

— The Orange Digital Centers (ODCs) are an entirely new 
kind of innovation and learning space, offering free 
programmes to help individuals develop their business or 
digital skills. Coding lessons, startup support… the centres 
are open to a wide audience: students, young graduates, 
the unemployed, people retraining or school drop-outs, and 
entrepreneurs in digital technologies.

The Orange Digital Centers offer:
- a coding school where participants can learn a computer 
language through hands-on experience and project 
management;
- a Solidarity Fablab where participants can learn how to 
manufacture and prototype, using digital equipment;
- an Orange Fab, a start-up accelerator that works 
alongside entrepreneurs as they develop their business 
opportunities.
The ODCs also facilitate connections with Orange Ventures 
Africa. The latter is a €50 million investment fund dedicated 
to financing start-ups in Africa and the Middle East. 
 Together in a single space, these activity clusters create 

synergies between the participants, and generate a 
tremendous outpouring of stimulating ideas and projects, 

مراكز أورانج الرقمية )ODCs( هي أماكن )فضاءات( جديدة لالبتكار 
والتعلم، تقوم بنشر أنظمة مجانية لتطوير مهمتها ومهاراتها في المجال 

الرقمي. من التدريب إلى البرمجة، مرورا بمساعدة الشركات الناشئة، هذه 
المراكز مفتوحة لجمهور عريض: الطالب والشباب الحاصلين على مؤهل 

والعاطلين عن العمل، في طور إعادة التوجيه أو الذين تركوا المدرسة، 
ورواد األعمال في العالم الرقمي. كما تحظى المرأة باهتمام خاص حيث 

توجد مجموعة من األنشطة التي قد تكون مخصصة حصريًا لها )كلقاءات 
البرمجة الجماعية المسماة »هاكسون« على سبيل المثال(. 

نجد في مراكز أورانج الرقمية:  
- مدرسة للبرمجة لتعلم أساسيات لغة الحاسوب عن طريق الممارسة 

وإدارة مشروع في مجموعة؛ 
- Fablab Solidaire يتيح تعلم تصنيع النماذج األولية باستخدام 

معدات رقمية؛ 
- Orange Fab، ُمَعجل )مسرع( للشركات الناشئة يساعد رواد األعمال 

على تنمية فرصهم في األعمال؛ 
 .Orange Ventures Africa يتيح مركز أورانج الرقمي أيًضا الربط مع

يهدف هذا الصندوق االستثماري الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو إلى 
تمويل الشركات الناشئة في القارة اإلفريقية والشرق األوسط. 

Un seul espace pour imaginer 
et développer des projets 
innovants. / One space  
to design and developp  

Orange Digital Centers / مراكز أورانج الرقمية

Orange Digital Centers, 
dedicated to innovation /
مراكز أورانج الرقمية، أماكن مخصصة 

لال بتكار 

عربي

En.



43مجلة التحول الرقمي المستدام في أفريقيا والشرق األوسط مجلة التحول الرقمي المستدام في أفريقيا والشرق األوسط42
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where one person’s skills complement those of others. 
Anchored in their territories, the Orange Digital Centers build 
ties with the local ecosystem to enrich their programmes 
and build bridges for students and entrepreneurs. The 
programmes offered by Orange are designed in close 
cooperation with multiple stakeholders: academia, NGOs 
and governments, the aim being to offer professional 
training courses that best prepare participants to serve the 
needs of the countries in which the Centers are located.
The first Orange Digital Center was inaugurated in 2019 in 
Tunisia, followed by another in Senegal. In 2020, the 
countries slated to see an Orange Digital Center open 
include Cameroon, Morocco, Mali, Jordan, Côte d’Ivoire 
and Ethiopia. By 2025, all the countries in which Orange 
operates will be equipped with ODCs, open to all and free of 
charge, forming a full-fledged network and encouraging the 
sharing of best practices between countries.
With this programme, Orange confirms its ambition to make 
digital technology an opportunity for all and strengthens its 
position as a player committed to supporting countries’ 
economic development. —

تتيح هذه المراكز مجتمعة في مكان واحد إقامة تآزر بين المشاركين 
المختلفين، وتؤدي إلى محاكاة هائلة لألفكار والمشاريع المحفز ، حيث 

تكمل مهارات البعض مهارات البعض اآلخر. مراكز أورانج الرقمية 
المتجذرة في مناطقها تنسج روابط مع النظام البيئي المحلي إلثراء 

برامجها وإنشاء جسور للطالب ورواد األعمال. 
لذلك، تم تصميم البرامج التي تقدمها أورانج بالتعاون الوثيق مع العديد 
من أصحاب المصلحة: األوساط األكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، 
والحكومات، والهدف من ذلك هو تقديم تدريب مهني يلبي احتياجات 

الدولة التي توجد فيها المراكز على أفضل وجه. 
تم افتتاح أول مركز رقمي ألورانج في عام 2019 في تونس، وكان بعده 

مركز السنغال. في عام 2020، انضمت كل من الكاميرون والمغرب 
ومالي واألردن وساحل العاج وأثيوبيا إلى الدول التي تفتح مركز أورانج 

الرقمي الخاص بها. بحلول عام 2025، سوف تقدم كل الدول التي تعمل 
أورانج فيها مراكز أورانج الرقمية المجانية والمفتوحة للجميع، مما ُيشكل 

شبكة حقيقية ويشجع تبادل الممارسات الجيدة من بلد لبلد آخر. 
تؤكد أورانج من خالل هذه المنظومة على طموحها في جعل العالم 
الرقمي فرصة للجميع وتقوي مكانتها كالعب ملتزم لصالح التنمية 

االقتصادية للدول. 

COVID-19: the ODCs have  
mobilised against the virus

كوفيد- 19: تعبئة جهود مراكز أورانج 
الرقمية ضد الفيروس 

In the face of the public health crisis, multiple 
initiatives have been set in motion to combat 
Covid-19:
- The Solidarity FabLabs have revamped their 
production since the start of the crisis. For 
example, those at Orange Tunisia have been 
producing protective face shields for nursing 
staff. The prototypes were approved by the 
Ministry of Health.
- Orange Tunisia’s Coding School has deployed 
“Standing Together in Solidarity” (M3ak). 
Available on the web and mobile, this service 
gives everyone the chance to pitch in: medical 
aid, food donations, moral support, support 
for the elderly, etc. A directory has been 
produced, listing the assistance offered, 
by geographical area. The platform also offers 
valuable advice so that users can keep protected 
from the virus and prevent its spread, symptoms 
to watch for and access to emergency 
numbers, to name just a few services.
- As for Orange Fab, its start-ups have adapted 
in record time. For example, in Côte d’Ivoire, 
the entrepreneurial ecosystem has rallied with 
Orange Fab, combining the strengths of  
5 start-ups to create Anticoro, an app including 
both self-diagnosis and a tool for requesting 
assistance with geolocation. 

في سياق األزمة الصحية، تم إطالق العديد من 
المبادرات لمكافحة كوفيد- 19: 

قامت FabLabs Solidaires بتصميم أشياء مناسبة 
 FabLabs لألزمة منذ البداية. على سبيل المثال، أنتج

Solidaires تونس أقنعة واقية للوجه مخصصة 
للعاملين في المجال الصحي. ووافقت وزارة الصحة 

على النماذج األولية. 
قامت مدرسة البرمجة أورانج تونس بنشر مبادرة 

)معاك(. تتيح هذه الخدمة، المتاحة على الويب 
والمحمول )الجّوال(، للجميع المساهمة: المساعدة 
الطبية والتبرعات الغذائية والدعم المعنوي ودعم 

المسنين وما إلى ذلك. يسرد الدليل المساعدة التي 
تقدمها المنطقة الجغرافية. تقدم المنصة أيًضا نصائح 
حول كيفية حماية نفسك من الفيروس ومنع انتقاله، 

واألعراض التي يجب مراقبتها أو الوصول إلى أرقام 
الطوارئ. 

ومن ناحية Orange Fab، تكيفت الشركات الناشئة 
في وقت قياسي. على سبيل المثال، في كوت ديفوار، 
حشد رواد األعمال العاملين في النظام البيئي جهودهم 

مع Orange Fab للجمع بين نقاط القوة في الـ 5 
شركات الناشئة وتقديم تطبيق Anticoro للتشخيص 

الذاتي أو طلب المساعدة عن طريق تحديد الموقع 
الجغرافي. 

Orange Digital Centers / مراكز أورانج الرقمية



45مجلة التحول الرقمي المستدام في أفريقيا والشرق األوسط مجلة التحول الرقمي المستدام في أفريقيا والشرق األوسط44

The Coding Academy’s first
graduating class /
أول دفعة من أكاديمية البرمجة
 )Coding Academy(

Orange Jordan, in partnership with Simplon.Co, 
has launched the Coding Academy, a school housed by 
the Orange Digital Center, offering classes on the basics 
of coding and various programming languages. 
This free training programme offers young people between 
the ages of 18 and 30 the opportunity to take 6 months  
of coding courses in different programming languages, with 
no qualifications or experience required. This is followed  
by a one-month internship during which they can apply the 
lessons they have learned to real-life situations. 
The first graduating class of the Coding Academy was a 
rousing success, with 70% of students having found a job 
before the end of their internship. This initiative is helping 
reduce Jordan’s unemployment rate, which reached  
19.1% in 2019. Already implemented in Senegal and 
France, the Coding Academy is a first in the Middle East. 
Through this programme, Orange supports the development 
of a digital economy within the Kingdom, and fosters 
professional integration for young people. —

أطلقت أورانج األردن، بالشراكة من Simplon.Co، أكاديمية البرمجة، 
وهي مدرسة داخل مركز أورانج الرقمي، تعمل على تعليم أساسيات 

البرمجة ولغات البرمجة المختلفة. 
يقدم هذا التدريب المجاني للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 

سنة فرصة متابعة دورات البرمجة بلغات برمجة مختلفة لمدة ستة 
أشهر، دون الحاجة إلى مؤهل أو خبرة. ثم يتيح لهم التدريب العملي لمدة 

شهر تطبيق ما تعلمونه. 
القت أول دفعة من أكاديمية البرمجة نجاًحا عظيًما، حيث إن 70 % من 

الطالب وجدوا عماًل قبل نهاية دورتهم التدريبية. تسهم هذه المبادرة 
في تقليل نسبة البطالة في األردن، والتي كانت تبلغ 19,1 % في عام 

 .2019
تأسست أكاديمية البرمجة بالفعل في السنغال وفرنسا وهي تعد األولى 

من نوعها في الشرق األوسط. من خالل هذا البرنامج، تدعم أورانج 
تطوير االقتصاد الرقمي داخل المملكة، وتعزز االندماج المهني للشباب. 

 rana.aldababneh@orange.com :االتصال

استشهاد: القت أول دفعة من أكاديمية البرمجة نجاًحا عظيًما، حيث إن 
70 % من الطالب وجدوا عماًل قبل نهاية دورتهم 

 Contact : rana.aldababneh@orange.com

The first graduating class of the Coding Academy was a rousing success, with 70% of students having 
found a job before the end of their internship. /

القت أول دفعة من أكاديمية البرمجة نجاًحا عظيًما، حيث إن 70 % من الطالب وجدوا عماًل قبل نهاية دورتهم التدريبية.

Special report / ملفOrange Digital Centers / مراكز أورانج الرقمية
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Special report / ملف

— Launched in 2008, the Orange Money solution has made 
it possible for millions of Africans who are excluded from 
traditional banking to deposit, withdraw, transfer and make 
payments, right from their mobile phone, in a 100% secure 
manner. Seeing the system’s success, Orange Money is 
continuing its development in the Africa and Middle East 
region and continues to innovate to facilitate financial 
transactions for the local populations. Offered in 18 countries, 
Orange Money has 45 million customers and is distributed 
at some 220,000 points of sale. 

Orange Money now available in Jordan  
and Morocco
Orange Jordan launched Orange Money in January 2020.  
In a country where about 75% of the population is unbanked, 
this represents significant potential growth for the Kingdom’s 
economy. Mobile money fosters financial inclusion  
for unbanked populations and their integration into their 
country’s socio-economic landscape.
After Jordan, Morocco became the 18th country in the Africa 
and Middle East region to offer Orange Money services, 
with 2 distinctive features: the application is available to 
non-Orange customers; and the Moroccan Central Bank 
has instituted a national project that ensures the 
interoperability of transactions between all the payment 
institutions working in the country. 

اتاحت حل Orange Moneyخدمة تحويل األموال من أورانج، الذي 
انطلق في عام 2008، لماليين من األفارقة الذين ال يشملهم النظام 

المصرفي، أن يقوموا بإيداع نقود وسحبها والتحويل والدفع من 
هاتفهم المحمول ببساطة وبكل أمان. وإزاء نجاح هذه المنظومة، 

تواصل Orange Moneyخدمة تحويل األموال من اورانج نموها في 
أفريقيا والشرق األوسط وتستمر في االبتكار لتسهيل المعامالت المالية 

للسكان. 
وخدمة Orange Moneyخدمة تحويل األموال من اورانج موجودة في 
18 دولة وتضم 48 مليون عمياًل )حريف( وموزعة على 220,000 نقطة 

بيع تقريبا. 

انطالق خدمة Orange Moneyخدمة تحويل األموال من 
اورانج في األردن والمغرب 

أطلقت أورانج األردن خدمة Orange Moneyتحويل األموال من اورانج 
في يناير )جانفي( 2020. في بلد يوجد فيه ما يقرب من 75 % من 

السكان ال يستخدم الخدمات المصرفية، فإن هذا يمثل إمكانات نمو 
 mobile money كبيرة لالقتصاد المملكة. في الواقع، تشجع خدمة

على الشمول المالي للسكان الذين ال يستخدمون الخدمات المصرفية، 
وكذلك اندماجهم في المشهد االجتماعي االقتصادي لبلدهم. 

بعد األردن، تأتي المغرب في الترتيب الـ 18 عشر لبلدان منطقة أفريقيا 
والشرق األوسط التي تقدم خدمات Orange Moneyتحويل األموال 
من اورانج، مع خصوصيتين: التطبيق متاح لغير عمالء )حرفاء( أورانج 

وقد وضع البنك المركزي المغربي مشروًعا وطنيا يتيح إمكانية التشغيل 
البيني للمعامالت بين مختلف مؤسسات الدفع في الدولة. 

Orange Money / خدمة تحويل األموال من اورانج

Mobile money fosters 
financial inclusion. /

تحويل األموال عبر المحمول 
ودفع النظام المالي  

Orange 
Money

عربي

En.



49مجلة التحول الرقمي المستدام في أفريقيا والشرق األوسط مجلة التحول الرقمي المستدام في أفريقيا والشرق األوسط48

Special report / ملفOrange Money / خدمة تحويل األموال من اورانج

New services tailored to the needs of  
the populations
Micro-credit is a powerful tool for improving financial 
inclusion, whether to manage unforeseen events in everyday  
life or make a business idea reality. Seeing the success of 
m-kajy, a credit service launched by Orange Madagascar 
with the PAMF (Première Agence de Microfinance or First 
Microfinance Agency), new financial credit and savings 
services will soon be offered in other countries in the region 
thanks to the creation of Orange Bank Africa. In July 2019, 
the Group secured a banking licence with the Central Bank 
of West African States. Micro-credit is also an effective tool 
for women’s financial independence. Often not eligible for 
conventional financing, women can use it to develop their 
own income-generating business. Orange Côte d’Ivoire 
came out with a dedicated Orange Money offer in 2017, 
offering preferential rates on withdrawals and transfers.
In 2020, to supplement this service, a savings insurance 
offer specially for women was rolled out with a minimum 
savings amount of 500 CFA Francs (EUR 0.77), as well as a 
health insurance offer that can also entitle them, subject to 
eligibility, to benefit from a free hospitalisation allowance.
Insurance offers have also been developed by Orange Mali 
for farmers, giving them access to an affordable all-in-one 
app solution, through which they can contract insurance, 
pay their premium and receive their compensation.  
This service is provided through Orange Money by OKO, 
 a start-up that had won the POESAM (see our article  
p. 75) and enables users to check the country’s weather 
conditions, so that farmers can be insured against drought 
risk, for instance. 

Services that meet regulatory compliance 
requirements 
Seeing Orange Money’s exceptional growth, the Group  
has resolved to further develop its mobile financial services, 
always in strict compliance with regulations. We have made 
it our mission to fulfil the requirements of Central Banks and 
guarantee the security of transactions and the protection of 
customers and their data. It was in this spirit that the Orange 
Money Regulated Institutions were created, and can now be 
found in 11 countries: Senegal, Côte d’Ivoire, Mali, Burkina 
Faso, Guinea, DRC, Sierra Leone, Liberia, Madagascar, 
Jordan and Botswana, supported by CECOM, our Orange 
Money expertise and compliance centre. —

Orange Money, one of the 
many measures to combat 
the spread of the COVID-19 
pandemic
During the global health crisis of 
2020, Orange made it possible for 
customers, in accordance with 
each country’s needs, to carry out 
certain Orange Money transactions 
without paying a fee. This decision 
helped users exchange money 
without handling cash, thus limiting 
physical contact, in accordance 
with guidance on how to halt the 
disease’s spread.

خدمة Orange Moneyتحويل 
األموال من اورانج، أحد التدابير 

العديدة لمكافحة انتشار الجائحة 
كوفيد- 19 

خالل أزمة الصحة العالمية لعام 2020، 
قامت أورانج بإعداد بعض معامالت 

Orange Money تحويل األموال من 
اورانج مجاًنا، وفًقا الحتياجات كل بلد. 

هذا جعل من الممكن تجنب تبادل النقود 
وبالتالي الحد من التالمس، وفقا إلجراءات 
الوقاية الموصى )المنصوح( بها لمكافحة 

المرض. 

خدمات جديدة متوافقة مع احتياجات السكان 
القرض الصغير هو أداة قوية لتعزيز الشمول المالي، سواء كان إلدارة 
ما هو غير متوقع أو تمويل مشروع تجاري. أمام نجاح m-kajy, خدمة 
ائتمان أطلقتها أورانج مدغشقر مع أول وكالة للتمويل متناهي الصغر 

)PAMF( وسيتم قريبا تقديم خدمات مالية خاصة باالئتمان واالدخار في 
بلدان أخرى من المنطقة، مع إنشاء Orange Bank Africa. في الواقع، 

حصلت المجموعة في شهر يوليو 2019 على ترخيص مصرفي من 
البنك المركزي لدول غرب أفريقيا. 

القرض الصغير هو أداة فعالة لالستقالل المالي للسيدات. غالبا ما تكون 
السيدات غير مستحقات للتمويل التقليدي، فيمكنهن اللجوء إليه لتنمية 

أنشطة تدر دخاًل. باإلضافة إلى ذلك، أنشأت أورانج ساحل العاجل منذ 
عام 2017 عرض خدمة Orange Money تحويل األموال من اورانج 

المخصص لهم، مع تعريفة تفضيلية لعمليات السحب والتحويل. 
في عام 2020، أتى عرض تأمين االدخار المخصص للسيدات ليكمل هذه 
الخدمة مع مبلغ ادخار بحد أدنى 500 فرنك أفريقي )0.77 يورو( وكذلك 

عرض التأمين الصحي، مع معايير استحقاق لالستفادة من البدل الصحي 
المجاني. 

أنشأت أورانج مالي أيًضا تأميًنا للمزارعين، يتيح لهم حاًل ميسور التكلفة 
ومتوفر تماًما في التطبيق، لالشتراك ودفع القسط والحصول على 

التعويض. يتم توفير خدمة Orange Money تحويل األموال من اورانج 
بوسطة شركة ناشئة ُتسمى OKO والتي فازت بجائزة أورانج للرائد 
االجتماعي )POESAM( )راجع مقالنا صفحة 75 ( وتتوفر خدمة عن 

أحوال الطقس في البالد حتى تتمكن من ضمان عمليات االستغالل التي 
تواجه مخاطر الجفاف على سبيل المثال. 

خدمات تلبي متطلبات االمتثال التنظيمي 
أمام النمو االستثنائي لخدمة Orange Moneyتحويل األموال من 
اورانج، تلتزم المجموعة بمواصلة تطوير خدماتها المالية عبر الهاتف 

المحمول، مع االلتزام الصارم دائًما باللوائح. مهمتنا هي تلبية متطلبات 
البنوك المركزية وضمان أمن العمليات وكذلك حماية العمالء وبياناتهم. 

لهذا أنشانا المؤسسات التنظيمية لـ لخدمة Orange Moneyتحويل 
األموال من اورانج، الموجودة حاليا في 11 دولة: السنغال، ساحل العاج، 

مالي، بوركينا فاسو، غينيا كوناكري، جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
سيراليون، ليبريا، مدغشقر، األردن، بتسوانا ونعتمد على مركز 

خدمة Orange Moneyتحويل األموال من اورانج للخبرة واالمتثال 
 .)CECOM(
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AssurTous, the microinsurance service 
that suits every budget /
AssurTous هي خدمة تأمين ُمصغر مناسبة لجميع 

الميزانيات

Launched in April 2019, AssurTous is a microinsurance 
service intended for those who cannot afford conventional  
health and accident coverage. The solution is aimed in 
particular at those working in the informal sector, which 
makes up 80% of Cameroon’s economic activity.
AssurTous Santé covers a wide range of health services, 
from basic doctor’s visits to hospital care. It also covers 
treatment for common diseases: malaria, typhoid fever, flu, 
etc. The premium amounts to 1,000 FCFA (approximately 
1.5 euros) per month. AssurTous Accident provides for the 
insured in the event of accident, covering a variety of causes 
and consequences, from the most minor injuries to those 
requiring surgery. The premium amounts to 2,500 FCFA 
(approximately 4 euros) per month.Payment is made via 
Orange Money, once monthly or staggered throughout the 
month: in the latter case, policyholders can pay small sums 
at their convenience, provided that the entirety of the 
premium is received by the end of the month. 
Microinsurance, paired with a mobile service, is thus helping 
make insurance affordable to the broadest possible population, 
including the most vulnerable. —
Contact: stevy.amougou@orange.com

انطلقت خدمة AssurTous في أبريل 2019، وهي عبارة عن خدمة 
تأمين ُمصغرة مخصصة لألشخاص الذين ليس لديهم الموارد 

لالستفادة من التأمين الصحي التقليدي والتأمين ضد الحوادث. هذا 
الحل موجه خصوًصا ألولئك الذين يعملون في القطاع غير الرسمي، أي 

80 % من النشاط االقتصادي الكاميروني. 
تغطي خدمة AssurTous الصحية نطاق واسع من الخدمات، من 

مجرد االستشارة إلى الحصول على الرعاية الصحية في المستشفى. 
وتتولى أيًضا الرعاية المرتبطة باألمراض الشائعة: المالريا، حمى التيفود، 
األنفلونزا، الخ. يصل االشتراك إلى 100. فرنك أفريقي )1.5 يورو تقريبا( 

في الشهر. 
تغطي خدمة AssurTous Accident المّؤمن عليه في حالة وقوع 

حوادث ألسباب وعواقب مختلفة، من اإلصابات البسيطة إلى تلك التي 
تحتاج لتدخل جراحي. يزداد االشتراك ليصل إلى 2500 فرنك أفريقي )4 

يورو تقريبا( في الشهر. 
يتم الدفع عن طريق Orange Moneyتحويل األموال من اورانج، 

بطريقة شهرية أو مجدولة طوال الشهر: يمكن للمّؤمن عليه أن يدفع 
المبلغ الذي يناسبه، وفًقا لموارده، المهم هو أن يكون قد دفع القسط 

كله بنهاية الشهر. 
تتيح خدمة التأمين الُمصغر، المرتبطة بخدمة الهاتف المحمول، بهذا 

الشكل أو تجعل التأمين متاح ألكبر عدد، بما في ذلك األشخاص األكثر 
ضعفا. 

 stevy.amougou@orange.com :لالتصال

 Contact : stevy.amougou@orange.com

Microinsurance, paired with a mobile service, is thus helping make insurance affordable to the 
broadest possible population. /
تتيح خدمة التأمين الُمصغر، المرتبطة بخدمة الهاتف المحمول، بهذا الشكل أو تجعل التأمين متاح ألكبر عدد، بما في 

ذلك األشخاص األكثر ضعفا.

Special report / ملفOrange Money / خدمة تحويل األموال من اورانج
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Digital 
technology to 
facilitate access 
to healthcare

العالم الرقمي 
لتسهيل الحصول 

على الرعاية الصحية 

Healthcare is one of the major 
challenges for Africa and the Middle 
East. Digital technology facilitates 
access to care for the populations, 
even those furthest removed from 
medical services. 
In the face of the health crisis sparked 
by COVID-19, Orange and its partners 
have rolled out a host of initiatives 
to fight the virus and its spread.

الصحة هي واحدة من التحديات 
الرئيسية في إفريقيا والشرق األوسط. 

يتيح العالم الرقمي حصول السكان 
على الرعاية الصحية، حتى البعيدين 

منهم عن الطاقم الطبي. وأمام األزمة 
الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد- 19، 

قامت أورانج وشركاؤها )وشركائها( 
بمضاعفة عدد المبادرات لمكافحة 

الفيروس وانتشاره.

En.
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years 20 / 20 عام

%30

في خالل 20 عاًما، ارتفعت متوسطات األعمار في إفريقيا عن أي مكان آخر في العالم/
Over the past 20 years, life expectancies in Africa have increased more 
than anywhere else in the world.

من المتوقع أن تزيد الصحة الرقمية في 
إفريقيا بنسبة 30 % في العامين المقبلين

Digital health in Africa is expected 
to grow by 30% in the next 2 years.

يوجد أقل من طبيب واحد لكل 1000 شخص 
 في إفريقيا )منظمة الصحة العالمية، 2018( /

There is less than one doctor 
for every 1,000 people in Africa.

CESE Sénégal, 2020 / Senegal’s EESC, 2020

Tech Care For All, 2019 / Tech Care For All, 2019 OMS, 2018 / 2018 ،منظمة الصحة العالمية

The stakes in figures /
التحديات والمخاطر باألرقام

Healthcare / صحة
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Foundation for the fight against COVID-19 in Africa.
In addition to the services below, Orange has set up special 
services related to COVID-19 to support the populations 
and authorities (see article p. 58-59)

■ Remote consulting and monitoring services (by SMS/
USSD and/or voice message)
— M-vaccin (Côte d’Ivoire)
— Vaccination schedule reminders (Mali)
— e-Vaccination (Côte d’Ivoire)
— Senvitale (Senegal)
—  Gifted Mom: Maternal and Child Health  

(Cameroon and CAR)
— Cycle M: family planning (DRC)

■ Insurance and savings services
— Sini Tonon (Mali)
— Hospital allowances (Côte d’Ivoire) 
— Activa Makala (Cameroon) 
— AssurTous (Cameroon)

باإلضافة إلى الخدمات أدناه، أنشأت أورانج خدمات محددة مرتبطة 
بـكوفيد- 19 لدعم السكان والسلطات )انظر المقالة كوفيد- 19،

صفحة 59-58( 

■ خدمات االستشارة والمتابعة عن ُبعد )عن طريق الرسائل القصيرة و

USSD و/ أو عن طريق الرسائل الصوتية( 
_  M-vaccin )ساحل العاج( 

_  تذكير بجدول التحصينات )مالي( 
_  التحصين اإللكتروني )ساحل العاج( 

_  Senvitale )السنغال( 
_  Gifted Mom: صحة األم واألطفال )الكاميرون وجمهورية إفريقيا 

     الوسطى( 
_  Cycle M: تنظيم األسرة )جمهورية الكونغو الديمقراطية(

■ خدمات التأمين واالدخار 

_  Sini Tonon )مالي( 
_  التعويضات الصحية )ساحل العاج(  

_  Activa Makala )الكاميرون( 
_  AssurTous )الكاميرون(

Digital health: Orange services /  
 الصحة الرقمية : خدمات أورانج

7 دول  
7 countries

14 services

5,5 مليون يورو
 الميزانية المخصصة من ِقبل مؤسسة أورانج 14 خدمة  

لمكافحة كوفيد- 19 في إفريقيا /
€5.5M: the budget earmarked by the 
Orange Foundation for the fight against 
COVID-19 in Africa

Healthcare / صحة

■ Geolocation and networking services (doctors, 
hospitals, on-call pharmacies)
— Gifted Mom (Cameroon and CAR)
— Health First (Cameroon) 
— Geolocation of on-call pharmacies (Mali)

■ In-home care services
— Santé Mobile (Mali)

■ Appointment services
—  Appointment management and notification services for 

healthcare professionals caring for HIV and tuberculosis 
patients (Morocco) 

■ خدمات تحديد الموقع الجغرافي والربط )األطباء والمستشفيات 

وصيدليات الخدمة الليلية( 
_  Gifted Mom )الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى( 

_  Health First )الكاميرون( 
_  تحديد الموقع الجغرافي لصيدليات الخدمة الليلية )مالي( 

■ خدمات الرعاية المنزلية 

_  الصحة عن طريق المحمول )مالي( 

■ خدمات حجز المواعيد 

_  إدارة المواعيد وإخطار أخصائيي )أخصائي( الرعاية الصحية المسؤولين 
عن مرضى فيروس نقص المناعة البشرية والسل )المغرب( 
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أورانج تشارك في 
مكافحة كوفيد- 19

Orange on the 
front lines against 
COVID-19

Working alongside hospitals and health services 
and authorities
The Orange Foundations in Africa and the Middle East have 
been granted more than €5.5 million in funding for personal 
protection kits, the purchase of medical equipment and 
assistance to NGOs and local health authorities engaged in 
emergency response actions. In addition to this, Sonatel 
has helped build and equip an emergency site near Dakar 
airport. Orange also provided the funding for the creation 
and implementation of campaigns to educate citizens in 
virus-halting behaviours: web, SMS, voice messages and 
media specifically for the disabled. Furthermore, in addition 
to promoting and guaranteeing free access to national 
health hotlines, we have funded a call centre (see our article 
p. 60-61) and set up information portals (see our article  
p. 60-61). Orange has also provided equipment and service 
packs for nursing staff. Lastly, by providing access to fully 
anonymised telecom data, in strict compliance with personal 
data protection rules, Orange has helped health authorities 
better anticipate the spread of the epidemic and better 
allocate the healthcare offering in the territories.

Innovating to fight the spread of the virus and 
help one another
The Group has provided support to start-ups who develop 
online pre-diagnostic tools which can provide some relief to 
medical teams, such as “Anticoro” in Côte d’Ivoire,  

 دعم المستشفيات والخدمات والسلطات الصحية 
تم تزويد مؤسسات أورانج في إفريقيا والشرق األوسط بصندوق 

قيمته أكثر من 5.5 مليون يورو لشراء أطقم الحماية والمعدات الطبية 
ولمساعدة المنظمات غير الحكومية والسلطات الصحية المحلية لتنفيذ 

إجراءات الطوارئ. عالوة على ذلك، شاركت سوناتل في بناء وتجهيز 
مستشفى للطوارئ على مقربة من مطار داكار. 

تولت أورانج أيًضا مسؤولية إعداد ونشر حمالت حول إجراءات الوقاية: 
شبكة اإلنترنت، الرسائل القصيرة، الرسائل الصوتية واألجهزة المخصصة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة. ومن ناحية أخرى، فباإلضافة إلى تعزيز الخطوط 
الساخنة المجانية الخاصة بالخدمات الصحية الوطنية، قمنا بتمويل مراكز 

االتصال )راجع مقالنا ساحل العاج( وأنشأنا بوابات للمعلومات )راجع 
مقالنا عن غينيا بيساو(. 

كذلك، قدمت أورانج معدات وأسعار خاصة للعاملين في الرعاية 
الصحية. 

أخيًرا، ومن خالل إتاحة الوصول إلى بيانات االتصاالت التي تم إخفاء 
هوية أصحابها تماًما، في إطار االمتثال الصارم لقواعد حماية البيانات 

الشخصية، مّكنت أورانج السلطات الصحية من توقع انتشار الوباء من 
أجل تحديد مدى الحاجة إلى الرعاية الصحية في المناطق المختلفة بشكل 

أفضل. 

االبتكار لمحاربة انتشار الفيروس ومساعدة بعضنا البعض 
دعمت المجموعة الشركات الناشئة التي تقدم حلواًل فنية للمساعدة في 

اكتشاف مناطق الخطر، أو التي تطور أدوات عبر اإلنترنت للتشخيص 
المبكر، وبالتالي تخفيف العبء على الفرق الطبية، مثل منصات 

»Stop Covid-19« في تونس، و »Anticoro« في ساحل العاج، 
و«DiagnoseMe« في بوركينا فاسو. 

 or “DiagnoseMe” in Burkina Faso. Meanwhile, the FabLabs, 
in solidarity with the Orange Foundation, have started making  
face shields for health professionals. They have also been 
able to produce ventilator parts using 3D printers. Orange 
has also launched the M3ak platform (“Standing Together  
in Solidarity”) in Tunisia, so that anyone and everyone can 
volunteer to help others, through material donations,  
food aid, childcare, looking in on the elderly or just offering 
moral support.

Keeping social life going
With schools and universities having to end their academic 
year early, Orange has, in addition to offering major discounts  
on its passes in DRC and Guinea (cf. p. 22-23 and p. 26-27), 
broadened free access during the crisis to educational 
content available free of charge in Botswana, Burkina Faso, 
Cameroon, Côte d’Ivoire, Egypt, Jordan, Mali, Morocco, 
Liberia, Madagascar, Senegal, Sierra Leone and Tunisia.
To enable people to keep up everyday family and work 
relationships, mobile internet top-ups have been gifted to 
consumer and business customers. As to payments  
or money transfers from home, which make it possible to 
bypass handling cash, Orange has chosen to waive Orange 
Money fees in many cases. —

     في الوقت نفسه، بدأت شركة FabLabs المتضامنة مع مؤسسة 
أورانج في تصنيع أقنعة واقية للوجه لمتخصصي )للعاملين في قطاع( 

الرعاية الصحية. وتم أيًضا تصنيع قطع غيار ألجهزة التنفس بفضل 
الطابعات ثالثية األبعاد. 

أطلقت أورانج أيضا منصة M3ak )»معاك«( في تونس، مما يسمح 
للجميع بالتطوع لمساعدة اآلخرين: التبرعات المادية والمساعدات الغذائية 

ورعاية األطفال واإلشراف على المسنين أو ببساطة الدعم المعنوي. 

ضمان استمرار الحياة االجتماعية 
 pass لمواجهة إغالق المدارس والجامعات، وباإلضافة إلى خدمات الـ

المنخفضة السعر بشكل كبير في غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
)انظر صفحة 22-23 وصفحة 26-27(، سمح أورانج بالدخول المجاني 

خالل األزمة إلى المحتوى التعليمي الذي كان في حد ذاته مجاًنا في 
بوتسوانا وبوركينا فاسو والكاميرون وساحل العاج ومصر واألردن ومالي 

والمغرب وليبيريا ومدغشقر والسنغال وسيراليون وتونس. 
للحفاظ على العالقات اليومية مع األهل والعمل، تم تقديم باقات 

إضافية لإلنترنت عبر الهاتف المحمول )الجّوال( للجمهور والشركات. 
بالنسبة للمدفوعات أو تحويل األموال من المنزل وبدون لمس النقود، 
اختارت أورانج التنازل عن رسوم Orange Moneyخدمة تحويل األموال 

من اورانج في كثير من الحاالت. 
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Guinea Bissau : a portal to access all 
information on COVID-19 /

غينيا بيساو: بوابة للحصول على كل المعلومات 
المتعلقة بكوفيد- 19

Côte d’Ivoire: a call centre lending  
an open ear to the public / 

ساحل العاج: مركز اتصال يستمع إلى السكان

Digital technology must be used to offer reliable 
and understandable information to the broadest 
possible population. In the context of the 
COVID-19 crisis, this right to information is all the 
more important, so that everyone can  
adopt best practices, find answers to their 
questions and be kept informed of the measures 
announced by the authorities. /

يجب استخدام العالم الرقمي للوصول إلى معلومات 
موثوق فيها ومفهومة ألكبر عدد من الناس. في ظل 

األزمة المرتبطة بكوفيد- 19، تتزايد أهمية الحق في 
الحصول على المعلومات، حتى يتمكن الجميع من تبني 

ممارسات جيدة، والحصول على إجابات ألسئلتهم واالطالع 
على التدابير التي تعلنها السلطات. 

Côte d’Ivoire & Guinea Bissau / الكوت ديفوار وغينيا بيساو

Orange Guinea Bissau has set up a free information portal 
to inform the populations about the virus in real time. From 
health instructions to a pre-diagnosis questionnaire, 
emergency numbers, and the daily figures, this content can 
be accessed from any telephone, even without the Internet, 
in Creole and Portuguese. Users just need to dial #2619# 
and follow the instructions. A similar service has been made 
available by Orange Mali (#277#). —
Contact: virginiajose.fernandes@orange-sonatel.com

The health risk caused by COVID-19 and its impact on 
day-to-day life raise many questions and uncertainties among 
populations. In order to offer the best possible responses  
to their questions, Orange Côte d’Ivoire has financed and 
equipped a Government Information Centre on COVID-19 
for 200 million FCFA (over 300,000 euros), to better inform 
Ivoirians and direct them to the numbers and services set 
up by the State. Rolled out in just 48 hours, a call centre has 
been set up in Orange Côte d’Ivoire. A multi-disciplinary team 
made up of agents from the 8 ministries directly affected by 
this crisis provides clear responses, through the call centre. 
86 telephone advisers, made available by Orange and 
on-call 24/7, offer solutions adapted to each caller, thus also 
lightening the load for emergency number operators. 
Contact: belko.sarrazin@orange.com

أنشأت أورانج غينيا بيساو بوابة معلومات مجانية إلبالغ السكان في 
الوقت الحقيقي عن الفيروس. التعليمات الصحية واستبيان ما قبل 

التشخيص وأرقام الطوارئ واألرقام اليومية، يمكن الوصول إلى هذه 
المحتويات جميعها من أي هاتف، حتى بدون اإلنترنت، باللغتين الكريولية 

والبرتغالية. يكفي طلب رقم #2619# ثم اتباع اإلرشادات. 
 virginiajose.fernandes@orange-sonatel.com :لالتصال

قامت أورانج بإنشاء خدمة مماثلة في مالي )#277#(. 

تثير المخاطر الصحية الناجمة عن كوفيد- 19 وعواقبه على الحياة اليومية 
العديد من األسئلة والقلق بين السكان. لإلجابة عن أسئلتهم على أفضل 
وجه، قامت أورانج ساحل العاج بتمويل وتجهيز مركز معلومات حكومي 

حول كوفيد- 19 بتكلفة تصل إلى 200 مليون فرنك إفريقي )أكثر من 
300,000 يورو(، إلبالغ اإليفواريين بشكل أفضل وتوجيههم إلى األرقام 

والخدمات التي توفرها الدولة. تم إنشاء مركز اتصال في غضون 48 
ساعة، وتم تركيبه في مبنى أورانج ساحل العاج. يقدم فريق متعدد 

التخصصات، يتألف من موظفي الوزارات الثمانية المتأثرة مباشرة بهذه 
األزمة، إجابات واضحة، من خالل االستشارة عبر الهاتف. 86 مستشاًرا 

عبر الهاتف، متاحين من قبل أورانج، 7 أيام في األسبوع و24 ساعة في 
اليوم، يقدمون حلواًل تتناسب مع كل شخص، مما يسمح أيًضا بتخفيف 

االزدحام على أرقام الطوارئ.
belko.sarrazin@orange.com :االتصال
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Mobile Health, the first in-home  
care service /

الصحة عبر المحمول Santé Mobile، أول خدمة 
رعاية منزلية

Two French-Malian nurses have designed a mobile 
solution that allows people to benefit from medical 
services in their homes, from hygiene care to nursing 
care. This innovative partnership, run alongside Orange 
Money, responds to a public health challenge: making 
quality in-home care available at a lower cost. During the 
Covid-19 crisis, Orange Money France supported Santé 
Mobile to enable them to care for the most vulnerable, 
through the purchase of masks, hydroalcoholic gel and 
essential equipment.
Right from an Internet portal or mobile application, users 
can make an appointment with a general practitioner or a 
specialist (physiotherapist, midwife, etc.), from the comfort 
of their own homes. Using a geolocation system, caregivers 
travel to the patient’s home, or other location specified by 
them, to provide the care they need. Patients can then make 
payment on mobile, via Orange Money, in Mali, if they 
choose. It is also possible to pay from France, via Orange 
Money France, with a 10% discount.
Already established in all 6 districts of Bamako, Santé 
Mobile offers a reliable alternative to hospitalisation and 
enables individuals who cannot travel to be treated by a 
network of qualified professionals. The system could well 
spread throughout West Africa, and make Mobile Health the 
benchmark for home care in Africa. —
Contact: baaly.traore@orangemali.com

قامت ممرضتان تتحدثان الفرنسية من مالي بتصميم حل يعتمد 
على الهاتف المحمول )الجّوال( يتيح االستفادة من الخدمات الطبية 
في المنزل، بدًءا من الرعاية الصحية إلى الرعاية التي يقدمها طاقم 

التمريض. شراكة مبتكرة جنًبا إلى جنب مع Orange Moneyخدمة 
تحويل األموال من اورانج، والتي تلبي تحدًيا في مجال الصحة العامة: 

توفير الرعاية المنزلية الجيدة وبتكلفة منخفضة. 
خالل أزمة كوفيد- 19، دعمت Orange Moneyخدمة تحويل األموال 

من اورانج France في فرنسا خدمة الصحة عبر المحمول لتمكينهم من 
معالجة الحاالت األكثر عرضة للخطر، عبر شراء أقنعة وجل مطهر ومعدات 

أساسية. 
ما عليك سوى تحديد موعد مع طبيب عام أو اختصاصي )أخصائي عالج 

طبيعي، قابلة، إلخ( دون الحاجة لالنتقال وذلك من خالل بوابة يمكن 
الوصول إليها عبر اإلنترنت أو عن طريق تطبيق الهاتف المحمول. ينتقل 

العاملون في المجال الطبي، بفضل نظام تحديد الموقع الجغرافي، 
إلى منزل المريض، أو إلى أي مكان آخر يختاره، لتقديم الرعاية له. يتم 
دفع المقابل المادي لالستشارات، عبر عدة وسائل ومن بينها الهاتف 
المحمول، عبر Orange Moneyخدمة تحويل األموال من اورانج في 

 Orange دولة مالي. من الممكن أيًضا الدفع من فرنسا، عن طريق
Moneyخدمة تحويل األموال من اورانج France في فرنسا بتخفيض 

قدره 10 %. 
خدمة الصحة عبر المحمول Santé Mobile موجود بالفعل في ستة 

مناطق في باماكو، وهو حل بديل موثوق به لتلقي الرعاية الطبية ويتيح 
ألولئك الذين ال يستطيعون االنتقال أن يحصلوا على العالج عبر شبكة 
من المهنيين المؤهلين. إنها آلية يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء غرب 
إفريقيا وتجعل من خدمة الصحة عبر المحمول Santé Mobile مرجًعا 

للرعاية المنزلية في إفريقيا. 
 https://youtu.be/4h-rZBcmfc4 :فيديو الصحة عبر المحمول

 baaly.traore@orangemali.com :االتصال

1. Quality in-home care at a lower cost / رعاية في المنزل ذات جودة عالية وبأقل تكلفة
2. Payment is made by mobile, via Orange Money. / يتم الدفع عن طريق الهاتف

Mali / مالي
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Developing 
access to 
electricity  
for all

تطوير حصول 
الجميع على

الكهرباء 

To bring electricity to the 
populations, Orange 
Energy is mobilising its 
entire network to offer 
clean, affordable and safe 
energy. 

إلتاحة حصول السكان على 
الكهرباء، تقوم أورانج الطاقة 

بتعبئة قدرات كل شبكتها 
لتقديم طاقة نظيفة بأسعار 

معقولة وآمنة. 

En.
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315 M 80 %
Nearly 315 million people living 
in rural areas in Africa will 
have access to electricity by 
2040, especially thanks to the 
development of solar energy. /

سوف يحصل ما يقرب من 315 مليون 
شخص يعيشون في المناطق الريفية في 

أفريقيا على الكهرباء بحلول عام 2040، 
ال سيما بفضل تطوير الطاقة الشمسية 

)الوكالة الدولية للطاقة، 2017(

Around 80% of companies in 
Sub-Saharan Africa experience 
frequent power outages, resulting in 
economic losses. /
يعاني حوالي 80 % من الشركات في أفريقيا 

جنوب الصحراء من انقطاع التيار الكهربائي 
المتكرر، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية 

)الوكالة الدولية للطاقة، 2019(

AIE 2019 / IEA 2019 AIE 2019 / IEA 2019

The stakes in figures /
1/2التحديات والمخاطر باألرقام

In sub-Saharan Africa, 1 out of every 2 people do not have access to 
electricity. /

إلتاحة حصول السكان على الكهرباء، تقوم أورانج الطاقة بتعبئة قدرات كل شبكتها 
لتقديم طاقة نظيفة بأسعار معقولة وآمنة. 

Tracking SDG 7: The Energy Progress Report 2019 / Tracking SDG 7: The Energy Progress Report 2019

Energy / طاقة



69مجلة التحول الرقمي المستدام في أفريقيا والشرق األوسط مجلة التحول الرقمي المستدام في أفريقيا والشرق األوسط68

Energy access is a real catalyst for sustainable growth 
in Africa and the Middle East. At a time when 60%  
of Africans do not have access to a reliable energy source, 
Orange has chosen to help take up the electrification 
challenge in the region, by drawing on its core business as 
a telecoms operator. Working with its partners, Orange is 
offering new solar kit services to the population. They will 
enable anyone to work, have fun and recharge their phone 
without having to leave home.

تمثل الطاقة وسيلة النمو المستدام في أفريقيا وفي الشرق 
األوسط. في حين أن 60 % من األفارقة ال يحصلون على مصدر للطاقة 

موثوق به، اختارت أورانج المساهمة في تحدي مد خطوط الكهرباء 
للمنطقة، باالستناد إلى أعمالها األساسية كُمّشغل اتصاالت. تقدم 

أورانج مع شركائها خدمات جديدة للسكان بخصوص معدات الطاقة 
الشمسية. وتتيح لكل شخص العمل والتسلية وإعادة شحن هاتفه دون 

أن ينتقل من مكانه. 

Providing reliable, sustainable and 
affordable energy /

تقديم طاقة موثوق بها ودائمة وبأسعار معقولة

■ Simple solar kits — a solar panel, radio, lights and a 
phone charging cable — or with a TV or fan — have been 
installed in more than 20,000 households in areas without 
electricity grids in Mali, Senegal, Burkina Faso, Cameroon, 
Côte d’Ivoire, Guinea and Madagascar. In areas equipped 
with an electricity grid, backup solar kits have been 
provided to more than 20,000 Congolese households. 

■ In 2020, Orange won a call for projects issued by the 

■  أطقم شمسية بسيطة - لوح شمسي وراديو ومصابيح وكابل لشحن 

الهاتف - أو مع جهاز تلفزيون أو مروحة تم تركيبها في أكثر من 20,000 
منزل تقع في مناطق ال توجد فيها شبكة كهرباء في مالي والسنغال 
وبوركينا فاسو والكاميرون وساحل العاج وغينيا كوناكري ومدغشقر. 

وفي المناطق المجهزة بشبكة كهرباء، تم تركيب مجموعات طاقة 
شمسية احتياطية في 

■  أكثر من 20,000 منزل في الكونغو. 

3 شركاء
3 partners (Bboxx, Niwa 
and Greenlight Planet) /

 Greenlight و Niwa و Bboxx( 3 شركاء
)Planet

8 countries in the MEA region enjoy Orange 
Energy services. /
8 دول من منطقة الشرق األوسط وإفريقيا تستفيد 

 Orange Energie من خدمات أورانج للطاقة

40 000

8 دول

40,000 solar kits installed /
40,000 مجموعة شمسية تم تركيبها

Ministry of Energy under which it was granted funding from 
the World Bank. This subsidy will enable it to extend the 
service’s deployment and lower the price, access fees and 
monthly payments for customers.
 
■ Committed to protecting the environment, Orange is 
rolling out more and more initiatives to develop solar power 
projects. In addition to its continued work with historical 
partners Bboxx and Niwa, it signed a partnership in 
late-2019 with Greenlight Planet, the largest provider of 
prepaid solar energy services in Africa. 

■ Smart metering solutions — with which 650 households 
have been equipped in Burkina Faso — enable users to see 
their actual consumption and adjust it to achieve energy 
savings. The meters allow prepayment via Orange Money 
and help customers to better control their budget.  
For electricity operators, the solution helps prevent fraud 
and payment defaults. 

فازت أورانج في عام 2020 بعطاء لمشروع يخص وزارة الطاقة تم فيه 
الحصول على تمويل من البنك الدولي. سوف تتيح هذه المساعدة 

المالية على مد الخدمة وخفض سعرها، ورسوم التوصيل واالشتراك 
الشهري بالنسبة للعمالء. 

■  وألن أورانج ملتزمة بحماية البيئة، فإنها تقوم بتكثيف المبادرات 

لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية. باإلضافة إلى الشريكين التاريخيين 
ألورانج وهما Bboxx و Niwa، فقد وقعت الشركة شراكة في نهاية 

عام 2019 مع Greenlight Planet، وهو أكبر موّرد للخدمات المدفوعة 
ُمسبًقا في مجال الطاقة الشمسية في أفريقيا. 

■  حلول القياس الذكي - 650 أسرة مجهزة في بوركينا فاسو، تسمح 

بمعرفة استهالكها الحقيقي وتعديله لتوفير الطاقة. تتيح العدادات الدفع 
الُمسبق عن طريق Orange Moneyخدمة تحويل األموال من اورانج 

والتحكم بشكل أفضل في الميزانية. بالنسبة لمشغلي الكهرباء، يمنع هذا 
الحل االحتيال والتخلف عن الدفع. 

Energy / طاقة



مجلة التحول الرقمي المستدام في أفريقيا والشرق األوسط71 70مجلة التحول الرقمي المستدام في أفريقيا والشرق األوسط

Digital 
technologies 
serving 
agriculture

العالم 
الرقمي في 

خدمة الزراعة 

A key sector on the African 
continent, agriculture  
is currently undergoing  
a digital revolution, which  
is improving productivity and 
helping meet social and 
environmental needs.

تشهد الزراعة، وهي 
قطاع رئيسي في القارة 

اإلفريقية، ثورة رقمية 
كبيرة، تتيح تحسين 

اإلنتاجية وتلبية التطلعات 
االجتماعية والبيئية.

En.

عربي
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2,5 مليار

200 M N°1
By 2030, 200 million African farmers 
are expected to be using digital 
solutions. /
بحلول عام 2030، من المتوقع أن يستخدم 

200 مليون مزارع إفريقي الحلول الرقمية

By 2050, Africa’s population will have grown from 1.2 billion to over 
2.5 billion, meaning there will be twice as many people to feed. /

بحلول عام 2050، سيكون عدد سكان إفريقيا قد ارتفع من 1,2 مليار إلى أكثر 
من 2,5 مليار نسمة، أي ضعف عدد األشخاص الذين يجب إطعامهم )المصدر: 

BearingPoint، الذهب األخضر الجديد في إفريقيا، 2019(.

Africa is the world’s number one 
agricultural land reserve. /

تعد إفريقيا االحتياطي األول من األراضي 
القابلة للزراعة في العالم )منظمة األغذية 

والزراعة لألمم المتحدة(

Digitalisation of African Agriculture Report, 2018–2019, 
Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation /
تقرير حول رقمنة الزراعة اإلفريقية 2019-2018 ، صادر عن المركز 

التقني للتعاون الزراعي والريفي

BearingPoint, Le nouvel or vert de l’Afrique, 2019 / BearingPoint, Africa’s New Green Gold, 2019

ONUAA / FAO

The stakes in figures /
التحديات والمخاطر باألرقام

Agriculture / الزراعة
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■ Information on market prices
— Bazar Mada (Madagascar)
— Sénèkala (Mali)
— Garbal (Mali)
— Garbal + (Burkina Faso) 
— mAgri (Côte d’Ivoire) 
— Nafa Boudou (Burkina Faso)
— mAgri (Botswana)

■ Call centers and Farm advisory
— Sénèkala (Mali)
— Garbal (Mali)
— Garbal + (Burkina Faso) 
— HayVokatra (Madagascar)
— mAgri (Botswana)

■ Information on cultural methods
— Sénèkala (Mali)
— HayVokatra (Madagascar)
— Nafa Boudou (Burkina Faso)
— mAgri (Côte d’Ivoire)
— mAgri (Botswana)

معلومات عن أسعار السوق
_  Bazar Mada )مدغشقر( 

_  Sénèkala )مالي( 
_  Garbal )مالي( 

 new / بوركينا فاسو( جديدة( + Garbal  _
_  mAgri )ساحل العاج( 

_  Nafa Boudou )بوركينا فاسو( 
_  mAgri )بتسوانا( 

مراكز االتصال والمشورة الزراعية
_  Sénèkala )مالي( 

_  Garbal )مالي( 
 new /بوركينا فاسو( جديدة( + Garbal  _

_  HayVokatra )مدغشقر( 
_  mAgri )بتسوانا( 

معلومات عن تقنيات الزراعة
_  Sénèkala )مالي( 

_  HayVokatra )مدغشقر( 
_  Nafa Boudou )بوركينا فاسو( 

_  mAgri )ساحل العاج( 
_  mAgri )بتسوانا( 

Digital Agriculture : Orange initiatives /
الزراعة الرقمية : مبادرات أورانج

6 pays
6 countries

13 services

800 000 13 خدمة
users /
800,000 مستخدم

■ Virtual marketplace
— Bazar Mada (Madagascar)
— mAgri (Botswana)
— Sooretul (Senegal)

■ Text message with weather information
— Sandji (Mali)
— mAgri (Botswana)
— Nafa Boudou (Burkina Faso) 

■ Social media and USSD chat 
— mAgri (Botswana)

■ Payment of farmers via Orange Money
— Cacao Mobile (Côte d’Ivoire)

■ Insurance Services for Farmers
— OKO (Mali)

مكان افتراضي للسوق
_  Bazar Mada )مدغشقر( 

_  mAgri )بتسوانا( 
_  Sooretul )السنغال( 

خدمة الرسائل القصيرة مع معلومات عن حالة الطقس
_  Sandji )مالي( 

_  mAgri )بتسوانا( 
_  Nafa Boudou )بوركينا فاسو( 

شبكة التواصل االجتماعي و«الدردشة« عن طريق الكود
_  mAgri )بتسوانا( 

مدفوعات المزارعين عن طريق
_  Cacao Mobile )ساحل العاج( 

خدمة التأمين للمزارعين
_  Oko )مالي(

Agriculture / الزراعة
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A platform dedicated 
to facilitating agribusiness /

منصة لتسهيل األعمال التجارية الزراعية

In 2016, working in partnership with Brastorne, Orange 
launched the mobile service mAgri, for small farmers.
Brastorne Enterprises is a young citizen enterprise in 
Botswana that brings together multiple mobile technologies 
to offer the most disadvantaged populations access to 
information and the markets at a lower cost. The start-up 
aims to reduce the digital divide by fostering connectivity for 
the most under-served populations.
The mAgri service can be accessed using a USSD code, 
without Internet access, by dialling *118. Farmers are thus 
able to access:
- information and advice: tips from other farmers, weather 
alerts, commodity prices, training offers, events, 
announcements from the Ministry of Agriculture, the 
Botswana Agricultural Marketing Board (BAMB) and the 
Local Authority Enterprise (LEA);
- an online sales tool that enables farmers to trade with one 
another;
- a chat platform;
- access to online services (Wikipedia and emails).
Every month, 150,000 users log into mAgri. 60% of the 
businesses hosted by the platform are run by women,  
and 80% by young people. Following the success of this 
partnership with Orange Botswana, Brastorne wishes 
to expand its presence thanks to the support of Orange 
DRC and Orange Guinea, to bring together even more 
African farmers. — 
Contact: martin@brastorne.com

 ،Brastorne أطلقت أورانج منذ عام 2016، بالشراكة مع شركة
خدمة الهاتف المحمول mAgri المخصصة لصغار المستثمرين. 

Brastorne Enterprises هي شركة صغيرة في بوتسوانا تجمع بين 
العديد من تقنيات الهاتف المحمول لتتيح للفئات األكثر احتياًجا الحصول 

على المعلومات ودخول األسواق بتكلفة منخفضة. هدف الشركة 
الناشئة هو تقليص الفجوة الرقمية، من خالل تعزيز االتصال بين السكان 

األكثر حرماًنا. 
يمكن الوصول إلى خدمة mAgri باستخدام الكود USSD وبالتالي بدون 

إنترنت، من خالل االتصال بـ 118*. وبالتالي يحصل المزارعون على: 
- معلومات ونصائح: نصائح المزارعين، تحذيرات الطقس، أسعار السلع، 

عروض التدريب، األحداث واإلعالنات الصادرة عن وزارة الزراعة وعن 
مجلس التسويق الزراعي في بوتسوانا )BAMB( أو عن هيئة الشركات 

المحلية )LEA(؛ 
- أداة بيع عبر اإلنترنت تتيح للمزارعين التجارة فيما بينهم؛ 

- منصة للدردشة؛ 
- الوصول إلى الخدمات الُمتاحة على شبكة اإلنترنت )ويكيبيديا والبريد 

اإللكتروني( 
 mAgri.  % 60  تسجل الخدمة 150000 مستخدم كل شهر على

من التجارة الموجودة على المنصة تديرها سيدات، و80 % ُتدار 
بواسطة الشباب. بعد نجاح هذه الشراكة مع أورانج بوتسوانا، تسعى 

شركة Brastorne إلى توسيع وجودها، بفضل دعم أورانج الكونغو 
الديمقراطية وأورانج غينيا، لضم المزيد من المزارعين األفارقة. 

Agriculture / بوتسواناالزراعة / Botswana

عربي
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A more  
sustainable world 
thanks to digital 
technology

عالم أكثر استدامة 
بفضل العالم 

الرقمي 

As a player committed to 
supporting the ecological 
transition, Orange is deploying 
multiple initiatives to help build a 
more sustainable world: the use 
of solar energy, circular economy 
methods, etc. At the same time, 
we are encouraging the adoption 
of more responsible behaviour.

بصفتها العًبا ملتزًما لصالح 
االنتقال البيئي، تنشر أورانج 

مبادرات متعددة للمساهمة في 
عالم أكثر استدامة: اللجوء إلى 

الطاقة الشمسية، طرق االقتصاد 
الدائري، إلخ. وفي الوقت نفسه، 

نشجع على اعتماد سلوك أكثر 
مسؤولية.

En.

عربي
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86 M 7 %
86 million, or the number of 
potential climate refugees in  
sub-Saharan Africa by 2050. /
86 مليون: عدد الالجئين المحتملين بسبب 

المناخ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
بحلول عام 2050 )البنك الدولي، 2018(

The percentage of waste recycled or 
recovered in sub-Saharan Africa. /
7 %: هذه النسبة من النفايات المعاد تدويرها 

أو المستردة في أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى )البنك الدولي، 2018(

World Bank, 2018 / 2018 ،البنك العالمي World Bank, 2018 / 2018 ،البنك العالمي

The stakes in figures /
6/10التحديات والمخاطر باألرقام

Six of the ten countries most vulnerable to climate change are found 
in Africa. /

تقع ستة من الدول العشر األكثر تعرًضا لتقلبات المناخ في أفريقيا )مؤسسة تكيف 
الزراعة األفريقية، 2019(

African Agriculture Adaptation Foundation, 2019 / 2019 ،مؤسسة التكيف الزراعي األفريقي

Environment / البيئة
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Environment / البيئة

Cash Koom, the smart meter that  
helps customers control their water 
consumption /

Cash Kom، العداد الذكي للتحكم في استهالك 
المياه

Cash Koom is a water prepayment service, born of a 
partnership between the National Office of Water and 
Sanitation (ONEA) and Orange Burkina Faso. Thanks to  
a smart meter created by the start-up City Taps, customers 
are kept informed about their water consumption by SMS 
alert and thus keep it under control. For new subscribers, 
the process couldn’t be simpler: they just need to order a 
prepaid meter from ONEA. Current subscribers have to 
agree to the terms of payment of invoices due before a new 
meter can be installed. Customers also need to have an 
Orange Money account to pay for their subscription. Upon 
receipt of the first SMS notification, they have 48 hours to 
recharge — otherwise water supply is suspended. 
The Cash Koom service is effective as soon as the meter  
is activated. SMS alerts are sent to inform customers: 
checking their account, resumption of services after a 
disruption, leak, etc. This system helps broaden access to 
water supply for the most disadvantaged populations. 
Household spending on water becomes controllable, as 
users recharge in accordance with their consumption levels 
and income. There is no longer a risk of ending up with 
debts on unpaid bills and of being charged costly grid 
reconnection fees. For ONEA, the new system is a 
guarantee that water consumption will be paid — and thus, 
that it can invest to expand its grid and bring water to a 
larger population. The Cash Koom solution also offers 
advantages from the environmental standpoint: invoicing is 
paper-free, while customers and agents, who no longer 
need to travel to read meters, enjoy a drop in fuel 
consumption. In the event of abnormal consumption levels, 
they can step in to record a failure or leak. Once the 
experimental phase has been validated, Orange Burkina 
Faso and the ONEA will look to larger-scale deployment in 
the city of Ouagadougou and in the hinterland. — 
Contact: annie.wonnie-katta@orange-sonatel.com

Cash Koom هي خدمة الدفع الُمسبق الستهالك المياه، وقد 
نشأت من خالل شراكة بين المكتب الوطني للمياه والصرف الصحي 

)ONEA( وأورانج بوركينا فاسو. وبفضل هذا العداد الذكي، الذي 
ابتكرته الشركة الناشئة City Taps، يتلقى العمالء تنبيهات على شكل 
رسائل قصيرة ويستطيعون بهذا الشكل متابعة استهالكهم من المياه 

والتحكم عليه. 
بالنسبة للمشتركين الجدد، يكفي أن يطلبوا عداًدا ُمسبق الدفع من 
المكتب الوطني للمياه والصرف الصحي )ONEA(. يجب أن يتفق 

المشتركون القدامى على كيفية تسوية الفواتير المستحقة قبل تركيب 
Orange Money عداد جديد. يجب على العمالء أيًضا استخدام حساب

خدمة تحويل األموال من اورانج لدفع اشتراكهم. ولديهم 48 ساعة 
إلعادة شحن الرصيد تبدأ منذ استالم أول إشعار الذي يكون على هيئة 

رسالة قصيرة، وإال يتم قطع إمدادات المياه. 
تصبح خدمة Cash Koom فعالة بمجرد تشغيل العداد. يتم إرسال 

تنبيهات على هيئة رسائل قصيرة إلخبار العمالء بمتابعة حسابهم، أو عند 
إعادة توصيل المياه بعد االنقطاع، أوفي حالة حدوث تسريب... 

يسهم هذا النظام في زيادة حصول السكان األكثر حرماًنا على إمداداتهم 
من المياه. أصبح من الممكن التحكم في مصاريف المياه الخاصة 

باالستخدام المنزلي، حيث يستطيع المستفيدون إعادة الشحن حسب 
استهالكهم ودخلهم. لم تُعد األسر معرضة لخطر أن ينتهي بها الحال إلى 
الوقوع في الديون المرتبطة بعدم الدفع ولم تُعد مضطرة لدفع رسوم 

إعادة التوصيل. 
يضمن المكتب الوطني للمياه والصرف الصحي دفع استهالك المياه، 
مما يتيح لهم االستثمار في مد شبكتهم وتوزيع المياه على المزيد من 

السكان. 
يَعد حل Cash Koom مفيًدا أيًضا من وجهة نظر بيئية: عدم وجود 

فواتير ورقية، وانخفاض استهالك الوقود للعمالء )الحرفاء( والموظفين 
الذين لم يعودوا بحاجة إلى االنتقال لقراءة العدادات. في حالة االستهالك 

غير الطبيعي، يمكنهم التدخل لإلبالغ عن عطل أو تسريب. 
بمجرد التحقق من المرحلة التجريبية، تخطط أورانج بوكينا فاسو مع 

المكتب الوطني للمياه والصرف الصحي إلطالق هذه الخدمة على نطاق 
أوسع في مدينة واجادوجو وفي المناطق الداخلية من البالد. 

]توضيح[ 
تصبح خدمة Cash Koom فّعالة بمجرد تشغيل العداد. 

Contact: annie.wonnie-katta@orange-sonatel.com

The Cash Koom service is 
effective as soon as the meter 
is activated. /

تصبح خدمة Cash Koom فعالة 
بمجرد تشغيل العداد

Burkina Faso / بوركينا فاصو

عربي
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Environment / البيئة

ESCO, solar energy as a response 
to the ecological transition /

ESCO، الطاقة الشمسية كرد على التحول البيئي

Since moving to Sierra Leone in 2016, Orange has 
invested $114 million to improve the country’s connectivity. 
Now, 1,117 new areas are equipped with modern 
infrastructure, enabling thousands of Sierra Leoneans to 
access a multitude of digital services. In 2019, Orange 
Sierra Leone, in partnership with Sagemcom, launched the 
ESCO (Energy Service COmpany) initiative, which combines 
efficiency and responsibility. The project is dedicated to 
improving the performance of the network and the quality  
of service offered to customers, while reducing the 
environmental impact of energy generation and consumption.
Thirty new sites powered by solar energy were already 
deployed in 2019, and 50 new sites are planned for 2020.  
In addition, a comprehensive programme to upgrade 
existing sites will extend the energy produced using solar 
panels to the majority of Orange Sierra Leone’s sites. 
Orange Sierra Leone is also the first company in the country 
to hold an environmental impact assessment licence, 
issued in 2018 by the Environmental Protection Agency 
(EPA). The licence is renewed each year, and ensures that 
the company continues to operate responsibly, minimising 
its impact on the environment.
Orange Sierra Leone was also presented with an award at 
the 2019 Environmental Care Awards, organised by the 
NGO Shout Climate Change Africa and the EPA. —
Contact: annie.wonnie-katta@orange-sonatel.com

استثمرت أورانج 114 مليون دوالر منذ دخولها سيراليون عام 2016 
لتحسين االتصال داخل البالد. تم تزويد 1117 منطقة جديدة بالبنية 
التحتية الحديثة، مما أتاح آلالف من مواطني سيراليون الحصول على 

العديد من الخدمات الرقمية. 
 ،Sagemcom في عام 2019، أطلقت أورانج سيراليون، بالشراكة مع

مبادرة ESCO )شركة خدمات الطاقة(، والتي تجمع بين األداء 
والمسؤولية. وتتضمن هذه المشاريع تحسين أداء الشبكة وجودة الخدمة 

المقدمة للعمالء )الحرفاء(، مع تقليل األثر البيئي على إنتاج الكهرباء 
واستهالكها. 

تم نشر 30 موقًعا جديًدا يستخدم الطاقة الشمسية في عام 2019 
ومن المقرر إنشاء 50 موقًعا جديًدا في عام 2020. باإلضافة إلى ذلك، 

سيتيح برنامج التحديث الكامل للمواقع القائمة على مد الطاقة التي 
تنتجها األلواح الشمسية إلى غالبية مواقع أورانج في سيراليون. أورانج 

سيراليون هي أيًضا أول شركة في البالد تحصل على ترخيص تقييم 
األثر البيئي، الصادر في 2018 من وكالة حماية البيئة )EPA(. يتم تجديد 

هذا الترخيص كل عام، ويضمن أن تواصل الشركة أنشطتها بطريقة 
مسؤولة، مع تقليل تأثيرها على البيئة. 

حصلت أورانج سيراليون أيًضا على جائزة النسخة 2019 من جوائز الرعاية 
البيئية »Environmental Care Awards«، التي تنظمها المنظمة غير 

الحكومية Shout Climate Change Africa ووكالة حماية البيئة. 

 annie.wonnie-katta@orange-sonatel.com :االتصال

30 new sites powered by solar energy were already deployed in 2019, and 50 new sites are 
planned for 2020. /
تم نشر 30 موقًعا جديًدا يستخدم الطاقة الشمسية في عام 2019 ومن المقرر إنشاء 50 موقًعا جديًدا في عام 

.2020

التزمت أورانج في إفريقيا والشرق األوسط 
باستخدام الكهرباء المتجددة بنسبة 100 % 

لتلبية احتياجاتها الداخلية في المواقع الصغيرة 
غير المتصلة بشبكة الكهرباء، بحلول عام 2030. 
ولتحقيق هذا الهدف، تعمل أورانج على تطوير 
حقول الطاقة الشمسية من خالل شراكات مع 

شركات الكهرباء )مشاريع ESCO(: في نهاية عام 
2019، ستستفيد منها سبع دول في المنطقة: 

جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساحل العاج، 
بوركينا فاسو، سيراليون، جمهورية إفريقيا 

الوسطى، ليبريا. يستمر نشر هذا البرنامج في بلدان 
أخرى. وهو مشروع يقلل من استهالك الوقود 

بنسبة تصل إلى 80 % حسب المواقع. 

In Africa and the Middle East, Orange 
has made a commitment to use 100% 
renewable electricity for its internal 
requirements on small sites not connected 
to the electricity grid, by 2030. To achieve 
this objective, Orange is developing 
solar parks through partnerships with 
electricity companies (ESCO projects): 
as of late 2019, 7 countries in the region 
benefited from these: DRC, Guinea, Côte 
d’Ivoire, Burkina Faso, Sierra Leone, CAR, 
and Liberia. This programme continues 
to be deployed in other countries. This 
project will make it possible to lower fuel 
consumption by up to 80%, depending on 
the site. /

Sierra Leone / سيراليون

عربي
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Digital 
technology, a 
tool for women’s 
empowerment and 
independence

العالم الرقمي، 
أداة للمساءلة 
وتمكين المرأة 

The inclusion of women in 
the digital world is critical to 
achieving a fairer, more equal 
society. Orange encourages 
them to unleash their potential 
and participate in the socio-
economic development of 
the MEA region. 

يعد اإلدماج الرقمي للمرأة أمر 
أساسي لتحقيق مجتمع أكثر 

عدالة وأكثر مساواة. وتشجعهم 
أورانج على إطالق العنان 

إلمكانياتهن والمشاركة في 
التنمية االجتماعية االقتصادية 

لمنطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا.

En.

عربي
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62 % 18,6 %
Women make up half of Africa’s 
population and produce 62% of 
economic goods. /

تمثل النساء نصف السكان في أفريقيا 
وينتجن 62 % من السلع االقتصادية.

In Africa, 18.6% of women have 
access to the Internet, as compared 
to 24.9% of men. /

في أفريقيا، تتمتع 18.6 % من النساء 
بإمكانية الوصول إلى اإلنترنت مقارنة بـ

24.9 % من الرجال.

WIA and Roland Berger study, 2019. /
دراسة أجرتها WIA و Roland Berger، عام 2019

International Telecommunication Union, 2019. /
االتحاد الدولي لالتصاالت، 2019

The stakes in figures /
األولى / 1stالتحديات والمخاطر باألرقام

In just a few years’ time, Africa has become the No. 1 continent for 
women’s entrepreneurship. /
أصبحت أفريقيا، في غضون عدة سنوات، أول قارة في ريادة األعمال النسائية )المرصد 

العالمي لريادة األعمال، تقرير عن ريادة األعمال النسائية 2019(.

GEM Women’s Entrepreneurship Report 2019. / GEM Women’s Entrepreneurship Report 2019.

M-women / M-women



91مجلة التحول الرقمي المستدام في أفريقيا والشرق األوسط مجلة التحول الرقمي المستدام في أفريقيا والشرق األوسط90

To train women in digital tools and help them unleash 
their potential, the Orange Foundation has opened its 
Digital Centres. Whatever their level of training, women 
receive support for anywhere from 6 months to one year. 
They are taught the fundamentals (writing, arithmetic, basic 
computer skills, etc.) and are trained in selected software 
and Internet uses. Through this process, they gain new 
knowledge and contacts, which they will be able to put to 
use to embark on their own income-generating activity.
Between 2015 and 2019, the Digital Centres in Africa and the 
Middle East have already served more than 26,000 women. 
Today, 17 countries in the zone have also opened Digital 
Centres: Botswana, Cameroon, Côte d’Ivoire, Egypt, 
Guinea, Jordan, Liberia, Madagascar, Mali, Morocco, DRC, 
Senegal, Tunisia; and since 2020, Burkina Faso, Guinea 
Bissau, CAR and Sierra Leone. —

أنشأت مؤسسة أورانج المنازل )البيوت( الرقمية لتدريب السيدات 
على )استخدام( األدوات الرقمية ومساعدتهن على إطالق قدراتهن. 

تتم مساعدة السيدات، مهما كان مستواهن، خالل فترة تمتد من 6 
أشهر إلى عام. ويتعلمن فيها األمور األساسية )الكتابة، الحساب، بدء 

التعامل مع الكمبيوتر، إلخ( ويتم تدريبهن على بعض البرامج وعلى 
استخدامات اإلنترنت. وهكذا، تتيح لهن هذه المساعدة اكتساب المعارف 

واالتصال مع األشخاص لالنطالق في نشاط يدّر عليهن دخاًل بطريقة 
مستقلة. 

استقبلت المنازل )البيوت( الرقمية في الفترة من 2015 وحتى 2019 
في إفريقيا وفي الشرق األوسط أكثر من 26000 سيدة.  

وحالًيا، قامت 17 دولة في المنطقة بنشر هذه المنازل )البيوت( الرقمية: 
بتسوانا، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، غينيا كوناكري، األردن، ليبريا، 

مدغشقر، مالي، المغرب، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال، 
تونس؛ ومنذ عام 2020، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، جمهورية إفريقيا 

الوسطى وسيراليون. 

Digital Centres to train women  
in digital /

منازل رقمية لتدريب السيدات على العصر الرقمي Since 2015, the m-Women 
programme initiated by Orange 
has been promoting women’s 
empowerment via digital technology, 
with a focus on 3 areas: tailored 
offers, access to essential services 
— health, education, financial 
services with in particular access  
to Orange Money services  
(see our special report on p. 46-49) 
— and women’s entrepreneurship  
via the Linguère Digital Challenge 
or the POESAM Women’s Prize.

 m-Women منذ عام 2015، يعمل برنامج
الذي بدأته أورانج على تعزيز تمكين المرأة 

عبر التكنولوجيا الرقمية، مع التركيز على 
ثالثة محاور: العروض الُمَعدلة، الحصول 

على الخدمات األساسية - الصحة والتعليم 
والخدمات المالية، وعلى وجه الخصوص 
Orange Money الحصول على خدمات

تحويل األموال من اورانج )انظر ملفنا 
صفحة 46-49( - وريادة األعمال النسائية 

عبر تحدي Linguère الرقمي أو جائزة 
 .)XX للسيدات )انظر صفحة POESAM

M-women / M-women

The Digital Centres in Africa and the Middle East have already served more than 26,000 women. /
استقبلت المنازل الرقمية في الفترة من 2015 وحتى 2019 في إفريقيا وفي الشرق األوسط أكثر من 26000 سيدة

عربي

En.
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Nurturing 
passions 

تنمية القدرات
وثقل المهارات

To promote talents and 
showcase culture in Africa 
and the Middle East, Orange 
is supporting multiple 
literary and sporting events, 
and has entered into 
numerous partnerships with 
local players.

تقوم أورانج بدعم العديد من 
الفعاليات سواء كانت أدبية أو 

رياضية، وتقوم بعمل العديد من 
الشراكات مع المشاركين المحليين 

وذلك من أجل تنمية المواهب 
وتعظيم قيمة الثقافة في إفريقيا 

والشرق األوسط. 

En.

عربي
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French-language African literature in the 
spotlight with the Orange Book Prize in 
Africa /

تكريم األدب اإلفريقي الفرانكفوني بجائزة أورانج 
للكتاب في إفريقيا

Promoting African literary talent and local publishing is 
one of the objectives of the Orange Foundation, which 
held the Orange Book Prize in Africa for the second year 
running. With the support of the Institut Français, this prize 
rewards a novel written in French by an African writer and 
published by a publishing house based on the continent. In 
2019, Cameroonian novelist Djaïli Amadou Amal was 
commended for her work Munyal, les larmes de la patience, 
published by Proximité (Cameroon). Taking on the theme of 
domestic violence, Djaïli Amadou Amal’s book has met with 
great success and will be published in France by 
Emmanuelle Collas in the autumn of 2020. Since March 
2020, it has also been distributed in 9 French-speaking 
African countries thanks to a co-edition offered by 8 African 
publishing houses. For the second edition of the Prize in 
2020, 38 novels were offered by 28 publishing houses 
based in 14 different countries. These novels have been 
read by committees of passionate readers in Tunisia, 
Senegal, Guinea, Cameroon, Ivory Coast and Mali. Six 
finalists were nominated and presented to a final judges’ 
panel, made up of figures from the literary world. This panel 
named the Moroccan writer and artist Youssouf Amine 
Elalamy for his novel C’est beau la guerre. Like Djaili 
Amadou Amal last year, the author received a grant of 
10,000 euros and was awarded a campaign to promote her 
work in France and across the African continent. With the 
Orange Book Prize in Africa, the Group encourages African 
literary creation and its widespread distribution. —

تشجيع المواهب األدبية اإلفريقية والنشر المحلي: ذلك هو أحد 
أهداف مؤسسة أورانج التي نظمت للمرة الثانية على التوالي جائزة 

أورانج للكتاب في إفريقيا. وُمنحت هذه الجائزة، بدعم من المعهد 
الفرنسي، إلى كاتب إفريقي عن رواية باللغة الفرنسية قامت بنشرها دار 

نشر يوجد مقرها في القارة اإلفريقية. 
في عام 2019، ُمنحت الروائية الكاميرونية دجايلي أمادو أمال جائزة 

 Proximité عن مؤلفها مونيال، دموع الصبر، الذي صدر في دار النشر
)الكاميرون(. يتناول الكتاب موضوع العنف بين الزوجين، وقد القى 
كتاب دجايلي أمادو أمال نجاًحا كبيًرا وسيتم نشره في فرنسا في دار 

النشر Emmanuelle Collas في سبتمبر 2020. ويتم توزيعه أيًضا، 
منذ مارس 2020، في تسع دول إفريقية ناطقة بالفرنسية بفضل إصدار 

مشترك تقدمه 8 دور نشر إفريقية. 
بالنسبة للنسخة الثانية من الجائزة في عام 2020، تم تقديم ثماني 

وثالثين رواية من ِقبل ثمانية وعشرين ناشًرا في أربع عشرة دولة مختلفة. 
وقد قرات هذه الروايات لجان من القراء الشغوفين في تونس والسنغال 

وغينيا والكاميرون وكوت ديفوار ومالي. تم اختيار ستة من المرشحين 
النهائيين واقتراحهم على لجنة التحكيم النهائية، والتي تتكون من 

XXXXXXXXXXXXXX شخصيات من العالم األدبي. اختارت هذه اللجنة
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx. ومثل دجايلي 
أمادو أمال العام الماضي، حصل المؤلف على تخصيص قدره 10000 
يورو مع التمتع بحملة للترويج لعمله في فرنسا وعبر القارة اإلفريقية. 

من خالل جائزة أورانج للكتاب في إفريقيا، تقوم المجموعة بتشجيع 
اإلنتاج األدبي اإلفريقي ونشره على نطاق واسع. 

Cultiver les passions / Promoting passion

Youssouf Amune Elalamy,  writer of C’est beau la guerre /
C’est beau la guerre يوسف أمين العلمي، مؤلف كتاب

عربي
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Highlights /
التطورات الرئيسية

Highlights / التطورات الرئيسية

Deployment starts on a new 
international network by Orange in 
West Africa /

بداية إنشاء شبكة دولية جديدة بواسطة أورانج 
في غرب إفريقيا

 The network will connect up the major capitals across 
West Africa. Reliable, resilient and secure, it is underpinned 
by a network of onshore fibre optic and submarine cables. 
Interconnected with the rest of the world, it serves the region’s 
growing need for connectivity. /

 سوف تربط هذه الشبكة بين العواصم الرئيسية لغرب إفريقيا.  
وتعتمد هذه الشبكة اآلمنة والمضمونة والتي تتسم بقوة االحتمال على 
شبكة من األلياف الضوئية األرضية والكابالت البحرية. وألنها متصلة مع 

بقية العالم فهي تلبي االحتياجات المتزايدة للربط في المنطقة. 

Orange, partner to AfricaCom /
AfricaCom أورانج شريك لـشركة

 Orange has unveiled the names of the 3 winners  
of the Orange Social Entrepreneur Prize in Africa and the 
Middle East (POESAM): Chaque souffle compte (Cameroon), 
J-Palm (Liberia) and Flit Ride (Madagascar). /

 كشفت شركة أورانج النقاب عن أسماء الفائزين الثالثة  بجائزة أورانج 
 .)POESAM( لرواد األعمال االجتماعية في إفريقيا والشرق األوسط

حيث فاز كل من شركة Chaque souffle compte )الكاميرون( وشركة 
J-Palm )ليبريا( وشركة Flit Ride )مدغشقر(. 

Orange MEA  
and GIZ join 
forces for digital 
employability /
شركة أورانج الشرق 

األوسط  وإفريقيا 
 )Orange MEA(
تتعاون مع شركة 

GIZ من أجل 
التوظيف الرقمي

Orange Money 
launched  
in Morocco /
 انطالق خدمة
Orange Money
 تحويل األموال من
اورانج في المغرب

Orange MEA headquarters inaugurated 
in Casablanca / يناير 2020 / افتتاح مقر 
أورانج الشرق األوسط وإفريقيا في الدار البيضاء

 Orange now manages its activities in Africa and the 
Middle East directly from the African continent, where the 
operator has been active for over 20 years. /

  أصبحت شركة أورانج تدير أنشطتها في إفريقيا والشرق األوسط 
مباشرة من القارة اإلفريقية حيث يوجد المشّغل منذ أكثر من 20 عاًما

Y’Africa, the series that brings African 
culture to the world / Y’Africa برنامج 
الحلقات التي تروج للثقافة اإلفريقية

 Y’Africa is a TV magazine that puts young talents in 
African culture in the spotlight. From painters to sculptors, 
photographers, musicians and beyond, each of the  
13 episodes (26 min per episode) gives the stage to 3 artists,  
who introduce their work and their creative world. /

  Y’Africa هو برنامج تليفزيوني يسلط الضوء على المواهب الشابة 
في الثقافة اإلفريقية. الرسامون والنحاتون والمصورون والموسيقيون 
... كل حلقة من الحلقات الـ 13 )كل حلقة مدتها 26 دقيقة( تتيح لثالثة 

فنانين أن يقدموا أعمالهم وبيئتهم اإلبداعية.

  November / 2019 نونبر    November / 2019 نونبر    January / 2020 يناير  

 March / 2020 مارس    December / 2019 دجنبر  

February-June / 2020 فبراير - يونيو

 Orange and GIZ  
(a German federal 
company that supports 
development programmes)  
have signed a partnership 
to train 20,000 young 
people in digital so as to 
ease their transition into the 
labour market, thanks to 
the Orange Digital Centers 
(see our special report 
p. 40-45).

 قامت كل من شركة أورانج 
وشركة GIZ )شركة فيدرالية 
ألمانية تدعم برامج التنمية( 

بتوقيع شراكة لتدريب 20000 
شاب على التكنولوجيا الرقمية 

من أجل تسهيل اندماجهم 
في سوق العمل بفضل مراكز 

 Orange Digital أورانج الرقمية
 Centers

 Whatever their telecom operator, 
Moroccans can use their phone as a 
means of payment and money 
transfer. After launching in January 
2020 in Jordan, Orange now offers 
mobile money services to 18 countries 
across the region. /

 يمكن للمغاربة استخدام هاتفهم كوسيلة 
للدفع وتحويل األموال، بغض النظر عن 

شركة االتصاالت الخاصة بهم. بعد انطالقها 
في األردن في يناير 2020، تقدم أورانج خدمة 

تحويل األموال عن طريق المحمول في 18 
دولة في المنطقة.
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Orange worldwide /
أورانج في العالم

266 millions26 

147 00042 Mds €

customers /
26 مليون عميل

countries /
26 دولة

employees /
147000 موظف 

€42 billion revenue in 2019 /
عوائد بلغت 42 مليار يورو في عام 2019

In Africa and the Middle East, our technologies and 
network can really transform and accelerate the 
development. Orange deploys innovative and usefull 
services for the people. Africa and the Middle East are 
Orange’s future. —

يمكن لتقنياتنا وشبكاتنا تحويل التنمية في إفريقيا والشرق األوسط 
وتسريعها بالفعل. تقوم أورانج بنشر خدمات مبتكرة ومفيدة للغاية 

للسكان هناك. إفريقيا والشرق األوسط هما مستقبل أورانج. 

Stéphane Richard,  
Chairman and CEO /

اقتباس من أقوال ستيفان 
ريتشارد، رئيس مجلس اإلدارة

Orange worldwide / أورانج في العالم

As at December 31, 2019 / 2019 وفقًا إلحصائيات 31 ديسمبر  
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Maroc / Morocco
Pages 20, 37, 42, 47, 57, 59, 91, 97

Mali
Pages 11, 36, 42, 48, 56, 59, 61, 62, 68, 74, 91, 94

Tunisie / Tunisia
Pages 12, 36, 37, 42, 43, 59, 91, 94

Égypte / Egypt
Pages 11, 24, 25, 37, 59, 91

Jordanie / Jordan
Pages 7, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 59, 91, 97

Cameroun / Cameroon
Pages 8, 36, 37, 42, 50, 51, 56, 
57, 59, 68, 91, 94, 96

République Centrafricaine
Central African Republic
Pages 30, 31, 56, 57, 85, 91

République Démocratique du Congo
Democratic Republic of Congo
Pages 8, 22, 23, 48, 56, 59, 77, 85, 91

Burkina Faso
Pages 48, 59, 68, 69
74, 82, 83, 85, 91

Côte d’Ivoire
Pages 36, 37, 42, 43, 48, 56, 
58, 59, 60, 61, 68, 74, 75, 85, 91, 94

Libéria / Liberia
Pages 38, 39, 48, 59, 85, 91, 96

Sierra Leone
Pages 48, 59, 84, 85, 91

Guinée / Guinea
Pages 26, 27, 36, 48, 
59, 68, 77, 85, 91, 94

Guinée-Bissau / Guinea-Bissau
Pages 58, 60, 61, 91

Sénégal / Senegal
Pages 11, 14, 15, 27, 36, 37, 42, 45, 48, 56, 59, 68, 75, 91, 94

Botswana
Pages 48, 59, 74, 75, 76, 77, 91

Madagascar
Pages 28, 29, 36, 48, 
59, 68, 74, 75, 91, 96

Orange Middle East and Africa /
أورانج في إفريقيا وفي الشرق األوسط

45 millions18 pays

18 0001 Md €

122 millions

million Orange Money  
customers /
45 مليون عميل في خدمة 
Orange Money

countries, 17 of which have 4G 
network coverage /
18 دولة، 17 منها تتمتع بخدمات تغطية 
4G شبكة الجيل الرابع

employees /
18,000 موظف

of investment in 2019 /
1 مليار استثمارات في عام 2019

 / customers
122 مليون عميل 
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Over twenty years ago now, Orange chose to take a chance 
on Africa. The wisdom of that decision has never been refuted, 
with the continent now representing a breeding ground for 
growth and innovation for the Group. It is for this reason that 
Africa and the Middle East are now at the heart of our strategic 
plan, Engage2025. The plan unites multiple ambitions: that of 
maintaining the zone as one of our key business focuses, but 
also of contributing to making our business model respectful 
of stakeholders, the environment, companies and individuals. 
It is our firm belief that there can be no economic performance 
without taking these issues into account. 
From the very start of the COVID-19 pandemic crisis, access 
to means of communication emerged as a vital necessity. 
In a context where travel and physical social interactions are 
limited, access to connectivity is what makes it possible  
to maintain ties with loved ones, work, study, and access 
emergency services. This role is part of our DNA and we are 
intent on keeping up the best quality of service, everywhere 
we operate. Orange Middle East and Africa has mobilised 
and committed in each country where it operates to help the 
governments and populations cope through the crisis.
With inequalities becoming more acute and the climate 
emergency more pressing, it is essential that technological 
progress be accessible to all and exemplary on the 
environmental level. With its goal of achieving net zero carbon 
by 2040, Orange shows its lasting commitment to the planet. 
To foster digital equality, we are working to extend our 
services to rural areas, women, and young, low-income and 
less-educated people, in particular through low-cost 
voice-activated smartphones. It is undeniable today that 
connectivity must be available to as many people as possible, 
as it provides access to information and education, and is a 
powerful engine for economic and human development. 
We have invested a great deal in the Orange Digital Centres 
to help develop the digital ecosystem in the countries where 
we operate and to improve the employability of young people. 
They offer the chance, under one roof, to learn coding, 
experiment, be incubated, or even finance a start-up. This 
innovative concept will be deployed in all our countries of 
operation and in Ethiopia (see our special report p. 40-43).
As Digitall magazine has been showing you for 4 years now, 
Orange invents and accompanies great digital adventures, 
which bring real solutions to populations. More than ever, 
Orange Middle East and Africa aspire to be the preferred 
multi-service operator for Africans. —

أورانج راهنت على إفريقيا منذ أكثر من عشرين عاًما. إنه اختيار لم ُتدحض 
أهميته أبًدا، فالقارة تمثل اليوم للمجموعة أرًضا خصبة للنمو واالبتكار. 

ولهذا السبب توجد إفريقيا والشرق األوسط اليوم في قلب خطتنا 
االستراتيجية Engage2025. تجمع هذه الخطة بين عدة طموحات: طموح 

المحافظة على المنطقة ضمن تحديات أعمالنا، وكذلك المساهمة في أن 
يراعي نموذج أعمالنا أصحاب المصلحة والبيئة والمجتمعات واألفراد. نحن 
مقتنعون بأنه لم يعد من الممكن أن يكون هناك أداء اقتصادي دون أخذ 

هذه القضايا بعين االعتبار. 
منذ بداية أزمة جائحة كوفيد- 19، أصبح الوصول إلى وسائل االتصال 
من الضرورات األساسية. في الواقع، في سياق تكون فيه االنتقاالت 
والتفاعالت االجتماعية المادية محدودة، فإن الوصول إلى االتصال هو 

الذي يجعل من الممكن الحفاظ على الصلة مع أقاربك والعمل والدراسة 
والحصول على خدمات الطوارئ. هذا الدور هو في داخل حمضنا النووي 

ونحن ملتزمون بالحفاظ على أفضل جودة للخدمة أينما كنا. لقد قامت 
أورانج الشرق األوسط وإفريقيا بتعبئة جهودها وقطعت التزاًما في كل بلد 

نوجد فيه بمساعدة الحكومات والسكان على مواجهة األزمة. 
عندما تصبح التفاوتات أكثر وضوحا وتصبح حالة الطوارئ المناخية 
أكثر إلحاحا، يجب أن يكون التقدم التكنولوجي في متناول الجميع 

ومثاليا من الناحية البيئية. بهدف أن يكون صافي انبعاثات الكربون صفرًا 
بحلول عام 2040، تلتزم شركة أورانج التزاًما دائًما تجاه هذا الكوكب. من 

أجل المساواة الرقمية، نحن نعمل على بسط خدماتنا لتشمل المناطق 
الريفية والنساء والشباب واألشخاص ذوي الدخل المنخفض والمستوى 

التعليمي المنخفض، وذلك بفضل الهواتف الذكية منخفضة التكلفة 
التي يتم التحكم فيها صوتًيا على وجه الخصوص. ومما ال يمكن إنكاره 

اليوم أن االتصال يجب أن يكون متاًحا ألكبر عدد، ألنه يسمح بالوصول إلى 
المعلومات والتعليم وهو محرك قوي للتنمية االقتصادية والبشرية. 

لقد استثمرنا الكثير في مراكز أورانج الرقمية للمساهمة في تطوير النظام 
البيئي للعالم الرقمي في البلدان التي نوجد فيها ولتحسين توظيف 

الشباب. إنها تتيح في مكان واحد تعلم البرمجة والتجريب واالحتواء بل 
وتمويل الشركات الناشئة. سيتم نشر هذا المفهوم المبتكر في جميع 

البلدان التي نوجد فيها وفي إثيوبيا )انظر ملفنا ص 40-43(. 
كما تظهر لك مجلة Digitall منذ 4 سنوات وحتى اآلن ، فإن أورانج تخترع 

وتدعم مغامرات رائعة في العالم الرقمي، والتي تقدم حلواًل حقيقية 
للسكان. تهدف أورانج الشرق األوسط وإفريقيا أكثر من أي وقت مضى 

إلى أن تكون المشغل متعدد الخدمات المفضل لألفارقة. 

 

To be continued / يتبع

Mobilised and committed in each country /
تعبئة الجهود وااللتزام في كل الدول  

Alioune Ndiaye
CEO Orange Middle East and Africa.
المدير العام لشركة أورانج في أفريقيا والشرق األوسط  

”It is essential that technological progress be accessible to all and 
exemplary on the environmental level.” /
يجب أن يكون التقدم التكنولوجي في متناول الجميع ومثاليا من الناحية البيئية.

عربي

En.


