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 موافقةبالتوصية 

. وستتم إحالة مذكرة التفاهم الموقعة إلى 23قة على التوصية الواردة في الفقرة فاوالمجلس التنفيذي مدعو إلى الم

 المجلس التنفيذي في جلسة الحقة للعلم.

 الخلفية والغرض من مذكرة التفاهم – أوال

في شراكة مع شركة أورانج في الشرق يُدعى المجلس التنفيذي إلى اإلحاطة علما بأن الصندوق ينوي الدخول  -1

 األوسط وأفريقيا.

الصندوق في  شرع ،(PB/2014/09القطاع الخاص ) بالشراكات معتمشيا مع إجراءات الصندوق المتعلقة و -2

شركة  مقترح، إلى تقديم 2020عملية استعراض داخلي أدت، في مارس/آذار ب 2020يناير/كانون الثاني 

األداء و ،تم إجراء استعراض العناية الواجبة لألداء البيئي واالجتماعيوتنفيذية. إلى لجنة اإلدارة ال أورانج

المعنية  1التقنيةمن خالل مجموعة العمل  أورانج في الشرق األوسط وأفريقيالشركة  على صعيد الحوكمة،

 في الصندوق. بالشراكة مع القطاع الخاص

كشريك  شركة أورانج في الشرق األوسط وأفريقيا مالءمة لمدى مجموعة العمل التقنيةعلى تقييم وبناء  -3

الدخول في اتفاقية  عبرإضفاء الطابع الرسمي على التعاون  قرار لجنة اإلدارة التنفيذية، اتخذت للصندوق

 رهنا بموافقةفي الشرق األوسط وأفريقيا من خالل مذكرة تفاهم،  أورانجشراكة مؤسسية مع فرع شركة 

 .عليها المجلس التنفيذي

في باريس.  يقع مقرهاشركة اتصاالت فرنسية متعددة الجنسيات  شركة أورانج هي. واألنشطة المالمح البارزة -4

 من السكان، لعمالءتقدم الشركة خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية في أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط و

 ،ونقل البيانات ،الخطوط المؤجرةو ،والشركات الكبيرة. وهي تقدم خدمات الهاتف األرضي ،والمهنيين

عن بيع  فضالوخدمات البث،  ،والتطبيقات الالسلكية ،واإلنترنت ،والتلفزيون الكبلي ،واالتصاالت المتنقلة

 .وتأجيرها معدات االتصاالت

والخطوط  ،العالمة التجارية الرئيسية للشركة في مجال الهواتف المحمولة أورانج باتت، 2006منذ عام و -5

، Hutchison Whampoa Limitedشركة  اشترتعندما  1994نشأت في عام وقد واإلنترنت.  األرضية

 شرائها وبعد". أورانجباسم " تسمية الشركة، على حصة مسيطرة وأعادت لالستثمارات وهي شركة صينية

 2013.2 تموز/يوليو 1في  أورانجتم تغيير عالمتها التجارية إلى ، 2000في عام فرانس تليكوم من قبل 

 .من الشركةفي المائة  14 وتمتلك الحكومة الفرنسية نسبة ،اوتجاريا صناعي كياناأورانج  شركة تعد. الحوكمة -6

وغرب  ،والشرق األوسط ،حول العالم )بشكل رئيسي في أوروبا بلدا 27في  أورانجشركة . تعمل البنية -7

في  منهم 000 92 يعيشموظف،  000 151الشركة  ويعمل فيمليون عميل.  264ولديها أكثر من  ،(أفريقيا

 فرنسا.

للتنمية المستدامة. وهي تساهم في جميع  2030 بخطة عام بقوة. تلتزم الشركة أورانج واألمم المتحدةشركة  -8

الفريق االستشاري الدولي  أنشأتعندما  وعلى وجه الخصوص –أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر 

                                                      
االتصاالت؛  وشعبةمكتب المستشار العام؛ ووتعبئة الموارد؛  شعبة االنخراط العالمي والشراكاتمن  أعضاء مجموعة العمل التقنيةتضم  1

 والتمايز بين الجنسينشعبة البيئة والمناخ و ؛لقطاع الخاصالوحدة االستشارية والتنفيذية لوواألسواق والمؤسسات؛ المستدام اإلنتاج  وشعبة

شعبة االنخراط العالمي والشراكات مدير  ويرأس المجموعةخدمات اإلدارة المالية.  وشعبة البرامج؛إدارة  ودائرةواإلدماج االجتماعي؛ 

 وتعبئة الموارد.
 والموقع الرسمي لشركة أورانج على شبكة اإلنترنت. ،بلومبرغوالمصادر: رويترز،  2
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استخدام  يخصعن وضع مؤشرات لقياس تحقيق األهداف، ال سيما فيما  المسؤولو، 2014للخبراء في عام 

وقد وقعت  الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول،من  جزءا شركة أورانجتعد كما التكنولوجيا الجديدة. 

 متعددة األطراف.و الثنائية اتفاقيات مع العديد من المنظمات

من أجل على ابتكار حلول للتنمية المحلية  الشركة، تعمل التنميةمن أجل شركة أورانج من خالل برنامج و -9

 األمثلة على ذلك: برنامج وتتضمنلسكان والبلدان. ل يوفر الدعمبشكل القيمة  وخلقفرص العمل  تهيئة

 Orange m-Women ،المساواة بين الجنسينب الخاص 5هدف التنمية المستدامة  يرّكز علىالذي و، 

 برنامج من خاللالرعاية الصحية  واالدخار في مجاللتمكين المرأة؛  المتنقلة والخدمات بالهواتف يستعينو

Orange Money برنامج من خاللالطب الوقائي و؛ My Health Line  في الكاميرون؛ ودعم رائدات

 ستخدمن التكنولوجيا الرقمية في السنغال.ت اللواتياألعمال 

الرئيسية  يةمبادرة االبتكارالرة النبض العالمي لألمم المتحدة، وهي في مباد هي أحد الشركاءأورانج وشركة  -10

شركة . كما شاركت 2010البيانات الضخمة، والتي تم إطالقها في عام  فيما يخصلألمين العام لألمم المتحدة 

 عرضت أهمفي دبي، حيث  تم عقدهالذي  2018األمم المتحدة العالمي للبيانات لعام  في منتدى أورانج

 .في السنغال مع المكتب اإلحصائي الوطني إجراؤهامن التجارب التي تم  المستخلصةتطورات والدروس ال

ولدى الشركة نشطة للغاية في غرب أفريقيا والشرق األوسط.  أورانج في الشرق األوسط وأفريقياشركة  -11

)بوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا بيساو، وغينيا كوناكري،  أفريقيافي غرب ة بلدان في ثماني حضور

فريقيا أ)الكاميرون، وجمهورية  أفريقيا الوسطىفي  بلدان ةثالثفي وليبريا، ومالي، والسنغال، وسيراليون( و

دان بلوأربعة  يةجنوبالو يةشرقال أفريقيا بلدين في تغطيأنها الديمقراطية(. كما  الكونغوالوسطى، وجمهورية 

 فريقيا.أفي الشرق األدنى وشمال 

، وذلك الغربية والوسطىلزراعة والتنمية في أفريقيا غراض اتدعم الشركة العديد من المبادرات الرقمية ألو -12

، مسابقات البرمجة الحاسوبية الجماعيةالمسابقات مثل تنظيم بشكل رئيسي من خالل تطوير التطبيقات، و

الدعم التقني للمنظمات تقديم الزراعية الشباب، وحضانة الشباب وتدريبهم، ورواد األعمال لدعم توفير الو

 المحلية ودعم المنح.

 أنها كيان مسؤول. فيهاالبلدان التي تعمل  كافةللتحول الرقمي واالبتكار المحلي في  شركة أورانجدعم  ويُظهر -13

 Orange Campus Africa ةمبادر ما يلي: شركة أورانج في الشرق األوسط وأفريقياتشمل مبادرات و -14

 ،التي تقدم التدريب عبر اإلنترنت )بوركينا فاسو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا، ومالي، والسنغال(

 تُتاحالفصول الدراسية  قائمة علىالتي تقدم دورات والرقمية )تونس والسنغال(،  شركة أورانجومراكز 

 حوالي اجتذبفي مالي، والذي  Kunafoniwتطبيق  رانجشركة أو، أطلقت 2019في فبراير وللجميع. 

 ،الصحة من قبيليوفر التطبيق معلومات باللغات المحلية حول مواضيع وفي عام واحد.  مستخدم 000 40

 .التمايز بين الجنسينو الصغريوالتمويل  الصحية، والنظافة ،والصرف الصحي ،والزراعة

 وتمثّل هذه المراكزفي تونس.  مراكز شركة أورانج الرقمية، أطلقت شركة أورانج 2019 أيار/في مايوو -15

 طائفة وتستهدفواسع النطاق للشركات الناشئة  دعما تقدم وهيبالكامل لالبتكار.  ومكرسا تماما اجديد امفهوم

، وتسريع بدء األعمال بصورة أكثر مباشرة والتوجيه الترميزتدريب الشباب على  عبر الفئاتمتنوعة من 

 ر في الشركات في المراحل المبكرة.واالستثما
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الشراكة مع شركات خدمات الطاقة في وذلك بتطوير مزارع للطاقة الشمسية، على  أورانجشركة  وتعمل -16

مجلة مرتين  كما أنها تنشربوركينا فاسو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار، وغينيا، والنيجر. 

 3.والشرق األوسط أفريقيا حول التحول الرقمي المستدام في سنويا

صالحيات لل وفقا -المؤسسات  وضع فيمن مذكرة التفاهم هذه  الغاية تتمثل. وطبيعتها أهداف الشراكة -17

 المقصد من ذلكويكمن . يعود بالمنافع على كافة األطراف إلطار تعاون – الخاصة بها قواعدالسياسات والو

من خالل استخدام حلول  فريقياأدعم األنشطة الزراعية في منطقة الجماعة االقتصادية لدول غرب  في

وتوسيع نطاقها  اإلنمائية المشروعات أثرزيادة من أجل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالستفادة منها 

وتنمية القوى العاملة، وتعزيز االبتكارات مثل نماذج  ،السالم وإرساء ،والتعليم ،في مجاالت مثل الزراعة

الصندوق إمكانية توسيع التعاون  سيتحرىوالعمليات الجديدة. ومن خالل مذكرة التفاهم،  ،واألساليب ،األعمال

 فريقيا والشرق األوسط.أأخرى في  مناطق ليشمل

في  السلكية والالسلكيةء االتصاالت أنسب شركاأورانج، مع انخراطها القوي في الزراعة، من تعتبر شركة و -18

والمختبرات المراكز عن  فضالالتحتية لتكنولوجيا المعلومات،  اسيستفيد الصندوق من بنيتهو. اإلقليم شبه

 لزراعة الرقمية.ل للترويجالمحلية 

 المشروعات لصالح أصحابلمنصات الرقمية اإلقليمية لوضع نموذج أولي قائم على الشراكة أيضا  وستنطوي -19

شركة أورانج في الزراعة الرقمية )بدعم من ب الخاصةاالتصال وتبادل المعلومات  بغيةالشباب  من الزراعية

واللجنة الدائمة المشتركة بين الدول المعنية بمكافحة الجفاف والجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا،  أفريقيا

 4فريقيا(.أوالمنتجين الزراعيين في غرب  منظمات المزارعين، وشبكة في منطقة الساحل

من أجل رفع لتكنولوجيا الرقمية المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة ل تشجيع اعتماد فيالهدف ويتمثل  -20

، أدوات الزراعة الرقمية المتاحة وجمع تحديد فيمن ذلك  ويكمن المقصداإلنتاج والدخول الزراعية.  مستوى

اإلنترنت شبكة المنصات القائمة على  عبر وذلك ل إليها بسهولة أكبر،والسماح للمزارعين بالوصو

فريقيا، مع أفي غرب  نموا سريعاالرقمي  اإليكولوجيالنظام ويشهد أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. /والهواتف

تم تطوير العديد من التطبيقات وتكييفها بشكل أساسي وقد ظهور شركات ناشئة وحاضنات ومختبرات رقمية. 

التنمية مجال  أن أصحاب المصلحة في غيرعلى الرغم من انتشار هذه التطبيقات، و. محددة انمع سياق بلد

من خالل  وتنسيقها هذه التكنولوجيا الناشئة إلى ربطحاجة ال تبرز وبالتالي،منها.  بعدد قليلالريفية على دراية 

 .متعدد أصحاب المصلحةنهج 

 الصندوقمة مع استراتيجيات ءالموا – ثانيا

مع مبادئ  2025-2016تتماشى المبادئ واألهداف اإلنمائية الواردة في اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة  -21

 .شركة أورانج من أجل التنميةوفقا لبرنامج  أورانج وأهدافهاشركة 

ع الخاص لالنخراط مع القطاوباإلضافة إلى ذلك، تتماشى مذكرة التفاهم بشكل جيد مع استراتيجية الصندوق  -22

وفرص العمل  ،والدخل ،إلى تطوير األسواق في السعيالهدف الثاني منها التي يتمثل ، و2024-2019 للفترة

الصندوق، بما في ذلك عن طريق اختبار وتوسيع نطاق التكنولوجيات الجديدة  التي يستهدفهاللمجموعات 

استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتماشى مذكرة التفاهم مع و والحلول التي تتسم بفعالية التكاليف.

لشراكات الجديدة )وتعزيز ل الترويج الثانيالخاصة بالصندوق، والتي يتوخى مجال عملها  ألغراض التنمية

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من إيصال الحلول المالئمة من ( تعزيز 1الشراكات القائمة( من أجل: )

                                                      
 لمزيد من المعلومات حول التزام شركة أورانج في أفريقيا على الرابط التالي:يمكن االطالع على ا 3

https://www.orange.com/en/content/download/49716/1426663/version/7/file/Brochure%20OMEA_OrangeCommitted. 
4/https://www.weconnectfarmers.com. 

https://www.orange.com/en/content/download/49716/1426663/version/7/file/Brochure%20OMEA_OrangeCommitted
https://www.weconnectfarmers.com/
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( المساعدة في بناء قدرة الصندوق 2والمستفيدين؛ ) المسؤولين عن التنفيذ يينالحكومشركاء إلى الأجل التنمية 

 .جهود خاصة لتعزيز الشراكات التي تدعم إدماج الشباب والنساء وسيتم بذلالخاصة. 

 التوصية –ثالثا 

من اتفاقية إنشاء الصندوق، يُدعى المجلس التنفيذي إلى تفويض رئيس الصندوق  8من المادة  2وفقا للبند  -23

التي يمثلها كبير وبالتفاوض على مذكرة تفاهم بين الصندوق وشركة أورانج في الشرق األوسط وأفريقيا، 

مذكرة التفاهم  إحالة وستتمأعاله.  على النحو الوارد وصفه عليها وإبرامها والتوقيعالمسؤولين التنفيذيين، 

 .للعلم في جلسة الحقة التنفيذيمجلس الالموقعة إلى 

 

 

 


