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 .0تعتبر الدول األعضاء في االتاياد األفري،ي  ،مين خيالل منالمية االتاياد األفري،ي لمبيث
اإلذاع  ،مسيوولة عين ال،عيال العياب لمبيث اإلذاعي  .وتتمثيل ذيذا المسيوولية عميه وجي
الخصييو

ف ي ضييرورة اماييية األذييدات األساسييية ذات المصييماة العاميية ف ي مجييال

البث الرقم  ،السيما سهولة اصول الجميع عمه المعمومات والتنول الث،اف .
 .0يتمثل دور وسائل إعالب ال،عال العاب لمبث اإلذاع ف كفالية تعزييز ال،ييب االجتماعيية
لممجتمعييات األفري،ييية السيييما ا،ييو اإلنسييان وتنييول الث،افييات األفري،ييية المختمفيية .وميين
نااي يية ىخ ييرب ،يمع ييب قع ييال الب ييث اإلذاعي ي دو ار رئيس يييا في ي الب ييث السي يريع لممعموم ييات
وخاصة فيما يتعم بالكوارث العبيعية واألوضال العارئة األخرب.
 .3ك ييان لمتع ييور المس ييتمر والسي يريع لمتكنولوجي ييا الرقمي يية ىثي ي ار ذام ييا عم ييه ال،ع ييال الس ييمع
البصييري األفري ،ي س يواء تعم ي األميير بالمسييتمعين والمشيياذدين األف يري،يين ىو بالهيئييات
المشرفة عمه البث والبرامج.
 .2لهذا األسباب ،ينبغيه ىن ييتب التايول مين البيث التنياالري إليه البيث الرقمي في ىفضيل
الالييروت الممكنيية ميين خييالل ت،ييديب الخييدمات المجانييية الجيييدة لصييال الجمهييور وىيضييا
لفائدة المشرفين عمه البث ف ال،عال العاب ككل.
 .5لهييذا الغيير  ،يكييون ميين الضييروري ىن يييتب تعزيييز واماييية دور الخدميية العاميية لمبييث
اإلذاع ي الكفيييل بعيير

مجموعيية ميين الب يرامج والخييدمات ،ذات التكيياليت المنخفضيية،

عمه جميع فئات المجتمع ،خالل عمميية التايول مين البيث التنياالري إليه البيث الرقمي
مع مراعاة المصال االقتصادية لمهيئيات المشيرفة عميه البيث واالاتياجيات االجتماعيية
لجميع فئات المجتمع.
 .6وعمي ي  ،ميين األذمييية بمكييان ،بالنسييبة ألفري،يييا ،اعتميياد مسييعه تشيياوري واقاميية تعيياون
وثي ي ي وفعي ييال بغيي يية التوصي ييل إلي ييه االسي ييتخداب األمثي ييل لعيي ييت التي ييرددات .لي ييذل  ،فمي يين
الض ييروري تادي ييد اس ييتراتيجية ىفري،ي يية مش ييتركة م يين خ ييالل إع ييداد د ارس يية لوض ييع البني يية
التاتية لمشيبكة السيمكية في كيل دولية عضيو في االتاياد األفري،ي  ،والتي تعتبير البيديل
الواي ييد لمتمفزي ييون الرقمي ي األرضي ي  .كم ييا ىنه ييا الوس يييمة الواي ييدة لم ييدول األعض يياء في ي
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االتايياد األفري ،ي لمتاييول إلييه البييث الواسييع النعييا لم،ن يوات ذات البييث العييال الجييودة
والدقة.
 .7كذل  ،سيتكون لمم،يررات التي يجيب اعتميدذا ثيار اتميية عميه االتصياالت في ىفري،ييا
لمع،ود الم،بمة .ويكون اعتماد روية بعيدة المدب  ،تت،اسمها جميع اليدول األعضياء في
االتايياد األفري ،ي  ،ت،ييوب عمييه تاميييل جييدي لالاتياجييات الا،ي،ييية لممشييرفين عمييه البييث
التمفزيون األفري،يين وعمه باث ىفضل وسيمة الستفادة ىفري،ييا مين ذيذا الم ازييا الرقميية
مع مراعاة خصوصيات ال،ارة ومصالاها االقتصادية واالجتماعية والث،افيية والسياسيية،
ذ ييو الكفيي ييل بتمك ييين األف ي يري،يين م يين االسي ييتفادة م يين الخي ييدمات العالي يية األداء ف ي ي ذي ييذا
المجال.
 .8يجييب ىن تعي ذيئييات البييث اإلذاعي األفري،ييية والييدول األعضيياء ف ي االتايياد األفري ،ي
ىن التع ي ييور التكنول ي ييوج  ،وت ،ي ييارب الش ي ييبكات الس ي ييمكية والالس ي ييمكية ،وب ي ييروز الخ ي ييدمات
المتعددة الوسائع عبر شبكة اإلنترنت ،ذ كمها فير

سياناة لتنميية ال،يارة مين خيالل

سرعة البث وتبادل المعمومات.
 .9ف ذذا اإلعار ،يمعب االتااد األفري ،لمبث اإلذاع وذيئات البيث اإلذاعي األفري،يية
دو ار ىساسي يييا ف ي ي تاديي ييد اسي ييتراتيجية متسي يي،ة لمافي يياال عمي ييه المكاسي ييب وامايي يية الم ي يوارد
العيفية .ولهذا الغر  ،يجب ىن تستفيد ذيئات البث اإلذاع من ىرباح بييع تيارخي
اسييتغالل الم ازيييا الرقمييية لمخييدمات المتن،ميية وخييدمات البييث الواسييع النعييا بغييية تمويييل
عممية انتشار البث التمفزيون الرقم األرض ف ىفري،يا.
 .02تييب اعتميياد عييدة م،ييررات عمييه مسييتوب االتايياد األفري ،ي لمبييث اإلذاع ي خييالل مختمييت
اجتماعاتي ي ا ييول التا ييول إل ييه الب ييث التمفزي ييونه الرقمي ي األرضي ي في ي ىفري،ي ييا .وتعتب يير
المشاركة المكثفة والجيدة لهيئيات البيث اإلذاعي األفري،يية في ىنشيعة االتاياد األفري،ي
لالتصيياالت السييمكية والالسييمكية وميين خالل ي ف ي ىنشييعة االتايياد الييدول لالتصيياالت
السمكية والالسمكية ،ضرورية لمدفال عن مصالاها الاالية والمست،بمية.
 .00يجب ىن يتب إعادة تخصي
 تخص ييي

الترددات لبموغ األذدات التالية:

ج ييزء م يين األرب يياح الرقمي يية لمخ ييدمات الجدي ييدة لالتص يياالت اإللكتروني يية

السيييما التييدف العييال ل نترنييت ،والهيياتت المامييول -وتعييوير خييدمات جديييدة ف ي
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المجييال السييمع البصييري المتمثميية ف ي البييث التمفزيييونه ذي الدقيية العالييية ،والبييث
التمفزيي ي ييونه ذي الدقي ي يية العاليي ي يية جي ي ييدا ،واإلذاعي ي ييات والمضي ي ييامين الماميي ي يية الخاصي ي يية
بالتمفزيون الرقم األرض ؛
 تثمين األعيات لتعوير االقتصادات األفري،ية؛
 تاسييين تغعييية البييث التمفزيييونه الرقمي األرضي في المنيياع النائييية بغييية ضييمان
خدمة عامة شاممة.
 .00لبمييوغ ذييذا األذييدات ،يجييب ىن ي،ييوب االتايياد األفري ،ي  ،بالتنسييي مييع االتايياد األفري ،ي
لمبي ييث اإلذاع ي ي  ،وباالتفي ييا مي ييع و ازرات تكنولوجيي ييا المعمومي ييات واالتصي يياالت والي ييو ازرات
المس ييوولة ع يين االتص يياالت ،بتا،يي ي التع يياون م ييع الهيئ ييات الوعني يية لمض ييبع ومص ييال
الخييدمات العاميية ف ي مجييال البييث اإلذاع ي لاماييية نشيياع الخييدمات العاميية ف ي مجييال
البث اإلذاع والافاال عمي وضمان .
 .03يجييب إنشيياء لجنيية ىفري،ييية ،تاييت رعاييية االتايياد األفري ،ي  ،تكمييت بمجتمييع المعمومييات
ووسييائل اإلعييالب ميين ىجييل تسييهيل تاييول الييدول األعضيياء ف ي االتايياد األفري ،ي إلييه
الرقمية ف جميع المجاالت ،عمه ىساس خارعة عري يتب إعدادذا بوضوح ،من ىجيل
التع ييور الس ي يريع والمتس ي ي لمنالي يياب البيئ ي ي التكنول ييوج ف ي ي المجي ييال السي ييمع البصي ييري
واإلعالب المتعدد الوسائع ف ىفري،يا.
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