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 مقرر
 الشبكة اإللكترونية األفريقية، استمراريةبشأن 

 ASSEMBLY/AU/16 (XXII) ADD.2الوثيقة 
 

 :إن المؤتمر
باالقتراح الذي قدمتو جميورية السنغاؿ حوؿ تمديد مشروع الشبكة  نوهييحيط عمما و  .1

 ة، في إطار الشراكة بيف اليند واالتحاد األفريقي؛اإللكترونية األفريقي
المنعقدة يومي  األولى أفريقيا -قمة منتدى اليندمف قبؿ إلى إطار التعاوف المعتمد  يشير  .2

في نيودليي والتي أقرت خبلليا أفريقيا واليند بأف تكنولوجيا  2008أبريؿ  9و 8
و االقتصادي، وبصفتيا ىذه، تعتبر المعمومات واالتصاالت ُتَعد مف العوامؿ الجديدة لمنم

األنشطة االجتماعية واالقتصادية في أفريقيا وفي قطاعات أساسيا لتنمية  اأكثر فأكثر جزء
 اليند؛

قمة منتدى  مف قبؿالمعتمد و إطار التعاوف المعزز بيف أفريقيا واليند  يأخذ في االعتبار .3
ي التـز الجانباف خبلليا باالستفادة ، والت2011مايو  25المنعقدة في  الثانية اليند–أفريقيا

سد الفجوة الرقمية في سبيؿ الشبكة اإللكترونية األفريقية مشروع مف دروس تنفيذ وفعالية 
تكنولوجيا المعمومات  تنطوي عميياواستغبلؿ الميزات االجتماعية واالقتصادية التي 

 تحقيؽ أىدافيما المشتركة؛ل واالتصاالت 
في تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية  ةاألفريقي ةاإللكترونيالشبكة  بأىمية مساىمة مشروع يقر .4

 لمبمداف األفريقية؛
 الخمسالتي تحققت في تنفيذ ىذا المشروع خبلؿ السنوات  الممحوظةبالنتائج  ينوه .5

عميا، وما الجامعية و الدراسات الطالب مف متابعة  100000أكثر مف  فمكّ  والذياألخيرة، 
قي تدريب طبي مستمر لتحسيف كفاءاتيـ في المجاالت طبيب مف تم 50000يزيد عمى 

 التي تتطمب درجة فائقة مف التخصص؛
 بمدا بالشبكة؛ 48الحكومة اليندية عمى وضع ىذا المشروع مع ربط يشكر  .6
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المفوضية بذؿ جميع الجيود البلزمة لضماف استمرارية استغبلؿ الشبكة بعد مف يطمب  .7
البمد المستضيؼ لمحطة محور الشبكة )السنغاؿ( نياية المساعدة اليندية بالتعاوف مع 

 ؛واليند والبمداف المشاركة في الشبكة
، 2015أف ُتِعّد وتقدـ إلى الدوؿ األعضاء، خبلؿ قمة يناير مف المفوضية  يطمب كذلك .8

خطة عمؿ الستمرارية خدمات الشبكة عمى أف تضمف الدوؿ األعضاء توفير الموارد 
 .ؽ ىذا اليدؼالضرورية لممفوضية بغية تحقي
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