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ري،ي  لمبيث عتبر الدول األعضاء في  االتاياد األفري،ي ، مين خيالل منالمية االتاياد األفت .0

تتمثيل ذيذا المسيوولية عميه وجي  و  مسيوولة عين ال،عيال العياب لمبيث اإلذاعي .اإلذاع ، 
فييي  ضيييرورة امايييية األذيييدات األساسيييية ذات المصيييماة العامييية فييي  مجيييال الخصيييو  
  مه المعمومات والتنول الث،اف .سهولة اصول الجميع عالسيما  ،البث الرقم 

تعزييز ال،ييب االجتماعيية  كفالية لمبث اإلذاع  ف العاب ل يتمثل دور وسائل إعالب ال،عا .0
ميين و . المختمفيية لممجتمعييات األفري،ييية السيييما ا،ييو  اإلنسييان وتنييول الث،افييات األفري،ييية

ناايييية ىخيييرب، يمعيييب قعيييال البيييث اإلذاعييي  دورا رئيسييييا فييي  البيييث السيييريع لممعموميييات 
   األخرب. عارئةالعبيعية واألوضال الما يتعم  بالكوارث يفخاصة و 
،عيييال السيييمع  الكيييان لمتعيييور المسيييتمر والسيييريع لمتكنولوجييييا الرقميييية ىثيييرا ذاميييا عميييه  .3

هيئييات البصييري األفري،يي  سييواء تعميي  األميير بالمسييتمعين والمشيياذدين األفييري،يين ىو بال
 عمه البث والبرامج. ةمشرفال

في  ىفضيل  إليه البيث الرقمي التنياالري  التايول مين البيثينبغيه ىن ييتب لهذا األسباب،  .2
الجمهييور وىيضييا  الجيييدة لصييال لخييدمات المجانييية ت،ييديب اميين خييالل لالييروت الممكنيية ا

 .  ككل المشرفين عمه البث ف  ال،عال العابلفائدة 
الخدمييية العامييية لمبيييث دور تعزييييز وامايييية مييين الضيييروري ىن ييييتب يكيييون لهيييذا الغييير ،  .5

، فضيييةإلذاعيي  الكفيييل بعييير  مجموعيية ميين البيييرامج والخييدمات، ذات التكيياليت المنخا
إليه البيث الرقمي  نياالري عمميية التايول مين البيث التخالل ، عمه جميع فئات المجتمع

عميه البيث واالاتياجيات االجتماعيية هيئيات المشيرفة مع مراعاة المصال  االقتصادية لم
 المجتمع.فئات لجميع 

قامييية اعتمييياد مسيييعه تشييياوري و  ،فري،يييياألبالنسيييبة  ،وعميييي ، مييين األذميييية بمكيييان .6 تعييياون ا 
ميييين ف ،وفعييييال بغييييية التوصييييل إلييييه االسييييتخداب األمثييييل لعيييييت التييييرددات. لييييذل وثييييي  

الضيييروري تادييييد اسيييتراتيجية ىفري،يييية مشيييتركة مييين خيييالل إعيييداد دراسييية لوضيييع البنيييية 
، والتي  تعتبير البيديل في  كيل دولية عضيو في  االتاياد األفري،ي سيمكية التاتية لمشيبكة ال

عضييياء فييي  لوسييييمة الواييييدة لميييدول األكميييا ىنهيييا ا الواييييد لمتمفزييييون الرقمييي  األرضييي .
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الجييودة  لمتاييول إلييه البييث الواسييع النعييا  لم،نييوات ذات البييث العييال  االتايياد األفري،يي 
  .والدقة

 اتميية عميه االتصياالت في  ىفري،ييا لمم،يررات التي  يجيب اعتميدذا  ثيار كونسيت كذل ، .7
ليدول األعضياء في  ، تت،اسمها جميع اة المدب اعتماد روية بعيدويكون لمع،ود الم،بمة. 

االتايياد األفري،يي ، ت،ييوب عمييه تاميييل جييدي لالاتياجييات الا،ي،ييية لممشييرفين عمييه البييث 
مين ذيذا المزاييا الرقميية التمفزيون  األفري،يين وعمه باث ىفضل وسيمة الستفادة ىفري،ييا 

جتماعية والث،افيية والسياسيية، ل،ارة ومصالاها االقتصادية واالامع مراعاة خصوصيات 
بتمكييييين األفييييري،يين ميييين االسييييتفادة ميييين الخييييدمات العالييييية األداء فيييي  ذييييذا  ذييييو الكفيييييل

 المجال.
يجييب ىن تعيي  ذيئييات البييث اإلذاعيي  األفري،ييية والييدول األعضيياء فيي  االتايياد األفري،يي   .8

ت ، وبيييييروز الخيييييدماوت،يييييارب الشيييييبكات السيييييمكية والالسيييييمكية ،ىن التعيييييور التكنوليييييوج 
ذ  كمها فير  سياناة لتنميية ال،يارة مين خيالل ، عبر شبكة اإلنترنت المتعددة الوسائع

 سرعة البث وتبادل المعمومات.
 ذاعي  األفري،ييةف  ذذا اإلعار، يمعب االتااد األفري،  لمبث اإلذاع  وذيئات البيث اإل .9

د مييييوار اللمافيييياال عمييييه المكاسييييب واماييييية متسيييي،ة دورا ىساسيييييا فيييي  تاديييييد اسييييتراتيجية 
  يخار تيمن ىرباح بييع  ىن تستفيد ذيئات البث اإلذاع يجب لهذا الغر ، و العيفية. 

لمخييدمات المتن،ميية وخييدمات البييث الواسييع النعييا  بغييية تمويييل  اسييتغالل المزايييا الرقمييية
 .ف  ىفري،يا عممية انتشار البث التمفزيون  الرقم  األرض 

خييالل مختمييت    لمبييث اإلذاعيي تييب اعتميياد عييدة م،ييررات عمييه مسييتوب االتايياد األفري،يي .02
تعتبييير و الرقمييي  األرضييي  فييي  ىفري،ييييا.  هالتمفزييييون البيييث إليييهالتايييول اجتماعاتييي  ايييول 
فري،يية في  ىنشيعة االتاياد األفري،ي  لهيئيات البيث اإلذاعي  األ الجيدةالمشاركة المكثفة و 

فييي  ىنشيييعة االتاييياد اليييدول  لالتصييياالت  ومييين خاللييي  لالتصييياالت السيييمكية والالسيييمكية
   ، ضرورية لمدفال عن مصالاها الاالية والمست،بمية.سمكية والالسمكيةال
   تب إعادة تخصي  الترددات لبموغ األذدات التالية:ي يجب ىن .00

 مخييييدمات الجديييييدة لالتصيييياالت اإللكترونييييية صييييي  جييييزء ميييين األربيييياح الرقمييييية لتخ  
فيي   وتعييوير خييدمات جديييدة -والهيياتت المامييول ،السيييما التييدف  العييال  ل نترنييت
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البيييث ، و ذي الدقييية العاليييية هالتمفزييييونالبيييث المجيييال السيييمع  البصيييري المتمثمييية فييي  
خاصيييييية ، واإلذاعييييييات والمضييييييامين المامييييييية الجييييييدا ذي الدقيييييية العالييييييية هالتمفزيييييييون

 التمفزيون الرقم  األرض ؛ب
 تثمين األعيات لتعوير االقتصادات األفري،ية؛   
  فيي  المنيياع  النائييية بغييية ضييمان  الرقميي  األرضيي  هالتمفزيييونالبييث تاسييين تغعييية

 خدمة عامة شاممة.
مييع االتايياد األفري،يي   نسييي يجييب ىن ي،ييوب االتايياد األفري،يي ، بالتلبمييوغ ذييذا األذييدات،  .00

مييييع وزارات تكنولوجيييييا المعمومييييات واالتصيييياالت والييييوزارات  تفييييا لمبييييث اإلذاعيييي ، وباال
لمضيييبع ومصيييال   تعييياون ميييع الهيئيييات الوعنييييةال تا،يييي المسيييوولة عييين االتصييياالت، ب

العاميية فيي  مجييال  البييث اإلذاعيي  لاماييية نشيياع الخييدمات فيي  مجييال العاميية الخييدمات
 البث اإلذاع  والافاال عمي  وضمان .

بمجتمييع المعمومييات  تكمييترعاييية االتايياد األفري،يي ، يجييب إنشيياء لجنيية ىفري،ييية، تاييت  .03
ي،ييي  إليييه فر اليييدول األعضييياء فييي  االتاييياد األتايييول جيييل تسيييهيل ىووسيييائل اإلعيييالب مييين 

جيل ىمن  ،عدادذا بوضوحإخارعة عري  يتب الرقمية ف  جميع المجاالت، عمه ىساس 
مجييييال السييييمع  البصييييري الالتعييييور السييييريع والمتسيييي  لمناليييياب البيئيييي  التكنولييييوج  فيييي  

 الوسائع ف  ىفري،يا. عالب المتعددواإل
- 
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