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 ذكرة موجزةم

 مقدمة 

الثالثة للجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة لالتصاالت واإلعالم وتكنلوجيا قدت الدورة العادية ُع  .0
قبل االجتماع عُقد  قد. و0202أكتوبر  06و  02يومي  ،ر، مصمعلومات واالتصاالت في شرم الشيخال

 . 0202أكتوبر  02إلى  00الفترة من لخبراء في ل ااجتماع، الوزاري
 

ممثلين ضافة إلى إدولة عضوا في االتحاد األفريقي، ( 83) ثونفي االجتماع ثمانية وثال تشارك  .0
قي فريقيا واالتحاد األفريللمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ولجنة األمم المتحدة االقتصادية أل

نظمة األمم ومالالسلكية السلكية واألفريقي، واالتحاد الدولي لالتصاالت  يتحاد البريداللالتصاالت، وا
 . للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(المتحدة 

 

 نتل ورابطة االتصاالت التقدمية. شركة إالمؤسسات التالية: مجتمع اإلنترنت، واالجتماع  كما حضرت .8
 

هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة لالتصاالت واإلعالم وتكنولوجيا  ُانتخبت في بداية االجتماع .2
أساس  لىتكونت هيئة المكتب المنتخبة ع(. و0200- 0202)لفترة سنتين واالتصاالت المعلومات 

 لتالي: كاالتناوب الجغرافي، 
 شمال أفريقيا( مصر )   الرئيس: 

 أفريقيا(  وسطبوروندي ) النائب األول للرئيس: 
 الجنوب األفريقي( مالوي ) النائب الثاني للرئيس:

 غرب أفريقيا( سيراليون ) لنائب الثالث للرئيس:ا 
 جيبوتي ) شرق أفريقيا(   :المقرر 

 

 بنود جدول األعمال الرئيسية  

مشروع إعالن شرم ( 8ألفريقيا ) ةاالستراتيجية الرقميمشروع  (0الخبراء ) ر( تقري0بحث الوزراء )  .2
 . 0202الشيخ لعام 
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 النتائج

فريقي على األشادت بمفوضية االتحاد أاستراتيجية التحول الرقمي، و الفنية المتخصصة ناقشت اللجنة .6
 حول الرقمي. الت لتقديم مدخالت في استراتيجيةوطلبت مزيدا من الوقت هذه المبادرة 

ستراتيجية التقديم المدخالت في على فتح المجال  الفنية المتخصصةوفقا لما ذكر أعاله، وافقت اللجنة   .7
التحاد األفريقي من مفوضية ا تطلبو.  0202نوفمبر  3اإلنترنت حتى  قالتحول الرقمي عن طري

وتقديمها للبحث  0202بر منوف 02ول لواستكمال الوثيقة بحعلى النحو الواجب  بحث المدخالت
 . 0202واالعتماد في قمة االتحاد األفريقي في يناير 

جيا وتناشد اللجنة الفنية المتخصصة جميع أصحاب المصلحة األفريقيين في مجال تكنولوفي هذا الصدد،   .3
قي ، واستراتيجية االتحاد األفريتصاالت التعجيل بتنفيذ استراتيجية التحول الرقميالمعلومات واال

 .لقارةلواالتصال والمشاريع الرئيسية  دليل نمط هوية العالمة التجاريةلالتصال والدعوة، و
 

( 0الذي جدد بموجبه الوزراء ) 0202أيًضا إعالن شرم الشيخ لعام  الفنية المتخصصة اعتمدت اللجنة .2
قي االتحاد األفريمؤتمر ها واإلعالنات السابقة التي اعتمد مقرراتلتنفيذ ال دعوةالتزامهم بمواصلة ال

طلبت و. تالاتكنولوجيا المعلومات واالتصوالمجلس التنفيذي واللجنة الفنية المتخصصة لالتصاالت و
 :القيام بما يلي االتحاد األفريقي بشكل خاصمن مفوضية 

 

وفة لتنفيذ ووضع مصفالموارد الالزمة لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الشامل ألفريقيا تعبئة  (0)
 ؛االستراتيجية

 

إلطار القاري وا، خارج مزود عرض خدمة اإلنترنت، ومبادئ توجيهية بشأن الخصوصية وضع (0)
ومبادئ توجيهية لتنسيق الطيف ونشره لشبكات النطاق العريض طة طريق ارلسياسة البيانات وخ

 ؛الجيل الخامس/ 0202-االتصاالت المتنقلة الدولية  السلكية الحالية والمستقبلية مثلالمتنقلة وال
 

الموارد المناسبة لتنفيذ برنامج األمن السيبراني الشامل الذي يشمل مساعدة الدول األعضاء  تخصيص (8)
رق فعتماد استراتيجيات اإلنترنت والتشريعات السيبرانية وإنشاء على ا يقيفي االتحاد األفر

 وتر. يلطوارئ الكومب ةاالستجابة لحوادث الكومبيوتر/ فرق االستجاب
 

 ؛لساتليةمة اإلقليمية لالتصاالت اإلى إدارة المنظاألفريقية األصول المشتركة للشبكة اإللكترونية  نقل (2)
 

االتصاالت والعالمة التجارية وسياسات وإجراءات االتصال داخل وضع دليل أساليب  ضمان  (2)
 المنظمة.
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 الخالصة 

 ينالصادرين لمرفقا 0202وإعالن شرم الشيخ لعام التقرير الموافقة على المجلس التنفيذي ُيطلب   .02
كنولوجيات تلالتصاالت واإلعالم والفنية المتخصصة االتحاد األفريقي  عن الدورة العادية الثالثة للجنة

 مؤتمر.ال خاللالقطاع  ن عنالمسؤولو وزراءالونتائجها الرئيسية التي اعتمدها واالتصاالت المعلومات 
 

فق من أجل فريقيا المرلى مشروع االستراتيجية الرقمية ألُيطلب من المجلس التنفيذي أيًضا الموافقة ع .00
 .االتصاالتوتكنولوجيات المعلومات م ولالتصاالت واإلعالالفنية المتخصصة  للجنةاتفعيل نتائج دورة 



 

  للالتصا للجنة الفنية المتخصصةالدورة الثالثة 
 واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 0202أكتوبر  00-06
 شرم الشيخ ، مصر  
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 الوزراءتقرير 

 مقدمة أوال: 

 لمعلوماتيا اال وتكنولوجلالتصة الفنية المتخصص األفريقياالتحاد الدورة العادية الثالثة للجنة ت ُعقد .0
 02ي يوم، شرم الشيخ، جمهورية مصر العربيةجيت، ييوم سمفندق ريكسوس بريفي  تصاالتواال

. 0202أكتوبر  02إلى  00اجتماع الخبراء الذي انعقد في الفترة من  وقد سبقها .0202 أكتوبر 06و
 .0في الملحق  الواردةاألخرى الخبراء وبنود جدول األعمال اجتماع ناقش الوزراء تقرير 

 الحضور ثانيا: 

كاميرون، ال ،بوروندي، بوركينافاسو، بنينأنجوال،  ،الجزائر حضرت الدول األعضاء التالية االجتماع: .0
يا، إرتر ،مصر، جيبوتي ،جمهورية الكونغو الديمقراطيةكوت ديفوار،  ،الكونغو ،جزر القمر ،تشاد

 موزمبيق، ا،نيموريتا ،مالي ،الويمليبيريا،  ،ليسوتو ،كينيا ،غانا ،امبياج ،ابون، الجسواتينيإ ،إثيوبيا
 ،الصومال ،يونسيرالالسنغال، قراطية، ، الجمهورية العربية الصحراوية الديمنيجيريا ،النيجرناميبيا، 

 ، زامبيا، زيمبابوي.وأوغندا، السودان جنوب إفريقيا

 .ترد قائمة المشاركين في المرفق األول اتها.يل وجنوب السودان وتونس اعتذارأرسلت سيش .8

  االقتصادية لدول غرب إفريقيامجموعة االقتصادية اإلقليمية التالية: المجموعة ال االجتماع حضرت .2

 لالتصاالت فريقيأيًضا المنظمات والوكاالت اإلفريقية والدولية التالية: االتحاد األ في االجتماع شاركت .2
ومنظمة األمم  االقتصادية ألفريقيالجنة األمم المتحدة و فريقياالتحاد البريدي األالسلكية والالسلكية و

 (.المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو

 شركة أنتل. ، رابطة االتصال التقدمي،: جمعية اإلنترنتالمنظمات التاليةحضرت أيضا  .6

 مراسم االفتتاحثالثا: 

الذي  ،جمهورية مصر العربيةفي  المعلومات االفتتاح الرسمي وزير االتصاالت وتكنولوجياترأس  .7
ينا سعادة د: وهم كلمات افتتاحيةالمذكورون أدناه ن وألقى المسؤولكما ألقى الكلمة الرئيسية أيضا. 
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هيئة  ممثل رئيس، لدى جمهورية مصر العربية الديمقراطيةتحادية جمهورية إثيوبيا اال مفتي، سفير
تحاد لعام لالاو األمين اهزسعادة السيد هولين و ،المنتهية واليتها للجنة الفنية المتخصصة المكتب

قي االتحاد األفريأماني أبو زيد، مفوضة الدكتورة وسعادة السلكية والالسلكية،  الدولي لالتصاالت
 .لبنية التحتية والطاقةل

جمهورية مصر في االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ، وزير الدكتور عمرو طلعت معاليكلمة 
 العربية

 

جمهورية مصر في المعلومات  ، وزير االتصاالت وتكنولوجياعتالدكتور عمرو طلمعالي  أعرب .3
لتولي ر مصالتي وضعتها على الثقة  للدول األعضاء في االتحاد األفريقي علىامتنانه عن ، العربية

لرئيس تحيات فخامة الهم  ونقل .شرم الشيخ فيبالمندوبين ترحيبا حارا مرحبا  ،مكتبرئاسة هيئة ال
 يس جمهورية مصر العربية ورئيس االتحاد األفريقي.عبد الفتاح السيسي، رئ

األهمية االستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية االجتماعية  الوزيرمعالي أبرز  .2
عمل  مجموعةإلى إنشاء ، داعيا للذكاء االصطناعي تحويليةالقوة الكما أبرز ا، واالقتصادية ألفريقي

بناء لباإلضافة إلى إطار الذكاء االصطناعي، نهج أفريقي مشترك بشأن من الخبراء لوضع  ةأفريقي
 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. األفريقيينمن قبل  الذكاء االصطناعييدعم اعتماد القدرات 

، ءضا، وخبراء الدول األعاالمكتب المنتهية واليتههيئة لشكر إلى كلمته بتوجيه االوزير معالي اختتم  .02
 جميع الوزراء والمندوبين ناشد، وواليتهاالدعم المقدم خالل فترة  تحاد األفريقي علىومفوضية اال

 مصر.الذي تستضيفه  0202لمشاركة في المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام ا األفريقيين

 السلكية والالسلكية او األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالتزهكلمة سعادة السيد هولين 

ال جدول أعمحاليا تتصدر لوجيا المعلومات واالتصاالت او إلى أن تكنوزهسعادة السيد هولين  أشار .00
و الصيني األفريقي ومؤتمر طوكي، وال سيما اجتماعات منتدى التعاون الدولية مالجتماعات والقمجميع ا

لى التقدم أيضًا ع كما ركزمؤخرًا،  تي عقدتال ةالروسية القمة األفريقيو، الدولي للتنمية في أفريقيا
 سكانها.إلى الكبير الذي أحرزته البلدان األفريقية في زيادة الوصول 
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او دعم االتحاد للعمل مع االتحاد األفريقي وجميع الدول األفريقية لتسريع زهأكد سعادة السيد هولين  .00
واختتم  دة.لجديالتحول الرقمي وتمكين القارة من جني الفوائد االجتماعية واالقتصادية للتكنولوجيات ا

ئيس وزراء ربي السيد أحمد أ لدولة ةالممنوحجائزة نوبل للسالم يا وإثيوبيا على كلمته بتهنئة إفريق
 الديمقراطية. االتحادية جمهورية إثيوبيا

  سعادة الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة االتحاد األفريقي للبنية التحتية والطاقة  كلمة

فريقي ، مساهمات مفوضية االتحاد األتهافي كلملبنية التحتية والطاقة لقي االتحاد األفري ةمفوض برزتأ .08
يع من برامج ومشار اعدد ذكرتو ،ت في أفريقيافي تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

  االتحاد األفريقي التي تم تنفيذها في هذا الصدد.

افر ضرورة تضالوزراء لتسليط الضوء على  تهامخاطبفرصة الدكتورة أماني أبو زيد انتهزت سعادة  .02
. 0282م األفريقيين قبل عاجميع المواطنين إلى والوصول  الربطلضمان البلدان األفريقية الجهود بين 

خطة و مخططبمثابة  تكونلة للتحول الرقمي ألفريقيا استراتيجية شام اعتمادعلى أهمية أكدت كما 
 .يقياألفررئيسية لتحويل االقتصاد والمجتمع 

 ة.جمهورية مصر العربي لدىثيوبيا االتحادية الديمقراطية إجمهورية  ، سفيركلمة سعادة دينا مفتي

ة عن أنشطة ، لمحة عامهاواليت ةلمكتب المنتهيهيئة ارئيس وبيا إثيو دينا مفتي ممثل لسفيرسعادة ا قدم .02
توجهات مهمة نحو  واحددكيف مبرزا ، األخيرة دورتهامنذ  اللجنة الفنية المتخصصة مكتبهيئة 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.األفريقية لرؤية الوضع خارطة الطريق و

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تدفع أفريقيا واالتصال أشار إلى أن المبادرات الجارية في مجال  .06
يوبيا خطط إث نتحدث عإلى األمام وتساعد الدول األعضاء في سعيها لبناء أفريقيا متصلة وآمنة. كما 

 لمعلوماتوتكنولوجيا التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ءالخضراالمتحمسة لتطوير البنية التحتية 
أفريقيا  تساعد على ربطالتي ، وحتياجات اإلنسانية للقرن الحاليالتي تلبي اال ،واالتصاالت المحلية

 .مكتملبأمن 

 المسائل اإلجرائية رابعا: 

 .0ملحق المرفقين كالاألعمال وبرنامج العمل  جدولاالجتماع  اعتمد .07
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 علوماتتكنولوجيا الموالمتخصصة الثانية لالتصال  للجنة الفنيةاهيئة مكتب انتخاب : خامسا
   واالتصاالت

ومع مراعاة التناوب الجغرافي وفًقا لقواعد وإجراءات  األقاليمبعد إجراء المشاورات الالزمة داخل  .03
برئاسة  الشمال مقليوسط إفريقيا السماح إلإقليم المكتب. قرر  هيئة تم انتخاب، اللجنة الفنية المتخصصة

هيئة تكوين  . فيما يليفي هذا المنصب مصر وقام إقليم الشمال بتعيينالمكتب للعامين المقبلين. هيئة 
 (:0200-0202) اللجنة الفنية المتخصصة

 شمال أفريقيا 

 مصر
 المكتبهيئة  رئيس

 

 وسط أفريقيا

 المكتب هيئة النائب األول لرئيس ندي وربو

 األفريقيالجنوب 

 المكتبهيئة النائب الثاني لرئيس  يومال

 

 أفريقياغرب 

 المكتبهيئة النائب الثالث لرئيس  سيراليون

 أفريقياشرق 

 المكتبهيئة  مقرر تيوجيب
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 الخبراءتقرير بحث سادسا: 

لف برز التقدم المحرز في مختوأالخبراء اجتماع  نا( تقرير)غا االمنتهية واليته المكتبهيئة قدم مقرر  .02
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وكذلك نتائج المناقشات بشأن مشروع في مجال برامج المشاريع وال

 وتنفيذ استراتيجية االتحاد األفريقي لالتصال والدعوة. راتيجية التحول الرقمي ألفريقيااست

ية االتحاد مفوضبالدول األعضاء أشادت  بشأن استراتيجية التحول الرقمي،للغاية  ةاءبّن مناقشاتعقب  .02
 إسهاماتها في االستراتيجيةمزيًدا من الوقت لتقديم  تالمبادرة وطلبعلى  األفريقي

. وقد ُطلب من مفوضية 0202نوفمبر  3حتى طرح استراتيجية التحول الرقمي تم االتفاق على  .00
 0202نوفمبر  02الوثيقة بحلول  استكمالو حسب األصول المستلمةالمدخالت  االتحاد األفريقي بحث

 لبحثها واعتمادها. 0202االتحاد األفريقي في يناير إلى قمة لالستراتيجية النهائية تقديم النسخة و

 تقرير الخبراء مع تعديالت )الملحق الثالث(:اعتمد االجتماع  .00

 واعتماده 0202إعالن شرم الشيخ لعام بحث سابعا: 

م إعالن شر الوزراءمجلس  اعتمد ،المناقشةبعد والمكتب )جيبوتي(.  هيئة م مشروع اإلعالن مقررقد .08
 )الملحق الرابع( 0202الشيخ لعام 

 ما يستجد من أعمال :ثامنا

كوت ديفوار استضافة مؤتمر االتحاد البريدي عرض عن دعمها لاللجنة الفنية المتخصصة أعربت  .02
لمًا بقلق بوركينا فاسو بشأن تزايد استخدام تكنولوجيا المعلومات عأحاطت و 0202العالمي في عام 

موريتانيا من مفوضية  توطلب واالتصاالت في األنشطة اإلجرامية واإلرهاب في منطقة الساحل.
 االتحاد األفريقي دعم تبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الدول األعضاء.

 الشكر كلمة: تاسعا

 )المرفق الخامس(.نيابة عن جميع الوفود  كلمة الشكرسيراليون في  توزير االتصاال قدم .02
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 واعتماده راءتقرير الوزبحث  :عاشرا

 تقرير.هذا الاعتمد الوزراء  .06

 مراسم االختتامحادي عشر: 

ر جميع الختامية عن امتنانها لحضوكلمتها لبنية التحتية والطاقة في االتحاد األفريقي لأعربت مفوضة  .07
شاركتهم الفعالة. وشكرت الحكومة المصرية على اإلعداد والدعم الممتازين ومأعضاء الوفود 
ل وأن اإلعالن الوزاري ُيظهر التأييد الجماعي وتوافق اآلراء بشأن التح ةالمفوض تلالجتماع. والحظ

  .الرقمي كحافز لتكامل القارة

ولوجيا ة لالتصال وتكنصصالفنية المتخاالتحاد األفريقي الدورة العادية الثالثة للجنة شكر رئيس  .03
المكتب والوزراء وجميع وفود الدول األعضاء والمنظمات هيئة جميع أعضاء  المعلومات واالتصاالت

تتحدث عن نفسها  التي شاركت وعملت بجد من أجل نجاح االجتماع. والحظ أن نتائج االجتماع ال
لى دليل على ما يجب القيام به عولكن أيًضا كفقط كدليل على الجهد المبذول في التحضير لالجتماع 

 .تضان مستقبلها الرقمي بشكل فعالمدار العامين المقبلين لتمكين إفريقيا من اح

 



 

 االتصاالت والمعلومات تكنولوجيا لالتصال و اللجنة الفنية المتخصصة
 الدورة العادية الثالثة 

 0202أكتوبر  06-00، مصر الشيخ،شرم 
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 0202لعام  إعالن شرم الشيخ
  الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة

 االتصاالتوتكنولوجيا المعلومات لالتصال و
 

 الديباجة

المجتمعين  والخدمات البريدية االتصاالتعن االتصال وتكنولوجيا المعلومات و نحن، الوزراء المسؤولون
االت في شرم االتصالمعلومات و تكنولوجيالالتصال والعادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة الدورة  بمناسبة

 ؛0202أكتوبر  06إلى  00العربية، من  مصر الشيخ، جمهورية

 بالقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي؛ سترشدإذ ن

 Assembly/AU/Dec.365 (XIVI) و  Assembly/AU/Dec.227 (XII) المؤتمر رقم مقرريإلى  شيرنإذ و
وطرائق  على التوالي بشأن تشكيل اللجان الفنية المتخصصة 0200ويوليو  0222في يناير الصادرين 

 ا؛تشغيله

ة الدورة العادية الرابعصادر عن ال   Assembly/AU/Decl.1 (XIV)رقم  اإلعالن رعتبااالضع في نوإذ 
، طورفاق التتحديات وآ: الاالتحاد األفريقي بشأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أفريقيامؤتمر عشرة ل

 ؛0202المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، في فبراير 

الصادر عن   Assembly/AU/Decl.2 (XVIII)رقم االتحاد األفريقي مؤتمر إعالن  وإذ نأخذ بعين االعتبار
بشأن برنامج تطوير البنية  ،0200ية الثامنة عشرة المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، في يناير العاد تهدور

 ؛التحتية في أفريقيا

العادية الثانية  تهالصادر عن دور EX.CL/DEC.987 (XXXXII)مقرر المجلس التنفيذيإلى  شيرنإذ و
خصصة ذلك الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتوالثالثين بشأن تقارير اللجان الفنية المتخصصة، بما في 

 االتحادية في أديس أبابا، جمهورية إثيوبيا تقدُعالتي  تكنولوجيا االتصاالت والمعلوماتلالتصاالت و
 ؛0207نوفمبر  02إلى  02الديمقراطية، في الفترة من 
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الذي يطلب  EX.CL/Dec.739 (XXXII) المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقيمقرر  وإذ نضع في االعتبار
 االتصال أنبشلالتحاد األفريقي محدث ومتكامل ومتسق استراتيجي فريقي وضع إطار ألمن مفوضية االتحاد ا

ات المجموعو النيباد-االتحاد األفريقي للتنمية جيا المعلومات واالتصاالت بالتعاون مع وكالةلوتكنو
البنك األفريقي للتنمية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية و المؤسسات المتخصصةو االقتصادية اإلقليمية

ألفريقيا، بما يأخذ في االعتبار األطر الحالية لجميع أصحاب المصلحة األفريقيين في تكنولوجيا المعلومات 
 .واالتصاالت

 اعفضامبأن تكون أنه على الرغم من أن الثورة الرقمية تسير على قدم وساق في إفريقيا وتعد  وإذ نالحظ
 ، فإن المشهد الرقمي الحالي في القارة ال يزال يواجه العديداالجتماعية واالقتصادية ألفريقياللتنمية  اإيجابي

 في بعض المجاالت؛المحرز من التحديات رغم التقدم الكبير 

ي فأن تحقيق التحول الرقمي وإذ نعي لتحول الرقمي وتسريعه ة لولويلمنح األادة القارة جهود ق كدروإذ ن
مة في زيادة ضخإفريقيا سيتطلب التزاًما سياسًيا على أعلى مستوى ومواءمة السياسات وتنظيم القطاع و

 ؛المخصصةالموارد واالستثمار 

 أجندةاف رؤية وأهدتحقيق  أنه يمكن تسخير التكنولوجيات الرقمية واالبتكار للمساهمة في ؤكد من جديدنوإذ 
م المتحدة للتنمية المستدامة من خالل تحويل المجتمعات واالقتصادات التحاد األفريقي وأهداف األمل 0268

فرص العمل، ر وتحفيز توفيوتوليد النمو االقتصادي الشامل،  ،تعزيز التكامل في أفريقيامن أجل في أفريقيا 
 وتسريع القضاء على الفقر؛ ،الفجوة الرقميةسد و

ومات واالتصاالت واألطر القانونية والتنظيمية شرط سياسات تكنولوجيا المعل مواءمة أّن وإذ نالحظ كذلك
أساسي إلنشاء سوق رقمية موحدة وأن إدارة اإلنترنت عنصر أساسي لتطوير النظام اإليكولوجي الرقمي 

 أفريقيا؛في 

اإللكتروني وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية  ئنالتأمين فضا لحاسوبيأهمية األمن ا أخذ في االعتباروإذ ن
 ي االتحاد األفريقي؛لمواطن

 مالي؛لإلدماج اليكولوجي بأن القطاع البريدي عنصر أساسي لالقتصاد الرقمي وجزء من النظام اإل قرّ نوإذ 

 كمجال جديد لخدمات الحوكمة. أهمية دور القطاع البريدي  وإذ نالحظ كذلك
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تجابة اس وفيرتمن أجل  رقميالتحول للمتماسكة أن االتحاد األفريقي يحتاج إلى استراتيجية  دركوإذ ن
 ؛مشتركة ومنسقة لجني فوائد الثورة الصناعية الرابعة

 أكتوبر 02 إلى 22الفترة من مصر، في ، عقد في شرم الشيخمنالخبراء الاجتماع بتقرير  حيط علماوإذ ن
 ؛0202

 :االتصاالتوات متكنولوجيا المعلولالتصاالت و للجنة الفنية المتخصصةية المكتب التالوبعد أن انتخبنا هيئة 

 أفريقيا شمال
 المكتب هيئة رئيس مصر

  أفريقيا وسط 
  المكتبهيئة النائب األول لرئيس  بوروندي 

  الجنوب األفريقي
  المكتب  هيئة النائب الثاني لرئيس مالوي

   غرب أفريقيا 
 المكتب  هيئة النائب الثالث لرئيس سيراليون

  شرق أفريقيا 
  المكتب ئة هيمقرر  جيبوتي

 بما يلي:نلتزم  

 االتحاد األفريقي والمجلس التنفيذي صادرة عن مؤتمرقررات واإلعالنات المتعزيز تنفيذ ال مواصلة .0
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وخاصة تلك المتعلقة بما لالتصاالت وواللجنة الفنية المتخصصة 

 :يلي
 ؛رقميةية والتنظيمية ألفريقيا الاتالمبادرة السياس (0
 والجرائم اإللكترونية وحماية البيانات الشخصية؛الفضاء اإللكتروني  أمن (0
 واستخدامه من قبل الدول األعضاء والشعوب اإلفريقية والشركات؛ " Dot Africa اعتماد " (8
لتنمية المستدامة لقطاع البريد في أفريقيا، بما في ذلك تنفيذ مشاريع نظم بشأن اعمل الخطة  (2

ماج المالي اإلدبالكهرباء ومكاتب البريد في المناطق الريفية مد ووالربط البريدي  العنونة والرمز
 للسكان ذوي الدخل المنخفض وتنمية التجارة اإللكترونية في أفريقيا؛
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 ؛استراتيجية االتصال والدعوة لالتحاد األفريقي (2
 0268والترويج ألجندة  إنشاء هوية للعالمة التجارية لالتحاد األفريقي  (6
 سين البروز المؤسسي / الدعوة والعالقات العامة تح (7
 االتصال في مجال قدرة وكفاءة الموارد البشرية  (3
 برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا؛ (2

 ؛دعم المنظمة األفريقية لالتصاالت الساتلية (02
 االستخدام المنسق للمكاسب الرقمية؛للنطاق و اإلدارة الفعالة (00
نية القنوات والببشأن لتعاون مع قطاعي النقل والطاقة ايفية والوصول إلى المجتمعات الر  (00

 ؛االتصاالت على التواليوالتحتية البديلة لتكنولوجيا المعلومات 
وزيادة توفير التمويل والبنية التحتية وتنمية وتوزيعه المحتوى المحلي األفريقي  إعداد (08

  المهارات
 ؛قتصاد الرقمي األفريقيمن أجل المساهمة في االاألفريقي  اإلنترنتإدارة  (02
موارد لالتعبئة المنسقة لوالمؤسسات الخاصة من أجل  التعاون مع القطاع الخاص األفريقي (02

 .لمشاريع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

تحسين نوعية حياة  من أجلنحو مجتمع واقتصاد رقمي متكامل وشامل في إفريقيا  العمل مًعا .0
 .مواطني إفريقيا

حول الرقمي مطلوبة لتحفيز وتسريع التالمواتية البيئة نظم لتهيئة البوضع وتنفيذ سياسات وااللتزام  .8
 التنمية الوطنية واإلقليمية والقارية؛لتحقيق 

ي كل مكان فوتنتشر  لجميعاالرقمنة حتى تشمل على مواصلة تقديم الدعم اإلنمائيين شركاء ال تشجيع .2
 ؛الستبعادإلى الفرص وتخفيف مخاطر ا التساوي لوصولا ضمانبأسعار معقولة وبالتالي 

 :من الدول األعضاءنطلب هنا 

رقمي بصفتها البرنامج ال( 0282-0202التحول الرقمي ألفريقيا ) استراتيجيةوتنفيذ تعزيز   .2
 ؛فور اعتمادها مشترك للقارةال

 تعزيز اعتماد البنية التحتية الخضراء لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ .6
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 ةالوطني األصعدةعلى  ية والتنظيمية ألفريقيا الرقميةاتالمبادرة السياس وتسهيل تنفيذ أنشطةدعم  .7
 ؛ةوالقاري ةواإلقليمي

وقف لبناء الم كمساحة ية والتنظيمية ألفريقيا الرقميةاتمبادرة السياسللالرقمية  منصةالستخدام ا .3
 تبادل الخبرات وأفضل الممارساتغية األفريقي الموحد وتنسيق أدوار أصحاب المصلحة وتقاسمها ب

 الدروس المستفادة بشأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والسياسات الرقمية؛قاسم وت

اصلة واألولويات الوطنية واالستراتيجيات الرقمية الوطنية ومكل من الرقمنة البريدية في  إدراج .2
 ية؛ووضع استراتيجية غير نقدالمالية رقمنة الخدمات البريدية 

ة إلدار واإلقليمية الوطنيةالمنتديات  ودعممنتديات وطنية إلدارة اإلنترنت  في إنشاء اإلسراع  .02
 ؛اإلنترنت

 يةحول األمن السيبراني وحماية البيانات الشخصاالتحاد األفريقي في التصديق على اتفاقية  اإلسراع .00
 .)اتفاقية مالبو(

ل التوجيهية بشأن أمن البنية التحتية لإلنترنت من أج االتحاد األفريقي والخطوطأحكام اتفاقية  تقييم .00
 في أفريقيا؛ فضاء إلكتروني أكثر أماناشجع ت

 دوت أفريكا.من الدول األعضاء التشجيع على استخدام الطلب  .08

ذلك دعم  بما في ،االتحاد اإلفريقي اينتجهيات التي هيئات اإلذاعة الوطنية لدعم نشر المحتو تشجيع .02
 يها؛إلوسع الجمهور األ وصولضمان للغات الوطنية والمحلية لاباألفالم إنتاج 

استناًد إلى المبادرات القائمة وبالتعاون مع المؤسسات  فريق عمل حول الذكاء االصطناعيإنشاء  .02
 لدراسة: األفريقية

 .أ. إنشاء موقف أفريقي موحد بشأن الذكاء االصطناعي

 ت.ب. إعداد إطار أفريقي واسع النطاق لبناء القدرا

لتقييم المشاريع التي تكون محل تعاون والتوصية بها حول الذكاء االصطناعي ج. إنشاء خلية تفكير 
 أهداف التنمية المستدامة. 0268أجندة  بما يتماشى مع
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بحكومة جمهورية زيمبابوي على تمويلها عملية إنشاء الطبعة األولى مع دعوة الدول  اإلشادة .06
 ادمة على أساس التناوب.األعضاء إلى تمويل الطبعات الق

جمهورية جنوب إفريقيا لعرضها مساعدة مفوضية االتحاد األفريقي على تسريع إطالق ب اإلشادة  .07
 ؛استوديو االتحاد األفريقي

الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة العمل ذات األولوية لبرنامج  لدراساتعلى ا في التصديقالمساهمة  .03
 . تطوير البنية التحتية في أفريقيا

التحاد البريدي العالمي المقرر عقده في أبيدجان، كوت ديفوار تنظيم المؤتمر السابع والعشرين لدعم  .02
 .0202في أغسطس 

 :طلب كذلك من مفوضية االتحاد األفريقين

ن أجل موإعداد مصفوفة  ة التحول الرقمي الشامل ألفريقياالموارد الالزمة لتنفيذ استراتيجيتعبئة  .02
 ؛اتيجيةتنفيذ هذه االستر

مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والمؤسسات التعاون  .00
المتخصصة وجميع أصحاب المصلحة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالتصال، بغية 

نمط والدعوة و التصالاستراتيجية التحّول الرقمي، واستراتيجية االتحاد األفريقي ل تنفيذالتعجيل ب
 ودليل االتصاالت والمشاريع الرئيسية للقارة. هوية العالمة التجارية

دام المنصة وتعزيز تطوير واستخ والتنظيمية ألفريقيا الرقمية اتيةبتنفيذ المبادرة السياس التعجيل .00
 ؛الرقمية للمبادرة

اإلقليمية ذات القارية وت بالتعاون مع المؤسسا ومن القمة خطوط توجيهية حول الخصوصيةإعداد  .08
الصلة وتقديم الخطوط التوجيهية إلى الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة لالتصال 

 .0200وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في 

ية الدورة العادية الرابعة للجنة الفن قاري حول السياسات المتعلقة بالبيانات وتقديمها إلىإطار  إعداد .02
 .0200صصة لالتصال وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في المتخ
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مع االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية من أجل إعداد خارطة طريق وخطوط  العمل .02
ولية الشبكات الدلشبكات النطاق الترددي العريض الالسلكية مثل طاق توجيهية لمواءمة ونشر الن

 .الجيل الخامس / 0202 لعام لالتصاالت المحمولة

بريد التوصيل الكهربائي وكهربة مكاتب الاالتحاد البريدي األفريقي لدعم الموارد بالتعاون مع  تعبئة .06
 في المناطق الريفية.

والخدمات   AU AFRICAإلى  AU INTبنقل الموقع الشبكي لمفوضية االتحاد األفريقي من التعجيل  .07
 au.africaإلى  Africa-union.orgالبريدية من 

ة إدارة أكاديميدارة اإلنترنت والسنوي إل األفريقيالمنتدى ميزانية سنوية لتنظيم ودعم  تخصيص .03
 اإلنترنت؛

 رئيسيالالشامل المتصل بهذا المشروع  الحاسوبيلتنفيذ برنامج األمن  الكافيةالموارد  تخصيص .02
جيات قي العتماد استراتيبما في ذلك تقديم المساعدة إلى الدول األعضاء في االتحاد األفري ،الحاسمو

الستجابة لالستجابة لحاالت الطوارئ الحاسوبية/ فريق لرق ف وإنشاء حاسوبيةوتشريعات  حاسوبية
 ؛1الحاسوبيمن األلحوادث 

ت الوصول إلى البنية التحتية والخدما لضمانالتجريبية اريع والمش االستراتيجية صياغة تسريع .82
ئ ووضع مباد، بما في ذلك شبكات المجتمعات المحلية، لمناطق الريفية والنائيةفي ااألساسية 

 بنشر التكنولوجيات، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتوجيهية بشأن التشريعات المتعلقة 
بغية التعجيل بدور البنية التحتية بالتعاون مع االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية 

 .مية األخرىيوالمؤسسات اإلقل

 إلى المنظمة اإلقليمية لالتصاالت الساتليةة فريقياإلاألصول المشتركة للشبكة اإللكترونية  نقل .80
 إلدارتها؛

                                                           
 الحوادث الحاسوبية/ فريق التصدي للطوارئ الحاسوبية1 
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لتعزيز قدرات مديرية المعلومات موارد واقعية ومناسبة )بشرية ومادية ومالية(  تخصيص .80
ر هولتمكينها من التواصل بشكل أفضل وفعال مع مختلف أصحاب المصلحة والجمواالتصاالت 

 .على منصات وسائل اإلعالم المختلفة بطريقة استراتيجية ومتسقة

 ؛ت وإجراءات االتصال داخل المنظمةالتجارية واالتصاالت وسياسا العالمة نمطوضع دليل  ضمان .88

ل الفترة ي لإلعالم خالالتنفيذ واإلطالق الفعالين لجوائز االتحاد األفريق لضمانالدعم الالزم  توفير .82
 ؛0202-0200

 :األفريقيةحقائق الإنتاج وإصدار الطبعة األولى من كتاب تكمال اس .82

 تقدير:ال

يس االتحاد ورئرئيس جمهورية مصر العربية  السيد عبد الفتاح السيسي، عن امتناننا لفخامة نعرب .86
 على كرم الضيافة والتنظيم الممتاز لهذا المؤتمر.األفريقي 

 

 0202أكتوبر  06، في الشيخ، مصرر في شرم حرّ 
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