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 مذكرة موجزة

 مقدمة

جيا تكنولولالتصاالت ونية المتخصصة الفالتحاد األفريقي الثانية للجنة االدورة العادية  عقدت .1

قد اجتماع الخبراء وع   .2022نوفمبر  22-22الفترة  إثيوبيا في، االتصاالت والمعلومات في أديس أبابا

 قبل انعقاد المؤتمر الوزاري.  2022نوفمبر  22إلى  02من ترة في الف

لجنة األمم المتحدة  االتحاد األفريقي، فضال عن ممثليفي عضواً  ةدول( 22) ت سبعة وثالثونحضر .2

ة ، واالتحاد األفريقي لالتصاالت السلكيللنيباداالقتصادية ألفريقيا، ووكالة التخطيط والتنسيق 

لمنظمة اواالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية،  ،للبريد واالتحاد األفريقيوالالسلكية، 

 .قمار الصناعيةت السلكية والالسلكية عبر األاألفريقية لالتصاال

 .كةالمركز األفريقي لمعلومات الشبواإلنترنت، جمعية المؤسسات األفريقية التالية أيضا: كما حضرت  .3

وجيا لالتصاالت وتكنولالمتخصصة  الفنيةللجنة  ةالمكتب الثانيت هيئة في بداية االجتماع، انتخب .4

م المكتب، الذي تهيئة تكون وت(. 2022-2022لفترة سنتين ) مباشرة عملهاالمعلومات واالتصاالت ل

 ، على النحو التالي:الجغرافي والقطاعيالتوزيع على أساس  اانتخابه

 إثيوبيا )شرق أفريقيا(؛  :  الرئيس

 جمهورية الكونغو )وسط أفريقيا(؛    :  لرئيساألول لنائب ال

 تونس )شمال أفريقيا(؛  :   لرئيسالثاني لنائب ال

 (؛الجنوب األفريقيجنوب أفريقيا ) :   لرئيسالثالث لنائب ال

 غانا )غرب أفريقيا(.  :      المقرر

 

 األعمال دوللج الرئيسية بنودال

، وكذلك مشروع (2)إدارة اإلنترنت حول عالن اإلمشروع  (2)تقرير الخبراء،  (2)الوزراء  بحث .5

 .  2022إعالن أديس أبابا لعام 
 

 النتيجة

. ويركز مشروع اإلعالن يبحثه المؤتمرإدارة اإلنترنت ل حولاعتمدت اللجنة مشروع اإلعالن المرفق  .6

ارة إد إلدارة اإلنترنت كوسيلة لضمان لدور المركزيوعلى اعلى إعادة تأكيد رؤساء الدول والحكومات 

 دعو جميع أصحاب المصلحة إلى تسخيريو، للجميععلى نحو شامل وشفاف ومتيسر اإلنترنت ظيم وتن

اإلمكانيات من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمساعدة في تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها 

 .2022سبتمبر  22تها األمم المتحدة في دوليا، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة التي اعتمد

في إدارة اإلنترنت إلى االضطالع  ريقيينألفجميع أصحاب المصلحة ا المؤتمردعو يوفي هذا الصدد،  .7

في مشاركة أفريقيا في إدارة اإلنترنت، وتنمية اقتصاد اإلنترنت في أفريقيا، وإدارة اإلنترنت بدورهم 

 العالمية. 
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التزامهم بالمساهمة في ( 2)د فيه الوزراء لذي جد  ا 2022اعتمدت اللجنة أيضا إعالن أديس أبابا لعام   .8

تحاد الطلبوا بشكل خاص من مفوضية ا( و2االتصال الخاصة بها، )وخطة  2022 ألجندةالتنفيذ السلس 

 فريقي:ألا

وال سيما اإلعداد التدريجي ، الرامية إلى تعزيز القدرات في مجال االتصاالتمواصلة جهودها  (أ)

إنتاج ونشر منتجات االتصاالت القياسية  التمكين منالتي من شأنها  لمعدات االتصاالت الحديثة

لمقبلة ا ستراتيجيةالا وضعلمناسب لضمان سرعة التنفيذ والدولية، فضال عن مستوى التوظيف ا

 ؛ 2022-2028لمعلومات واالتصاالت ل

 مفوضيةل تشكيل لجنة للتعاون والتنسيق في مجال األمن السيبراني في أفريقيا لتقديم المشورة (ب)

بشأن  وضع مبادئ توجيهيةوبشأن استراتيجيات اإلنترنت؛  ةاالتحاد األفريقي وصناع السياس

 األمن السيبراني حولتنظيم مؤتمر سنوي لالتحاد األفريقي وحماية البيانات الشخصية؛ 

 على السيبرانيحول األمن وإقامة شهر التوعية  القطاع الصناعي واألكاديمي بالتعاون مع

 ؛مستوى القارة

 ا لدعم:يكإنشاء مؤسسة دوت أفرب التعجيل (ج)

 بناء القدرات في قطاع اإلنترنت 

 لدول األعضاءل علوي لرمز البلدانالنطاق سجالت ال  

 ينتطوير أعمال المسجلين األفريقي. 

 ذي صلة بالوحدة األفريقية وى أفريقي ومحتوىإنشاء محت. 

  .المشاريع األفريقية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت / اإلنترنت 

  تعزيز قدرات مديرية من خالل  2022 ألجندةاإلطار االستراتيجي عميم تلالموارد  تسخير (د)

 اإلعالم واالتصاالت.

قضايا الواألخير ، لمناقشة إصالح االتحاد االتحاد األفريقي للبريداجتماع، بالتعاون مع عقد  (ه)

 االقتصاد فيودعوة لجنة دعم أفريقيا، من أجل للبريد التحاد العالمي المحتوى يسية الرئ

 التكاليف. 

 الخالصة

إن المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علما بالتقرير المرفق للدورة العادية الثانية للجنة االتحاد  .9

سية التي ونتائجها الرئيواالتصاالت المعلومات تكنولوجيات و لالتصاالتالفنية المتخصصة األفريقي 

 المؤتمر.خالل اعتمدها وزراء القطاع 

 مؤتمرلوتقديمه إلى ا إدارة اإلنترنت حولمشروع اإلعالن المرفق  إقرارالمجلس التنفيذي من لب ط  كما  .11

 بفعالية. الوزاريمؤتمر البغية تحقيق نتائج  للبحث واالعتماد

 



 
 
 
 
 

 الدورة العادية الثانية

 للجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة

 المعلومات واالتصاالتلالتصال وتكنولوجيا 

 0202 نوفمبر 02-02أديس أبابا، إثيوبيا، 
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مقدمة  أوال.  

 تنولوجياوتك لالتصال الفنية المتخصصة األفريقي التحادللجنة االدورة العادية الثانية انعقدت  .2

جمهورية إثيوبيا االتحادية أديس أبابا، ب ،االتحاد األفريقي في مقرواالتصاالت  المعلومات

الذي  باجتماع الخبراء وكان االجتماع الوزاري مسبوقا 2022نوفمبر  22و22يومي ، الديمقراطية

 والبنود األخرىتداول الوزراء حول تقرير دورة الخبراء حيث  2022 نوفمبر 22إلى 20انعقد من

 .2وفقا للملحق في جدول األعمال  المدرجة

 

 لمشاركة ا .ثانيا

، اسوف بوركينابوتسوانا، ، الجزائر، أنجوال، بنين: التالية األعضاء الدول االجتماع في شاركت .2

، اريمصر، إرت، ، الكونغو، كوت ديفوار، جيبوتي، جمهورية الكونغو الديمقراطيةتشاد، بوروندي

موزمبيق،  ،مالوي، مالي، موريتانيا، المغرب ليبيا، إثيوبيا، جامبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليسوتو،

ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السنغال، جنوب 

  أفريقيا، السودان، تنزانيا، توجو، تونس وزيمبابوي.

 عن عدم تمكنها من حضور االجتماع. سيشيل جمهورية اعتذرت .2

ريقيا لشرق أف السوق المشتركة التالية :كذلك المجموعات االقتصادية اإلقليمية  االجتماع تحضر .2

المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجموعة  ،شرق أفريقيا والجنوب األفريقي، جماعة

 تنمية الجنوب األفريقي.

 دةالمتح األمم لجنة: التالية والدولية األفريقية والوكاالت المنظمات كذلك عفي االجتما شاركت .2

 السلكية لالتصاالت األفريقي االتحاد ،للنيباد والتنسيق التخطيط وكالة، ألفريقيا االقتصادية

 المنظمةو والالسلكية السلكية لالتصاالت الدولي التحادا ،االتحاد األفريقي للبريد والالسلكية،

 (.راسكوم) الساتلية لالتصاالت األفريقية اإلقليمية

 بكةالش معلومات مركز اإلنترنت، جمعية: التالية اإلقليمية والمؤسسات المنظمات أيضا حضرت .2

 .األفريقية

 

 

 

 

 مراسم االفتتاح ثالثا.

ي مفوضية ف أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة الكلمة االفتتاحية لصاحبة السعادة / الدكتورة

 االتحاد األفريقي 

 مفوضة يد،ز أبو أماني تالوة كلمة الدكتورة والطاقة، التحتية البنية مدير بيدا، الشيخ السيدتولى  .2

 .والطاقة التحتية للبنية األفريقي االتحاد

 وتكنولوجيا اللالتص المتخصصة الفنية للجنة الثانية الدورةإلى  المندوبين بجميع كلمتها في رحبت .8

 واالتصاالت. المعلومات
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 صالاالت قطاعي تطوير في األفريقي االتحاد مفوضية مساهماتسلطت في كلمتها الضوء على  .2

 داالتحا ومشاريع برامج من عدد إلىمشيرة  أفريقيا، في واالتصاالت المعلومات تكنولوجياو

 .الصدد هذا في نفذت التي األفريقي

 من ةالمصلح أصحاب جميع بين والتكاتف التعاون استمرار في أملها عن المفوضة أعربت ،ختاما .20

 .الطويل المدى على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيااالتصال و قطاعي تطوير أجل

 

 أرونا موديبو توري، وزير االقتصاد الرقمي واالتصاالت في جمهورية ماليلمعالي الحظات م

أرونا موديبو توري، وزير االقتصاد الرقمي واالتصاالت في جمهورية  أعرب صاحب المعالي .22

 لعملل بانتخابه في مالي من ثقة أبدتهلما األفريقي  مالي عن امتنانه للدول األعضاء في االتحاد

 .رئيسا لهيئة المكتب

 يف واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا االستراتيجية األهمية على الضوء صاحب المعالي سلّط .22

 الئمةم ولوائح سياسات وضع إلى الحاجة عن وأعرب فريقيا،أل واالقتصادية االجتماعية التنمية

 .القطاع هذا تطوير لتيسير

 إلى ودعا المكتبهيئة  والية خالل رئيسية إنجازات ما تحقق من أيضا الموقر الوزير أبرز .22

 .تعزيزها

 لدولا وخبراء اواليته المنتهية المكتبهيئة  إلى الشكر بتوجيه مالحظاته الوزيرمعالي  اختتم .22

 .واليتهم فترة خالل دعم من قدموه لما األفريقي االتحاد ومفوضية األعضاء

 المسائل االجرائية رابعا.

 تماد جدول األعمال وبرنامج العملاع

 بهذا التقرير. 2العمل اللذين تم إرفاقهما كملحق أقرت الدورة جدول األعمال وبرنامج  .22

 هيئة مكتب انتخاب  خامسا 

 جنةلل الثانية العادية هيئة مكتب الدورةانتخب االجتماع الوزاري األعضاء التالية أسماؤهم في  .22

 .المعلومات توتكنولوجيالالتصال المتخصصة  الفنيةاالتحاد األفريقي 

 

 شرق أفريقيا

 رئيس هيئة المكتب إثيوبيا

 وسط أفريقيا

 النائب األول لرئيس هيئة المكتب الكونغو

 شمال افريقيا

 النائب الثاني لرئيس هيئة المكتب تونس

 الجنوب األفريقي

 لرئيس هيئة المكتبالنائب الثالث  جنوب أفريقيا

 غرب أفريقيا

 مقرر هيئة المكتب غانا
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 دورة الخبراء بحث واعتماد تقرير . سادسا

مع إدخال تعديالت عليه، وهو مرفق  الوزراء واعتماده من قبل تقرير دورة الخبراء تم عرض .22

 بهذا التقرير. 2كملحق 

 حول إدارة االنترنت اإلعالن بحث  . سابعا

 ستضافة المنتدى األفريقي السابع إلدارة اإلنترنتبطلب ال جمهورية السودان تقدمت .28

 .بهذا التقرير 2 يرفق كملحقوتعديالت  مع اإلنترنتإدارة  حول اإلعالن الوزراء تمداع .22

 

 

  بحث مشروع اإلعالن ثامنا.

 ،بادللنيوكالة التخطيط والتنسيق  مع التنسيق األفريقي االتحاد مفوضية من الوزراء طلب .20

األفريقي  واالتحاد والالسلكية، السلكية لالتصاالت األفريقي االتحاد مثل المتخصصة والمؤسسات

 لبريديا واالتحاد، السلكية والالسلكية لالتصاالت الدولي االتحاد مثل الدولية المنظماتللبريد و

 في االتواالتص المعلومات تكنولوجيا ومشاريع برامج لتنفيذ الذكية، أفريقيا تحالفو العالمي،

 أفريقيا؛

 .2وتم إرفاقه كملحق. تعديالت مع" 2022 لعام أبابا أديس إعالن" الوزراء اعتمد .22

موعد ومكان عقد الدورة القدمة للجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة لالتصال وتكنولوجيا تاسعا

 المعلومات واالتصاالت 

تحاد االبعد مداوالت، قدمت الجمهورية الجزائرية عرضا الستضافة الدورة العادية الثالثة للجنة  .22

 لالتصال وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أفريقيا  المتخصصةالفنية األفريقي 

 عاشرا بحث واعتماد التقرير الوزاري 

 تعديالت  تم عرض تقرير الدورة الوزارية واعتماده من قبل الوزراء مع .22

 ما يستجد من أعمال  .حادي عشر

 التصاالتل الدولي تحاداال مدير منصبشغل ل ترشيحها تأييد إلى االتحادية نيجيريا جمهورية عتد .22

 ، مكتب تطوير االتصاالت السلكية والالسلكية.والالسلكية السلكية

ترشيح مجموعة تنمية الجنوب األفريقي وزيمبابوي لشغل  تأييد جنوب أفريقيا إلى جمهورية دعت .22

لالتصاالت السلكية والالسلكية، مكتب تطوير االتصاالت السلكية منصب مدير االتحاد الدولي 

 والالسلكية.

 ادلالتح العام األمين نائب منصبشغل لفاسو  بوركينا مرشح دعمتمت اإلحاطة علما بضرورة  .22

  والالسلكية. ةلالتصاالت السلكي الدولي
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 الختامية الجلسةثاني عشر. 

ي مفوضية ف والطاقة، التحتية للبنية االتحاد األفريقي مفوضة، هنأت سعادة الدكتورة أماني أبو زيد .22

 كنولوجيات تطوير علىالتي ستتولى اإلشراف  ةهيئة المكتب الجديدة المنتخباالتحاد األفريقي 

 .المقبلين العامين خالل أفريقيا في واالتصاالت المعلومات

صال االت قطاعي تطوير فيستساهم  التي الناجحة المداوالت في المشاركين جميعأشادت كذلك ب .28

 .أفريقيا في واالتصاالت المعلومات تكنولوجياو

فنية الدورة العادية الثانية للجنة ال رئيس جبريمايكل، ديبريتسيون الدكتورأعرب صاحب المعالي  .22

 و المعلومات وتكنولوجيا ووزير، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالمتخصصة لالتصال 

هيئة  و شكر رئيسا، النتخابه امتنانهالدمقراطية عن  االتحادية إثيوبيا جمهورية االتصاالت في

 ها. إنجازات على هاواليت المنتهية المكتب

 في اديةاالقتص - االجتماعية التنمية في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أهميةسلّط الضوء على  .20

 .أفريقيا

 نيةالف للجنة الثانية العادية الدورة نتائج تنفيذ دعم إلى األعضاء الدول بدعوة كلمته اختتم .22

  .واالتصاالت المعلومات تكنولوجيالالتصال و المتخصصة

 .2022 نوفمبر 22 يوم في المحلي بالتوقيت 22:22 في ةالجلس ترفع .22
 

 0202نوفمبر  02أديس أبابا، 
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 مشروع إعالن حول إدارة اإلنترنت

 وتنمية اقتصاد أفريقيا الرقمي

 

 نحن، رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي، المجتمعين في )رقم الدورة، والمكان، والتاريخ( سيتم تأكيدها؛ .2

، لتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وإذ نذّكربأن اإلنترنت أداة أساسية وقوة دينامية لتحقيق ا إذ نعترف .2

 الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان.  22/22في هذا الصدد، بالقرار 

بأن صوت أفريقيا في إدارة اإلنترنت يعد حاسما لتنمية اقتصاد أفريقيا وتمكين أفريقيا من  وإذ نعترف كذلك .2

 )وبأنه يتعين توسيع نطاق اقتصاد أفريقيا بدرجة كبيرة (.المساهمة بمزيد من الفعالية في االقتصاد العالمي 

االلتزامات التي تم التعهد بها خالل القمتين العالميتين في جنيف وتونس حول مجتمع المعلومات  وإذ نشير إلى .2

 اإلنترنت ، مما أدى إلى اعتماد إعالن  للمبادئ وتعريف عملي بإدارة اإلنترنت.دارة بخصوص رؤية مشتركة إل

بالمراقبة الجماعية واالنتهاكات للحق في االنشغاالت التي أثارتها المزاعم المتعلقة  االعتبار في نأخذوإذ  .2

الخصوصية في البيئة الرقمية، وإذ نؤكد من جديد على االلتزامات المتعهد بها في قراري الجمعية العامة لألمم 

 ية بما يشمل سياق االتصاالت الرقمية.باحترام وحماية الحق في الخصوص 22/222و  28/222المتحدة 

فقط من األفريقيين يمكنهم الوصول إلى شبكة اإلنترنت، وأن أغلبية  %20أن أقل من  وإذ نالحظ مع القلق  .2

أولئك الذين ال يتمكنون من الوصول إليها يعيشون في المناطق الريفية، والسيما النساء والفقراء، وأن متوسط 

 من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. %20ترنت عبر الهاتف المحمول يتجاوز تكلفة الخط الثابت واإلن

 

التزامنا بالحاجة إلى االستقرار من أجل سالمة المواطنين والمؤسسات، وسرية أمن البيانات  وإذ نؤكد من جديد .2

ألخذ في صية، ومع اعلى اإلنترنت من خالل اتفاقية االتحاد األفريقي لألمن السيبراني وحماية البيانات الشخ

 االعتبار إمكانية توسيع نطاق البنية التحتية لإلنترنت في أفريقيا.

التزام الدول األعضاء بتعزيز وحماية الحريات األساسية، وال سيما الحق في حرية التعبير  وإذ نؤكد من جديد .8

لمنصوص عليها في والوصول إلى المعلومات )على شبكة اإلنترنت وخارجها(، وحقوق اإلنسان والشعوب ا

صكوك االتحاد األفريقي واألمم المتحدة؛ وإذ نعترف بوجوب الحفاظ على هذه الحقوق داخل شبكة اإلنترنت 

 وكذلك خارجها .

مع التقدير الجهود التي يبذلها االتحاد االفريقي بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا  وإذ نالحظ .2

لتعزيز مشاركة البلدان األفريقية في اإلدارة العالمية لشبكة اإلنترنت ومناقشة  ومنظمات المجتمع المدني

 السياسات العامة ذات الصلة، مما أدى إلى إنشاء المنتدى األفريقي إلدارة اإلنترنت؛

العامة ات السياسالمتعلقة بإضفاء الطابع المحلي على مناقشات إدارة اإلنترنت والمسائل بضرورة  نعترفوإذ  .20

 .ذات الصلة لتمكين وتطوير ودعم اإلنترنت المحلي/االقتصاد الرقمي

من قبل االجتماع الرفيع  2022ديسمبر  22تجديد والية منتدى إدارة اإلنترنت في  وإذ نالحظ مع االرتياح .22

المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة، ، الذي رحب كذلك بدور منتدى إدارة اإلنترنت، باعتباره منتدى متعدد 

راح نشئ لغرض اقتاألطراف إلجراء المناقشات حول هذه القضايا ودعا إلى تنفيذ توصيات فريق العمل الذي أ

لقمة ا وتنفيذ النصوص الصادرة عن (1والتصحيح   A/67/65-E/2012/48تحسينات على المنتدى )الوثيقة 

 العالمية لمجتمع المعلومات.

 نهجا أساسيا وفريدا  للمشاركة في معالجةتشكل أن عمليات أصحاب المصلحة المتعددين أصبحت ب وإذ نعترف .22

 األخرى. ات ومعالجة القضايا المعقدةوضع السياسعمليات اإلنترنت و

وسهلة  مفتوحة،نترنت شبكة لإلاألساسية ل وتدعم القواعدد أن مبادئ إدارة اإلنترنت ينبغي ان تجسّ وإذ ندرك  .22

أدت إلى النجاح الباهر اليوم، وينبغي أن تشكل أيضا األساس  ة، وقابلة للتشغيل المتبادلومرن الوصول إليها،

السياسات  لصنعجميع أصحاب المصلحة بالجهود الوطنية واإلقليمية والدولية من جانب ية التزامات مستقبل ةألي

 المتعلقة باإلنترنت.
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 فإننا بموجب هذا،

 مبادئ إدارة اإلنترنت: بشأن

 ؛متاحة للجميعينبغي أن تكون شاملة وشفّافة وأن إدارة اإلنترنت  نؤكد من جديد .22

حقيق ت علىتسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمساعدة إلى جميع أصحاب المصلحة  ندعو .22

 22كما اعتمدتها األمم المتحدة في  المستدامة أهداف التنمية األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها 

 .2022سبتمبر 

عناصر  اباعتبارهوحة، على عمليات وضع معايير مفتقائمة  ةإلنترنت مفتوحشبكة لأهمية الحفاظ على ب نقر .22

 أساسية للمعرفة الشاملة ومجتمعات المعلومات. تمكين

نسعى س وميع، لجتكون متاحة  لوقابلة للتشغيل المتبادل  ومرنة عالمية  إلنترنت شبكة لبتسهيل  ملتزمين نظل .22

فيهم  بمن األفريقيين المواطنيناإلنترنت بأسعار معقولة لجميع شبكة إلى الجميع جاهدين لضمان وصول 

 أصحاب االحتياجات الخاصة؛

ج ه  ن  ببالمضي قدما  ونلتزمروح إدارة اإلنترنت ألصحاب المصلحة المتعددين في أجندة تونس  نحافظ على  .28

 وتراعي ،يقودها التوافق ، ةوتعاوني وشاملة، وشفّافة  ة،وتشاركي ة،مفتوح تكونصحاب المصلحة المتعددين أل

المساءلة والمشاركة الكاملة للحكومات والقطاع الخاص  تسعى إلى تعزيز للغوي وواالجنساني التنوع الثقافي و

 مهبأن أدوار مختلف أصحاب المصلحة ومسؤولياتأيضا  ونقروالمجتمع المدني، والمجتمع الفني والمستخدمين. 

 ؛لدراسةالمطروحة ليمكن أن تختلف تبعا للقضية 

والدولية التي تشارك في اإلنترنت وتطوير من المجموعات االقتصادية اإلقليمية والمنظمات اإلقليمية  نطلب .22

والمكاتب اإلقليمية للجنة االقتصادية ألفريقيا أن تضطلع بدور قيادي في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 ؛ي مناطقهاتسهيل عمل منتدى إدارة اإلنترنت على المستويين الوطني واإلقليمي ف

جميع أصحاب المصلحة وتوفير إطار لضمان المشاركة  لتواصل معاإلى مفوضية االتحاد األفريقي  دعون .20

 قدم المساواة فيلحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والمجتمع الفني على من جانب االفعالة 

 القرار.صنع من أجل  وإدارتها إلنترنتات المتعلقة باسياسالمتصلة بال ات/المناقشاتالعملي

 مشاركة أفريقيا في إدارة اإلنترنتبشأن 

يادة زلنيباد واللجنة االقتصادية ألفريقيا التخطيط والتنسيق لمن مفوضية االتحاد األفريقي، ووكالة  نطلب .22

مشاركة الدول األعضاء والمؤسسات المتخصصة والمجموعات االقتصادية اإلقليمية في مناقشات إدارة 

كل  يف دون االقتصار عليها،ولكن تلك الجارية، عمليات السياسة العامة ذات الصلة، بما في ذلك اإلنترنت و

ت لألسماء اإلنترن وشركة، السلكية والالسلكية فريقي واالتحاد الدولي لالتصاالتمم المتحدة واالتحاد األألا من

والمركز األفريقي حقوق اإلنسان،  وفرقة العمل المعنية بهندسة اإلنترنت ومجلسرقام المخصصة، ألوا

، ومنتدى إدارة اإلنترنت، ، ومنظمة مجاالت المستوى األعلى ألفريقياوجمعية اإلنترنتلمعلومات الشبكة، 

 ؛ومنتدى إدارة اإلنترنت ألفريقيا ومنتديات إدارة اإلنترنت الوطنية واإلقليمية

ات قنو القتصادية اإلقليمية وضع آليات ومن الدول األعضاء والمؤسسات المتخصصة والمجموعات ا نطلب .22

نيباد لوكالة التخطيط والتنسيق ل، بالتعاون مع وتجليته نقاش عالمي حول إدارة اإلنترنت  كفيلة بترجمة 

  إلقليمياالفعالة والمفتوحة على الصعيدين مساهمات تشجيع  الفي السياق المحلي و ، ومفوضية االتحاد األفريقي

 ؛طرف جميع أصحاب المصلحة من  الفرعي والمحلي

ق مع المؤسسات لتنسيلآليات وضع لنيباد التخطيط والتنسيق لمن مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة  نطلب كذلك .22

وشركة  ،في أفريقيا القارية ذات الصلة مثل المركز األفريقي لمعلومات الشبكة، ومجموعة مشغلي الشبكات

 السيبراني؛ والفضاء اإلنترنت بإدارة المتعلقة المسائل اإلنترنت بشأن الرابطة األفريقية لمزودي خدمات، وآفرن

الدول األعضاء على دعم وتشجيع مشاركة جميع أصحاب المصلحة في منتديات إدارة اإلنترنت الوطنية  نشجع .22

 (؛التي تشكل حجر األساس للمنتدى األفريقي إلدارة اإلنترنت)واإلقليمية 
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قي لتطوير أفريإنشاء مرصد دعم االقتصادية ألفريقيا إلى األمم المتحدة مفوضية االتحاد األفريقي ولجنة  ندعو .22

إدارة اإلنترنت ووضع آليات لتتبع ومتابعة توصيات منتديات إدارة اإلنترنت اإلقليمية والعالمية، وتقديم تقارير و

 ؛إلى الدول األعضاءفي هذا الشأن دورية 

على  المساهمة بشكل فعال  واألخذ بزمام المبادرة في إنشاء منتديات  ضاء في االتحاد األفريقيالدول األعنحث  .22

إدارة اإلنترنت على الصعيدين الوطني واإلقليمي والمشاركة التامة في منتديات إدارة اإلنترنت اإلقليمية فضال 

 عن المنتدى األفريقي إلدارة اإلنترنت؛

 فريقياألالرقمي  قتصاد التنمية ا بشأن
نتعهد بضمان بيئة قانونية وتنظيمية تتيح نمو االقتصاد الرقمي ألفريقيا من خالل التطبيقات والخدمات  .22

  االبتكارية، بما يجعل شبكة االنترنت محورية ألجندة التنمية األفريقية؛

 نعزز المحتوى المحلي ونضع اآلليات الالزمة لضمان التوزيع العادل إليرادات اإلنترنت؛ .28

نعمل على تعزيز الشراكات الرامية إلى حفز االستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبنية  .22

 التحتية لإلنترنت؛

مكافحة الجرائم السيبرانية مع تعزيز حماية البيانات الشخصية، واحترام لتصديق على اتفاقية مالبو لبا نتعهد .20

يمية البنية التحتية اإلقل وموثوقيةوبذلك، نحافظ على سالمة  .ةحقوق اإلنسان ضمن األطر القانونية المناسب

 ؛لإلنترنت وكذلك ثقة المستخدمين المحليين واالعتماد على اإلنترنت في المعامالت اإللكترونية اآلمنة

لحة بالتعاون مع سائر أصحاب المصلنيباد التخطيط والتنسيق ل من مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة نطلب .22

سياسات جديدة  ضعوتعزيز أو اللتحديد المجاالت التي تحتاج إلى  يين إجراء تقييم القتصاد أفريقيا الرقميالرئيس

 فريقيا.تمشيا مع تحفيز نمو االقتصاد الرقمي أل

بالعمل معا على مكافحة االستخدام غير الصحيح لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في محاولة للتوصل نتعهد  .22

 لى المدى المتوسط، بشأن أفضل اآلليات والممارسات لألمن السيبراني في أفريقيا؛إلى التوافق ، ع

مفوضية االتحاد األفريقي العمل مع الدول األعضاء والشركاء وأصحاب المصلحة لتعزيز المشاركة نطلب من  .22

التي تعيق  لعواملالمستقبلية ألفريقيا في الجوالت الجديدة إلدارة النطاقات من المرتبة العليا من خالل فحص ا

 مؤسسة اإلنترنت لألسماءالمشاركة، وتسهيل عملية وضع نماذج األعمال ذات الصلة بأفريقيا، والمشاركة مع 

  وخفض الحواجز أمام دخول أصحاب المصلحة األفريقيين؛ واألرقام المخصصة

يام لضمان قاء اآلخرين من مفوضية االتحاد األفريقي العمل مع الدول األعضاء والقطاع الخاص والشرك نطلب .22

المشاركة الفعالة في شبكة اإلنترنت العالمية )وخاصة نظام أسماء كفيلة  ببنية تحتية قوية  بوضعأفريقيا 

 ؛ن هم األوصياء على بياناتهم ومعلوماتهمواألفريقيحتي يكون النطاقات( والصناعة، 

فريقي أ برنامج عمل  على وضع من مفوضية االتحاد األفريقي أن تعمل مع أصحاب المصلحة المعنيين  نطلب .22

 لبشواغحقوق األفريقيين في اإلنترنت ، واالعتراف ودعم  تعزيزضمن ي بشأن إدارة اإلنترنت،  موحد

 األفريقيين في نظام إدارة شبكة اإلنترنت العالمية.

 

 بشأن إدارة أسماء النطاقات

لى الصعيدين عالتجارية  العالمات، بوصفها عناصر من الرموز القطرية للنطاقات العليابتشجيع استخدام  نتعهد .22

ت يتم تشغيلها بوصفها مؤسساالقطرية للنطاقات العليا والتأكد من أن سجالت تلك الرموز  والقاري الوطني

لى جذب ع اقادر امحلي اية المحلية ومجتمعوتعزز وتدعم البنية التحتية الحيو تنشئيمكن أن  ةالعام ةنفعملل

  ؛االستثمارات

قدوة من خالل اعتماد من بروتوكول اإلنترنت وضرب المثل بال  IPv6 الصيغةبمواصلة تعزيز اعتماد  نتعهد .22

 لشبكات ، وكذلك البنية التحتية الرموز القطرية للنطاقات العليا سجالتعن طريق  IPv6 الصيغة ونشر

 ؛والوكاالت اإلدارات العامة
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 للتوصل إلى اتفاقات مع سجالت المعنيةمع المؤسسات بالتعاون من مفوضية االتحاد األفريقي العمل  نطلب .28

وطنية لنقل النطاق الوالية أو كيانات خارج  أفراد خاّصون يقوم بتشغيلهاالتي  الرموز القطرية للنطاقات العليا

 .ةالعام ةنفعمهيئات للتشغيلها كالسجالت و

رية الرموز القطمن مفوضية االتحاد األفريقي إنشاء مركز لتبادل أفضل الممارسات في إدارة سجالت  نطلب .22

في أفريقيا، وتشجيع وتسهيل تبادل الدروس المستخلصة من الدول األعضاء في تأمين الملكية  للنطاقات العليا

 الخاصة بها؛ الرموز القطرية للنطاقات العلياالوطنية لتشغيل سجالت 

 

 نترنتاإلدارة العالمية لإل بشأن
مثل جميع تبحيث إلى مؤسسات عالمية أكثر شمولية غير العالمية المجتمع الدولي على تحويل المؤسسات  نحث .20

 ، والدعوة في نفسالنامية البلدانالمواطنين في العالم، مع مراعاة انشغاالت واحتياجات أفريقيا وغيرها من 

ورها باعتبارها  تشكل العنصر الرئيسي  في النظام البيئي إلدارة اإلنترنت الوقت إلى مواصلة االضطالع  بد

 العالمية؛

ة في اللجنة االستشارية الحكومي الدول األعضاءممثلي  من خاللمن مفوضية االتحاد األفريقي أن تعمل  نطلب .22

مارس  مراكش في لرصد عملية تحسين هيئة تعيين أرقام اإلنترنت المعتمدة فيوغيرهم من أصحاب المصلحة 

 ؛2022

عالمية  نؤكد من جديد التزامنا بالعمل مع هذه المنظمات ومع جميع الشركاء حتى تصبح هذه المؤسسات أكثر .22

 في طبيعتها.
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 مسرد المصطلحات

AU االتحاد األفريقي 
 

NEPAD الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا 
 

ITU  االتحاد الدولي لالتصاالت 
 

ICANN   اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصةشركة 
 

IETF  فرقة العمل المعنية بهندسة اإلنترنت 
 

HRC مجلس حقوق اإلنسان 
 

AFRINIC المركز األفريقي لمعلومات الشبكة 
 

ISOC مجتمع اإلنترنت 
 

AfTLD منظمة مجاالت المستوى األعلى ألفريقيا 
 

IGF منتدى إدارة اإلنترنت 
 

AfIGF  إلدارة اإلنترنتالمنتدى األفريقي 
 

afNOG المجموعة األفريقية لمشغلي اإلنترنت 
 

AfREN الشبكة األفريقية للبحث والتعليم 
 

AfriISPA الرابطة األفريقية لمقدمي خدمات اإلنترنت 
 

ccTLD  القطرية لنطاقات المستوى األعلىالرموز 
 

IPV6   من بروتوكول اإلنترنتIPv6   الصيغة 
 

gTLDs للمرتبة العليا النطاقات العامة 
 

DNS  نظام أسماء النطاقات 
 

GAC اللجنة االستشارية الحكومية 
 

IANA مؤسسة اإلنترنت لألسماء المخصصة 



 

 

 لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة

 وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لالتصاالت

 0202نوفمبر  02 -02أديس أبابا، إثيوبيا، 
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 0202إعالن أديس أبابا 

 ديباجة 

تمعين المج ،الوزراء المسؤولين عن االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات البريديةنحن ، 

دورتنا العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أديس في 

، التي تعقب دورة الخبراء المنعقدة 2022نوفمبر  22و 22أبابا، جمهورية الديمقراطية االتحادية إلثيوبيا، يومي 

 ؛ 2022نوفمبر  22إلى  20من 

 تحاد األفريقي؛بالقانون التأسيسي لال إذ نسترشد

اللذين  Assembly/AU/Dec.365و   Assembly/AU/Dec.227 (XII)إلى مقرري المؤتمر  وإذ نشير

على التوالي بشأن تشكيل اللجان الفنية المتخصصة وطرق تفعيلها  2022ويوليو  2002دهما في يناير اتم اعتم

. 

الذي اعتمدته الدورة العادية الرابعة   Assembly/AU/Decl.1 (XIV)إعالن المؤتمر  وإذ تضع في االعتبار

عشرة لمؤتمر االتحاد األفريقي بشأن تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في أفريقيا، لتحدياتها وآفاقها بالنسبة 

 ؛2020للتنمية، المنعقدة في أديس أبابا ، إثيوبيا في فبراير 

، الذي اعتمدته الدورة العادية  Assembly/AU/Decl.2 (XVIII)إعالن المؤتمر  وإذ نضع في االعتبار

برنامج تطوير ، بشأن 2022الثامنة عشرة لمؤتمر االتحاد األفريقي، المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، في يناير 

 ؛البنية التحتية في أفريقيا

 بشأن 2022في يناير  22الصادر عن المؤتمر الـ  EX.CL/Dec.900(XXVIII)وإذ نشير إلى المقرر 

أنشطة اللجان الفنية المتخصصة، بما في ذلك الدورة العادية األولى للجنة الفنية المتخصصة لالتصاالت 

 2وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المنعقدة في أديس أبابا، جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية، فيومي 

 ؛2022سبتمبر  2و

لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المنعقدة في سرت في ليبيا في الدورة الخامسة  مقرروإذ نأخذ في االعتبار 

 الوثيقة  -بشأن إنشاء قناة إذاعية وتلفزيونية عمومية أفريقية  2002يوليو 

EX.CL/205 (VII) ;؛ 

الذي اعتمد في يوليو  Assembly/AU/11 (XIV))إلى مقرر المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي وإذ نشير 

رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي إلى التنسيق واإلدارة الفعالة للتذبذبات الالسلكية على حيث دعا  2020

 الصعيدين الوطني واإلقليمي معا.

أن الحالة الراهنة للقطاعات الفرعية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أفريقيا ال  وإذ نالحظ

المكتسبات الكبيرة جدا في بعض المجاالت و السيما في شرائح معينة  تزال تواجه تحديات كثيرة على الرغم من

 من المشهد اإلعالمي األفريقي، واالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات البريدية؛

أن أجندة التحول الرقمي تتيح ألفريقيا فرصة أساسية وأكبر إلحداث التغيرات األساسية في  وإذ نؤكد من جديد

الم في القرن الحادي والعشرين. وفي حالة تسخيرها وتعميمها بحكمة، يمكن أن تشكل الرقمنة حافزا في الع

لالتحاد االفريقي، واألهداف اإلنمائية ألجندة األمم المتحدة  2022تحقيق أجندة التنمية الوطنية، وتطلعات أجندة 

 للرقمنة؛ . وتحقيقا لهذه الغاية، يجب إعطاء األولوية القصوى2020لعام 

أن االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هما عنصران أساسيان للتنمية  وإذ نؤكد من جديد كذلك

 ؛2022والقدرة التنافسية االقتصادية في أفريقيا وفي تحقيق رؤية االتحاد األفريقي وأهداف أجندة 

بما في ذلك األمن الحاسوبي وقضايا إدارة أن االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  وإذ نالحظ كذلك

اإلنترنت، تتيح فرصة لتطوير مجتمع المعلومات وتعزيز الوسائل المناسبة للحاق بركب العالم المتقدم في عدة 

 االقتصادية في أفريقيا؛ -مجاالت من التنمية البشرية واالجتماعية 

تحدث إلى العالم، وأن تروي قصتها انطالقا من أنه ينبغي أن يكون ألفريقيا صوت لل وإذ نأخذ في االعتبار

 تصورها الخاص وبكلماتها الخاصة؛
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 ؛2022نوفمبر  22إلى  20بتقرير دورة الخبراء المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، في الفترة من  وإذ نحيط علما

 واالتصاالت: المعلوماتأن انتخبنا هيئة المكتب التالية للجنة الفنية المتخصصة لالتصاالت وتكنولوجيا  وبعد

 شرق أفريقيا 

 رئيس هيئة المكتب    إثيوبيا 

 وسط أفريقيا

 النائب األول لرئيس هيئة المكتب  الكونغو

 شمال أفريقيا 

 النائب الثاني لرئيس هيئة المكتب  تونس 

 الجنوب األفريقي 

 النائب الثالث لرئيس هيئة المكتب  جنوب أفريقيا 

 غرب أفريقيا 

 مقرر هيئة المكتب  غانا 

 نتعهد بأن:
تشجيع تنفيذ المقررات واإلعالنات السابقة التي اعتمدها مؤتمر االتحاد األفريقي والمجلس التنفيذي نواصل  .0

ي إطار ف -ومؤتمر االتحاد األفريقي للوزراء المسؤولين عن االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 وال سيما تلك المتعلقة بما يلي: -باالتصاالت وخطتها الخاصة 2022أجندة 

 األمن الحاسوبي، والجرائم اإللكترونية، وحماية البيانات الشخصية؛ 

  االستجابة لحاالت الطوارئ الحاسوبية و/أو فريق االستجابة للحوادث األمنية الحاسوبية؛فريق 

 الشعوب األفريقية ومؤسسات األعمال امتالك مشروع "د وْت أفريقيا" واستخدامه من جانب الدول األعضاء و

 التجارية؛

  الدور الجديد للقطاع البريدي في سياق االقتصاد الرقمي، وتحديدا التجارة اإللكترونية، اإلدارة اإللكترونية

 وشمولية الخدمات المالية؛

 ماعية؛إدماج جميع أنواع التكنولوجيا الجديدة والرقمنة في جميع قطاعات التنمية االقتصادية واالجت 

 استخدام التكنولوجيا والحلول االبتكارية وتأمين المعامالت التجارية مثل تكنولوجيا البلوكشين؛ 

 تطوير استراتيجيات إلكترونية وتطبيقات إلكترونية عند االقتضاء، خصوصا إدارة إلكترونية؛ 

  ة بنظم ذ المشاريع المتعلقعمل من أجل التنمية المستدامة للقطاع البريدي في أفريقيا، بما في ذلك تنفيخطة

العنونة والرمز البريدي، وربط مكاتب البريد في المناطق الريفية بالشبكة وكهربتها، واإلدماج المالي للسكان 

 ذوي الدخل المنخفض وتنمية التجارة اإللكترونية في أفريقيا؛

 استراتيجية االتحاد األفريقي لالتصاالت وكسب التأييد؛ 

 المؤسسية لالتحاد وإبراز رموز وصورة االتحاد األفريقي على المستويات الوطنية؛ حملة الترويج للعالمة 

 المبادرات اإلقليمية األفريقية المعتمدة خالل المؤتمر العالمي لتطوير االتصاالت السلكية والالسلكية 

 كتاب السجالت األفريقية 

 إنشاء شبكة للصحفيين من أجل السالم واألمن في أفريقيا؛ 

  تنمية البنية التحتية في أفريقيا )بيدا(؛برنامج 

 راسكوم(؛  المنظمة األفريقية اإلقليمية لالتصاالت السلكية والالسلكية عبر األقمار الصناعية دعم( 

 نقطة تبادل اإلنترنت األفريقية )أكسيس(؛ 

 االت البديلة واالتص التعاون مع قطاعات النقل والطاقة في مجال القنوات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

 على التوالي؛
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 تطوير المحتوى المحلي األفريقي؛ 

 إدارة اإلنترنت؛ 

  الشراكة مع القطاع الخاص لتعبئة الموارد الفنية والمالية لتطوير محاور التكنولوجيا األفريقية ودعم تنظيم

 المشاريع وبدء المشاريع الصغيرة؛

 أفريقيا الذكية والمدن الذكية؛ 

 مؤسسات الدولية واإلقليمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالشراكة مع ال 

على نحو وثيق مع المنظمة األفريقية لالتصاالت السلكية والالسلكية إلعداد مبادئ توجيهية حول طريقة  نعمل .0

صاد تاستخدام الموارد الشحيحة المشتركة مثل الفتحات المدارية والطيف ونظم أسماء النطاقات وتطوير االق

 االفريقي الرقمي واالبتكار؛

بالتعاون مع أصحاب المصلحة األفريقيين والدوليين المعنيين بشأن إدارة اإلنترنت واألمن الحاسوبي  نتعهد .3

 والجريمة الحاسوبية؛

الشركاء اإلنمائيين على مواصلة تقديم الدعم لتنمية قطاع البريد بغية ضمان إدماج اجتماعي ورقمي  نشجع .2

 ن في المناطق النائية والريفية؛فعال للسكا

 

 

 وعليه نصمم على أن:

بالتشاور مع مفوضية االتحاد األفريقي بشأن تنفيذ وامتالك استراتيجية االتحاد األفريقي للتواصل وكسب  نعمل .5

 التأييد، وحملة تطوير عالمة مؤسسية لالتحاد األفريقي؛

ترنت، ونثني على الجزائر لجهودها ومشاركتها في مع التقدير بإعالن الجزائر بشأن إدارة اإلن نحيط علما .6

 تعزيز إدارة اإلنترنت وسياسة اإلنترنت في القارة؛

بإنشاء منتدياتها الوطنية إلدارة اإلنترنت، ونتعهد بتخصيص موارد فنية ومالية لتمكين وتعزيز منتديات  نعّجل .2

اإلنترنت الوطنية واإلقليمية، وندعم منظمة منتدى إدارة اإلنترنت األفريقية باعتبارها أداة قارية ألصحاب 

 وحدة بشأن مسائل إدارة اإلنترنت؛المصلحة المتعددي األطراف االفريقيين بغية التوصل إلى مواقف م

بإضفاء طابع مؤسسي على المنتدى األفريقي إلدارة اإلنترنت باعتباره مؤتمرا سنويا رئيسيا لإلفريقيين  نتعهد .8

 لمناقشة تطوير اإلنترنت في القارة؛

أكاديمية لالتحاد األفريقي في مجال إدارة اإلنترنت لبناء القدرات على إدارة االنترنت خاصة لدى  ننشئ ونعزز .9

 الشباب؛

بتفويض اسم نطاق "د وْت آفريكا" الذي يشكل الهوية الرقمية ألفريقيا ومثاال لألفريقيين من جميع مناحي  نرحب .02

 الحياة الذين يعملون معا لتحقيق هدف مشترك؛

التي لم تعيّن بعد جهات اتصالها للقائمة االحتياطية بأسماء نطاق "د وْت آفريكا" أن تقوم بذلك  البلداننشجع  .00

وتشارك بشكل نشط في حملة التوعية عبر الطرق التي ينظمها نطاق "د وْت آفريكا" في القارة والشروع في 

 استخدام أسماء نطاقات "د وْت آفريكا"؛ 

لة تقديم الدعم لتنمية قطاع البريد بغية ضمان إدماج السكان في المناطق الشركاء اإلنمائيين على مواص نشجع .00

 النائية والريفية إدماجا اجتماعيا ورقميا فعاال؛

الدول األعضاء قائمة األسماء المحجوزة من حكوماتها وفقا لسياسة قائمة االسماء المحجوزة من تسترد  .03

 الحكومات؛

ليم التحتية األرضية للقمر الصناعي للشبكة اإللكترونية األفريقية للتع في إعداد خطة عمل الستخدام البنية نساهم .02

والطب عن بعد المستلمة من الحكومة الهندية بالنيابة عن الدول األعضاء في االتحاد األفريقي المشاِركة في 

 هذه الشبكة؛
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ة التحتية النائية إلى البنيبالمبادرة الرامية إلى وضع نهج متكامل لفتح الباب لوصول المناطق الريفية و نرحب .05

 األساسية والخدمات األساسية؛

الدول األعضاء المشاِركة في المشروع التجريبي بشأن كهربة وربط مكاتب البريد في أفريقيا على  نحث جميع .06

 الوفاء بالتزامها بالتنفيذ الناجح للمشروع الذي تم إعداده خالل الدورة العادية األولى للجنة الفنية المتخصصة

لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وندعو جميع الحكومات األفريقية المعنية األخرى إلى إدراج 

المشروع في خططها اإلنمائية الوطنية واستكشاف مصادر متعددة لتمويل هذا المشروع الهام الذي يهدف إلى 

 ة في أفريقيا؛االستفادة من شبكات البريد لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادي

وإضفاء طابع مؤسسي على الجوائز  2022بمساهمات الصحفيين في تحقيق التطلع السادس من أجندة  نقر .02

اإلعالمية األفريقية بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومساهمات الصحفيين الذين يولون االهتمام 

ع المؤسسي على الجوائز اإلعالمية األفريقية حول ، وإضفاء الطاب2022للمسائل اإلنمائية سعيا لتحقيق أجندة 

 ؛2022تعزيز أجندة 

من التصديق على الوثائق اإلقليمية والدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في اإلعالم نتأكد  .08

 وإضفاء الطابع المحلي عليها وتنفيذها؛

ساتها العامة الممولة لمراكز البحوث المعنية بكسب األولوية في إطار برامج التمويل التي تنفذها مؤس نعطي .09

 التأييد للقضايا المتصلة بنوع الجنس.

 :على أننصمم أيضا 

المنظمة األفريقية اإلقليمية لالتصاالت السلكية والالسلكية عبر استخدام الحل الذي توفره  ننظر في إمكانية .02

ات واإلقليمية والقارية لتطوير تكنولوجيا المعلوم في تنفيذ السياسات والمشروعات الوطنية األقمار الصناعية

 واالتصاالت؛

في تنفيذ "مبادرة السياسات والتنظيم من أجل مشروع قارة أفريقية رقمية" )بريدا( يهدف إلى نشارك ونساهم  .00

بناء قدرات الدول األعضاء على إدارة اإلنترنت، بما يضمن استخدام الطيف على نحو فعال ومنسق، وبناء 

رقمية لتطوير ومواءمة األطر السياسية والقانونية والتنظيمية؛ ولتنسيق رصد وتقييم تنفيذ مقررات  منصة

 األفريقي؛ وتعيين جهات تنسيق وطنية لدعم مفوضية االتحاد االفريقي في تنفيذ هذا المشروع؛ االتحادأجهزة 

 أفريقيا؛كتاب وقائع أفريقيا كأداة تربوية، لتعزيز معرفتها واالعتزاز ب نعتمد .00

لالتحاد  22الموارد المالية المناسبة لمواصلة تشغيل الشبكة اإللكترونية االفريقية والمشاريع الرائدة ألجندة  نوفر .03

 االفريقي؛ 

 

 كذلك نطلب من مفوضية االتحاد األفريقي أن :

جهودها الرامية إلى زيادة القدرة على االتصال، وال سيما الزيادة التدريجية في إنشاء معدات االتصاالت  تواصل .02

الحديثة التي ستمّكن من إنتاج ونشر منتجات االتصاالت ذات المستوى الدولي، فضال عن مستوى التوظيف 

 ؛2022-2028التصال المناسب لضمان سرعة التنفيذ وإصدار االستراتيجية المقبلة لإلعالم وا

إلى مؤتمر مستخدمين الشبكة اإللكترونية األفريقية، وهيئة مكتب الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة  تقدم .05

اقتراح  مشروع بشأن استخدام هذه  -من أجل الحصول على موافقهما  –لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

الصناعية، بما في ذلك التعليم عن بعد وخدمات جديدة منها التلفزة  البنية التحتية للخدمات القائمة على األقمار

الجماهيرية األفريقية لتنمية المواهب والمضامين واالتصاالت الدبلوماسية، وهياكل الحكم المسؤولة عن إدارة 

 المرحلة الجديدة من الشبكة؛

لالتحاد  2022الرائدة من أجندة ألمن الحاسوبي بوصفه أحد المشاريع ا العتماد اإلجراءات الالزمةتتخذ  .06

 األفريقي؛

متابعة توقيع وتصديق الدول األعضاء على اتفاقية االتحاد األفريقي بشأن األمن الحاسوبي وحماية تضمن  .02

البيانات الشخصية وتخصيص الموارد المناسبة لتنفيذ برامج األمن الحاسوبي الشاملة، بما في ذلك تقديم 
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االتحاد األفريقي العتماد استراتيجيات اإلنترنت والتشريعات الحاسوبية وإنشاء المساعدة للدول األعضاء في 

 فريق االستجابة للحوادث األمن للحاسوبي/فريق االستجابة لحاالت الطوارئ الحاسوبية؛

 يلجنة للتعاون والتنسيق في مجال األمن الحاسوبي في أفريقيا لتقديم المشورة إلى مفوضية االتحاد األفريق تشّكل .08

 تنّظممبادئ توجيهية بشأن حماية البيانات الشخصية؛ و وتضعوصانعي السياسات بشأن استراتيجيات اإلنترنت؛ 

مؤتمرا سنويا لالتحاد األفريقي حول األمن الحاسوبي بالتعاون مع قطاع الصناعة واألوساط األكاديمية 

 شهرا للتوعية باألمن الحاسوبي القاري؛ وتخّصص

 ون مع وكالة التخطيط والتنسيق للنيباد وتعبئة الموارد لتنفيذ مشاريع األمن الحاسوبي؛خطة عمل بالتعا تضع .09

 بإنشاء مؤسسة "د وْت آفريكا" لدعم:تعّجل  .32

 بناء القدرات في قطاع اإلنترنت (أ

 سجالت النطاقات العليا للرموز القطرية للدول األعضاء (ب

 تطوير قطاع األعمال للمسجلين االفريقيين. (ج

 أفريقي ومحتوى أفريقي شامل.إنشاء محتوى  (د

 مشاريع أفريقيا بشأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/اإلنترنت. (ه

اسكوم( والنظر )ر األفريقية اإلقليمية لالتصاالت السلكية والالسلكية عبر األقمار الصناعية دعم المنظمةتواصل  .30

 في إمكانية منحها صفة عضو مستقل في مجلس راسكوم

لتعاون مع االتحاد البريدي األفريقي، لمناقشة إصالح االتحاد البريدي الدولي وغير ذلك من اجتماعات، با تنّظم .30

المسائل الرئيسية المتعلقة بالمضامين في االتحاد البريدي الدولي وتوجيه الدعوة إلى لجنة لدعم أفريقيا من أجل 

 توفير التكلفة؛

عاون ياسة موحدة بشأن الطيف في أفريقيا، بالتمنتدى سنويا كمؤتمر سنوي رئيسي لمناقشة وتطوير ستنشئ  .33

 مع االتحاد البريدي الدولي؛

ورقة استراتيجية لفتح الباب لوصول المناطق الريفية والنائية إلى البنية التحتية األساسية في أفريقيا وتدعو تعّد  .32

ولجنة االمم المتحدة الشركاء، وال سيما المجموعات االقتصادية اإلقليمية، ومصرف التنمية األفريقي، 

 االقتصادية ألفريقيا، إلى دعم النهج؛

على إعطاء األولويات إلعداد مبادئ توجيهية قارية بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية حول  تصمم .35

تصوير المرأة وتمثيلها في وسائل اإلعالم ومبادئ توجيهية قارية بشأن تعليم مهنة الصحافة والتدريب عليها 

 ا يشمل أجندة التنمية والتخصصات القطاعية كجزء من المناهج األكاديمية؛بم

بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على برامج بناء القدرات  تعمل .36

 لتيسير حصول النساء على التدريب في مجال الصحافة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وبناء مؤسسات

 إعالمية حكومية ذات مصداقية ومستدامة على الصعيد الوطني وعلى مستوى مراكز وسائل اإلعالم المجتمعية؛

مع وكالة التخطيط والتنسيق للنيباد والمؤسسات المتخصصة، مثل االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية  تنسق .32

كية صة، مثل االتحاد الدولي لالتصاالت السلالالسلكية واالتحاد البريدي األفريقي، والمنظمات الدولية المتخص

والالسلكية واالتحاد البريدي العالمي وتحالف أفريقيا الذكية، لتنفيذ برامج ومشاريع تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت في أفريقيا؛

 بالتعاون مع حكومة تونس وشركائها لتنفيذ مشروع المركز االستراتيجي األفريقي الرقمي؛ تعمل .38

من خالل تزويد مديرية المعلومات واالتصاالت  2022موارد لإلبالغ باإلطار االستراتيجي ألجندة  تخّصص .39

 باإلمكانيات المطلوبة؛

مع وسائل اإلعالم الحكومية واستخدامها كسفراء للترويج للعالمة المؤسسية بغية تعزيز أنشطة االتحاد  تعمل .22

وعقد دورة سنوية يمكن أن تقدم الدول األعضاء خاللها تقارير عن األنشطة  2022األفريقي وأجندته لعام 

 الوطنية؛
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ندا دائما واالتصاالت وتقديم تقرير باعتبار ذلك بآلية لمتابعة تنفيذ المقررات بشأن تكنولوجيا المعلومات  تضع .20

 في جداول أعمال اجتماعات هيئة المكتب واللجنة الفنية المتخصصة.

 

 0202نوفمبر  02حرر في أديس أبابا، إثيوبيا، في 

 

 ءالوزرا
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