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، التي 2102نوفمبر  22و  23 يوميالديمقراطية االتحادية، أثيوبيا في أديس أبابا، جمهورية  واالتصاالت

 ؛2102نوفمبر  22إلى  21سبقها عقد اجتماع الخبراء في الفترة من 

 بالقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي؛ سترشدإذ ن

 Assembly/AU/Dec.365و  Assembly/AU/Dec.227 (XII)المؤتمر ي مقررب نذكرإذ و

كيل اللجان الفنية المتخصصة على التوالي بشأن تش 2100 ويوليو 2112دهما في يناير ااعتم تم اللذين

 .ق تشغيلهاوطر

الذي اعتمدته الدورة العادية  Assembly/AU/Decl.1 (XIV) المؤتمر إعالن االعتبارضع في ذ نوإ

االتحاد األفريقي بشأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أفريقيا والتحديات  لمؤتمرالرابعة عشرة 

 ؛2101ثيوبيا في فبراير أ ،في أديس أبابا ةعقدمنال ،لتنميةوآفاق ا

الدورة من قبل عتمد ، الم Assembly/AU/Decl.2 (XVIII)المؤتمر  إعالن االعتبارضع في وإذ ن

، بشأن 2102في أديس أبابا، إثيوبيا، في يناير  المنعقدةاالتحاد األفريقي،  لمؤتمرالعادية الثامنة عشرة 

 ؛برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا

بشأن  2102يناير في  22 ـال المؤتمرالصادر عن  EX.CL/Dec.900(XXVIII)مقرر لنذكر باوإذ 

 صالالمتخصصة لالت الفنيةأنشطة اللجان الفنية المتخصصة، بما في ذلك الدورة العادية األولى للجنة 

ي ثيوبيا الديمقراطية االتحادية، فأفي أديس أبابا، جمهورية  المنعقدة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 ؛2102سبتمبر  2إلى  3الفترة من 

 وليويفي سرت في ليبيا في  المنعقدةرؤساء الدول والحكومات  لمؤتمرالدورة الخامسة مقرر وإذ نذكر ب

 الوثيقة  -بشأن إنشاء قناة إذاعية وتلفزيونية عمومية أفريقية  2112

EX.CL/205 (VII);؛ 

عتمد في يوليو الم Assembly/AU/11 (XIV)) المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي مقررب نذكروإذ 

 لتردداتالفعالة ل دارةاإلتنسيق والرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي إلى فيه دعا والذي  2101

 سواء. حد الراديوية على الصعيدين الوطني واإلقليمي على

أن الحالة الراهنة للقطاعات الفرعية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  الحظوإذ ن

في سيما الالكبيرة في بعض المجاالت و المكتسباتأفريقيا ال تزال تواجه تحديات كثيرة على الرغم من 

 ،تقطاعات معينة من المشهد اإلعالمي األفريقي، واالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

 والخدمات البريدية؛

ساسية التغيرات األ لقيادةألفريقيا تمثل فرصة أساسية عظيمة التحول الرقمي  أجندةأن  ؤكد من جديدوإذ ن

حافزا  لرقمنةكون اوتعميمها بحكمة، يمكن أن تتسخيرها  فلو تمفي العالم في القرن الحادي والعشرين. 

ائية لبرنامج هداف اإلنمواأل االفريقي،لالتحاد  2123 دةأجنالتنمية الوطنية، وتطلعات  في تحقيق أجندة

 ؛. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب إعطاء األولوية القصوى للرقمنة2131المتحدة للتنمية  األمم

 أن االتصال وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عنصران أساسيان للتنمية على كذلكنجدد التأكيد وإذ 

 ؛2123 أجندةاالقتصادية في أفريقيا وفي تحقيق رؤية االتحاد األفريقي وأهداف  والقدرة التنافسية

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما في ذلك األمن السيبراني وقضايا  أن االتصال أيضاالحظ وإذ ن

إدارة اإلنترنت تمثل فرصة لتطوير مجتمع المعلومات وتعزيز الوسائل المناسبة للحاق بركب العالم 

 .االقتصادية في أفريقيا -المتقدم في عدة مجاالت من التنمية البشرية واالجتماعية 

 تصورها الخاص انطالقا من دم سردهاقتإلى العالم، وأن  وجهصوتها للتتملك أفريقيا أن على أن  رىوإذ ن
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 وبكلماتها الخاصة؛

نوفمبر  22إلى  21ثيوبيا، في الفترة من لخبراء المنعقدة في أديس أبابا، أا اجتماعبتقرير  حيط علماوإذ ن

 ؛2102

 :التالوجيا المعلومات واالتصوتكنلإلتصال والفنية المتخصصة المكتب التالي للجنة  نا هيئةانتخب

 الشرق االفريقي

  رئيس هيئة المكتب ثيوبيا أ

 الوسط األفريقي

 النائب األول لرئيس هيئة المكتب  الكونغو

 الشمال األفريقي

 النائب الثاني لرئيس هيئة المكتب  تونس 

 الجنوب األفريقي

 النائب الثالث لرئيس هيئة المكتب  جنوب أفريقيا

 الغرب األفريقي

 مقرر هيئة المكتب  غانا 

 :بما يلي كذلبموجب فإننا نلتزم 

 األفريقي والمجلساالتحاد  مؤتمرها ت واإلعالنات السابقة التي اعتمدرامقرتشجيع تنفيذ ال مواصلة .0

ال و وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فريقي للوزراء المكلفين باالتصالالتنفيذي ومؤتمر االتحاد األ

 سيما تلك المتعلقة بما يلي:

 رونية، وحماية البيانات الشخصية؛األمن السيبراني، والجرائم اإللكت 

 ؛ادث األمنية للحاسوبستجابة للحوفريق االستجابة لحاالت الطوارئ الحاسوبية و/أو فريق اال 

 ريقية ومؤسسات األعمال ا واستخدامها من جانب الدول األعضاء والشعوب األفكأفري-دوت اعتماد

 التجارية؛

  خطة عمل من أجل التنمية المستدامة للقطاع البريدي في أفريقيا، بما في ذلك تنفيذ مشاريع بشأن نظم

ج ، واإلدماوإمدادها بالكهرباء البريد في المناطق الريفية مكاتبتوصيل االتصال والرمز البريدي، و

 التجارة اإللكترونية في أفريقيا؛المالي للسكان ذوي الدخل المنخفض وتنمية 

 والدعوة؛الت تصااستراتيجية االتحاد األفريقي لال 

 المستوراتعلی  األفريقيوصورة االتحاد رموز  وإشهار األفريقيلالتحاد  التجارية حملة العالمة 

 ؛الوطنية

 ؛كتاب السجالت األفريقية 

 ؛اوخطة االتصال الخاصة به 2123 أجندة 

 ؛إنشاء شبكة للصحفيين من أجل السالم واألمن في أفريقيا 

 ؛برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا 

  ؛م()راسكو عبر األقمار الصناعية المنظمة األفريقية اإلقليمية لالتصاالت السلكية والالسلكيةدعم 

 ادل اإلنترنت األفريقية )أكسيس(؛نقطة تب 

  الرقمية؛ للمكتسباتاالستخدام المنسق 
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  التعاون مع قطاعات النقل والطاقة على القنوات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت البديلة

 ؛على التوالي

 ؛تطوير المحتوى المحلي األفريقي 

 إدارة اإلنترنت؛ 

  وتكنولوجيا المعلومات  لتعبئة الموارد لمشاريع االتصال القطاع الخاص األفريقيالتعاون مع

 .واالتصاالت

منسقة بشأن استخدام الموارد الشحيحة المشتركة مثل  موحد وسياساتمعا من أجل اعتماد موقف  العمل .2

 ؛واالبتكارالرقمي االفريقي الفتحات المدارية والطيف ونظم أسماء الحقول وتطوير االقتصاد 

 المعنيين بشأن إدارة اإلنترنت واألمن المصلحة األفريقيين والدوليينبالتعاون مع أصحاب  االلتزام .3

 السيبراني والجريمة السيبرانية؛

ي فعال ورقمطاع البريد لضمان إدماج اجتماعي شركاء التنمية على مواصلة تقديم الدعم لتنمية ق تشجيع .2

 في المناطق النائية والريفية؛ للسكان

 :لىنعقد العزم ع

للتواصل  قياألفري االتحادبشأن تنفيذ وملكية استراتيجية  األفريقيتحاد بالتشاور مع مفوضية اال العمل .2

 .األفريقي التحادالتجارية ل عالمةالوالدعوة، وحملة 

أحكام اتفاقية ماالبو، واتفاقية بودابست، والمبادئ التوجيهية بشأن أمن البنية التحتية لإلنترنت  استعراض .2

 أكثر أمانا.أفريقي لكتروني تعزيز فضاء افي أفريقيا، التي أعدت من أجل 

لتوجيهية ا المبادئ -المستطاعقدر  – واستخدام المكتسبات الرقميةالمقترحة لتوزيع التوجيه خطط  اعتماد .2

 .ميالرق للعائدالتحاد األفريقي بشأن االستخدام المنسق لمفوضية ا

لتعزيز سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أفريقيا من خالل تمكين  الرقمي العائد استخدام .8

المعلومات تكنولوجيا لوفورات الحجم وتعزيز توفير خدمات جديدة بأسعار معقولة اقتصادات 

 واإلنترنت.واالتصاالت 

انتشار النطاق العريض في أفريقيا وتوفير إمكانية الوصول عزيز الطيف الرقمي لتعائد استخدام  تشجيع .2

 القارة.إلى المناطق الريفية والسكان المحرومين من الخدمات في جميع أنحاء 

مع التقدير بإعالن الجزائر بشأن إدارة اإلنترنت، ونثني على الجزائر لجهودها ومشاركتها في  نحيط علما .01

 ترنت وسياسة اإلنترنت في القارة.تعزيز إدارة اإلن

يز ومالية لتمكين وتعز فنيةمن أجل تخصيص موارد  اإلنترنت،إنشاء منتدياتها الوطنية إلدارة  تسريع .00

ودعم منظمة منتدى إدارة اإلنترنت في أفريقيا باعتبارها األداة  ،ترنتلإلن منتدى الوطني واإلقليميال

 .نترنتاإل إدارةبشأن مسائل  موحدةمواقف إلى المتعددين للوصول األفريقيين القارية ألصحاب المصلحة 

بإضفاء الطابع المؤسسي على المنتدى األفريقي إلدارة اإلنترنت وتمويله كمؤتمر سنوي رئيسي  االلتزام .02

 ؛تطوير اإلنترنت في القارة فريقيين لمناقشةلأل

 تإدارة االنترنالتحاد األفريقي في مجال إدارة اإلنترنت لبناء القدرات في اوتعزيز أكاديميات  إنشاء .03

 الشباب. في صفوفخاصة 

ن جميع م األفريقيينالهوية الرقمية ألفريقيا ومثال  يعتبرالذي أفريكا -نطاق دوت بتفويض اسم نرحب .02

 ين يعملون معا لتحقيق هدف مشترك،مناحي الحياة الذ

براز إفي حملة التوعية  ونشارك بهمةجهات االتصال لقائمة األسماء االحتياطية ألسماء النطاقات  نرشح .02

 أفريكا؛-ستخدام أسماء نطاقات دوتا والشروع فيفريكا في القارة أ-دوتطريق 
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مواصلة تقديم الدعم لتنمية قطاع البريد لضمان إدماج اجتماعي ورقمي  اإلنمائيين علىشركاء ال تشجيع .02

 ن في المناطق النائية والريفية؛فعال للسكا

 ؛قائمة االسماء المحجوزة لدى الحكومةقائمة األسماء المحجوزة لدى الحكومة وفقا لسياسة  جاعاستر .02

 يةاإللكترونلشبكة ل الصناعي األرضيللقمر إعداد خطة عمل الستخدام البنية التحتية  المساهمة في .08

من الحكومة الهندية بالنيابة عن الدول األعضاء  التي تم الحصول عليهاعن بعد  للتعليم والطباألفريقية 

 المشاركة في هذه الشبكة؛ في االتحاد األفريقي

 ساسيةالتحتية األالبنية سبل الوصول إلى  عن العزلةلفك بالمبادرة الرامية إلى وضع نهج متكامل  نرحب .02

 ساسية للمناطق الريفية والنائية؛والخدمات األ

 الدول األعضاء المشاركة في المشروع التجريبي بشأن توصيل مكاتب البريد في أفريقيا حث جميعن .21

على الوفاء بالتزامها بالتنفيذ الناجح للمشروع الذي تم خالل الدورة العادية األولى  وإمدادها بالكهرباء

جميع الحكومات  من ونطلب تواالتصاال معلوماتلوجيا الوتكنلالتصال و الفنية المتخصصةللجنة 

دة ف مصادر متعدن تستكشاألفريقية المهتمة األخرى أن تدرج المشروع في خططها اإلنمائية الوطنية وا

االجتماعية لتمويل هذا المشروع الهام الذي يهدف إلى االستفادة من شبكات البريد لتعزيز التنمية 

 واالقتصادية في أفريقيا.

وإضفاء طابع مؤسسي على  2123من أجندة  2بمساهمات الصحفيين في تحقيق الطموح  االعتراف .20

جوائز اإلعالم األفريقي بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومساهمات الصحفيين الذين يولون 

، وإضفاء الطابع المؤسسي على جوائز وسائل اإلعالم 2123االهتمام بالقضايا اإلنمائية نحو تحقيق أجندة 

 ؛2123األفريقية بشأن تعزيز أجندة 

على الصكوك اإلقليمية والدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في وسائط  التصديق .22

 اإلعالم وإضفاء الطابع المحلي عليها وتنفيذها؛

صة، لتمويل المؤسسات العامة ولتمويل البحوث التي تقوم بها ، في إطار برامجها الخاإعطاء األولولية .23

 .المؤسسات المدافعة عن القضايا المتصلة بنوع الجنس

 :نعقد العزم كذلك على

المنظمة األفريقية اإلقليمية لالتصاالت السلكية  ولاستخدام حلر في يتفكبال الدول األعضاءأن تقوم 

ير ع الوطنية واإلقليمية والقارية لتطويراتنفيذ السياسات والمشفي  عبر األقمار الصناعية والالسلكية

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛

 :ما يليب الدول األعضاءأن تقوم  .22

أ( المشاركة والمساهمة في تنفيذ "مبادرة السياسات والتنظيم من أجل أفريقيا الرقمية" )بريدا( التي تهدف 

ية لسياسإدارة اإلنترنت وبناء منصة رقمية لتطوير ومواءمة األطر اإلى بناء قدرات الدول األعضاء على 

 و أجهزة االتحاد األفريقي؛ مقرراتتنسيق رصد وتقييم تنفيذ والقانونية والتنظيمية و

 في تنفيذ هذا المشروع؛ مفوضية االتحاد االفريقي)ب( ترشيح جهات تنسيق وطنية لدعم 

 ؛أفريقيابواالعتزاز  قيا كأداة تربوية، لتعزيز معرفتهاحقائق أفرياعتماد كتاب ب الدول األعضاء أن تقوم .22

الفريقية ا اإللكترونية الشبكة تشغيلالموارد المالية المناسبة لمواصلة  توفيرب الدول األعضاء أن تقوم .22

  لالتحاد االفريقي؛ 2123والمشاريع الرائدة ألجندة 

 كذلك: طلب من مفوضية االتحاد األفريقين
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معدات  إقامةالتدريجية في زيادة الجهودها الرامية إلى زيادة القدرة على االتصال، وال سيما  مواصلة .22

االتصاالت الحديثة التي ستمكن من إنتاج ونشر منتجات االتصاالت القياسية الدولية، فضال عن مستوى 

 2122-2108لإلعالم واالتصال  المقبلةاالستراتيجية  ووضعالتوظيف المناسب لضمان سرعة التنفيذ 

لمتخصصة اللجنة الفنية امكتب  وهيئة ،لمستخدمينل األفريقية اإللكترونيةمؤتمر الشبكة طلب إلى  تقديم .28

مشروع بشأن استخدام هذه البنية التحتية للخدمات الللموافقة على مقترح  واالتصالللتكنلوجيا اإلعالم 

ة أجهز ،أمور أخرىبما في ذلك التعليم عن بعد والخدمات الجديدة من بين  الصناعية لألقماراألساسية 

حكم وهياكل ال ،الدبلوماسية واالتصاالتللموهبة وتنمية المضمون التلفزيون الجماهيري في أفريقيا 

 دارة المرحلة الجديدة من الشبكة.المسؤولة عن إ

التحاد ل 2123من أجندة ألمن السيبراني بوصفه مشروعا رائدا ا اعتمادالتدابير الالزمة من أجل اتخاذ  .22

 ؛األفريقي

توقيع وتصديق الدول األعضاء على اتفاقية االتحاد األفريقي بشأن األمن السيبراني وحماية  ضمان متابعة .31

 الموارد المناسبة لتنفيذ برامج األمن السيبراني الشاملة بما في ذلك تقديم وتخصيصالبيانات الشخصية 

المساعدة للدول األعضاء في االتحاد األفريقي العتماد استراتيجيات اإلنترنت والتشريعات السيبرانية 

 فريق االستجابة لحاالت الطوارئ الحاسوبية /.االستجابة للحوادث األمنية للحاسوب  وإنشاء فريق

المشورة إلى  مينبغي تقديتشكيل لجنة للتعاون والتنسيق في مجال األمن السيبراني في أفريقيا من  انطالقا .30

جيهية بشأن مبادئ تو وضعبالسياسات بشأن استراتيجيات اإلنترنت؛  وصانعيمفوضية االتحاد األفريقي 

مؤتمر سنوي لالتحاد األفريقي حول األمن السيبراني بالتعاون مع  تنظيموحماية البيانات الشخصية؛ 

 السيبراني القاري. األمنبشهر الوعي  وإقامةالصناعة واألكاديميات 

وتعبئة الموارد لتنفيذ مشاريع األمن وكالة التخطيط والتنسيق للنيباد خطة عمل بالتعاون مع  وضع .32

 السيبراني؛

 لدعم:ا كأفري-إنشاء مؤسسة دوتتسريع  .33

 بناء القدرات في قطاع االنترنت؛أ( 

 نطاقات المستوى األعلى )كتلد(في  الدول األعضاءسجالت رموزب( 

 .االفريقيينلمسجلين ل التجارية ( تطوير األعمالج

 .أفريقي شامل( إنشاء محتوى أفريقي ومحتوى د

 المعلومات واالتصاالت / اإلنترنت( مشاريع أفريقيا بشأن تكنولوجيا ه

 (راسكوم) األقمار الصناعية والالسلكية عبراألفريقية اإلقليمية لالتصاالت السلكية  المنظمة دعممواصلة  .32

 .راسكوم مديري تصبح عضوا مستقال في مجلسوالنظر في أن 

ف في بشأن الطي موحدةمؤتمر سنوي رئيسي لمناقشة وتطوير سياسة يكون بمثابة سنوي  إنشاء منتدى .32

 ؛بالتعاون مع االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية أفريقيا

اسية في التحتية األس إلى البنيةالمناطق الريفية والنائية عن وصول  العزلةلفك استراتيجية  إعداد ورقة .32

 جنةلمية، ومصرف التنمية األفريقي، واإلقلي المجموعات االقتصاديةأفريقيا ودعوة الشركاء، وال سيما 

 .ألفريقيا، إلى دعم النهج المتحدة االقتصاديةاالمم 

 ؛4102نوفمبر  42ابا، إثيوبيا، في حرر في أديس أب

، بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية، لمبادئ توجيهية قارية حول وضع وإعطاء األولوية .32

تصوير المرأة وتمثيلها في وسائط اإلعالم، بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية، ووضع 
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المبادئ التوجيهية القارية بشأن التعليم والتدريب على الصحافة لتشمل أجندة التنمية والتخصصات 

 ية كجزء من المناهج الدراسية؛القطاع

بالتعاون مع المجموعات االقتصادية االقليمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على برامج بناء  العمل .38

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

لى المستوى الوطني ومراكز اإلعالم وبناء مؤسسات إعالمية حكومية ذات مصداقية ومستدامة ع

 المجتمعية؛

 العمل بالتعاون مع حكومة تونس والشركاء لتنفيذ مشروع مركز التميز؛ .32

من خالل تعزيز قدرات مديرية اإلعالم  2123موارد لإلبالغ عن اإلطار االستراتيجي ألجندة  ضخ .21

 واالتصال؛

للعالمات التجارية لتعزيز أنشطة االتحاد  مع وسائل اإلعالم الحكومية واستخدامها كسفراء االنخراط .20

 وعقد دورة سنوية يمكن للدول األعضاء فيها تقديم تقارير عن األنشطة الوطنية. 2123األفريقي وأجندة 

 4102نوفمبر  42حرر بأديس ابابا، أثيوبيا، في 

 الوزراء


