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 اقداةأتتا. 

الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة لالتصال وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عقدت  .1

 32و  32يومي في مقر االتحاد األفريقي في أديس أبابا، جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية، 

داول . وت3102نوفمبر  32إلى  31وقد سبقها عقد اجتماع الخبراء في الفترة من  .3102نوفمبر 

 .0الوزراء بشأن تقرير اجتماع الخبراء وغيره من بنود جدول األعمال مثلما هو وارد في الملحق 

 الحضلرثلنيل. 

أنغوال، بنين، بوتسوانا بوركينا فاصو،  ،شاركت في االجتماع الدول األعضاء التالية: الجزائر .2

جمهورية الكونغو الكونغو، كوت ديفوار، جيبوتي، تشاد، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، 

 ،مالي ،مالوي ،ليسوتو، ليبيا ،كينيا ،غينيا ،غاناغامبيا، ثيوبيا، أإيريتريا،  ،مصرالديمقراطية، 

 ،النيجر، رواندا، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ،موزمبيق، ناميبيا ،موريتانيا، المغرب

 وزمبابوي.تونس تنزانيا،  ،السودان ،جنوب أفريقيا ،السنغال

 لعدم قدرتها على الحضور. عن أسفها جمهورية السيشيلأعربت  .3

السوق المشتركة للشرق وحضرت االجتماع أيضا المجموعات االقتصادية اإلقليمية التالية:  .4

 مجموعةوالمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وجماعة الشرق األفريقي، ، والجنوب األفريقي

 .تنمية الجنوب األفريقي

شاركت أيضا المنظمات والوكاالت األفريقية والدولية التالية: لجنة األمم المتحدة االقتصادية  .5

، واالتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية، واالتحاد للنيبادألفريقيا، ووكالة التخطيط والتنسيق 

المنظمة االفريقية اإلقليمية و ،لسلكية والالسلكيةاألفريقي للبريد، واالتحاد الدولي لالتصاالت ا

 .لالتصاالت السلكية والالسلكية عبر األقمار الصناعية

ومركز معلومات الشبكة حضرت أيضا المنظمات والمؤسسات اإلقليمية التالية: جمعية اإلنترنت،  .6

 .األفريقية

 ثللثل. اراسم اتافتتلح:

افلضة اتاصتحلد األفريقي للبنية التحتية تالطلقة، افلضية اتاصتحلد كلمة سللدة الدكتلرة أالني أبل زيد، 

 األفريقي.
السيد الشيخ بدا، مدير البنية التحتية والطاقة، خطاب الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة االتحاد  ألقى .2

 .ألفريقي للبنية التحتية والطاقةا
في كلمتها بجميع المندوبين في الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة لالتصاالت  المفوضة رحبت .8

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.و
أوجزت أيضا مساهمات مفوضية االتحاد األفريقي في تنمية قطاعي تكنولوجيا المعلومات  .9

فريقي التي االتحاد األواالتصاالت،  واالتصاالت في أفريقيا، وأشارت إلى عدد من برامج ومشاريع 

 نفذت في هذا الصدد.
في الختام، أعربت المفوضة عن أملها في استمرار التعاون والتشارك بين جميع أصحاب  .01

 .ا المعلومات واالتصاالت، واالتصاالتلقطاعي تكنولوجي البعيدة األمدالمصلحة من أجل التنمية 
 

 اتاقتصلد الرقمي تاتاصتصلتا  في يمهلرية اللي ةكلمة صلحب السللدة، أرتنل الديبل صتلري، تزير
أعرب  سعادة أرونا موديبو توري، وزير االقتصاد الرقمي واالتصاالت في جمهورية مالي عن  .00

 لمكتب.امتنانه للدول األعضاء في االتحاد األفريقي على منحها الثقة لمالي لتولي رئاسة هيئة ا

 
راتيجية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في سلط معالي الوزير الضوء على األهمية االست .03

الئمة لتيسير التنمية االجتماعية واالقتصادية ألفريقيا، وأعرب عن الحاجة لوضع سياسات ولوائح م

 تنمية هذا القطاع.
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المكتب ودعا إلى وأبرز الوزير الموقر أيضا اإلنجازات الرئيسية التي تحققت خالل والية هيئة  .02

 تعزيزها.
وزير الموقر كلمته بتوجيه الشكر إلى هيئة المكتب المنتهية واليتها وخبراء الدول واختتم ال .02

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

 . المسلئل اإليرائيةرابلل

 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل
 .0في الملحق يرد كما اعتمد االجتماع جدول األعمال وبرنامج العمل  .01
 

 للييل الملللال  تاتاصتصلتا  الثلنيةلانتخلب هيئة انتب اللجنة الفنية المتخصصة لتننخلاسل. 
في هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة لتكنلوجيا  االجتماع الوزاري األعضاء التاليينانتخب  .01

 .المعلومات واالتصاالت الثانية 
 الشرق األفريقي .02

 رئيس هيئة المكتب واللجنة التوجيهية  ثيوبيا أ
 

 الوسط االفريقي
 النائب األول لرئيس هيئة المكتب واللجنة التوجيهية  الكونغو

 
 الشمال األفريقي

 النائب الثاني لرئيس هيئة المكتب واللجنة التوجيهية  تونس
 

 الجنوب األفريقي

 النائب الثالث لرئيس هيئة المكتب واللجنة التوجيهية  جنوب افريقيا 

 رب األفريقيالغ
 مقرر هيئة المكتب واللجنة التوجيهية  غانا

 
 

 بحث صتقرير دترة الخبراء تاعتملده. سادسا
 كما هوت عليه، الخبراء واعتماده من قبل  الوزراء مع إدخال تعديال اجتماعم  عرض تقرير ت .08

 .3مرفق في الملحق 
 

 . بحث تاعتملد اإلعالن حل  إدارة اإلنترنتسلبلل
 .2يرد في الملحق مع التعديالت كما اعتمد الوزراء اإلعالن حول إدارة اإلنترنت  .09

 

 . بحث اشرتع اإلعالنثلانل
 .2الملحق  يرد اإلعالن في كما  " مع التعديالت3102اعتمد الوزراء "إعالن أديس أبابا لعام  .31

 

 انلقلد ايتملع اللجنة الفنية المتخصصة القلدم. صتلريخ تانلن صتلسلل
بعد المداولة، استجابت جمهورية ... الستضافة الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة  .30

 لوجيا المعلومات واالتصاالت الثالثة  في ..................... ...ولتكن

 

   . بحث التقرير اللزاري تاعتملده علشرا
 

 

 ستجد ان اعمل .ثلانل . ال ي
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 صتلسلل. اختتلم الدترة 
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