
 اإلعالن اإلفريقي حول حوكمة االنترنت
 )ترجمة غير رسمية(

نحن الوزراء المكلفون بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال في البلدان اإلفريقية، المجتمعون 

 ؛2017فيفري  13بالجزائر يوم 

      رؤية االتحاد اإلفريقي الواردة في أجندته      بناء على القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي و 

 ؛2063لـ 

وعيا  بقدرات األنترنت في ترقية التنمية البشرية المستدامة و تشييد مجتمعات معرفة شاملة 

 عبر العالم؛و اآلراءو تحسين التداول الحر للمعلومات و األفكار 

 اعتبارا

التفاقية االتحاد اإلفريقي حول األمن السيبيراني و حماية البيانات ذات الطابع  -

االتحاد  رؤساء دول و حكوماتالثالثة والعشرين ل قمةال، المعتمدة خالل الشخصي

 ، 2014جوان  27 فيبمالبو  ةالمنعقد االفريقي 

القرار المتعلق بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال في إفريقيا: تحديات و آفاق  -

(2010)، 

فيفري  22، أبيجان في 2009نوفمبر  5بجوهانسبورغ في  تامبورإعالنات أوليفي -

 اإلعالم و االتصال،  تكنولوجياتحول  2012جوان  22اديس ابابا في و 2012

للدورة االستثنائية للجنة التقنية المتخصصة لالتحاد  الوزاريجتما  االنتائج  -

 16يوم ببماكو لمنعقد االفريقي حول االتصال و تكنولوجيات اإلعالم واالتصاال

 ،2016سبتمبر 

 لألمم المتحدة التربية و الثقافة و العلوم التابعةمنظمة تماشيا مع توصيات 

التي تنص على مقاربة مفتوحة و شفافة و شاملة واالتحاد الدولي لالتصاالت )اليونسكو(

لحوكمة األنترنت المبنية على مبادئ التفتح و المتضمنة حرية التعبير و احترام الحياة 

 الخاصة و النفاذ الشامل  و المواءمة التقنية؛

تجاه إعالن القمة العالمية حول مجتمع المعلومات  يدا لاللتزاماتالتي اتخذتها دولناتأك

 ؛2005المعتمد في نوفمبر و برنامج تونس  2003المعتمدة بجنيف في ديسمبر 

 تعدد األطراف في حوكمةس مبدأ مكر  اعتبارا لنموذج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ال

 االنترنت، الذي ٌيشرك الحكومات، المجتمع المدني، القطا  الخاص و المجتمع التقني؛



مسجلين بارتياح جهود االتحاد اإلفريقي  بالتعاون مع اللجنة االقتصادية  لألمم المتحدة 

المجتمع المدني من أجل تدعيم مشاركة البلدان اإلفريقية في حوكمة  منظماتفريقيا و إب

مي و كذا المناقشات حول السياسات العمومية، التي تمخض عنها إنشاء األنترنت العال

 منتدى حول حوكمة األنترنت في إفريقيا؛

ال تكنولوجيات مرحبين بالمشاريع اإلفريقية الُمْدِمجة التي بادرت بها بعض البلدان في مج

 بما فيها البنك اإلفريقي للتنمية، اإلعالم و االتصال المدعمة من طرف شركاء التنمية،

 ؛والمشاريع المماثلة  الوصلة المحورية ذات األلياف البصرية العابرة للصحراء السيما

 الفاعلين في أهملالتصاالت و ارقةفألمسجلين بانشغال االختالل  الحاصل بين المتعاملين ا

بلدان الونية في األنترنت و مراعاة لتمركز مزودي خدمات االتصاالت اإللكتر مجال

 في اقتصاد البلدان اإلفريقية؛سلبي ،و ما ينجم عن ذلك من تأثير المتقدمة

 

 :نتعهد بـما يلي

  ت، قائم على على إقامة إطار عام و شفاف و شامل  لحوكمة األنترنمعا العمل

حرية التعبير و احترام الحياة الخاصة و النفاذ الشامل  و  مبادئ التفتح، متضمن

 المواءمة التقنية و كذا احترام التنو  الثقافي و اللغوي في الفضاء السيبيراني؛

  تطوير أنترنت سهل النفاذ و متاح و آمن و موثوق، ليبقى فضاء مستقرا و مرنا و

 لغايات سلمية ؛نترنت استعمال شبكة األ ورسالة السلم  بالثقة و حامال اجدير

 ترقية التنسيق بين الهيئات المكلفة بحوكمة األنترنت في دولنا؛ 

  بذل الجهود الضرورية  من أجل مساهمة نشطة  في تفعيل هذا التطور في الحوكمة

 العالمية لألنترنت؛

 ميثاق الستخدام األنترنت بهدف حماية مستعملي األنترنت، بما في ذلك الوقاية  إعداد

من دعاية الجماعات اإلرهابية و التطرف العنيف مع الحرص على احترام و حماية 

 حقوق اإلنسان على الخط؛

  وضع اآلليات الضرورية لحماية األطفال في استعمالهم األنترنت و الحث على جعل

التي تتعرض لها أعمال العنف  اآلفات االجتماعية وفي مكافحةاألنترنت يساهم 

 ؛مستضعفةالوالفئات النساء 

  حماية شبكة األنترنت باعتبارها فضاء عموميا، مع منح األولوية للصالح العام في

 حالة تضارب المنفعة العامة و المنفعة الشخصية ؛



 مع احترام حياته الشخصية، دون  ضمان لكل شخص الحق في استعمال األنترنت

التي تفرضها مقتضيات األمن العمومي، مكافحة  الضرورية بالحدودالضرر 

 و التطرف العنيف و اإلرهاب؛ اإلجرام السيبراني

 لجعل القارة تستفيد من العائدات االقتصادية لألنترنت؛  ةمشترك إستراتيجية إعداد 

 مصالح الوطني و الجهوي، بغرض حماية  يينإقامة نماذج و آليات  على المستو

 ؛األنظمة البيئية لالنترنتبين  المشروعةو ترقية المنافسة  المستعملين

 تسيير انتقالهم إلى توسيع النفاذ إلى ب يسمح لمتعاملي االتصاالت  إطار تنظيمي وضع

 األساسية منشآتالاألنترنت بتطوير منشآتهم القاعدية للتوصيل و تسهيل تقاسم 

 ؛تكنولوجيات اإلعالم واالتصالل

  ترقية تطوير المضامين المحلية و تدعيم كل من القدرات التقنية و قدرات

 ؛هذا المحتوىالمستعملين في تسيير و تطوير و استهالك 

 فريقية بتشجيع المضمون المحلي و التعدد اللغوي و تحفيز ترقية الهوية الرقمية اإل

 ، السيما لفائدة الشباب؛المؤسسات اإلفريقية الناشئةو االبتكار و التكوين التكنولوجي 

 

 :نطلب 

ها الجانب دور ن يتعدىأو حول حوكمة االنترنت من الدول المشاركة في مختلف المنتديات 

 .االستشاري في تسيير موراد االنترنت و النجاعة التنافسية

 

 :موجب هذا اإلعالنبندعو 

  المنشآت  في االتصال إلى االستثماركنولوجيات اإلعالم و فاعلي مجال تأهم

 ؛التي يستفيدون منها في البلدان اإلفريقية األساسية

  مزودي خدمات االتصاالت اإللكترونية إلى مباشرة حوار مع البلدان اإلفريقية

 بغرض تحقيق تقاسم عادل لعائدات األنترنت؛

الجمهورية الجزائرية د عبد العزيز بوتفليقة، رئيس لفخامة السي   امتنانناخالص نعبر عن 

الديمقراطية الشعبية، على التزامه الثابت في صالح إفريقيا و للشعب الجزائري على 

 استقباله الحار.


