
 

 اللجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي

 المعنية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 0202نوفمبر  02-02أديس أبابا، إثيوبيا 

 

  السلكية والالسلكية تقرير االتحاد األفريقي لالتصاالت

 

 مقدمة:   -0

ء من أنشطة االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية، تتمثل مهمة االتحاد في دعم دوله األعضاء كجز

توحيد في تحديد األولويات اإلقليمية المتعلقة باالتصاالت الالسلكية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و

السلكية التحاد الدولي لالتصاالت المندوبين المفوضين لمؤتمر المقاييس وقطاعات التنمية إلى جانب 

، والمساهمة في تنفيذ، على الصعيد اإلقليمي، كافة المقررات والقرارات والمبادرات ذات الصلة والالسلكية

 .ةالمعتمدة من قبل المؤتمرات اإلقليمية والعالمي

 

دة ورش عمل خالل الفترة الماضية عوعليه، نظم االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية 

ساهم ذلك بشكل و .واجتماعات حول المجاالت ذات األهمية بالنسبة للمنطقة في القطاعات المذكورة أعاله

على فترات مدتها أربع سنوات في إطار االتحاد ملحوظ في النتائج الختامية للمؤتمرات العاملية المنعقدة 

مي الخامس عشر لالتصاالت الالسلكية، والمؤتمر الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية، مثل المؤتمر العال

العالمي السادس عشر لتوحيد مقاييس االتصاالت الالسلكية، والمؤتمر العالمي السابع عشر لتطوير 

االتصاالت الالسلكية والمؤتمر الثامن عشر للمندوبين المفوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية 

 والالسلكية.

 

 لالسلكيةالطيف واالتصاالت ا -0

 دور االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية في إدارة الطيف في أفريقيا -مقدمة 0.0

يكون دور االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية في إدارة الطيف في أفريقيا في ثالثة مجاالت 

 رئيسية:

AFRICAN UNION  

 

UNION AFRICAINE 

 
UNIÃO AFRICANA 
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 ي لالتصاالت الالسلكية لالتحاد التحضير للمؤتمرات الدولية حول الطيف خاصة المؤتمر العالم

 الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية والجمعيات ذات الصلة حول االتصاالت الالسلكية.

 موظفي الرصد. ويتم ذلك تعيين الطيفي، إصدار التراخيص، و بناء قدرات صناع السياسة والتخطيط

الشركاء بما في ذلك االتحاد أساسا عن طريق ورش العمل المتخصصة لبناء القدرات بالتعاون مع 

 الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية والقطاع الخاص.

  توحيد مقاييس استخدام الطيف في أفريقيا مع التركيز على المجاالت ذات األثر العالي مثل العائد

 .الحديثةالرقمي والمحطات األرضية 

ت السلكية والالسلكية بالتعاون الوثيق مع عند اضطالعه بهذه األدوار، يعمل االتحاد األفريقي لالتصاال

لالتصاالت السلكية والالسلكية، ومفوضية االتحاد األفريقي، والمجموعات االقتصادية االتحاد الدولي 

يكاس،، المجموعة االقتصادية اإل)مجموعة شرق أفريقيا، المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ) اإلقليمية

واس،، ومجموعة تنمية الجنوب األفريقي )سادك، والقطاع الخاص ال سيما لدول غرب أفريقيا )اإليك

 األعضاء المنتسبين إلى االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية. 

 0202التحضيرات للمؤتمر العالمي لالتصاالت الالسلكية لعام  0.0

داد أهمية وكذلك األمر بالنسبة يز طيف التردد الالسلكي في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإّن دور 

التصاالت الالسلكية على الصعيد العالمي ل المؤتمرات العالميةلمختلف المنتديات التي تحدّد استخدامه. تُعقد 

وفي إطار االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية. ويتمثل دور المؤتمرات العالمية لالتصاالت 

التصاالت الالسلكية التي تعتبر المعاهدة الدولية على النطاق العالمي التي تحكم في مراجعة أنظمة االالسلكية 

عالمي المؤتمر الساتلي بما في ذلك مراكز المدارات. ويعقد طيف التردد الالسلكي األرضي وال موارداستخدام 

ي السابق، ويعتبر لالتصاالت الالسلكية مدة شهر تحت جدول أعمال يتم تحديده مسبقا من قبل المؤتمر العالم

أهم مؤتمر عالمي التخاذ القرار حول طيف التردد الالسلكي. وتستند قرارات المؤتمر العالمي لالتصاالت 

 عادة من خالل توافق اآلراء. وتؤثر يتم التوصل إليها لى المواقف القارية بشأن مسألة محددةالالسلكية أساسا إ

على االتصاالت الالسليكية وتكنولوجيا  بشكل كبير ودائمة قرارات المؤتمر العالمي لالتصاالت الالسلكي

 المعلومات واالتصاالت عموما على الصعيد العالمي. 

 

 9102نوفمبر  99أكتوبر إلى  92من  9102سيعقد المؤتمر العالمي القادم لالتصاالت الالسلكية عام 

. ويجري التشاور مع الدول 9102ر أكتوب 92إلى  90وستسبقه جمعية االتصاالت الالسلكية التي ستعقد من 

لالتصاالت السلكية والالسلكية فيما يخص عقد المؤتمر في شرم الشيخ )مصر،  الدولياألعضاء في االتحاد 

قية لدعم مصر في استضافة . وقد قام االتحاد بإرسال تعليمة إلى جميع البلدان األفري،ITU CL-17/39)راجع 

برنامج واعتماد الهيكل وال. إن جمعيات االتصاالت الالسلكية مسؤولة عن 9102المؤتمر العالمي لعام 

 الدراسات حول االتصاالت الالسلكية. 

بنودا مختلفة. ومن بين هذه البنود،  9102يحتوي جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الالسلكية لعام 

 بنود التالية رئيسية بالنسبة ألفريقيا:تعتبر ال

  وتعيين الطيف اإلضافي التصاالت الهواتف النقالة تحديد(WRC-19 Al 1.13) 

https://www.itu.int/md/S17-SG-CIR-0039/en
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  52.4-51.4على نطاق إمكانية تخصيص الطيف لالتصاالت عبر األقمار الصناعيةGHz (WRC-19 

Al 9.1 (issue 9.1.9) 

  تحديد وتعيين طيف أنظمة اتصاالت السكك الحديدية(WRC-19 Al 1.11) 

  تحديد وتعيين طيف أنظمة النقل الذكي(WRC19 Al 1.12) 

  54-50إمكانية تخصيص الطيف لخدمات الهواة على نطاق MHz (WRC-19 Al 1.1) 

، اتفق االتحاد الدولي لالتصاالت 9102وللتحضير المناسب للمؤتمر العالمي لالتصاالت الالسلكية لعام 

، اجتماعات تحضيرية أفريقية للمؤتمر. وقد تم عقد اجتماعين: 4يم أربعة )تنظالسلكية والالسلكية على 

في نيروبي في  9102االجتماع التحضيري األفريقي األول للمؤتمر العالمي لالتصاالت الالسلكية لعام 

المقرر عقد . ومن 9102دكار في سبتمبر ، واالجتماع التحضيرير األفريقي الثاني في 9102سبتمبر 

واالجتماع التحضيري الرابع )األخير، في  9102آخرين هما: االجتماع التحضيري الثالث في  اجتماعين

. وترتكز المناقشات خالل هذه االجتماعات أساسا على اقتراحات المجموعات االقتصادية اإلقليمية 9102

قتصادية لدول )مجموعة شرق أفريقيا، المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا )إيكاس،، والمجموعة اال

غرب أفريقيا )اإليكواس،، ومجموعة تنمية الجنوب األفريقي )صادك،،، إلى جانب اقتراحات البلدان 

 المنظمات الشريكة والقطاع الخاص.األفريقية، ومفوضية االتحاد األفريقي و

 

الدولي  التحضيري األول ستة فرق عمل للمؤتمر العالمي لالتصاالت الالسلكية لالتحاداالجتماع شّكل 

اإلشراف على التحضيرات الفنية للمنطقة من خالل إعداد لالتصاالت السلكية والالسلكية تهدف إلى 

 الواردة في مجاالتالالتوصيات وتقديمها إلى االجتماع التحضيري. وتتولى فرق العمل الستة كل مجال من 

 ى النحو التالي:عل 9102بنود جدول أعمال المؤتمر العالمي لالتصاالت الالسلكية لعام 

  خدمات الهواتف النقالة واألرضية0فريق العمل : 

  تطبيقات النطاق الواسع في خدمات الهواتف النقالة9فريق العمل : 

  الخدمات الساتلية -3فريق العمل 

  الخدمات العلمية -4فريق العمل 

  الخدمات البحرية والجوية وخدمات الهواة-2فريق العمل : 

  ئل العامة: المسا-2فريق العمل 

 

. وكان الهدف الرئيسي 9102يوليو  91إلى  02فرق العمل في نيروبي، كينيا من ل االجتماعات األولىُعقدت 

بشأن  التوصيات لالجتماع التحضيري الثاني للمؤتمر العالمي لالتصاالت الالسلكيةمن االجتماعات هو إعداد 

سائل األخرى ذات الصلة بمجاالت عملها. ومن مختلف بنود جدول األعمال في إطار اختصاصاتها وبحث الم

. والمشاركة في الفرق مفتوحة للبلدان األفريقية، ومفوضية 9102و 9102في عام المقرر عقد اجتماعين 

 االتحاد األفريقي والمنظمات الشريكة والقطاع الخاص.
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التصاالت الالسلكية االجتماع وكما كان الحال بالنسبة للمؤتمرات العالمية السابقة، سيعقد االتحاد الدولي ل

سيتم إعداد المواقف واالقتراحات . وخالل هذا االجتماع األخير، 9102التحضير الرابع واألخير في 

األفريقية الموحدة بشأن أكبر قدر ممكن من بنود جدول األعمال والمسائل. وأيضا كما كان الحال بالنسبة 

بغية ضمان  9102بصورة نشطة في المؤتمر العالمي لعام  للمؤتمرات العالمية السابقة، ستشارك أفريقيا

 تعزيز مصالح أفريقيا والدفاع عنها.  

 مواءمة استخدام طيف العائد الرقمي في أفريقيا 2.0

صدّق االتحاد الدولي لالتصاالت الالسلكية على الخطوط التوجيهية بطلب من مفوضية االتحاد األفريقي، 

م طيف العائد الرقمي في أفريقيا خالل االجتماع التحضيري األول للمؤتمر المقترحة بشأن مواءمة استخدا

، خطط اإليصال لكل من 0العالمي. وركز التصديق على جوانب الطيف للخطوط التوجيهية المقترحة وهي: )

يم تقسلالستخدام المتعدد معالجة األنظمة القائمة ل، 9، ) (DD2) 9والعائد الرقمي  (DD1) 0العائد الرقمي 

 ، معالجة نطاق حماية الطيف.3في بعض البلدان، ) الشفرة

زيادة  مهمة لتعزيزتعتبر الخطوط التوجيهية المقترحة بشأن مواءمة استخدام طيف العائد الرقمي في أفريقيا 

وفورات الحجم، وتفادي التدخل المضر وتيسير التخطيط المستقبلي. وستعّزز الخطوط التوجيهية أساسا النمو 

وهو عنصر هام الستمرارية واستدامة النمو االجتماعي  -ع للنطاق العريض للهواتف النقالةالسري

 واالقتصادي في أفريقيا.

حسب مفوضية االتحاد األفريقي، سيتم مناقشة االقتراح خالل مؤتمر االتحاد األفريقي الوزاري حول 

لالتصاالت السلكية  األفريقيطلب االتحاد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وعند مناقشة اإلطار المقترح، ي

من المؤتمر تشجيع البلدان األفريقية على التعجيل بعملية الهجرة. فمن غير الهجرة، ال يمكن والالسلكية 

 تحقيق المواءمة المطلوبة بشكل كلّي.

 الحديثةمواءمة المحطات األرضية  2.0

، اعتمد االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية 9102خالل االجتماع التحضيري األول للمؤتمر العالمي لعام 

اإلطار المقترح إلعداد وإنشاء أطر/ اتفاقات من أجل نهج موائم إلصدار تراخيص محلية  والالسلكية

، المحطات األرضية اعتماد النوع واالعتراف المتبادل بتراخيص )بما في ذلك الحديثة للمحطات األرضية 

لالتصاالت الساتلية على . تعتبر المحطات األرضية الحديثة محطات (WRC-15) 156للقرار الحديثة طبقا 

والهدف من مواءمة إطار إصدار التراخيص متن العربات )على سبيل المثال الشاحنات،، الطائرات والسفن. 

 هو: 

  الحركة السلسة للمحطات األرضية الحديثة تبسيط العملية الوطنية إلصدار التراخيص وتسهيل

المرخص لها داخل األقاليم الفرعية بغية السماح باالستفادة القصوى من اإلمكانيات التي تتيحها 

 تكنولوجيا المحطات األرضية الحديثة.

  بيئة لالستفادة المتبادلة لبلدان األقاليم الفرعية.توفير 

 رضية الحديثة في أفريقيا من أجل المساهمة في تطوير السماح باالستفادة القصوى من المحطات األ

 خدمات النطاق العريض.
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باعتبار أن األقاليم الفرعية هي األنسب لمناقشة االقتراح حيث أنها تملك الصالحيات/ البروتوكوالت 

سلكية بإحالة المطلوبة لمثل هذه األطر، كلّف االجتماع األمين العام لالتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والال

االقتراح إلى األقاليم الفرعية لبحثه. بالنسبة لإليكواس ومجموعة شرق أفريقيا ومجموعة تنمية الجنوب 

األفريقي، يكون اعتماد اإلطار على الصعيد اإلقليمي الفرعي والوطني طبقا للقواعد المعمول بها في هذه 

تكشاف طرق المواءمة على الصعيد القاري عن األقاليم الفرعية. وفي الوقت نفسه، تعهدت المفوضية باس

طريق األدوات المتوفرة وفي إطار والية المفوضية. ورّحب االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية 

 بهذا التعهد.

 

 توحيد مقاييس قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطويره  -2

 تصاالتتوحيد مقاييس قطاع تكنولوجيا المعلومات واال 0.2

هذا المجال حيث ال تزال أفريقيا خلف الركب، رّكزت المسائل الرئيسية التي أثارها أعضاء االتحاد في 

 أثارت كثيرا من النقاش في مختتلف االجتماعات اإلقليمية على المواضيع الرئيسية التالية:و

 تزييف وسرقة الهواتف النقالة 

 الترقيم والتسمية وتحديد العناوين 

  الدولي للهواتف النقالةالتجوال 

   األثر االقتصادي ألعلى المتعاملين أداء 

 المصدر المفتوح 

 خصوصية األمن السيبرالي والثقة في االتصاالت الالسلكية/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 .مراجعة تنظيمات االتصاالت السلكية والالسلكية الدولية 

لالتصاالت السلكية والالسلكية في تنظيم عدة ورش عمل حول  تمثلت األعمال التي أطلقها االتحاد األفريقي

مختلف المواضيع والمساهمة فيها: التحديات الجديدة أمام تنظيم تكنولوجيا المعلومات في أفريقيا )أعلى 

 ، -WTSAاستراتيجيات األمن السيبرالي وما بعد الحوسبة السحابية،...،؛ جودة الخدمات، المتعاملين أداء 

وتحديد  WTSA-16التحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية اجتماعا إقليميا لمناقشة نتائج . نظم ا16

خطة عمل لتنفيذ هذه النتائج، ال سيما تلك التي حددتها منطقة أفريقيا. وأعد االجتماع بعض التوصيات واعتمد 

 خطة عمل على النحو التالي:

ة والالسلكية واالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية توقيع االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكي .0

على اتفاق شراكة لبناء قدرات الخبراء اإلقليميين فيما يخص المسائل المتعلقة بسد فجوة توحيد 

 المقاييس.

أنشأ االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية منبرا لتبادل التقارير والمعلومات واستالم  .9

 الدول األعضاء والشركاء.مساهمات 
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بناء القدرات بين االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية واالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية  .3

والالسلكية لمساعدة الدول األعضاء على كيفية المساهمة في مجموعات الدراسة ذات الصلة خالل 

 المؤتمرات/الجمعيات الدولية.

قي لالتصاالت السلكية والالسلكية دعم مجموعات الدراسة األفريقية بغية مواصلة االتحاد األفري .4

 تجميع البيانات وتقاسم المؤشرات اإلقليمية بالتعاون مع الدول األعضاء والمتعاملين اإلقليمية.

قيام االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية بتحرير رسالة تعزيز لجميع الدول األعضاء  .2

 ة دعمهم لخبرائهم للمشاركة في االجتماعات ذات الصلة.بشأن ضرور

قيام الدول األعضاء بمساعدة االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية من خالل استضافة  .2

 كافة اجتماعات توحيد المقاييس وتيسيرها.

ية األفريقية قيام االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية بوضع مفهوم اللجنة االستشار .2

وتهدف لجنة الخبراء األفريقيين هذه إلى المعنية بتوحيد مقاييس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

تسهيل التعاون المنظم والفعال، التنسيق والتعاون بين الدول األعضاء في االتحاد األفريقي 

 لى الدول األعضاء.الرسميات و/أو العبء المالي عبعيدا عن  لالتصاالت السلكية والالسلكية

الطلب من االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية واالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية  .2

والالسلكية بناء القدرات بشأن المسائل النظامية الناشئة والتوصة بإنشاء مركز أفريقي لتوحيد 

 المقاييس.

بتوزيع استبيان على الدول األعضاء بشأن قيام االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية  .2

االحتياجات المستقبلية المتعلقية بالتنظيمات وتوحيد المقاييس وطلب ملء االستبيان من قبل الدول 

 األعضاء. ومن المهم أيضا تحديد الجهة المختصة حول مسائل توحيد المقاييس.

 

 قطاع تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 0.2

اختراق الهواتف من أن منطقة أفريقيا تظهر دينامية ملحوظة في هذا القطاع بالنظر إلى معدالت على الرغم 

فقط.  %92النقالة واالنترنت المسجلة خالل السنوات األخيرة، فإن نسبة سكان القارة المتصلين بالشبكة تبلغ 

 قيا للتنمية المستدامة.ال تزال التحديات مرتبطة بجعل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت محركا حقي

 

المنعقد مؤخرا في بوينس آيرس، األرجنتين،  9102المؤتمر العالمي لتطوير االتصاالت الالسلكية لعام بعد 

تم تحديد أولويات المنطقة في قطاع التنمية بوضوح من خالل المبادرات اإلقليمية الخمس في إطار خطة عمل 

 لهذا الغرض حسب ترتيب األولويات: وتم اعتمادها 9102المؤتمر العالمي لعام 

 

 بناء االقتصادات الرقمية وتعزيز االبتكار في أفريقيا :0المبادرة اإلقلمية 

 تعزيز التكنولوجيات الناشئة للنطاق العريض :0المبادرة اإلقليمية 
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جيا المعلومات بناء الثقة واألمن في استخدام االتصاالت السلكية والالسلكية/ تكنولو :2المبادرة اإلقليمية 

 واالتصاالت

 تعزيز بناء القدرات البشرية والمؤسسية :2المبادرة اإلقليمية 

 إدارة طيف التردد الالسلكي والتحول إلى البث الرقمي :5المبادرة اإلقليمية 

 

 تتمثل أهم التحديات أمام تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أفريقيا اليوم فيما يلي:

  القدرات والمعرفة في المجاالت الفنية وتشجيع االبتكارتعزيز بناء 

 إدارة الطيف 

  وتغير المناخ وإدارة النفايات اإللكترونيةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 ... ،تعزيز الخدمات/ التطبيقات الرقمية: الصحة اإللكترونية، التمويل الرقمي، التعليم اإللكتروني 

  النقالة.مكافحة تزييف وسرقة الهواتف 

  كيفية تمويل تنفيذ المبادرات والمشاريع المستقبلية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومواصلة

 االستثمار في تطوير قدرات البنية التحتية والهجرة.

في الحقيقة، تتطلّب المبادرات الطموحة ألفريقيا والتحديات التي تواجهها خالل الفترة القادمة تعبئة الموارد 

والشراكات األكثر مالئمة، خاصة في السياق الحالي حيث يشهد المتعاملون التقليديون انخفاضا ة المالي

ملحوظا في عائداتهم مقابل المنافسة غير العادلة المتنامية من أعلى المتعاملين أداء  وفي األوقات االقتصادية 

 الصعبة التي تعيشها عدة بلدان.

يقي لالتصاالت السلكية والالسلكية لتنظيم اجتماعا إقليميا مع كافة خطط االتحاد األفرومن هذا المنظور، 

بغية وضع خطة عمل إقليمية تحدد  9102أصحاب المصلحة الشركاء لمناقشة أهم نتائج المؤتمر العالمي لعام 

ب مساهمة في تنفيذ المبادرات اإلقليمية األفريقية إلى جان دور االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية

 كل صاحب مصحلة، وتحديد المشاريع ذات األولوية إلطالق الفترة القادمة واعتماد عملية تقييم التنفيذ.

التحضيرات لمؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية   -2

 0202والالسلكية لعام 

ية والالسلكية، الذي يعتبر الجهاز األعلى السلكيجتمع مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت 

الخطط االستراتيجية والمالية لفترة األربع لالتحاد، كل أربع سنوات لوضع السياسات العامة لالتحاد، واعتماد 

سنوات وانتخاب فريق اإلدارة العليا لالتحاد، وأعضاء المجلس وأعضاء هيئة التنظيمات الالسلكية. ومن 

في دبي، اإلمارات العربية المتحدة  9102ندوبي المفوضية القادم لالتحاد الدولي لعام المقرر عقد مؤتمر الم

 .9102نوفمبر  02أكتوبر إلى  92من 
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سيناقش المؤتمر أيضا المسائل المطروحة عليه والمتعلقة بالقطاعات الثالثة واتخاذ قرارات بشأنها: المؤتمر 

المنعقد مؤخرا في بوينس آيرس إلى جانب المؤتمر العالمي  9102العالمي لتطوير االتصاالت الالسلكية لعام 

 .9102والمؤتمر العالمي لتطوير االتصاالت الالسلكية لعام  9102لتطوير االتصاالت الالسلكية لعام 

نحو المساهمة  9102وكنتيجة لذلك، تم الشروع في المؤتمر العالمي لتطوير االتصاالت الالسلكية لعام 

 في المؤتمر. والمشاركة النشطة

  في شالالت فيكتوريا، زيمبابوي في يوليو  9102ُعقد االجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لعام

وحدّد أساسا المجاالت ذات االهتمام بالنسبة للمنطقة، ومن المقرر عقد اجتماعين تحضيريين  9102

دة بالنسبة ألفريقيا على التوالي لمناقشة المجاالت ذات االهتمام المحد 9102في مارس ويوليو 

 بالتفصيل وإعداد اقتراحات مشتركة لبحثها خالل المؤتمر.

  رسائل من فيما يخص الترشيحات، استلم االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية حتى اآلن

ب االنتخابية التالية في االتحاد الدولي لالتصاالت األعضاء تعين فيها مرشحيها للمناصبعض الدول 

 سلكية والالسلكية وهي:ال

 بوركينا فاسو لمنصب األمين العام 

 نيجيريا لمنصب مدير مكتب تنمية االتصاالت 

 زيمبابوي لمنصب مدير مكتب تنمية االتصاالت 

 .رغبة الكاميرون في تقديم مرشحها للمكتب اإلقليمي لكنها لم تقترح أي اسم 

عتمد الوحدة على قوتنا. وعليه، هناك حاجة إلى المضي تحيث تكتسي االنتخابات أهمية كبيرة بالنسبة ألفريقيا 

 قدما بصورة استراتيجية لضمان فرص تحقيق هذه المناصب.

 االقتراحات بشأن طريق المضي قدما:

 من المهم كقارة اعتماد نظام يسمح لنا بالتحدث بصوت واحد. -

ي تكرار أخطاء الحاجة إلى المزيد من الحذر واستخالص الدروس من التجارب السابقة لتفاد -

 الماضي.

 االتفاق على المنهجيات الواجب تطبيقها لكسب دعم المجموعات اإلقليمية األخرى. -

الحاجة إلى التوصل إلى توافق لآلراء على الصعيد اإلقليمي والشروع في حمالت مبكرة لضمان  -

 الفوز.

من خالل إعداد استراتيجية االتفاق على التدابير الواجب اعتمادها إلنجاح حملة الترشيحات األفريقية  -

 حملة في الوقت المناسب. 


