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 بشأن إدارة اإلنترنت االتحاد األفريقي إعالنمشروع 

رقم تحديد  يتم) س ن فيو حكومات االتحاد األفريقي المجتمع، رؤساء دول و نحن  .1
 الدورة ومكان وتاريخ االنعقاد(.

التنمية  ةحيويقوة تشكل لمتنمية و  اجوىري عامال تعدإلنترنت ابأن  إذ نعترف .2
ذ . واالجتماعية والثقافيةاالقتصادية   26/13قرار مجمس حقوق اإلنسان ب نسترشدوا 

 ؛في ىذا الصدد
ذ  .3 ترنت العالمية أمر بالغ األىمية بأن صوت أفريقيا في إدارة اإلنكذلك  عترفنوا 

وكون االقتصاد األفريقي يحتاج إلى التوسع عمى نحو القتصاد العالمي اتنمية ل
 كبير؛

 جنيف وتونس القمتين العالميتين في  االلتزامات التي قطعت خالل إذ نؤكد عمى .4
والتي  ،اإلنترنت دارةرؤية مشتركة إلبشأن المجتمع المعموماتي المبني عمى 

 إدارة اإلنترنت. عملتماد إعالن المبادئ وتعريف عإلى ا تطورت
ذ   .5  المراقبة الجماعية مزاعمعن  صروف القمق الناشئنأخذ في االعتبار وا 

ذ نعيد. لحق في الخصوصية في البيئة الرقميةا وانتياكات عمى  التأكيد وا 
 69/166و 68/167الجمعية العامة لألمم المتحدة  يااللتزامات الواردة في قرار 

احترام وحماية الحق في الخصوصية، بما في ذلك في سياق االتصاالت  بشأن
 .الرقمية

ذ   .6 الذين يستخدمون  األفريقيين ىم٪ من 20لقمق أن أقل من مع االحظ نوا 
، قراءمن النساء والف ىم ياالذين ال يستخدمونأن الغالبية العظمى من و ، اإلنترنت

٪ من 50يتجاوز  النقال الياتف عبر واإلنترنت الثابت الخط تكمفةوأن متوسط 
 .الفرد دخلمتوسط 



 

 

ذ تؤكد من جديد التزامنا .7 وأمن المواطنين  والمؤسسات، ستقرار الابالحاجة إلى  وا 
أمن الفضاء بر اإلنترنت من خالل اتفاقية االتحاد األفريقي بشأن وسرية البيانات ع

ذ نأخذ في االعتبار الطابع التقدمي .وحماية البيانات الشخصية اإللكتروني لمبنية  وا 
 .ةلشبكة اإلنترنت األفريقي التحتية

ذ   .8 الحريات بشأن تعزيز وحماية  التزام الدول األعضاء عمى ؤكد من جديد نوا 
عبر األساسية، وال سيما الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعمومات )

عوب المنصوص عمييا في إطار (، وحقوق اإلنسان وحقوق الشاإلنترنت وخارجو
واالعتراف بأن ىذه الحقوق يجب االتحاد األفريقي واألمم المتحدة؛  صكوك

 يا.خارجاالنترنت و  احتراميا عبر
ذ   .9 مع التقدير الجيود التي يبذليا االتحاد االفريقي بالتعاون مع لجنة األمم  الحظنوا 

ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز المشاركة األفريقية   المتحدة االقتصادية ألفريقيا
إنشاء إلى  تأدالتي عامة في اإلدارة العالمية لإلنترنت ومناقشة السياسات ال

 ؛المنتدى األفريقي إلدارة اإلنترنت
ذ   .10 مناقشات إدارة اإلنترنت  التواجد والمشاركة في جميعالحاجة إلى درك نوا 

 نترنتاإل / قائم عمىاقتصاد رقميومسائل السياسة العامة ذات الصمة لتمكين 
 ؛وودعم هوتطوير 

مجمعية العامة لألمم االجتماع الرفيع المستوى لبعين الرضا تجديد إذ نالحظ  .11
ي أشاد أيضا والذ 2015ديسمبر  16بتاريخ  اإلنترنتوالية منتدى إدارة ل، المتحدة

متعدد األطراف لمتبادل  حول ىذه   ابدور منتدى إدارة اإلنترنت، بصفتو فضاء
المسائل، وطالب بتنفيذ توصيات فريق العمل  المكمف بتقديم مقترحات لمتحسين 

(، وتنفيذ (A/67/65-E/2012/48 et Corr.1 عمى المنتدى ) الوثيقة 
 المنبثقة من القمة العالمية حول المجتمع المعموماتي. النصوص

 



 

 

ذ   .12 من  انيجا أساسيا وفريد تأصبحالمتعددة األطراف   العمميات  أنب نعترفوا 
 قضاياومعالجة المسائل السياسية أو التنمية   التعامل معمشاركة في مل ونوع

 .المعقدة اإلنترنت
ذ   .13 إلنترنت مفتوح  مبادئ أساسية االنترنت  إدارةمبادئ  و يجب أن تكونأن ندركوا 

ضمن لو نجاحو الباىر اليوم، كما ومرن وقابل لمتشغيل، األمر الذي يومحايد 
تعاقدات مستقبمية لجميع أصحاب المصمحة في تشكل األساس ألي يجب أن 

 .السياسات المتصمة باإلنترنت لوضعالجيود الوطنية واإلقميمية والدولية 

 نعمن ما يمي،

 مبادئ إدارة اإلنترنت حول 

 يتم تنظيم  ضمان أني وسيمة لأن إدارة اإلنترنت ى نؤكد من جديد   .14
 .لمجميع متاحةبطريقة شمولية وشفافة و اإلنترنت  وتشغيل

ندعو جميع أصحاب المصمحة لتسخير إمكانات تكنولوجيا المعمومات   .15
دوليا، بما فييا واالتصاالت لممساعدة في تحقيق األىداف اإلنمائية المتفق عمييا 

سبتمبر  25المعتمدة من قبل األمم المتحدة في  األىداف اإلنمائية المستدامة
2015. 

 وضعأىمية الحفاظ عمى إنترنت مفتوح عمى أساس عمميات درك ن  .16
 .اممةش معموماتية مجتمعاتو معرفة مل رئيسية كعناصر تمكينالمعايير المفتوحة، 

. في متناول الجميعتفاعمي، و و  شاملو  تسييل إنترنت مرنصممون عمى م  .17
رجال ونسعى جاىدين لضمان الوصول الشامل وبأسعار معقولة لجميع النساء وال

 .اإلنترنتإلى  ينوالفتيات والفتيان األفريقي
في جدول أعمال تونس المتعددة األطراف الوارد اإلنترنت  روح إدارة نؤيد .18

، ا ومشاركاتيايعتبر مفتوح في النيج المتعدد األطراف الذيلمضي قدما نمتزم باو 



 

 

ي الجنسو الثقافي  التنوع ماحتراو ، مبنيا عمى مبدأ التوافق، وتعاونيو ، اوشفاف اشموليو 
المساءلة والمشاركة الكاممة من جانب الحكومات والقطاع مبدأ عزز ، وييوالمغو 

وندرك أيضا أن أدوار ن. دني، والمجتمع التقني والمستخدميالخاص والمجتمع الم
 .المسألة قيد النظر وفقأصحاب المصمحة يمكن أن تختمف ومسؤوليات مختمف 

نطمب من المجموعات االقتصادية اإلقميمية والمنظمات اإلقميمية والمكاتب   .19
ميمة  في تسييل قياديالدورا بال ضطمعمجنة االقتصادية ألفريقيا أن تاإلقميمية ل
 .وطنية واإلقميمية في مناطقياالإدارة اإلنترنت  منتديات

جميع أصحاب  االنفتاح نحوإلى مفوضية االتحاد األفريقي دعو ن  .20
لضمان المشاركة الفعالة من جانب الحكومات والقطاع  ر إطاريالمصمحة وتوف

الخاص والمجتمع المدني، والمجتمع التقني عمى أساس مشترك لمسياسة العامة 
 القرار.في مجال صنع  بالعمميات/والمناقشات المتصمة إلنترنتل
 

 مشاركة أفريقيا في إدارة اإلنترنت حول 

 لمتخطيط والتنسيق ادوكالة النيبو  نطمب من مفوضية االتحاد األفريقي  .21
 وضع إطار لمتنسيق ومشاركة الدول األعضاءوالمجنة االقتصادية ألفريقيا 

المتعمقة مناقشات ال فيعات االقتصادية اإلقميمية مجمو والمؤسسات المتخصصة وال
، وليس بما في ذلك ،السياسات العامةذات الصمة بعمميات الإدارة اإلنترنت و ب

مم المتحدة واالتحاد االفريقي واالتحاد الدولي تجري في األالتي  حصرا عمى تمك
العمل  فريق و شركة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة؛ و لالتصاالت،

، ومركز شبكة المعمومات ومجمس حقوق اإلنسان، بيندسة اإلنترنت المعني
لمنظمة األفريقية لمشغمي عناوين اإلنترنت ا، و جمعية اإلنترنت ، وةاألفريقي
، ومنتدى إدارة اإلنترنت، والمنتدى األفريقي إلدارة اإلنترنت، والمنتديات الوطنية

 .ميمية إلدارة اإلنترنتالوطنية واإلق



 

 

عات مجمو ألعضاء والمؤسسات المتخصصة والالدول ا طمب منن  .22
نيباد ومفوضية مالعمل بالتعاون مع وكالة التخطيط والتنسيق لاالقتصادية اإلقميمية 

 إدارةالنقاش العالمي حول باآلليات والقنوات التي تسمح االتحاد األفريقي لوضع 
مساىمات  محمية لترجمتيا وتفسيرىا في السياق المحمي وتشجيع  االنترنت 

قميمية فرعية   .من جميع أصحاب المصمحة ةومفتوح ةنشطوا 
 التخطيط والتنسيق وكالةو طمب كذلك من مفوضية االتحاد األفريقي ن  .23
ذات الصمة في فضاء تكنولوجيا القارية تنسيق مع المؤسسات لمآليات  وضعمنيباد ل

مركز شبكة المعمومات  مثل فضاءات الحاسوب،التصاالت / المعمومات وا
والشبكة األفريقية لمجموعة مزودي الخدمة، والشبكة األفريقية لمبحوث ، فريقيةاأل

 .األفريقية خدمة اإلنترنت يمزود لجمعيات القارية جمعيةوال والتعميم،
دعم وتشجيع مشاركة جميع أصحاب  عمىنشجع الدول األعضاء   .24

المنتديات اإلقميمية إلدارة اإلنترنت )عمى سبيل المثال: منتدى غرب المصمحة في 
حجر أفريقيا إلدارة اإلنترنت، ومنتدى شرق أفريقيا إلدارة اإلنترنت( المذين يشكالن 

 .األساس لممنتدى األفريقي
إلنشاء مرصد  ألفريقيا ندعو مفوضية االتحاد األفريقي والمجنة االقتصادية .25

دارة اإلنترنت،  ومتابعة التوصيات الصادرة  لرصدووضع آليات  أفريقي لتطوير وا 
وتقديم تقارير دورية إلى الدول  المنتديات اإلقميمية والعالمية إلدارة اإلنترنت، عن

 .األعضاء
ندعو الدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى المساىمة الفعمية في عممية  .26

منتديات وطنية إلدارة اإلنترنت والمشاركة بشكل فعال في المنتديات اإلقميمية 
 إلدارة اإلنترنت، وكذلك في المنتدى األفريقي إلدارة اإلنترنت.

 اقتصاد اإلنترنت في أفريقيا نميةت حول



 

 

البيئات القانونية والتنظيمية التي من شأنيا تمكين نمو  توفير متزم بضمانن .27
، مع وضع اقتصاد اإلنترنت في أفريقيا من خالل التطبيقات والخدمات المبتكرة

 اإلنترنت في صميم عممية تنمية أفريقيا. 
كعناصر  نطاقات عنوان البمد من المرتبة العمياتشجيع استخدام متزم بن  .28
كمؤسسات تعمل  والقارية والتأكد من أن تمك السجالت معالمات التجارية الوطنية ل

مجتمع محمي نية تحتية حيوية و بوترعى وتدعم يمكن أن تخمق عامة  منفعةذات 
  ت.قادر عمى جذب االستثماراحيوي 

و بروتوكول اإلنترنت  اإلصدار السادس من  مواصمة تعزيز اعتمادنمتزم ب .29
 السادس من بروتوكول اإلنترنت رقدوة من خالل اعتماد ونشر اإلصدا نكونأن 

، وكذلك اإلدارات توى األعمى من العالمات التجاريةنطاقات المسسجالت من قبل 
 .لشبكاتوكاالت االعامة والبنى التحتية ل

لعمل بشكل تعاوني مع المؤسسات اطمب من مفوضية االتحاد األفريقي ن .30
مد من المرتبة نطاقات عنوان الب ذات الصمة لمتوصل إلى اتفاقات مع سجالت

التي يشغميا األفراد أو تشغميا الكيانات خارج الوالية الوطنية لنقل السجالت  العميا
 .عامةمنفعة  ذات وتمكينيا من العمل كأجيزة

أفضل الممارسات لتبادل إنشاء غرفة مفوضية االتحاد األفريقي نطمب من  .31
أفريقيا، وتشجيع في  نطاقات عنوان البمد من المرتبة العميا في إدارة سجالت

عضاء في تأمين الممكية الوطنية وتسييل تبادل الدروس المستفادة من الدول األ
 .االخاصة بي نطاقات عنوان البمد من المرتبة العميا تشغيل سجالتل
التعاون اإلقميمي والدولي الفعال في مكافحة جرائم اإلنترنت مع ب تعيدن  .32

حقوق اإلنسان ضمن األطر القانونية تعزيز حماية البيانات الشخصية واحترام 
الحفاظ عمى سالمة وموثوقية البنية التحتية نضمن فإننا سوف  ، وبذلكالمناسبة

 واالعتماد عميو اإلنترنت فيلمستخدمين المحميين لإلنترنت اإلقميمية وكذلك ثقة ا
 .في المعامالت اإللكترونية اآلمنة



 

 

منيباد تخطيط والتنسيق لالوكالة و نطمب من مفوضية االتحاد األفريقي   .33
تحديد المجاالت التي تحتاج من أجل  لنقاط الضعف في السياساتإجراء تحميل 

سياسات جديدة تتماشى مع تحفيز نمو اقتصاد اإلنترنت في  وضعأو  ،تعزيزالإلى 
 .أفريقيا

 
ولوجيا االتصاالت نتعيد عمى توحيد جيودنا  لمكافحة سوء استخدام تكن  .34

، عمى المدى المتوسط، إلى توافق من أجل التوصلوالمعمومات ، في محاولة 
 أفضل اآلليات والممارسات في مجال األمن الحاسوبي في أفريقيا.  بشأن

الشركاء و نطمب من مفوضية االتحاد األفريقي العمل مع الدول األعضاء،   .35
إلدخال الجديدة  تفي الجوالالمقبمة األفريقية المشاركة  لتعزيزوأصحاب المصمحة 

، من خالل فحص العوامل العميا المرتبة من ةعامال اتنطاقجديدة من الأسماء 
التي تعيق المشاركة، وتسييل وضع نماذج لألعمال التجارية ذات الصمة بأفريقيا 

شراك  ، لتذليل الحواجز التي تعترض شركة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصةوا 
 دخول أصحاب المصمحة األفريقيين؛ 

العمل مع الدول األعضاء والقطاع ب من مفوضية االتحاد األفريقي نطم  .36
نيا من تطوير بنية تحتية قوية تمكمن أفريقيا  تمكينالخاص والشركاء اآلخرين ل

 صناعةو ق النطاسم انظام  المشاركة بفعالية في شبكة اإلنترنت العالمية )وخاصة
 .يممعموماتو  يمبياناتمسئولين عن  األفريقيون يكون ، وضمان أناالستضافة(

نية ذات نطمب من مفوضية االتحاد األفريقي العمل مع الجيات المع  .37
بحيث تكون  معني بإدارة اإلنترنت، الصمة لوضع برنامج عمل أفريقي مشترك 

 األفريقيةوأن تكون االىتمامات األفريقيين في اإلنترنت محفوظة ومضمونة،  حقوق
 شبكة اإلنترنت العالميةنظام إدارة في معترف بيا 

 



 

 

 لإلنترنت العالمية حول اإلدارة

وجعميا مؤسسات عالمية أكثر  المجتمع الدولي  إلى إصالح مؤسساتو  نحث .38
ىتمامات الشمولية  تمثل جميع مواطني العالم، من خالل األخذ في االعتبار  

عوة إلى ضرورة مواصمة دأفريقيا والمناطق النامية األخرى، مع الواحتياجات  
االضطالع بأدوارىم المركزية في النظام االقتصادي العالمي إلدارة اإلنترنت، ونالحظ  

 مع القمق أن العديد من أنشطة وعمميات ىذه المؤسسات ليست ذات طابع عالمي.
نطمب من مفوضية االتحاد األفريقي من خالل العمل مع الدول األعضاء وممثمي  .39

المجنة االستشارية الحكومية وغيرىم من أصحاب المصمحة، بغية مراقبة عممية التسيير 
بحيث تمتزم حكومة  شركة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصةاالنتقالية من قبل 

ذي اعتمده أصحاب المصمحة، وتقديم تقارير إلى الواليات المتحدة بمقترح التوافق ال
  الدول األعضاء عند المزوم.

نجدد التزامنا لمعمل مع ىذه المنظمات ومع جميع الشركاء لكي تصبح ىذه  .40
 المؤسسات أكثر عالمية في طبيعتيا. 

 

 


