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 اللنـــــــلان المريـــــع
المرفقل  

 ذا  الصلة

الفقرا  ذا  

 الصلة

 التقلرير المرحليــة

Doc-001//Bureau-Rpt/ 

CCICT-2/Exp/2017 

لجنة لالمكتب المنتهية واليته تقرير هيئة 

الفنية المتخصصة المعنية باالتصال 

 وتكنولوجيا المعلومات واالتصال

 مالي(جمهورية )

مرفق 

ألف( )

 (اء)بو

6-01 

 الاءاة السيلسل  تالللائح

Doc-

02/PRIDA/Rpt/CCICT-

2/Exp/2017 

مبادرة السياسات واللوائح التنفيذية من 

 أجل أفريقيا رقمية

 

 00-01 

Doc-

03/HDD/Rpt/CCICT-

2/Exp/2017 

طيف توزيعات العائد ل المنسق ستخدامالا

 الرقمي في أفريقيا

 21-01 2مرفق 

Doc-04/IED-Post-

Rpt/CCICT-

2/Exp/2017 

 21-20  خطة عمل قطاع البريد

 الخطط الرئيسية

Doc-05/IED- PIDA- 

Rpt/ CCICT-

2/Exp/2017 

 

تقرير مرحلي حول برنامج تطوير البنية 

 التحتية في أفريقيا

 22-11 

Doc-06/IED- Rural 

Access-Rpt/ CCICT-

2/Exp/2017 

 

البنية التحتية فتح سبل الوصول إلى 

والخدمات األساسية أمام المناطق الريفية 

 والنائية

 10-13 

 لإلنترنتالمسلئل الخلصة ب

Doc-07/IED- AfIG/Rpt/ 

CCICT-2/Exp/2017 

 

 11-13  اإلنترنتالمنتدى األفريقي إلدارة 

Doc-08/IED- 

Cybersecurity /Rpt/ 

CCICT-2/Exp/2017 

 

 14-11 1مرفق  األمن السيبراني

 ارحلي بشأن ابلدرا  تاشرتعل  احددةصتقرير 

 صتننلللييل الملللال  تاتاصتصل 

Doc-9/IED- PAeN- Rpt/ 

CCICT-1/Exp/2017 

 24-13  لعموم أفريقيا اإللكترونيةالشبكة 
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Doc-10/IED- 

AXIS/Rpt/CCICT-

2/Exp/2017 

 42-23  اإلنترنتنظم تبادل 

Doc-9/IED- 

DotAfricaRpt/CCICT-

2/Exp/ 

 31-41  أفريكا  –دوت 

 الملللال  تاتاصتصلتا 

Doc-12/DIC- Com 

StrategyRpt/CCICT-

2/Exp/2017 

استراتيجية االتحاد األفريقي لالتصال 

 2104 إلى 2101للفترة من والدعوة 

 

 31-33 

Doc-

13/BrandingCamp/ 

CCICT-1/Exp/2017 

 31-31  التحاد األفريقيوضع العالمة التجارية ل

Book of African 

Records (African Fact 

Book)Doc-

14/Com/Rpt/CCICT-

2/Exp/2017 

الت األفريقية )كتاب الحقائق كتاب السج

 األفريقية(

 

 

 

 31-33 

 إسهلال  األطراف صلحبة المصلحــة

Doc-15/PAPU-

ECP/CCICT-

2/EXP/2017 

 011-33  تنسيق البرامج

              تصتننلللييل الملللال  تاتاصتصل   المتخصصة الملنية بلتاصتصلتاحلكمة تصتنسيق تصتلميم اللجنة الفنية 

 المنتديل  الدتليةالمحلفل تفي  تالمشلركة

Doc-

16/Coordination/Rpt/C

CIT-2/Exp/2017 

 000-012  االتحاد األفريقي للبريد

Doc-

17/Fora/Rpt/CCIT-

2/Exp/2017 

 001-002  المشاركة في الفعاليات الدوليـة
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 اقداــــــــــة
 

 ه اللجانهذ لالتحاد األفريقي. وقد أنشئت من األجهزة التابعة هامةاللجان الفنية المتخصصة مجموعة تُمثل  -  0

من المعاهدة الخاصة بالجماعة االقتصادية األفريقية )معاهدة أبوجا(. ومع تحول  22بموجب المادة 

منظمة الوحدة األفريقية إلى االتحاد األفريقي تم إدراج اللجان الفنية المتخصصة في القانون التأسيسي 

 .06إلى  01لالتحاد األفريقي بموجب المواد من 

اللجان الفنية المتخصصة بتعاون وثيق مع اإلدارات المختلفة لمفوضية االتحاد  ومن المتوقع أن تعمل  -  2

ما ينبغي . كفي مجاالت تخصصها ل المجلس التنفيذياعمدخالت مستنيرة ألاألفريقي من أجل توفير مُ 

على هذه اللجان أن تشارك في رصد تطور البرامج وتنفيذها من جانب االتحاد األفريقي والمجموعات 

 صادية اإلقليمية.االقت

ولذلك، يصبح تفعيل تلك اللجان الفنية المتخصصة أمراً ضرورياً، بالنظر إلى الهدف العام والشامل   -  1

المتمثل في التعجيل بالتكامل القاري وإلى األهمية المتعلقة بالتنفيذ الفعال لبرامج ومشروعات االتحاد 

ً لهذه ا  (Assembly/AU/Dec.227(XII))ر التحاد المقرلغاية، اعتمد مؤتمر ااألفريقي. وتحقيقا

الذي يعيد تشكيل اللجان الفنية المتخصصة القائمة، وينشئ لجنة جديدة بشأن تكنولوجيات االتصال 

 ال.وتكنولوجيا المعلومات واالتص توالمعلومات تسمى باللجنة الفنية المتخصصة المعنية باالتصاال

 وتكنولوجيا المعلومات واالتصال مرة كل عامين، تالمعنية باالتصاالوتجتمع اللجنة الفنية المتخصصة   -  1

 وتتمثل أنشطتها وأهدافها الرئيسية فيما يلي:

 الموافقة على مشروعات وبرامج االتحاد األفريقي بشأن االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصال. (0

تتخذها أجهزة االتحاد األفريقي ومتابعة ضمان اإلشراف على تنفيذ البرامج المعتمدة والقرارات التي  (2

 وتقييم ذلك التنفيذ.

وتكنولوجيا المعلومات  تضمان تحقق تنسيق ومواءمة مشروعات وبرامج االتحاد بشأن االتصاال (1

 واالتصال.

 القيام بأي مهام أخرى تكلف بها لتنفيذ أحكام القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي. (1

كنولوجيا وت تدرات من أجل تنفيذ مشروعات وبرامج االتحاد بشأن االتصاالدعم تعبئة الموارد وبناء الق (2

 المعلومات واالتصال.

وتكنولوجيا المعلومات واالتصال من أجل  تاإلشراف على تعزيز وتنسيق وتقوية برامج االتصاال (6

 تحقيق النمو االقتصادي ألفريقيا.

 قاتها.يات االتصال والمعلومات وخدماتها وتطبيتشجيع االستثمارات العامة في البنية األساسية لتكنولوج (4

 في القارة األفريقية. التنظيمية اعتماد أطر العمل من أجل مواءمة السياسات واللوائح (3

ومن المقرر عقد الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة المعنية باالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات   -  2

العاصمة اإلثيوبية ، في مقر االتحاد األفريقي ب 2104فمبر نو 21إلى  21واالتصال في الفترة من 

 .أديس أبابا
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 األت  القسم

 

 التقلرير المرحليـــــــــة
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 صتقرير هيئة المنتب المنتهية تتايته للجنة الفنية المتخصصة

  الملنية بلتاصتصل  تصتننلللييل الملللال  تاتاصتصلتا

Doc-01/Bureau-Rpt/CCICT-2/Exp/2017 

 

هيئة المكتب المنتهية واليته للجنة الفنية المتخصصة المعنية باالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عقدت   -  6

، في مقر االتحاد األفريقي 2106أبريل عام  23اجتماعها العادي في  (1)، برئاسة جمهورية ماليتواالتصاال

 -بأديس أبابا ونظرت فيما يلي:

  مات وتكنولوجيا المعلو تالنظام الداخلي للجنة الفنية المتخصصة المعنية باالتصاالنظرة عامة على

 واالتصال.

  االجتماع األول للجنة الفنية ب الخاص تقريرال، بشأن 2106قرار اجتماع المجلس التنفيذي في يناير عام

 10ن الفترة م ، والذي ُعقد فيتالمتخصصة المعنية باالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاال

 ، في أديس أبابا.2102سبتمبر من عام  1أغسطس إلى 

  لعموم أفريقيا واعتماد التقرير اإللكترونيةالنظر في تقرير وتوصيات جمعية مستخدمي الشبكة 

 والتوصيات.

 بشأن تكنولوجيا االتصاالت  الصادرة راتل الخاصة بتنفيذ اإلعالنات والمقرالنظر في خطة العم

 المعتمدة من قبل أجهزة االتحاد األفريقي، واعتماد تلك الخطة.ووالمعلومات 

  اإلنترنتة إعالن االتحاد األفريقي بشأن إدارالنظر في مشروع. 

 -والنتائج هي كما يلي:  -  4

 -:أحيط المكتب علماً باآلتي

خطط ومشروعات االتحاد األفريقي حول القطاع الفرعي لالتصاالت، فضالً عن استراتيجية  (0

تحاد الالتجارية ل ةمال، والع2104إلى  2101تحاد األفريقي لالتصال والدعوة للفترة من اال

 ومبادرات وسائل اإلعالم. 2161، واستراتيجية االتصال لخطة عمل األفريقي

الشئون المالية ب بخاصة نظر اللجنة الفنية المتخصصة المعنيةرات ، ومقرالتقدم المحرز في تنفيذ ال (2

المسألة ولتقارير المتعلقة بالتضمين المالي لمكاتب البريد في المناطق الريفية اواالقتصادية في 

 .المتعلقة بعناوين تلك المكاتب وتزويدها بالكهرباء

 لعموم أفريقيا. اإللكترونيةنتائج اجتماع جمعية مستخدمي الشبكة  (1

 -رات التاليــة:والمقر (1

 اخلي من أجل تعزيز دور هيئة المكتب اد األفريقي بتعديل النظام الدمطالبة مفوضية االتح

 في الفترات البينية لدورات انعقاد اللجنة الفنية المتخصصة؛ والعمل جار في هذا الصدد.

  من أجل استخدام لغات العمل في االتحاد األفريقي بحيث تنص كما يلي:  02تعديل المادة

ليزية جلالتحاد األفريقي ونعني بها اإلن "لغات عمل جمعية المستخدمين هي اللغات الرسمية

يكتفي  ،والفرنسية والعربية والبرتغالية. بيد أنه في حالة وجود قيود مالية أو محددات أخرى

 لغتي عمل".نجليزية والفرنسية كباستخدام اللغتين اإل

  تكرار مطالبة مفوضية االتحاد األفريقي ببذل المزيد من الجهد لتخصيص أموال من

ات ، السيما لألنشطة ذ2103و  2104ات المالية العادية لالتحاد األفريقي لعامي الموازن

 .ونيةاإللكترا، واالستراتيجيات كأفري - ودوت اإلنترنتة الصلة باألمن السيبراني، وإدار

                                                 
النائب األول لرئيس هيئة المكتب: تنزانيا )شرق أفريقيا(، النائب الثاني: الجابون )وسط أفريقيا(؛ النائب    رئاسة هيئة المكتب: مالي )غرب أفريقيا(،  (1)

 الثالث: الجزائر )شمال أفريقيا(، والمقرر: جنوب أفريقيا )الجنوب األفريقي(.
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  براني واألمن السي اإلنترنتعقد دورة استثنائية للجنة الفنية المتخصصة حول حوكمة إدارة

 ألسباب وظروف متعددة لم يتمكن من تنفيذ هذا القرار.. و2106خالل عام 

 فريقيا أ -بشأن التأخيرات اإلضافية التي حدثت في تنفيذ برنامج دوت اإلعراب عن القلق

مسائل إقليمية إضافية للقارة األفريقية من  في المحاكم األمريكية تدخل حية، وبشأنمن نا

 ناحية أخرى.

قام المكتب مع مفوضية االتحاد األفريقي بتنظيم دورة استثنائية للجنة الفنية المتخصصة المعنية   -  3

على النحو المنصوص  اإلنترنتباالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصال حول حوكمة إدارة 

لنهائي واإلعالن ا عليه في النظام الداخلي. وتمثلت نتائج هذه الدورة االستثنائية في تقرير الوزراء

 على الترتيب. )بلء( 0ومرفق  )ألف( 0المعروضين في مرفق  اإلنترنتبشأن حوكمة إدارة 

محوري في تنفيذ األنشطة المتعلقة بتطوير تكنولوجيا المعلومات قام رئيس وأعضاء هيئة المكتب بدور    -  3

 -واالتصال، خاصة في تنفيذ ما يلي:

  عموم أفريقيا.ل اإللكترونيةخطة عمل استدامة الشبكة 

 ا.كأفري - مشروع دوت 

  األفريقي. اإلنترنتمشروع نظام تبادل 

 -سادة الوزراء:يرجى من ال  - 01

 اإلحاطة علماً بتقرير هيئة المكتب. (0

مطالبة الدول األعضاء بدعم االتحاد األفريقي لتنفيذ قرارات أجهزة االتحاد األفريقي ذات الصلة  (2

 االتصاالت والمعلومات.بتكنولوجيا 

أفريقيا ومشروع نظم  -دعوة الدول األعضاء إلى االستفادة بشكل كبير من نتائج مشروع دوت (1

 .اإلنترنتتبادل 

الحاجة إلى المشاركة في المنتديات واالجتماعات بمعاودة تذكير الدول األعضاء وهيئة المكتب  (1

 .اإلنترنتالصلة بحوكمة إدارة الدولية، خاصة تلك التي تتعلق بالقضايا الحيوية ذات 
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 الثلنـــــــيالقسم 

 

 التنظيمية الاءاة السيلســــل  تالللائــــــح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابلدرة السيلسل  تالللائح التنظيمية ان أيل أفريقيل رقميـــة
Doc-02/IED- PRIDA/Rpt/CCICT-2/Exp/2017 

 

من بين أمور أخرى، ليس فقط  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصال في فضاء االتحاد األفريقيتتسم   - 00

بانخفاض فرص الوصول إلى خدمات النطاق العريض ولكن أيضاً باالفتقار إلى مواءمة السياسات 

 واللوائح التنظيمية، باإلضافة إلى انخفاض مستوى تنسيق المواقف المشتركة بشأن العديد من القضايا

قررات التي اتخذتها األجهزة الفنية لالتحاد األفريقي إلى مالعديد من ال تذات االهتمام العالمي. وقد دع
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والمشاركة في المناقشات العالمية وخاصة تلك  (2)تحقيق مواءمة أفضل للسياسات واللوائح التنظيمية 

 .اإلنترنتالمتعلقة بحوكمة إدارة 

بعد ثالث و بعد العديد من األنشطة غير الناجحة لتعبئة المواردفريقي اآلن، وقد بدأت مفوضية االتحاد األ  - 02

سنوات من التفاوض مع االتحاد األوروبي، مشروعاً جديداً وهو مبادرة السياسات واللوائح التنظيمية 

 -المسائل التالية:وهو مشروع يهدف إلى تناول من أجل أفريقيا رقمية، 

تعاونية تشمل عموم أفريقيا من أجل مواءمة السياسات واللوائح إنشاء وتفعيل منصة رقمية  (0

التنظيمية في أفريقيا، على أن تُستخدم هذه المنصة على نحو مكثف من جانب السلطات التنظيمية 

 -الوطنية واالتحادات اإلقليمية للمنظمين لالضطالع بعدة أمور من بينها:

o احبة المصلحة.إنشاء آلية تنسيق بين كل األطراف األفريقية ص 

o .تطوير طرق ووسائل للمواءمة والتنسيق وما يلزم ذلك من أدوات 

o .إعداد نظم للتقييم والرصد من أجل تنفيذ وتنسيق السياسات واللوائح التنظيمية 

o  وآفاق مستقبلية ونظم إنشاء إحصاءات أفريقية مالئمة وسليمة، إلى جانب توقعات

 .إبالغ 

o مقررات والمواعيد الزمنية المعرفة: النشرات وال وضع وتطوير أدوات اتصال وتبادل

 ، وتجميع الخبرات وتقاسم األخبار واالستفسارات وما إلى ذلك.والفعاليات

واالستخدام اآلمن لتكنولوجيا المعلومات  اإلنترنتبناء القدرات األفريقية في مجال حوكمة إدارة  (2

 -واالتصال، ويسمح هذا البرنامج بما يلي:

o  اإلنترنتفي مجال حوكمة إدارة  ة والدعوة األفريقيةالمشاركتعزيز. 

o  وبناء الكفاءات المؤسسية المطلوبة.اإلنترنتتطوير ثقافة حوكمة إدارة ، 

o  من أجل التنمية االجتماعية لإلنترنتإنشاء وتعزيز نظام إيكولوجي لالستخدام اآلمن 

 واالقتصادية.

 :يرجى من السادة الوزراء  - 01

 بهذه المبادرة الهامة.اإلحاطة علماً  (0

مطالبة الدول األعضاء بتعزيز المبادرة والمشاركة الفعالة في تنفيذ أنشطتها، والسيما المشاركة  (2

 .هاوتعزيز المنصة الرقمية ألفريقياشاء واستخدام نج بناء القدرات وكذا اإلسهام في إفي برام

باإلحصاءات والمعلومات المطلوبة حث الدول األعضاء على تزويد مفوضية االتحاد األفريقي  (1

 لتطوير برامج مبادرة السياسات واللوائح التنظيمية من أجل أفريقيا رقمية.

 

 

  

                                                 
 ، وأقره المجلس التنفيذي.8002اعتمد عام  –في أفريقيا  إطار مرجعي لالتحاد األفريقي من أجل مواءمة وتنسيق السياسات واللوائح التنظيمية (2)
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 اتاستخدام المنسق لطيف صتلزيلل  الللئد الرقمي في أفريقيــــل
Doc-03/IED-DD/Rpt/CCICT-2/Exp/2017 

 

النمو على النهوض ب الناشئة في أفريقيا، بقدرتهاألسواق في ا االتصاالتإمكانات تكنولوجيا تتميز  – 01

الطيف  ةان آخر في العالم. والشك أن سياساالقتصادي وتقديم المنافع االجتماعية بشكل أكبر من أي مك

تكنولوجيا المعلومات واالتصال. وعلى ذلك، ي جهد يبذل من أجل تحقيق النمو في مجال تمثل أساساً أل

 ةبة المصلحة في جميع أنحاء القارية وواضعي السياسات واألطراف صاحيتعين على الهيئات التنظيم

يقيا بالنسبة ألفر حد ممكن أقصىضع أطر متماسكة لسياسات الطيف تكفل زيادة قيمة الطيف إلى و

 وللدول األعضاء ولكافة المواطنين.

تحاد الدولي لالتصاالت ومن الحقائق المعروفة جيداً أن المندوبين األفريقيين المبعوثين إلى اال  - 02

 311والمؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية، كانوا هم المحرك األساسي وراء تخصيص كل من 

ميجاهرتز كأول وثاني عائد رقمي في المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية عامي  411ميجا هرتز و

أفريقيا متخلفة عن المناطق على الترتيب. وعلى الرغم من تلك الجهود، ال تزال  2102و  2114

طاقات توزيعات العائد الرقمي لخدمات النطاق العريض. وال ناألخرى من حيث إطالق وتخصيص 

لمحتملة من فقدان العوائد ا –بسبب التأخير في التخطيط واإلفراج عن النطاقات  –تزال أفريقيا تعاني 

 تج المحلي اإلجمالي.من تغلغل النطاق العريض الذي يرتبط بشكل مباشر بنمو النا

وفي محاولة لتعزيز أقصى قدر من فوائد استخدام الطيف الالسلكي، وبخاصة العوائد الرقمية باعتبارها   - 06

ً لمقرمو ً نادراً، ووفقا ر المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي رداً مشتركا

(Assembly/AU/11(XIV))  والذي يدعو إلى المواءمة والتنسيق 2101المعتمد في يولية عام ،

اد األفريقي لفت مفوضية االتحواإلدارة الفعالة للطيف الالسلكي على الصعيدين الوطني واإلقليمي، فقد كُ 

بإجراء دراسة تهدف إلى ضمان أن تعظم منطقة أفريقيا ككل من فوائد استثماراتها في  2106عام 

في مؤتمرات االتصاالت الالسلكية العالمية، وتحقق عوائدها الرقمية األولى  2102و  2114عامي 

 والثانية.

وسيشكل االستخدام المنسق والفعال لطيف توزيعات العوائد الرقمية فرصة كبيرة للبلدان األفريقية لتعزيز   - 04

من  ا لهذه الفرصة،هالعريض. وستتمكن الحكومات، عند اقتناصالمستوى المنخفض الختراق النطاق 

اكتساب القدرة على فتح باب التنمية االقتصادية وعلى توطيد أسواق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

لى قائمة عالكبرى وتعزيز تقديم خدمات جديدة في أفريقيا، من خالل تمكين االقتصادات الكلية 

 وبأسعار معقولة. اإلنترنتتكنولوجيا المعلومات واالتصال وعلى 

التحتية الالسلكية، والدور يض عبر البنى لعرظهر االتجاهات نمواً هائالً في تقديم خدمات النطاق اتُ   - 03

الحاسم الذي يمكن أن يقوم به الطيف الالسلكي في تعزيز نطاق عريض متنقل يتميز بالفعالية والسعر 

بلدان األفريقية وخاصة في كبديل هام لزيادة الربط داخل ال ،المعقول والقدرة على الوصول للجميع

 المناطق النائية والريفية.

( تفاصيل الخطوط اإلرشادية حول االستخدام المنسق للعوائد الرقمية في أفريقيا، بما 2يعرض المرفق )  - 03

في ذلك خطط التوصية الموصي بها وكذا التوجيهات المتعلقة بالسياسات واللوائح التنظيمية بشأن 

 ميجا هرتز. 311و  321و  311و  411لنطاقات الترددية االستخدام المنسق ل

 :يرجى من السادة الوزراء  - 21

مطالبة الدول األعضاء باعتماد خطط التوجيه المقترحة للعوائد الرقمية، وباستخدام "الخطوط  (0

اإلرشادية لمفوضية االتحاد األفريقي بشأن االستخدام المنسق للعوائد الرقمية"  في وضع أطر 

 السياسات واللوائح التنظيمية لالستخدام المنسق واألمثل لهذه النطاقات الترددية عبر أفريقيا.
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تكرار مطالبة الدول األعضاء باستخدام العوائد الرقمية في توطيد سوق تكنولوجيا المعلومات  (2

قائمة  ةواالتصال في أفريقيا من خالل تمكين االقتصادات الكلية الكبرى وتعزيز تقديم خدمات جديد

 وبأسعار معقولة. اإلنترنتعلى تكنولوجيا المعلومات واالتصال وعلى 

 العريض وإتاحة ء على تشجيع استخدام هذه الموارد في تعزيز انتشار النطاقحث الدول األعضا (1

 الوصول إلى المناطق الريفية والسكان المحرومين في جميع أنحاء القارة.

قة وتنفيذ اسات طيفية منسبتخصيص ميزانية سنوية لتطوير سيمطالبة مفوضية االتحاد األفريقي  (1

 المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية.مقررات 
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 خطة اللمل الخلصة بللتنمية المستدااة للخدال  البريدية في أفريقيل
Doc-04/IED-Post-Rpt/CCICT-2/Exp/2017 

 

المتعلق بخطة التنمية المستدامة للخدمات  (EX.CL/Dec.900(XXVIII)Rev.1)لدى تنفيذ المقرر  – 20

 البريدية، هناك تقريران مخصصان عن:

  (i نظم العناوين واألكواد البريدية في أفريقيا؛ و ) 

 (ii .كهربة وربط مكاتب البريد ) 

 -وقد تم تقديم التقريرين إلى اللجان الفنية المتخصصة التالية: 

 بالتمويل والتخطيط والتكامل االقتصادي.أ  ( اللجنة الفنية المتخصصة المعنية 

 ب( اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالخدمات العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية والالمركزية.

ج ( اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالنقل، والبنى التحتية عبر القارة والبنى التحتية األقاليمية والطاقة 

 والسياحة.

 -مكن تلخيص ما توصلت إليه هذه اللجان الثالث من مقررات وقرارات وتوصيات فيما يلي:وي – 22

  في إطار كافة خطط التنمية الوطنية،  ،ودمجها مسألة نظم العناوين واألكواد البريديةإعطاء األولوية ل

 كجزء أساسي من البنية التحتية الالزمة لزيادة فرص الوصول إلى الخدمات األساسية.

 ي من التزامات سياسيةالدول األعضاء على تنفيذ مثل هذه المشروعات والقيام بما هو ضرور تشجيع ،

األولوية للتنسيق الداخلي الفعال للتنفيذ وحل التحديات المتعلقة بتمويل أي مشروع قبل  على منح هاوحث

 البدء في تنفيذه.

 اوين واألكواد البريدية، ودعم التنفيذ بواسطة إعطاء األولوية، في إطار خطط التنمية الوطنية، لنظم العن

 االتحاد األفريقي للبريد في مشروعة عبر القارة بشأن العناوين واألكواد البريدية.

  حث الدول األعضاء على استكشاف مصادر متعددة للتمويل مثل: الموازنات المالية الوطنية، وصناديق

م والخاص وشركاء التنمية الدوليون، بغية ضمان الخدمات الشاملة، والشراكات بين القطاعين العا

 نجاح تنفيذ المشروعات.

  إنشاء وتحسين البنية التحتية لنظم العناوين، وتحسين منهجية تسمية الشوارع والطرق في المناطق

 الريفية.

 أجل  ني للدول األعضاء منركائها بتوفير الدعم السياسي والتقمطالبة مفوضية االتحاد األفريقي وش

 ان كهربة وربط مكاتب البريد ضمن برامج إدخال الكهرباء في المناطق الريفية.ضم

ة بشأن إصالح االتحاد البريدي العالمي، ونظرت بعين االعتبار ت اللجنة علماً بالمناقشات الجاريوقد أحيط – 21

ن مخصص إلجراء مزيد البريد األفريقي، وأوصت بتنظيم اجتماع ي لتأثير ذلك على تطوير قطاع

 المناقشات المتعمقة.

 :يرجى من السادة الوزراء – 21

 اإلحاطة علماً بالتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات والمبادرات البريدية. (0

 قطاع البريدي من أجل ضمان االحتواءدعوة الدول األعضاء لالستمرار في تقديم الدعم لتنمية ال (2

 والدمج االجتماعي والرقمي والمالي الفعال لسكان المناطق الريفية والنائية.

بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي، ، مطالبة األمانة العامة لالتحاد األفريقي للبريد بالقيام  (1

بتنظيم اجتماع خاص بشأن اإلصالحات الخاصة باالتحاد البريدي العالمي، وذلك من أجل التوصل 

وقف أفريقي مشترك، وتقديم ما يتم التوصل إليه في االجتماع إلى هيئة مكتب اللجنة الفنية إلى م

 المتخصصة للنظر فيه ورفعه إلى المجلس التنفيذي.
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 الثللــــث القسم

 

 الخطــط الرئيسيــــــة
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 برنلاج صتطلير البنية التحتية في أفريقيل

 للتنفيـــذالتقرير المرحلي 
Doc-05/IED- PIDA- Rpt/ CCICT-2/Exp/2017 

 

وتحسين  رةي مجال البنية التحتية في القايهدف برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا إلى سد الفجوة ف– 22

فرص الوصول إلى شبكات متكاملة للنقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات واالتصال والبنية التحتية 

 للمياه العابرة للحدود وشبكات االتصال.

لمؤسسية المنظومة اتطوير البنية التحتية في أفريقيا وحوكمة تنفيذه، وكذا اعتماد عقب اعتماد برنامج   - 26

تنفيذ لتخطيط لاة في أفريقيا، وذلك في الدورة العادية الثامنة عشرة لقمة االتحاد، تم لتطوير البنية التحتي

مفوضية  أفريقيا وذلك بالتعاون بينذات األولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في  السنوية خطة العمل

 .األفريقي للتنمية  االتحاد األفريقي ووكالة مبادرة نيباد، والبنك

جميع األنشطة التي تؤدي إلى تيسير تعبئة التمويل وبناء القدرات من أجل تنفيذ المشروعات، وتتواصل   - 24

 ويمكن تلخيص الوضع الحالي للتنفيذ الفعال لخطة العمل ذات األولوية للبرنامج كما يلي:

 -برنامج تطوير البنية التحتية عموماً في إطار خطة العمل ذات األولويات كما يلي: (0

  مع توصية رئيسية بإعداد  2106برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا عام تنظيم أسبوع ،

 استعراض عام لمنتصف المدة.

 ممر أبيدجان  تحضير المبكر للمشروع، مع التطبيق علىإعداد آلية تقديم الخدمات لل– 

 الجوس كمشروع تجريبي.

 مشروعات.إنشاء شبكة األعمال القارية إلشراك القطاع الخاص في تنفيذ ال 

  مشروع بناء قدرات برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا لدعم المجموعات االقتصادية

اإلقليمية ووكالة التخطيط والتنسيق للنيباد ومفوضية االتحاد األفريقي، والقائمين بتنفيذ 

 المشروعات، وذلك بتوفير الخبراء والتدريب في مجال إعداد مشروعات البنية التحتية.

 شاء وتطوير قاعدة بيانات للبنية التحتية األفريقية، ومركز المعلومات االفتراضي للبرنامج إن

ألغراض رصد وتقييم تنفيذ مشروعات خطة العمل ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية 

 التحتية في أفريقيا.

 .تنفيذ المشروعات على أرض الواقع 

  في االعتبار في مختلف المبادرات والبرامجأخذ برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا 

، وآلية التنسيق  "JEAS"واالتفاقيات مثل: الفريق المرجعي للبنية التحتية لخطة عمل 

ممت بالتعاون مع الوكاالت التابعة لمنظومة األمم المتحدة من أجل إعطاء اإلقليمي التي صُ 

األولى لجدول أعمال  ت العشرألفريقي، وخطة عمل السنوادفعة لتنفيذ أولويات االتحاد ا

 الخاص باالتحاد األفريقي. 2161

 تكنولوجيا المعلومات –خطة العمل ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا  (2

 واالتصال.

أو المشروعات واجبة التنفيذ في خطة العمل ذات األولوية هي كما  من المهم أن نذكر أن االستراتيجيات  - 23

 -يلـي:

 .إنشاء بيئة تمكينية 

  :التوصيل األرضي i ) لى كابلين بحريين مختلفين على األقل من األلياف لكل بلد إمكانية الحصول ع

الضوئية، على أن يتم تركيبهما عبر مسارين بديلين، كما يتعين ضمان حصول البلدان غير الساحلية 



Page 15 of 45 

 

يجب أن يتم ربط كل بلد بكابالت ألياف ضوئية مع جميع البلدان المجاورة  (ii على التكاليف المطلوبة.

 لها.

  ى المستوى الوطني واإلقليمي.عل اإلنترنتنقاط تبادل 

ولذلك، يشمل تنفيذ المكون الخاص بتكنولوجيا المعلومات واالتصال في خطة العمل ذات األولوية لبرنامج  – 23

 -تطوير البنية التحتية في أفريقيا ما يلي:

  مشروع – اإلنترنتالنظام األفريقي لتبادل( Axis)  وهو أحد المكونات الرئيسية للبرنامج وسيتم ،

 إعداد استعراض محدد له عند انتهائه.

  النقل والطاقة، ب الخاصة مشروعاتالتتمثل البنية التحتية البديلة لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في

 .لذكيةنقل الطاقة والسكك الحديدية والطرق السريعة العابرة للحدود األفريقية والممرات ا مثل:

  متابعة تطوير المشروعات لألولويات المختارة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال: مشروعات

 األلياف الضوئية الخاصة بالمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا.

  التنسيق مع النيباد في إعداد المشروعات وصياغة أولويات جديدة مثل مشروع "تعزيز تطوير البنية

يبراني البنية التحتية لألمن الس بهدف دعم الدول األعضاء في إنشاء السيبرانية في أفريقيا"التحتية 

ومراكز البيانات( وتشكيل فرق وطنية لمواجهة الطوارئ الحاسوبية في البلدان  اإلنترنت)نقاط تبادل 

 فريق األفريقي لمواجهة الطوارئ الحاسوبية.تتواجد فيها، فضالً عن تكوين ال التي ال

  :يتم تمويل وتنفيذ مشروعات تكنولوجيا المعلومات واالتصال في إطار برامج البنك األفريقي للتنمية

 الخط األساسي لأللياف الضوئية عبر الصحراء الكبرى، والخط األساسي لوسط أفريقيا.

 :يرجى من السادة الوزراء – 11

تكنولوجيا  كابالت تمديد ن نشر قنواتالمكلفين بشئون النقل والطاقة لضمالتزام بالعمل مع نظرائهم اال (0

المعلومات واالتصال أو األلياف الضوئية ودمجها مع البنى التحتية اإلقليمية للنقل والطاقة، كبنية تحتية 

بديلة ، وهي استراتيجية متبعة في تنفيذ المشروعات ذات األولوية ببرنامج تطوير البنية التحتية في 

نطاق العريض لتكنولوجيا المعلومات واالتصال وضمان دمات الأفريقيا من أجل اإلسراع بنشر خ

 اتصال البلدان كلها بالكابالت البحرية.
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 استراصتيجية فتح سبل اللصل  إلى البنية التحتية تالخدال  األسلسية 

 أالم المنلطق الريفية تالنلئيــة
Doc-06/IED- RuralAccess-Rpt/ CCICT-2/Exp/2017 

 

ً  العالم النامية بوجه عام، أقل مناطق تعتبر القارة األفريقي – 10 ة، من حيث البنى التحتي على اإلطالق حظا

 ويبقى ذلك صحيحاً حتى عند مقارنتها بالدول منخفضة ومتوسطة الدخل في مناطق أخرى من العالم.

 ة، إذ:عف البنى التحتيضلمائة من سكان أفريقيا وطأة وتتحمل المناطق الريفية التي تضم ستين با – 12

  يفية، ين من الطرق الرالمائة فقط من سكان المناطق الريفية األفريقيين على بعد كيلومترب 11يعيش

 المائة في شرق آسيا.ب 31مقابل 

 مائة على الترتيب.بال 23بالمائة و 40ة المناطق الحضرية والريفية تبلغ معدالت كهرب 

  فيما يتعلق بإمدادات المياه والصرف الصحي، يتفاوت معدل الحصول على مياه الشرب في المناطق

 المائة.ب 31بالمائة و 21المالحظة بين الريفية بين بلد وآخر. وتتراوح المعدالت 

  ك تهالساقع االومو ارعالمز فقد فيما بين بواباتالمائة من المحاصيل المنتجة تُ ب 02تشير التقديرات أن

 بسبب سوء الطرق ومرافق التخزين غير المناسبة.

  فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصال، ال توفر البيانات المتاحة معلومات عن مدى إنتشار

في المناطق الريفية. إال أن الوضع ال يمكن أن يكون أفضل بسبب نسب األمية الحالية، ومعظم  اإلنترنت

 المائة.ب العشرةمستوى  اإلنترنتنسب انتشار ن األفريقية ال تتعدى البلدا

 -وينجم كل ذلك عن : – 11

  اإلخفاق في أخذ المناطق الريفية في االعتبار عند تصميم المشروعات، فعلى سبيل المثال: الكهرباء

والطرق والمسارات، ومراكز المجتمعات المحلية وخزانات المياه للقرى المتاخمة على جانبي الطرق 

 األلياف الضوئية إلى آخره.... تابالومسارات أنابيب الغاز وخطوط كعة السري

 .عدم إدراج تنمية القرى المحيطة في اتفاقيات التمويل كما يحدث مثالً عند إدراج األثر البيئي 

  عدم وجود خطة محددة أو تنسيق يمكن أن يؤديا إلى التنفيذ السلس لعدة مشروعات في آن واحد أو في

 دة.فترة زمنية محد

 نى بها إال عال يُ  اطق الريفية بشكل خاص تمثل مشروعاتبالمن ةالبنية التحتية بشكل عام، والمتعلق

االقتصاد االستثماري في مجال البنى  فكر ة النهج المالي على حسابع العام، وذلك نظراً لسيطرالقطا

 التحتية.

 لريفية جه الخصوص في البنى التحتية اعدم اهتمام القطاع الخاص باالستثمار في البنية التحتية، وعلى و

 رباح.أل هالعدم تحقيق

مفهوم فتح سبل الوصول إلى البنى التحتية والخدمات األساسية أمام المناطق الريفية والنائية إلى يهدف  - 11

. وهو يتألف من وضع نهج استراتيجي رفيع المستوى من أجل التنفيذ الفعال والتوجه االتجاه هذا عكس

 تحتية وخدمات كاملة ومستدامة في المناطق الريفية والنائية في القارة.لبنى 

مزدهرة لالتحاد األفريقي وهو أفريقيا  2161(: لجدول أعمال 0) رقم ويتماشى هذا المفهوم مع التطلع – 12

(: وهو "القضاء على الفقر بجميع 0) رقم قائمة على نمو شامل وتنمية مستدامة، كما يتماشى مع الهدف

(: وهو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء 2) رقم أشكاله وفي كل مكان"، والهدف

(: ضمان فرص الوصول إلى طاقة ميسورة التكلفة ومستدامة وحديثة وموثوق 4) رقم والفتيات، والهدف

تعزيز ستدام و(: بناء بنى تحتية قادرة على الصمود، وتشجيع التصنيع الشامل والم3) رقم بها، والهدف

 (: الحد من عدم المساواة داخل وفيما بين بلدان أهداف التنمية المستدامة.01) رقم االبتكار، وأخيراً الهدف

الهدف العام لهذا المفهوم هو تصميم وتخطيط وتنفيذ مشروعات بنية تحتية أساسية )الطاقة والمياه  – 16

 -كامل يهدف إلي:وتكنولوجيا المعلومات واالتصال والنقل( بأسلوب مت
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 .تمكين المجتمعات المحلية من اإلسهام في تطوير البنى التحتية 

 .تطوير اقتصادات تعاونية وتشاركية في العصر الرقمي 

 .وضع سياسات استراتيجية سليمة 

 -تالفلائد ان ذلك هي:

 .الفعالية من حيث التكلفة 

 .آثار اجتماعية واقتصادية 

 .تحقيق تكامل قاري متسارع 

 -والمبادئ التوجيهية تتمثل فيما يلي: – 14

 لومات ة األساسية )الطاقة والمياه وتكنولوجيا المعطيط وتنفيذ مشروعات البنية التحتيينبغي تصور وتخ

 واالتصال والنقل( بأسلوب متكامل.

  يجب على كل قطاع فرعي لكل بنية تحتية أساسية أن يدعم القطاعات األخرى، ومن ثم يتم تحقيق

 م األمثل لكافة الموارد.االستخدا

 ل إلى المسارات المثلى لكل بنية تحتية أساسية حتى تتمكن من تحقيق أقصى تغطية ممكنة يجب التوص

 للمناطق الريفية والنائية.

  ،يجب أن يتناول كل مشروع رئيسي للبنى التحتية كيفية توفير فرص الوصول للمناطق الريفية والنائية

 م في تيسير وتعزيز هذا المبدأ.ويتعين على السلطات اإلسها

 .ينبغي اعتماد سياسات لتحفيز االستثمارات في المناطق الريفية والنائية 

  يجب استكشاف آلية مالية مبتكرة مع التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص كعامل رئيسي

 لتحقيق النجاح.

 مج المحلية" على تشجيع وتعزيز البرا يجب أن تعمل آلية التنسيق التي تتضمن "تمكين المجتمعات

 الوطنية واإلقليمية والدولية.

 :يرجى من السادة الوزراء – 83

الترحيب بالمبادرة الرامية إلى وضع نهج متكامل فتح سبل الوصول إلى البنى التحتية والخدمات  (0

 األساسية أمام المناطق الريفية والنائية.

 ورقة استراتيجية لهذا النهج.دعوة مفوضية االتحاد األفريقي إلى إعداد  (2

وبنك التنمية األفريقي ولجنة األمم المتحدة  ا الجماعات االقتصادية اإلقليميةدعوة الشركاء ، وال سيم  (1

 إلى دعم هذا النهج. ،االقتصادية ألفريقيا
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 الرابـــــــع القسم

 

 تاألان السيبراني لإلنترنتالمسلئل المتللقة ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلنترنتالمنتدى األفريقي إلدارة 
Doc-07/IED- AfIG/Rpt/ CCICT-2/Exp/2017 

 

، وُعقد اجتماعه االفتتاحي في القاهرة، شهر 2100في عام  اإلنترنتإلدارة تم إطالق المنتدى األفريقي  –13

نيروبي وأبوجا وأديس أبابا قدت المنتديات الثاني والثالث والرابع والخامس في . ثم عُ 2102سبتمبر 

 وديربن على الترتيب.

منتديات  راهنلفي الوقت اتوجد تشكل المنتديات اإلقليمية وشبه اإلقليمية لبنات بناء المنتدى األفريقي، و – 11

في جميع المناطق الجغرافية الخمس لالتحاد األفريقي، إال أن هناك دوالً أعضاء ليس  اإلنترنتإلدارة 

ت وطنية لنفس الغرض. وتعمل مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة نيباد، تماشياً مع إعالن لديها منتديا

، على تشجيع المجموعات االقتصادية اإلقليمية على "دعم إنشاء منتدى وطني من أجل 1 –الخرطوم 
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إقامة حوار بين جميع األطراف أصحاب المصلحة بشأن قضايا تكنولوجيا المعلومات واالتصال 

التنمية وتيسير مشاركة بلدان المنطقة في عمليات المنتديات اإلقليمية والمنتدى األفريقي وكذلك  ألغراض

 ".اإلنترنتالمنتدى العالمي إلدارة 

لسادس لتنظيم المنتدى ا ،اإلنترنتوتخطط مفوضية االتحاد األفريقي، كأمانة للمنتدى األفريقي إلدارة  – 10

 .2104ديسمبر  6إلى  1هرة في الفترة من ، والذي سيعقد في القا2104في عام 

، وذلك تاإلنترنكما تعمل مفوضية االتحاد األفريقي على مبادرة واسعة النطاق لبناء القدرات بشأن إدارة  – 12

لتمكين األطراف أصحاب المصلحة األفريقيين من المشاركة الفعالة والنشطة في مناقشات المنتدى 

 العالمي.

 :الوزراءيرجى من السادة  – 11

 .رنتاإلنتالتي لم تبدأ بعد على التعجيل بإنشاء منتدياتها الوطنية إلدارة  تشجيع الدول األعضاء (0

على االلتزام بتخصيص موارد تقنية ومالية لدعم المنتدى الوطني والمنتدى تشجيع الدول األعضاء  (2

 .اإلنترنتاإلقليمي إلدارة 

باعتباره القاطرة القارية  اإلنترنتتشجيع الدول األعضاء على دعم هيئة المنتدى األفريقي إلدارة  (1

ألصحاب المصلحة األفريقيين المتعددين، حتى يتمكنوا من التوصل إلى مواقف مشتركة حول المسائل 

 .اإلنترنتالمتعلقة بإدارة 

المنتدى وتمويله كمؤتمر سنوي رئيسي  الدعوة، على هذا النحو، إلى إضفاء الطابع المؤسسي على (1

في القارة، ومتابعة دمج وتعميم عملية التحول الرقمي في وضع  اإلنترنتلألفريقيين لمناقشة تطوير 

 وصياغة السياسات األفريقية.

مجال، لبناء القدرات في هذا ال اإلنترنتإنشاء وتعزيز أكاديميات تابعة لالتحاد األفريقي في مجال إدارة  (2

 ما فيما بين الشباب.ال سي

مطالبة مفوضية االتحاد األفريقي بااللتزام بموازنة مالية سنوية تخصص لتنظيم ودعم المنتدى األفريقي  (6

 .اإلنترنت، وأكاديمية إدارة اإلنترنتالسنوي إلدارة 
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 األاـــــن السيبرانــــــي
Doc-08/IED- Cybersecurity /Rpt/ CCICT-2/Exp/2017 

 

مات وتكنولوجيا المعلو اإلنترنتبأهمية صراحة تعترف الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية  – 11

واالتصال كأدوات فعالة لتحقيق النمو االجتماعي واالقتصادي.  ومع اعتماد القارة بشكل متزايد على 

فقد أخذت  ،اإللكترونية البنية التحتية الرقمية من أجل القيام بوظائفها الضرورية مثل تقديم الخدمات

القضايا المتعلقة باألمن السيبراني في الظهور، ومن ثم ظهرت معها حاجة البلدان األفريقية إلى التصدي 

العاجل لتلك القضايا من أجل تمكين مواطنيها من االستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها تكنولوجيات 

 المعلومات واالتصال.

ئة وعلى الرغم من التحديات العديدة التي تعترض تعب –ولمواجهة تلك المسائل المتعلقة باألمن السيبراني  – 12

فيذ فقد قامت مفوضية االتحاد األفريقي بتن –الموارد وتنفيذ برامج األمن السيبراني األفريقية الشاملة 

 -األنشطة التالية بالتعاون مع الشركاء:

السيبراني واتجاهات الجرائم السيبرانية في أفريقيا"، وقد تم إعداد هذا إصدار تقرير حول "األمن  (0

التقرير بالتعاون مع "سيمانتك" ووزارة الخارجية األمريكية في إطار "المنتدى العالمي لخبرات األمن 

 السيبراني".

ن مع عاوفي أفريقيا، وقد تم إعدادها بالت لإلنترنتإصدار خطوط إرشادية حول أمن البنية التحتية  (2

 ".اإلنترنت"جميعة 

أدوات اتفاقية ماالبو لالتحاد األفريقي: من أجل تيسير تذليل وتنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي  صندوق (1

 بشأن األمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، والتي تعرف أيضاً باسم "اتفاقية ماالبو".

اإلسهامات المقدمة لحلقات وورش العمل حول األمن السيبراني والجريمة السيبرانية واألدلة  (1

 التي تنظمها دورياُ وزارة الخارجية األمريكية والمجلس األوروبي. اإللكترونية

وبعد مرور ثالث سنوات على اعتماد اتفاقية ماالبو من قبل رؤساء الدول، قامت تسعة بلدان بالتوقيع  – 16

ليها ، ولم تصادق عليها إال دولتان فقط، وباالضافة إلى ذلك، هناك معدل منخفض للغاية للسياسات ع

واالستراتيجيات والتشريعات السيبرانية في القارة. وهذا يجعل األمن السيبراني في القارة صعباً وخاصة 

 وحماية البيانات الشخصية. اإللكترونيةفيما يتعلق بالجرائم 

 

 

 

 

 :من السادة الوزراء يرجى – 14

مطالبة مفوضية االتحاد األفريقي بتخصيص الموارد المناسبة لتنفيذ برامج شاملة لألمن السيبراني، بما  (0

في ذلك تقديم المساعدة للدول األعضاء في االتحاد األفريقي لتبني استراتيجيات وتشريعات سيبرانية، 

 (3)وفريق لمواجهة الطوارئ الحاسوبية. اإللكترونيوإنشاء فريق استجابة لحوادث أمن الفضاء 

مطالبة مفوضية االتحاد األفريقي والدول األعضاء في االتحاد األفريقي بتوفير كافة الموارد الالزمة  (2

 للتعجيل بالمصادقة على اتفاقية ماالبو لالتحاد األفريقي.

خطوط واتفاقية بودابست وال البوحث الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على تقييم أحكام اتفاقية ما (1

(، والتي أعدت من أجل تعزيز فضاء 1ألفريقيا )مرفق  لإلنترنتاإلرشادية بشأن أمن البنية التحتية 

 سيبراني أفريقي أكثر أمناً.

                                                 
 فرق استجابة لحوادث أمن الفضاء اإللكتروني وفرق لمواجهة الطوارئ الحاسوبية. (3)



Page 21 of 45 

 

 -توجيه مفوضية االتحاد األفريقي إلى: (1

وضية االتحاد المشورة لمف) أ ( تشكيل لجنة للتعاون والتنسيق في المجال السيبراني في أفريقيا، لتقديم 

 األفريقي ولواضعي السياسات بشأن االستراتيجيات السيبرانية.

 )ب(  صياغة مشروع خطوط إرشادية حول حماية البيانات الشخصية.

ناعة الص مؤسسات )ج(  تنظيم مؤتمر سنوي لالتحاد األفريقي بشأن األمن السيبراني بالتعاون مع

 والجهات األكاديمية.

 شهر للتوعية على مستوى القارة بأهمية األمن السيبراني. ) د( تخصيص
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 الخلاــــــــــــس القسم

 

 ابــلدرا  تاشرتعــــل  احـــددة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األفريقية للتطبيب تالتلليم عن بلـــد اإللنترتنيةالشبنة 
Doc-9/IED- PAeN- Rpt/ CCICT-1/Exp/2017 

 

 خلفيـــة علاـــــة:
دولة من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي عن طريق  13األفريقية بين  اإللكترونيةتربط الشبكة  – 13

شبكة األقمار الصناعية )داخل أفريقيا(، وكابالت األلياف الضوئية )من الهند إلى أفريقيا(، وهي تقدم 

وع مولت حكومة الهند هذا المشرخدمات للتعليم عن بعد والتطبيب عن بعد واالتصاالت الدبلوماسية. وقد 

مليون دوالر أمريكي،  021وقامت بتنفيذه وتشغيله )لمدة ثماني سنوات(، بميزانية تقدر بحوالي 

 وبمساعدة من مفوضية االتحاد األفريقي.

، 2112ومن الجدير بالذكر أن مسئوليات مفوضية االتحاد األفريقي، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة عام  – 13

 هي على وجه الخصوص:

 تيسير تنفيذ الشبكة. (0
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إعداد خطة إلنتقال سلطة اإلدارة والتشغيل لهذه الشبكة عند إنتهاء المساعدات الفنية والمالية من جانب  (2

 الحكومة الهندية.

 لزا :اإلنجـــ

دولة من الدول األعضاء في االتحاد  13وحدة طرفية متناهية الصغر في  021تم تركيب ما يصل إلى  – 21

األفريقي المشاركة في الشبكة، وتم تركيب المحطة األرضية لألقمار الصناعية في داكار )السنغال(، 

طالباً من تسع وثالثين دولة مشاركة، في نظم دراسات عليا  20231حوالي  تحاق( إل iفضالً عن: ) 

عقد ( 1مناظرة واستشارة طبية.  440( إجراء  iiبالجامعات الهندية المختلفة من خالل الشبكة. ) 

 دورة تعليم طبي مستمر. 6440

 اإليراءا  المتخـــذة:

لمساعدة التقنية والمالية الهندية في يولية عام كان من المخطط أن تنتهي فترة السنوات الخمس من ا – 20

. حيث كان ينبغي آنذاك نقل تشغيل وصيانة الشبكة إلى هيكل إداري وتشغيلي تشكله األطراف 2101

األفريقية. ولكن ذلك لألسف لم يحدث، مما دعا المفوضية األفريقية والحكومة الهندية إلى الموافقة مرتان 

 .2104ثم حتى نهاية مارس  2106لتقنية والمالية، حتى يولية على تمديد هذه المساعدات ا

األفريقية باعتباره مشروعاً رائداً  اإللكترونيةبرنامج الشبكة  2101أقرت مفوضية االتحاد األفريقي، عام  – 22

واعتمد مؤتمر االتحاد  ،2161لخطة عمل السنوات العشر األولى لجدول أعمال االتحاد األفريقي لعام 

الذي يطلب من مفوضية االتحاد األفريقي إعداد  (Assembly/AU/Dec.497(XXII))المقرر رقم 

خطة عمل الستدامة خدمات الشبكة استعداداً لتسلم ملكية وتشغيل الشبكة إلى الجانب األفريقي. وقد قُدمت 

الفنية المتخصصة المعنية بتكنولوجيا توصيات خطة االستدامة قبل عامين في االجتماع األول للجنة 

 .2101سبتمبر عام  1أغسطس إلى  10المعلومات واالتصال، الذي ُعقد في أديس أبابا في الفترة من 

وقد وافق كل من جمعية مستخدمي الشبكة وهيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة المعنية عندما تقابال في  – 21

أجل استمرارية واستدامة خدمات الشبكة، واقترحا هيكالً إدارياً ، على ترتيب خاص من 2106أبريل عام 

 جديداً إلداراتها وتشغيلها بعد نقلها إلى األطراف األفريقية.

للنظر في وضعية تنفيذ خطة االستدامة،  2101ة المستخدمين في يولية ُعقد اجتماع استشاري لجمعي – 21

مارس  10لى انتهاء المساعدة التقنية والمالية الهندية في وتقديم التوجيهات بشأن المضي قدماً. وبالنظر إ

الستخدام الشبكة القائمة على األقمار  –من بين أمور أخرى  –، فقد قدم االجتماع توصية 2104

 الصناعية.

، تم إبالغ مفوضية االتحاد األفريقي بقرار حكومة الهند بإغالق عمليات 2104وفي أبريل من عام  – 22

. وقد 2104والمحطات المركزية اعتباراً من أول يولية  فية ذات الفتحات متناهية الصغرطرالمحطات ال

. وتتمثل 2104تم نقل المحطة المركزية إلى مفوضية االتحاد األفريقي بعد عملية التسليم في أغسطس 

 -نتائج عملية التسليم في وثيقتين قانونيتين على النحو التالي:

 ة في داكار )السنغال( إلى االتحاد األفريقي.اتفاق لنقل المحطة المركزي 
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  اتفاق مبرم بين مفوضية االتحاد األفريقي وجمهورية السنغال بشأن تعهد ورعاية المحطة المركزية

 توقد وقع ،األفريقية بعد نقلها من جانب الحكومة الهندية إلى األطراف األفريقية اإللكترونيةللشبكة 

  عليه مفوضية االتحاد األفريقي ووزارة البريد  واالتصاالت السلكية والالسلكية السنغالية.
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 الخالصـــــة
 ينبغي النظر في الخيارات التالية بشأن االستخدام المستقبلي لهذه البنية التحتية للنظام األفريقي اإلقليمي – 26

للرهانات العالية ولقيمة الشبكة بوصفها محفزاً لتحسين نظراً لالتصاالت عبر األقمار الصناعية، وذلك 

 -التعليم والرعاية الصحية في القارة، وبوصفها بنية تحتية قائمة بالفعل وال ينبغي إهدارها:

  األفريقية ألغراض التعليم عن بعد على النحو الذي طلبه  اإللكترونيةاالستمرار في استخدام الشبكة

)تحت إدارة وتشغيل جهة قائمة  2104يولية  6المستخدمين الذي ُعقد في االجتماع التشاوري لجمعية 

مختارة أو تحت إدارة جهة تعاونية وفقاً لما تقرره الدول األعضاء(؛ وسيتطلب ذلك مساهمة من كل 

 بلد مشارك قدرها مائة ألف دوالر أمريكي سنوياً.

 ( :فرص توفير خدمات إخبارية مثلiإنشاء بث تليفزي ) ري، الجماهــي جـــديد للتعليم والتثقيفونــــي

يكرس لتطـوير وتعزيـــز المواهب والمشاركة األفريقية في معالجـــة المسائل المتعلقة بالنواحي 

المستقلة فيما بين القادة األفريقيين عن طريق عقد اجتماعات ولقاءات  ( تعزيز االتصاالتiiالرقمية. )

( استخدام البنية iv. )اإللكترونية( دعم مشروع الجامعة األفريقية االفتراضية iiiبينهم عبر الفيديو. )

القائم منها  اإللكترونية( دعم مشروعات الصحة vالتحتية في بدء إرسال تليفزيون عموم أفريقيا. )

تقاسم المحتوى األفريقي فيما يتعلق بتليفزيون عموم أفريقيا،  (vi)لتغطية جميع األنحاء.  والجديد

 والوصول إلى منصات البيانات اإلحصائية القارية واإلقليمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال.

 :يرجى من السادة الوزراء – 24

اإلحاطة علماً بالخيارات المقترحة الستخدام البنية التحتية الخاصة باألقمار الصناعية من أجل الخدمة  (0

 في المستقبل.

بأن تقدم للهيئة القادمة لمكتب اللجنة الفنية المتخصصة مقترحاً مطالبة مفوضية االتحاد األفريقي  (2

بمشروع حول استخدام هذه البنية التحتية من أجل إنشاء تليفزيون للتعليم والتثقيف الجماهيري لتطوير 

 المحتوى والمواهب األفريقيين واالتصاالت المستقلة عبر الفيديو بين الرؤساء واألشخاص المهمين.

عضاء على المشاركة واإلسهام في إنشاء تليفزيون عموم أفريقيا للتعليم والتثقيف حث الدول األ (1

 الجماهيري وتنمية وتطوير المواهب والمحتوى.
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 اإلنترنتالنظلم األفريقي للتبلد  عبر شبنة 
 Doc-10/IED- AXIS/Rpt/CCICT-2/Exp/2017اللثيقة: 

 

. ليقوموا نيابة عنا بحركة التبادل "المحلي" )القاري( لإلنترنتتدفع أفريقيا حاليا للمزودين الخارجيين  -23

 .بين البلدان اإلنترنتوهذه طريقة مكلفة وغير فعالة في الوقت ذاته لمعالجة التبادل على 

اعتمد رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي، المجتمعين في الدورة العادية الرابعة عشرة لمؤتمر  - 23

االتحاد األفريقي، إعالنا تعهد بتعزيز البرامج الوطنية والتعاون اإلقليمي من أجل تطوير وربط البنى 

 .لإلنترنتالتحتية للنطاق العريض باالضافة إلى نشر نقاط التبادل اإلقليمي 

في  نترنتاإلوعالوة على ذلك، أبرز برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا أهمية إنشاء نقاط لتبادل  - 61

 .خطة عمله لألولويات

، إلى اإلبقاء على الطابع المحلي لحركة اإلنترنتويهدف مشروع النظام األفريقي للتبادل عبر شبكة  - 60

في أفريقيا من خالل توفير بناء القدرات والمساعدة الفنية لتسهيل إنشاء نقاط تبادل  اإلنترنتالتبادل على 

 .في أفريقيا اإلنترنتوالنقاط اإلقليمية لتبادل  اإلنترنت

، نترنتاإلومراعاة لمقررات االتحاد األفريقي ذات الصلة بمشروع النظام األفريقي للتبادل عبر شبكة  - 62

فريقي اتفاقا مع الممول الرئيسي )وكالة لوكسمبورغ اإلنمائية( لدعم تنفيذ وقعت مفوضية االتحاد األ

حتية الممول من طرف الصندوق االستئماني للبنية الت اإلنترنتمشروع النظام األفريقي للتبادل عبر شبكة 

 .لالتحاد األوروبي وأفريقيا وحكومة لوكسمبورغ

التالية أسماءهم: الجزائر،،  12اء في االتحاد األفريقي ال وقد تم توفير دعم بناء القدرات للدول األعض - 61

وبنين، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والكاميرون، والرأس األخضر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، 

وجزر القمر، وجمهورية الكونغو، وكوت ديفوار، وجيبوتي، وغينيا االستوائية، وإثيوبيا، والغابون، 

ليبريا، ومدغشقر، ومالي، وموريتانيا، وموريشيوس، وناميبيا، والنيجر، وساوتومي وغامبيا، وغينيا، و

 .وبرينسيبي، والسنغال، والسيشل، وسيراليون، والصومال، وجنوب السودان، وسوازيلند وتوغو

 .اإلنترنتمشاركا شهادات عن الجوانب الفنية إلنشاء وتشغيل وإدارة نقاط تبادل  221منح ما مجموعه  - 61

مس ، أنشأت الدول األعضاء الخاإلنترنتعقب الدعم المقدم من مشروع النظام األفريقي للتبادل عبر شبكة  - 62

: بنين، وبوركينا فاصو، اإلنترنتعشرة المشار إليها في ما بعد منذ ذلك الحين نقاط تبادلها على 

 ا، ومدغشقر، وموريتانيا،وبوروندي، وجمهورية الكونغو، وكوت ديفوار، والغابون، وغامبيا، وليبيري

 .وموريشيوس، وناميبيا، والسنغال، والسيشل، وسوازيالند

لفائدة الجنوب األفريقي، وشرق أفريقيا،  اإلنترنتعقدت خمس ورشات عمل إقليمية حول نقاط تبادل  - 66

 .وشمال أفريقيا، وغرب أفريقيا، ووسط أفريقيا

في األقاليم الجغرافية الخمس لالتحاد  اإلنترنتاط تبادل عقب إجراء ورشات العمل اإلقليمية حول نق - 64

 إلنترنتااألفريقي، أصدرت مفوضية االتحاد األفريقي ثالثة دعوات لتقديم عروض حول دعم نقاط تبادل 

 ليتم دعمها حتى تتطور لتصبح نقاط تبادل إنترنت إقليمية.

الل مناقصات مفتوحة، تم تقديم منح عقب إصدار دعوات تقديم العروض الثالثة التي عرضت من خ - 63

لنقاط ابادل في الكونغو )أفريقيا الوسطى( ومصر )شمال أفريقيا( والغابون )أفريقيا الوسطى( وكينيا 

)شرق أفريقيا( ونيجيريا )غرب أفريقيا( وجنوب أفريقيا )الجنوب األفريقي( وزمبابوي )الجنوب 

 .قليميةاألفريقي( حتى اآلن لتصبح نقاط تبادل إنترنت إ

 لم تخصص بعد مبالغ المنح التالية بعد الدعوات الثالثة لتقديم عروض؛ - 63

 ( 021,621غرب أفريقيا )دوالرا أمريكيا 

 ( 041,111شمال أفريقيا .)دوالرا أمريكيا 

 .تم إصدار نداء نهائي لتقديم عروض بشأن المبالغ غير المخصصة 
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 ، تم وضع سياسة وإطار إقليميين للربطاإلنترنتبدعم من مشروع النظام األفريقي للتبادل عبر شبكة  - 41

العابر للحدود لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لفاءدة وسط أفريقيا وجنوبها وغربها وشمالها. كما تم 

يقي بدعم من مشروع وضع لوائح الربط العابر للحدود الخاص بالمجموعة االقتصادية للشرق األفر

 .اإلنترنتالنظام األفريقي للتبادل عبر شبكة 

د لكي يتطوروا إلى شركات إقليمية للتزوي اإلنترنتتم أيضا توفير بناء القدرات ليشمل مزودي خدمات  - 40

 .اإلنترنتب

 :الوزراءالسادة يرجى من  - 42

بكة شادل عبر النظام األفريقي للتبيذ مشروع الثناء على الجهود التي تبذلها مفوضية االتحاد األفريقي لتنف

 .اإلنترنت
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 يقيلفرآ -دت 
Doc-11/IED- DotAfricaRpt/CCICT-2/Exp/2017 

 

كنطاق المستوى األعلى العام الجديد للنهوض  (africa.) أفريكا-تم اقتراح نطاق المستوى األعلى دوت - 41

قيقيا . ويشكل هذا النطاق مثاال حاإلنترنتباألعمال التجارية، والشعوب والثقافة في أفريقيا على شبكة 

 على تكامل القارة حيث يمكن أفريقيا من الحصول على هويتها الرقمية الخاصة بها؛

ة لألسماء واألرقام المخصص اإلنترنتريكا من قبل شركة أف-وقد تم تفويض نطاق المستوى األعلى دوت - 41

 01:23:23؛ وفي نفس اليوم على الساعة 2104فبراير  02إلى هيئة السجل المركزي لجنوب أفريقيا في 

إلى مجال الجذر الذي  (www.nic.africaأفريكا -بالضبط، تمت إضافة أول اسم ينتهي بنطاق دوت

 تديره المعرفات الفنية العامة؛

في  رنتاإلنتويمكن أن تبدأ مفوضية االتحاد األفريقي وهيئة السجل المركزي لجنوب أفريقيا ومجتمع  - 42

-أفريقيا أخيرا في العمل على إنشاء عملية عالمية لتسجيل أسماء النطاقات لنطاق المستوى األعلى دوت

 أفريكا لصالح أفريقيا؛

أفريكا كمصدر بديل للتمويل يشرف على -ء مؤسسة دوتيمهد التفويض أيضا الطريق لبدء عملية إنشا - 46

 في أفريقيا؛ اإلنترنتمختلف المشاريع اإلنمائية والمبادرات المتعلقة بتنمية 

أسماء مختصرة  0111، وتمت الموافقة على 2104أفريكا فترة إطالقه في شهر يونيو -أكمل نطاق دوت - 44

ا لفترة اإلطالق هذه من حيث عدد ونوعية المتقدمين. من هدفن ٪31للمواقع االليكترونية. وقد حققنا 

 01وبالمقارنة مع ما تم في الماضي من قبل نطاقات أخرى خالل فترات اإلطالق فنحن من بين أفضل 

 نطاقات على المستوى العالمي؛

يث أصبح ، ح2104يوليو  1استكملت أيضا مرحلة السبق )المرحلة الثانية( ودخلت حيز النفاذ اعتبارا من  - 43

يوليو أن بإمكان أي شخص منذ ذلك اليوم الحصول  1اسم النطاق متاحا للعموم. ويعني التاريخ الرمزي 

بشرط أن يكون متاحا )غير محجوز أو تم شراءه بالفعل من  –على )شراء( أي اسم نطاق يرغب فيه 

 على أساس أسبقية التسجيل؛ -قبل شخص ما( 

ية االتحاد األفريقي على دعوة الحكومات األفريقية لحماية أسماء النطاقات ، دأبت مفوض2104ومنذ أبريل  - 43

ذات القيم الجغرافية واالقتصادية والثقافية والدينية واللغوية والمصلحة العامة من خالل عملية قائمة 

ية ماألسماء الحكومية المحجوزة. وستسمح قائمة األسماء المحجوزة هذه للحكومات بتفادي األسماء الهجو

على أساس العرق أو االنتماء اإلثني أو التوجه السياسي أو الجنس أو الثقافة ... إلخ من أجل منع 

 التسجيالت المسيئة؛

، com.عادة ما يختلط األمر على الناس ألنهم اعتادوا استخدام نطاقات األحرف الثالثة أو االثنين مثل:  - 31

.int ،.org  الخ ... في حين أن نطاقنا دوت-( أفريكا .africa .هو على نفس المستوى النطاقات المذكورة)

آسيا، في حين يفضل األوروبيون مختصر -فقبل مبادرتنا هذه، حصل اآلسيويون على نطاقهم دوت

أوروبا. إذا فإن أفريقيا هي المنطقة الثانية في العالم التي لديها -( بدال من دوتEU.االتحاد األوروبي )

 رنتاإلنتكإسم لنطاق أعلى. وعلى سبيل المثال، قريبا جدا سيرون موقعنا على  هذا النطاق الجغرافي

 .www.africanunion.africa :يعكس أحد أسماء النطاقات التالية

www.african_union.africa.  أوwww.auc.africa؛ 

في األسابيع القليلة المقبلة، سيعمل الفريق مع إدارة نظم المعلومات اإلدارية ومديرية االتصاالت لإلعداد  - 30

أفريكا لكي تنظر فيها اللجنة االستشارية المعنية بتكنولوجيا المعلومات -لخطة تحويل إلى دوت

 مفوضية؛واالتصاالت لمفوضية االتحاد األفريقي من أجل اقتراح نهائي إلى إدارة ال

http://www.auc.africa؛/
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أفريكا( داخل القارة خالل مؤتمر قمة يناير وستنتهي بحلول مؤتمر قمة -بدأت حملة توعية )عرض دوت - 32

. ويتمثل الغرض منه في تشجيع األفراد والشركات على استخدام نطاقات المستوى األعلى 2103يناير 

 أفريكا.-دوت

 :اللزراء السلدة يريى ان - 31

أفريكا هو مثال ألفريقيين من جميع الخلفيات يعملون سويا من أجل تحقيق -مالحظة أن اسم نطاق دوت (0

 هدف مشترك وأن يكون ألفريقيا اآلن هويتها الرقمية الخاصة بها؛

-حث الدول األعضاء التي لم ترشح بعد جهات اتصال مكلفة بقوائم األسماء المحجوزة في نطاق دوت (2

 .أفريكا على القيام بذلك

األفريقية على استرداد قائمة األسماء الحكومية المحجوزة وفقا لسياسة األسماء الحكومية حث الحكومات  (1

 المحجوزة؛

 أفريكا في القارة؛-حث الدول األعضاء على المشاركة بنشاط في حملة التوعية التي تنظمها "دوت (1

 أفريكا.-حث الدول األعضاء على البدء في استخدام أسماء نطاقات دوت (2

 

  



Page 30 of 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الثلني
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 0202إلى  0202 ان صل  تالدعلة للفترةحلد األفريقي لالصتاستراصتيجية اتاصت
 Doc-12/DIC- Com StrategyRpt/CCICT-2/Exp/2017اللثيقة: 

 

( التي 2104-2101وضعت مديرية اإلعالم واالتصال استراتيجية االتصال الثانية لالتحاد األفريقي ) - 31

 .أخذت في االعتبار الحاجة الملحة للترويج للمنظمة وإبرازها

ارشدت استراتيجية االتصال بنجاح جهود المفوضية من حيث توفير المعلومات ذات الصلة لمختلف  - 32

 .أصحاب المصلحة

فيما يتعلق بأنشطة االتصاالت الرئيسية، عملت مديرية اإلعالم واالتصال على إبراز المنظمة في  - 36

 :المجاالت التالية

 بناء العالمة التجارية لالتحاد األفريقي 

o  إطالق العالمة التجارية ودليل األسلوب لضمان المواءمة المشتركة واستخدام رموز العالمة

 في جميع قنوات االتصال.التجارية لالتحاد األفريقي 

o  صياغة سياسة االتصاالت لضمان التوافق مع قواعد وإجراءات االتحاد األفريقي. وعند

الموافقة على هذه السياسات سيضمن ذلك احترام جميع الموظفين للعالمة التجارية لالتحاد 

ريقي األفريقي وتماشيها مع إجراءات االتصال الخاصة بالمنظمة مما يضمن لالتحاد األف

 التحدث بصوت واحد إلى أصحاب المصلحة.

o  مح الذي س -مجاداالفريكا –التنفيذ الناجح للنقاش األول حول القيادة في االتحاد األفريقي

لألفريقيين بأن يكون لديهم فهم أفضل لدور رئيس مفوضية االتحاد األفريقي وكذلك المشاركة 

 من خالل وسائل التواصل االجتماعي.

 اإلتحاد األفريقي من خالل استخدام المنابر الرقميةزيادة الوعي ب 

o  2102إعادة إطالق موقع االتحاد األفريقي في. 

o .إطالق الحمالت اإلعالنية على وسائل التواصل االجتماعي 

o  إنشاء منابر رقمية لتعميم البرامج والمشاريع الرئيسية لالتحاد. تمويل االتحاد، المنبر

 االقتصادي األفريقي.

o باشر لألحداث الرئيسية إلى الجماهير اإلقليمية والعالمية.البث الم 

o .زيادة استخدام منابر التواصل االجتماعي لتوجيه الرسائل الرئيسية من االتحاد 

o  تم تصميم المواقع اإللکترونية للمکاتب التمثيلية لمفوضية االتحاد األفريقي، لزيادة مشارکة

 النهائية.األفريقيين في المهجر، وتنتظر الموافقة 

 المنشورات 

o  إصدار کتيب االتحاد األفريقي السنوي الذي يهدف إلی توفير معلومات عن االتحاد األفريقي لجميع

 أصحاب المصلحة.

o  إنتاج نشرة االتحاد األفريقي التي تسلط الضوء على التعميم والتنفيذ الناجحين لمقررات اإلتحاد

لنشرة في تغيير حياة األفريقيين. وتسترشد جميع طبعات ااألفريقي، فضال عن تأثير االتحاد األفريقي 

 .بموضوع االتحاد األفريقي السنوي

 البصري -المحتوى السمعي 

o  ،خالل مؤتمرات االتحاد األفريقي، أنتجت محتويات للفيديو واإلبداعات المتحركة لرفع مستوى الوعي

، معاهدات االتحاد 2161اد األفريقي على سبيل المثال: من منظمة الوحدة األفريقية إلى أجندة االتح

 األفريقي التي يتم فحصها بانتظام خالل األحداث الرئيسية لالتحاد األفريقي مثل المؤتمرات.

o البصري من أجل زيادة -البدء في مشروع طال انتظاره خاص بتجديد وشراء معدات جديدة للسمعي

األساسية وكذلك نقل استوديو االتحاد  القدرة على إنتاج محتوى االتصاالت من خالل شراء المعدات
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األفريقي من المرافق القديمة في مقر االتحاد األفريقي. ومن المنتظر أن تظهر نتيجة تحسين القدرات 

 .، بمجرد االنتهاء من عملية المشتريات وتجديد االستوديو2103عام 

 المشاركة اإلعالمية 

o  ن الجهود المبذولة للعمل مع ومن خالل وسائل کجزء م 2106نظم منتديان للمحررين األفريقيين في

 اإلعالم لزيادة نوعية وکمية تغطية أجندة التنمية في أفريقيا.

o  تنظيم الحوار اإلعالمي األفريقي رفيع المستوى في سياق آلية التنسيق اإلقليمية لالتحاد األفريقي واألمم

 المتحدة.

 التوعية 

o يقي، مما فتح المنظمة أمام الشعب األفريقي.إجراء جوالت منتظمة لمباني االتحاد األفر 

 التدريب 

o .إجراء ورشة عمل للملحقين اإلعالميين للدول األعضاء 

o  تنظيم ورشة عمل لجميع موظفي اإلعالم في اإلتحاد األفريقي. ويفيد ذلك في إنشاء قاعدة بيانات لجميع

اتب واألقاليم، وتحقيق موظفي اإلعالم، وتعريفهم ببعضهم البعض، وفهم عملهم في مختلف المك

 االتساق في نهاية المطاف مع جميع جهود االتصال التي يبذلها االتحاد من أجل التواصل كوحدة واحدة.

 

 اإلبتكار 

o  لزيادة حضور االتحاد األفريقي في المنابر الرقمية وخاصة الهواتف النقالة، عملت مديرية اإلعالم

 :ل التاليةعلى تطوير تطبيقات الجوا 2104واالتصال في 

 اكتملت: قمة االتحاد االفريقي 

  قيد التطوير: مشتريات االتحاد االفريقي، تطبيق مؤسسة االتحاد االفريقي، معاهدات االتحاد

 ، المنبر االقتصادي األفريقي، مشتريات االتحاد االفريقي،2161األفريقي، أجندة 

، شرعت مديرية اإلعالم واالتصال 2161فيما يتعلق بالمبادرات الجديدة الرامية تحديدا إلى دعم أجندة  - 34

 :2104في األنشطة التالية عام 

 إنتاج األفالم الوثائقية 

 التطوير المستمر لألفالم الوثائقية لتعزيز الوعي بأعمال اإلدارات والبرامج الرئيسية التالية

o  منطقة التجارة الحرة القارية، استراتيجية السلع، -التجارة والصناعة 

o  إسكات البنادق -السلم واألمن 

o  مشروع سد إنغا الكبير -البنية التحتية والطاقة 

  وتشمل هذه المواد تعريفيات مصورة بالمديريات، ومنشورات بالحقائق، ومقاالت للنشر في المجالت

تمويل االتحاد، واالتحاد األفريقي. وستتم تغطية ، 2161الدولية الكبرى. كما تم وضع محتوى ألجندة 

 .2103المديريات المتبقية في 

  تقوم مديرية اإلعالم واالتصال أيضا بوضع إعالنات إشهارية في المنشورات اإلقليمية واسعة االنتشار

 حول المواضيع التالية:

o  القارية، والسوق األفريقي  ، واالتحاد األفريقي، ومنطقة التجارة الحرة2161إسكات البنادق، وأجندة

الموحد للنقل الجوي، واستراتيجية السلع، وإصالحات االتحاد األفريقي، وتمويل االتحاد األفريقي، 

 والمنبر االقتصادي األفريقي.

فيما يخص الحصول على استراتيجية اتصال موحدة، دعمت مديرية اإلعالم واالتصال مكاتب االتحاد  - 33

كالة تخطيط وتنسيق الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا )النيباد(، لوضع خطط األفريقي، وتحديدا و

 .2161االتصال الخاصة بها استنادا إلى استراتيجية االتصاالت الرئيسية، واسترشادا بأجندة 

 :أن الوزراء من السادة يرجى – 33
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التي عززت من مستوى الوعي يثنوا على جهود االتصاالت الجارية، وال سيما المبادرات الجديدة  (0

 باالتحاد، والدعم المقدم إلى مكاتب االتحاد األفريقي األخرى.

يحثوا المفوضية على مواصلة جهودها من أجل تزويد االتحاد األفريقي بقدر أكبر من القدرة على  (2

نتاج إ االتصال، وال سيما الزيادة التدريجية من معدات االتصاالت الحديثة التي ستمكن المفوضية من

ونشر منتجات اتصاالت بمعايير دولية فضال عن تحقيق مستوى التوظيف المناسب لضمان سرعة 

 التنفيذ.

 .2122-2103يطلبوا من المفوضية أن تضع االستراتيجية المقبلة لإلعالم واالتصاالت  (1
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 تضع اللالاة التجلرية لالصتحلد األفريقي
Doc-13/Brand/Rpt/CCICT-2/Exp/2017 

 

تسترشد حملة بناء العالمة التجارية لالتحاد األفريقي بمقررات مؤتمر االتحاد األفريقي، بما في ذلك  - 31

. ودعا المقرر Assembly /AU/Dec.267 (XIII)؛ والمقرر  ;AU/Dec.151 (V111)المقرر 

AU/Dec.267 (XIII) ميع ضع جالمفوضية التخاذ كل التدابير الالزمة إلعادة إنتاج العلم الجديد مع و

 الجزر، وتوزيعه على جميع الدول األعضاء ونشره بين البلدان الشريكة وبقية أنحاء العالم األخرى؛

 :وفي هذا الصدد، تم القيام بما يلي - 30

 صتحديث علم اتاصتحلد األفريقي

  بعد انضمام المغرب إلى االتحاد األفريقي في يناير22تم تعديل العلم ليمثل البلدان األعضاء ال ، 

2104، 

  مازالت حملة بناء العالمة التجارية سارية تحت شعار "أنا أفريقي أنا االتحاد األفريقي". وتعرض

 .الحملة علم االتحاد االفريقي

  التزم الوزراء في أول اجتماع للجنة الفنية المتخصصة لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ة إلى تعزيز شهرة رموز وصورة االتحاد األفريقي على ، بتكثيف الجهود الرامي2102المنعقدة في 

 .المستويات الوطنية

  وفي هذا الصدد، قامت مفوضية االتحاد األفريقي بالمهام التالية لتعميم شعار االتحاد األفريقي ورسائل

 :االتحاد الرئيسية

 ضملن فهم اشترك ألهمية شللر اتاصتحلد األفريقي تتضع دليل نمط اللالاة التجلرية

  حددت المفوضية وجود العديد من التفسيرات لشعار االتحاد األفريقي وکذلك إساءة االستخدام من خالل

إعادة تصميمه بشکل فردي ليتناسب مع المبادرات الفردية مما يؤدي إلی تشويهه وتضاربه فيما يتعلق 

 .بأيقنة رموز االتحاد األفريقي

  فهم مشترك ألهمية مختلف عناصر شعار االتحاد تعهدت مديرية اإلعالم واالتصال بضمان إيجاد

األفريقي، بحيث ينبغي تطبيق ذلك بشكل صحيح في جميع األوقات. وتتخذ المديرية تدابير لضمان 

انتشار شعار االتحاد االفريقي بين الموظفين، كما تم توسيع حملة الشعار لتشمل اإلعالنات في وسائل 

 .قبل األفريقيين ألهمية شعار منظمتهم األفريقية التواصل االجتماعي لخلق فهم مشترك من

 تم أيضا وضع دليل أسلوب شامل لضمان التنفيذ الصحيح على مستوى مختلف المكونات اإلعالمية. 

 إطالق حملة التلرف على اتاصتحلد األفريقي

لقيام بحملة رية، تم اإدراكا للدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه وسائل التواصل االجتماعي في تعميم العالمة التجا

التعرف على االتحاد االفريقي في وسائل التواصل االجتماعي من أجل ضمان وصول أوسع نطاقا للجمهور 

 وكذلك الرفع من مستو الوعي باالتحاد األفريقي وأنشطته.

 إنتلج تصتلزيع البضلئع الترتيجية تالاد اإلشهلر

  با في المطار الدولي خالل المؤتمرات، فضال عن وضع لوحات االتحاد االفريقي في أديس أبا -لوحات

 وضعها في المناطق التي تعرف حركة كبيرة للسيارات وللراجلين.

 توزيع اليوميات ومذكرات التقويم السنوي، والمواد الترويجية الحاملة للعالمة  -بضائع المؤسسة

 ، حقائب،التجارية، خالل األحداث على سبيل المثال قوارير الماء، عصابات المعصم

  إنتاج ووضع الفتات في المقر الرئيسي لتعميم الرسائل الرئيسية لالتحاد  -العالمة التجارية للموقع

 . 2104االفريقي. وقد تم عرض ذلك بشكل بارز خالل قمة يوليو 

 يشمل العمل الجاري، من بين جملة أمور، ما يلي: - 32

 2161حاد األفريقي وةالياته وأجندة إنتاج إعالنات وأفالم وثائقية لتعزيز الوعي باالت. 
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 :يريى ان اللزراء الملقرين - 38

الثناء على الجهود التي تبذلها مفوضية االتحاد األفريقي بشأن العالمة التجارية لالتحاد األفريقي، وال  (0

 سيما تعديل علم االتحاد األفريقي وتطوير دليل أسلوب العالمة التجارية.

 مواصلة وتعزيز الجهود الرامية إلى تعميم جميع أنشطة االتحاد األفريقيتشجيع المفوضية على  (2

 تقديم التوجيه لتحقيق التحسن؛ (1

 دعوة الدول األعضاء لقبول واعتماد العالمة التجارية لالتحاد األفريقي. (1
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 كتلب السجال  األفريقية )كتلب الحقلئق األفريقية(
Doc-13/Com/Rpt/CCICT-2/Exp/2017 

 

 ةكتلب الحقلئق األفريقيال هل 

يسترشد كتاب السجالت األفريقية، المعروف أيضا باسم مشروع كتاب الحقائق األفريقية، برؤية االتحاد  - 31

(، الذي يسعى إلى تعزيز الهوية الثقافية القوية 2والتطلع الخامس ) 2161األفريقي المتمثلة في أجندة 

 .والتراث المشترك وقيم وأخالقيات أفريقيا

وسيكون كتاب الحقائق األفريقي أحد أدوات االتصال المتاحة لبناء فهم مشترك للحقائق الرئيسية المتعلقة  - 32

بأفريقيا من أجل بناء اإلعتزاز القاري بتاريخ األفريقيين وثقافتهم ونجاحهم االقتصادي وإنجازاتهم في 

ى الذي قامت به الشعوب األفريقية علمختلف ميادين المجتمع. ويسلط الكتاب الضوء على العمل العظيم 

مر العصور. فهو يساعد أفريقيا على تولي المسؤولية عن سردها التاريخي من خالل تقديم الحقائق التي 

 .تم التدقيق فبها جيدا والموثوقة حول تاريخنا وما حققناه

 وفي هذا الصدد، تم القيام بما يلي: - 36

  عملت مديرية اإلعالم واالتصال مع كتاب الحقائق ، وبتوجيه من مكتب الرئيس2106في عام ،

األفريقي على القيام بصياغة صحيحة لمذكرة تفاهم، وضمان توقيعها من قبل مفوضية االتحاد األفريقي 

. ويتمثل الهدف من مذكرة التفاهم في التعاون على نشر 2106ديسمبر  3وكتاب الحقائق األفريقية في 

يتضمن حقائق مفيدة عن أفريقيا والشعوب األفريقية على أساس سنوي،  كتاب الحقائق األفريقي الذي

 .وذلك بغرض نشر المعلومات والتعليم والترفيه وتوفير المرجعية واإلحصاءات والوثائق

  إجراء مؤتمر صحفي عن كتاب السجالت األفريقية خالل المؤتمر السابع والعشرين  – 2106يوليو

يث تم تقديم الطبعة األولى من كتاب الحقائق إلى جميع رؤساء الدول لالتحاد األفريقي في كيغالي، ح

 والحكومات األفريقية خالل قمة رواندا.

  تم تقديم کتاب الحقائق إلی رئيسو االتحاد األفريقي آنذاك الدکتورة نکوسازانا دالمينی  - 2106يوليو

 .زوما

  قائق األفريقية في هراري بغرض ، زارت مديرية اإلعالم واالتصال كتاب الح2106أغسطس  21في

 2106التعرف على مستوى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع مفوضية االتحاد األفريقي في ديسمبر 

والحصول على تقدير مباشر للعمل الجاري. وكانت النتيجة صياغة تقرير يتضمن مقترحات تجري 

 .مناقشتها قبل التنفيذ

 األهداف المستقبلية

ل ــشمم، التي تــرة التفاهــاد األفريقي االضطالع بمسؤولياتها بموجب مذكـــــية االتحستواصل مفوض - 34

 .، أي تعزيز كتاب الحقائق األفريقية بين الدول األعضاء في االتحاد األفريقي1المادة 

 :يرجى من الوزراء الموقرين - 33

، من خالل إصدار كتاب 2161أجندة الثناء على العمل الذي قامت به مفوضية االتحاد األفريقي لتنفيذ  (0

 الحقائق األفريقية.

حث جميع الدول األعضاء على اعتماد كتاب الحقائق األفريقية كأداة تربوية، لتعزيز المعارف وتعظيم  (2

 اإلعتزاز بأفريقيا.

مطالبة مفوضية االتحاد األفريقي بمواصلة تعاونها مع كتاب الحقائق األفرقية، بموجب مذكرة التفاهم،  (1

نتاج المزيد من طبعات الكتاب بمزيد من لغات العمل في االتحاد األفريقي، من أجل بناء فهم مشترك إل

 للحقائق الرئيسية حول أفريقيا من أجل بناء اإلعتزاز القاري. 
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 الثللــــث ءالجـــز

 إسهلال  ان يلنــب الشركـــلء
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 اتاصتحــــلد األفريقـــي للبريــــد
Doc-10/IED- AXIS/Rpt/CCICT-2/Exp/2017 

 انلصتب البريد في أفريقيـــل"حللة صتنفيذ اشرتع " كهربة تربط 

لعلكم تذكرون أن البلدان التالية كانت قد ُحددت للمشاركة في المشروع كبلدان تجريبية: بوركينا فاسو  – 33

وبوروندي وتشاد وغانا وغينيا وكينيا ومدغشقر وماالوي ونيجيريا وجنوب أفريقيا وجنوب السودان 

 وتنزانيا وأوغندا.

 قامت األمانة العامة لالتحاد األفريقي المذكورة،ولتقييم مستوى تنفيذ المشروع من قبل الدول األعضاء  -011

للبريد بإجراء عملية تقييم عن طريق استبيانات أرسلتها إلى البلدان المعنية في السابع من مارس عام 

 -إال من ثالثة بلدان كما يلي: 2104مارس  21. ولم تصل ردود في الموعد المحدد وهو 2104

 بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية والتوصيل  لتجريبية الخمسةبة مكاتب البريد اتم كهر – بلرتندي

من خالل ألياف ضوئية. وقد أدرجت  اإلنترنتبالشبكة الوطنية. وعالوة على ذلك، تم ربطها بشبكة 

 .(AUISTC-CICT-1)الحكومة المشروع في خطتها اإلنمائية الوطنية تماشياً مع اإلعالن رقم 

 تمويل تماشياً مع القرار لى الرغم من أن أوغندا كانت قد حددت مصادر ع –أتغنداAUC – L10 ،

-AUISTC)           اإلعالن رقم شروع في خطتها اإلنمائية الوطني، وهذا يتنافى معها لم تدرج المفإن

CICT-1)  وكان يتعين عليها توصيل خمسة مكاتب بريد تجريبية وهي: ليرا وجولو وكاكيرا وإيجانجا

 وسوروتي بالشبكة الوطنية، وتجهيز المكاتب وفقاً للتقرير الذي أعده الخبير االستشاري.

ال صتتمثل الخطط المستقبلية في زيادة عدد المكاتب المشاركة في المشروع، وسيطلق عليها مراكز االت -010

المجتمعية. وحالياً، يجري المشغل المعين مناقشات مع لجنة االتصاالت األوغندية بشأن التمويل الممكن 

 من أجل المكاتب اإلضافية.

 تم توصيل المكاتب التجريبية الخمسة بالشبكة الوطنية، ونظراً النقطاع التيار الكهربي؛  – صتنزانيل

 .تااحتياطي. وقد تم بالفعل تقييم العروض والعطاء طرحت تنزانيا مناقصة للطاقة الشمسية كمصدر

 -جميع المكاتب لديها خدمات إنترنت عدا واحد كما يلي: -012

  التوصيل بالنطاق العريض. –موهيزا 

  التوصيل بفوداكوم موبايل. –موانجا 

  التوصيل بفوداكوم موبايل. –موندولي 

  التنزانية المحدودة.ساتيالت من خالل شركة االتصاالت التوصيل ب –ماجنجي 

 -نتيجة لهذه التطورات، تم إدخال الخدمات التالية: -011

 .مدفوعات المعاشات التقاعدية للصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

 .سداد رسوم االمتحانات للمدارس الثانوية الحكومية 

  تقديم خدمات مصرفية كوكيل لبنك واحد هو بنكCRDB .في مكتب بريد موندولي 

 

 يـــــــل :التلص
 :يرجى من السادة الوزراء -011

 (i .اإلحاطة علماً بما تم عمله من جانب الدول األعضاء الثالثة التي استجابت حتى اآلن ) 
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 (ii  حث جميع الدول األعضاء المشاركة في المشروع التجريبي على الوفاء بالتزامها بالتنفيذ الناجح )

للمشروع، وتعهدها بذلك خالل االجتماع األول للجنة الفنية المتخصصة المعنية بتكنولوجيا المعلومات 

 .2102م سبتمبر عا 1أغسطس إلى  10واالتصال، والذي ُعقد في أديس أبابا في الفترة من 

 (iii  حث كافة البلدان وخاصة تلك المشاركة في المشروع التجريبي على استكشاف مصادر متعددة لتمويل )

المشروع، فضالً عن ضمان التنفيذ السريع للتعجيل بعملية اإلدراج االجتماعي واالقتصادي في نهاية 

 المطاف.

 (iv دع )ا ــــن خططهــــروع ضمــــة إلى إدراج المشــــرى المهتمــــية األخـات األفريقــــة الحكومــوة كافــ

ة، واستكشاف مصادر متعددة لتمويل مثل هذا المشروع الهام والذي يهدف إلى االستفادة من ـالوطني

 شبكات مكاتب البريد في تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية في أفريقيا.
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 القســــم السلبــــــع

 صتنسيق تصتلميم اللجنة الفنية المتخصصةحلكمة ت

 تالمشلركة في المنتديل  تالمحلفل الدتليــة
 

 

 

  



Page 41 of 45 

 

 آليـــــة التنسيـــــــــق
Doc-16/Coordination/Rpt/CCIT-2/Exp/2017 

  صتنسيق البرااج الخلصة بتننلللييل الملللال  تاتاصتصـــلتا

األفريقي على ضرورة وأهمية التنسيق والتعاون ومواءمة تنص الوثائق األساسية والرئيسية لالتحاد  -012

 -السياسات واللوائح التنظيمية والبرامج، كما يلي:

  من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي الذي وقعته وصادقت عليه البلدان األفريقية األربع  02المادة

 والخمسون.

 23و  1و  1يضاً باسم "معاهدة أبوجا": المواد معاهدة إنشاء الجماعة االقتصادية األفريقية المعروفة أ 

 .61و  61و  62و 

لصالح إدماج القارة ووفاًء  ،وقد وقعت مفوضية االتحاد األفريقي، تنفيذاً للمقررات المذكورة أعاله -016

بواليتها، على مذكرة تفاهم مع سبع مجموعات اقتصادية إقليمية من أصل ثماني مجموعات، ومع 

ويلتقي المديرون التنفيذيون لهذه المجموعات )رؤساء وأمناء عامون( مع رئيس  مؤسسات متخصصة.

مفوضية االتحاد األفريقي قبل كل قمة لالتحاد حيث يناقشون القضايا ذات الصلة بالتنمية والتكامل على 

 مستوى القارة.

والتنسيق للنيباد،  ووكالة التخطيط من "مفوضية االتحاد األفريقي 2102طلب إعالن الخرطوم لعام  -014

لمتحدة ي للتنمية ولجنة األمم اقوالمجموعات االقتصادية اإلقليمية والمؤسسات المتخصصة، والبنك األفري

لى أن تجتمع ع ة،إنشاء آلية تنسيق، آخذين في اعتبارهم الهيكلية المؤسسية القائماالقتصادية ألفريقيا، 

قاليم المختلفة للقارة من أجل تنسيق ومواءمة األطراف المعنية مرة كل عام بتناوب دوري في األ

 برامجها".

معظم األطراف المعنية صاحبة المصلحة، المشاركة في اجتماعات كل ستة  توقد تم إنشاء اآللية، وبدأ -013

 –، موريسيوس 2101ديسمبر  –أديس أبابا  2101مايو  –، نيروبي 2102ديسمبر  –أشهر )لشبونة 

(. وقد استفدنا من الفرص 2104 –، ابيدجان 2106 –، أديس أبابا 2102 –، لوكسومبورج 2101مايو 

وفعاليات الشركاء اآلخرين )مثل المنتدى األوروبي  "Axis"التي توفرها لجنة التسيير الخاصة بمشروع 

 أفريقيا( في تنظيم وتمويل تلك االجتماعات. ISTاألفريقي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال و 

أصبحت هذه االجتماعات منبراً لتبادل وتقاسم المعلومات والنهج المشترك بشأن تنمية القارة فيما بين لقد  -013

ة. في إطار المؤسسات اإلقليمي ،أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال

ظ لسوء الحلكن . وونحن نقوم اآلن بتعزيز عملية التكامل في القارة وتحديد دور ومسئولية كل جهة

ولن يكون بعض شركائنا في وضع  2103في عام  اإلنترنتالمعنى بنظم تبادل  AXISسينتهي مشروع 

ً يسمح لهم بالمساعدة في تمويل االجتماعات، ول التفاق تلك المشكلة بكل تأكيد. وقد تم ال كننا سنتصدى معا

 تمويل واستضافة االجتماع التنسيقيعلى أن يتولى واحد منهم  ،بين مختلف األطراف أصحاب المصلحة

 مرة واحدة في العام.

وباإلضافة غلى االجتماع العادي السنوي، تم وضع هدف االستفادة من فرصة مشروع " مبادرة  -001

 -السياسات واللوائح التنظيمية من أجل أفريقيا رقمية" فيما يلي:

 (i  عقد المزيد من االجتماعات )وزيادة التفاعل. اإللكترونية 
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 (ii .بناء المنصة الرقمية لدعم التنسيق وتبادل المعارف والمعلومات ) 

 

 
 

 :يرجى من السادة الوزراء -000

( مباركة إنشاء آلية التنسيق ودعوة كافة األطراف أصحاب المصلحة في مجال تكنولوجيا المعلومات  0) 

 واالتصال إلى اإلسهام والمشاركة في أنشطتها واجتماعاتها.

( مطالبة المجموعات االقتصادية اإلقليمية والمؤسسات المتخصصة بتمويل واستضافة االجتماع التنسيقي  2) 

 السنوي.

 التعجيل بوضع المنصة الرقمية للتنسيق.(  1) 
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 صتقرير ارحلي حل  اشلركة أفريقيل في الفللليل  الدتلية
Doc-17/Fora/Rpt/CCIT-2/Exp/2017 

 

 

نذكر بالمقرر الذي اعتمده االجتماع الرابع للجنة الفنية المتخصصة المعنية بتكنولوجيا المعلومات  -002

ات اركة والتنسيق في االجتماعالمسئولين بشأن ترشيح من سيقومون بالمشواالتصال، وباالجتماع مع 

فقاً لالقتضاء. ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث. وعلى ذلك فنحن نذكر هنا بضعف حضور ومشاركات و

 والفعاليات .... إلى آخره. أفريقيا في الحوار

 .2103وفي عام  ،2104ع األخير من عام ومن المقرر عقد المنتديات والمحافل الدولية التالية في الرب -001

  2103المؤتمر السابع والعشرون لالتحاد البريدي العالمي، والذي سيعقد في أديس أبابا، في صيف عام. 

  أكتوبر  23مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت والذي سيعقد في دبي، في الفترة من

 انتخاب المسئولين في االتحاد.، حيث سيتم 2103نوفمبر عام  06إلى 

  لألسماء واألرقام المخصصة. اإلنترنتاجتماع هيئة 

  2103في المكسيك في عام  اإلنترنتاجتماع المنتدى العالمي إلدارة. 

 :يرجى من السادة الوزراء -001

( حث الدول األعضاء على المشاركة الكاملة في االجتماعات الدولية واإلقليمية المتعلقة بالبريد وبتكنولوجيا  0) 

تحاد الدولي لالتصاالت، واالتحاد البريدي العالمي، وهيئة لومات واالتصال، وبصفة رئيسية االالمع

لألسماء واألرقام المخصصة، واالتحاد العربي لالتصاالت السلكية والالسلكية، واالتحاد  اإلنترنت

رقم  بمقرر المجلس التنفيذي ونذكرعات االقتصادية اإلقليمية، األفريقي للبريد، والمجمو

(EX.CL/Dec.984(XXXI)) .بشأن الترشيحات األفريقية في إطار النظام الدولي 

اء هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بتكنولوجيا المعلومات واالتصال ( حث كل عضو من أعض 2) 

على ترشيح مسئول للمشاركة في االجتماعات المذكورة عاليه، أو لتنسيق المشاركة أو اإلسهام في تلك 

 االجتماعات.
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 المرفقــــــــل :
 تقرير هيئة المكتب ولجنة التسيير: -0

 0 ( تقرير الدورة االستثنائية للجنة الفنية المتخصصة. لف) أ 

 0 اإلنترنت( إعالن حوكمة إدارة اء)ب. 

 الخطوط اإلرشادية بشأن االستخدام المنسق للعوائد الرقمية في أفريقيا. -2

 في أفريقيا. لإلنترنتالخطوط اإلرشادية بشأن أمن البنية التحتية  -1

 

 


