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 (BDT) االتصاالت تنمية مكتب

  

 2013أكتوبر  21 جنيف، BDT/IEE/CYB/Circular/019 :المرجع
   

 إلى الدول األعضاء في االتحاد -  
   االتصاالت باالتحادأعضاء قطاع تنمية إلى  -

  

 2013أكتوبر  10إمباكت والدول األعضاء: واغادوغو،  -اجتماع تحالف االتحاد  :الموضوع
 إعالن واغادوغو

 حضرات السادة والسيدات،
 وبعد، طيبة تحية

إمباكت والدول -يسرني أن أحيط إدارتكم علمًا باإلعالن الذي أعدته الدول األعضاء أثناء اجتماع تحالف االتحاد
فاصو فخامة السيد بليز كومباوري، الراعي  أكتوبر في واغادوغو، تحت رعاية رئيس بوركينا 10قد في األعضاء الذي ع  

 إمباكت.-للبرنامج العالمي لألمن السيبراني لالتحاد والرئيس الحالي للمجلس االستشاري الدولي لتحالف االتحاد
نموذج لإلدارة واالستدامة من أجل مبادرة  وبناًء على طلب الدول األعضاء المشاركة في االجتماع، يقوم االتحاد بإعداد

 إمباكت سي عرض على جميع الدول األعضاء قبل نهاية هذا العام للنظر فيه والتعليق عليه.-االتحاد
وأود أن أعرب عن تقديري للتعاون المستمر بين االتحاد ودولنا األعضاء ونحن نواصل العمل معًا من أجل ضمان فضاء 

 سيبراني أكثر أمانًا.

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 ]األصل عليه توقيع[

 سانو براهيما
 المدير

 ملحق
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 فاصو بوركينا –واغادوغو  – 2013أكتوبر  10 -إمباكت والدول األعضاء -اجتماع تحالف االتحاد
 إعالن

فاصو  واغادوغو، بوركيناإمباكت والدول األعضاء، المنعقد في -نحن المشاركين في اجتماع تحالف االتحاد
 فاصو، نعلن عما يلي: ، تحت الرعاية السامية لفخامة السيد بليز كومباوري، رئيس بوركينا2013أكتوبر  10 في

 الفضاء السيبراني على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. تحقيق أمننحن نعترف بأهمية 
الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني ونوافق على إشراك أصحاب المصلحة بما في ذلك 

 عملية تحسين األمن السيبراني. في
عضوًا ال يمكن  146إمباكت مع التسليم أن تحالفًا يضم -ونقّدر العمل المضطلع به في إطار مبادرة تحالف االتحاد

 لإلدارة واالستدامة على المدى الطويل. التعامل معه بعد اآلن على أساس ثنائي وأنه يتعين بالتالي وضع آلية
ونوافق على تكليف االتحاد باقتراح نموذج إدارة فضاًل عن نهج مستدام لتقديم خدمات األمن السيبراني لجميع الدول 

 مع مراعاة ما يلي: ،األعضاء بطريقة متسقة ومستمرة
 إمباكت.-نشطة المتعلقة بتحالف االتحادإشراك الدول األعضاء في عمليات اإلدارة وصنع القرار التي تشمل األ 
 .مساهمة الدول األعضاء ماليًا في ضمان استدامة المبادرة على المدى الطويل 

قراره و صيغته النهائية ، ووضع ونطلب من االتحاد أن يقدم مشروع مقترح إلى جميع الدول األعضاء قبل نهاية العام ا 
 .2014 وتنفيذه في أوائل

والمشاركة في جهد مشترك صوب توحيد الصفوف إلى بشكل عام وندعو الدول األعضاء في االتحاد والمجتمع الدولي 
المنصات واالستفادة من جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة مشاركة تحقيق فضاء سيبراني أكثر أمانًا من خالل 

 إمباكت.-العالمية مثل مبادرة االتحاد
بهذا اإلعالن من أجل زيادة إشراك إلحاطة نظرائه علمًا فاصو، فخامة السيد بليز كومباوري،  نابوركيونوجه نداًء لرئيس 

 جميع الدول األعضاء في هذه المبادرة الهامة.
من أجل على قيادته ودعمه  ،فاصو، فخامة السيد بليز كومباوري بوركيناونود أن نعرب عن امتناننا العميق لرئيس 

 في العالم. السيبرانيالسالم تحقيق 

 .2013أكتوبر  10واغادوغو، 

___________ 


