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 تصدير 

ة دام قطاع صناعى فى فهم القارة األفريقيآليات تعبئة الموارد، الملكية المتكاملة والقيادة وانع كفاية يعد عدم

نا طحتاج إلى تحول نظام تفكيرنا وتخطي. بل نالشامل والتنمية االجتماعية يمام النمو االقتصادعقبه كأداء أ

ا متكاملة قييصالح يجب أن يتم فى سياق معين. وتعتبر رؤية االتحاد األفريقى ألفرللبرامج. غير أن اإلوتنفيذنا 

 . ينامية فى المسرح العالمديوتمثل قوة مواطنوها مزدهرة يسود فيها السالم ويقودها 

الشراكة و ، التصنيعيماد على الذات، التكامل اإلقليميجب أن يستند تحقيق رؤية االتحاد اإلفريقي إلى االعت  

 ة التالية : دافعقوى الالتى تتميز بال 2163رض هو أجندة ادى لهذا الغطار االعتيالمعززة . واإل

  تعزيز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

  س المال البشرى أتنمية راالستثمار فى 

  إدارة الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة 

 لعام وتعزيز الشراكة بينهماالتنمية الفعالة للقطاعين الخاص وا 

 التعبئة المبتكرة للموارد 

ة المذكورة أعاله ، من الضروري االضطالع بأي خطط دافعفى قيادة رؤية االتحاد األفريقى فى سياق القوى ال 

ة التحتية ة البنيعمل بطريقة مستدامة ومواجهة تحديات تحويل مخرجات إفريقيا والتجارة وتوسيع وتقوية قاعد

 للعلوم والتكنولوجيا 2124وتعد استراتيجية  .رتها العلمية والتكنولوجيةدوالموارد البشرية وتقوية وتحديث ق

واالبتكار المعتمدة حديثا ، تدخال مهما الستخدام العلم والتكنولوجيا واالبتكار فى االستجابة ألولويات القارة . 

 2124أداة تمكينية هامة لتنفيذ هذه االستراتيجية لعام  ضاء يشكالنم اإلقرار بأن علم وتكنولوجيا الفولقد ت

 . 2163وأجندة 

لموارد الطبيعية وإنشاء المستدام لضاء هما أداة مهمة لضمان االستخدام من الواضح أن علم وتكنولوجيا الف   

 . ةالقطاعات التكنولوجية والصناعية المتقدم

ك ديات بما فى ذلتمكينية لمواجهة مجموعة واسعة من التحالقدم مساهمة كبيرة فى إنشاء البيئة ثم إن ذلك ي

ومن شأن  .ية ورة مستدامة وتنمية المناطق الريففرص العمل والحد من الفقر وإدارة الموارد بصالحاجة لتوفير 

 مساعدة أفريقيا فى تحقيق رؤية قارة أفريقية مسالمة ومتحدة ومزدهرة . ضاء رسميقطاع ف

وعة التى هي األولى من نوعها من بين مجمهذه ة كبيرة فى تقديم سياسة الفضاء األفريقيوعليه ، أشعر بسعادة   

رنامج هذه السياسة المبادئ التوجيهية لب ات التى تساعدنا على وضع برنامج فضاء ألفريقيا . وتتضمنمن األدو

 مستدام وشامل يخدم احتياجات القارة األفريقية 

 رئيس االتحاد األفريقى 

 يوفر االتحاد األفريقى اإلسم والمنصب(س)                                
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 المصطلحات 

 ائية ضجيوفتوفير فرص وصول واسع وسهل إلى البيانا ال  ديمقراطية البيانات 

متعلق تدريب الالحفظ وضمان دقة واتساق البيانات والتعليم و  نزاهة البيانات 

 ببناء القدرات 

 رصد األرض 

 

ائية مالبيانات والمعلومات عن األنشطة الطبيعية والكيجمع  

ائية ضواإلرصادية والبيولوجية لألرض باستخدام المنابر الف

ئية اوالجوية لرصد وتقييم وضع البيئة الطبيعة والتلق

 رات التى تطرأ عليها والمبر

قريبة من األرض ثبت  كوكبة سواتل سيارة فى مدارات  لساتل المالحة البحرية النظام الشامل 

مواقع ال مواقعها فى الفضاء والزمن الشبكات التى تحدد

 األرضية باستخدام طريقة المثلثات 

 تجاه تحديد المواقع واال  المالحة البحرية وتحديد المواقع

على المعلومات عن المادة أو الظاهرة دون االتصال  لحصولل  حساس عن بعد اإل

 المادة الطبيعى ب

وضع االقمار الصناعية فى الفضاء لغرض االتصاالت   االتصاالت عن طريق السواتل 

 السلكية والالسلكية 

مواد الساتل المكونة من األنظمة التى يتحكم فيها الحاسوب   انظمة السواتل 

 ثل توليد الطاقة والتحكم عن بعد والتى تتناول عدة مهام م

 التحكم فى االرتفاع و

استكشاف الفضاء الخارجى باستخدام مجموعة متنوعة من   استكشاف الفضاء 

 التقنيات

 

 .مقدمة  .2

ن قليم المتقدمة فى العالم . غير أي واجتماعي هائلة مقارنة باإلمكانات نمو اقتصادإ، لدى أفريقيا كقارة نامية 

 االعتماد على الشعوب والموارد الكبيرة للقارة .  فىامكانات النمو هذه يجب استغاللها بطريقة مستدامة 

 يجميع مواطنة لورتوى المعيشة وتوليد الثوجه نحو تحسين مسهو أن تإمكانات القارة  سى لتسخيرالرئ إن القصد

القارة من خالل توليد واستكشاف المعرفة وتنظيم األنشطة االقتصادية المجدية . تدل التجارة فى أجزاء أخرى 

فضاء يوفران منبر ا مثاليا لدعم تطوير المعرفة القائمة على االقتصاد. على علم وتكنولوجيا الأن من العالم على 

مليارات  1ائية فى عدد المنافع االجتماعية وتولّد حاليا مملكة المتحدة تساهم الخدمات الفضالسبيل المثال، فى 

 فرص عمل . 110111سنويا وتدعم أكثر من  يجنيه استرلين

إن علم وتكنولوجيا الفضاء والمنافع العلمية العديدة التى تتحقق من تطبيقهما لعبت دورا كبيرا فى جهود التنمية   

قاسم تويتيح الفضاء فرصة فريدة للتعاون فى استخدام و .ةلدولياالجتماعية الوطنية واإلقليمية وااالقتصادية و

ة دارة الموارد البشرية واالستجابالنتشار األمراض وإيانات من أجل اإلدارة االستباقية ة التمكينية والبئيالب
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حفظ بعثات و يوالغذائ عه واألمن الزراعيرصاد الجوية وتخفيف تغير المناخ والتكيف مللكوارث الطبيعية واأل

 السالم وحل النزاعات.

ل مفيدة فى تسوية عدة خالفات بين الشعوب خالل العقد الماضى ها كأدوات للسالم ، كانت السواتباستخدام  

يضا ل أي قد يؤدي إلى الحرب . وتمثل المعلومات المستمدة من الساتوال تزال تساهم فى الحد من التوتر الذ

 مم المتحدة حول عدة نزاعات دائرة فى العالم .لأللس األمن جالفقري لمناقشات مالعمود 

تعد منتجات وخدمات الفضاء فى رصد األرض واالتصاالت عن طريق األقمار الصناعية والمالحة البحرية   

د ساعدت قوتحديد المواقع، مهمة جدا بالنسبة للتنمية االقتصادية للقارة. ومع أن بعض هذه المنتجات والخدمات 

ياجات االجتماعية واالقتصادية للقارة، ال تتوفر لدى أفريقيا المعرفة التامة للمشاركة بصورة فى تلبية االحت

 الحاديالقرن  يفبركب التقدم التكنولوجي ن كان الفريقيا أن تلحق هذه االنشطة المتصلة بالفضاء. وإمستقلة فى 

سين والمهنيين اآلخرين الذين يكون دهنعدد كاف من العلماء والمأن يكون لدى القارة  والعشرين، يتعين على

 لمشاكل القارة. المساهمة بنشاط فى إيجاد الحلول  تقديم بإمكانهم

ال تزال التطبيقات الجديدة لعلم وتكنولوجيا الفضاء تكتشف مستمدة من تقنيات الفضاء التى أدت إلى التقدم فى   

 مجاالت مختلفة مثل الطب والعلم والحاسوب . 

صادية منافع يا االجتماعية واالقتفريقألتنمية  ياستكشاف هذه التطبيقات والتقدم التكنولوج يحققالمؤمل أن  من  

ديد من الدول العفى كانت بمثابة عقبة تعرقل التقدم  تحديد المواقع فى انشطة الفضاءكلفة . غير أن ت  كبيرة

وجيا مية التى توفرها علوم وتكنولمن المنافع العل التى ال تستطيع ان تتمتع بصورة تامة وخاصة فى القارة

 الفضاء .

تستفيد أفريقيا وشعوبها من الفضاء بعدة طرق . وتعتبر تطبيقات الفضاء أدوات فعالة فى رصد وتقييم البيئة   

مبكرة عن الكوارث الطبيعية وتوفير التعليم والخدمات النذارات اإلإدارة استخدام الموارد الطبيعية وتوفير و

نطاق واسع  وتستخدم علىشعوبها فى مختلف أرجاء العالم بالصحية فى المناطق الريفية النائية وربط أفريقيا 

مح سللتنمية المستدامة فى أفريقيا . إن الوصول إلى النقل فى افريقيا يآخر  ىنقل الخدمات كعنصر أساسأيضا ل

النقل ونوعية لى إفريقية حيث يكون الوصول يم والصحة فى كثير من البلدان األل وتعزيز التجارة والتعلبالتنق

قطاع ك اعةشبكة الطويلة منخفضة المستوى وتستخدم تطبيقات الفضاء على نطاق واسع أيضا فى الزرال

ا هحد من خطر الكوارث وإدارتال دورا فى نظمة الفضاء األفريقيأرجاء أفريقيا وتلعب أمهم فى معظم  ياقتصاد

 نسان . ارث الطبيعية والتى هي من صنع اإلكثيرا من الكو فى القارة األفريقية التى تعاني

ى تعزيز وفنشطة الفضائية القارية تتحقق من مشاركة أفريقيا فى األمن الضروري استخدام المنافع التى   

كون يو توفر لهما التعليم والثقة بالنفسبالصحة وي انتمكين النساء والشباب عندما تتمتع هاتان المجموعت

ضع السياسي تعزيز الو شأن عات واألمم . ومنمسرهما والمجتبإمكانهما المساهمة فى صحة ورفاهية أ

األولوية  يجب منحالقارة . وعليه ، تنمية تعزيز والشباب أن يكون ضامنا مهما ل واالقتصادي واالجتماعي للنساء

تعلق األمر بمادئ وي نشطة المتعلقة بالفضاءالمساواة بين الجنسين وتحقيق مشاركة الشباب فى األزيز لضمان تع

 وردت فى هذه السياسة . السياسة واألهداف التي
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تحديد ، تطبيقات المالحة البحرية وأنظمة رصد االرض ،تبنى برامج التشكيالت الحاليةتعلى أفريقيا أن  نكا  

يد بل ن تبدأ من جدوال يتحتم على افريقيا أ ت فى وضع برنامج فضاء وطني وقاريالتصاالالمواقع وانظمة ا

. رامجذه البدارة هئية الخاصة وتقوم ببناء المؤسسات إلفريقية هي بصدد بناء قدراتها الفضاإن هناك دوال أ

برامج قاري دون إضعاف التركيز على يجاد مشروع إنشطة المحلية حتى تساهم فى ويجب متابعة هذه األ

 الفضاء القارية .

ة ى وضع البرامج للجمع بين كافرة التى لها بعد إقليمى . ويتمثل التحدى فعثبهناك عدد من المبادرات الم   

البعض من اجل تعزيز التدابير نحو تنمية  ايكمل بعضه ةامج متجانسحتى يمكن وضع بر هذه زيلتمياجيوب 

العبا عالميا فى مجال الفضاء . هناك عدد قليل فقط من البلدان األفريقية ن تكون فريقيا وتمكينها فى النهاية من أأ

انات مكاألخرى ، فهناك فهم محدود لدور إ أما فى معظم البلدان األفريقية .التى لديها برامج فضائية وطنية

السياسية  ادةومنافع الفضاء فى تنمية افريقيا . وعليه ، فان هناك حاجة عاجلة وواضحة لبناء الوعي بين القي

امج نعلم الفضاء الذى يساعد بدوره فى وضع براستخدام والصناعية للبلدان األفريقية حول أهمية والعلمية 

 فضاء مع الصناعات ذات الصلة .ال

منافع علم  رألفريقيا تجاهلها ويجب أن يتم توفييرة ال يمكن ة فرصا كبيج استخدام الفضاء لغرض التنميتي   

ه عملية تنفيذ طارا فضائيا يوجإفريقيا . هناك حاجة متنامية لتبنى أاء لجميع البلدان األفريقية وتكنولوجيا الفض

 من وضع واستقالل مواردها الفضائية بطريقة أكثر تنسيقا ومنهجيةلتمكين القارة  نامج الفضائى األفريقيالبر

 القتصادية .فريقيا االجتماعية واي هو المساهمة فى تنمية أالهدف الرئيسعلما بأن 
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 . منافع علم وتكنولوجيا الفضاء 1

البيئة وى وروريات األساسية مثل الغذاء والمأتواجه اإلنسانية تحديات رئيسية فى ضمان توفير كاف للض

رة على مواجهة دلقبناء ان تأمل فى ألفريقيا أالصحية النقية والتعليم الصحيح للسكان الذين ينمو تعدادهم . ويمكن 

تحديات جديدة . ويمكن أن تكون التنمية المستدامة وإالّ فسوف تبرز هناك هذه التحديات فقط من خالل 

لتزامات السياسية واالجتماعية واالقتصادية فعالة فقط إذا كانت هناك شراكة إقليمية للتنمية المستدامة وإذا تم اال

ثة أدوات حديكعن بعد بالساتل  خدم رصد األرض اإلحتساسوية . يستتوزيع الموارد المتاحة بصورة متسا

 والبحار واألجواء . وظروف األنظمة المتداخلة لألراضي لجمع المعلومات عن الموارد الطبيعية

"ترى" مساحة واسعة وتوفر حساس عن بعد إكأجهزة إن هذه السواتل الواقعة فى مختلف المدارات ، تستخدم 

بين يئة من والب لمعلومات عن الطقس واألراضيلتوفير امة والتفاعالت فيما بينها قيقة عن هذه األنظدتفاصيل 

للسواتل اإلشارات فى موجات متعاقبة لتوفير معلومات مهمة ال عن بعد حساس أشياء أخرى . تتلقى وسائل اإل

تكون مرئية للعين المجردة . على سبيل المثال ، يمكن أن تكتشف درجة حرارة المادة وتكوينها واتجاه الهواء 

 كل والحريق والتلوث .مثل التآوالسرعة والظروف البيئية 

مع و لمواقع التى هي دقيقة فى حدود متر.الحتساب ارجعية األقمار الصناعية كنقاط م تستخدم مالحة الساتل  

المعلومات  لتقاطالتنفيذ . وقد تم تصغير أجهزة وفر مالحة الساتل مقاييس دقيقة لالتقنيات المتقدمة ، يمكن أن ت

يل ببالنسبة لألفراد . على س االقتناءلنظام السواتل وأصبحت فى متناول اليد مما جعل هذه التكنولوجيا سهلة 

المثال ، يتم تركيب أجهزة االلتقاط لنظام السواتل فى السيارات والسفن والطائرات ومعدات البناء وأجهزة 

( العنصر الوحيد COSPAS-SARSATالحاسوب المحمولة . وتعد المالحة وتحديد المواقع التى توفر نظام )

 للبحث واإلنقاذ . 

 القدرات لمالحة من مدخل إلى مدخل وتوفرديدالمواقع من اومع وجود األنظمة المناسبة ، ستمكن المالحة وتح

ض ررصد األتجهيزا جيدا ومناسبا. يستخدم هذا النظام أيضا مع نظام تطبيقات مجهزة ال اتلطائرالشاملة ل

 ع وما يترتب على ذلك من دمار بيئيصيد األسماك غير المشروورصد أنشطة الشحن غير المشروع ولمراقبة 

 . 

يشير ومعلوماتية  ةيتحت لبلدان النامية من المشاركة فى إيجاد بيئةبالساتل يعد تقنية رئيسية قد تمّكن اواالتصال 

سلكية الاء وترقية شبكات اتصاالت سلكية ونشلالسلكية هي أكثر الطرق فعالية إلسواتل الالبحث إلى أن أنظمة 

. يمكن تركيب مثل هذه  2112فى عليه  منخفضة مما كانتفيها فى المناطق التى تكون كثافة المستخدمين 

ن الشبكات األرضية . ويمكن وهي أقل م %51عشر مرات وبكلفة  األنظمة الالسلكية بطريقة أسرع خمس إلى

ة فى تلبية دعالم المتعددة ، مفيعد وتقنيات وسائل اإللتعليم عن باأن تكون تقنيات التعليم والتدريب خاصة 

يها كبير من العمال فى مناطق متفرقة تقل فدماج عدد إيتعين عليها تدريب و لتياحتياجات البلدان األفريقية ا

 األمراض على نطاق واسع والطب عن بعد البلدان األفريقية مع حاالت تفشي الخدمات . ويتعين على كثير من

ل تطبيقا بالسات يد البث التلفيزونالصحية فى المناطق النامية . يع مواجهة التحديات وإدارة توفير الرعاية ،

ماع سحسين فرص الوصول إلى المعلومات وإساعد فى تتكنولوجيا الفضاء . ومن شأنه أن يمعلوماتيا مهما ل



8 
 

فى العالم . تقوم المنظمة االقليمية األفريقية لالتصاالت عن طريق األقمار الصناعية وغيرها من صوت أفريقيا 

 خدمات البيانات هذه .  انظمة السواتل األخرى بتوفير قسط ضيئل حاليا من
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 . أهداف السياسة 2

ى أهداف السياسة الرفيعة المستوألفريقي من خالل فضاء االعراب عن قوى السياسة الدافعة لبرنامج يتم اإل  

 التالية : 

يد التنسيق ومتكامل يستجيب لالحتياجات االجتماعية واالقتصادية فريقي جوضع برنامج فضائي أ  (1

 . العاليةوالسياسية والبيئية للقارة ويملك كذلك القدرة التنافسية 

لمية مستخدمة مسئولة وسيدعم برنامج الفضاء األفريقي ويضمن أن تكون أفريقيا  وضع اطار تنظيمي  (2

 للفضاء الخارجى .

 

 . أهداف ومبادئ السياسة 4

 ذ برنامج الفضاء األفريقى ، يتعيين االلتزام ببرنامج الفضاء األفريقى التالى وتحقيقه : يتنفعند 

 

 : تلبية احتياجات المستخدم .2الهدف  2. 4

االقتصادية ، االجتماعية و وجيا الفضاء فى مواجهة تحديات أفريقيايشمل تسخير المنافع السياسية لعلم وتكنول

 مايلى : 

حيث  غنى القارات منأبالرغم من ان أفريقيا هي من . صاديات أفريقيا ومستوى معيشة شعوبها تحسين اقتأ( 

وى دخل الفرد مع مستأعلى ، فإنها من أشد القارات فقرا من حيث  نسبيا نمو اقتصاديالموارد الطبيعية ولها 

ماعية القائمة ياجات التنمية االجتة احتتطبيقات الفضاء محليسيتم استخدام و.  جمالى الناتج المحليأدنى نسبيا إل

 يكولوجية والموارد الطبيعية .ي واالنظمة اإلعلى األدلة للموئل البشر

سيتم تطبيق الخدمات والمنتجات القائمة على الفضاء . ة االحتياجات الضرورية للسوق األفريقية ب( تلبي

 لمعالجة احتياجات المعلومات الضرورية للسوق األفريقية . 

استخدام موارد الفضاء للعدد القليل من البلدان األفريقية التى تتوفر لديها برامج فضاء لتوفير المعرفة يجب 

ة ذلك الخدمات التشغيلية والمنتجات للبلدان األفريقيل إلى البيانات ونشر المعلومات وكالتكنولوجية والوصو

 اجات التى ال تتوفر لديها خدمات علم الفضاء لالستجابة لهذه االحتي

استدامة جهودها  تواجه أفريقيا تحديمزمة لمعالجة احتياجات المستخدم . ( التنمية الموارد البشرية الالج

تلبية هذه  تتطلب .بخدمات تكنولوجيا الفضاء بين كافة البلدان األفريقية المتصلة بالفضاء وتعزيز االستعانة 

الزمة لريقيا وضع واعتماد برامج الفضاء التعليمية اأفعلى رأس مال بشريا هائال. وعليه، يتعين االحتياجات 

 ميتها . جل تنفضاء من أعلى االستخدام الواسع النطاق لتقنيات ال واالدوات الضرورية لبناء قدرتها واإلبقاء
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ال بد من تنمية الخدمات والمنتجات الفضائية أساسا  د( تنمية المنتجات والخدمات باستخدام القدرات األفريقية .

من خالل القدرات األفريقية وبإدارة أفريقيا لضمان الملكية المستدامة للموارد الفضائية . يضمن هذا استجابات 

دة الفقر ح ية المستدامة فى أفريقيا وبالتالي تعزيز االقتصاد وتخفيفالحتياجات الضرورية لتحسين التنم آنية

 د من المخاطر .والح

من الضروري إنشاء مجتمع . لكل واحد من مجاالت تطبيقات الفضاء ، يكون  هـ( انشاء مجتمعات الممارسة

لتقاسم الخبرات وأفضل الممارسات. وتساعد هذه المجتمعات أيضا فى تحديد احتياجات المستخدم ممارسة 

دة تطبيقات الفضاء على مستوى القاعتسهيل والمتطلبات الفنية لكل مجال . وستضمن هذه المجتمعات عملية 

 حيث تشتد إليها الحاجة .

دا يكولوجى صعب جإن أفريقيا تخضع لجو وطقس ونظام إ نذار المبكر فى القارة.أنظمة اإلنشاء وتعزيز و( إ

ى لالغبار ، وتسونامى مما قد يؤدى إ ، وكذلك األحداث الجغرافية مثل األعاصير االستوائية ، موجات الحرارة

زيد من تطبيقات الفضاء استخدام معلى الخدمات األساسية . سيتم  سارة فى األرواح والممتلكات ويؤثرخ

الجوية ، من بين أمور أخرى ، وإنشاء مجموعة واسعة من أنظمة اإلنذار المبكر )لمراقبة  لتحسين األرصاد

 ة (.المخاطر الصحيالفيضانات والجفاف و

 

 الخدمات الفضائية .: الوصول إلى  1الهدف  1. 4

لتقوية تكنولوجيا بعثة الفضاء فى القارة لضمان فرصة وصول أكبر إلى البيانات والمعلومات والخدمات 

 ما يلى : فيالفضائية ، يجب أن تتمثل الجهود 

 دعملتنمية القدرات الجديدة لالبنية كأساس  يجب استخدام هذهأ( استخدام البنية التحتية الفضائية الحالية . 

ية غير من االزدواج قدرة البشرية بطريقة متكاملة للحدالتوفير المنتجات والخدمات والبحث والتطوير وبناء 

من شأن ذلك توفير مجموعة كاملة من الخدمات الفضائية  . الالزمة وتوفير فرص وصول متكافئة عبر القارة

يقيا ونقل ألفرالتنمية الفنية  يسيقو ن ذلكإوفى نفس الوقت ضمان وصول متكافئ إلى الخدمات فى القارة . 

 التكنولوجيا وإدارة حقوق الملكية الفكرية والتعاون الدولي والقاري . 

اعية الفضائية ناء قدرتها الصنبأفريقيا وهي تقوم بإن  .ب( تنمية وترقية وتشغيل بنية تحتية إفريقية للفضاء

ديثة تضمن مة لبنية تحتية فضائية أفريقية حوالتشغيل المتالحلتنمية والترقية المحلية يتعين عليها أن تضمن ا

لوجية خارطة طريق تكنوالتنسيق األفضل واالستخدام الفعال وفعالية التكلفة . وعليه ، يجب أن تكون هناك 

ة ة واإلقليميالقدرات الوطنيهيكل إداري مناسب يعتمد على تستند إلى  الصناعية ألفريقيا لتنمية وتقوية القدرة 

 بطريقة مستدامة . 

. إن تنمية القدرات فى مجال علم تكنولوجيا الفضاء من خالل لتنمية الخدمات الفضائية جـ( تعزيز بناء القدرة 

هيئة بيئة تمكينية لتوليد المعرفة واستقاللها مما يضمن الوصول تالمؤسسات الحالية ذات الصلة يجب أن تدعمها 
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ناء بمتطلبات تالفضائية للجامعة األفريقية لالع لقارة . يجب تقوية معهد العلومالكامل إلى الخدمات الفضائية فى ا

 الموارد البشرية المتصلة بالفضاء فى القارة . 

ت بالقدرة والخدما للتأكد من أن القارة مزود. د( إنشاء مراكز إقليمية واقليمية فرعية للكفاءات الفضائية 

لقارة . امختلف مصالح وتحديات جميع أقاليم الفضاء ، من المهم االعتناء بجيا الكافية فى مجال علم وتكنولو

 يرتبط باألجندة الفضائية القارية .  محلينشاء نظام تحكم ويمكن تحقيق ذلك من خالل إ

 لهذه األصول . ألولوية ويجب تعزيز االستخدام األفضلب منح تنشيط وترشيد المؤسسات الحالية ايج

. إن قاعدة األصول الفضائية الحالية فى القارة محدودة . وعليه ، من  أصولنا الفضائيةج( وضع ومزيادة قاعدة 

ستند توسيع قاعدة األصول أوسع . ويجب أن يوصول وزيادة هذه القاعدة لضمان فرص  الضروري وضع

ة األساسية فقط إذا كانت ثقافة ذه القدرواجية . ويمكن تحقيق هدالفضائية إلى ضمان التكامل والحد من االز

فريقيا إلى االستفادة من كفاءات البرامج الفضائية التعاون بدال من التنافس معززة. وقدر اإلمكان ، تحتاج أ

 الوطنية فى القارة .

روتوكوالت ب التحتية للبيانات الفضائية ، يجب وضعر البنية طألوفقا .  و( اعتماد بروتوكوالت تقاسم البيانات

تقاسم البيانات واعتمادها وتنفيذها لضمان وصول متكافئ إلى ديمقراطية البيانات التى هي ذات مردودية التكلفة 

عضاء التى لديها جيع الدول األمن شأن هذه البروتوكوالت تش .والتى هي مقبولة لدى جميع الدول االعضاء

ع الدول األعضاء على االلتزام يتشجن شأن ذلك أيضا ات والمنتجات ومأصول فضائية على تقاسم هذه الخدم

 عادة استخدام البيانات فى تطبيقات متعددة .ع المعلومات وتقاسمها مما يسهل إبجم

 

 .السوق اإلقليمية  : تطوير2الهدف  2. 4

  الحتياجات القارة األفريقية ، ما يلى :ومستدامة تستجيب  فضائية محلية ذات حيوية تشمل تنمية صناعية

.  يجب أن تكون هناك تدخالت مناسبة لضمان القدرة أ( وضع برنامج فضائي إفريقي عالمي قادر على التنافس

فضائى قاري  وضع برنامج يجب تحقيق ذلك ،نات الفضائية األفريقية . وليالتنافسية للخدمات والمنتجات والبا

حها يجب أن تظهر الصناعة الفضائية األفريقية قدرتها ونجاوالفضائية . ولة للصناعة المعايير المقبب ىفيستو

 فى السوق الفضائية العالمية .  فضائى يخدم ويجتذب نصيبها ضمان تراثوذلك ب

حث ب ومة بمبادراتبينما تشرع البلدان األفريقية فى تنمية قدرتها المحلية مدع قدرة صناعية . ب( إنشاء

عية ويكون ذا قدرة صنا هأن تكون الشعوب محور ن يظل التركيز الرئيسي على، من الضروري أ وتطوير قوية

ة ذات وق مع الخبرة البشريقائمة على السوق . من شأن تحديد الحجم السليم للقدرة الفضائية القائمة على الس

ألفريقية لسوق الحرة فى القارة ا. ويجب تشجيع معامالت ا الصلة ضمان فعالية تكلفة البرنامج األفريقى القاري

 ناعة الفضائية التى يجب تنميتها باستخدام القدرة الصناعية والبشرية األساسية التىلالستخدام الفعال للقدرة الص

 تمت تنميتها بالفعل.
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يجب متابعة عملية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص . جـ(  

درات لى القصناعية فضائية محلية مبتكرة ومستدامة . ويجب أن تستند هذه الشراكات إوالخاص فى تنمية 

زز هذه عيا وإدارة الملكية الفكرية على مستوى القارة . ويجب أن تالنقل الفعال للتكنولوجوالخبرة التكميلية من 

طوير خدمات الفضاء والخدمات والمنتجات الشركات أيضا جهود البحث والتطوير التعاونية التى تركز على ت

 .قليمية واألجنبيةالسوق اإلارية مناسبة لخدمة يجب وضع أطر واتفاقيات تجفى هذا الصدد ، . والمناسبة 

عم استخدام القدرة والبنية التحتية الفنية لد. يجب  التطويرود( تعزيز التنمية الصناعية القائمة على البحث 

البحث والتطوير وفى ذلك يجب تعزيز صناعة الفضاء المحلية المبتكرة . وتعد قاعدة األصول الصناعية شرطا 

لصناعة المستدامة والكفؤ والفعالة بصورة كاملة كأساس للبحث والتطوير الحديث الذى يعزز التنمية لمسبقا 

رفة التى يتم توليدها من خالل البحث والتطوير يجب ترجمتها أيضا من خالل دعم سلسلة الصناعية . إن المع

 أو المنفعة العامة . يخدمات والمنتجات إما لالستخدام التجارالالقيمة المبتكرة إلى 

الل فريقية سواء من خسيتم تطوير سوق فضائية أ نيات والمنتجات والخدمات الفضائية .قهـ( استخدام الت

صبغة التجارية على التقنيات والمنتجات اء الفضإومن خالل أير المنتجات والخدمات للمنفعة العامة تطو

من الضروري أن نصبح مستخدمين أذكياء للبيانالت الفضائية  ،والخدمات الفضائية المحلية. ولتحقيق ذلك

تجيب ة. ومن ثم يجب أن يسالمكتسبة حيث يعكس مثل هذا االستخدام ويستجيب الحتياجات المستخدم فى القار

 والمنتجات والخدمات للسوق الفضائية األفريقية على أن تقودها السوق إلى حد كبير.تطوير التقنيات 

 

 : اعتماد الحكم واالدارة الجيدة .  4الهدف  4. 4

 ا يلى : ممنسقة لألنشطة الفضائية القارية دارة الإللممارسات الاعتماد اإلدارة الجيدة للشركات وأفضل يشمل  

يع األنشطة منشاء إطار تنظيمي من شأنه تنسيق ج. يتعين على الدول األفريقية األعضاء إ أ( انشاء إطار تنظيمي

ويجب أن تساعد البلدان  هذه السياسة على نحو كفء وفعالة .فريقية لخدمة أهداف واألصول الفضائية األ

إلى ى الوصول فاألخرى الخبرة فى مجال علم وتكنولوجيا الفضاء البلدان االفريقية لديها ر االفريقية التى تتوف

تطبيقات الفضائية وتنمية قدراتها الفضائية وتعزيز مواردها البشرية فى مجال العلوم الفضائية الخدمات وال

عند العمل ة بة القاعدة إلى القموالهندسة الفضائية والتطبيقات الفضائية . ويجب أن يتبع اإلطار التنظيمي مقار

ضاء فى عوالمساءلة التى تسمح بتكافؤ الفرص بين الدول األفريقية األوتوفير المستويات المناسبة من الشفافية 

 الوصول إلى الخدمات الصناعية 

قالل نشطة الفضائية على استيجب أن يحفظ تمويل المشاريع واأل ب( دعم البرنامج الفضائي االفريقي ماليا .

عزيز قدرتها وتفريقي وضمان صلته األنشطة الفضائية باحتياجات المستخدم . ولوضع البرنامج الفضائي األ

أنه يجب على  نظم والقواعد . غيروفقا لل رحيب بالتعاون على المستوى الدوليفريقيا الت، يتعين على أالفضائية

دوليا )بما  سن بإمكان القارة أن تتنافالفضائى ال عانة طموحهاإلنحين الدوليين تعتمد على تمويل الما الّ أفريقيا أ

دعم المالي كون الفريقية ( فقط من خالل جهودها الفضائية المكرسة . وعليه ، يجب أن يفى السوق الفضائية األ

 لألنشطة الفضائية . يفريقية مصدر التمويل الرئيسمن الحكومات األ



13 
 

رنامج يكون هناك رصد وتقييم يتسم بالكفآءة لتنفيذ الب. يجب أن  ئى افريقى كفء ومستدامجـ( حفظ برنامج فضا

ضمان مؤشرات األداء الرئيسية لالستعراضات المنتظمة ل األفريقي الفضائي . وعليه ، يتعين على أفريقيا تبني

 مبادرات مناسبة لبناء القدرات . 

دوات االستراتيجية الرئيسية التى تضمن استدامة قطاع من األ . يعد تبادل المعرفةد( تعزيز تبادل المعرفة 

تعين يقية . ويفرنشر المعرفة عبر القارة األفريقية تحت إطار يعزز إنشاء سوق فضائية أ. ويجب  ي فعالفضائ

 الملكية الفكرية الفضائية لضمان االستخدام السليم وتجنب النشر غير المناسب . فى  أن يتحكم نفس اإلطار

تكنولوجيا الفضاء والتطبيقات المرتبطة بهما والتى توفر منافع  علم . ال يكون هـ( حملة نشر وحفظ الوعي

حملة م باقيعضاء . من ثم ، هناك حاجة إلى الفريقية األلدى جميع الدول األ ماية ، مرحبا بهاجتماعية واقتصاد

اء . ومن لجمهور بمنافع علم وتكنولوجيا الفضوالسياسيين وافريقيين واسعة تثقف وتخبر صناع القرار األوعي 

 والملكية للبرنامج الفضائى األفريقى .  زز حملة نشر الوعي القبول الجماعيالمهم جدا أن تع

لتى جراءات الرصد والتقييم ا. يتعين أن تضمن اإلطار المعتمد بوضوح إ و( رصد وتقييم األنشطة الفضائية

راءات جاألفريقية . ويجب أن تحدد هذه اإلجندة الفضائية اسعة الواردة فى األهداف الوتضمن االلتزام وتحقيق األ

هذه االستثمار كبير فى الناس واستخدام أفضل للموارد هناك يجب أن تكون و. وترصد العائد السليم لالستثمار 

 ذات كفاءة .  للمخاطر دارةإلسليمة واستراتيجية تمويل ومقاربات 

 االفريقى .  لفضائي: التنسيق ا5الهدف  5. 4

ما بلالستفادة التامة من األنشطة الفضائية المخططة وتجنب أو تقليل ازدواجية الموارد والجهود، يجب القيام 

 يلى : 

 أن راس المال المرتفع للنفقاتغير  تكنولوجيا الفضاء منافع جمةل. فعالية التخصيص الموارد من أجل  (أ

صولها أفريقية التى تقوم بتطوير الفضاء أن تجعل على الدول األ. وعليه ، يتعين يعتبر حاجزا للدخول 

بتخصيص الموارد لتحسين التشغيالت الفضائية والخدمات ومواردها الفضائية متاحة وأن تتعهد الدول 

 والمنتجات المتصلة بها .

د معايير وتوحيء تنسيق فريقية األعضا. يجب على الدول األ التحتية مواءمة وتوحيد معايير جميع البنى ب(

ومن  جميع القطاعات الفضائية واألرضيةل والتكامل المتواصل لالتحتية لضمان التشغيل المتداخ جميع البنى

ل هذه المواءمة وتوحيد المعايير تستطيع جميع الدول أن تستفيد استفادة تامة من التطبيقات الفضائية ، متخالل 

 قل التكنولوجيا . ا لتبادل الخبرة والمعرفة ونألنها توفر منبر

تراتيجية . يق األهداف االسلضمان تحق ي األفريقي. يجب تنظيم البرنامج الفضائ جـ( تنظيم األنشطة الفضائية

نظيمية للسماح تالحسن وجه . ويتعين تهيئة البيئة تضارب المصالح لخدمة المصالح األفريقية على أ دارةويجب إ

ص فى لخاا إلى التقنيات الفضائية ولتعزيز مشاركة القطاع التجاري األفريقي وصول البيانات الصناعيةب

طار وتنفيذه لضمان االلتزام الفعال باالتفاقيات الدولية مع المستويات يجب وضع هذا اإل.  المسرح الفضائي
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ة والدولية ريالقامع القوانين والنظم  ي األفريقيتطاق البرنامج الفضائالضرورية من الشفافية . ويجب أن ي

 الواسعة .

القارية مع  . تتمثل المسئولية الرئيسية فيما يتعلق باألنشطة الفضائية د( تأمين البيئة الفضائية الستخدام أفريقيا

صول والحقوق األخرى التى يجب ي واألذاعاإل الهادئة للمدارمواقع المدار والمناطق الموجات و طول ضمان

الهيئات الدولية  ويكون التمثيل فى .القارية والوطنية الحالية والمستقبلية فى افريقياتأمينها لألنشطة الفضائية 

 مثل اتحاد االتصاالت السلكية والالسلكية مهما .

الحكمة  ، يكون من ي القاريفريقاأل خالل مرحلة تنفيذ البرنامج الفضائي.  لفضاء الخارجىاستدامة هـ( حفظ ا

ثقة جراءات الشفافية وبناء الإويجب تطبيق فضاء الخارجى .  ةحفظ االستدامااللتزام والعمل بمسئولية فى 

 الفضائية وحفظ البيئة الفضائية لألجيال القادمة . المخلفات للتقليل من آثار 

 : تعزيز التعاون االفريقى والدولى . 6الهدف  6. 4

 مفيدة ، يجب القيام بما يلى : لتعزيز األجندة الفضائية األفريقية من خالل شراكات متبادلة 

 يجب تعزيز هذه الشراكات وتقوية األنشطة والبرامج الفضائية وتظل هذه أ( تعزيز الشراكات القارية .

طاع والبنية التحتية وتطوير ق المتعلقة بتطوير رأس المال البشري الشراكات ضرورية بالنسبة للمساعي

تتم معالجة  حيث يقليمه الشراكات لتعزيز التعاون األفريقي اإلهذ الصناعة الفضائية المحلية . ويجب تعزيز

 االحتياجات األقليمية أساسا .

 يقيا أن تسعىفرأيتعين على ، عالميا . وعليه  االفضاء سعي . يعتبر علم وتكنولوجياب( إقامة الشراكات الدولية

 ة منها . فضال عن ذلك، وحيث توجدالتى يمكن استخالص المعرفة الجديدإلى المشاركة فى المشاريع الدولية 

القدرات، يجب الوصول إليها من خالل الشراكات الدولية إما من خالل المعرفة أو نقل التكنولوجيا أو  فيفجوة 

لشراكات ل تطوير واالبتكار موضع تركيز رئيسياستخدام المرافق الدولية . ويجب أن تكون مبادرات البحث وال

 الدولية .

. يجب توحيد التعاون والتآرزيين األكاديميين والصناعة والحكومة  كات عبر كافة القطاعاتجـ( إقامة الشرا

 فريقيا لضمان المشاركة الشاملة لجميع القطاعات التى تحتاج إلىأفى شتى مجاالت علم وتكنولوجيا الفضاء فى 

ة بين لضمان نقل المهارات النادرة والمعرفي فعال . يجب تهيئة بيئية تمكينية ا لتنفيذ برنامج فضائالعمل مع  

 مختلف القطاعات االقتصادية . 

وضع قدرة فضائية محلية تتمثل فى مستوى  ن القوة الدافعة الرئيسة لضمانإ د( تسهيل الشراكات العادلة .

األفريقية  نشاء السوقب متابعة الشراكات المتساوية فى إ. ويجفريقى األالبرنامج الفضائى  نزاهة الحفاظ على

 تعزيز الشراكات الدولية االستراتيجية لمعالجة الفجوات التكنولوجية . ضرورة االعتبار فى مع األخذ 

 متبادلة ويجبتقوم الشراكات الدولية على برامج  . يجب أنالكبير  يو/أو االجتماع الماليهـ( ضمان العائد 

ة التفوق ستراتيجية على فكريجب أن تقوم مثل هذه االمقبولة للقارة األفريقية . أيضا عائدات مفيدة وأن تضمن 

 صول الفضائية األفريقية.من تعزيز قاعدة األ مزيدعلى مما يساعد  الفني
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جميع ر أن نأخذ فى االعتباالمهم  . فى سعينا لبناء قدرة فضائية محلية ، من و( التأثير على االتفاقات الدولية

مما يخدم  قى موحديفراالستماع إلى موقف أاالتفاقيات والمعاهدات الدولية المناسبة للتنفيذ . ومن المهم أن يتم 

 حسن وجه . المحلي على أ البرنامج الفضائي االفريقي

 . الخالصة5

ة وتدعم ارى القي مبادرات فضائية رسمية فاسة الرئيسية التى تقود األجندة ألتحدد هذه السياسة أهداف السي  

بقاء لل تعكس جوانب مهمة فى وضع البرامج الفضائية القابلة أهداف السياسة مجموعة األهداف ومبادئ التي

 .ريقىاألف قرارات وعمل البرنامج الفضائيع ات واألساس لجميوالمستدامة وتشكل هذه األهداف والمبادئ اللبن

لها وتكم ياألفريق الرسمية على البرنامج الفضائيبعة ضفاء الصإل طارا توجيهياإتعد هذه السياسة   

  .داريهيكل اإلالاالستراتيجية الفضائية األفريقية وخطط التنفيذ ذات الصلة و


