
 
 

 

يم لتعلبشأن ااالجتماع الثاني للجنة الفنية المتخصصة 

 لوجياووالعلوم والتكن

  1122أكتوبر  12 -12 
 القاهرة، مصر 

 
 
 
 

 
 
 

 
HRST/STC-EST/Exp./16 (II) 

 
Original: English 

 
 
 

 
 

 

 للفضاء ستراتيجية األفريقيةالا
 واالقتصادينحو التكامل االجتماعي والسياسي 

 
 

 

AFRICAN UNION 

 
 

UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243   Telephone: +251 11 551 7700    Fax: +251 115 517844 
Website:  www.au.int 

http://www.au.int/


1 
 

 

 
 جدول المحتويات

 
 2 ...................................................................................................................... التصدير

 3 المقدمة 1

 5 .............................................................. أفريقيا أمام الماثلة التحديات معالجة للفضاء يمكن كيف 2

 5 األرض رصد 2.1

 6 المواقع وتحديد المالحة تطبيقات 2.2

 7 الساتلية االتصاالت تطبيقات 2.1

 8 الفلك وعلم الفضاء علوم 2.1

 10 الوضع تحليل 3

 10 .................................................................... والمخاطر والفرص الضعف ومواطن القوة مواطن تحليل 2.2

 11 الضعف مواطن ومعالجة القوة مواطن تطوير 1.2

 12 المخاطر وإدارة للفرص االستجابة 3.3

 13 االستراتيجي التركيز 4

 13 الرؤية 2.2

 13 األهداف 1.2

 13 االستراتيجية اإلجراءات 2.2

 13 ................................... الفضاء من المستمدة الفوائد من االستفادة 2.2.2

 14 ............................................................. واالبتكار والتنمية البحث تعزيز 1.2.2

 14 ................................................... البشري المال رأس واستخدام تنمية 2.2.2

 حوكمة هيكل على المؤسسي الطابع إضفاء 4.3.4

 15 الشركات

 15 ...................................................................... التنظيمية بالمتطلبات التمسك 4.2.2

 15 ................................................................................ الحيوية التحتية البنية بناء 4.2.2

 16 ............................................. الصعيد على والتعاون التنسيق تعزيز 4.2.2

 16 ................................................................................................................................................... اإلقليمي

 16 .................................................................. االستراتيجية الشراكات تعزيز 4.2.2

 17 ................................................................................................... واالستدامة التمويل 4.2.2

 18 ............................................................................................. للتنفيذ التوجيهية المبادئ 5

 18 المواضيعية التركيز مجاالت 2.4

 18 ............................................................................................................. األرض رصد 1.1.1

 19 ...................................................................................... المواقع وتحديد المالحة 1.2.4

 19 .................................................................................................. الساتلية االتصاالت 2.2.4

 19 ................................................................................... الفلك وعلم الفضاء علوم 2.2.4

 20 وظيفية برامج 1.4

 20 ......................................................................................................... الفضائية البعثات 2.1.4

 20 ................................................................................................................... تمكين تقنيات 1.1.4

 20 ...................................................................................... الفضائية البعثة عمليات 2.1.4

 21 .................................................................................................. الفضائية التطبيقات 2.1.4

 21 الدعم برامج 2.4

 21 ............... الفضاء بشأن والوعي البشري المال رأس تنمية 2.2.4

 22 .................................................................................................................... التحتية البنية 1.2.4

 23 ........................................................................................................ الدولية الشراكات 2.2.4

 23 ........................................................................ والتنمية الصناعية المشاركة 2.2.4

 24 المتوقعة النتائج 2.4

 26 الخاتمة 6

 



2 
 

 

 التصدير

تواجه أفريقيا تحديات خطيرة في ضمان توفير ما يكفي من الضروريات األساسية مثل الغذاء والمأوى 

 في إدراكببطء  ذتأخأفريقيا  ولكن  . همأعدادة والبيئة النظيفة والصحية والتعليم المناسب لسكانها المتزايد

أن  أريد ألفريقياما وإذا  في مواجهة هذه التحديات.من أثر علوم وتكنولوجيا الفضاء ما يمكن أن يكون ل

 يقودها مواطنوها وتمثل قوة دينامية علىتنعم بالسالم و ،"أفريقيا المتكاملة والمزدهرة إيجادتتطلع إلى 

قيق تحبناء القدرات والمهارات المحلية الالزمة لينبغي اتخاذ خطوات جريئة نحو فالساحة العالمية"، 

مكن االستعانة بمصادر خارجية في كثير من التطورات التكنولوجية توال  التقدم المطرد.والكتفاء الذاتي، ا

تمتع تأفريقيا ف الالزمة لمعالجة العديد من التحديات االجتماعية واالقتصادية التي تعوق هذه القارة.

لق مستقبل في خات لنمو مقارنة بالعالم المتقدم النمو، وينبغي أن تستخدم هذه اإلمكانيكبيرة لات ينبإمكا

سوف تحقق الحرية اآلن نقوم بها واالستثمارات التي التي نتعهد بها االلتزامات إن  مزدهر للجميع.

 .اجتماعيا حقيقياوقتصاديا وا اسياسي اطموحأبدينا إذا  ألجيال القادمةل

 

يحظيان بالدعم من المتقدم النمو في العالم المرتفع المعيشة مريحة ومستوى الحياة ال نمط إن

لفورية االوصول الفوري إلى المعلومات والتطبيقات الفضائية، مثل التغطية التلفزيونية  إمكانية   خالل

ل خالمن يتم  الغذائية والطاقةد توفير السلع األساسية مثل الموا تسهيل إن حتى المالحة.خدمات و

وباإلضافة إلى ذلك، فإن الحلول الفضائية ضرورية لإلدارة الفعالة للموارد مثل  التكنولوجيا الفضائية.

ونظرا لهذا الواقع، فإنه من غير المعقول  المياه والغابات والنظم اإليكولوجية البحرية واستخدام الزراعة.

وقد وضعت هذه  ستيرادها من الخارج.يتم ا المستمدة من الفضاء الخدمات والمنتجات أن الكثير من

وتتم   .ضاء للفرسمي محلي للفضاء وتوفير توجيهات لبرنامج  إفريقي   قطاع االستراتيجية لتطوير

 على المبادئ األساسية التالية: وترتكز طلعات أفريقياتل ستراتيجيةمواءمة هذه اال

 

 اجات االجتماعية واالقتصادية لالستجابة بفعالية لالحتي زمةالال تطوير الخدمات والمنتجات

 للقارة.

 المحلية على تشغيل وصيانة القدرات الفضائية األساسية. ةتنمية القدر 

  ن العام إلى القطاعيوالتنمية تطوير قدرة صناعية قادرة على ترجمة األفكار المبتكرة من البحث

 والتجاري.

  لحفاظ امع ن االزدواجية، ولكن للحد م واألقاليمتنسيق األنشطة الفضائية عبر الدول األعضاء

 على كتلة حرجة كافية.

  لقيمة الكاملة امقترح العالم كوسيلة لتحقيق مناطق تعزيز التعاون الدولي داخل أفريقيا ومع بقية

 لقطاع الفضاء.

 

إذا أردنا تحويل االقتصادات القائمة على الموارد في أفريقيا إلى  اهام اتنفيذ هذه االستراتيجية أمريعتبر 

 اورتكنولوجيا متط اإن قطاع الفضاء ليس قطاع إليها. نتطلعاالقتصادات القائمة على المعرفة التي 

فحسب، بل إنه يوفر أيضا األدوات الالزمة التخاذ قرارات فعالة في إدارة مواردنا الطبيعية وتوفير 

كون ولذلك فإننا في منعطف هام، حيث ست الريفية.لمجتمعاتنا  بالنسبةل أساسية، وال سيما اتصا روابط

يلة األجل، طووللقرارات المتعلقة بإضفاء الطابع الرسمي على برنامج فضائي أفريقي فوائد مستدامة 

 ساعد هذه القارة العظيمة على تحقيق إمكاناتها االجتماعية واالقتصادية.ن شأنها أن تم

 

 رئيس االتحاد األفريقي

 [والتعيين]يقدم االتحاد األفريقي االسم 
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 المقدمة 1

تتاح ألفريقيا فرصة استغالل موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية لتعزيز النمو االقتصادي وتحسين 

وفي الوقت نفسه، تواجه أفريقيا تحديات كبيرة في  بها والمساهمة في المعرفة العلمية.ونوعية حياة شع

األمن الغذائي، والتحضر السريع، واالستخدام المستدام للبيئة، والحاجة إلى تثقيف عدد متزايد من 

 بذل م يتمل ماوال يمكن لإلصالحات االقتصادية والسياسية والبيئية واالجتماعية أن تحدث أثرا  السكان.

اركة المشإن  توفر حلوال فعالة لهذه التحديات. تكنولوجيةوقدرات محلية مهارات  إليجادجهد متضافر 

يات، القارة من التصدي لهذه التحدستمكن الفعالة في تطوير التطبيقات والخدمات ذات الصلة بالفضاء 

كبيرة في تنفيذ استراتيجية العلم ، وتقديم مساهمة 1642االتحاد األفريقي لعام  أجندةوتحقيق أهداف 

أن لدينا، و المزايا الجغرافية الناجمة عن واالستفادة من الفرص الجديدة   فريقياأل والتكنولوجيا واالبتكار

 الفضاء.عالميا في مجال تصبح العبا 

 

االحتياجات 

 المجتمعية

 المعلومات والمنتجات إطار السياسة

للتنمية الشامل  البرنامج األفريقي غذائيالمن األ

  الزراعية

هطول األمطار، الغلة، اإلنتاج، 

التربة مالءمة توزيع المحاصيل، 

 واألرض 

الهيدروغرافيا، طبقات المياه  0202 للمياه األفريقية الرؤية موارد المياه

الجوفية، المسطحات المائية، الجودة، 

 مياه الصرف الصحي

المناطق البحرية 

 والساحلية

االستراتيجية البحرية المتكاملة 

 1646فريقياأل

تدهور المناطق الساحلية وإمكانيات 

 الصيد

 ،األحيائيالتنوع  ،النظم اإليكولوجية  نيبادللخطة العمل البيئية  بيئةال

 األرضيوالغطاء النباتي  

المناخ من أجل التنمية في  الطقس والمناخ

واالستراتيجية األفريقية  ، أفريقيا

 المتكاملة لألرصاد الجوية

هطول األمطار، درجة الحرارة، 

الرياح، الهباء الجوي واتجاهات 

 درجاته القصوىالمناخ و

األمن واالستجابة 

 للكوارث

من للحد  ةألفريقيااالستراتيجية اإلقليمية 

واتفاقية   األمن   خطر الكوارث

 السيبراني وحماية البيانات الشخصية

 والضعفبيانات المخاطر 

األمراض، العوامل البيئية،  ناقالت فريقياألة يستراتيجية الصحالا التخطيط الصحي

 توزيع السكان

الحوكمة 

 والتجارة

خدمات الهاتف النقال القائمة على  استراتيجية الحكومة اإللكترونية

 التحتيةالموقع، رسم خرائط البنية 

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

 الحكومية

البنية  حولالمعلومات المكانية  يا البنية التحتية في أفريق تطويربرنامج  تحتيةالبنية ال

التحتية الرئيسية، مثل البنية التحتية 

أنظمة الطاقة، ،للنقل، مصادر الطاقة 

 شبكات التوزيع
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المعلومات 

 واالتصاالت

سياسات ولوائح  لمواءمةإطار مرجعي 

/ السلكية والالسلكيةاالتصاالت 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

 أفريقيا

  

االتصاالت، اإلنترنت، البث 

 ،المتنقلة التلفزيوني، االتصاالت 

التجارة اإللكترونية، الحكومة 

 اإللكترونية، التعلم اإللكتروني

كار والتكنولوجيا واالبت، العلم جيةياسترات االبتكار

 ألفريقيا

األمراض، األمن الغذائي، الوقاية من 

 االتصاالت واألمن

 

 األفريقية. أطر السياسات التي تستجيب للتحديات الرئيسية في القارة :1الجدول 

 
( 2بهذه التحديات منذ زمن طويل، وتم وضع العديد من أطر السياسات )انظر الجدول  التسليمقد تم 

بيد أن التنفيذ الناجح لهذه األطر يعتمد اعتمادا كبيرا على التكنولوجيات والتطبيقات  لها. للتصدي

حليا موسيتطلب الحصول على بيانات مكانية سليمة ومأمونة التخاذ القرارات برنامجا فضائيا  الفضائية.

ن إ، إذ جيات الفضاءلتكنولو ةصافية أن تظل مستوردلنفسها بأفريقيا  أن تسمحوال يمكن  وقدرات محلية.

االقتصادية على المدى الطويل وينفي رؤية االتحاد األفريقي المتمثلة -لك سيحد من التنمية االجتماعية ذ

يقودها مواطنوها وتمثل قوة دينامية على الساحة و يسودها السالمفي "أفريقيا المتكاملة والمزدهرة 

 العالمية ".

  

قطاع الفضاء لي المكثف لرأس المالاالطابع  جراءقد تعرقلت تنمية القدرات الفضائية اإلقليمية الكافية ل

وال بد من التغلب  .إلى األمام جماعيالجهد ال من أجل دفع  للحوكمة وجود هيكل رسمي  واالفتقار إلى

دة مي في النهوض باألجنعلى هذه الصعوبات بالنظر إلى القيمة االستراتيجية لقطاع الفضاء اإلقلي

ما يربوا لتحقيق  يةئية ضرورلتطبيقات الفضاا وتعتبر االقتصادية والسياسية والبيئية واالجتماعية للقارة.

ان استخدام  االتحاد األفريقي. مفوضيةل إدارات من األهداف االستراتيجية عبر ثماني ٪46 على

من شأنه أن حاسمة ألغراض اتخاذ القرارات المنتجات والخدمات الفضائية لتوفير معلومات مكانية 

أهداف  قيقلتح جهودنا في ماقي   أمراكون وسيالتقدم المحرز في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، يساعد 

 المستدامة. التنمية

  

من مساحة اليابسة على األرض، أكثر من الواليات المتحدة والهند والصين وأوروبا  ٪16تمثل أفريقيا 

مليار دوالر على األنشطة الفضائية في عام  46ولكن هذه البلدان / المنطقة أنفقت أكثر من  مجتمعة،

في المائة من ميزانية  6.1إلى أقل من  يترجم  ممامليون $ ) 266 دون  ماأنفقت أفريقيا  بينما، 1622

القارة  فقط في داواح بلداومن حيث األداء في قطاع الفضاء، فإن  الفضاء العالمية( في الفترة نفسها.

ي عام على مستوى العالم فبلدا األكثر أهمية  الثالثين تصنيفها ضمن جنوب أفريقيا،  وهواألفريقية، 

من  26الوالمرتبة مليون دوالر(،  22من حيث ميزانيته الفضائية ) 12 ال حتل المرتبةاحيث  1622

في المائة من المنشورات العالمية  6.44تكنولوجيا السواتل )وهو ما يمثل مجال حيث اإلنتاج العلمي في 

وتسلط هذه المقارنات الضوء على األنشطة الضئيلة لالستثمار واالفتقار إلى المستوى  في المجال(.

الغ باألمثل في قطاع الفضاء، مما يحد من إمكانيات أفريقيا في قطاع سريع النمو يمكن أن يسهم إسهاما 

 القارة. للتحديات الماثلة أمامفي التصدي  هميةاأل

 

  

فإن التغلب على التحديات االقتصادية والسياسية والبيئية واالجتماعية في أفريقيا يتوقف على  بالتالي،و

ستعزز و .ودعمه يستجيب لهذه التحديات محلي فضاءعلى قطاع  الطابع المحليبذل جهد جماعي إلضفاء 
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 الكفاءة في القطاعات المختلفة، وتيسر تدابيرواإلنتاجية مكاسب  لجارية، وتكفالجهود األنشطة الت هذه

توفر هذه االستراتيجية إطارا استراتيجيا و تجنب التكاليف التي تدعم المصلحة العامة األوسع نطاقا.

األهداف والغايات  بجالء كما تبرز المستوى القاري. الفضائية وتفعيلها علىالمبادرات  لتطوير

سياسة  اهن بهتترستراتيجية الاكما أن . القارة بخصوص في الرؤية الجماعية للفضاءاالستراتيجية 

المبادئ  شأنب، في إفريقيا القطاعين العام والخاص ل من لك إطارا إرشاديا التي توفر، اإلفريقيةالفضاء 

 لفضاء.أفريقي لي برنامج رسم نحو التوجهفي  سيتم اعتمادها األساسية التي

 
 
 

 أفريقياالماثلة أمام تحديات الكيف يمكن للفضاء معالجة  2

 

  المزايا والعديد من التنمية المستدامة جهود علوم وتكنولوجيا الفضاء في تساهم لقد
ع سواتل وتوض مدارات مختلفة. للسواتل، فإن وتبعا لمهمته  وستواصل القيام بذلك. خرى،األ المجتمعية

كيلومتر( فوق  24 666األرصاد الجوية واالتصاالت في مدارات ثابتة بالنسبة لألرض )على ارتفاع 

خط االستواء، حيث يكون لها رؤية ثابتة لنفس نصف الكرة األرضية من خالل استكمال مدار واحد حول 

ضية منخفضة تكمل مدارا واحدا حول وتوضع سواتل أخرى في مدارات أر ساعة. 12كل في األرض 

األرض تدور في مستوي المدار، فإن هذا الساتل  ونظرا ألن دقيقة في المتوسط. 266كل في األرض 

وتستخدم هذه المدارات لالستشعار عن بعد، وتطبيقات  .بكامله  يغطي في نهاية المطاف سطح األرض

خالل  المجتمع منالماثلة أمام  في مواجهة التحديات تكنولوجيا الفضاء وتساهم   المالحة وتحديد المواقع.

 ل:: تحقيق إمكانية 

 
 في أي مكان في العالم؛ التواصل 

 و أي بقعة على األرض بشكل دقيق جدا. مراقبة 

 مكان على سطح الكرة األرضية.مكان هدف ثابت أو متحرك في  تحديد 

 
ربعة مجاالت رئيسية من علوم جتماعية ألاالقتصادية واال فوائدالقيمة والوفيما يلي لمحة عامة عن 

( االتصاالت الساتلية 2( المالحة وتحديد المواقع، )1( رصد األرض، )2) وتحديداوتكنولوجيا الفضاء، 

 الفلك. علمو ( علوم الفضاء2) ، و

 
 

  رصد األرض 1.1

المخططين  السواتلوفي البلدان التي قد يعني فيها فشل الحصاد الفرق بين المكافأة والمجاعة، ساعدت  .

الكوارث المحتملة قبل أن تتمكن الحشرات من القضاء على محصول ومنع على إدارة الموارد الشحيحة 

برى راف الصحراء الكمن أطالقريبة فعلى سبيل المثال، استخدم العلماء في المناطق الزراعية  .هكاملب

وتمكنوا من منع الجراد من  ،فيها كانت أسراب الجراد تتكاثر باألماكن التيللتنبؤ  ساتليةا صور

 مما أدى إلى إنقاذ مساحات كبيرة من األراضي الزراعية.،االستزراع 

  

ن ملحفر تساعد بيانات االستشعار عن بعد مع إدارة الموارد الشحيحة من خالل إظهار أفضل األماكن ل

أن يرى بسهولة الحرائق المشتعلة في الغابات المطيرة  للمرء يمكن من الفضاء،و لمياه أو النفط.أجل ا

وأصبحت سواتل االستشعار عن بعد أداة هائلة ضد تدمير  والطرق.  لمزارعل كما يتم مسح األشجار
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وتعتبر  البيئة ألنها تستطيع أن ترصد بانتظام مناطق واسعة لتقييم انتشار التلوث وغيره من األضرار.

الرصد حاسمة بالنسبة لالستخدام المستدام الطويل األجل للموارد الشحيحة في في مجال قدرات هذه ال

 القارة.

  

تنتج  ، فإنها يمكن أنساتليةالصور ال وبفضل ساعدت تكنولوجيا االستشعار عن بعد صناع الخرائط.

وفر يو ستغرق باستخدام المسوحات األرضية الشاقة.خرائط في جزء صغير من الوقت الذي سوف ي  

استخدام رادار الفتحة التركيبية )سار( أو التصوير المجسم خرائط طوبوغرافية للمناظر 

رة المنشو القوات  وتزود ي التوسع الحضر من مواكبة هذه القدرة مخططي المدينة وتمكن   الطبيعية.

سالم أهمية حيوية بالنسبة لبعثات حفظ ال ةاألخيرهذه كتسي تو مألوفة.الغير للتضاريس أحدث الخرائط ب

 في أفريقيا.

  

سواتل االستشعار عن بعد تغطي العالم بأسره، فهي مهمة لدراسة ظواهر واسعة النطاق مثل نظرا ألن 

وتتيح السواتل رصد التغير البيئي الناجم عن  والتصحر وإزالة األحراج.دوران المحيطات وتغير المناخ 

ف البيانات تجمع بطريقة متسقة، فإن السواتل يمكن أن تكش وبما أن  النشاط البشري والعمليات الطبيعية.

فوق لمعروف اثقب األوزون  اكتشاف تم على سبيل المثال،ف عن تغييرات طفيفة قد تظل غير مكتشفة.

 .السواتل وظاهرة استنزاف طبقة األوزون في الغالف الجوي باستخدام   القطبية الجنوبية القارة

  

 

   المالحة وتحديد المواقع تطبيقات 2.2

البنية التحتية الفضائية أكثر وضوحا في إدارة التحديات الطويلة األجل التي  الناجمة عن  فوائدالأصبحت 

ومن األمثلة على ذلك إدارة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، التي يمكن أن  واجهها المجتمع الحديث.ي

اية من لوقالمعلومات لدورة بخصوص  توفر لها تطبيقات المالحة وتحديد المواقع من الفضاء بيانات 

(، واالنتعاش الفيضانات الفيضانات والتخفيف من آثارها، وتقييم ما قبل الفيضانات، واالستجابة )أثناء

 وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الصور الساتلية الدقيقة . أخبار الطقس المحلية.و)بعد الفيضانات( 

االتصاالت في األماكن التي يصعب الوصول إليها على وقف الخسائر  وروابطفي الوقت المناسب 

 االقتصادية والبشرية الكارثية.

  

وفر تغطية ي ممالمواقع العنصر الرئيسي في النظام الدولي إلدارة الحركة الجوية، شكل المالحة وتحديد ات

سواتل   نوبفضل نظم التعزيز المناسبة، ستمك   المالحة في جميع أنحاء العالم لدعم جميع مراحل الطيران.

ئرات ة للطالمالحة وتحديد المواقع من التنقل من بوابة إلى بوابة وإلى قدرات في جميع األحوال الجويا

يس فقط ق ليتحليصبح الدقيقة، الكثر دقة وأنظمة الهبوط األمع أدوات المالحة و المجهزة تجهيزا مناسبا.

ساعد وت أكثر أمنا، ولكن أيضا أكثر كفاءة عن طريق الحد من تأخير، وتحويل وإلغاء الرحالت الجوية.

 في قطاع الطيران.هذه التدخالت أيضا في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

  

م تطبيق كما ت للمالحة وتحديد المواقع. نظام تحديد المواقع العالميمون يستخدالبحارة فإن ، على العمومو

نظام تحديد المواقع مؤخرا على مراقبة أنشطة الشحن غير المشروعة، ورصد تسرب النفط وما يترتب 

لون المحيط ودرجة الحرارة والتيارات  وقد تم إنتاج خرائط دقيقة عن على ذلك من أضرار بيئية.

هذه المعلومات الغنية  تعتبر و والملوحة واتجاه الرياح، جنبا إلى جنب مع صور االستشعار عن بعد.

لحماية واستخالص القيمة االقتصادية من مناطق اإلقصاء االقتصادي في أفريقيا وتوفير  بالغ األهمية اأمر

 فهم أفضل لنماذج تغير المناخ.

  



7 
 

 

وتهدف هذه النظم إلى  فئة أنظمة النقل الذكية. تصنف ضمنالعديد من تطبيقات مالحة السيارات ن إ

تحسين سالمة المسافرين، وتحسين كفاءة السفر عن طريق الحد من االزدحام، وتوفير الطاقة من خالل 

السائقين على  اعدست تطبيقات مالحة السياراتأن كما  خفض متطلبات الوقود، وتقليل األثر البيئي للسفر.

بع المركبات وتتأسطول هذه التكنولوجيا مفيدة أيضا إلدارة و اتخاذ قرارات التوجيه األكثر فعالية.

 األصول القيمة، وخاصة عبر الحدود الوطنية.

  

 
 

  الساتليةاالتصاالت  تطبيقات 2.1

 ةميواإلقلي ةالوطني ةصعدتوفر سواتل االتصاالت خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية على األ

دمات من خ إنطالقا  واسعة من التطبيقات مجموعةوتغطي االتصاالت الساتلية في أفريقيا  .ةوالدولي

 التقليدية إلى استخدام االتصاالت الساتلية لمعالجة القضايا االجتماعية فيالسلكية والالسلكية  االتصاالت 

قنيات تالبيانات للمناطق النائية باستخدام أطباق صغيرة و وتشمل هذه الخدمات توفير المهاتفة ونقل القارة.

، وبالتالي توفير خدمات ة جداصغيرات فتح ات طرفية ذاتمحطمتقدمة ل

وتستخدم خدمات التلفزيون الساتلي على نطاق واسع في اإلرسال التلفزيوني  مستهدفة. مجموعةل محددة 

 مجتمعي.المباشر إلى التلفزيون المنزلي والتلفزيون المن نقطة إلى نقطة، فضال عن االستقبال التلفزيوني 

  

  لعموم،وعلى وجه االعالم،  أي مكان آخر في معدل تغلغل في إفريقيا أكثر منفي   اانخفاض إن إلنترنت 

الفجوة  د "في س  ملحوظ بشكل متخلفة  تشير إلى أن أفريقيا عرض النطاق الترددي المتاحة تغطيةفإن 

في المائة من سكان أفريقيا يتمتعون  22.4، ال يوجد سوى 1622ووفقا لتقديرات عام  ". الرقمية

فال ، من سكان العالم، أفريقيا ٪24.6 أفريقيا  ي ،فبينما تؤويوبالتال بإمكانية الوصول إلى اإلنترنت.

الذين   اإلفريقيين نسبة تقدر وعالوة على ذلك، العالم.عبر اإلنترنت في  نمشتركيالمن  ٪4.1إال تمثل

من المشتركين في النطاق  أو أقل ٪2 بنسبة لديهم إمكانية الوصول إلى اتصاالت النطاق العريض 

إلى   ل فرص الوصو الفجوة وزيادة هذه سد في الساتلية  التصاالت ويمكن أن تساعد ا العالمي. العريض

 لغل الكابل تغيكون  النطاق العريض، ال سيما في البلدان النامية غير الساحلية والمناطق الريفية حيث 

  .المنال صعبأو   منعدما 

 

الحوكمة  أن يساعد بدرجة كبيرة على تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في عمليات  إلدماج يمكن 

ولن يؤدي تكامل تكنولوجيا المعلومات  .اإلفريقيين  المواطنين تقديم الخدمات العامة لجميعتعزيز 

واالتصاالت إلى تحسين أداء نظم اإلدارة فحسب، بل سيحول أيضا العالقات بين أصحاب المصلحة، 

غير أن إمكانيات تكنولوجيا المعلومات  يمية.السياسات واألطر التنظ صنعمما يؤثر على عمليات 

واالتصاالت في مجال اإلدارة الفعالة ال تزال غير مستكشفة وغير مستغلة إلى حد كبير في العالم 

ي ال في المناطق الت الروابط الساتلية  عبر ل خالل التوصي من ويمكن تقديم مثل هذه الخدمات  النامي.

يد ويمكن لتوصيل السواتل من خالل مكاتب البر إلى اإلنترنت. صول في الو تتاح فيها سوى قدر ضئيل 

 إلى اإلنترنت للمجتمعات المحلية التي ال تستطيع الوصول إليها حاليا. الوصول يتيحأن 

 

مفيدة  متعددةالاإلعالم تكون تكنولوجيات التعليم والتدريب، وال سيما التعليم عن بعد ووسائط يمكن أن  

ت البلدان التي يتعين عليها تدريب وإدماج عدد كبير من العمال في المناطق المنتشرة في تلبية احتياجا

دون على نحو مستمر  مهارات ال بتجديدوهذا يسمح  على نطاق واسع وغير المجهزة تجهيزا كامال.

ت استخدام المحطات الطرفية  ذات الفتحا كما أن  على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. االقتصار

يؤدي إلى تيسير الوصول إلى التعليم، وال سيما في المناطق  الصغيرة جدا إلى جانب سواتل االتصاالت

 الريفية.

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_divide
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_divide
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_divide
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ويتعين على العديد من البلدان التصدي لتفشي األمراض على نطاق واسع، وقد يساعد التطبيب عن بعد 

ترابطة مقد تكون قواعد البيانات  وإدارتها. ن طريق تحسين الرعاية الصحيةعلى مواجهة هذه التحديات ع

من خالل شبكات لمراقبة تطور األمراض، وتوفير فرص الحصول على الخبرات الطبية من 

وفي هذا الصدد، يمكن لالتصاالت الساتلية  بعد. عن ودعم المساعدة الطبية  بعد، عن الستشارةا خالل

ر ويعد التطبيب عن بعد حال فعاال من حيث التكلفة لتوفي نفيذ السياسات الصحية.أن تسهم في إعداد وت

 الرعاية الصحية بأسعار معقولة في المناطق الريفية.

  

أي ب خبريفي لمحة يمكن للمرء أن و الحالي لألرض. الساتل تستند التنبؤات الجوية الوطنية إلى عرض 

 فمن السهل أن نرى  ، السواتلدراسة  تتمعندما و  .بالغيوم الملبدة  هي الصاحية أو أجزاء من البالد

إنقاذ عدد ال يحصى من األرواح كل عام بتتبع مسارات األعاصير ويتم   الغيوم والعواصف. حركة اتجاه

ومن خالل تزويد المزارعين بالمعلومات المناخية القيمة  وغيرها من العواصف القاتلة بهذه الطريقة.

ين بالمعلومات، أدت هذه التكنولوجيا إلى تحسين إنتاج األغذية وإدارة والمخططين الزراعي

وتدمج سواتل الطقس في النظام العالمي لالتصاالت السلكية والالسلكية كعنصر أساسي من  المحاصيل.

 عناصر تغطية األرصاد الجوية العالمية واإلقليمية والوطنية.

 
 

 الفلكعلم و الفضاء علوم 2.1

على كوكب الزهرة، الناجم عن زيادة ثاني أكسيد الكربون في  ةالدفيئة الهاربمفعول الغازات أدى تأثير 

الغالف الجوي، إلى فهم مخاطر تراكم ثاني أكسيد الكربون على األرض وما يترتب على ذلك من 

هرة زوباإلضافة إلى ذلك، أدى العثور على الهباء الجوي في الغالف الجوي لل .ةعالمي ةمناخي اتتغير

ورصد كيفية تفاعلها مع الجزيئات إلى معرفة ما يحدث عندما يتم إدخال الهباء الجوي في الغالف الجوي 

ج العلماء تطوير نماذ استطاعومن خالل رصد وتحليل العواصف الترابية على سطح المريخ،  لألرض.

ف الجوي، كما يحدث لما يحدث لمناخ كوكب األرض إذا ما انفجرت كميات هائلة من الغبار في الغال

 خارج األرض. كبير كائن لعلى األرض من بركان أو من تأثير 

  

علم الفلك هو العلم الذي يصل من الكواكب إلى النجوم، والكون ككل، من الضوء األول حتى الوقت إن  

في محاولة لفهم أصل وتطور الكون  ئية الفيزياالعلوم وهو يشمل جميع  مليار سنة. 22الحاضر، بعد 

لعالم على ا هو المحافظ ، حتى وقت قريب، كان  علم الفلك وسيلة لدفع العلم الذيويعتبر ومكوناته.

املة أكثر قوة ع تطويروتساعد زيادة االهتمام العام بعلم الفلك وتحسين التعليم العلمي على  الصناعي.

بسهولة إلى ميادين تطبيقية مثل  و على السواء ية والعمليةويمكن نقل هذه المهارات المفاهيم مهارة.

 األرصاد الجوية وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.

  
الجيوديسيا الفضائية تستخدم تقنيات فلكية لتحديد اإلطار المرجعي السماوي الدولي، الذي يستخدم إن 

المرجعي األرضي لتوفير إحداثيات ويستخدم هذا اإلطار  لتحديد اإلطار المرجعي الدولي لألرض.

في العديد من التطبيقات العملية، مثل قياسات مستوى المحيطات والجليد،  تستعملجغرافية دقيقة 

وتستخدم هذه األطر المرجعية، على سبيل المثال  واالنجراف القاري، ومدارات السواتل االصطناعية.

في رسم الخرائط الحديثة والتطبيقات القائمة على اإلطار المرجعي األفريقي الجاري تطويره حاليا، ، 

 فلك فإن علوم الفضاء وعلم ال،  وبالتالي الموقع، مثل رسم خرائط لنمو الغطاء النباتي وترسيم الحدود.

 وفران المعرفة األساسية التي تستخدم عمليا في التطبيقات اليومية القائمة على الموقع.ي
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ك، ومع ذل مينا من الجسيمات المشحونة واإلشعاع الكهرومغناطيسي.المجال المغناطيسي لألرض يحإن 

يرجع أساسا إلى االضطرابات المتعلقة بالطقس مما فإن االختالفات في المجال المغناطيسي لألرض، 

مثال، تؤدي فعلى سبيل ال الفضائي، قد يكون لها آثار ضارة على النظم التقنية في الفضاء وعلى األرض.

مستحثة التيارات ال أن كما  إبطال مفعول هذه السواتلإلى  السواتل ف الكهربائية داخل عمليات التصري

 ل فيوإن عمليات التعطانقطاع التيار الكهربائي وانقطاع االتصاالت،  تسببفي خطوط طويلة للطاقة 

ويوفر  النفط.وؤثر سلبا على االستكشاف التجاري للمعادن تطيسية األرضية االمغن الدراسات االستقصائية

رصد الطقس الفضائي أداة فعالة للتخفيف من هذه االضطرابات في كل من النظم التشغيلية الفضائية 

 واألرضية.
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  الوضعتحليل  3

  مواطن القوة ومواطن الضعف والفرص والمخاطرتحليل  1.2

 مواطن الضعف مواطن القوة
  الدعم السياسي لنمو وتنمية قطاعات

الرفيعة، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا 

 الفضاء.

  دعم حكومي كبير إلنشاء برامج

 فضائية وطنية وإقليمية.

  هناك عدد كبير من المهنيين العاملين

في مجال الفضاء الملتزمين باالستفادة من 

 -الفضاء من أجل التنمية االجتماعية 

 االقتصادية.

  الشراكات داخل القارات التي تعزز

 ضاء.التعاون في علوم الف

  المواقع االستراتيجية والجغرافية في

منشآت المادية للأفريقيا التي هي مناسبة 

 الفلكية والفضائية

  الفروع الحالية من الخبرات

 الفضائية والقدرات في الموقع.

  إنشاء التجمع الساتلي ومرافق

 التكامل واالختبار.

  قاعدة المعارف القائمة والخبرة في

 هندسة الفضاء.

  تصنيع و / أو تشغيل خبرة في

 السواتل الصغيرة.

  زز  عتالتي  ئيةفيزياء الفضاالقدرة

قربها من الجزر في 

الشذوذ المغناطيسي و الجنوبي، حيطالم

النضج   ودراسة، سي األطل بجنوب 

 . االستوائيالكهربائي 

  تركيزالمراكز القائمة والموجودة

 على استغالل البيانات الجغرافية المكانية.

  في الخبرات والقدرات الفوارق

 الفضائية في جميع أنحاء القارة.

  مجموعة واسعة من التحديات

 األفريقية واالحتياجات المجتمعية.

  لم يتم تحديد احتياجات المستخدمين

 األفريقيين بشكل جيد وموثق.

  ال يوجد هيكل حوكمة لتنسيق وإدارة

 األنشطة الفضائية على مستوى القارة.

  األساسية في عدم كفاية المهارات

 العديد من مجاالت علوم الفضاء.

 من المبادرات الفضائية  محدود عدد

 المهارات. بحيث تنعدم

  ازدواجية الجهود والتنسيق دون

 المستوى األمثل.

  االستثمارات دون المستوى

 قطاع الفضاء. في   األمثل

  جهود قارية مفككة بسبب عدم وجود

 سياسات إلدارة البيانات و تفاسمها .

  محدودية الوصول إلى المكتبات

 والمجالت وقواعد البيانات العلمية والتقنية.

  البيئات التنظيمية غير المنسقة بشأن

مسائل مثل الهجرة، والضرائب والرسوم 

 الجمركية عبر الحدود.

  أنشطة فضائية مجزأة، ال تتالءم مع

 األهداف القارية.

  تمويل محدود على الطاق القاري

 ولوجيا الفضاء.مخصص لعلوم وتكن

 المخاطر الفرص
  المجتمعات الريفية الكبيرة التي يمكن

دعم احتياجاتها من المنتجات والخدمات 

 الفضائية.

  السكان الشباب الذين يمكن تدريبهم

 على تلبية احتياجات قطاع الفضاء المحلي.

  إذكاء الوعي العام والمعرفة بالفوائد

 الفضائية. للتطبيقات  المجتمعية

 عدم وجود نهج منسق للمعاهدات 

 واالتفاقيات الدولية.

  اإلرادة السياسية للمبادرات الفضائية

على المستوى القاري ليست مشتركة على 

نطاق عالمي، وسط أولويات وطنية اقتصادية 

 واجتماعية ملحة أخرى.

  اإلفراط في االعتماد على الدعم المالي

 والتقني من خارج القارة.

 .عدم االستقرار السياسي 
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 احتياجات التنمية المستدامة  خدمة

مليون نسمة موزعة على  466لتعداد السكان

 .1 كم 26.266666أكثر من 

 إمكانات توفر الموارد الطبيعية التي 

 نمو اجتماعي واقتصادي كبير.

  مساهمة المنتجات والخدمات الفضائية

 في مواجهة تحدياتالتغيير العالمي.

  االستفادة من مهارات وخبرات

 في المهجر األفريقي. األفريقيين

  الشراكات الدولية من أجل التنمية

 المشتركة لبرامج ومنتجات وخدمات الفضاء.

  إمكانية تقاسم البنية التحتية والقدرات

 األخرى فيما بين مختلف البلدان األفريقية.

  التعلم من البرامج الساتلية القائمة

 لتعزيز القدرة القارية.

 ضعف القاعدة المالية. 

 األساسية. استنزاف المهارات 

  المنافسة على الترددات اإلذاعية

المخصصة ألفريقيا والتي يمكن أن تحد من 

 االستخدام المستقبلي لهذه الموارد.

 قادرة  ليست وطنية برامج فضائية

على استيعاب واعتماد التطورات التكنولوجية 

 السريعة.

  عدم التركيز على احتياجات

واالبتكار في تقديم الخدمات المستخدمين 

 والمنتجات الفضائية ذات الصلة.

  محدودية التعاون والتنسيق بسبب

 التركيز الحصري على األولويات الوطنية.

  عدم وجود نهج قاري منسق لتفاقيات

 التوجيهية. متعددة األطراف والمبادئ

 الضعف مواطنالقوة ومعالجة  مواطنتطوير  1.2

 

  إنشاء برنامج قاري للفضاء قادر على تعزيز البرامج والمشاريع التي تعزز الشراكات داخل القارة

ة ومواءمة وتوحيد مجموع عن طريق تعزيز العقد القائمة للقدرات الفضائية والقدرات في الموقع؛

يز ا لتعزواعتماد سياسات مالئمة إلدارة البيانات وتقاسمه المرافق والهياكل األساسية الحيوية؛

الخبرات الفضائية لتعزيز قدرة الدول األعضاء الراغبة في متابعة  وتقاسم البيانات؛ على الحصول

 برامج الفضاء الوطنية.

 دراسات لااالستفادة من الموقع االستراتيجي ألفريقيا لجذب مشاريع العلوم الضخمة في علم الفلك و

التي من شأنها تعزيز الملف العلمي للقارة ودعم بناء البنية التحتية العلمية  الفضائية ئيةالفيزيا

الحيوية، والتي سيتم استخدامها أيضا لتطوير مجموعة من المهارات والخبرات الالزمة للخدمة 

 مختلف التخصصات العلمية.

  خدم تا للدراسات العلي مجاالتوضع برامج لتنمية القدرات البشرية تجتذب الشباب من الطالب إلى

واالحتياجات األوسع نطاقا للمهارات الراقية في المحلي في المقام األول متطلبات قطاع الفضاء 

 المشهد االجتماعي واالقتصادي المتغير.

  ناحية الموارد الكافية من ال تتوفر لهاللفضاء  ةأفريقي أجندةفي سياق  للحوكمةوضع هيكل مناسب

  ىرات البشرية لضمان التنفيذ الفعال لبرنامج الفضاء األفريقي من المستوالمالية ومن حيث القد

 .الفرعي اإلقليمي ى إلى المستو القاري

  االلتزاماتب تكون واعيةفضاء ، ولكنها لل ال األفريقي األجندةتعزيز ل مواتيةضمان بيئة تنظيمية 

 موارد الفضاء الخارجي.والمسؤوليات الدولية لضمان االستخدام المستدام الطويل األجل ل

  ما مفي جميع أنحاء أفريقيا لتأمين قدرة النطاق العريض الواسعة استخدام شبكات األلياف البصرية

تشغيل المعدات العلمية والبنية التحتية وضمان الربط السلس إلدارة البيانات  يحتاج إلى

 المكانية. المعلومات الجغرافية وتقاسم
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      المخاطرفرص وإدارة لل االستجابة 3.3

  اجات احتي تحديدللممارسة لتقاسم الخبرات وأفضل الممارسات، فضال عن محلية إنشاء مجتمعات

 المستخدمين.

  وتلتمس الدعم من جميع قطاعات المجتمع لفوائد متعددة تستهدفتطوير حملة توعية عامة قوية 
 االقتصاديالنمو  تعزيزوإمكاناتها لعلوم وتكنولوجيا الفضاء ل

 وخاصة احتياجات المجتمعات الريفية الكبيرة. ،المجتمعية التحديات ومواجهة

  ربط احتياجات السوق المكانية وإدارة الموارد الطبيعية بطريقة تأخذ بعين االعتبار التغيرات العالمية

ويل المستدامة على المدى الطضمن التنمية االجتماعية واالقتصادية تو المناخ، لتغير واالستجابات

 والنمو في القارة األفريقية.

  لبناء المهارات والخبرات المحلية، ودعم التنمية  في المهجر واألفريقييناستخدام الشراكات الدولية

، وتوفير فرص العمل التي من شأنها أن تقلل إلى الحد الفضاء  ومنتجات وخدمات لبرامجالمشتركة 

 ارات واالعتماد المفرط على الدعم األجنبي.األدنى من فقدان المه

  الفضائية القائمة والبرامج الوطنية والقدرة الجماعية للبلدان والخبرات االستفادة من المبادرات

بناء وتوسيع القدرات الفضائية المحلية والبنية التحتية الحديثة، والتقليل إلى أدنى حد من لاألفريقية 

 ازدواجية الجهود.

  لفضاء ا أجندة وضع إطار تنظيمي مشترك بشأن القارة يتصدى ألي قيود مفروضة على السعي إلى

 ويكفل االستخدام المستدام الطويل األجل لموارد الفضاء الخارجي. ةاألفريقي

  اعتماد خطة تعاونية لتخصيص واستخدام الترددات الموجية من أجل حماية وتعظيم استخدام

سيزيد أيضا من فرص استضافة وتشغيل المعدات والمرافق الترددات المخصصة ألفريقيا مما 

 الفضائية الرئيسية.
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  التركيز االستراتيجي 4

 

  رؤيةال 1.2

 .اومبتكر وفعاال اتنافسيويكون لفضاء يركز على المستخدم، أفريقي لبرنامج 

 

  األهداف 1.2

والتصدي المنتجات والخدمات المستمدة من الفضاء مستخدمة في صنع القرار  .2

 للتحديات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية.

القدرة الفضائية المحلية، في القطاعين الخاص والعام على السواء، من أجل برنامج  .1

 فضائي منسق وفعال وابتكاري يقوده أفريقيون.

  

  اإلجراءات االستراتيجية 2.2

ة في تحقيق األهداف االستراتيجية والمبادئ األساسيمباشر التأثير إلى التهدف اإلجراءات االستراتيجية 

 إليها. سهولة الرجوعكفالة يتم سرد األهداف االستراتيجية هنا ل .ةالمحددة في سياسة الفضاء األفريقي

 
لمعالجة علوم وتكنولوجيا الفضاء تسخير إمكانات  -معالجة احتياجات المستخدم  .2

 في أفريقيا.الفرص والتحديات االجتماعية واالقتصادية 

تعزيز تكنولوجيا مهمة الفضاء في القارة لضمان  -الوصول إلى الخدمات الفضائية  .1

 الوصول األمثل إلى البيانات المستمدة من الفضاء، وخدمات المعلومات والمنتجات.

تطوير صناعة فضائية محلية مستدامة ونابضة  - ةوالدولي ةتطوير السوق اإلقليمي .2

 .لها ستجيبتالقارة األفريقية و احتياجات بالحياة تعزز 

اعتماد الحوكمة الجيدة وأفضل الممارسات  -جيدة الدارة اإلوالرشيد اعتماد الحوكمة  .2

 إلدارة منسقة لألنشطة الفضائية القارية.

تعظيم االستفادة من األنشطة الفضائية الحالية  -تنسيق الساحة الفضائية األفريقية  .4

 . زدواجية في الموارد والجهودوالمخطط لها، وتجنب أو تقليل اال

تعزيز أجندة الفضاء بقيادة أفريقية من خالل شراكات مفيدة  -تعزيز التعاون الدولي  .4

 للطرفين.

 

 الفوائد المستمدة من الفضاء االستفادة من  1.2.2

 ته  استجابمدى فعالية مرهونة بكون للفضاء تبرنامج اإلفريقي ال عالمة األساسية للنجاح فيالن إ

اإليجابي على نوعية حياة الناس في القارة، وتحسين الوضع االقتصادي تأثيره الحتياجات المستخدم، و

ذات صلة  بطريقةلها المبادرات مع احتياجات أفريقيا وتستجيب  أن يتردد صدىيجب  فريقيا.أل الشامل

المي فسية على الصعيد العتنا يجب أيضا أن تكون المبادرات  . معقوالجتماعيا اعائدا ماليا و/ أو تضمن 

، كما أن هناك حاجة كبيرة في العديد من البلدان النامية خارج ةفي سوق الفضاء العالمي امن أجل وضعه

 مثل هذه المبادرات.إلى أفريقيا 
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المنافع المستمدة من الفضاء جميع دوائر الحكومة، من المستوى القاري وصوال إلى تتجاوز يجب أن 

 المبادرات. نتائج هذه ضمنوباإلضافة إلى ذلك، يجب أن تؤخذ فوائد للنساء والشباب  مستوى البلديات.

  

 مؤشراتال

 .عدد مجتمعات الممارسة 

 االستثمار. عوائد 

 

              واالبتكار والتنميةتعزيز البحث  1.2.2

وبالنظر  واالبتكار في قطاع الفضاء اإلفريقي. والتنميةتمكين البحث من شأنه إن تطوير القدرات المحلية 

 والتنميةبحث اليتعين أن يلعب في القارة، تزاالن تمثالن قطاعا وليدا إلى أن علوم وتكنولوجيا الفضاء ال 

( واستغالل هذه ةوالتنميلتالي، فإن إنتاج المعرفة )البحث وبا واالبتكار دورا رئيسيا في التنمية الصناعية.

أن  يجبوبالتالي ، اجتماعية. محوريا في ضمان عوائد مالية و / أو يحتالن مكانا المعرفة )االبتكار( 

 لنشر االبتكار. ااستراتيجي  اإنتاج المعرفة ونقلها  تركيزيكون 

 
ي مجال فواالبتكار فرصا للقوى العاملة العلمية والهندسية  البحث والتنمية مبادرات  يجب أن توفر

لجيل ابرامج ومنتجات وخدمات الفضاء الستيعاب رأس المال الفكري الحالي والتفوق في تطوير 

 تكنولوجيا .الالمقبل من 

  

 مؤشراتال

 .عدد الخدمات والمنتجات التي تستخدم القدرات األفريقية 

 .عدد المنشورات 

  االختراع.عدد براءات 

 .عدد النماذج الصناعية 

 .عدد مراكز البحوث ذات الصلة بالفضاء 

 واستخدام رأس المال البشري تنمية 2.2.2

سيتم تسخير  .أفريقي للفضاء قابل للبقاء ومستدامحجر األساس لبرنامج  هىتنمية رأس المال البشري إن 

ل أن تعميجب  تنمية رأس المال البشري.قوية للتدريب ومن خالل برامج  الالزمةالمهارات والخبرات 

ئها شركالالبشري لعلوم الفضاء، واالعتماد على رأس المال الفكري  هاتنمية رأس مالعلى أفريقيا 

م ينبغي أن يكون االستخدام األمثل لمعهد علو األفريقي. المهجراالستراتيجيين، واالستفادة الفعالة من 

 .األفريقيةجامعة / الالفضاء 

 
 

د علوم لمعه األغراض الخاصةيشمل مؤسسات التعليم العالي والتدريب، بما   ن يكفل تمكين يجب أ

 الفوج القادم من العلماء والمهندسين. من تخريج ، / الجامعة األفريقيةالفضاء

  

 مؤشراتال

  الصلة بالفضاء. ذويعدد الخريجين في المجاالت 

  الصلة بالفضاء العاملين في المهن ذات الصلة بالفضاء. ذويعدد الخبراء 
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              إضفاء الطابع المؤسسي على هيكل حوكمة الشركات 4.3.4

في المحاوالت الجارية إلضفاء الطابع  ة مندرجا المركزي ةكموإطار الح تحديد سياق كون ييجب أن 

 يجب مبادئعلى  سياسة الفضاء األفريقية الحالية  تنصالرسمي على مبادرات الفضاء األفريقية. 

في حات طموتعبر عن في برنامج لمبادرات الفضاء األفريقية، في حين أن هذه االستراتيجية  اعتمادها

لجميع برامج  إطار مرجعيك  ةمستخدم هذه األدواتويجب أن تكون قارة األفريقية. لل مجال الفضاء

ة. باحتياجات القارة األفريقي المتعلقغرض لل ومالءمتهاأكد من جدواها والتنموية للت المحليةالمساعدة 

ع مإذا لم يتم ذلك، فإن النتيجة ستكون انتشار المبادرات التي من شأنها أن تتعارض في نهاية المطاف و

 األفريقية. التنموية للقارةالتركيز والمبادرات 

 
 

وأنشطة ينبغي اعتماد هيكل حوكمة الشركات، بما في ذلك القواعد واإلجراءات إلدارة برنامج 

 في مجال الفضاءفريقيا أل

  

 مؤشراتال

  حوكمة الشركات .مقرر لهيكل رسمي 

 .تحقيق األهداف االستراتيجية 

               المتطلبات التنظيميةبالتمسك  4.2.2

ارجي، لبيئة الفضاء الخ على المدى الطويلأفريقيا في حفظ وصون االستدامة واستجابة لضمان التزام 

االلتزام و المتعددة األطراف ذات الصلة المنتديات المشاركة بنشاط في  األفريقيين الممثلينعلى  يجب

ي فلتأمين موارد الفضاء الخارجي لالستخدام  بالغة األهمية، وال سيما عندما تكون هذه المشاركة إزاءها

جي موارد الفضاء الخاريكفل استخدام تنظيمي  على إطاروينبغي إضفاء الطابع المؤسسي  افريقيا.

 بطريقة مستدامة.

 
 

تمكن تفريقيا بحيث أل ئيةفضاالنشطة األتنظيمي لدعم على إطار ينبغي إضفاء الطابع المؤسسي 

بشكل فعال في سوق الفضاء العالمي، وذلك تمشيا مع المعاهدات واالتفاقيات  التنافس منالقارة 

عددة متالالدولية  المنتدياتفي   ة فعالمشاركة أفريقية ومن المهم أيضا ضمان  والمبادئ الدولية.

ية فتحات المدارالوصول افريقيا الى الفضاء، بما في ذلك تخصيص واستعمال  لتأمين األطراف

 والبنية التحتية األرضية على حد سواء. ئية دي، للبنية التحتية الفضاوالطيف الترد

 مؤشراتال 

 .إطار تنظيمي داعم لألنشطة الفضائية 

  المتعددة األطراف الحاسمة  المنتدياتعدد المساهمات التي قدمت في

 لالستخدامات السلمية للفضاء الخارجي.

  االتحاد األفريقي.تنسيق اآلليات التي وضعتها الدول األعضاء في 

  فتحات المدارية التي تم الحصول عليها ألفريقيا.العدد 

 
               بناء البنية التحتية الحيوية 4.2.2

الغ أمر ب جديدةبخصوص مرافق قوي   وقاري إقليمي تنسيقاالستفادة من المرافق القائمة وتطوير 

بين  الشراكات فإن،  في أفريقيا وعلى الرغم من نهج قوي يقوده القطاع العام لنجاح.ا  األهمية لتحقيق
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دمج تكنولوجيا  اسيم الوالقارة، في  فضائية تحتية بنية  ستكون ضرورية لتطويرالقطاعين العام والخاص 

 .لالقتصادالفضاء في القطاعات األخرى 

  
 

ومن  ينبغي إنشاء شبكة متكاملة تربط بين المؤسسات اإلقليمية والقارية لبناء البنية التحتية المناسبة.

البيانات  مخصصة لتوفيرالالضروري أيضا تطوير شبكة متكاملة ومرافق معالجة البيانات التكميلية 

كومات تشجيع الحينبغي  لتطبيقات على المستويات القارية واإلقليمية والمحلية.لللمستخدمين 

مبادرة الب االستعانةجب تتهيئة بيئة مواتية لتطوير صناعة ذات صلة بالفضاء. علىاألفريقية 

 ، وتشجيع مشاركة البلدان األفريقية األخرى.إلدارة الموارداألفريقية 

  

 مؤشراتال

 .عدد أنظمة اإلنذار المبكر في القارة 

 .عدد البعثات الفضائية 

  المعالجة. المرسلة ة/المتلقيالفضائية عدد المرافق / 

  ونسبة التغطية.المنشأة عدد الشبكات 

  على الصعيد تعزيز التنسيق والتعاون  4.2.2

  اإلقليمي

، والحاجة بالنظر إلى قيود الموردلنجاح أنشطة الفضاء في القارة،  احيوي اقوي أمرالقليمي اإلتنسيق يعد ال

بادل ت علىيجب أن يرتكز التعاون اإلقليمي  إلى الحد من االزدواجية وتحقيق أقصى قدر من التكامل.

أن ومن ش الخبرات والمعرفة، سواء الملموسة وغير الملموسة، من أجل تعزيز قاعدة الفضاء في القارة.

 .التزامات ثنائية ومتعددة األطرافهذا التعاون أن يكون في شكل 

 
 
ة وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا وإدارة الملكيالمشتركة تكنولوجيا لا تطويرجب تعزيز وتقوية ي

 الفكرية.

  

 مؤشراتال
  والمشتركة بين القارات التعاونيةالبرامج عدد. 

 ستراتيجية الشراكات اتعزيز ال 4.2.2

 تتم معالجةس .والقدرات المهارات في الكامنة الثغرات لمعالجة استراتيجية شراكات إقامة إلى السعي سيتم

قارية، الشراكات بين القطاعين العام والخاص الشراكات المن خالل حيثما كان ممكنا الثغرات  هذه

ي ثغرات معالجة أعلى ينبغي تشجيع الشراكات الدولية  والشراكة بين القطاعات االقتصادية المختلفة.

 المشاركة الفعالة في المبادرات الفضائية العالمية.من خالل للتعلم متبقية والبحث عن فرص جديدة 
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 المساهمات التكميلية والمنافع المتبادلة. علىيجب أن تقوم جميع الشراكات 

  

 مؤشاتال

 .عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص 

 .عدد الشراكات المؤسسية داخل أفريقيا 

 .عدد الشراكات الدولية 

              التمويل واالستدامة 4.2.2

لمدى االطويلة ضمان التنمية المثلى واالستدامة لالكافي  لتمويلبايتم االلتزام من األهمية بمكان أن 

من داخل القارة للسماح   أن هذا التمويل يكون مصدره جدا المهمومن  في القارة. ئيةالفضامبادرات لل

بالتالي، وة، تكنولوجيا الفضاء مكلفتعتبر  .للفضاءأجندة موحدة لبرنامج الفضاء بقيادة أفريقية في إطار 

ه هذ وتعظيم يهابناء علالمن الضروري استغالل الموارد الفضائية الموجودة حاليا في القارة، وف

طويلة األجل ألنشطة الواالستدامة  الجدوىلضمان  أساسيان نالرصد والتقييم أمراكما أن  الموارد.

 الفضاء في أفريقيا.

 
 

أداة  وينبغي وضع آلية / ينبغي تأمين التمويل من الحكومات األفريقية والقطاع الخاص وأهل الخير.

 لتوليد األموال الالزمة لبرنامج الفضاء األفريقي.مالية 

  

 مؤشراتال
  من القارة. األجلمستوى التمويل الطويل تأمين 

 موالاأل وضع آلية مالية لجمع. 
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 للتنفيذالمبادئ التوجيهية  5

              مجاالت التركيز المواضيعية 1.4

المالحة وتحديد المواقع، واالتصاالت الساتلية، ، رصد األرضوتحديدا عية، يضامجاالت التركيز المو

كنولوجيا تالوبرامج  الواسع النطاق الذي تتطور فيه منابر ، وتوفير اإلطاروعلم الفلك وعلوم الفضاء

استخدام التطبيقات الفضائية  1في الجدول  يرد والحالية لتلبية احتياجات المستخدم.، الجديدة المناسبة

الجدول المذكور يحدد و األكثر إلحاحا،لتسهيل الردود على التحديات االجتماعية واالقتصادية 

جات مخر تحديديتم  عي.اضوامجاالت التركيز المو مقابل المحددةلمستخدمين األساسية لحتياجات الا

 أدناه. الجدولفي لفة لكل مجال من مجاالت التركيز المواضيعي مخت

 
 

 
 لفضاء لالمجاالت المواضيعية مقابل مختلف  المستخدماحتياجات  :1الجدول 

 
 

              رصد األرض 1.1.4

 رصد األرض ما يلي:ب والمتعلقةمحددة التدخالت الضمن تتينبغي أن 

  رصد األرض .واستخدام تطوير المهارات والخبرة الكافية في تطبيقات 

 .تطوير وتحسين مؤسسات رصد األرض في أفريقيا 

  والمستخدمين وأصحاب المصلحة. األفريقيينتعزيز تبادل المعرفة بين الخبراء 

  لمستخدمين اتطوير البنية التحتية الفضائية وفي الموقع للمساعدة في االستجابة الحتياجات

 وضمان المنافع االجتماعية.

  القائمة على اإلنترنت التكنولوجيات  باستخدامرصد األرض ومنتجات تطوير خدمات

 تلبية احتياجات المستخدمين.لالمالئمة األخرى ولوجيات والتكن
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  تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة لضمان جيل من الخدمات والمنتجات ذات الصلة لتعظيم فوائد

 رصد األرض. تطبيقات

 السياسات ومتخذي صانعي رفع مستوى الوعي بين صانعي الرأي العام، والمستخدمين، و

 القرارات.

 

               المالحة وتحديد المواقع 1.1.4

 :ما يليالمالحة وتحديد المواقع ب والمتعلقةمحددة التدخالت التضمن تينبغي أن 

 

  المواقع وتحديد المالحة تطبيقات تطوير المهارات والخبرة الكافية في مجال 

 .واستخدامهما

 لسواتل المالحة.الحالية ندماج في الخدمات العالمية الضمان ا 

  •اأفريقي في الجوية المالحة سالمة وكالة مثل القائمة التحتية البنية على االعتماد 

 لعاملةا الساتلية للمالحة العالمي النظام قاعدة محطات شبكة) تريغنيت شبكة ومدغشقر،

 .األفريقي الجيوديسي المرجعي واإلطار( باستمرار

  شارة إلاتعزيز دراسة مجموعة األفريقية لتطبيقات الزلزالية باستخدام أجهزة استقبال

 الزلزالية.

  المالحة على المستوى القاريزيادة محلي لنظام  وضع. 

  مضافة لدعمالقيمة الخدمات ذات الوتطبيقات المالحة وتحديد المواقع تطوير منتجات 

 احتياجات المستخدمين.

  

 
               االتصاالت الساتلية 2.1.4

 االتصاالت الساتلية ما يلي:بتعلق والممحددة التدخالت التضمن تينبغي أن 

 
 .تطوير تقنيات لتطبيقات االتصاالت في المناطق الريفية والنائية 

 .تطوير تقنيات للتطبيقات اإللكترونية 

  ملحقات مرنة لتوسيع الشبكة األرضية والنسخ االحتياطي.توفير 

 .تطوير منصات لدعم إدارة الكوارث 

 

 الفلكعلم علوم الفضاء و 2.1.4

 الفلك ما يلي:علم والفضاء بعلوم  والمتعلقةمحددة التدخالت التضمن تينبغي أن 

 

 وعلم الفلك ، مثل الفضاء برامج قوية ومنسقة في مختلف تخصصات علوم  وضع

اما وعلم ، والبصرية، ج الفلكيات الجوية ،ئية، والجيوديسيا الفضائيةفيزياء الفضاال

 .اإلذاعيالفلك 

  وعلم الفلك. لعلوم الفضاءوضع برامج بناء القدرات لضمان المبادرات المستدامة 

  لعلوم الفضاء  نابض بالحياةتطوير وصيانة البنية التحتية والمرافق المناسبة لبرنامج 

 فلك .وعلم ال

  رأس المال البشريلالتنمية المتفرعة  ضمان قيمة مضافة القتصاد افريقيا من خالل 

 وعلم الفلك.الفضاء والتكنولوجيات في مجال علوم 
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  برامج وظيفية 1.4

جيا منصات التكنولو تندرج أساسا ضمنوظيفية هي وسيلة لتحقيق النتائج الرئيسية والبرامج ال

والمدارات، ومركبات اإلطالق،  السواتلوهي تغطي العناصر الرئيسية لمهمة فضائية )جمع  األساسية.

دعم برامج وظيفية ت (.ممكنةفضائية المهمة الوشبكات العمليات، وجميع العناصر األخرى التي تجعل 

ها أربع مجموعات، كل من فية والهندسية ويتم تنظيم القدرات العلمي كل مجال من المجاالت المواضيعية.

 حمل وظائف محددة، على النحو الموجز أدناه.ت

 

  ئيةبعثات الفضاال 1.1.4

 وتشمل البعثات الفضائية ما يلي:

 
 طيف وذات األطياف متعددة بصرية حموالت ذات األرض حول المدار منخفضة سواتل تطوير 

 .المالحة لزيادة حمولة ونظم مفرط،
  البصرية. السواتليةاألرض الستكمال البعثات حول المدار المنخفض ذات  السواتلتطوير 

 مولة حثابت بالنسبة لألرض مع ترددات اتصال متعددة ونظام  ذات مدارلالتصاالت  تطوير سواتل

 لمالحةا زيادةل

 .تطوير قدرات اإلطالق الفضائية المستقلة 

 .تطوير بعثات علوم الفضاء 

 
 

               تمكينتقنيات  1.1.4

 كما يلي: ، هيةمتطلبات البعثات الفضائية المستقبلية، وفقا لخيارات حمولة والتكنولوجيا الفرعي

 
  ة.عالية الدقة والنظم الفرعيالحموالت للتطوير القدرة المحلية بشكل كامل على المدى المتوسط 

 النظام الفرعيمتطلبات تطوير الحمولة و. 

  احة س على المحليةلالتصاالت الثابت بالنسبة لألرض مع المشاركة األفريقية  ساتلوضع

 التكنولوجيا والهندسة.

 
             عمليات البعثة الفضائية 2.1.4

 متطلبات عمليات البعثة الفضائية هي كما يلي:

 
 السواتل تصنيع مرافقلدعم مراكز تصميم واالختبار والتكامل  التجمع مرافق تطوير. 

  ترجاع واس الساتليةقيادة لدعم العمليات التتبع واللقياس عن بعد، ولتطوير قطاعات األرض

 البيانات.

  سواتللالفعالتين لصحة الواإلدارة بخصوص تطوير قطاعات الفضاء، مثل مراكز مراقبة البعثة. 

  المحلية السواتلتأمين مواقع مدارية مناسبة لالستخدام من قبل. 
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               لفضائيةالتطبيقات ا 2.1.4

جب ي ،ستجابة الحتياجات المستخدمالفي اذات صلة الخدمات والمنتجات المتقدمة  كونمن أجل ضمان 

 : يلي ما تحقيق 

 
  معلومات على البيانات وال لالحصول الميسور التكلف والعادكفل تلبيانات لوضع سياسة تبادل

 المكانية.

  مجموعات البيانات الصحيحة وفقا الحتياجات  علىفي الوقت المناسب  الحصولتطوير

 المستخدم.

 .تطوير تقديم الخدمات والمنتجات المناسبة التي تلبي جميع احتياجات المستخدمين 

  في الوقت المناسب الالزمةالخدمات والمنتجات توفير تطوير قدرات تجهيز قوية لضمان 

 للمستخدمين النهائيين.

 البيانات الفضائية واألرضية على لالحصوومات قادرة على التأكد من أن جميع مستويات الحك 

 من خالل بوابة مركزية.

  والتنميةتوفير البيانات الجغرافية المكانية والعلمية للتعليم، والبحث. 

 كلفة.أدنى تتوفير البيانات الجغرافية المكانية لالستغالل التجاري ب 

 

  دعمال برامج 2.4

منصات العية ويضاتعتبر بالغة األهمية لتحقيق مجاالت التركيز المودعم عناصر شاملة البرامج تشكل 

 ما يلي: وتشمل البرامج الداعمة الوظيفية.

 

 تكون سإن الخبرات والمهارات المناسبة الالزمة لبرنامج الفضاء اإلفريقي  - رأس المال البشري

جميع البرامج والبنية التحتية القائمة  ، تكون، ألنه بدون هذه ذي أولوية باهتمام يحظى مجاال

 القيمة والمتوخاة محدودة.

   ي من الضرورف ،للجمهورمجديا برنامج الفضاء اإلفريقي  لكي يظهر - الفضاءبشأن الوعي

 خلق الوعي العام بفوائد تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها المتعددة في )المنتجات والخدمات(.

 من  مكنيفعال،  فضائيبرنامج لية المناسبة هي حجر الزاوية البنية التحت - البنية التحتية

 القدرات البشرية. نقل التكنولوجيا وتطوير مبادرات

 الشراكات االستراتيجية ذات المنفعة المتبادلة مع الشركاء األجانب ضرورية  - الشراكات الدولية

 المستدام.، وبرنامج الفضاء الحيوي ةوغير المادي ةلنقل التكنولوجيا المادي

 تطوير صناعة الفضاء القارية للمشاركة في البرامج الفنية  - المشاركة والتنمية الصناعية

 المختلفة هو شرط أساسي الستدامة برنامج الفضاء.

 

 الفضاءبشأن تنمية رأس المال البشري والوعي  1.2.4

 الفضاء:بشأن فيما يلي التدخالت االستراتيجية لتنمية رأس المال البشري وزيادة الوعي 

 

  تتضمن ما يليوالتوعية للوعي العام  ومستهدفةمنسقة ومستمرة برامج تطوير: 

o التواصل الكالسيكية والمعاصرة. استخدام منابر 

o  علوم الفضاء من خالل تعميم علوم الفضاء مع المواد اإلعالمية تحديد

 الجماهير.لكل ذات جودة عالية 
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o نحو مهن في مجال علوم رص إلشراك وجذب أفضل العقول توفير ف

 الفضاء.

o  علوم الفضاء.في مجال بين الجنسين  تعزيز المساواةمن 

  علوم الفضاء في الجامعات من خاللفي مجال  والبحثدعم التعليم : 

o وربط مبادرات التدريب للجامعة األفريقية علوم الفضاء معهد ،

 واالبتكار القائمة؛ والبحث

o  البحثية القارية والبرامج الوطنية، روابط ثنائية االتجاه بين الجهود

 و وبين الجهود البحثية القارية والبرامج البحثية العالمية؛

o  بين الباحثين والطلبة للتبادلقاري برامج  وضع. 

o الخرجين  تهيئة بيئة بحثية مالئمة لتوظيف. 

o وسائل اإلعالم  منابرشبكات ونشر المعلومات باستخدام ال وضع

 .مهجرين في الالعلماء والمهندسين األفريقي برةخعلى  لالعتمادالحديثة 

o  الوصول إلى فتح أدوات البيانات ومعالجتها لتسهيل تنمية تسهيل

القدرات في مجال استخدام ونشر البيانات والمعلومات الجغرافية 

  المكانية.

o المستوى الجامعي مع  علىوالفيزياء الفلكية  إدخال علوم الفضاء

 التركيز على المتطلبات الفنية واألكاديمية في القارة.

 ائية رس االبتدعلى مستوى المدابشأنهما الفلك والتوعية علم علوم الفضاء و تعليم دعم

 :والثانوية من خالل

o  والفيزياء الفلكية التي تستهدف  لعلوم الفضاءتقديم دورات أساسية

 طالب العلم؛

o العلوم والتكنولوجيا للمعلمين  في داخل الخدمة التدريب برامج وضع

 لتعزيز االنضباط على مستوى المدارس؛

o والمواد والوسائل التعليمية لخلق مناهج دراسية متخصصة  وضع

 علوم وتكنولوجيا الفضاء.بالوعي 

o  تطوير بوابة الطالب لتطوير األندية علوم الفضاء االفتراضي، إتاحة

مات والبيانات المفتوحة، وأدوات التجهيز والحصول على المعلو

 والمشورة؛

o  شاف الستك األفريقيةلحضارات األصلية لعميقة الجذور العلى االعتماد

 و والفيزياء الفلكية ؛ الفضاء أوجه التآزر مع علوم

o  والقباب والمراصد.الفضاء متاحف تطوير 

 

               البنية التحتية 1.2.4

 االستراتيجية للبنية التحتية:وفيما يلي التدخالت 

 

  ق في أفريقيا، مع توسيع وتطوير المراف ةالخمساألقاليم بناء مراكز للتميز والكفاءة في

 القائمة.

  القارة لخدمة  في وتوسيعهاواالختبار  واالندماج، الوطني للتجمعجديدة مراكز بناء

 احتياجات القارية واإلقليمية.

  لدعم جهود رصد األرض القارية والعالمية.باإلنابة للمعايرة بناء مرافق وطنية وإقليمية 
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  بناء بنوك المعلومات الوطنية واإلقليمية ومراكز الحوسبة عالية األداء، و / أو استخدام

 .منها القائمة

  ألجهزة قائمة على الفضاء االستفادة من الشراكات القارية والعالمية لبناء صناعة

 التطبيقي .  للتدريب والتي يمكن أن تكون بمثابة مركز  صناعة الفضاء ،وبرمجيات 

 .تطوير وتوسيع أنظمة مراقبة البعثة الحالية لخدمة احتياجات القارية واإلقليمية 

  تطوير وتعزيز مراكز البحث والتطوير بحيث تكون في متناول الباحثين في جميع أنحاء

 القارة بأكملها.

  وتوفير فرص الوصول إلى البيانات الموجودة القائمة التحتية توسيع مراقبة البنية

جهزة أاالستقبال، أجهزة ، الشبكة العالمية لسواتل المالحة للبحوث )على سبيل المثال،

 (. مسابر الغالف األيوني....... و المغناطيسيةالقياس 

  التكامل بين البنية التحتية الفضائية وفي الموقع.أوجه تطوير 

  

               الشراكات الدولية 2.2.4

 ما يلي:تشمل الشراكات الدولية ب والمتعلقةمحددة الالتدخالت االستراتيجية إن 

 

  نفيذ من أجل الت وإقامة الشبكات التعاون إلتاحةإقامة تعاون بين الدول االفريقية وإطار الشراكة

 الفعال لألنشطة على المستوى القاري.

  والحكومية مع المنظمات والوكاالت الحكومية والمنظمات الحكوميةإبرام اتفاقيات التعاون ،

ة على تبادل الخبرات بهدف تقليص الفجو التي تركز اإلقليميةالمنظمات والوكاالت و المشتركة

 الفضاء والثغرات التكنولوجية.

  لمعنية ا ترتيبات الشراكة مع الشبكات األكاديمية الدولية على وضعاألفريقية  اتاألكاديميتشجيع

 باألنشطة الفضائية.

  وثيق مع صناعات الفضاءالتعاون بالوضع إطار لتطوير صناعة الفضاء األفريقية العاملة 

 الخارجي بهدف إقامة التآزر بينها.

  البنية التحتية وبرامج الفضاء األفريقية كجزء من البنية التحتية الفضائية العالمية مع إدماج

 .فرص وصولهاقية وحقوق األفريبالاعتراف واضح 

               المشاركة الصناعية والتنمية 2.2.4

 ما يلي: تشمل التدخالت االستراتيجية للمشاركة الصناعية والتنمية

 

  الفرص الصناعية وتعزيز التنمية الصناعية، وتعزيز قدرات  إلطالقوضع إطار صناعي

 التصنيع وتقديم الدعم للصناعة والخدمات ذات الصلة.

  قاعدة صناعية لدعم متطلبات أفريقيا لتكنولوجيات الفضاء من خالل ضمان مشاركة أكبر بناء

 قطاع العام.لعدد ممكن من القطاع الخاص في مشاريع الفضاء ل

  مم المتحدة وااللتزامات أللالتنظيمية حكام لأل داعم لضمان االمتثالقاري إنشاء إطار تنظيمي

 الدولية. ئيةفي األسواق الفضا الدولية الواجبة التطبيق عند التنافس

  تعظيم فوائد االبتكار ونقل التكنولوجيا داخل وخارج قطاع الفضاء، وبالتالي تعزيز التنمية

 الصناعية على نطاق أوسع في القارة األفريقية.

  تهيئة بيئة مواتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل دعم مشاركتها الفعالة في تطوير

 ضاء.الفوسوق صناعة 
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               النتائج المتوقعة 2.4

للبقاء على  وقابال امستدامو للفضاء قاريا االعقد المقبل برنامجطوال النتائج المتوقعة تضمن ينبغي أن 

بغي بذل المستخدمين، ينهؤالء لتلبية احتياجات و مع احتياجات المستخدمين. متطابقا يظلالبعيد  المدى

فريقيا ستراتيجية في أالشراكات االموارد البشرية والمالية الكافية، وإقامة الجهود منسقة للحصول على 

 بعين األخذ، يجب ذا األمرالقيام به يجري وبينما  وخارجها، واقامة منصات التكنولوجيا المناسبة.

ر إطامن ضاالستجابة إن  برنامج الفضاء القاري.تحديد الموقع على الصعيد العالمي لهمية واأل االعتبار

نتائج (، وسنة في غضونلهذه االستراتيجية يمكن تقسيمها إلى نتائج فورية ) وضعه الجاريتنفيذ ال

تنص على  بحيث ،(سنوات 26) على مدىطويلة األجل نتائج متوسطة )في غضون خمس سنوات( و

 ، والتي يتم التعبير عنها أدناه .المتداولة المعالم

 
 

  لعام واحد ةالمتوقعالنتائج 

 
 يمية.اإلقل التميزالالزمة لبرنامج الفضاء المستدام، بما في ذلك مراكز  الحوكمةعناصر  توفير 

 .اعتماد وتنفيذ خطة الشراكة العابرة للقارات والدولية 

  وتطوير البنية التحتية.البشري رأس المال لتنمية اعتماد وتنفيذ خطة 

 ضاء في بناء األسس لبرنامج فستساهم التي ، التكنولوجيا ونقل والتنمية الجارية للبحثبرامج ال

 .قاري

 
 لخمس سنوات ةالمتوقعالنتائج 

 
  قاري.فضاء برنامج وضع 

 .منصات التكنولوجيا المناسبة في المكان المناسب لدعم مختلف مكونات برنامج الفضاء القاري 

 .التقدم في تنمية رأس المال البشري التي تدعم برنامج الفضاء القاري 

  البحوثتنمية ، من خالل مشاريع تعزز وبين الدوللقارات بين اشراكات استراتيجية، سواء 

 التكنولوجيا.و

  طاقا ن التطبيقات الفضائية لصالح العام األوسعومنتجات خدمات ل  - والجاريةالتشغيلية أوجه التنمية

. 

  لتحقيق االستدامة.محددة بشكل جيد آليات تمويل 

  
 

 سنوات(11)النتائج المتوقعة ل

 
  العليا  26ال  يتم تحديد موقعه وتصنيفه عالميا ضمن المراتببرنامج فضاء قاري. 

 السواتل وكبة من كبرمتها انطالقا فريقيا ألرصد األرض توفير بيانات ساتلية عالية الدقة ومستقلة ل

 في أفريقيا. والمصنعة المصممة

  الفضائية.التطبيقات بالمتعلقة المناسبة والخدمات والمنتجات 

 على حد سواء القدرة الفضائية المحلية، من حيث منصات التكنولوجيا ورأس المال البشري. 

 .شركات العرضية الناشئة عن أنشطة وبرامج الفضاء 

  ،يةفضائ بعثات إلىتتم ترجمتها شراكات استراتيجية، داخل أفريقيا وخارجها على حد سواء ،

 .للبقاءوالتطبيقات والمنتجات والخدمات قابلة 
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 الخاتمة 6

مبادئ األساسية التي تنص على ال ة لفضاءسياسة األفريقيالعلى ة للفضاء األفريقي ستراتيجيةالاتتوقف 

المقصد عن  اهذه االستراتيجية تعبيروتعتبر . للفضاء إفريقيوالمبادئ التوجيهية إلنشاء برنامج رسمي 

األهداف المحددة واألهداف االستراتيجية الرئيسية، بحيث يمكن  لتحقيقوبرامج العمل الالزمة الرئيسي 

حلول ال يهاتستند إلأقصى قدر من التأثير في االستفادة من فوائد علوم وتكنولوجيا الفضاء كأداة  إحداث

ناسبة . سيتم تكليف هياكل إدارية مالماثلة أمامنا تحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئيةلل

 الذيقي، برنامج الفضاء اإلفريل ينتطوير وتنسيق فعالمن أجل كفالة ان تنفيذ هذه االستراتيجية لضم

 عتمد على قدرات الدول األعضاء والبرامج اإلقليمية.سي

  

ريقيا العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألفاستراتيجية دعم تستهدف هذه االستراتيجية  فإنوعالوة على ذلك، 

 ةأجندتحقيق  في ، بالتالي،المساهمةو من االستراتيجيات القارية ذات الصلة،وغيرها  1612لعام 

1642. 

 
 


