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أكد الوزير محمد المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء على أهمية علوم الفضاء في توفير العديد من الخدمات 

الهامة التي تحتاج إليها جميع الجهات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، معتبرا أن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 

دمات وتحليل بيانات عبر األقمار الصناعية تساعد في سيكون لها دور هام خالل المرحلة القادمة من خالل تقديم خ

تطوير العمل الحكومي وتحديث الممارسات الحكومية ما يتناسب مع التطور التكنولوجي واعتماد العديد من دول 

    العالم بشكل كبير على علوم الفضاء.

تروني الجديد خدمات تهم عدد إن هيئة علوم الفضاء ستوفر عبر موقعها اإللك» أخبار الخليج«وقال في تصريح لـ

كبير من الجهات الحكومية كاكتشاف سوسة النخيل أو التفتيش على مخالفات البناء أو عبر تحديد بؤر التلوث والعديد 

  من الخدمات التي ستحدث طفرة في أداء عدد من الجهات الحكومية.

وقعة منها وتطبيق استراتيجيتها، مع االعتماد ونوه إلى أن الهيئة تسعى لتطبيق نموذج الحوكمة لتحقيق األهداف المت

على أفضل الطرق في تنفيذ تلك االستراتيجية عبر الوسائل المتاحة أمامها في الوقت الحالي من اتفاقيات ومذكرات 

  تفاهم مشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.

علوم الفضاء دراسة بحثية بشأن تطوير د. محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية ل  من جانبه قدم

ممارسة الحوكمة بالهيئة ضمن برنامج أفضل الممارسات الحكومية التابع لديوان صاحب السمو الملكي رئيس 
  م.2018م إلى يناير 2017الوزراء حيث تم تطبيق تلك الممارسة خالل الفترة من يناير 

لى نسخة منها، المساهمة في تأسيس الهيئة الوطنية لعلوم ع» أخبار الخليج«واستهدفت تلك الممارسة التي حصلت 

ً لرؤيتها بالوصول بالبحرين إلى  الفضاء على أسس علمية وواقعية وبناًء على أفضل الممارسات العالمية، تحقيقا

مصاف الدول المتقدمة في مجال علوم الفضاء ما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر تنفيذ مبادرات وبرامج 

  متكاملة لتلبية االحتياجات الوطنية ورعاية وتطوير األنشطة والبحوث والمفاهيم التقنية المتعلقة بعلوم الفضاء.

  أقل التكاليف

وأشار إلى أنه على اعتبار أن هذا المجال جديد نسبياً في المنطقة وحوكمته تحتاج إلى طريقة فعالة وسريعة التطبيق، 

ً والحصول فإن تطبيق هذه الممارسة قد نتج  عنها النهوض بعمل الهيئة بصورة واضحة خالل فترة قصيرة نسبيا

على المعرفة الالزمة والبدء بتحقيق عدد من المشاريع بتكاليف قليلة أو شبه مجانية عبر االستفادة من مذكرات 

  التفاهم المبرمة مع الجهات المحلية والخارجية.

  تدشين الموقع اإللكتروني

عن تدشين الموقع اإللكتروني للهيئة قبل نهاية الشهر الجاري، الفتا إلى » أخبار الخليج«وكشف في تصريحات لـ
جهة حكومية مثل البيئة والبلديات والتخطيط  21أن الموقع سيتضمن عدة خدمات ومعلومات يمكن أن يستفيد منها 

  الخاص.العمراني والزراعة والوزارات السيادية والجهات األمنية باإلضافة إلى القطاع 

ولفت إلى أن الموقع سيوفر مسوحات وصور فضائية حديثة لمملكة البحرين ومياهها اإلقليمية بمستويات من الدقة 

وتتفاوت تلك الدقة طبقا لألقمار الصناعية التي تقوم بتلك المسوحات، مضيفا أن لكل » عالية ومتوسطة ومنخفضة«

العام أو الخاص، فبعض الجهات تحتاج إلى صور  نوع من هذه الصور استخداماته واحتياجاته سواء من القطاع

  ذات دقة عالية وهناك جهات أخرى ال تهتم بمستوى دقة الصور.



وقال إن البحرين لديها خدمة تحليل تلك الصور أيضا وهذه الخدمة تطبق ألول مرة في البحرين بالشكل الذي يلبي 

رب على أعلى المستويات العالمية في أفضل المراكز االحتياجات الوطنية، مبينا أن الهيئة تمتلك فريق مؤهل ومد

  على مستوى العالم في مجال تحليل بيانات الصور الفضائية.

  ٪100البحرنة 

فردا جميعهم من البحرينيين، مشيرا إلى أن نسبة  16وأشار إلى أن هذا الفريق الفني والتقني بالهيئة مكون من 

يئة هو االستثمار في العنصر البحريني فقط، ولم يتم االستعانة %، وأن من أهداف اله100البحرنة في الهيئة 

بتوظيف أي خبرات أجنبية وإنما فقط يتم على الخبرات األجنبية من خالل مذكرات التفاهم واالتفاقيات وإعالنات 

  التعاون مع وكاالت الفضاء العالمية وشركات متخصصة في التطبيقات الفضائية.

  ٪ من اإلناث60

ن تلك الجهات تمد الهيئة باالحتياجات وتجيبنا عن االستفسارات المطلوبة وفي نفس الوقت تؤهل كوادرنا ولفت إلى أ
% من قوام هذا الفريق من اإلناث، وخاصة أن البحرين تحتفل هذا 60عبر فرص التدريب، كاشفا عن أن أكثر من 

ايير األمم المتحدة أن علوم الفضاء تعتبر من أبرز العام بيوم المرأة في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل، وأن مع

  وأهم علوم المستقبل للبشرية.

وأضاف أن هيئة علوم الفضاء وقعت مع مؤسسة أبحاث الفضاء الهندية مذكرة تفاهم وخالل الربع األخير من العام 

ضافة إلى بحرينيين الجاري سيتم تدريب عدد من مهندسي الهيئة في الهند على بعض التطبيقات الفضائية، باإل

مبتعثين حاليا في أوروبا ومجموعة أخرى تدرس في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا باإلمارات وهي من أفضل 
جامعة  300الجامعات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتحتل مركز متقدم عالميا وهي من ضمن أفضل 

  ينيين لجامعة خليفة يأتي ضمن التعاون مع وكالة اإلمارات للفضاء.على مستوى العالم، الفتا إلى أن ابتعاث البحر

جهة تمتلك أقمار صناعية، لمدها بالصور والخدمات الفضائية، مضيفا أن للصور  11وأوضح أن الهيئة تتعامل مع 

مار تطبيقا ذي قيمة مضافة تضاف إلى الخدمات الفضائية األخرى لألق 73الفضائية استخدامات كثيرة تصل إلى 

الصناعية، خاصة مع الثورة الصناعية الرابعة وإنترنت األشياء، وهذه التطبيقات البد أن تكون البحرين جزءا منها 

  وأال نكون في معزل عن التطور الفضائي العالمي.

، سواء من خالل الموازنة 2020وأكد أن البحرين باإلمكانيات المتاحة حاليا مؤهلة إلطالق قمر صناعي في نهاية 

  أو الكوادر الفنية البحرينية المؤهلة.

وتطرق إلى النقاط التي تركز عليها هيئة علوم الفضاء في استراتيجيتها هو بناء محطة أرضية ويتم حاليا تدريب 

مجموعة على إدارة وتشغيل تلك المحطة، وتدريب مجموعة أخرى على بناء أقمار صناعية، ومجموعة ثالثة لتحليل 

فضائية وخلق القيمة المضافة وتوفير المعلومات للجهات الحكومية والقطاع الخاص بناء على البيانات والصور ال

  احتياجاتهم.

  تخصيص أرض بالجنوبية



وكشف عن تخصيص قطعة أرض في محافظة الجنوبية لبناء المحطة األرضية، وهناك شركة استشارية زارت 

كما أن البحرين تنسيق مع دولة اإلمارات لتقييم الموقع من الموقع بداية الشهر الجاري ونفذت دراسة أولية للموقع، 
بالتزامن مع إطالق  2020الناحية الفنية والجيولوجية وسيتم ذلك خالل األسابيع القادمة، وسيبدأ تنفيذ المشروع في 

تكون القمر الصناعي، حتى يكون هناك محطة استقبال ارضي خاصة بالبحرين، مشيرا إلى أن المحطة في البداية س
  سنوات. 7ملبية لالحتياجات األولية ثم سنتوسع تدريجيا فيها إلى أن تستكمل خالل 

وبين أنه كلما زاد عدد الفريق الفني والكوادر تصبح عملية إنتاج األقمار في فترة قياسية، فبدال من تجهيزه في 
  ر صناعي لإلطالق.أشهر تجهيز قم 7شهرا، ثم سنة، ومن ثم يمكن كل  17عامين كما هو اآلن، تصبح 

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة علوم الفضاء أن البحرين تأتي في المرتبة الثالثة بعد السعودية واإلمارات في مجال 

االستخدام األمثل لتقنيات الفضاء، وأيضا من حيث المساعي إلطالق أقمار صناعية بأيدي وطنية، قائال إننا يجب 

الفضاء منذ ثمانينيات القرن الماضي وكانت وماتزال تستخدم تطبيقات  أن نفخر بالبحرين كونها طبقت علوم

االستشعار عن بعد واستفادت منها، وكانت إلى فترة قريبة مركزا للتدريب وخاصة أن جامعة الخليج العربي توفر 

  برنامج دراسات عليا لها عالقة بعمليات االستشعار عن بعد.

االستشعار عن بعد وأجرى مجموعة من الدراسات، كما خدمت  وأضاف أن العنصر البحريني طور تطبيقات

قطاعات البيئة الخضراء وقدمت إحصائيات تتعلق بالتلوث وتحديد مواقع موبوءة، وبيانات عن سوسة النخيل 

الحمراء، كذلك نعمل على فصل مناطق التلوث ومعرفة نسبة التلوث فيها، ونعمل حاليا على دراسة التسربات في 

    ياه ومياه الصرف الصحي.شبكات الم

  تطوير ممارسة الحوكمة

د. العسيري في الدراسة البحثية بشأن تطوير ممارسة الحوكمة بالهيئة، أن أبرز المشكالت التي كانت   وأوضح

هي تأسيسها بشكل سليم ومتابعة تنفيذ استراتيجيتها من قبل أصحاب القرار بشكل   تواجه الهيئة قبل تطبيق الممارسة

عدم توافر الموارد المالية المناسبة، حيث إن الميزانية المطلوبة   هداف التي أنشأت من أجلها في ظليحقق األ

للمشاريع المتعلقة بمشاريع علوم الفضاء وتطبيقاته تكون عادة مرتفعة نظراً إلى التقنيات واألدوات المستخدمة، لكن 

لحصول على تمويل خارجي أو التعاون مع جهات أخرى ما تم رصده كان يشكل تحدياً حقيقياً للهيئة ويستلزم معه ا

  تساهم في خفض التكاليف.

وأضاف أن من ضمن المشكالت كانت عدم توافر الموارد البشرية الكافية، حيث كان وال يزال هذا التحدي قائماً 

كما أن التخصصات لدى الهيئة نظراً إلى عدم استكمال الهيكل التنظيمي الخاص بمتابعة األمور اإلدارية للهيئة، 

ً للتعيين الفوري ويجري تدريب نخبة من  التقنية والهندسية والمعرفية المطلوبة ليست بالضرورة متوافرة محليا

  الكفاءات الوطنية في الخارج.

عدم توافر المعرفة الالزمة لدى موظفي الهيئة، حيث إن المجال يعتبر جديدا في هذه المنطقة من العالم   إلى جانب

زم معه الحصول على المعرفة من قبل الجهات الدولية مع مراعاة أهمية خفض التكاليف الخاصة بالتدريب ما يستل

  في ظل التحديات االقتصادية.



بحسب المرسوم الصادر عن حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى، فإن  2014وذكر أنه منذ إنشاء الهيئة في عام 

ف التي وضعت من أجلها لتكون بالمستوى والسرعة المأمولة والعائد الهيئة تسعى لتحقيق استراتيجيتها واألهدا

  المطلوب.

تبين بأن الحل يكمن في وضع نظام   أشار د. العسيري الى انه  وفيما يخص طريقة تصميم الحل والمنهجية المتبعة،  

لإلنذار المبكر ألي  لحوكمة علوم الفضاء يضمن معه وجود نظام موحد لمتابعة أداء الخطة االستراتيجية ومعه نظام

تراجع في األداء ليتمكن معه صناع القرار من اتخاذ اإلجراء المناسب في الوقت المناسب، كما تم وضع آلية لمتابعة 

أداء مذكرات التفاهم ومبادئ التعاون التي يتم توقيعها مع الجهات المحلية والخارجية ألجل تحقيق أهداف الهيئة 

ة وتنفيذ المشاريع المشتركة بأقل تكلفة ممكنة وأقصى عائد وجودة ممكنة وفي أسرع بالحصول على المعرفة الالزم

  وقت ممكن.

ولفت إلى انه تم إطالق خدمات الهيئة عبر بدء ابتعاث الدفعة األولى من فريق البحرين للفضاء بالعمل على بناء 

كتروني للهيئة والذي سيتم من خالله أول قمر صناعي لمملكة البحرين، واالنتهاء مؤخراً من إنشاء الموقع االل

إطالق الخدمات االلكترونية للهيئة لتوفير الصور والبيانات الفضائية للقطاعين العام والخاص بمقابل مادي ليشكل 

  مصدر دخل يدعم مشاريع الهيئة.

  ال تكاليف إضافية

امت باالستغالل األمثل لعالقات التعاون وأكد أن هذه الممارسة لم تؤد إلى زيادة التكاليف المالية على الهيئة، بل ق

ومذكرات التفاهم للحصول على البرامج التدريبية وتنفيذ المشاريع وإعداد الدراسات والسياسات واالستراتيجية بأقل 

تكلفة ممكنة، وفي بعض األحيان الحصول على البرامج التدريبية بشكل مجاني، وكل ذلك قد تم بمجهود من منتسبي 

  التعاقد مع جهات استشارية.الهيئة دون 

وبين أن أغلب الممارسات المتبعة تقوم عبر وضع نظام للحوكمة ومن ثم العمل على تنفيذ البنية التحتية وغيرها 

من األمور، وأن هذه الممارسة بدأت عبر العمل من األسفل لألعلى آخذة في االعتبار أهمية وجود بنية تحتية يستطيع 

تخاذ القرارات وفق أسس ومعايير واضحة وذلك قبل إطالق الخدمات وتنفيذ المشاريع عبرها صناع القرار من ا

  والعمل بأفضل الممارسات في مجال علوم الفضاء وتطبيقاته.

واعتبر أن هذه الممارسة أثبتت نجاحها عبر النتائج الملموسة على أرض الواقع من بناء المعرفة لمنتسبي الهيئة، 

رفها، وتحديد أولويات مشاريع الهيئة وإبرام مذكرات التفاهم التي من شأنها تنفيذ المشاريع وقلة التكاليف التي تم ص

  المشتركة مع أصحاب المصلحة.

وحول أهم العوامل التي ساهمت في نجاح الممارسة، تطرق إلى وجود نظام لمتابعة أداء الخطة االستراتيجية للهيئة 

لس اإلدارة بشكل ربع سنوي، ووجود آلية لمتابعة تنفيذ مذكرات ومؤشرات األداء الخاصة بها وعرضها على مج

قناة تواصل فعالة مع صناع القرار ألخذ المشورة وتنفيذ   التفاهم والتحقق من إنجاز الغرض من إبرامها، وتوافر

ة والتعاون والشفافي  التوصيات بشكل دوري، واستخدام العالقات الودية مع أصحاب المصلحة محلياً وإقليمياً ودولياً،

بين منتسبي الهيئة عبر عقد اجتماعات إدارية شهرية لمناقشة ما تم إنجازه وعرض تقارير سير عمل مهام كل 

موظف وإيجاد الحلول للمعوقات وسبل تفادي المخاطر المتوقعة، وإنشاء موقع إلكتروني للهيئة من شأنه نشر 

باإلضافة إلى نشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع من  المعرفة بشأن كل ما يتعلق بالهيئة ومشاريعها وخدماتها

  طلبة المدارس والجامعات وغيرهم من الفئات المستهدفة.



وفيما يخص الصعوبات والتحديات التي تمت مصادفتها خالل تلك الممارسة وآلية تقليصها أو تجاوزها، لفت إلى 

شح الموارد البشرية، حيث تم تحديد أولويات العمل  أن إحدى التحديات كانت العمل على تنفيذ هذه الممارسة في ظل

ً لتشتت األفكار والجهود، وعدم وجود المعرفة والمهارات المطلوبة باإلضافة إلى قلة الميزانية  للهيئة تفاديا

المرصودة، كما تم ربط أهداف الهيئة ببرنامج عمل الحكومة وأهداف التنمية المستدامة لتقديم فكرة أفضل عن دور 

  يئة في العمل والمساهمة في الجهود الوطنية الرامية لتحقيق أعلى نسبة من أهدافهما.اله

وحول الدروس المستفادة من تطبيق ممارسة الحوكمة أشار د. العسيري إلى إمكانية االستفادة من الموارد المتوفرة 

لدى الجهات األخرى واالستعانة بها عوضاً عن التركيز على جهد المؤسسة الفردي، وأنه ليس بالضرورة ألية 

أهدافها، بل إن ترتيب األولويات وتوزيع آلية العمل مؤسسة استغراق الكثير من الوقت والجهد والميزانية لتحقيق 

بشكل مناسب واستغالل الفرص المتاحة من شأنه تسريع وتيرة العمل لدى أي مؤسسة وتوفير عائد يتناسب مع ما 

  تطمح إليه.

باإلضافة إلى ضرورة وجود بنية تحتية مالئمة لعمل أي مؤسسة مصممة على أساس واضح لمتابعة األداء واتخاذ 

التواصل الفعال بين أفراد المؤسسة نفسها وبين المؤسسة وأصحاب المصلحة وبين   القرارات الالزمة، وأهمية

  المؤسسة وصناع القرار بشكل شفاف وواضح.

  اإلستفادة من اإلتفاقيات

م مراجعة فرص إبرام مذكرات تفاهم جديدة تخد  وعن أهم التوصيات التي خرجت بها الممارسة بين أنها تتمثل في

في االستفادة من توصيات صناع القرار والتغذية الراجعة من خالل الموقع   أهداف وتوجهات الهيئة، واالستمرار

اإللكتروني في تطوير األساليب والممارسات المتبعة في الهيئة لتسريع وتيرة العمل ورفع العائد منها ورفع األداء 

نية وإتاحة الفرص لها وتمكينها من تقديم أفكارها التي ستسهم مزيد من الثقة للكفاءات الوط  إلى مستوى أعلى، ومنح

  في تطوير العمل المؤسسي.

 

 


