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   2020العسيري يشارك في منتدى الفضاء العالمي 
  

  بدعوة من مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي  -
، والذي انطلق 2020شارك سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في منتدى الفضاء العالمي 

ة يومين،وهو أحد المنتديات العالمية الرئيسية التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية واستمرلمد2020ديسمبر    9يوم األربعاء الموافق 
  .المستدامة لألمم المتحدة وضمان االستخدام العالمي األمثل لعلوم وتقنيات الفضاء وتسخيرها لخدمة البشرية

المي نخبة من الخبراء وأصحاب القرار وواضعي  انعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الفضاء من أجل مستقبلنا" ، وجمع هذا الحدث الع
السياسات من المؤسسات اإلقليمية والدولية والمنظمات والمؤسسات األكاديمية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية بهدف تبادل  

  .ية الفضاءاآلراء حول ركائز أربع وهي: اقتصاد الفضاء، ومجتمع الفضاء وإمكانية الوصول إلى الفضاء ودبلوماس
تصال  وعن تمثيل الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لمملكة البحرين في هذا المنتدى حدثنا الدكتور العسيري قائال: المنتدى هذا العام عقد عبر اال

الرقمي، وقد تم تنظيمه من قبل األشقاء في وكالة الفضاء اإلماراتية باالشتراك مع مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء 
، وهو يعكس جهود الدول المشاركة وحرصها لتحقيق االستدامة في قطاع الفضاء من خالل اعتماد أفضل الممارسات UNOOSAجي الخار

الدولية.ويهدف هذا المنتدى بشكل أساسي إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة، من خالل تبادل 
رسات، وتعزيز التعاون بين وكاالت الفضاء، وضمان االستخدام العالمي األمثل الكتشافات الفضاء وحسن  الخبرات، واعتماد أفضل المما 

  .استغالل علوم الفضاء وتقنياته، لخلق مستقبل أفضل لألجيال القادمة
لفضاء في معالجة  وأضاف الدكتور العسيري: تضمن المنتدى فعاليات وورش عمل حول مواضيع هامة ومتنوعة، بما في ذلك دور قطاع ا

تغير المناخ، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في هذا القطاع، وبحث تأثير قطاع الفضاء على االقتصاديات المحلية 
وقد حرصت الهيئة  .واالقتصاد العالمي بشكل عام، واقتراح الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يعزز من نمو هذا القطاع الحيوي

استغالل هذا الحدث العالمي المميز الطالع كوادر الهيئة على أحدث التوجهات العالمية ومسايرة التقنيات الحديثة التي بدأت تعتمدها  على
وكاالت الفضاء العالمية من خالل اشراكهم في ورش العمل والحلقات النقاشية المصاحبة لهذا المنتدى، حيث شارك في فعاليات المنتدى  

ار مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد جاسم العثمان، ورئيس قسم التخطيط االستراتيجي وإدارة المشاريع األستاذة أمل جاسم  كال من مستش
  البنعلي، وعدد من مهندسي وتقنيي الهيئة.

المتحدة لشؤون الفضاء واختتم الدكتور العسيري حديثة قائال: ان الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء تمثل مملكة البحرين في عضويةمكتب األمم 
، كما انها عضو في اللجنة القانونية التابعة للمكتب وتعتبر من الهيئات النشطة في هذا الجانب على  2017منذ عام  UNOOSA الخارجي

ن في  المستوى العالمي. ان الهيئة حريصة على تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء واالستدامة، بما يتماشى مع جهود مملكة البحري 
  . 2030خلق اقتصاد متنوع ومستدام وفقا لرؤية البحرين االقتصادية 



 


