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مايو/ بنا / ضمن مساعي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لالطالع على أحدث التوجهات فيما يتعلق   24المنامة في 
ضاء فريق البحرين للفضاء في ندوة تعريفية بالمبادرات العالمية في قطاع الفضاء، شاركت الهيئة بعدد من أع 

" والتي تقع ضمن سلسلة من مبادرات "الوصول للفضاء للجميع" يشرف على  KiboCUBEعن مبادرة " 
 ".UNOOSA -تنظيمها مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي "األنوسا 

 
تهدف سلسلة مبادرات "األنوسا" لتقديم فرص تدريبية بحثية وعلمية للدول األعضاء لتمكينهم من بناء قدراتهم 
واكتساب الخبرات والكفاءات المطلوبة لبناء قطاع فضائي على المستوى الوطني يسهم بشكل فاعل في تحقيق 

 أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل األمم المتحدة. 
 

"  JAXA -" كإحدى ثمار التعاون بين "األنوسا" ووكالة الفضاء اليابانية "جاكسا  KiboCUBEمبادرة "  تأتي
 ، وتعتبر مبادرة هذا العام هي السادسة منذ بدأ التعاون بين الجانبين.2015في عام  

  
صناعي  "؛ تشمل إطالق القمر ال1Uوتوفر هذه المبادرة فرصة "مجانية" إلطالق قمر صناعي مكعب بحجم " 

 ". Kiboإلى محطة الفضاء الدولية؛ ومن ثم إطالق القمر في مداره من خالل القسم البحثي الياباني للمحطة " 
 

وحول هذه المبادرة وما تتضمنه من فرصة رائعة قال مهندس الفضاء علي القرعان: "تشكل تكلفة إطالق 
زانيات المرصودة لمشاريع بناء وإطالق األقمار الصناعية إلى الفضاء لوحدها ما يقارب نصف إجمالي المي

األقمار الصناعية؛ ولذلك تمثل هذه المبادرة خطوة فاعلة لتحقيق األهداف المرسومة لمبادرة "الوصول للفضاء  
للجميع"، فتعد هذه المبادرة فرصة مميزة ال تفوت للجهات التعليمية والبحثية في الدول النامية والراغبة في  

سواء لبناء كوادر بحثية متخصصة في قطاع الفضاء أو لرفع الوعي بأهمية الفضاء  إطالق أقمار صناعية 
 وعلومه في مجتمعاتها".

https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDkFuAXqYMrJKTM0uxAUReQM%3D


 
كما أضافت مهندسة الفضاء عائشة الحرم قائلة: "مثل هذه المبادرات تعتبر فرصة ال تفوت خصوصاً 

مجال أمام الطلبة لتمثيل مملكة للمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي على وجه الخصوص، ألنها تفتح ال
البحرين عالمياً في مشاريع بناء األقمار الصناعية واكتساب خبرات عملية في هذا المجال، إضافة إلى تحفيز 

االبتكار ومهارات حل المشكالت ومهارات العمل الجماعي، حيث يعتمد تقييم هذه المبادرة بناء على فكرة 
 ألهداف التعليمية للجهة المشاركة." حمولة القمر الصناعي ومدى تحقيق ا

 
 

ومن منطلق حرص الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على نشر الوعي في مجال علوم الفضاء وتقنياته المختلفة،  
تحث الهيئة مختلف المؤسسات البحثية والتعليمية بمملكة البحرين على التقدم للترشح لهذه المبادرة، وتؤكد في 

البحرين للفضاء بالهيئة على أتم االستعداد لتقديم الدعم الفني والتقني الالزم للجهات   ذات الوقت أن خبراء فريق
العازمة على المشاركة في هذه المبادرة لرفع اسم مملكة البحرين عالياً في مجال علوم الفضاء وللمساهمة في 

 أهداف التنمية المستدامة.  بناء قطاع فضائي بحريني مستدام قادر على دعم االقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق

 


