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هيئة الفضاء تشارك في مؤتمر ومعرض الفضاء 

 «ISCE2021» الدولي 
والذي يعقد هذا العام تحت شعار   (ISCE2021) تشارك الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض الفضاء الدولي

. يتميز مؤتمر هذا العام بعدد الجهات  2021أكتوبر  4سبتمبر إلى   13"بناء فضاء جديد في الهند" عبر منصة رقمية خالل الفترة من  

دولة    32جهة من أكثر من  66مشارك وقرابة  2000دثين الرئيسيين فيه، حيث شارك في المؤتمر والمعرض أكثر من المشاركة والمتح

 .متحدثا من العلماء والقياديين في مجال الفضاء 65وما يزيد على  
 

العسيري الرئيس التنفيذي، وسعادة  مثل الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في هذا اللقاء العلمي الدولي كال من سعادة الدكتور محمد إبراهيم

الدكتور محمد جاسم العثمان مستشار الهيئة. وحول مشاركته قال الدكتور العسيري: ان هذه المشاركة الثالثة للهيئة في هذا المؤتمر  

اتت تشكل جزء مهما من  والمعرض الدولي لما يمثله من أهمية للمتخصصين والمهتمين بعلوم وتقنيات الفضاء والتطبيقات المتنوعة والتي ب 

حياتنا، لقد أتيح لنا من خالل المشاركة عقد مجموعة من اللقاءات مع ممثلي وكاالت فضاء ومؤسسات ذات مكانة رفيعة في ميدان الفضاء، 

وعلى   كما شكلت ندوات المؤتمر منصة لتبادل األفكار ومناقشة رؤى عديدة حول مستقبل قطاع الفضاء على مستويات األقاليم الدولية

مستوى العالم ككل، فيما شهد المعرض تقديم نبذة عن أحدث التقنيات العلمية التي تعزز من نمو قطاع الفضاء عبر ضخ استثمارات ضخمة  

 .في مشاريع متعددة باإلضافة لتبني مبادرات ذات مردود على اقتصاديات الدول

 
ة كان من أهمها استعراض سبل بناء قطاع الفضاء الهندي، ومناقشة  المؤتمر في نسخته الثامنة شهد مشاركات واسعة وطرح أفكار مهم

أبرز مكونات برنامج إعادة البناء والتطوير ومنها تأسيس الشركات التابعة للمؤسسة الهندية لعلوم الفضاء والعمل على إعداد البنية  

بعض التجارب فيما يتعلق بتحويل وكاالت الفضاء إلى التشريعية والتعاون الهندي األسترالي في مجال الفضاء وغيرها، كما تم استعراض 

مؤسسات تجارية مستقلة ماليا تعتمد على التمويل الذاتي بما يضمن استدامتها، كما تم مناقشة دور القطاع الخاص في تنمية قطاع الفضاء 

أبحاث الفضاء الهندية التي تصنف ضمن  على المستوى الدولي. واختتم العسيري تصريحه بالتأكيد على متانة عالقات الهيئة مع منظمة 

مركزا متخصصا، إضافة إلى حرص الهيئة على   14كبريات وكاالت الفضاء العالمية لما تملكه من قدرات ضخمة موزعة بين أكثر من 

ما له من أهمية بالغة في  المشاركة في الفعاليات الدولية المختلفة إلبراز أسم مملكة البحرين وإبراز الجهود الوطنية في بناء قطاع الفضاء ل

 .مؤشرات التنمية المستدامة، مشيدا بالتنظيم المتميز لفعاليات المؤتمر وبحسن اختيار المحاور الرئيسية

 
وفي  الجدير بالذكر ان هذا المؤتمر يتم تنظيمه من قبل االتحاد الكونفدرالي للصناعات الهندي بالشراكة مع المؤسسة الهندية لعلوم الفضاء، 

لعام شاركت وكالة الفضاء األسترالية في التنظيم باإلضافة لعدد من الشركاء، فيما اختيرت هولندا كضيفة المؤتمر الثامن لتستعرض هذا ا

 .تجاربها في ميدان الفضاء مع المختصين والعاملين في مجال الفضاء من مختلف دول العالم
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